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مقدمة
 . 1قانون البيئة بني القانون اخلا�ص والقانون العام:
احلقيقة التي ال ميكن �إنكارها �أو جتاهلها �أن هنالك العديد من القوانني املتداخلة
واملتجاوزة للحدود التقليدية لكل من القانونني اخلا�ص والعام  .مبعنى �أكرث دقة �أنه ال ميكن
اعتبار هذه القوانني من فروع القانون العام �أو من فروع القانون اخلا�ص ب�صفة مطلقة  ،بل هي
على حد تعبـري( Lachaume (1قوانني هجني � droits hybridesأو ( قوانني خنثىdroits
� ) hermaphroditesأي تقع يف حدود و�إطار القانونني العام واخلا�ص مع ًا  .ومن قبيل ذلك
قانون العقوبات (  ، )droit pénalوقانون الت�أمني ( ،)droit da' ssurancesوقانون املناف�سة
 ،droit de la concurrenceوقانون اال�ستهالك« » droit de la consommationوقانون
البيئة(  ) droit de environnement)(2وقد �أطلق بع�ض الفقهاء على التداخل بني فروع
القانون املختلفة :القانون االقت�صادي ( � ) La droit economiqueأو قانون الأعمال Le
).
� )droit des affairesأو قانون ال�سوق �أو ( ال�صفقات ) ( Le droit du marché ) (3
وب�صفة عامة طبق القا�ضي الإداري قانون العقوبات ( ، )4والقانون املدين  ،وقانون املناف�سة
وقانون الت�أمني ( )5وقانون اال�ستهالك والبيئة ( )6يف املنازعات التي تعر�ض عليه.
(1) LACHAUME Jean-François, La Compétence suit la notion, Actualité Juridique, Droit
Administratif ( AJDA ) ,2002 P.77.
. (2) DREIFUSS Muriel, Ľimmixtion du droit privé dans les contrats administratfs,
AJDA,
p1373, 2002.
(3) BERNITZ U., Harmonistion et Coordination de la Législation du marché, La notion
de droit du marché, RTD com., 1971 P.1; LUCAS DE LEYSSAC U.et PARLEANI G.,
droit de marché, PUF Coll. Thémis Droit Privé, 202.
(4) Conseil dE
"' tat ( C.E. ), 6 décembre 1996, Société lambde, RFDA, 1997 P. 173
(5) C.E., 29 décembre 2002, consorts beule, Rec. Lebon, P. 655; Cour Administrative
ď Apple (CAA) de Lyon, 21 novembre 2002
(6) C.E., 27 avril 1998, Cornette de Saint-Cyr. Rec. Leb., P. 180 : 20 novembre 2002,
Société Olden – Harvst-Zelder, AJDA 2003 P.574.
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وهكذا مل يعد تطبيق قانون �أو تقنني البيئة (  ) Code de l’environnementال�صادر
يف فربايـر 1995م من ِق َبل القا�ضي الإداري حدثـ ًا عار�ضـ ًا �أو حمتمـ ًال ،une eventualité
بل �أ�صبح اليوم حقيقة ثابتة.
وي�ؤكد ذلك العديـد من الفقهاء الفرن�سيني يف درا�ساتهم حول تطبيق قانون البيئة يف
نطاق املخاطر البيئية  ،ويف نطاق حماية املواطنني وب�صفة عامة يف نطاق ال�شروط املفرطة
�أو املتجاوزة (  ) Les clauses abusivesيف قانون املرافق العامة )1( .
و�صفوة القول� ،إذا كان قانون البيئة يعد ب�صفة �أ�سا�سية من الفروع امللحقة �أو املرتبطة
فرعا من فروع القانون العام (le
بالقانون العام. )2( ،ف�إنه ميكن القول ب�أن قانون البيئة ُيعد ً
 )droit publicويرتبط ب�صفة �أ�سا�سية بالقانون الإداري.
 . 2مو�ضوع البحث و�أهميته:
ين�صب مو�ضوع هذا البحث على درا�سة دور ال�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية
يف فرن�سا ودولة الإمارات العربية املتحدة ,الدور التقليدي والدور احلديث لهذه ال�سلطات.
وملو�ضوع هذا البحث �أهمية نظرية وعملية لعدة �أ�سباب �أهمها :
 . 1حاجة مكتبة القانون العام العربية ملثل هذه الدرا�سات املتخ�ص�صة يف جمال حماية البيئة
وحماية املواطنني من املخاطر البيئية ال�ضارة بال�صحة وامل�ؤثرة على حياة الإن�سان.
(1) DELVOLVE Pierre, La question de Ľapplication du droit de la consommation aux

services publics, Dr Adm., 1993, P.3 et Suiv. ; AMAR J., De Ľusager au consommateur
du service puplic, PUAM 2001, BETTINGER ch., Ľintroduction des clauses abusives
dans le droit des services publics, dossier spécial, Dr, Adm., 1993 P.9 .

( )2ف�إنه ال ميكن جتاهل حقيقة م�ساهمة القا�ضي املدين بفاعلية يف تطبيق ن�صو�ص و�أحكام هذا القانون ،ومن ثم جت�سيد
تفعيل احلق يف البيئة وحماية املواطنينو CALAIS-AYLOY J. et STEINMETZ. F., in droit de
Consommation, Précis Dalloz, 5 ème édition, 2000 No. 32 et suiv., MONNIER M.,
service public et droit de la consommation, en droit français et communauteurs, RID
.éco. 1996, No 3 P. 393
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 . 2جت�سيد دور ال�سلطات العامة يف حماية حقوق املواطنني من املخاطر البيئية باعتبار �أن
البيئة تعد �أحد احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان امل�ؤطرة يف نطاق ما ي�سمى باجليل الثالث من
حقوق الإن�سان  :كاحلق يف بيئة �صحية ومتوازنة � ،أو احلق يف التنمية واحلق يف ال�سالم
واحلق يف احل�صول على الوثائق الإدارية ...
 . 3تعزيز دولة القانون التي تعرتف باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان وتعمل على رفعتها وحمايتها
من تع�سف الإدارة� .إن احلق يف البيئة هو حق للأجيال القادمة وذلك لال�ستفادة من
امل�صادر الطبيعية ،وهو حق لكل �إن�سان يف احلياة واحلرية والأمن.
. 4ت�أكيد الدور املهم للق�ضاء يف حماية املواطنني من املخاطر البيئية وما يرتتب عليها من
�أ�ضرار ال ت�ؤثر فقط على الأجيال احلا�ضرة و�إمنا �أي�ضا على الأجيال امل�ستقبلية
 . 3منهج البحث وخطته:
مت اتباع املنهج النظري الو�صفي والتحليلي يف درا�سة دور ال�سلطات العامة يف الوقاية من
املخاطر البيئية وفق ًا لقانون �أو تقنني البيئة يف فرن�سا ودولة الإمارات العربية املتحدة .لذا
نرى تق�سيم هذا املو�ضوع وفق اخلطة الآتية:
اخلامتة:
املبحث الأول  :الدور التقليدي لل�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية.
· املطلب الأول :الأ�س�س التي تقوم عليها مهمة ال�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر
البيئية.
· املطلب الثاين :و�سائل الوقاية من املخاطر البيئية.
املبحث الثاين :الدور احلديث لل�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية.
· املطلب الأول.تدخالتال�سلطاتالعامةيفالوقايةمناملخاطرالبيئيةيقومعلىاملنهجوالدرا�سة.
· املطلب الثاين� :أثر مبد�أ احليطة واحلذر على �سيا�سة الوقاية من املخاطر البيئية
اخلامتة
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املبحث الأول
الدور التقليدي لل�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية.
ال غرو �أن الدولـة ممثلة يف �سلطاتها و�أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها املختلفـة معنية بال�سعي الدائم
وامل�ستمر �إىل حتقيق امل�صلحة العامة و�ضمان حقوق وحريات الأفراد  .وهذا ما عناه املجل�س
الد�ستوري الفرن�سي يف حكمه ال�صادر �سنة 1999م ،حيث جاء يف حيثيات هذا احلكم " �إن املهمة
الأ�سا�سية للدولة هي حتقيق امل�صلحة العامة و�ضمان حقوق وحريات الأفراد .وال يت�أتى ذلك �إال
مب�ساعدة الأفراد على تطبيق ت�شريعاتها التي يجب �أن تتميز باملو�ضوعية ( ) de Ľobjectivité
وال�سهولة (  ) de Ľaccessibilitéوالو�ضـوح (  ) de Ľintelligibilitéوبتفعيل مبد�أ امل�ساواة
�أمام القانون  ،ومبد�أ �ضمان احلقوق املن�صو�ص عليهما يف املادتني ( )6و ( )16من الإعالن
الفرن�سي حلقـوق الإن�سان واملواطن ال�صادر يف � 26أغ�سط�س 1789م " ( . )1ويف نف�س املعنى كتب
(  ) Cassinالرئي�س الأ�سبق ملجل�س الدولة الفرن�سي وع�ضو املجل�س الد�ستوري ورئي�س املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان ما يلي" ال ميكن �أن تتحقق �سيادة القانون �إال حيث يكون الإقرار
بحقوق الإن�سان واحرتامها متوافر ًا على �أكمل وجه  ،و�إنه لأمر جوهري �أن حتمى هذه احلقوق
بنظام قانوين وق�ضائي قوي حتى ال يكون املرء م�ضطر ًا يف النهاية �إىل الثورة �ضد الطغيان

(1) Conseil Constitutionnel ( Cons. Constit. ) , 16 Novembre 1999, No. 99 – 421 Dc,
Journal Officiel ( J.O.) , 22 Décembre 1999, P.19041.
(2) CASSIN Rene, Impressions sur la Souverainté de la Loi,Volume No. 4, Tome 2, 1963
P.336.
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والظـلم"

(.)2

املطلب الأول
الأ�س�س التي تقوم عليها مهمة ال�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر
البيئية
كثريا ما تتهم ال�سلطات العامة يف الدولة بعدم التب�صر والإدراك()Imprévoyance
�أو افتقار التوقع والتنب�ؤ ( )Manqué anticipationللمخاطر ال�صحية والغذائية والبيئية
.وهذا ما ن�سب �إىل العديد من الدول يف منا�سبات خمتلفة .نذكر منها على �سبيل املثال  :حادثة
�أالل�سكا وتلوث املياه البحرية نتيجة الرتطام ناقلة نفط ب�صخرة �سنة 1989م وت�سرب حوايل
 11مليون غالون من الزيت  .وحادثة ت�سرب بقعة اخلليج من �آبار نفط الكويت والب�صرة من
العراق وبع�ض ناقالت النفط التي دمرها الق�صف �سنة 1992م وانت�شرت البقعة بطول ()95
كم وعر�ض ( )35كم  .وحادث ت�شرنوبيل الناجم عن املفاعل النووي الذي وقع يف جمهورية
�أوكرانيا �سنة 1985م حيث انت�شر ت�سرب �إ�شعاعي �إىل جمهورية رو�سيا البي�ضاء ورو�سيا وو�صل
�إىل داخل حدود بع�ض دول �أوروبا ال�شرقية والغربية  .والثقب يف طبقة الأوزون ومتزقها وما
�سينجم عنه من خماطر وخا�صة ت�سخني الأر�ض وذوبان جليد القطب اجلنوبي مما قد ي�سبب
في�ضانات قد تهدد الب�شرية ،والتلوث بفريو�س الإيدز يف فرن�سا ( ,)1985-1983وموجة احلر
التي �سادت فرن�سا �سنة  2003والتي ذهب �ضحيتها العديد من امل�سنني والعجزة .
وقد اعتقد البع�ض وقتئذ �أنه كان يجب على الدولة توقع املخاطر وما قد ينجم عنها
من �آثار �سلبية  ,وو�صل الأمر �إىل درجة اتهام ال�سلطات العامة يف الدولة بالتق�صري والإهمال
وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابري ال�ضرورية لتوقي �أو درء هذه املخاطر� ,أو على الأقل توقعها
�أو التنب�ؤ بها وتوقي �أ�ضرارها .وهذا ما عناه  Pierre Mendes -Franceبقوله � ":أن حتكم
يعني �أن تتوقع �أو تتنب�أ �أو على الأقل �أن حتاول التوقع" Gouverner c´est prévoir ou ...
(1) Cité par PONTIER Jean-Marie, La puissance Publique et la prévention des risques,
A.J.D.A, Octobre 2003 , P.1752 .
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.)tenter de le faire 11
و�إذا ما دققنا النظر يف تدخالت ال�سلطات العامة يف الدولة ت�أ�سي�سا على الت�صنيف
التقليدي لوظائف الدولة جند �أن وظيفة التوقع �أو التنب�ؤ ال تعد من بني وظائفها التقليدية
�أو وظائفها املبا�شرة التي تقوم ب�صفة �أ�سا�سية على �إدارة وت�شغيل املرافق العامة وال�ضبط
الإداري .
ً
متناق�ضا و�ضع ًفا يف حتليل
وعلى الرغم من �أن هذا الر�أي له ما يربره �إال �أن هذا يبدو
وظائف الدولة وحتديد مهماتها خا�صة بعد انتقال دور الدولة من الدولة احلار�سة الذي
يقت�صر ن�شاطها على الأمن الداخلي واخلارجي والق�ضاء �إىل الدولة املتدخلة يف جميع مناحي
ومنا�شط احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والإدارية والتنظيمية
...فالتطورات احلديثة فر�ضت على الدولة التزاما بتحقيق الأمن يف �صوره املختلفة وهذا
يقت�ضي �أن يكون من بني مهامها التنب�ؤ والتوقع وو�ضع ا�سرتاتيجيات ملواجهة املخاطر البيئية
وذلك تعزيزلدورالدولة املرفقي وال�ضبطي وامل�ؤ�س�سي  .وعلى الرغم من توجه الدول يف
الوقت احلا�ضر نحو التحرر من العديد من االلتزامات نتيجة لتبني هذه الدول النظام
االقت�صادي احلر وم�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة وت�شغيل املرافق العامة عن طريق عقود
االمتياز وعن طريق اخلا�صية ال يعفيها هذا من مهمتها يف توقع املخاطر �أو على الأقل حماولة
التوقع والتنب�ؤ للمخاطر مهما كان نوعها خماطر بيئية �أو �صحية �أو غذائية لأن ال�ضرورة
واحلتمية تفر�ض على الدولة و�سلطاتها العامة لي�س فقط اتخاذ كافة التدابري والإجراءات
لتوقي املخاطر و�إمنا �أي�ضا ال�سيطرة على الآثار والنتائج التي �سترتتب على هذه املخاطر �أو
التقليل �أو التخفيف من هذه الآثار.
واحلقيقة التي ال ميكن �إغفالها �أو جتاهلها هي �أن توقع املخاطر �أو التنب�ؤ بها وما يرتتب
على ذلك من اتخاذ الإجراءات والتدابري الكفيلة مبنع وقوعها �أو على الأقل احلد �أو التقليل
من �آثارها يعد من بني �أهم االلتزامات احلديثة للدولة وذلك حتقيقا للم�صلحة العامة
وحتقيق الأمن مبفهومه ال�شامل والذي يقت�ضي حماية املجتمع من كل ما من �ش�أنه �أن يهدد
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كيانه وا�ستقراره �سواء كان ذلك ناجتا عن اجلرائم العادية كالقتل �أو ال�سرقة �أو االختال�س �أو
املنظمة كغ�سل الأموال �أو االجتار بالب�شر �أو بالأع�ضاء الب�شرية �أو باملخدرات �أو الأ�سلحة �أو
بالرتاث الإن�ساين ,وهذا ما يطلق عليه البع�ض باملهددات الأمنية)1(.
فالتزام الدولة بالأمن يعد دون �شك املهمة الأوىل للدولة ,وهذا ماعناه الفيل�سوف
�أر�سطو( )Aristoteومن بعده �سان توما�س( )Saint Tomasبقولهم �:إن للدولة وظيفتني
�أ�سا�سيتني  :النظام والعدالة (.)L´ordre et la Justiceوبالن�سبة لهما ي�أتي النظام قبل
العدالة و�إن كان ال ميكن الف�صل بينهما ( .)2ويتمثل النظام ب�صفة �أ�سا�سية يف �سلطة ال�ضبط
(.)Pouvoir de Policeومن املتفق عليه فقه ًا وق�ضا ًء �أن وظيفة ال�ضبط الإداري هي
وظيفة يف الأ�سا�س وقائية متار�سها �سلطات ال�ضبط الإداري مركزية كانت �أو غري مركزية.
ومثال ذلك املادة  L.2212-2من التقنني العام لل�سلطات املحلية يف فرن�سا عدت الوقاية من
بني �سلطات ال�ضبط البلدي حيث يتوجب على هذه ال�سلطات اتخاذ االحتياطات والتدابري
الالزمة واملنا�سية لتوقي ومواجهة احلوادث التي ت�سبب �أ�ضرار ًا وا�ضطرابات وت�شكل يف
بالنتيجة خماطر بيئية �أو �صحية �أو غذائية...
وخال�صة القول �,أن مهمة ال�سلطات العامة يف توقع املخاطر والوقاية منها ت�شكل بعد ًا
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًاواجتماعي ًا يرتبط ب�صورة مبا�شرة ب�أمن الدولة وا�ستقرارها و�أمن
املجتمع وينعك�س �إيجاب ًا على تقدمها وعلى عجلة التنمية امل�ستدامة فيها� .إ�ضافة �إىل �أن
الرغبة والطموح نحو الأمن ي�شكل هاج�س ًا ملح ًا لدى كل الدول مهما كانت �أيديولوجياتها

(2) CALAIS-AYLOY J. et STEINMETZ. F., in droit de Consommation, Précis Dalloz, 5 ème
édition, 2000 No. 32 et suiv., MONNIER M., service public et droit de la consommation,
en droit français et communauteurs, RID éco. 1996, No 3 P. 393.
(2) Ibid .P. 1753.
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�أو توجهاتها.
املطلب الثاين
و�سائل الوقاية من املخاطر البيئية
�أدركت معظم دول العامل �أهمية حماية البيئة و�ضرورة �إ�صدار ت�شريعات وطنية خا�صة
بالبيئة وذلك ملواجهة التقدم التكنولوجي الكبري الذي �شهده العامل يف ال�سنوات الأخرية وما
�صاحبه من �آثار خطرية �أ�صابت عنا�صر البيئة  ،حتى �إن بع�ض الدول قد ذهب اهتمامها
بالبيئة �إىل جعل احلفاظ على البيئة مبد�أً د�ستوري ًا باعتباره حق ًا من حقوق االن�سان الأ�سا�سية
و�ألقت على عاتق الدولة واجب احرتامه والعمل على حتقيقه (.)1
ال َج َرم �أن التو�سع امل�ستمر يف تطبيق ال�ضبط الإداري اخلا�ص يف جمال البيئة جاء
نتيجة حتمية الزدياد وتفاقم املخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البيئي ،مما �أدى �إىل منح
ال�سلطات الإدارية �سلطات وامتيازات كبرية يف جمال الوقاية من املخاطر البيئبة وذلك عن
طريق �إ�صدار الأنظمة واللوائح اخلا�صة بال�ضبط الإداري يف البيئة �سواء على امل�ستوى القومي
�أو على امل�ستوى املحلي �إ�ضافة �إىل القوانني اخلا�صة بالبيئة
وت�ستخدم ال�سلطات العامة يف فرن�سا ودولة الإمارات �إجراءات وتدابري متعددة ومتنوعة
حلماية عنا�صر البيئة املختلفة ،وهي �إجراءات وتدابري م�ستمدة من العديد من الت�شريعات
الأ�سا�سية يف نطاق البيئة وخا�صة القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية
( )1من �أمثلة الدول التي ن�صت د�ساتريها �صراحة على واجب (الدولة يف حماية البيئة كحق د�ستوري�:أ كرث من �ستة وخم�سني دولة
من بينها معظم الدول الأوروبية كفرن�سا واملانيا  ...ومثال ذلك :الد�ستور الأ�سباين لعام  1978الذي ن�ص على �أن" :للجميع
احلق يف التمتع ببيئة مالئمة لتنمية ال�شخ�ص وكذلك الواجب يف �صيانتها" (م )1/45والد�ستور الهندي الذي ن�ص يف تعديله
لعام  1976على �أن" :على الدولة �أن تعمل على حماية البيئة وحت�سينها وحتافظ على �سالمة الغابات واحلياة الربية للبالد"
(م )1/48والد�ستور اليوناين لعام  1975الذي ن�ص على �أنه" :يجب على الدولة �أن تفر�ض حمايتها على البيئة الطبيعية
والثقافية" (م )24والد�ستور االيراين الذي ن�ص على �أن" :تعترب املحافظة على �سالمة البيئة التي يجب �أن يحمى فيها جيل
اليوم والأجيال القادمة حياتهم االجتماعية ال�سائرة نحو النمو م�سئولية عامة" (م )50والنظام الأ�سا�سي للمملكة العربية
ال�سعودية لعام  1992الذي ن�ص على �أن" :تعمل الدولة على املحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها" (م)32

( )2الت�شريعات امل�ساعدة �أو املكملة للقانون االحتادي املتعلقة بحماية البيئة �أو �أحد عنا�صرها ،وت�شمل :الت�شريعات ال�صناعية والزراعية،
واال�سكان والتعمري و�أ�شغال الطرق ،والبرتول ،وال�صحة العامة ،والتموين والغذاء ،والكهرباء والطاقة ،واملحال العامة ،واملوا�صالت والنقل
الربي والبحري والكوارث البحرية .والنظافة العامة ،واملحاجر والك�سارات ،والوقاية من التدخني ،والغ�ش التجاري وال�صناعي والغذاء
وقوانني العقوبات ،وال�سري واملرور ،وكل قوانني �أو لوائح �أو قرارات احتادية �أو حملية لها �صلة بعن�صر من عنا�صر البيئة املختلفة

258
10/29/08 8:08:23 AM

jarain 11.indd 258

الوقاية من املخاطر البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة درا�سة مقارنة

جملة احلقوق

املجلد اخلام�س مكرر

البيئة وتنميتها .وتقنني البيئة الفرن�سي رقم  101-95ال�صدر يف 2فرباير 1995بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة �أو لوائح ال�ضبط الإداري والقوانني امل�ساعدة �أو املكملة( )2ومثل ذلك الت�شريعات
اخلا�صة باملن�ش�آت امل�صنفة ـ وب�صفة خا�صة قانون � 19أيلول 1976م يف �ش�أن املن�ش�آت امل�صنفة
حلماية البيئة ،واملر�سوم رقم (  77ـ  ) 1133ال�صادر بتاريخ � 21أيلول 1977م اخلا�ص بتطبيـق
قانون � 19أيلول 1976م ،واملر�سوم رقم (  2001ـ  ) 146ال�صادر بتاريخ  12فرباير 2001م
املعدل ملر�سوم � 21أيلول 1977م واملقننة يف تقنني البيئة الفرن�سي وخا�ص ًة يف املواد ( 514 . 1
 L .وقانون  30متوز ل�سنة 2003حول املخاطر التكنولوجية والطبيعية الكبرية وقانون رقم
( 83ـ  )630ال�صادر بتاريخ 12يوليو 1983م يف �ش�أن دميقراطية التحقيقات العامة وحماية
البيئة  ،حيث يعطي هذا القانون احلق للمواطنني يف االطالع �أو احل�صول على التحقيقات
العامة ( )Les enquêtes Publiquesللعمليات �أو الن�شاطات ال�ضارة بالبيئة .قانون رقم
(  95ـ  ) 101ال�صادر بتاريخ  2فرباير 1995م يف �ش�أن تعزيز حماية البيئة واملعدل بقانون رقم
(  200ـ  ) 276ال�صادر بتاريخ  27فرباير 2002م يف �ش�أن الدميقراطية عن قرب ،حيث تعطي
هذه القوانني للمواطنني احلق يف االطالع �أو احل�صول على املناق�شات العامة ( Les débats
 . ) Publicsونظام حماية البيئة البحرية ونظام تداول املواداخلطرة والنفايات اخلطرة
والنفايات الطبية ونظام تقييم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ونظام مبيدات الآفات وامل�صلحات
الزراعية والأ�سمدة ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )37ل�سنة  2001يف �ش�أن
�أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999يف �ش�أن حماية البيئة
وتنميتها ,وتتفاوت هذه الإجراءات بني احلظر (�أو املنع) ،والإلزام (�أو الأمر) ،والرتخي�ص
(�أو الإذن)� ،أوالإبالغ (�أو الإخطار)� ،أو منح احلوافز� ،أوا�ستعمال القوة اجلربية.
�أو ًال :احلظر (�أو املنع):
ومن تطبيقات احلظر (�أو املنع) يف جمال حماية عنا�صر البيئة املختلفة يف القانون
االحتادي حلماية البيئة وتنميتها ويف الأنظمة ال�صاده ا�ستناد ًا للقانون ما يلي:
�أ -احلظر �أو املنع يف جمال حماية البيئة البحرية)1( :

( )1املواد ( )34 ،32 ،31 ،27 ،21من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
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من �أهم تطبيقات هذا الإجراء ال�ضبطي
· حظر قيام اجلهات امل�صرح لها با�ستك�شاف �أو ا�ستخراج �أو ا�ستغالل حقول النفط والغاز
الربية �أو البحرية بت�صريف �أية مادة ملوثة ناجتة عن عمليات احلفر �أو اال�ستك�شاف
�أو اختبار الآبار �أو الإنتاج يف البيئة املائية �أو املنطقة الربية املجاورة ملبا�شرة الأن�شطة
امل�شار �إليها �إال بعد �أن يتم ا�ستخدام الو�سائل الآمنة التي ال يرتتب عليها الإ�ضرار بالبيئة
الربية �أو املائية ومعاجلة ما يتم ت�صريفه من نفايات ومواد ملوثة.
· حظر ت�صريف �أو �إلقاء الزيت �أو املزيج الزيتي يف البيئة البحرية من جميع الو�سائل
البحرية �أي ًا كانت جن�سيتها� ،سواء كانت م�سجلة يف الدولة �أو غري م�سجلة فيها.
· كما حظرت الئحة حماية البيئة البحرية ال�صادرة تنفيذ ًا لهذا القانون تفريغ الزيت �أو
املزيج الزيتي من الو�سائل البحرية �إال يف حالة توافر �شروط معينة منها�" :شروط خا�صة
بناقالت البرتول ،و�شروط خا�صة بال�سفن ذات احلمولة الكلية التي تعادل ( )400طن
ف�أكرث خالف ناقالت البرتول ،و�شروط خا�صة بعدم تفريغ املخلفات الزيتية يف البحر
واالحتفاظ بها على ال�سفينة.
· حظر نقل املواد اخلطرة �أو ال�ضارة �أو النفايات �أو �إلقائها �أو ت�صريفها �أو �إغراقها� ،أو
ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي يف البيئة البحرية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من
الو�سائل البحرية التي تنقل هذه املواد.
· حظر القانون االحتادي حلماية البيئة وتنميتها قيام املن�ش�آت ال�صناعية وال�سياحية
والزراعية ومن�ش�آت �إنتاج وتوليد الكهرباء واملن�ش�آت العاملة يف جمال ا�ستك�شاف الزيت
وا�ستخراجه ونقله وا�ستخدامه ،وجميع م�شروعات البيئة التحتية الأ�سا�سية واملحال
العامة ،وغريها من املن�ش�آت اخلدمية ،ت�صريف �أو �إلقاء مواد �أو نفايات �أو �سوائل غري
معاجلة من �ش�أنها �إحداث تلوث يف البيئة البحرية� ،سواء بطريقة �إرادية �أو غري �إرادية
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .كما حظر القانون االحتادي يف �ش�أن املحافظة على الرثوة
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البرتولية يف دولة الإمارات على جميع امل�شروعات ت�صريف �أو �إلقاء مواد �أو خملفات �أو
�سوائل� ،أو القيام ب�أية �أن�شطة من �ش�أنها �إحداث تلوث �أو تدهور يف البيئة ال�ساحلية �أو
املياه املتاخمة لها ،ويعترب كل يوم من ا�ستمرار الت�صريف �أو الن�شاط املحظور خمالفة
منف�صلة.
()1

من �أهم تطبيقات هذا الإجراء ال�ضبطي :
· حظر القيام ب�أي ن�شاط ي�ساهم بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الإ�ضرار بالرتبة �أو
الت�أثري على خوا�صها الطبيعية �أو تلويثها على نحو ي�ؤثر يف قدرتها الإنتاجية.
· حظر قطع �أو اقتالع �أو �إ�ضرار ب�شجرة �أو �شجرية �أو �أع�شاب �إال بت�صريح من ال�سلطة
املخت�صة بالتن�سيق مع الهيئة االحتادية للبيئة.
· حظر مبا�شرة �أي ن�شاط من �ش�أنه �أن ي�ضر بكمية �أو نوعية الغطاء النباتي يف �أية منطقة
كانت مما ي�ؤدي �إىل الت�صحر �أو ت�شوه البيئة الطبيعية.
جـ -احلظر يف جمال البيئة الهوائية:
من �أهم تطبيقات هذا الإجراء ال�ضبطي :
• حظر ر�ش �أو ا�ستخدام مبيدات الآفات �أو مركبات كيميائية �أخرى لأغرا�ض الزراعة
�أو متطلبات ال�صحة العامة �إال مبراعاة ال�شروط وال�ضوابط وال�ضمانات التي حتددها
الالئحة التنفيذية للقانون.
• حظر �إلقاء �أو معاجلة �أو حرق القمامة والنفايات ال�صلبة �إال يف الأماكن املخ�ص�صة
لذلك بعيد ًا عن املناطق ال�سكنية وال�صناعية والزراعية والبيئة املائية.
( )1املادتان ( )43 ،42من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
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• حظر التدخني يف الأماكن العامة املغلقة �إال يف احلدود امل�سموح بها يف الرتخي�ص املمنوح
لهذه الأماكن ،ويراعى يف هذه احلالة تخ�صي�ص حيز مبا ال ي�ؤثر على الهواء يف الأماكن
الأخرى.
• حظر ا�سترياد �أو �إنتاج ال�سجائر �أو التبغ �أو عر�ضها للبيع ما مل تكن مطابقة للموا�صفات
واملعايري التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة .ويجب �أن يبني على كل علبة
�سجائر ن�سبة مادتي النيكوتني والقطران واملواد الأخرى ،و�أن يثبت على كل علبة التحذير
التايل (التدخني �ضار جد ًا بال�صحة).
احلظر يف جمال حماية البيئة يف املحميات الطبيعية)1( :
من �أهم تطبيقات هذا االجراء ال�ضبطي :
• حظر �صيد �أو نقل �أو قتل �أو �إيذاء الكائنات الربية �أو البحرية� ،أو القيام ب�أعمال من �ش�أنها
الق�ضاء عليها.
• حظر �إتالف �أو تدمري التكوينات اجلغرافية �أو املناطق التي تعد موطن ًا لف�صائل احليوانات
�أو النباتات �أو تكاثرها.
• حظر تلويث تربة �أو مياه �أو هواء املنطقة املحمية.
• حظر �إدخال �أجنا�س غريبة للمنطقة املحمية.
• حظر �إجراء املناورات الع�سكرية وتدريبات الرماية بالقرب من املحميات الطبيعية.
• حظر كل ما من �ش�أنه الإخالل بالتوازن الطبيعي لتلك املحميات.
• حظر �إقامة املن�ش�آت �أو املباين �أو �شق الطرق �أو ت�سيري املركبات �أو ممار�سة �أن�شطة زراعية
�أو �صناعية �أو جتارية يف املناطق املحمية �إال بت�صريح من ال�سلطات املخت�صة .

( - )1املادة ( )64من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
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ثاني ًا :الإلزام (�أو الأمر))1( :

• �إلزام اجلهات العاملة يف جمال الإجراء ال�ضبطي يف جمال التنقيب عن البرتول �أن تبادر
فور ًا ب�إزالة الآثار الناجمة عن عملياتها وفق الأ�ساليب الفنية احلديثة �إذا ترتب عليها
حدوث تلوث و�أ�ضرار بالبيئة البحرية.
• �إلزام ربان الو�سيلة البحرية �أو امل�سئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من �آثار
التلوث يف حالة وقوع حادث لإحدى الو�سائل التي حتمل الزيت يرتتب عليه �أو يخ�شى منه
تلوث البيئة البحرية للدولة.
• �إلزم القانون االحتادي حلماية البيئة وتنميتها مالك الو�سيلة البحرية �أو ربانها �أو �شخ�ص ًا
ما م�سئو ًال عنها وامل�سئولني عن و�سائل نقل الزيت الواقعة داخل املوانئ �أو البيئة البحرية
للدولة ،واجلهات امل�سئولة يف اجلهات العاملة يف ا�ستخراج الزيت باملبادرة �إىل �إبالغ
هيئات املوانئ وحر�س احلدود وال�سواحل وغريها من ال�سلطات املخت�صة عن كل حادث
ت�سرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف احلادث ،ونوع املادة املت�سربة ،والإجراءات
التي اتخذت لإيقاف الت�سرب �أو احلد منه ويف جميع الأحوال يجب على هذه اجلهات
�إبالغ الهيئة االحتادية للبيئة واجلهات املعنية بجميع املعلومات عن احلادث امل�شار �إليه
فور حدوثه.
• �أوجب القانون االحتادي حلماية البيئة وتنميتها والئحته التنفيذية اخلا�صة بحماية البيئة
البحري على مالك �أو ربان الو�سيلة البحرية – وطنية �أو �أجنبية -تنقل الزيت وتدخل
البيئة البحرية للدولة �أن يحتفظ يف تلك الو�سيلة (ب�سجل الزيت) وفق ًا للنموذج امللحق
بالالئحة يدون فيه جميع املعلومات والعمليات املتعلقة بالزيت.
( - )1املواد ( )56 ،55 ،54 ،48 ،22من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
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• �أوجب القانون االحتادي حلماية البيئة وتنميتها عند وقوع املخالفة التي ت�سبب �أ�ضرار ًا
بيئية على ربان الو�سيلة البحرية �أو امل�سئول عنها �إذا رغب يف مغادرة امليناء على وجه عاجل
تقدمي خطاب �ضمان بنكي بقيمة املبالغ املطلوبة لتنفيذ عقوبة الغرامة �أو التعوي�ض التي
يق�ضي بها يف احلدود املن�صو�ص عليها يف القانون على �أال تقل قيمة ال�ضمان املايل عن احلد
الأدنى املقرر للغرامة م�ضاف ًا �إليها جميع النفقات والتعوي�ضات التي حتددها ال�سلطات
املخت�صة باالتفاق مع الهيئة االحتادية للبيئة لإزالة �آثار املخالفة.
• �إلزام كل و�سيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية �أن تكون بحوزتها �شهادة منع
التلوث الدولية �سارية املفعول مرفق بها بيان يو�ضح مكان �آخر تفريغ ملحتويات �صهاريج
(ال�سر تينة) وكمياتها وتاريخ تفريغها.
• �إلزام املن�ش�آت يف ممار�ستها لأن�شطتها بعدم انبعاث �أو ت�سرب ملوثات الهواء مبا يجاوز
احلدود الق�صوى امل�سموح بها والتي حتددها الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة
وتنميتها.
• �إلزام جميع اجلهات والأفراد عند مبا�شرة الأن�شطة الإنتاجية �أو اخلدمية �أو غريها
وخا�صة عند ت�شغيل الآالت واملعدات و�آالت التنبيه ومكربات ال�صوت بعدم جتاوز احلدود
امل�سموح بها لل�ضو�ضاء.
• �إلزام امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت ب�ضمان التهوية الكافية داخل �أماكن العمل واتخاذ االحتياطات
والتدابري الالزمة لعدم ت�سرب �أو انبعاث ملوثات الهواء �إال يف احلدود امل�سموح بها.
• �إلزام املن�ش�آت العامة وال�سياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة مبنع التدخني يف الأماكن
العامة املغلقة �إال يف احلدود امل�سموح بها يف الرتخي�ص املمنوح لهذه الأماكن.
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• �إلزام امل�ستثمرين �أو م�ستغلي املن�ش�آت امل�صنفة عدم خمالفة ال�شروط املفرو�ضة (املحددة)
(  . ) Les Conditions Imposéesوي�شمل م�صطلح " ال�شروط املفرو�ضة " جميع
التعليمات والأحكام الواردة يف ن�ص املادة (  )L . 514 . 1من تقنني البيئة الفرن�سي،
والأحكام الواردة يف مر�سوم � 21أيلول 1977م ومر�سوم  12فرباير 2001م املعدل له
واخلا�صة بتطبيق قانون 1976م  ،والقرارات الوزارية اخلا�صة بتحديد ال�شروط الفنية
لإن�شاء املن�ش�آت امل�صنفة  ،والأحكام الواردة يف القرارات الالئحية والفردية ال�صادرة
من ِق َبل املحافظني.
ثالث ًا :الرتخي�ص �أو (الإذن ال�سابق):
ن�ص القانون االحتادي حلماية البيئة وتنميتها على الأحكام اخلا�صة برتاخي�ص املحال
العامة واملن�ش�آت التجارية وال�صناعية والزراعية التي ي�صرح لها بت�صريف املواد امللوثة
القابلة للتحلل وذلك بعد معاجلتها (.)1
ولت�سهيل تنفيذ هذه الأحكام �صدر نظام تقييم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت مت�ضمن ًا ثالث
ع�شرة مادة وثالثة مالحق ت�شمل� :شروط ومعايري احل�صول على الرتاخي�ص اخلا�صة باقامة
�أو تعديل م�شروع �أو ن�شاط �أو �أعمال بالدولة وفق منوذج ي�سمى (الت�صريح البيئي) يتم منحه
مبوجب ا�ستمارة ت�سمى (الإفادة البيئية) ( )2كما ت�شمل هذه املالحق اجلهات طالبة الرتخي�ص
التي قد تكون جهة حكومية �أو �شخ�ص ًا طبيعيا �أو اعتباريا يرغب يف �إن�شاء �أو تعديل م�شروع �أو
ن�شاط .وال�سلطات ال�ضبطية االحتادية واملحلية املخت�صة ب�إ�صدار هذه الت�صاريح وامل�سئولة
عن الرقابة والتفتي�ش وال�ضبط للت�أكد من مدى التزام �صاحب امل�شروع الذي ح�صل على
(ت�صريح بيئي) ير�صد امللوثات الناجتة عن امل�شروع �أو الن�شاط ،ومدى احتفاظه بال�سجالت
لبيان ذلك ،ومتكني موظفي الهيئة االحتادية للبيئة الذين تقرر لهم �صفة ال�ضبط الإداري
( )1املواد ( )28-25من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
( )2املادتان ( )3 ،2من نظام تقييم الت�أثري البيئي للمن�ش�آت ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )37ل�سنة ) .2001
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البيئي باالطالع على هذه ال�سجالت من خالل مدى الرتخي�ص ،وكذلك الت�أكد من التزام
طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�سة لتقييم الآثار البيئية قبل احل�صول على الرتخي�ص ب�إن�شاء
امل�شروع �أو تعديله وللإدارة امل�سئولة عن منح الرتخي�ص مراجعة وتقييم الأثر البيئي قبل منح
()1
الرتخي�ص للم�شروع.
ومن تطبيقات هذا الإجراء ال�ضبطي يف جمال منح الرتخي�ص للمن�ش�آت التي يكون
()2
لن�شاطها ت�أثري على البيئة ما يلي:
• عدم جواز مبا�شرة �أي م�شروع كان �أو من�ش�أة للن�شاط الذي له ت�أثري على تلوث البيئة قبل
احل�صول على الرتخي�ص وفق املعايري واملوا�صفات والأ�س�س وال�ضوابط الالزمة لتقييم
الت�أثري البيئي الذي ت�ضعه الهيئة االحتادية للبيئة بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�صة.
• احل�صول على الرتخي�ص املطلوب ل�صيد الطيور واحليوانات الربية والبحرية يف مناطق
معينة بعد توافر ال�شروط املطلوبة ملنح الرتخي�ص ،وحتدد الالئحة التنفيذية و�سائل
الرقابة الالزمة لتنفيذ �شروط الرتخي�ص.
• احل�صول على الرتخي�ص الالزم للتخل�ص من النفايات اخلطرة والنفايات الطبية من
ال�سلطات املخت�صة و�إقامة من�ش�آت بغر�ض معاجلة النفايات اخلطرة.
• احل�صول على الرتخي�ص مبمار�سة الن�شاطات �أو الت�صرفات �أو الأعمال يف املناطق
املحيطة مبنطقة املحميات الطبيعية �إذا كان من �ش�أنها الت�أثري على بيئة املحمية �أو
الظواهر الطبيعية بها.
• احل�صول على ت�صريح كتابي من ال�سلطة املخت�صة ملمار�سة عمليات �صيد ال�سالحف
البحرية بجميع �أنواعها واحليتان و�أبقار البحر والثدييات البحرية �أو ا�ستخراج املحارات
واال�سفنجيات وال�شعب املرجانية با�ستثناء ال�صيد لأغرا�ض البحث العلمي.
( )1املواد ( )11-5من هذا النظام.
( )2املواد ( ) 66 ,64 , 59 ,58 ,3من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها
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رابع ًا :الإبالغ (�أو الإخطار ال�سابق):

املجلد اخلام�س مكرر

• تن�ص املادة (  )L . 514 . 2من تقنني البيئة الفرن�سي على �ضرورة ح�صول املن�ش�آت
امل�صنفة على �سند ( )le titreت�ستوجبه اللوائح واملرا�سيم اخلا�صة بعمل هذه املن�ش�آت
قبل القيام بعملها.
()1

يعني هذا الإجراء ال�ضبطي يف جمال حماية البيئة �إلزام الأفراد و�أ�صحاب امل�شروعات
واملن�ش�آت التي متار�س ن�شاط ًا ذا ت�أثري بيئي ب�إخطار ال�سلطة الإدارية مقدم ًا قبل بدء ممار�سة
الن�شاط لكي تكون هيئات ال�ضبط على علم بالن�شاط،وهذا ميكنها من االعرتا�ض على ممار�سة
الن�شاط املحظور �أو اتخاذ االحتياطات الوقائية التي متنع من �إ�ضراره بعنا�صر البيئة املختلفة
وجتعل ممار�سته يف العلن  ،ومن هنا حتافظ على م�صلحة الدولة والأفراد مع ًا.
ويختلف (الإبالغ) بهذا املفهوم عن (الإذن ال�سابق) يف �أن الأخري يتطلب �أن يح�صل
الفرد على موافقة �سلطة ال�ضبط ،على حني يعترب (الإبالغ) �أخف منه� ،إذ �إن الفرد يقوم
بالعمل ثم يخطر �سلطة ال�ضبط مبا مت اتخاذه ،ويف الغالب يكون جلهة الإدارة االعرتا�ض على
هذا الت�صرف� ،أي �إن العمل يتم �أو ًال ثم يخطر اجلهة الإدارية ،خا�صة �إذا كان الت�صرف
مطابق ًا للقانون� ،أما �إذا كان الت�صرف خمالف ًا للقانون ف�إن �صاحبه �سيتعر�ض للعقاب الذي
قرره القانون� .إال �أن (الإبالغ) قد يكون يف حاالت معينة الحق ًا ملمار�سة الن�شاط ،ك�أن يقوم
�صاحب امل�صنع �أو املن�ش�أة �أو �صاحب املزرعة �أثناء ممار�سته للن�شاط بالإبالغ عن �إمكانية
ا�ستخدام مواد كيميائية �أو غريها ميكن �أن يكون لها �آثار �سلبية على البيئة والغذاء.
وال يفهم من (الإبالغ �أو الإخطار ال�سابق) بو�صفه �إجراء �ضبطيا بيئيا �أنه طلب �أو التما�س
باملوافقة على ممار�سة ن�شاط ،و�إمنا هو �إخبار �أو �إحاطة بالعلم يحتوي على بيانات تقدم
جلهة الإدارة املخت�صة حتى تكون على علم مقدم ًا مبا يراد ممار�سته من ن�شاط .ويقت�صر
دور الإدارة على التحقق من �صحة البيانات الواردة يف الإخطار ،وا�ستيفائه للإجراءات التي
( )1املواد ( )29 ،24 ،14 ،13 ،11من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها.
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قررها قانون حماية البيئة لت�أخذ احليطة ملنع تلوث البيئة .والأ�صل �أن الإدارة – يف نظام
الإخطار – ال تعرت�ض على ممار�سة الن�شاط و�إمنا يكون للأفراد واملن�ش�آت ممار�سته مبجرد
الإخطار دون انتظار موافقة الإدارة ،ولكن �إذا �أعطيت الإدارة حق االعرتا�ض على الن�شاط
()1
املخطر عنه خالل مدة معينة ف�إنه بذلك يقرتب من نظام الرتخي�ص �أو الإذن ال�سابق.
ومن تطبيقات هذا الإجراء ال�ضبطي يف جمال حماية البيئة ما ي�أتي:
• �إخطار الهيئة االحتادية للبيئة وال�سلطات املخت�صة يف احلاالت الطارئة بعدم التقيد
باملقايي�س واملعايري التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام قانون البيئة� ،إذا كان الهدف هو حماية
الأرواح �أو �ضمان ت�أمني �سالمة املن�ش�آت �أو منطقة العمل.
• �إبالغ �شبكات الر�صد البيئي الهيئة االحتادية للبيئة وال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية
بكل جتاوز للحدود امل�سموح بها مللوثات البيئة ،وااللتزام بتقدمي تقارير دورية عن نتائج
�أعمالها.
• �إبالغ مالك الو�سيلة البحرية �أو ربانها �أو �شخ�ص ما م�سئول عنها هيئات املوانئ وحر�س
احلدود وال�سواحل وغريها من ال�سلطات املخت�صة عن كل حادث ت�سرب للزيت فور
حدوثه ،وعلى هيئات املوانئ وحر�س احلدود وال�سواحل بدورها �إبالغ الهيئة واجلهات
املعنية بجميع املعلومات عن احلادث امل�شار �إليه فور حدوثه.
• �إبالغ ربان كل و�سيلة بحرية تدخل موانئ الدولة عن املواد اخلطرة املحمولة على الو�سيلة
البحرية من حيث �أنواعها وكمياتها و�أماكن تواجدها على الو�سيلة البحرية وم�صادر
�شحنها وجهات تفريغها.
• �إخطار مزاويل حرفة ال�صيد املقيدين يف �سجل ال�صيادين بوزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية بكل تعديل �أو تغيري يطر�أ على بيانات طلب القيد – خالل �شهرين من حدوث
( )1راجع يف التفرقة بني احلظر والرتخي�ص :د .عادل ال�سعيد �أبو اخلري ،ال�ضبط الإداري وحدوده� ،1995 ،ص.226 :
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• �إخطار م�ستغلي املن�ش�آت امل�صنفة عند �إجـراء بع�ض التعديالت على من�ش�آتهم �أو التو�سع
يف بع�ض الن�شاطات دون اتبـاع الإجراءات الواجبة يف هذا ال�صـدد  .وهذا ما عبرّ ت عنه
املادة ( )20من مر�سوم � 21أيلـول 1977م بقولها " �إن �أية تعديالت جوهريـة يحدثها
م�ستغلو املن�ش�آت امل�صنفة على ن�شاط من�ش�آتهم ومن �ش�أنها �أن ت�سبب �أخطار ًا و�أ�ضرار ًا
على البيئة يلزم ه�ؤالء بتقدمي ملف جديد للرتخي�ص "  .كما ت�ؤكد هذه املادة " �أن
�أية تعديالت يحدثها م�ستغلو املن�ش�آت امل�صنفة يجب �أن تخ�ضع ملوافقة املحافظ قبل
حتقيقها "

املجلد اخلام�س مكرر

التعديل �أو التغيري -ويكون الإخطار مبوجب طلب موقع عليه من �صاحب ال�ش�أن يقدم
للوزارة وفق ال�شروط القانونية.

خام�س ًا :التوجيهات
ت�ضع ت�شريعات البيئة �أحيان ًا بع�ض احلوافز واملنح املادية واملعنوية لكل من يقوم ب�أعمال
�أو ت�صرفات معينة ت�ساعد يف حماية البيئة وعنا�صرها من التلوث ،كمنح بع�ض امل�ساعدات
املادية �أو العينية �أو اجلوائز �أو منح القرو�ض واخلدمات والإعفاءات ال�ضريبية �أو الت�سهيالت
القانونية �أو و�ضع طرق بديلة للتخفيف من م�صادر التلوث �أو �آثاره.
ومن �أمثلة هذه الأعمال والن�شاطات� :إعادة ا�ستعمال النفايات وحتويل املواد الع�ضوية
منها �إىل �سماد ،وا�ستخدام املنتجات البديلة ،وتغيري طرق الإنتاج وا�ستخدام الطاقة النفطية
كالطاقة ال�شم�سية ،وزيادة العمر االفرتا�ضي لبع�ض املنتجات كالآالت والأدوات املبينة التي
()1
ت�ستخدم ل�سنوات �أطول من مثيالتها.
ومن تطبيقات هذه التوجيهات يف جمال حماية عنا�صر البيئة ما ي�أتي( )2

( )1انظر :د .ماجد احللو ،قانون حماية البيئة يف �ضوء ال�شريعة� ،2004 ،ص 12 :وما بعدها.
( )2املادة ( )96من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها .واملادتني ( )43 ،42من القانون
االحتادي رقم ( )23ل�سنة  1999ب�ش�أن ا�ستغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية.
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• منح حوافز للم�ؤ�س�سات والهيئات واملن�ش�آت والأفراد ممن يقومون ب�أعمال �أو م�شروعات
من �ش�أنها حماية البيئة يف الدولة وتنميتها ،ومتنح هذه احلوافز هيئة حماية البيئة.
• منح ال�صيادين الذين يزاولون �أو الراغبني يف مزاولة حرفة ال�صيد قرو�ضا ومنحا عينية
وخدمات ،و�إعفاء ال�صيادين من هذه القرو�ض بقرار من جمل�س الوزراء ،وتكون الأولوية
يف اال�ستفادة من هذه املزايا ملن كانت حرفتهم الوحيدة ال�صيد وميار�سون هذه احلرفة
ب�أنف�سهم وتكون م�صدر رزقهم ،وذلك بهدف ت�شجيعهم على حماية البيئة البحرية
والرثوات املائية احلية .
•	�إيجاد بع�ض التقنيات ملكافحة التلوث �أو التقليل منه حيث ت�ستخدم بع�ض التقنيات للتقليل
من م�ستوى التلوث عن طريق و�إقامة جتهيزات تقنية يف نهاية كل �سل�سلة �إنتاجية دون
�إحلاق �أي تغيري يف العملية الإنتاجية و�إقامة حمطات متخ�ص�صة تهدف �إىل �إعادة تدوير
�أو ا�سرتجاع جزء من املخلفات املتولدة �أثناء عملية الإنتاج �أو عند ا�ستهالك ال�سلع وهو
ي�سمح بتقليل تلوث املخلفات املتبقية.
• و�ضع طرق �إنتاج جديدة �أو �إدخال منتجات جديدة �أقل تلويث ًا و�أقل ا�ستهالك ًا للطاقة
كالطاقة ال�شم�سية ،وهو ما ي�سمى (التكنولوجيا النظيفة)
�ساد�س ًا :القوة املادية اجلربية:

()1

تلج�أ �سلطات ال�ضبط الإداري �إىل التنفيذ اجلربي بالقوة املادية للقوانني واللوائح و�أوامر
الإدارة ونواهيها ،واملراد بالقوة هنا ا�ستخدام القوة للحيلولة دون وقوع اعتداء على النظام
العام الذي يعد النظام البيئي �أحد عنا�صره.
وتعد هذه الو�سيلة يف الواقع تطبيق ًا لنظرية التنفيذ املبا�شرة �أو اجلربي للقرارات الإدارية،
وهي تعد يف الوقت ذاته �إجراء ا�ستثنائي ًا على الأ�صل العام الذي يقت�ضي تدخل الق�ضاء مقدما
( )1املادتان ( )53 ،52من القانون االحتادي رقم ( )23ل�سنة  1999ب�ش�أن ا�ستغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية.
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لإمكان ا�ستخدام القوة املادية ،فالفرد عندما يخالف �أحكام الئحة �أو �أمر من لوائح �أو �أوامر
ال�ضبط الإداري الفردية يكون قد ارتكب خمالفة ت�ستوجب تدخل الق�ضاء لتوقيع اجلزاء عليه
ثم ت�ستعمل القوة املادية بعد ذلك لتنفيذ حكم الق�ضاء�،أما ا�ستخدام القوة املادية لتنفيذ
�إجراءات ال�ضبط فمقت�ضاه اال�ستغناء عن التدخل ال�سابق للق�ضاء()1
وتقت�ضي م�شروعية التنفيذ اجلربي للقرارات ال�ضبطية توافر عدة �شروط )2(:
• �أن يكون القرار املراد تنفيذه جرب ًا م�شروع ًا.
• و�أن ميتنع من �صدر القرار يف مواجهته عن تنفيذه اختيار ًا على الرغم من �إنذاره
ومنحه فر�صا كافية من الوقت للقيام بهذا التنفيذ.
• و�أال يكون هناك بديل عن هذا التنفيذ اجلربي ال�ستحالة اتخاذ و�سائل �أخرى.
• و�أن يقت�صر التنفيذ اجلربي على الإجراءات ال�ضرورية التي البد منها لتنفيذ قرارات
الإدارة ال�ضبطية دون �أن تتجاوزها باالعتداء على حقوق من ينفذ القرار يف مواجهته.
ويف جمال حماية البيئة يعني هذا الإجراء حق �سلطات ال�ضبط الإداري البيئي ا�ستعمال القوة
اجلربية يف تنفيذ القرارات والأوامر ال�ضبطية الفردية على الأفراد والهيئات واملن�ش�آت
وامل�شاريع دون احلاجة �إىل اللجوء للق�ضاء وذلك ملنع تلوث البيئة و�إجبار الأفراد على
احرتام القوانني واللوائح البيئية.

( )1انظر :د.توفيق �شحاتة ،مبادئ القانون الإداري ،دار النه�ضة العربية  /م�صر � ،1954ص .342 :د .كامل ليله ،نظرية
التنفيذ املبا�شر ،ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية حقوق – جامعة عني �شم�س� ،1962 ،ص 16 :وما بعدها.
( -) 2انظر د .نواف كنعان  ,قانون حماية البيئة يف دولة الإمارات  ,مكتبة اجلامعة  /ال�شارقة  ,الطبعة الأوىل � ، 2006,ص
. 120 .
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ومن تطبيقات ا�ستخدام القوة اجلربية حلماية البيئة ما ي�أتي)1( :
• �ضبط وم�صادرة قوارب و�أدوات ال�صيد مو�ضوع املخالفة يف حوزة املخالف لأحكام
القانون االحتادي اخلا�ص با�ستعمال وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية و�سحب
رخ�صة القارب الذي يخالف �أحكام هذا القانون ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر.
• حجز الآالت املحدثة لل�ضجيج ملكافحة التلوث ال�صوتي� ،أو �إزالة قطعة منها جلعلها غري
قادرة على اال�ستخدام �أو م�صادرتها م�ؤقت ًا ونقلها �إىل خمازن الإدارة املخت�صة.
• اال�ستيالء على املواد الغذائية الفا�سدة املع ّدة للبيع لدى التجار وم�صادرتها و�إعدامها
ملنع التلوث الغذائي ،وكذلك اال�ستيالء على الأجهزة واملعدات التي ت�ستخدم لتلويث
البيئة وم�صادرتها.
• �إبعاد الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض معدية �أو وبائية �أو �أمرا�ض معدية تنتقل عن طريق
الغذاء �إذا امتنعوا عن تنفيذ �أوامر جهة الإدارة يف ذلك.
• �إلزام كل جهة عامة �أو خا�صة �أو �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ا�ستورد �أو جلب نفايات خطرة
ب�إعادة ت�صديرها على نفقته اخلا�صة.
• م�صادرة الطيور واحليوانات امل�ضبوطة لدى من يحوزها �أو ينقلها �أو يتجول بها �أو يبيعها
�أو يعر�ضها للبيع حية �أو ميتة بدون احل�صول على ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة.
• �سحب الرتاخي�ص من املن�ش�آت واملحالت وامل�شاريع اخلا�ضعة لتقييم الت�أثري البيئي �إذا
�أخلت ب�شروط الرتخي�ص ف�أدت �إىل حدوث م�شاكل بيئية ذات �أهمية خا�صة.

( )1املادة ( )79من النظام رقم  61ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة يف �إمارة دبي.
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املبحث الثاين
الدور احلديث لل�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية
مما ال �شك فيه �أن وظيفة الدولة يف جمال الوقاية من املخاطر يف الوقت احلا�ضر
قد تغريت ومل تعد متار�س بنف�س الأ�سلوب التقليدي نتيجة لتغري دور الدولة وانتقالها من
الدولة احلار�سة �إىل دولة املرافق العامة ودولة امل�ؤ�س�سات التي تتدخل يف جميع ميادين
احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والتنظيمية  ...وجاء ذلك
نتيجة حتمية ومنطقية لثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت و�أجهزة احلا�سوب والإنرتنت
والألياف الب�صرية وغريها من الأجهزة الإلكرتونية.
املطلب الأول
تدخالت ال�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية يقوم على املنهج
الفني والعلمي واملعرفة
�إن مواجهة املخاطر البيئية قد تطور تطور ًا كبري ًا لعدة �أ�سباب �أهمها :
 )1تعقيد املخاطر وتنوعها(� )La complexification des risquesإىل خماطر طبيعية
و�صناعية ونووية وطبية وب�شرية ...
�إن مواجهة املخاطر البيئية يحتاج يف الوقت احلا�ضر �إىل اتخاذ �إجراءات وتدابري تختلف
عن تلك التي كانت �سائدة �سابق ًا وذلك ب�سبب �صعوبة تقدير هذه املخاطر وت�شو�ش �أو �ضبابية
نظرية الوقاية التي تتداخل مع العديد من االهتمامات الأخرى(� .)1إ�ضافة �إىل ذلك تختلف
املخاطر البيئة من دولة �إىل �أخرى ح�سب تقدمها.فاملخاطر البيئية التي تواجهها الدول
ال�صناعية تختلف عن تلك التي تواجهها الدول النامية � .أي�ض ًا تعترب املخاطر البيئية يف الدول
(7)- PONTIER Jean-Marie , La puissance Publique et la prévention des risques , A.J.D.A,
Octobre 2003, P.1754.
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ال�صناعية �أكرث تعقيد ًا ب�سبب ارتباط هذه املخاطر بال�صناعات الذرية والنووية وبالتقنيات
املعقدة التي ال تعرفها الدول النامية .
من جهة �أخرى ,تختلف النظرة �إىل مواجهة املخاطر البيئية عند العلماء املخت�صني يف
هذا املجال عن نظرة املواطنني ,وهذا ي�ؤدي �إىل �صعوبة �أحيان ًا ًيف �سيا�سة الوقاية ,لأن هذه
الوقاية يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار �أوال املخاطر الأكرث خطورة للمواطنني�.إ�ضافة �إىل وجود
�صعوبة �أحيان ُا يف تقدير املخاطر البيئية عند العلماء �أنف�سهم �أو حتى يف وجود اخلطر(.)1
)2

ارتباط مهمة الوقاية من املخاطر البيئية بوظائف �أخرى للدولة La conjunction

: de la prévention avec d`autre fonctions

بالن�سبة �إىل العديد من املخت�صني ,ترتبط مهمة الدولة يف الوقاية من املخاطر
البيئية مبهام �أخرى للدولة وتعترب جزء ًا ال يتجز�أ منها وتختلط معها وخا�صة �إ�صالح La
réparationالأ�ضرار البيئية ومراعاة تطبيق مبد�أ احليطة �أو احلذر .La précaution
واحلقيقة التي ال ميكن �إغفالها هو �أن الوقاية تتداخل بال�ضرورة مع احليطة واحلذر ,وال
ت�ستطيع ال�سلطات العامة �أن تق�صر اهتمامها فقط على الوقاية دون �أن ت�أخذ بعني االعتبار
مبد�أ احليطة �أو احلذر بل يجب عليها �أن توجه اهتمامها �إىل امل�س�ألتني مع ًا ويف الوقت نف�سه.
وهذا ي�ؤكد حقيقة م�ؤداها �أنه �إذا مل تتخذ الدولة ممثلة يف �سلطاتها العامة الإجراءت
والتدابري ال�ضرورية يف الوقاية من املخاطر البيئية ف�إن وقوع الأ�ضرار البيئية ي�ستوجب يف
هذه احلالة �إ�صالح الأ�ضرار الناجتة عن هذه املخاطر وتعوي�ض املت�ضررين �أو ما ميكن �أن
نطلق عليهم �ضحايا التلوث البيئي.
وهكذا تطورت مواجهة املخاطر البيئية يف الوقت احلا�ضر و�أ�صبحت ت�ستند �إىل اجلوانب
العلمية والفنية �,أي على املنهج والدرا�سة واملعرفة ,وهذا ما عناه لومتان ( Lautman (2
(1)LAUTMAN J., Limites de la déresponsabilisationassurée, Projet mars 2000 , no.261
,p.35.
(2)-CAILLOIS Roger, Les jeux et les hommes, Gallimard, 1958, p.241.
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بقوله "�إن مواجهة املخاطر ت�شكل �صورة من �صور املعرفة (  , )Forme de savoirبل علم ًا
جديد�أً()une nouvelle scienceوميكن تعريفه ب�أنه " علم تطبيقي يجمع بني ح�سابا
االحتماالت� ,أو تقنية �أو فن احل�سابات التي تقوم على تقييم اخلرباء  ,وو�سائل �أو طرق حتليل
املواقف اخلطرة ,وحتديد ا�سرتاتيجيات فاعلة للوقاية ملواجهة الكوارث ".
هذه املعرفة ال ميكن �أن تكون انعكا�س ًا ل�سيا�سة حمددة مهما كانت معتقدات �أو قناعات
امل�سئولني عن مواجهة املخاطر ,لأن �سيا�سة مواجهة املخاطر بيئية كانت �أم �صحية �أم
غذائية بالن�سبة للم�سئولني هو تعبري عن �سيا�سة متقدمة وع�صرية خا�صة مع تعقد املخاطر
وتنوعها.
يف هذا النطاق ,يعتقد بعظهم ب�أن دور ال�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية
يت�أتى من �أهمية هذه املخاطر بالن�سبة للمجتمع وهذا ما دفع الفقيه بيك اوبك � Beckإىل
القول "ب�أن الوقاية من املخاطر ومواجهتها يعد �صورة من �صور املدنية احلديثة وفاعال
�أ�سا�سيا فيها ميكن ت�سميته مبجتمع املخاطر ( )La société du risque”)(1ولأهمية مهمة
الدولة يف الوقاية من املخاطر يتحدث البع�ض عن �سيا�سة �إدارة املخاطرLa politique de
. 3 gestion des risques
انطالق ًا من املعطيات ال�سابقة ,ميكن القول ب�أن الوقاية من املخاطر البيئية يوجب على
ال�سلطات العامة �أن تتخذ جميع الإجراءات والتدابري امل�ؤ�س�سة على تطور املعرفة واملعلوماتية
واخلربة مع الأخذ بعني االعتبار اجلوانب الفنية والتقنية ,وبناء على ذلك نرى �ضرورة �أن
تقوم ال�سلطات العامة املخت�صة بدرا�سة املخاطر البيئية وتنظيم جدول �أو قائمة بها وت�صنيفها
ت�صنيفا علميا وح�سب �أهميتها على النحو الآتي :
(1) BECK U, L A SOCIÉTÉ DU RISQUE ; sur la voie d`une autre modernité Aubier, coll,
Alto, 2001.
(2 (Voir L A GESTION ADMINISTRATIVE DES RISQUES EN EUROPE, Annuaire
européen d`administration publique, PUAM, 2002.
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املخاطر البيئية املرتبطة بالطبيعة وب�صفة خا�صة الهزات الأر�ضية والزالزل ,والفي�ضانات,
واجلفاف املدمر ,والعوا�صف والرياح املدمرة واملناخ  ,واالحتبا�س احلراري ,واحلرائق
املدمرة ,والت�صحر ,وغريها من الكوارث الناجمة عن الطبيعة.
املخاطر البيئية املرتبطة بفعل الإن�سان �أو ما ميكن ت�سميتها بالكوارث العامة
� )publiques séLes calamitأو الكوارث القومية �أو الوطنية,وخا�صة املخاطر
التكنولوجية كالتفجريات النووية �أو الذرية ,واحلروب,واملخاطر الكيميائية وخماطر
االت�صاالت واملوا�صالت والنفايات الطبية اخلطرة وال�سموم واملخ�صبات الزراعية
وو�سائل النقل وغريها من املخاطر الأخرى الكربى .
املطلب الثاين
�أثر مبد�أ احليطة واحلذر على �سيا�سة الوقاية من املخاطر البيئية
لقد�صاحبالتطوريفجمالالأخطار()lesrisquesالتيتواجهالإن�سان�سواء�أكانت�أخطارا
بيئية �أم �صحية �أم غذائية �أم مناخية نتيجة لت�سارع وتعقيد التطور العلمي والتكنولوجي ظهور
مبد�أ احليطة �أو احلذر(  ،)du Principe de précaution ) 01) (1وعلى الرغم من �أهمية
هذا املبد�أ يف احلد �أو التقليل من الأخطار املرتبطة بالن�شاط الإن�ساين �أو الناجمة عن الطبيعة ،
()2
ال يزال يكتنف الغمو�ض مفهومه ونطاقه .
�أو ًال  :ظهور وتطور مبد�أ احليطة �أو احلذر :
يجمل بنا �أن ن�شري يف البداية �إىل �أن م�صطلح اخلطر �أو الأخطار ( de(s) risque (s

قد ارتبط يف ذهن �أو اعتقاد العديد من رجال القانون بنظرية امل�سئولية دون خط�أ القائمة
(1) FRANC Michel, Traitement Juridique du risque et principe de précaution, AJDA, .

(mars 2003 P. 360 et suiv

(2) KOURILSKI P. et VINEY G., le principe de précaution, Doc. FR. 1999; ROUYERE
A., Ľexigence de Précaution Saisi par Juge, RFDA, 2000, P.226 ; DE SADELEER N.,
les avatars du principe de précaution en droit public, RFDA, 2001,P. 547.
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على �أ�سا�س فكرة املخاطر . la résponsabilité pour risqueهذا الأ�سا�س للم�سئولية ي�ضع
املت�ضرر يف مركز قانوين �أف�ضل يف مواجهة الدولة فيما لو طبق نظام امل�سئولية القائم على
�أ�سا�س فكرة اخلط�أ .La résponsabilité pour faute
�إن الربط بني اخلطر وامل�سئولية القائمة على �أ�سا�س فكرة املخاطر هو ربط قا�صر وغري
دقيق  ،لأن املعاجلة القانونية للخطر ال تقع فقط على عاتق رجال القانون والق�ضاة  ،و�إمنا
�أي�ض ًا على عاتق العلماء  ،وال�صناعيني  ،ومتخذي ( �صانعي ) القرارات ال�سيا�سية والإدارية ،
والإعالم  ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين  ،ناهيك عن م�سئولية الدول والنظام العاملي من خالل
()1
االتفاقيات واملعاهدات الدولية .
وي�ضاف �إىل ذلك � ،أن مو�ضوع املعاجلة القانونية للمخاطر لي�س جديد ًا  ،و�إمنا اجلديد
هو التطورات الطارئة على مفهوم املخاطر نف�سها وعلى تنوعها نتيجة للتطورات العلمية
والتكنولوجية الهائلة يف نطاق املعلومات واالت�صاالت و�أجهزة احلا�سوب والإنرتنت والألياف
الب�صرية وا�ستخدامات الطاقة  ..وغريها ،مما ا�ستوجب معاجلة قانونية خا�صة للمخاطر
متيزت بظهور مبد�أ االحتياط �أو احلذر وخا�ص ًة يف نطاق البيئة وال�صحة والأغذية .هذا املبد�أ
الذي يجد �أ�سا�سه يف نظام ال�ضبط الإداري اخلا�ص الذي يهدف �إىل و�ضع ت�شريعات خا�صة
للوقاية من املخاطر املرتبطة ببع�ض الن�شاطات  ،ومن قبيل ذلك ال�ضبط الإداري اخلا�ص يف
نطاق املن�ش�آت اخلطرة واملقلقة للراحة وال�ضارة بال�صحة  ،ويف نطاق حماية الآثار  ،وحماية
الطبيعة والبيئة  ،وحماية احليوانات من االنقرا�ض �أو حماية ال�صيد …  ،كما يجد �أ�سا�سه
يف �أحكام حمكمة النق�ض امل�ستندة �إىل ن�ص املادة (  )1383من القانون املدين ( ،)2ويف
()3
العديد من الأحكام ال�صادرة عن جمل�س الدولة الفرن�سي .
(1) FRANC M., op. cit, p. 360 .
تعطي هذه املادة احلق ملحكمة النق�ض الفرن�سية �أن تف�صل يف املنازعات ا�ستناد ًا �إىل فكرة غياب �أو عيب االحتياط �أو التب�صر )(2
dêfault de prêcaution, de prudence ou de diligence.
(2) C.E., 25 septembre 1998, Association Greenpeace C/Ministre de Agriculture et de la
pêche, Rec., leb., P343; 19 Janvier 2001, Confédération National des Radio Libres,
AJDA, 2001 p. 150
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على امل�ستوى العاملي � :شهد مبد�أ االحتياط �أو احلذر ح�ضور ًا وا�ضح ًا ومميز ًا يف امل�ؤمترات
واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحماية البيئة  ،و�أهمها  :اتفاقية فيينا ل�سنة 1985م
اخلا�صة بحماية طبقة الأوزون  ،والإعالن ال�صادر عن م�ؤمتر بربن ل�سنة 1995م اخلا�ص
بالتنمية امل�ستدامة  ،والإعالن ال�صادر عن م�ؤمتر ريودي جنريو ( قمة الأر�ض ) ل�سنة
1992م اخلا�ص بالبيئة والتنمية  ،واتفاقية الأمم املتحـدة ل�سنة 1992م حول التغريات
املناخية  ،والربوتوكول ال�صادر يف �سنة 1994م وفق ًا التفاقية 1979م اخلا�صة بالتلوث
اجلوي العابر للحدود  ،والإعالن النهائي لقمة الأر�ض التي انعقدت يف نيويورك �سنة
1997م (� . )1إ�ضافة �إىل العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت اخلا�صة بحماية املياه
والبيئة البحرية من التلوث واملخلفات النفطية .
كما ظهر هذا املبد�أ يف ن�ص املادة ( )174من معاهدة االحتاد الأوروبي  ،ويف قرارات
املجل�س الوزاري للم�ؤمتر الأوروبي الذي انعقد يف مدينة ني�س الفرن�سية يف  7دي�سمرب 2000م .
وكذلك يف التوجيهات والتعليمات الأوروبية :ومثال ذلك :التوجيهات رقم  2001/95ال�صادرة
عن الربملان الأوروبي واملجل�س الأوروبي يف  3دي�سمرب2001م اخلا�صة باحلماية العامة
للمنتوجات  ،والالئحة رقم  2000ـ  178ال�صادرة عن الربملان الأوروبي واملجل�س الأوروبي
يف  28يناير  2002اخلا�صة باملبادئ العامة والتعليمات العامة املتعلقة بت�شريعات الأغذيـة
� .أي�ض ًا �أ�شارت حمكمة العـدل للرابطة الأوروبية( � ) CJCEإىل مبد�أ احليطة �أو احلذر يف
(.)3
العديـد من �أحكامها ( ، )2وهذا ما تبنته املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان

( )1انظر �أي�ض ًا  :االجتماع الذي عقده �أكرث من  2200عامل تقريب ًا يف مدينة موننت الفرن�سية �سنة 1971م حول م�شكالت البيئة
والإن�سانية  ،وم�ؤمتر �ستوكهومل 1972م حول البيئة  ،وم�ؤمتر نريوبي �سنة 1982م حول البيئة والتنمية .

( )2على �سبيل املثالCour de Justice dés Communautes Européennes, (CJCE), 5 mai 1998, National:
.Farmer’s Union, affaire C157/96 et C 180/96
(3) Cour Européenne des droits de Ľhomme, ( CEDH ) , 9 décembre 1994, Lopez-Ostra
C/Espagne, REDE, 1997, No. 1 P. 89.
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❊ على امل�ستوى الداخلي  :ن�صت املادة  II.11ـ  110من تقنني �أو قانون البيئـة رقم
 101ـ  95ال�صادر يف  2فرباير 1995م �صراحة على مبد�أ احليطـة �أو احلذر بقولها
" يقت�ضي مبد�أ احليطة �أو احلذر ـ مع غياب اليقني املبني على املعارف العلمية والفنية
الآنية ـ عدم الت�أخر يف تبني �إجراءات فعالة ومتنا�سبة لتوقي �أو تدارك �أية �أخطار ينجم
()1
عنها �أ�ضرار خطرية قد تنعك�س على البيئة وب�أقل تكلفة اقت�صادية ممكنة �أو مقبولة "
ولد
ويت�ضح من هذا الن�ص �أن مبد�أ احليطة �أو احلذر يطبق ب�صراحة يف نطاق البيئة  ،بل َ
هذا املبد�أ يف نطاق حماية البيئة � ،إال �أن ذلك ال مينع من تطبيق هذا املبد�أ يف نطاق جودة
�أو نوعية ال�صناعات الإنتاجية  ،وجودة املباين ( احلرير ال�صناعي  ، ) Amianteوجودة
اخلدمات ال�صحية املقدمة من ِق َبل امل�ؤ�س�سات ال�صحية ( ف�ضيحة الدم امللوث بالإيدز يف
فرن�سا)  ،وجودة الغذاء �أو الأطعمة ( جنون البقر )  ،وجودة اخلدمات امل�صرفية واملالية
()2
( ف�ضيحة بنك ليون ) .
ويف دولة الإمارات العربية املتحدة يوجد تطبيقات متعددة ملبد�أ احليطة واحلذر يف قانون
البيئة الإحتادي وغريها من القوانني واللوائح التنفيذية وذلك من خالل اتخاذ الإجراءات
والتدابري ال�ضرورية والالزمة ملنع �أو تقليل التلوث البحري والهوائي والربي والغذائي
وال�ضو�ضائي وخا�صة الإغراق البحري العمدي وغري العمدي وعمليات الت�صريف املق�صودة
�أو العار�ضة من ال�سفن للماد الزيتية والنفطية والنفايات الناجمة عن عمليات ا�ستك�شاف
البرتول والغاز ,ومن قبيل ذلك ما ن�صت عليه املواد ( ) 17, 16 ,9من الئحة البيئة البحرية
ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )37ل�سنة  2001وخا�صة :

(1) “ Le principe de précaution , Selon Lequel Ľabsence de Certitudes, compte tenu des
connaissance Scientifques et techniques du moment, ne doit pas retarder Ľadoptation de
mesures effectives et proportionnées Visant à prévenir un risque de dommages graves et
irreversibles à Ľenvironement à un cout économiquement acceptable « .
(2)FRANC M., op. Cit, P. 361 .
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o

�إعداد خطة طوارئ ملواجهة �أية حادثة تكون نتيجة للعمليات اخلا�صة با�ستك�شاف
وا�ستغالل قاع البحر من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل تلوث البيئة البحرية وموافقة ال�سلطات
املخت�صة على تلك اخلطة ،والتزام امل�سئول عن �إدارة املنطقة البحرية بالإبالغ فور ًا عن
�أي حادث نتيجة عمليات اال�ستك�شاف ي�ؤدي �إىل تلوث البيئة البحرية ،و�أن تتوفر على
املن�صة البحرية املعدات والآالت التي تعمل ب�شكل جيد للم�شتغلني يف عمليات اال�ستك�شاف
للتقليل من خماطر التلوث.

 oمنع تفريغ �أية ت�صريفات من املن�صة البحرية اىل البيئة البحرية با�ستثناء ما ينتج عن
عمليات احلفر ،و�أن يكون تفريغ املخلفات الزيتية حتت م�ستوى �سطح البحر بعمق كاف
وح�سب االقت�ضاء ،ووجوب اتخاذ كافة االحتياطات ال�ضرورية للتقليل من ت�سرب الزيت
�إىل البحر �أو الغاز الذي يتم جتميعه �أو حرقه �أثناء اختيار الآبار.
 oيجب على كل م�شغل ملن�صة بحرية �أن يعد خطة ا�ستعمال املواد الكيميائية ورفعها �إىل
ال�سلطات املخت�صة العتمادها ،وعدم ا�ستعمال �سوائل احلفر ذات القاعدة الزيتية يف
عمليات احلفر قبل املوافقة عليها من قبل ال�سلطة املخت�صة ،وعدم تفريغ �سوائل احلفر
ذات القاعدة الزيتية يف البيئة البحرية.
 oالتزام م�شغل املن�صة البحرية عند انتهاء ا�ستخدامها بغ�سل �أو �إزالة امللوثات املتبقية من
خط الأنابيب ،ودفن خط الأنابيب �أو �إزالة جزء منه بهدف الق�ضاء على �أي خطر ي�ؤدي
�إىل عرقلة املالحة �أو ال�صيد ،و�إزالة هياكل املن�صات البحرية كلي ًا �أو جزئي ًا ل�ضمان
�سالمة املالحة وال�صيد.
ثان ًيا:تطبيقات مبد�أ احليطة على البيئة ب�أنواعها (الهوائية والرتابية
والغذائية)
 1-يف نطاق البيئة الهوائية :تلتزم اجلهات �أو الأفراد مبا يلي :
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" oتلتزم جميع اجلهات والأفراد عند القيام ب�أعمال التنقيب �أو احلفر �أو البناء �أو الهدم
�أو نقل ما ينتج عنها من نفايات �أو �أتربة باتخاذ االحتياطات الالزمة �أثناء هذه الأعمال
بالإ�ضافة �إىل االحتياطات الالزمة للتخزين �أو النقل الآمن لها ملنع تطايرها وذلك على
النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية"..
 oيلتزم املدير امل�سئول عن املن�ش�أة باتخاذ الإجراءات الكفيلة مبنع التدخني يف الأماكن
العامة املغلقة �إال يف احلدود امل�سموح بها يف الرتخي�ص املمنوح لهذه الأماكن ،ويراعي
يف هذه احلالة تخ�صي�ص حيز للتدخني مبا ال ي�ؤثر على الهواء يف الأماكن الأخرى ،ويعد
التدخني يف غري هذا احليز خمالفة �إدارية تعر�ض مرتكبها للجزاء الت�أديبي املعمول به
يف املن�ش�أة.
 oتلتزم امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت ب�ضمان التهوية الكافية داخل �أماكن العمل واتخاذ االحتياطات
والتدابري الالزمة لعدم ت�سرب �أو انبعاث ملوثات الهواء �إال يف احلدود امل�سموح بها والتي
حتددها الالئحة التنفيذية �سواء كان انبعاث تلك امللوثات ناجت ًا عن طبيعة ممار�سة
املن�ش�آت لن�شاطها �أو عن خلل يف الأجهزة ،وعليها �أن توفر �سبل احلماية الالزمة للعاملني
تنفيذ ًا ل�شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية مبا يف ذلك اختيار الآالت واملعدات واملواد
و�أنواع الوقود املنا�سبة ،على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار مدة التعر�ض لهذه امللوثات”..
 2يف نطاق البيئة الربية :تلتزم اجلهات �أو الأفراد مبا يلي : oاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ال�صحة العامة من خالل حماية مياه ال�شرب واملياه
اجلوفية ،ومكافحة التدخني يف الأماكن املغلقة ،و�ضمان التهوية الكاملة داخل �أماكن
العمل وتوفري احلماية ال�صحية الالزمة للعاملني يف املن�ش�آت وامل�صانع ،واحلماية من
التلوث الناجت عن النفايات اخلطرة والنفايات الطبية واملواد ال�ضارة ،واحلماية من
الت�أثري البيئي للمن�ش�آت من خالل و�ضع ال�شروط واملوا�صفات وال�ضوابط ملنح الرتاخي�ص
لهذه املن�ش�آت ،وكل ذلك بهدف حماية البيئة ،ومن ثم حماية ال�صحة العامة.
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 oاتخاذ الإجراءات الواجبة لإلزام املن�ش�آت واملحالت وامل�صانع التي ينتج عن ن�شاطها
املخلفات ال�صلبة واخلطرة والطبية باتباع �إجراءات معينة حتول دون ت�أثريها اخلطري
على الرتبة �أو احلد من هذا الت�أثري ،و�أهم هذه الإجراءات :معاجلة املخلفات والنفايات
قبل التخل�ص منها ،و�إحكام الرقابة امل�ستمرة عليها ،ونقلها بعيد ًا عن املناطق ال�سكنية،
واال�ستعانة باخلربات املتخ�ص�صة يف ت�شغيل و�صيانة �آالت امل�صانع التي ينتج عن ن�شاطها
مثل هذه املخلفات ،وحظر دفن النفايات ال�ضارة �أو ال�سامة داخل الرتبة الزراعية ،وو�ضع
خطط م�سبقة للطوارئ.
 oمراعاة ال�شروط وال�ضوابط وال�ضمانات التي حتددها الالئحة التنفيذية لقانون البيئة
اخلا�صة بر�ش �أو ا�ستخدام مبيدات الآفات �أو مركبات كيماوية �أخرى لأغرا�ض الزراعة
�أو متطلبات ال�صحة العامة �أو غري ذلك من الأغرا�ض مبا يكفل عدم تعر�ض الإن�سان
�أو احليوان �أو النبات �أو جماري املياه �أو �أي من مكونات البيئة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف احلال �أو امل�ستقبل للآثار ال�ضارة لهذه املبيدات �أو املركبات الكيميائية"..
 3يف نطاق البيئة الغذائية :تلتزم اجلهات �أو الأفراد مبا يلي : oاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة ب�سالمة خزانات وتو�صيالت مياه ال�شرب و�صالحيتها
لال�ستعمال الآدمي طبق ًا للمعايري التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون والتي يجب
على �أ�صحاب املباين واملن�ش�آت االلتزام بها.
o

اتخاذ كافة الإجراءات اخلا�صة بال�صحة العامة واحلجر البيطري عند ا�سترياد
منتجات الرثوات املائية احلية من خارج الدولة� ،سواء كانت هذه املنتجات طازجة �أو
معلبة �أو مملحة �أو مدخنة �أو جمففة .

 oاتخاذ جميع الإجراءات والتدابري اخلا�صة ب�إعدام امل�أكوالت وامل�شروبات امللوثة �أو املعر�ضة
للتلوث حماية ل�صحة الأفراد الذين يتعر�ضون عن طريق تلك املواد للعدوى والإ�صابة
بالعديد من الأمرا�ض ،وكذلك اال�ستيالء على الأجهزة واملعدات التي ت�ستخدم لت�صنيع
الأغذية الفا�سدة .
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ا�ستند الق�ضاء الإداري يف فرن�سا والق�ضاء الأوروبي يف بع�ض الأحكام ال�صادرة عنهما
�إىل مبد�أ احليطة �أو احلذر تارة ب�صورة �صريحة با�ستخدامه " مبد�أ احليطة �أو احلذرLe
 ، Principe de précautionوتارة ب�صـورة غري مبا�شـرة با�ستخدامه عبارة " �إجراءات
احتياطية des measures de précautionيف جمال حماية الغذاء .

املجلد اخلام�س مكرر

ثالث ًا  :انعكا�سات مبد�أ احليطة �أو احلذر على بع�ض القوانني التي لها ت�أثري
على حماية البيئة (حماية الغذاء:حالة درا�سية )

ويراقب القا�ضي الإداري �شرعية القرارات الإدارية التي ت�ؤثر على �صحة الإن�سان
وغذائه وك�سائه بهدف حمايته كم�ستهلك  .و ُتعد ق�ضية الذرة ال�صفراء املعدلة وراثي ًا (maïs
� )transgénique duأول ق�ضية ا�ستند فيها جمل�س الدولة الفرن�سي �إىل مبد�أ احليطة �أو
احلذر ب�صورة �صريحة وملمو�سة .ففي حكمه الأول حول هذا املو�ضوع ق�ضى املجل�س " ب�أن
املخاطر الناجمة عن توزيع منتجات معدلة وراثي ًا �أو مبعنى �آخر ناجتة عن جينات ذرية
(  ) issues du genie molecularتربر وقف تنفيذ القرار ال�صادر عن وزيـر الزراعة
وال�صيد والقا�ضي بتداول الذرة ال�صفراء املعدلة وراثي ًا يف الأ�سواق وذلك من خالل ت�سجيل
ثالثة �أنواع من هذه الذرة املعاجلة عن طريق اجلينات الذرية يف قائمة املنتجات الزراعية
يف فرن�سا " (. )1وقد �أ�صدر املجل�س حكمه الثاين حول هذه الق�ضية بعد �أن طرحت امل�س�ألة
على حمكمة العدل للرابطة الأوروبية تطبيق ًا لن�صو�ص التوجيهات الأوروبية رقم 90/220
ال�صادرة يف � 23أبريل 1990م يف �ش�أن رواج �أو توزيع الأجهزة الع�ضوية املعدلة وراثي ًا  ،وقد
�ألغى املجل�س يف هذا احلكم ب�صورة جزئية القرار ال�صادر يف هذا املو�ضوع وان�صب الإلغاء
()2
فقط على املدة امل�صرح بها بذلك .

(1) C.E., 25 septembre 1998, Assoc. Greenpeace Français C/Ministre de ĽAgriculture et de
la pêche, précité
(1) C.E., 22 novembre 2000, Association Greenpeace et autres, Rec., Leb., P. 549 .
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ويف حكم �آخر ق�ضى جمل�س الدولة ب�أن " املخاطر الناجمة عن ا�ستخدام مبيد ح�شري من
�صنع �أرجنتيني يف بذور دوار ال�شم�س ( عباد ال�شم�س(  Tournesol (1تربر �إلغاء قرار وزير
الزراعة القا�ضي بال�سماح ببيع هذا املبيد ملعاجلة بذور الذرة ال�صفراء ( des semences
 ) de maïsوااللتزام ب�إعادة النظر يف هذا املو�ضوع " ( . )2واعترب املجل�س �أن املعطيات
العلمية املتوافرة و�إجراءات احليطة واحلذر تفر�ض على الإدارة �إلغاء قراراتها يف هذا ال�ش�أن
()3
لأن ذلك �سي�سبب خماطر و�أ�ضرارا ج�سيمة ال ميكن تداركها .
ويف حكم �آخر �صدر يف �سنة 1999م مبنا�سبة الطعن يف املر�سوم رقم  97/964ال�صادر
بتاريخ � 14أكتوبر 1997م يف �ش�أن ال�سماح للحكومة الفرن�سية ـ ا�ستناد ًا �إىل املادة L.214-1
من قانون اال�ستهالك ( االلتزام باملطابقة  ) obligation de coformitéـ مبنع توظيف �أو
ا�ستخدام بع�ض العنا�صر �أو املكونات من �أ�صل �أو من�ش�أ حيواين يف �صناعة �أغذية �أو �أطعمة
الأطفال  ،ق�ضى جمل�س الدولة ب�أنه " ويف �ضوء �إجراءات احليطة �أو احلذر املن�صو�ص عليها
يف جمال ال�صحة العامة  ،مل يرتكب الوزير خط�أ وا�ضحا يف التقدير d’erreur manifeste
 d’appréciationـ ب�إقـراره ـ ا�ستنادا �إىل املعطيات العلمية املتوفـراة ـ منع توظيف �أو ا�ستخـدام
بع�ض العنا�صـر �أو املكونـات من �أ�صل �أو من�ش�أ حيواين ( d’origine animaleبقري �أو عنزي
()4
( ماعز )  ) bovine ou caprineيف �أطعمة الأطفال . " ..
من جهة �أخرى  ،طبق الق�ضـاء الأوروبي مبد�أ احليطة �أو احلذر يف العديد من �أحكامه
 .يف هذا اخل�صو�ص ق�ضت حمكمة العدل للرابطة الأوروبية " ب�صحة القرار رقم 96/239
ال�صادر عن اللجنة الأوروبية بتاريخ  24مايو 1996م والقا�ضي بحظر ا�سترياد حلوم البقر
الربيطانية لأن املعطيات العلمية املتوافرة يف ذلك الوقت تربر �إمكانية نقل مر�ض دماغي يف
الأبقار ( جنون البقر � ) Vache folleإىل اخلراف  ، aux moutonsولي�س هناك ما مينع
(1) C.E., 29 décembre 1999, Société Rustica Prograin Génétique, Rec., table Leb., P. 610
(2) C.E., 9 octobre 2002, Union Nationale de Ľapiculture Français, AJDA 2002, 2002
P.1180 .
(3) Ibid
(4) C.E., 24 février 1999, Société Pro Nat., Req No. 192465, Dr. Adm. 1999 No. 23915
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من انتقال هذا العامل �أو العن�صر املر�ضي �إىل الإن�سان … " ( . )1و�أيدت املحكمة االبتدائية
للرابطة الأوروبية قرارين �صدرا عن املجل�س الأوروبي يف � 11سبتمرب 1999م يق�ضيان مبنع
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية  ďantibotiquesم�ضافة �إىل علف ( طعام ) احليوانات …
" ( . )2وكان هذا احلكم منا�سبة للمحكمة لإظهار ال�شروط الالزمة لتطبيق مبد�أ احليطة �أو
احلذر يف جمال البيئة وال�صحة العامة والأمن الغذائي� ،إ�ضافة �إىل �إبراز بع�ض امل�شكالت
الناجمة عن املعطيات العلمية و�أثرها على اتخاذ القرارات ال�سيا�سية (.)3

(1) CJCE,5 mai 1998, National farmers Union, Aff. C – 180/96 – et C. 157/96 Rec., I P. 226
(2) Tribunal de prémier instance des Communautés Européennes ( TPICE ), Aff. T. 13/99
( 3) Pfizer-Animal Health SAC/conseil, Aff. T-70/99 Alfarma Incc/Conseil .
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اخلامتة
تناولنا يف هذا البحث دور ال�سلطات العامة يف الوقاية من املخاطر البيئية باعتبار �أن
درهم وفق ًا للحكمة املعروفة خري من قنطار عالج.وانه يجب على هذه ال�سلطات مركزية
كانت �أم غري مركزية �أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابري املنا�سبة وال�ضرورية للوقاية من
املخاطر البيئة والغذائية وال�صحية وفق ًا للقوانني والأنظمة النافذة وكذلك مبا تتمتع به هذه
ال�سلطات العامة من �سلطات ال�ضبط الإداري بهدف املحافظة على النظام العام بجميع
عنا�صره القانونية املتمثلة يف الأمن العام وال�صحة العامة وال�سكينة العامة والآداب والأخالق
العامة.
من كل ما �سبق نرى �إبداء املالحظات التالية :
� .1إن مهمة ال�سلطات العامة يف توقع املخاطر والوقاية منها ت�شكل بعد ًا �سيا�سي ًا واقت�صاد ًيا
ًواجتماعي ًا يرتبط ب�صورة مبا�شرة ب�أمن الدولة وا�ستقرارها و�أمن املجتمع وينعك�س
�إيجاب ًا على تقدمها وعلى عجلة التنمية امل�ستدامة فيها� .إ�ضافة �إىل �أن الرغبة والطموح
نحو الأمن ي�شكالن هاج�س ًا ملح ًا لدى كل الدول مهما كانت �أيديولوجياتها �أو توجهاتها.
 .2فر�ضت التطورات احلديثة على الدولة التزاما بتحقيق الأمن يف �صوره املختلفة وهذا
يقت�ضي �أن يكون من بني مهامها التنب�ؤ والتوقع وو�ضع ا�سرتاتيجيات ملواجهة املخاطر
البيئية وذلك تعزيز ًا لدورا لدولة املرفقي وال�ضبطي وامل�ؤ�س�سي .
� .3إن مواجهة املخاطر البيئية قد تطور تطور ًا كبري ًا لعدة �أ�سباب �أهمها:
 oتعقيد املخاطر وتنوعها(� )La complexification du risqueإىل خماطر طبيعية
و�صناعية ونووية وطبية وب�شرية ...
� oإرتباط مهمة الوقاية من املخاطر البيئية بوظائف �أخرى للدولة La conjunction de la

 prévention avec d`autre fonctionsوخا�صة �إ�صالح La réparationالأ�ضرار
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� 4إن التو�سع امل�ستمر يف تطبيق ال�ضبط الإداري اخلا�ص يف جمال البيئة جاء نتيجةحتميةالزدياد وتفاقم املخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البيئي ،مما �أدى �إىل منح ال�سلطات
الإدارية �سلطات وامتيازات كبرية يف جمال الوقاية من املخاطر البيئية وذلك عن طريق
�إ�صدار الأنظمة واللوائح اخلا�صة بال�ضبط الإداري البيئة �سواء على امل�ستوى القومي
او على امل�ستوى املحلي �إ�ضافة �إىل القوانني اخلا�صة بالبيئة  .وتتفاوت هذه الإجراءات
بني احلظر (�أو املنع) ،والإلزام (�أو الأمر) ،والرتخي�ص (�أو الإذن)� ،أوالإبالغ (�أو
الإخطار)� ،أو منح احلوافز� ،أوا�ستعمال القوة اجلربية.
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البيئية ومراعاة تطبيق مبد�أ واحليطة �أو احلذر .La précaution

- 5مواجهة املخاطر البيئية تطورت يف الوقت احلا�ضر و�أ�صبحت ت�ستند على اجلوانب
العلمية والفنية �,أي على املنهج والدرا�سة واملعرفة و�أ�صبحت ت�شكل �صورة من �صور
املعرفة (  , )Forme de savoirبل علم ًا جديد ًا " “une nouvelle scienceعلم
تطبيقي يجمع بني ح�ساب االحتماالت� ,أو تقنية �أو فن احل�سابات التي تقوم على تقييم
اخلرباء  ,وو�سائل �أو طرق حتليل املواقف اخلطرة ,وحتديد ا�سرتاتيجيات فاعلة للوقاية
ملواجهة الكوارث ".
�- 6ضرورة �أن تقوم ال�سلطات العامة املخت�صة بدرا�سة املخاطر البيئية وتنظيم جدول �أو
قائمة وت�صنيفها ت�صنيفا علميا وح�سب �أهميتها على النحو الآتي:
 oاملخاطر البيئية املرتبطة بالطبيعة وب�صفة خا�صة الهزات الأر�ضية والزالزل ,والفي�ضانات,
واجلفاف املدمر ,والعوا�صف والرياح املدمرة واملناخ  ,واالحتبا�س احلراري ,واحلرائق
املدمرة والت�صحر ,وغريها من الكوارث الناجمة عن الطبيعة.
o

املخاطر البيئية املرتبطة بفعل الإن�سان �أو ما ميكن ت�سميتها بالكوارث العامة
(� )Les publiquesé Les calamitأو الكوارث القومية �أو الوطنية,وخا�صة املخاطر
التكنولوجية كالتفجريات النووية �أو الذرية ,واحلروب,واملخاطر الكيميائية وخماطر
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الإت�صاالت واملوا�صالت والنفايات الطبية اخلطرة وال�سموم واملخ�صبات الزراعية
وو�سائل النقل وغريها من املخاطر الأخرى الكربى .
 - 7مل ت�ستند معظم الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاء الإداري يف فرن�سا �أو عن حماكم
االحتاد الأوروبي يف نطاق ال�صحة العامة �أو البيئة �أو الأمن الغذائي �إىل مبد�أ احليطة
�أو احلذر) ب�صورة �صريحة (  ، ) expliciteو�إمنا ب�صورة غري مبا�شرة با�ستخدامها
عبارة الإجراءات االحتياطية (  . ) des mesures de précautionوهذا يدل على
�أن فكرة مبد�أ احليطة �أو احلذر ال تزال تثري الكثري من الغمو�ض �أو اللب�س  ،لأن التكهن
�أو الرتقب (  ) La Préventionممار�سة معقدة  .وهذا ما يدعونا �إىل القول �أن على
الدولة �أن تف�صل ما بني اليقني �أو ( الأكيد )  La certainواملحتمل Le probable
وغري املحتمل(. Ľimprobable )1
Juge de

 . 8ميار�س القا�ضي الإداري ( قا�ضي دعوى جتاوز حد ال�سلطة
 )Ľexcés de pouvoirيف نطاق �شرعية القرارات امل�ستندة �إىل مبد�أ
احليطة �أو احلذر ( )du principe de précautionرقابة �صارمة ودقيقة
(  ) Strictوب�صفة خا�صة على ال�شرعية اخلارجية (  ) La Légalité externeلهذه
القرارات ،مبعنى �آخر احرتام الإجراءات ال�سابقة لإ�صدار هذه القرارات  .وهذا ما
يت�ضح من �سل�سلة القرارات ال�صادرة عن جمل�س الدولة حول مو�ضوع الذرة ال�صفراء
ً ()2
املعدلة كما �أ�سلفنا �سابقا .
 .9وتبدو رقابة القا�ضي الإداري يف هذا النطاق مقيدة (  ، ) restreintفهي رقابة للخط�أ
الوا�ضح يف التقدير  .وهذا الأمر جلي من خالل القرارات املطعون عليها ب�سبب جتاوز احليطة
�أو احلذر ( � )pour excés précaution ) . (3أو يف �أقل التقديرات من خالل القرارات

(1) PONTIER Jean-Marie, La puissance Publique et Prévention des risques, AJDA, octobre
2003
(2) Arréts, Association Greenpeace francais, 1998, 2000 précité .
(3) C.E., 21 avril 1997, Barbier, Req. No. 180274; Soc Rustica Prograin, 1999 Précité..
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مل يرتدد القا�ضي الإداري يف اللجوء �إىل فكرة اخلط�أ يف القانون Ľerreur de droit

. 10
عندما ال تقوم ال�سلطة الإدارية بالنظر يف جميع العنا�صر ال�ضرورية لتقدير عدم ال�ضرر
()2
 à Ľappréciation de Ľinnocuiteملنتج ما .

املجلد اخلام�س مكرر

املطعون عليها ب�سبب غياب �أو نق�ص يف االحتياط �أو احلذر pour défaut de précaution )1

)

 011ي�ستوجب تطبيق مبد�أ احليطـة �أو احلذر �أمام الق�ضـاء الإداري اللجوء �إىل �إجراءات
اال�ستعجال بهدف وقف تنفيذ القرارات امل�ستندة �إىل هذا املبد�أ  ،وحتى يتمكن قا�ضي
املو�ضوع من الف�صل يف الدعوى مبو�ضوعية ولتجنب اتخاذ قرارات �سريعة وعدمية
الفائدة وعقيمة  .يف هذا اخل�صو�ص �أ�صدر جمل�س الدولة الفرن�سي العديد من الأحكام
املتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري  de sursis à executionيف نطاق الطلبات
املقدمة من ذوي ال�ش�أن لوقف تنفيذ القرارات امل�ستندة �إىل مبد�أ احليطة �أو احلذر بعد
الت�أكد من توافر ال�شروط املو�ضوعية لذلك واملتمثلة يف  :وجود �ضرر ال ميكن تفاديه �أو
تداركه  ،والو�سائل اجلدية املربرة لإلغاء القرار .
وقد �ألغى قانون رقم  597ـ  2000ال�صادر يف  30يونيو 2000م ( دخل حيز التنفيذ اعتبار ًا
من  1يناير 2001م ( )3يف �ش�أن �إ�صالح �إجراءات اال�ستعجال �أمام الق�ضاء الإداري نظام
وقف تنفيذ القرارات الإدارية وا�ستبدله بنظام �آخر هو اال�ستعجال ـ املوقف Le reféré
 suspensionوحدد ال�شروط املو�ضوعية لهذا النظام بتوافر حالتي اال�ستعجال Ľurgence
 ،وال�شك اجلدي ( القوي )  La doute sérieuxيف �شرعية القرار (.)4

(1)C.E., 28 Juillet 1999, Association intercommunale Morbihan sous trés haute tension,
Req. No. 184268; CAA Bordeaux 5 novembre 1998, COGEMA, Req. No. 98BX01320
(2) C.E. 9 octobre 2002, union nationale de Ľapiculture francaise, Précité .
(3) Jouranl official ( JO ) , 1 uillet 2000 P. 9948.
(4) CASTAING cécile, la mise en oevre du principe de précaution dans Le Cadre du reférésuspension, AJDA, 2003 p. 2290 ET Suiv.
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( -) 20ماجد احللو ،قانون حماية البيئة يف �ضوء ال�شريعة ،من�شورات جامعة الإمارات
. 2004
( -)21نواف كنعان  ,قانون حمـاية البيئـة �( ,شرح القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة
 1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها, ).مطبوعات مكتبة اجلامعة  ,ال�شارقة  ,الطبعة
الأوىل2006م .
( - ) 22القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها واللوائح
التفيذية ال�صادرة ا�ستناد ًا له .
(- )23القانون االحتادي رقم ( )23ل�سنة  1999ب�ش�أن ا�ستغالل وحماية وتنمية الرثوات
املائية احلية.
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