د/بومساحة الشيخ  -د/الطيب ولد عمر

محاية البيئة على ضوء مبدأ احليطة

محاية البيئة على ضوء مبدأ احليطة
د/بومساحة الشيخ  -د/الطيب ولد عمر
كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة تيارت

ملخص
يف إطااار الوطااور اظلملااور ظسااايرأل طولااجل ادةطااار الدياادأل أجاابحن القااا و موج ااا

ااو

اظسوقبل يف إطار الونمية اظسودامة.و يف هذا السياق ر ر مبدأ احليطاة’ الاذ ووجبات توخاذ
الدولة الودابري الالزمة السودراك تادهور البيئاة وكلا

يف بيااي الايقل العلماط القااط حاو

اظضاار الناةااة عااش اد شاطة اظااراد القيااام ب ااة يوميااق باااوة الوسابيت والوو ا

ااو اظسااوقبلة

باالسوناد على اظعطيات العلمية احلالية أ الدليل احملومل حو حتقت الضرر.
اعوماد هذا اظبدأ يعد تطورا ف و ادر على حتسال ادماش و اادر علاى أ ياابحن أساساا هاماا
للونمي ااة اال وا ااادية الداحم ااة وكمل اااجق للوي اااوزات الوقني ااة.و ي ااو إعمال اات يف حال ااة الشاا
للعمل جبدية هلدف الوجو إىل واحج مرضية.و بينت الدراسات اظوعلقة ب اذا اظبادأ أ

وكل

فكرأل االحوياط أجبملت فكرأل أكيدأل ومدو ة يف عدأل اوص دولية وإ ليمية و وطنية.

مقدمة:
ظاارا لالرتباااط الوبياات باال البيئااة ومناااحط احلياااأل عمومااا وحياااأل اال سااا واحليااوا
والنبااات ةاوجاااة و بااالنظر ظااا يشا دط ييطنااا الطبيعااط مااش تلااو ة هااذا قااا يقوضااط
بيا اجملا الو احط لقا و محاية البيئةة هذا قا جعل محاية البيئة تأةذ حيقا واساعا
واهوماماا علاى اظساووحمل احمللاط والادولط والااك الوادابري الضارورية للو اياة ماش ادضارار
اليت ميكش أ تلملت البيئة.
لااذل

ااد مباادأ احليطااة مكا واات كواادبري هااادف ظقاومااة ادةطااار اظضاارأل بالبيئااة

واحملوملة أو اظواجئة وبري اظوو عةة وكل

بل و وع الضرر.

اإلشكا الذ يطرح :هل ميكش ووجب الاك احليطة توفري احلماية للبيئة ؟
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أ مبدأ احليطة ر رت أهميوت مش ةاال دفااع العدياد ماش الوق ااء واظنظماات

الدولياة منااذ بدايااة النما يناااتة وترساخ هااذا اظبادأ فيمااا بعااد ةاوجااا يف

ااا محايااة

البيئ ااة يف ج ااورتت احلالي ااةة حي ااة اعوا ا ت منظم ااة اارميبي  )Greempeace( 1أ ااا
الس ابقا ة واظدافعااة عااش هااذا اظباادأة حي ااة اسااوندت علياات ساانة  0222يف ملو ااا اص اااص
مت اعومادطة و سرعا ما أةاذت بات العدياد ماش

وكافملة الولو البملر ووناسبة كل

ال اادو واعومدت اات ض اامش ا و ااا البيئ ااط كمب اادأ كا أهمي ااة ( وناس اابة النق ااا ح ااو
اظشاكل الدولية للبيئة ةال مؤمتر ريو لسنة  2990حو البيئة والونمية)
و باال الوطاارق للعديااد مااش الوا ااب هلااذا اظباادأ وتطبيقاتاات ومضاامو ت يوطلااب منااا
ادمر الو وف على ضبط معا يت ابوداءا.
أوال :مو وم احليطة و شأت ا.كل ا

أ معنااى احليطااة لاااة أ ااا مشااوقة مااش أجاال حااوطة وهااط االحاطااة احلسااية

بالشااطء وهااو الشااطء يطيااجل بالشااطء2ة ويقااا حاطاات

وطاات حوطااا وحياطااة وحيطااة

ووعنى واحدة واسا الواعال ماش احليطاة هاو احلااحط ويطلات علاى الادار حقيقاة د ات
وط ما فيت وعلى البسوا اكا كا عليت جادارة و ما علاى حاواحط لقولات جالى ا
عليت وسل " :على أهل احلواحط حوظ ا بالن ار"3و يعين كل

البساتل وهاو عاام في اا

4

ويقا احواط الرجل أ أةذ يف أمورط بااحلقمة أ أةاذ بالنقاةة وعناى ادةاذ واا يرعااط
وياو ت عش أوجت السوء ومال

اصطر.

أمااا اجااطالحا اةولواات وتعااددت تعاااريجل احليطااةة كهااب الاابعا علااى أ ااا فعاال مااا
يااومكش باات مااش ازالااة الشا

5ة وياارحمل ابااش حااقم بأ ااا اجوناااي مااا يوقااط اظاارء أ يكااو بااري

جااحقة ويعرف اا الابعا بأ اا الوريواة الشارعية أو العقلياة اظؤمناة ماش العقااي يف حالااة
العيق عش معرفاة حكا الشاارع. 6حياة يو ا ماش عادم ادرأل الشاارع عاش ابباات مساألة ماا
وهو ما يوشابت م حالة عدم اليقل الايت ال تاومكش اظخاابر ماش إزالو ااة كماا أ وريواة
الوااأمل مااش العقاااي تنطباات كااذل
الضرر احملومل الذ مل يو ابباتت

علااى معنااى الواادابري اظوخااذأل مااش أجاال اجوناااي

7
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و ما يالحظ علاى اةاوالف تعااريجل مبادأ احليطاة أ اا اتوقات واشاوملت علاى العدياد
مش ادلوار من ا الرتكة الكجلة االموناعة احلوظ.....ة أ االمونااع عاش ادفعاا وترك اا
ما مل يرد ب ا الشرع احوياطا للديش حسب معنى ابش حقم ال
كلا

رم وال

أ العديااد مااش الوعاااريجل ةعاات باال عنااار الشا

ل.

والااوملوظ لبيااا ماهيااة

وحقيقة احليطةة وإ كا مبدأ احليطة أو فكرأل االحويااط هاط وليادأل الوقات اإلساالمط
فإ الوعرف على هذط الوكرأل والعمال بالوادابري الو احياة لوملقيات الاااا العاام يوطلاب
عدم احلاق أ اضرار باإل سا أو بالبيئة.
و للبملااة عااش أجاال هااذا اظاااطلحن فإ اات يرج ا ظاااطلحن " "Précautionاظشااوت مااش
ادجال الالتايين "  "prea cautionوالايت تعاين االعواقاز أو الوباار أو االحويااط لووااد
السوء أو الضرر أو ادكحمل.8
و مش اظالحظ ا واار مبدأ احليطاة علاى مبادأ اظساؤولية القا و ياةة كماا أ االعاالم
أو العل باظخاطر تعد مرحلة أساسية وم مة لوطبيت مبدأ احليطاة باعوباار كلا

جاقء

ال يويقأ مش اظباادرأل علاى حتليال اظخااطرة وتبااد اظعلومااتة ويضا علاى عااتت السالطة
العام ا ااة مس ا ااؤولية اساس ا ااية يف ادارأل اظخ ا اااطر عل ا ااى الا ا ااملة العام ا ااة ض ا اامش ا اارارات
شوافة وعلنية.
و ي اارحمل الا اابعا أ إلقاميا ااة اإلعا ااالم

ا ااب أ تقا اارت بإلقاميا ااة الر ابا ااة والا ااوملك يف

اظنويات 9الحرتام مبدأ الو اياة ادساساطة كماا أ حتدياد اظساؤولية يكاو دو احلاجاة
إلببااات اصطااأ مااا دام أ النشاااط فياات أضاارار بالاااة اصطااورألة أ

اارد تشااكيل اصطاار

يعد أساسا لوعويا الضرر.
كلا ا

أ مب اادأ احليط ااة ميي اال إىل تطبي اات النو اااحج اظرتتب ااة عل ااى اظب ااادرات الوقني ااة

للميوما ولااااحلتة وكلا

عااش طريات محايواات مااش طولااجل النشااطات الاايت يقااوم ب ااا

اإل سا وما ترتبت مش أضرار على اجملوم والطبيعة.10
إكا أ مو ااوم مباادأ احليطااة

ااب أ يشاامل اظخاااطر الاااملية والبيئيااةة ولااي

ادضارار اظباشارأل علااى اال سااا باال كااذل

اظخااطر الاايت

فقااط

اادب ا اإل سااا بنوساات عنااد

إضاارارط باااظوارد الضاارورية الاايت ال ميكااش االسااواناء عن ااا يف تنميوااتة ومااش هنااا هااذا اظباادأ
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يع ااد أداأل تأة ااذ ب ااا الس االطات عل ااى عاتق ااا يف م ااام الونمي ااةة إك ميك ااش إ اااد احلل ااو
للمشاكل اليت د تقا مقابال ترشايد هاذا الوقادم وتوجي ات بسياساات و واعاد تضابطت
وتأةذ بالااا منت.
لذل

ب االعودا والرفت يف الاك الودابري اظ رأل والايت ال تكاو ضارورية مراعااأل

يف كاك ظ ا اادحمل اظالحم ا ااة والض ا اارورأل والوناس ا ااب ما ا ا مراع ا اااأل ك ا ااذل

ش ا اارط الوكلو ا ااة

اال واادية اظقبولة.
و جتاادر اإلشااارأل إىل أ اات كاانريا مااا يقا اصلااط باال مباادأ احليطااة ومباادأ الو ايااة وإ
كا كل من ما ي دف إىل عدم حتقات الضاررة إك أ هاذا ادةاري يساعى إىل دفا الضارر
بينما مبدأ احليطة يسعى إىل معالة ادضرار احملوملة.
إ كنرأل النشاطات والوطور اهلاحال للوكنولوجياا دفا إىل زياادأل الو ديادات واظخااطر
اليت مل يو بعد الوأكد مش مدحمل حتقق ا أو وجودهاة قا جعال فكارأل الو اياة ال تاوالءم
وموطلبات العار الراهش ور ور فكرأل احليطة والبملاة يف تادابري أكنار فعالياة ظواج اة
اد واع الديدأل مش اظخاطر اليت ت دد البيئة.
و برجوعنااا لقااا و محايااة البيئااة يف اطااار الونميااة اظسااودامة
تل

اادط تاااد ظواج ااة

اظخاطر اظ ددأل للبيئة مش ةال أحكامتة وأشار إىل الااك تادابري أمنياة ت ادف إىل

مقاومة ادضارار اظاساة بالبيئاة وتويساد هاذط الوادابري بوادةل السالطات العمومياة بال
حاادو الضاارر احملوماال (تاادابري و احيااة)ة تدةلا ا بعااد و ااوع الضاارر وإعااادأل احلااا إىل مااا
كااا عليت(تاادابري عالجيااة)ة يف حاال تاادابري احليطااة توطلااب مااش الساالطات العموميااة
حلمايااة البيئ ااة م ااش الو دياادات وادةط ااار احملومل ااة والاامضااة وب ااري احملقق ااة وال اايت ال
يوجد دليل اط علاى حادوب ا مساوقبالة وكلا

ماش ةاال البملاة يف الااك سالوكات

تبعااد ادةطااار اظواجئااة وبااري اظنوظاارأل الاايت ميكااش أ حت اد أضاارار جساامية بااري ابلااة
لإلج ااالحة ق ااا يع ااين أ احليط ااة ت اادف إىل إدارأل ع اادم ال اايقل العلم ااط إىل باي ااة ت ااوفر
معطي ااات ومع ااارف جدي اادأل تس اامحن بال اااك اارارات احي ااةة وك ااذحمل اظبني ااة عل ااى ال اااك
إجراءات احلذر اليت ال تسمحن ومارسة أ
اظن اظؤ ت إل امة أ

شاط

شاط

ومل ضاررط البيئاطة ساواء ماش ةاال

ومل ضررط البيئاطة فعلاى السالطة العمومياة منا مؤ واا
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هذا النوع مش النشاطات وإ كا يعد كمليأ للونمية ربا اباارط اإل ابياة 11ة لكاش يف
حقيقة ادمر أ هاذا الوادبري تاوفيقط بال ضارورأل الونمياة واحملافظاة علاى البيئاة أو ماش
ةال الرتةيص
اظشاروع أو النشااط الااذ ماش شاأ ت هااذا الو دياد يوملمال عباام إبباات عادم ادضاارار أو
ابا ا ااار شا ا اااطت علا ا ااى البيئا ا ااةة وكل ا اا

إلجبا ا ااار جا ا اااحب النشا ا اااط بوقا ا اادي ضا ا ااما ات

لوعبات شاطت.12
لااذل

أ احليطااة ال تسااعى إىل اصطاار واظنا فملسااب باال ت اادف إىل الو ايااة بالاااك

تدابري جد موأةرأل بعد فوات ادوا ة وأةرحمل يف و ت موأةر جدا.
لااذل

أ مباادأ احليطااة مااش ادضاارار البيئيااة ر اار م ا بااروز الياال النالااة حلقااوق

اإل سا ة وجتلى أكنر بداية يف

ا الولو البملار ة با يف محاياة طبقاة ادوزو ...ة و

يشرتط لقيام هذا اظبادأ عنااريش هااملة عادم الايقل العلماط والااك الوادابري الوعالاة
واظناس اابة.ا ع اادم ال اايقل العلم ااط اس ااوعملت اظش اارع الور س ااط يف عب ااارأل بي اااي ال اايقلة
واسااوعمل يف اعااال ريااو بعبااارأل بياااي الاايقل العلمااط اظطلااتة قااا يعااين أ حالااة بياااي
اليقل هط ةطر يف حاد كات اا د اصطار باري اظؤكاد وباري اظوايقش منات يعاد جاقءا ماش
العناجاار احملركااة ظباادأ احليطااة.إ االعاارتاف بوجااود حالااة عاادم الاايقل العلمااط هااط
اصطر احملدق بالبيئة بسابب شااط ماا يعاد مشاوب ا فيات وباري موايقش مناتة أماا اصطار
اظؤكاد فاال وجاود لعادم الايقل وال كاو أماام مبادأ احليطاةة لاذا

اب أ يكاو اصطاار

مشابوط ومعياارط تقادير مادحمل الوعارط للخطار اد شاطة أو اظنووجاات اظاساة بالبيئاةة وأ
تكو تل

اظخاطر احومالية أو افرتاضية وبري مويقش من ا علمياة فمنال االساوعماالت

اظرتبط ااة بالطا ااة النووي ااة ال ميك ااش حتدي ااد طاطره ااا وال يوج ااد يق اال علم ااط بش ااأ
العوا ااب اإلشااعاعية هلااا علااى البيئااةة وظواج ااة حالااة عاادم الاايقل العلمااط أو الامااوط
يوطلب ادمر الاك تدبري جارمة و رات احوياطيةة ومت العمال باذل

وقوضاى اظاادأل

م ااة ادرط وك ااذل

ااا و ب ااار يط

 292م ااش معاه اادأل لش اابو ةة واظ ااادأل  21م ااش إع ااال
الور سط اظؤرخ يف  20فيور .2991
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و مااش هنااا أجاابحن مباادأ احليطااة مرجعااا ومسااوندا يرجا إلياات يف العديااد مااش اجملاااالت
ومل يقوار دورط على موضوع البيئة فقط.
أمااا عنااار الاااك الواادابري الوعالااة واظوناساابةة فإ ااا تاادابري أكناار جاارامة وأحسااش
اعااة اجونابااا د ةطاار ياااعب تاادارك ا عكاساااتت علااى البيئااة وحتقيقااا لالحاارتا أو
الوملااوط تقااوم الساالطة العامااة بالاااك مااا تااراط مناساابا مااش الواادابري إمااا

ظاار كلااط

لأل شااطة أو اظنووجااات وإمااا بوقييااد جقحااط حسااب طبيعااة اصطااورأل اظشاابوهة .كل ا

أ

تدابري اظن الكلط يعو مش أشد تدابري احليطة جارامة وي ادف إىل اساوبعاد اصطار .إك
لأت القاحر إىل منال هاذط الوادابري عنادما ساعت الساورياد اظاواد اظعدلاة وراشايا 13ربا
طالوو ااا دحكااام اظااادأل النا يااة مااش إتواااق الواادابري الا املية ظنظمااة الويااارأل العاظيااة
الذ يشرتط تقدي االببات العلمط الكاايف يف حالاة اصطار الكلاطة و اد اعومادت اإلدارأل
يف القاحر أسلوي اظن للمواد اليت
ببا اات ضا ااررها بالبيئا ااة 14كاسا ااوعماالت ما ااادأل اإميا ا ااتة إك مينا ا تاا ااني واسا ااورياد
وتسويت كل أ واع ادلياف لألميا ت واظواد اليت حتوو علي ا.
و جت اادر اإلش ااارأل إىل أ اظش اارع القاح اار س اااير العدي ااد م ااش الق ااوا ل يف إدرا مب اادأ
احليطااة يف الوشااريعات البيئيااة وعلااى وجاات الد ااة ااا و محايااة البيئااة يف اطااار الونميااة
اظسودامة ر  22- 20واعومدت القاحر على الودابري االحوياطية واالحرتازياة باادد
ما اااد و ا عل ااى االتوا ي ااة الدولي ااة لالس ااوعداد والوا ااد والوع اااو يف مي اادا الول ااو
القييت 15احملررأل يف لند وا ضمام ا التوا ية ال ازيل للونوع البيولوجط 16الايت تقضاط
بأ ت يف حالة الو ديد حبدو واخنواط أو ةسارأل شديدأل للوناوع البيولاوجط

اب أ ال

يسااوخدم عاادم الواايقش العلمااط الوااامة كساابب لوأجياال الواادابري الراميااة إىل جتنااب هااذط
الو دياادات أو الوقلياال مناات إىل أ ااار حاادة كمااا اعوماادت و ا

الاان ج يف بروتوكااو

مو رتيااا ( رطاجنااة) للسااالمة اإلحياحيااة علااى تاادبري احليطااة يف ديباجواات .17ا هااذط
الناوص الدولية اظاادق علي ا مش بل القاحر تؤكد واعدها بوضاوح مادحمل ا و ياة
مبدأ احليطة و وتت اإللقامية على الدو .
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عل ااى ه ااذا النمل ااو ورد يف ااا و محاي ااة البيئ ااة القاح اار مب اادأ احليط ااةة ال ااذ

ااب

وقوضاط أال يكو عدم توفر الوقنيات ظرا للمعارف العلمية والوقنية احلاليةة ساببا يف
تااأةر الاااك الواادابري الوعليااة واظوناساابة للو ايااة مااش ةطاار ادضاارار الساامية اظضاارأل
بالبيئااةة ويكااو كل ا

بوكلوااة ا واااادية مقبولااة 18باعوبااار عاادم تااوفر اظعااارف العلميااة

والوقنيااة سااببل كااافيل وم ا ريش لاللاااك الواادابري الوعليااة واظوناساابة .ويالحااظ يف
احلقيقة أ ت لي

هاكيش السببل كافيل يف م ر الاك الوادابري الااارمةة فقاد يعوا

ساابب تنااا ا واااحج البملااو واص ا أل قااا يوطلااب دراسااة موأ يااة عااش طرياات الدراسااة
والبملةة ومش ب ميكش الاك تدابري احليطة حوى بل ر ور النواحج اظويقش من ا.
يف هذا االطار ميكش للوزير اظكلجل بالبيئاة الااك الوادابري احليطاةة حياة أ ات لات حات
رجااد البيئااة ومرا بو ااا  19مااش ةااال الاااك تاادابري احلمايااة والو ايااة مااش كاال أشااكا
الول ااو وت اادهور البيئ ااة واإلض اارار بالا ااملة العمومي ااة وبإط ااار اظعيش ااةة ومحاي ااة اظ ااوارد
الطبيعيااة والبيولوجيااة والورابيااة واد ظمااة البيئيااة وتنميو ااا واحلوااار علي اااة والاااك
تدابري الردع مش كل اظمارسات اظاسة بالونمية اظسودامةة ويو الاك هذط الوادابري الايت
يقرتح ااا باالتاااا ما القطاعااات اظعنيااة .كمااا ميكناات اظبااادرأل بقواعااد وتاادابري ةاجااة
باحلماية والو اياة ماش كال أشاكا الولاو وتادهور البيئاة واإلضارار بالااملة العمومياة
وبإط ااار اظعيش ااة ب ااا رتاح واتا ااا ما ا القطاع ااات اظعني ااة وال اااك الو اادابري الوملوظي ااة
اظالحم ااة  20إض ااافة إىل م ااا تق ااوم ب اات يف ه ااذا اجمل ااا اظديري ااة العام ااة للبيئ ااة والونمي ااة
اظس ااودامة  21م ااش ة ااال دراس ااة وحتلي اال دراس ااات الو ااأبري عل ااى البيئ ااة ودراس ااات اصط اار
والدراساات الوملليلياة البيئياةة وماا تقاوم بات اظديرياة الورعياة لنوعياة االطاار اظعيشااط

22

عند ا رتاح برامج حتسل االطار اظعيشط للمواطش وبرامج االتاا والوملسي .
با يا :وأل مبدأ احليطة ومركقط القا و ط (شروط توعيل مبدأ احليطة).كلما زاد تطاور العلا اتساعت معات داحارأل عادم الايقل واظااادفات يف اظعاارف العلمياة
كات الالة بالاناعة واإل وا يف اجملا البيئط.
إك ا مباادأ احليطااة مااش ةااال عنااار الاااك الواادابري االحوياطيااة

ااب أ توناسااب

والوكلوااة اال واااادية اظقبولااة .وياارحمل جا ااب كاابري مااش الوقاات بااأ تطبياات اظباادأ يشااكل
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جقءا ضروريا يف إدارأل اظخاطر الوكنولوجياة والبيئياة ماا عاد بعاا اظساونمريش الاذيش ال
يوافقاوا كلا

بسابب تطبياات حاذر واسا يف وجات اإبااار الناةاة عاش أ شاطو

 23د ا

يرو يف احلذر أ ت عاحت أمام الوطور ويكبحن االبوكار.
لذل

وججل مبدأ احليطة كمعيار للوارف يف مواج ة اظخااطر احملوملاة (تاارف

حواى بال أ تعارف) بوااأمل هادف الونمياة اظساودامة بإلقاميااة ادةاذ باظعاارف العلميااة
الض اارورية حت اات مر ا ب ااة ومس ااؤولية القاض ااط.إ معي ااار الوا اارف يع ااين الوملق اات م ااش
الوطبياات الساالي ظباادأ احليطااة ما ادةااذ بعاال االعوبااار مواج ااة كلا

لاابعا القيااود

على احلريات واحلقوق ادساسية.
وبالنظر حلداباة مبادأ احليطاة وعادم توضايحن لياات تطبيقات وطنياا ودوليااة فإ ات ماش
الضاارور البملااة يف ماادحمل إلقامياة و يمواات القا و يااةة يف راال اتوا يااة مااة ادرط (ريااو)
ورد يف ديباجو ا أ هناك تدابري حيطةة تلواقم الادو بالاكهاا بطريقاة موساعةة حبساب
إمكا يو ا...و هو وا
ادطلس ااط و كلاا

الان ج الاذ تضامنوت اتوا ياة برشالو ة حلماياة الوساط البملار

ب ااأ ال اادو تلو ااقم بوطبي اات مب اادأ احليط ااة.....كما وج ااد ه ااذا اظب اادأ

مكا وات أماام القضاااء وناسابة القضاية الشا ريأل اظعروفاة جبناو البقاار وجااء يف منطااوق
احلكا ....يف حالااة عادم تاايقش ماش إمكا يااة تعارط جااملة ادشاخاص للخطاار فإ ات ميكااش
ظؤسسااات االحتاااد ادوروبااط الاااك تاادابري احلمايااة دو أ تكااو ملقمااة با وظااار اإلببااات
الكلط لوملقت اصطر وجسااموتة وكاذا وا

الان ج سال

يف القضاية اظعروفاة بقضاية

اللملوم اهلرمو يةة و يالحظ أ كل دولة توعقل مبدأ احليطاة حساب حاجات اا الوطنياةة
م تذبذي يف القيمة القا و ية هلذا اظبدأ أو بقيمة ا و ية ا اة.24
و بالرجوع للوشري القاحر

دأ

ا و محاياة البيئاة و اا و محاياة اظساو ل

د أ ر بقيمة هذا اظبدأ القا و ية وإلقامية تطبيقت ماش طارف السالطة العاماةة وماش هناا
ياارحمل جا ااب مااش الوقاات أ اظباادأ لااي

لاات يمااة ا و يااة و

اارد مااش اإللقاميااة 25ةوبعااا

اإةاار يعوااد بقيمواات القا و يااة كاملااة أو ا اااة (د ااا واعااد بااري يااددأل اظضاامو )ة
لكو القاعادأل الكاملاة تومياق وملواوحمل د يات جاداة وهاذا يوماشاى ما حالاة عادم الايقل
العلمط بالنظر لعمومية اظبادأ .لاذل

بأ ات مناذ ر اور هاذا اظبادأ حاافظ علاى عناجارط
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وإ وجااد االة ااوالف فق ااط يف البملااة ع ااش فعاليات اات وبي ااا النواااحج اظووة اااأل عن ااد وض ا
الودابري اظوعلقة بت حيق الونويذ م احلوار على عناجرط مش:
عدم اليقل العلمط.عدم تأةري الوارف.تناسب وفعالية الودابري اظوخذألو تقيي اصطر.الوكلوة اال واادية اظقبولة.الطاب اظؤ ت للودابري وضرورأل مراجعو ا.أعو هذا اظبدأ مش اظبادئ العامة للقاا و ة وأجابحن القاضاط يساوند إليات

و رب كل

مش احلل لآلةر .يف هاذا الاادد اعوماد عليات القضااء الور ساط يف ضاية الاذرأل اظعدلاة
الاان ج ا و ياات ضاااء اسااوئناف باااري

ورابيااا يف  .2999/21/21و و ا

يف ضااية أريكااا

بواااريخ  02مااار  0222بااأ السااوينة مل حتاارتم مباادأ احليطااةة و ااد ارتكباات مباادأ عاادم
احلذر وهو ما لت عال ة بالضرر.
و ظاارا للمليااج القضاااحية لووعياال مباادأ احليطااة ياارحمل الوقاات أ هااذا اظباادأ لاات تااأبري
علا ااى اظسا ااؤولية اظد يا ااة وأ ظريا ااة اظسا ااؤولية يف ها ااذا اجملا ااا ا وقلا اات ما ااش اظسا ااؤولية
الشخاية القاحمة على فكرأل اصطأ إىل اظسؤولية اظوضوعية القاحمة علاى فكارأل الضاررة
ومااش ش ا روط هااذط ادةااريأل حاااو ضاارر باباات وأبباات اظضاارور هااذا الضااررة وهنااا ميكااش
اصلاال يف راال مباادأ احليطااة الااذ يقااوم علااى أسااا اصطاار احملوماال والضاارر احملوماال
اظرتتب على كل

لكش اليقل والنابت هو وجود اصطر يف حد كاتت.

هلذا أ ر الوقات ظرياة حتمال الوبعياة القاحماة علاى فكارأل الضارر وحتمال تبعاتات وهاط
ظريااة حتماال الوبعااات اظسااوملدبة أو النظريااة اظوضااوعيةة وأجاابحن الوعااويا اظااد ط ال
دةل للعقوبة فيتة وال معنى العوبار اصطأ أسا للمسؤولية اظد ياةة بال
أسا اظسؤولية الضرر الذ

دو

اب أ يكاو

بسبب قارسة النشاط ولو باري ةطأ.

و ب ااالرجوع للمش اارع القاح اار م ااش ة ااال اوج اات وةاج ااة أحك ااام الق ااا و اظ ااد ط
وةاجة اظادأل  201أسا اظسؤولية اصطئيةة وأ الوشري القاحر

واعدط مبنياة علاى

اصطأ ومل يبيقش مشرعنا اظسؤولية اظوضوعية إال يف حاالت اادرأل (حالاة اص اظاادأل 212
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مكاارر مااش القااا و اظااد ط الاايت يكااو في ااا اظنااوج مساائوال عااش الضاارر الناااتج عااش عيااب يف
منووجت حوى ولو مل تربطت باظوضارر عال اة تعا دياةة ويعوا منووجاا كال ماا منقاو
ولو كا مواال بعقارة السيما القراعط واظنواو الااناعط وتربياة احليوا اات والااناعة
الاذاحي ااة والا اايد البمل اار والا ا

والطا ااة الك رباحي ااة)ة وهن ااا أة ااذ اظش اارع بقواعا اد

اظسؤولية اظوضوعية.
ويالحظ ماش ةاال تادةالت اظشارع يف فارط االلوقاماات علاى احملارتف أو اظقااو أ ات
فرط إجراءات احليطة وموعلقاة بالنشااط الاذ ماش شاأ ت إحادا الضاررة وتوساعة هاذط
سا يف مو اوم اصطاأ لاذل
اإلجراءات يرتتب عنت توس هاذط اإلجاراءات يرتتاب عنات تو ق
توملدد تدابري احليطة على أسا االلوقام بالوبار واليقظة واإلعالم واظوبعة.
أما توعيل هذا اظبدأ على ضوء واعد اظساؤولية اظوضاوعية يقاوم علاى أساا حتميال
ك اال ش ااخص ط اااطر أ ش ااطوت دو مراع اااأل اصط ااأ اظرتك ااب وال مك ااا إلببات ااتة ويظ اار
للوهلة ادوىل أ تعارط اظبدأ م النظرية د هذط ادةاريأل تشارتط ضارر بابات يف حال
ااش ااوكل ع ااش ض اارر يوم اال لك ااش يعو ا اصط اار أس ااا لك اال من م اااة د اظس ااؤولية
اظوضوعية تقضط بأ عدم إمكا ية الوعرف ادةطار احملوملاة ينبااط أ يقارر ماش ج اات
طوا ا ااة وعالي ا ااة الوط ا ااورة وم ا ااش دو كلا ا ا

ال ميك ا ااش االعو ا ااداد

ا ا ا ات ال توا ا ااجل

ونل هذط اظعايري.
كمااا أ

ااا تطبياات مباادأ احليطااة يطاارح العديااد مااش الامااوط بالنساابة ظساااهمة

العديااد مااش ادطااراف يف تطبياات تاادابريط وتنويااذهاة وإ كا اات الساالطات العموميااة هااط
ال ااات ادكناار طاطبااة وإلقاميااة بالعماال علااى وضا الواادابري حيااق الونويااذ باااوو ا
ج ات رمسية تسعى للملوار علة حقوق وحريات ادفراد.
و أ ت يف حالة تاوفر ةيا الشاروط اظوعلقاة بوادبري احليطاة امواج اة ةطار يومال
ادم فإ ت مش الالزم حتديد أدوات وموطلباات الوادابري موضا الونوياذة ماش ةاال القياام
بالر ابااة الو احيااة اإلسااوبا ية والقبليااة حلمايااة البيئااة ومنا تعرضا ا للضااررة ومااش هااذط
اإلجراءات اسوعما أدوات الرتةيص ب مش ةال ظام الوقارير.
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محاية البيئة على ضوء مبدأ احليطة

ةامتة
إ وجاود ليااات وتوعيلا ا يف

ااا محايااة البيئاة ساااهمت إىل أبعااد احلاادود يف ر ااور

وتط ااور مب اادأ احليط ااة وترس اايخ يمو اات القا و ي ااة ومتدي ااد

ااا تطبيق اات يف الوا ااد

لألةطا ااار احملوملا ااة .وما ااش هنا ااا أجا اابحن يف الآلو ا ااة ادةا ااريأل ها ااذا اظبا اادأ أداأل تسا ااوعمل ا
الس االطات العام ااة يف الدول ااة إلدارأل اظخ اااطر احملومل ااة وب ااري اظؤك اادأل ظواج ااة الش ااكوك
العلمية والوقنية يف

ا محاية البيئة.

و مش هنا يوطلب إدماا مبادأ احليطاة يف اظباادئ ادساساية لال القاوا ل وماش بين اا
ةاوجا اظوعلقة بالسالمة الاذاحية لوأبريها اظباشر جدا بالاملة العمومية.
إ الوأكيد وااللوقام بالااك كافاة اإلجاراءات الالزماة حلماياة البيئاة يوطلاب تاوفري
ادج ااواء داة اال هياك اال الدول ااة واإلدارأل واجملوما ا حو ااى وو ااادحمل اارارات إداري ااة يض اار
تنويذها اظباشار بالبيئاةة و اب تاوفري ادرضاية اظناسابة لوطبيات تادابري احليطاة علمياا
وسياسيا وبقافيا.
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