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 شكر وعرفان

الحمد هلل ملء السماوات واألرض وملء مابينيما نحمده 
تعالى ونجزلو ىو الذي أعانني بالعمم وزينني بالحمم 
وأكرم عمي بالتوفيق وأكرم عمي بإتمام ىذا البحث 
 .المتواضع آممة في أن يكون خالصا لوجيو الكريم

 أتوجو بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور وناس يحيي 
الذي كان لي دوما سندا بالنصح والتوجيو والتشجيع، 

 راجية أن يكون كل ذلك في ميزان حسناتو

 كما أتقدم بالشكر لكل من تتممذت 

 عمى أيدييم حتى اآلن
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 مــقـــــدمــــــــــة

  في النصؼ الثاني مف القرف العشريف شيد العالـ اىتماما قانكنيا متزايدا بمشاكؿ تمكث 
البيئة، إذ بدأ االىتماـ بيذه المشكمة عمى نحك مبكر في الدكؿ الصناعية المتقدمة نظرا 
الرتباطيا بالتحكؿ الكبير في مجتمعاتيا كانتقاليا مف مرحمة االعتماد عمى الزراعة إلى 
مرحمة تصنيع الزراعة، مما جعؿ البيئة ممكثة بمخمفات الصناعة كبما تفرزه المركبات 

كاآلليات مف عكادميا في الجك كاألرض حتى شممت مياه األنيار كالبحيرات كالبحار كطبقات 
 .الجك العميا

لـ تعد مشكمة التمكث مشكمة خاصة، ألف التمكث ال يعرؼ الحدكد الجغرافية كالسياسية 
لمدكؿ بحيث يؤثر عمى الكرة األرضية كافة فقد أصبحت مشكمة تمكث البيئة كاالعتداء عمييا 

مشكمة كؿ الدكؿ، خاصة كأف األخطار التي أصبحت تفرض تحديا كبيرا أماـ السياسات 
البيئية ىي أخطار جسيمة لـ تعرؼ مف قبؿ كالتي قد تصؿ إلى حد رىف شركط الحياة عمى 

األرض، كالتي فرضت ضركرة إيجاد صيغة كنمط جديد لتسيير الككارث كاآلثار الميددة 
لمبشرية كاألرض التي تعد البيت األكبر ليا، بحيث يختمؼ ىذا النمط اختبلفا جذريا عف 

 .النمط التقميدم المعتمد في معالجة المشاكؿ البيئية

رغـ المحاكالت الحثيثة لممحافظة عمى البيئة إليقاؼ التيديدات المثقمة لكاىؿ البيئة، إال 
أف األسمكب العبلجي المعتمد لـ يعد مجديا بالنسبة ليذه األخطار، لما يترتب عنو مف 

مسؤكلية مدنية مكجبة لمتعكيض عف األضرار التي لحقت بأحد عناصر البيئة، ىذه 
المسؤكلية المدنية المتناسبة تماما مع األسمكب التقميدم كالمنبنية عمى العبلقة السببية التي 
تشكؿ ىمزة الكصؿ بيف ركني الخطأ كالضرر، إال أف األساس التقميدم ليذه المسؤكلية لـ 

يعد يفي بالغرض المرجك منو بسبب تعسر تقدير التعكيض عف األضرار البيئية العادية، فما 
بالؾ باألضرار الجسيمة كالمحتممة التي ال يمكف أف تندرج تحت نفس األركاف المنشئة ليكذا 

 .مسؤكلية
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كنظرا ألىمية ىذا المنيج الجديد لحماية البيئة كلممسؤكلية المدنية، أجمعت الدكؿ عمى 
اعتماد التنمية المستدامة كبعد بيئي لمحفاظ عمى المكارد الطبيعية كاالستخداـ األمثؿ ليا عمى 
أساس مستديـ بالتنبؤ لما قد يحدث لمنظـ االيككلكجية مف جراء التنمية باإلجراءات المسبقة، 
بالتكفيؽ بيف تنمية اقتصادية كاجتماعية قابمة لبلستمرار كحماية البيئة، أم إدراج البعد البيئي 

 1.في إطار تنمية تمبي حاجات األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية

كلما ليذه األخطار المستجدة مف تأثير عمى النظـ القانكنية، فقد تطكرت مكاقؼ الدكؿ 
النامية بما فييا الجزائر بسبب التدىكر الخطير الذم نجـ عف اآلثار السمبية لمحركة 

، كعمى إثر ذلؾ تطكر قانكف حماية البيئة في العديد مف الدكؿ كما ىك عميو الحاؿ 2التنمكية
 بقانكف حماية البيئة 1983في التشريع الجزائرم المستحدث لقانكف حماية البيئة القديـ لسنة 

في إطار التنمية المستدامة، بما يتكافؽ مع المبادئ الناجعة ليذه األخيرة كخاصة باألسمكب 
كمف بيف المبادئ ذات .  الكقائي الذم يعتبر أكثر تناسبا مع ىذا النكع الجديد مف األخطار

النيج الكقائي المعتمدة لتجنب تحقؽ ىذه األخطار الجسيمة التي ال يمكف إصبلح األضرار 
ىذا المبدأ الذم جسد قانكنا ألكؿ مرة في ندكة ريك . التي قد تنجر عنيا ىك مبدأ االحتياط

، كالذم تبناه المشرع الجزائرم في قانكف حماية البيئة في إطار 1992دم جانيرك سنة 
، األمر الذم يثير تساؤال جكىريا يتعمؽ بمضمكف مبدأ االحتياط 2003التنمية المستدامة لسنة

 كما ىك دكره في قياـ المسؤكلية المدنية في التشريع الجزائرم؟

تعد محاكلة اإللماـ بمكضكع مبدأ االحتياط كالتأسيس لمسؤكلية مدنية ذات بعد جديد 
مختمؼ عف المسؤكلية التقميدية ىي المبرر الرئيسي لدراسة ىذا المكضكع، إضافة  لمجدؿ 

الفقيي القانكني الكبير الذم يدكر حكلو، عمى غرار االجتياد القضائي المدني المنعدـ حكؿ 

                                                           
، يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003 يكليك سنة 19، المؤرخ في 10-03 مف القانكف 4  المادة 1
 .2003 جكيمية سنة 20، المؤرخة في 43ر، العدد .ج
تممساف، ،  كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، جامعة أبك بكر2

. 1، ص2007جكيمية 
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تطبيقو، كما أف المستجدات التطبيقية التي تمؤل الساحة الكطنية اإلعبلمية الحالية  خالية مف 
التفسير القانكني لمثؿ ىكذا حاالت رغـ أف المنظكمة القانكنية البيئية قد اعتمدتو إال أف 
 .الكعي العاـ بأىمية ىذا الحؿ القانكني الناجع ضئيؿ جدا بالنسبة لمكاضيع أخرل مشابية

تتجو ىذه الدراسة إلى معاينة مضمكف مبدأ االحتياط كدكره في قياـ المسؤكلية المدنية 
في التشريع الجزائرم، مف خبلؿ التركيز عمى المفاىيـ كاألسس القانكنية لممكضكع، حيث تـ 

ف لـ تكف بذات  فييا االستناد إلى بعض الدراسات السابقة التي االستفادة منيا حتى كا 
لممكضكع في أطركحة " عمارة نعيمة"األىداؼ كالنتائج المحصؿ عمييا منيا، مثؿ تناكؿ 

مبدأ :  تحت عنكاف2014دكتكراه في القانكف الخاص لجامعة أبك بكر بمقايد بتممساف سنة 
الحيطة كمسؤكلية المينييف، مركزة عمى التكريس الدكلي لمبدأ االحتياط كدكره في رسـ مبلمح 

في أطركحة دكتكراه في القانكف " كناس يحيى"جديدة لمسؤكلية المينييف؛ كما تناكؿ األستاذ 
العاـ لنفس الجامعة، المكضكع مف جانب ككف مبدأ االحتياط بعدا جديدا لممسؤكلية المدنية 

زيد الماؿ "، كتطرقت 2007تحت عنكاف اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر سنة 
لممكضكع في أطركحة دكتكراه في القانكف الدكلي لجامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك " صافية

لسنة " حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي" معنكنة ب
، بحيث تناكلت المكضكع مف جية ترقية التنمية المستدامة كتفعيؿ حماية البيئة؛ 2013

تأثير مبدأ "بحيث ركز دراستو عمى " بف معركؼ فكضيؿ"ككذلؾ تـ دراسة المكضكع مف قبؿ 
مف خبلؿ مذكرة " الحيطة في تكزيع عبء إثبات الخطأ الطبي في مجاؿ المسؤكلية المدنية

 .2012ماجستير لتخصص مسؤكلية المينييف لجامعة أبك بكر بمقايد بتممساف مف سنة 

لمعالجة المكضكع مف كؿ جكانبو تـ االعتماد عمى المنيج التحميمي كالنقدم مف خبلؿ 
تحميؿ النصكص القانكنية المتعمقة بمبدأ االحتياط كبالمسؤكلية المدنية بشكؿ رئيسي، كما تـ 
اعتماد المنيج التاريخي في بعض المكاضع التي كاف مف الضركرم فييا الرجكع إلى الحقب 

السابقة لمنظـ القانكنية الحالية، ككذا المنيج المقارف في قمة مف المكاضع التي استمزمت 
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تكضيح اعتماد بعض التشريعات الدكلية لممبدأ عمى غرار التشريع الجزائرم، كلبلشتماؿ عمى 
معالـ المكضكع تـ تقسيـ الدراسة إلى فصميف، ففي الفصؿ األكؿ تطرقت إلى مضمكف مبدأ 
االحتياط الذم قسـ بدكره إلى مبحثيف، فكاف المبحث األكؿ مشتمبل عمى ضبط الجدؿ حكؿ 
معنى كنطاؽ مبدأ االحتياط، في حيف تطرقت لمقكمات إعماؿ مبدأ االحتياط؛ كأما الفصؿ 
الثاني فقد تـ تخصيصو لدكر مبدأ االحتياط في قياـ المسؤكلية المدنية، مف خبلؿ تبياف 
مضمكف المسؤكلية المدنية القائمة عمى أساس مبدأ االحتياط في المبحث األكؿ، كأما 

 . المبحث الثاني فقد احتكل أركاف ىذه المسؤكلية المدنية االحتياطية
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مضمون مبدأ االحتياط : الفصل األول
تركزت المناقشات الفقيية كالقانكنية عمى مستكل كؿ مف الدكؿ النامية كالمتقدمة عمى 

تدىكر حالة البيئة جراء ما تسببو األنشطة الصناعية في مختمؼ المجاالت، إال أف ىذه 
المناقشات لـ يعد ليا كزف بالنسبة لمجدؿ الدائر حكؿ تعرض كافة عناصر البيئة ألخطار 
جسيمة متزايدة الحدة بمركر الكقت، أخطار ليس مف الممكف مقاكمتيا أك إصبلح أضرارىا 

 .إال عف طريؽ إعماؿ مبدأ االحتياط

إف ككف مبدأ االحتياط حديث النشأة جعؿ منو محؿ تناقضات فقيية كاسعة، تباينت 
بيف مؤيدة لو كمعارضة لتطبيقو، بحيث تركز ىذا الجدؿ حكؿ كؿ مف مضمكف ىذا المبدأ 

، ككذلؾ بخصكص شركط كمقكمات مبدأ (المبحث األكؿ)كما يحكيو مف مستجدات قانكنية 
 .(المبحث الثاني)االحتياط

ضبط الجدل حول معنى ونطاق مبدأ االحتياط : المبحث األول
مبدأ االحتياط مبدأ حديث النشأة، جاء كحؿ قانكني جديد لؤلخطار الجسيمة التي تيدد 
البيئة، بعد أف كاف األسمكب الكقائي مرتكزا عمى مبدأ الكقاية فقط، كعمى ىذا األساس صدر 

بخصكصو العديد مف المفاىيـ ك التعاريؼ المختمفة، التي أفضت إلى العديد مف اآلراء 
الفقيية المتباينة حكؿ تفسير غمكضو القانكني مف خبلؿ الصياغات القانكنية التي منحت لو 

المطمب )إال أف ىذا التكريس فتح بابا لمجدؿ الفقيي مف أجؿ تكحيد مضمكنو مف تعريؼ
، ككذا تحديد ما (المطمب الثاني)كتأصيؿ مف خبلؿ تبياف المقاييس القانكنية لتاريخو (األكؿ

 .(المطمب الثالث)يمكف أف يمتبس بو مف مفاىيـ مقاربة لو
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تعريف مبدأ االحتياط : المطمب األول
   مف أجؿ الكصكؿ إلى تعريؼ أفضؿ لمبدأ االحتياط كشمكلية أكثر لمضمكنو كجب 

، كىذا ما سيرد (الفرع الثاني)كاالصطبلحي (الفرع األكؿ)التعرض لتعريفو مف الجانب المغكم
 :عمى التكالي

تعريف مبدأ االحتياط لغة : الفرع األول
البند )"مبدأ"   إف التعريؼ المغكم لمبدأ االحتياط يشتمؿ عمى التعريؼ المغكم لكؿ مف كممة 

 (.البند الثاني" )االحتياط"ككممة  (األكؿ

تعريف المبدأ لغة : البند األول
ف منيا، كالنَّكاة مبدأ النَّخؿ، أك: المَمبْبدَمأ، مبدأ الشيءِء ؼ يتركَّب منيا  أّكلو كماّدتو التي يتككَّ

كمبادئ العمـ أك الفف أك الخمؽ أك الّدستكر أك . مبادئ (ج  )، كالحركؼ مَمبْبدأ الكبلـ
 1قكاعُدُه األساسيَّة التي يُقـك عمييا كال يخرج عنيا: القانكف

تعريف االحتياط لغة : البند الثاني
 حفظو، كصانو، كتعيده كحكطو كتحكطو : حكطا كحيطة كحياطة:    حاطو

، كاالسـ:    كاحتاط  .الحكطة ك الحيطة: أخذ في الحـز

 2.قكامو، ككؿ مف بمغ أقصى شيء، كأحصى عممو، فقد أحاط بو: كحكاط األمر

، كالحكط ىك شيء يطكؼ بشيء "حكط"   تعّرؼ الحيطة لغة عمى أنيا مشتقة مف الثبلثي 
بحيث تعد عبارة حاطو كيحكطو حكطا كحيطة ذات معنى كاحد، كمف أبرز الصيغ المجازية 

 .1<< كال يحيطكف بو عمما>>:لئلحاطة ما جاء في قكلو تعالى
                                                           

الطبعة  اإلماـ مجد الديف محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ الفيركز أبادم الشيرازم الشافعي، القامكس المحيط، 1
. 756ـ، ص 1995ق،1415األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،

القامكس المحيط، المرجع اإلماـ مجد الديف محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ الفيركز أبادم الشيرازم الشافعي، 2
. 542صالسابؽ،
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كاالحتياط أصمو لغةن افتعاؿ، معناه احتياط لمشيء، أم انو طمب األحكط لو كأخذ فيو 
 2.بما يرعاه كيصكنو عف أكجو السكء كمسالؾ الخطر

تعريف مبدأ االحتياط اصطالحا : الفرع الثاني
البند )    لمتعريؼ االصطبلحي لمبدأ االحتياط كجب المركر بكؿ مف التعريؼ الفقيي 

 :كىذا ما سيكضح في التالي( البند الثاني" )التشريع"كالتعريؼ القانكني (األكؿ

تعريف مبدأ االحتياط فقيا : البند األول
مف المعركؼ أف ميمة القانكف األساسية حكؿ المبادئ العامة ىك كضع كسف ىذه 

األخيرة دكف االلتزاـ بالتعاريؼ، تاركا ىذه الميمة لرجاؿ الفقو القانكني، كعمى ىذا األساس 
كجب التطرؽ لمعديد مف التعاريؼ الفقيية التي خصت مبدأ االحتياط بكجيات نظر مختمفة 

قد تعكد لمظركؼ كالبيئة كمستكل التعميـ كالثقافة، أك لخمفيات سياسية أك اقتصادية لكؿ 
 :صاحب رأم معيف، كىذا ما سنبينو باختصار في التالي

ييدؼ لكضع تدابير  فقيي بحت، 3عرؼ بعض الفقياء مبدأ االحتياط بأنو مبدأ فمسفي
حيث المعرفة العممية كالتقنية ليست قادرة عمى تكفير اليقيف، كالسيما في ، مانعة لممخاطر

 . مجاؿ البيئة كالصحة، خبلفا لمكقاية التي تركز عمى المخاطر التي اثبت جدكاىا عمميا

، كىك في نفس غامض مثير لمقمؽتعبير مبدأ االحتياط  بعض الفقو أف يعتبرفي حيف 
  لمسيطرةارمز التي تعد  األساطير العظيمةالكقت عند البعض اآلخر مف الرأم المخالؼ أحد

 عف الحكمة كالعقبلنية في مكاجية عدـ ا تعبير، كما يعتبركنو أيضاعمى التقمبات الطبيعية
 4 . عمى حد قكليـاليقيف، كتفضيؿ االحتراز كاالحتياط بدال مف االنتحار

                                                                                                                                                                                     

 .، مف سكرة طو110اآلية 1 
.  756، المرجع السابؽ، ص  الشيرازم الشافعيلفيركز أبادم القامكس المحيط، ا2 

3
 Claudia Andriţoi,Controverses et ambiguites concernant le principe de précaution, Asist.univ.drd. Univers tâte 

Eftimie-Murgu, p130.  
4
 Michel PRIEUR, LE PRINCIPE DE PRECAUTION, article  publie dans la société de législation Comparée, 

www.legiscom pare.fr, 2007, p1.  
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 مف التعقؿ في العمؿ، يركز االحيطة نمكذجيرل بأف مبدأ Olivier Godard إال أف 
عمى المخاطر المحتممة، كىك يغطي أحكاـ تنفيذىا بتدابير احترازية لتجنب الضرر أك التقميؿ 

 1.مف اآلثار قبؿ أف يفكت األكاف

François EWALD أف مكقؼ االحتياط يجد مصدره في الكعي ب يقكؿ ىك اآلخر
 2".بالغمكض الذم يكشؼ التقنيات كحدكد المعرفة العممية البلزمة

 فيك مبدأ االحتياط ىك معيار العمؿ العاـ كالذم يرتبط ارتباطا كثيقا بالمعرفة العممية
، كمف ناحية أخرل  نظرا لتبرير قرار كمف جية يتناكؿ المخاطر التي تتعمؽ بتطكير العمـك

  .3استثناء حسب المعرفةيعتبر تنفيذ المبدأ مف قبؿ األفراد 

إال ترجمة  ىك فإف التعريؼ المنكط بمبدأ االحتياط ما ""Iddri السيد كنتيجة لقكؿ
 4.ميكانيكية مفرطة مما أدل إلى تككف عيب في النيج القانكني المعتمد 

 5.ف مبدأ االحتياط ىك التفكير المعيارم الحؽبأ" Olivier Godard "كمع ذلؾ يقكؿ

مفيـك اإلجرائية أنو معبر ؿيرل في المبدأ كقبؿ كؿ شيء " لكرانس"إال أف الفقيو 
 ذلؾ النقيض بأنومبدأ االحتياط  القانكنية ؿ فيـ الصيغة فقد"بركنك التكر" ؛ أما6.كالمنيجية

التاـ لمحكمة كأف المبدأ الكقائي كاؼ لتطبيقو، كأف مبدأ االحتياط ىك مجرد تدابير احترازية ال 

                                                           
1
 Olivier Godard, Le principe de précaution , une nouvelle logique de l'action entre science  et démocratie, Parution 

dans  la  revue Philosophie politique, mai 2000,p1. 
2
 François EWALD, Le principe de précaution  entre politique et responsabilité, 2/2000, N 90, p 374. 

3
 Cédric villain , Pourquoi le principe de précaution dérange?; Les Echos; France, 18/11/2013, p1. 

 :نمبذأ االحتٍبط استخذاو مزدَج 

 .انتعبمم مع انتطُس انتكىُنُجً/- 1

 .ٌعتبش كمعٍبس تجذٌذ  نمعبسضً انتغٍٍش/- 2
4
 Claire Weill Iddri, L’expertise dans les champs du principe de précaution; Propositions, recommandations et 

commentaires; N02/2003, ENTREPRISES ET BIENS PUBLICS, (les notes de l'iddri ) N°3, p11 
5
 Olivier Godard, Le principe de précaution, une nouvelle logique de l'action entre science  et démocratie,op.cit, 

p2. 
6
 Sandrine SPAETER, principe de précaution et comportements préventifs des firmes face aux risques 

environnementaux, Janvier 2002,p4. 
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غير، كأضاؼ أف المبدأ أدل  إلى إصدار قرارات طكارئ جديدة ال يمكف تكضيح مجاليا كأف 
 1.النيج الكقائي ىك المبدأ األساسي لمعمؿ

عمى الرغـ مف أف بعض المحمميف يعتقدكف أف مبدأ االحتياط لو كىناؾ مف يقكؿ بأنو ك
 إال أف شرط الدقة فيو قد يؤدم إلى سحب مبدأ االحتياط أك ما يسمى بقاعدة ؛معيار قانكني

فيذه القاعدة التي تعتبر أكثر مبلءمة الحتماؿ خطر إلحاؽ ضرر قبكؿ، االمتناع عف اؿ
جسيـ لـ يتأكد بعد كجكده بالعمـ كالتقنيات ليككف مضرة لممسكؤليف الستباقيـ األحداث كإزالة 

 الممكثات التي فرازاتمنتج مف السكؽ، كعدـ السماح ألم منتج جديد أك الحظر التاـ إل
. تفضي إلى آثار خطيرة محتممة

تبيف لنا التي جاءت بيا التعاريؼ الفقيية، ف االعتبارات بأ"Kourilsky "يقكؿ األستاذ
 نقطة تحكؿ حقيقية في  عف إدخاؿ شرط احترازم كاحتياطي في النصكص القانكنية، يعبرأف

 2. تنمية مجتمعنا

أف مبدأ االحتياط ىك جزء مف رؤية جديدة لمعالـ متميز عف  يركف ببعض المحمميف    
ات التي كانت سائدة في التنمية التكنكلكجية مبعض القيـ كالمعايير األساسية لمسمكؾ

 التحسس دبحيث يتـ المجكء إلى المبدأ عف؛ كالصناعية كاالقتصادية في الفترة المعاصرة
ف لـ يتـ تأسيسو في الميداف العممي، ألف عدة نظريات كفرضيات ال  لخطر مكشؾ حتى كا 

 3. محددةتزاؿ في طكر البحث كبالتالي ىي غير

عدـ اليقيف عدـ )يتركز مضمكف مبدأ االحتياط عمى فرصة لمعمؿ ضمف ظركؼ 
 (اليقيف العممي بصكرة خاصة

                                                           
1
 Nicolas de SADELEER, L'émergence du principe de précaution, Journal des Tribunaux, ISSN0021-812X, 5 

mai 2001,p 123.  
2
 Philippe kourilsky et Geneviéve Viney,Le principe de précaution, Rapport au premier ministre, Editions odile 

Jacob, la documentation française ,1999, p11 . 
3
 Claude Henry et Marc Henry, 'Etat de la connaissance scientifique et mobilisation du principe de précaution, 

Revue économique,2003/6-Vol.54,ISSN0035-2764, CAIRN.INFO, p1277. 
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 تعريف مبدأ االحتياط قانونا : البند الثاني
عرؼ منذ السبعينات تطكرا ممحكظا الذم يعتبر مبدأ االحتياط كليد القانكف الدكلي؛

 1.لمسايرة مختمؼ األخطار الجديدة 

بحيث نص عميو في العديد مف االتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية الميتمة بالبيئة، كىذا ما 
جعؿ الكثير مف التشريعات الداخمية الكطنية تنتيجو كتضمنو في قكانينيا؛ رغـ أف المبدأ 
ف تقاربت  . كاحد إال أف الصياغات القانكنية الدكلية ليست ىي نفس الصياغات الكطنية كا 

التعريف القانوني لمبدأ االحتياط دوليا : أوال
ظير مبدأ االحتياط ألكؿ مرة ضمنيا في اإلعبلف النيائي لمندكة الخاصة بحماية بحر 

الشماؿ، كجاء تعريفو صراحة عمى المستكل الدكلي في اإلعبلف الكزارم لمندكة الثانية 
 2.المتعمقة بحماية بحر الشماؿ

 حكؿ 1992العاـ  المنعقد في RIO" ريك "مؤتمر األمـ المتحدة مف 15كفقا لممبدأ 
مف أجؿ حماية البيئة تأخذ الدكؿ عمى نطاؽ كاسع بالنيج " جاء فيو بأنو ، 3البيئة كالتنمية

الكقائي، حسب قدراتيا، كفي حالة ظيكر خطر حدكث ضرر جسيـ أك ال سبيؿ لعكس 
اتجاىو، ال يستخدـ االفتقار إلى اليقيف العممي الكامؿ سببا لتأجيؿ اتخاذ تدابير فعالة مف 

 ".حيث التكمفة لمنع تدىكر البيئة
قمب الحيطة ىك الحاجة إلى اتخاذ كإذف ىك تدبير ىدفو حماية البيئة كمنع تدىكرىا، 

 .تدابير فعالة في أقرب كقت ممكف، حتى في حالة عدـ اليقيف العممي

                                                           
 دكتكراه تخصص قانكف األعماؿ، جامعة  أطركحةحسكنة عبد الغني،الحماية القانكنية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة، 1

 .24، ص 2013-2012محمد خيضر بسكرة، 
 ماجستير لتخصص الدكلة رسالةعبلؿ عبد المطيؼ، تأثر الحماية القانكنية لمبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة،  2

 .46، ص 2011-2010، 1كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ بجامعة الجزائر
3
Le principe 15 de la déclaration du RIO: "pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent 

être largement appliquées par les états selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou 

irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 

l'adoption de mesure effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.    
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 حكؿ التنمية المستدامة كمف خبلؿ نص المادة Bergenكما أنو جاء في إعبلف 
 يجب أف تقـك السياسات البيئية عمى مبدأ >> :منو التي تدلي بأنو (07)السابعة
 1<<...الحيطة

 الخاصة باستخداـ حماية األنيار كالبحيرات 2"ىمسنكي"أك" Helsinki"تنص اتفاقية
. << الدكؿ المتعاقدة تطبؽ مبدأ الحيطة>>:الدكلية العابرة لمحدكد عمى أف 

 1992تنص اتفاقية باريس حكؿ حماية الكسط البحرم لشماؿ شرؽ المحيط األطمسي 
(O.S.P.A.R)3  تطبؽ الدكؿ المتعاقدة مبدأ الحيطة>>: منيا عمى أف2/2المادة ....>> .

التعريف القانوني لمبدأ االحتياط في التشريع الجزائري : ثانيا
 المتعمؽ 10-03   عرؼ المشرع الجزائرم مبدأ االحتياط بنص صريح ضمف القانكف 

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مف خبلؿ المادة الثالثة منو في فقرتيا السادسة 
مبدأ الحيطة، الذم يجب بمقتضاه أال يككف عدـ تكفر التقنيات نظرا :" التي جاء فييا (6/3)

لممعارؼ العممية كالتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعمية كالمتناسبة، لمكقاية مف 
؛ طبقا لما جاء "خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، كيككف ذلؾ بتكمفة اقتصادية مقبكلة

 " .ريك دم جانيرك" مف إعبلف 15في المبدأ 

ىاتو المادة المنكطة بتعريؼ مبدأ االحتياط جاءت لتكضح كجكب مراعاة أصحاب 
النشاطات كالمنشآت اتخاذ التدابير االحتياطية البلزمة كالمتناسبة مع التكاليؼ االقتصادية 

 .المقبكلة ماليا لتغطية ذلؾ الخطر المحتمؿ الجسيـ الذم قد يمس البيئة بشكؿ أساسي

                                                           
 دكتكراه في القانكف أطركحةزيد الماؿ صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي،  1

. 366، ص 2013الدكلي، جامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك، 
أفريؿ لعاـ 9 اتفاقية ىمسنكي الخاصة باستخداـ حماية األنيار كالبحيرات الدكلية العابرة لمحدكد التي تـ التصديؽ عمييا في 2

 .،المسماة عمى العاصمة الفنمندية؛ كالتي تفرض التصرؼ بطريقة تمتاز بالحيطة لمنع التمكث1992
 22في   OSPAR)اتفاقية)تـ التصديؽ عمى االتفاقية الخاصة بحماية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ المحيط األطمنطي  3

 بإلقاء المخمفات مف السفف كالطائرات كاتفاقية ملمنع التمكث البحر1972 لتحؿ محؿ اتفاقية أكسمك1992سبتمبر عاـ 
.  مف المصادر البريةم لمنع التمكث البحر1974باريس 
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 نطاق مبدأ االحتياط في قانون البيئة: الفرع الثالث
 مبدأ الحيطة ينحصر في مجاؿ البيئة فقطنطاؽ تطبيؽ دار الجداؿ حكؿ إف كاف 

كحتى بعض مثبل البشرية  كالصحة ىا إلى مجاالت أخرلاأـ أنو يتعد، (القاعدة العامة)
؛ بعد التأكيد عمى أف مبدأ (االستثناء)المجاالت التفصيمية األخرل كحماية المستيمؾ مثبل

االحتياط لديو مجاؿ كاسع، نظرا ألنو يجب أف يطبؽ في حالة احتماؿ خطر قد يؤثر جديا 
 1.في الصحة كالبيئة بعد تحقؽ الضرر

القاعدة العامة : البند األول
مبدأ االحتياط مفيـك حديث نسبيا، كضع في األكؿ لممسائؿ  البيئية فقط، كفي العقكد 
األخيرة مف القرف العشريف زاد الكعي بمدل ىشاشة المجاؿ الحيكم لمنشاط البشر كأصبحت 

قدرة الجيؿ الحالي لتنفيذ تنمية مستدامة أمر مشككؾ فيو، كلذلؾ كجب الرجكع إليو بعد 
مكانية  (عدـ اليقيف)انتشار القمؽ حكؿ مستقبؿ األجياؿ القادمة، مع تكسع الخيار األسكء  كا 

 .(البلرجعي)حدكث الخطر الكبير

فإف أساس االحتياط مجيكؿ في الكسط " فرنسكا إيكالد"حسب دراسات قاـ بيا األستاذ 
الفرنسي، ماعدا في بعض األكساط البيئية إذ بعض المختصيف في المجاؿ البيئي يحاكلكف 
استعماؿ ىذا األساس لتثميف البعض مف كاجباتيـ كالحفاظ عمى التكازف الطبيعي بكضع 
قكانيف تساعد في الحفاظ عمييا، ك حماية محيط الكائنات كمنع المتاجرة بالحيكانات، غمؽ 

 2إلخ...بعض المصانع المنتجة لمكاد ال تحتـر البيئية 

                                                           
1
 Maitre Muriel Bodin, principe de précaution et jurisprudence du conseil d'Etat; Article juridique publié le 

09/09/2013, p2. 
2
 François EWALD, op.cit, p365. 
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عمى أف مبدأ االحتياط يعتبر أحد األسس كالمبادئ  1أكدت المحكمة األكركبيةكما 
 .الضركرية التي تنتيجيا في مسار عمميا كالتي يرتكز عمييا في ميداف البيئة

مراعاة لعدـ ، مف أىداؼ تطبيؽ مبدأ االحتياط القمؽ عمى حؽ جيؿ المستقبؿكبما أنو 
كالتي قد تنجـ عف عدـ تطبيؽ التدابير ، إلحاؽ األضرار الشديدة التي ال رجعة فييا

ما زاد في كفة احتراـ فإف ىذا االحتياطية، التي قد أسست لحماية البيئة كالتنمية المستدامة، 
كلكف في ذات الكقت .  في إطار ىذا المبدأ لتككف ىي المجاؿ األصمي لتطبيقوالبيئة مستقببل

نماينفذ المبدأ ال كحؽ خاص بالبيئة لؤلجياؿ الحاضرة   كحؽ لبيئة األجياؿ المقبمة فقط كا 
. أيضا

قمب الحيطة ىك الحاجة ؼ تدبير ىدفو حماية البيئة كمنع تدىكرىا، باإلضافة إلى ككنو
كبالتالي فإنو إلى اتخاذ تدابير فعالة في أقرب كقت ممكف، حتى في حالة عدـ اليقيف العممي 

 . بمجاؿ حماية البيئية ان  المبدأ معني أف يككفبداىةمف اؿ

االستثناء : البند الثاني
البد لنا مف إحداث تغيرات جدرية في التخطيط لمتنمية، فبل يمكف أف نستمر في كضع 

الخطط في القطاعات المختمفة بمعزؿ عف بعضيا البعض، فعمى سبيؿ المثاؿ، البد أف 
الخ، حتى ..تككف خطة التنمية الزراعية مرتبطة ارتباطا كثيقا بخطة النقؿ كخطة التصنيع

يككف ىناؾ تكامؿ كتنسيؽ كاضح بيف ىذه القطاعات المرتبطة، كالبد ػػػ كىذا ىك األىـ ػػػ مف 
إدماج األبعاد البيئية في عمميات التخطيط، فيذا ىك الضماف الكحيد لتكقع المشكبلت البيئية 

، فالتعامؿ مع المشكبلت "الكقاية خير مف العبلج"قبؿ حدكثيا، كالتعامؿ معيا مف منطمؽ 

                                                           

في حالة تصدير لحـك البقر المحتمؿ :" أصدرت محكمة العدؿ األكركبية قرارا حكؿ قضية جنكف البقر كقضت أنو1 
إصابتيا بجنكف البقر، كأنو كلك كاف ىناؾ عدـ يقيف عممي فيما يتعمؽ بمدل المخاطر التي تيدد صحة الشعب فيجب اتخاذ 

. 1996يكليك 12المحكمة األكركبية في " التدابير البلزمة دكف االنتظار حتى تتضح تماما خطكرة ىذه المخاطر 
، في 2003سبتمبر23كأكدت محكمة العدؿ األكركبية مرة أخرل عمى كجكب تطبيؽ مبدأ االحتياط في قرار صادر في 

. مجاؿ الصحة
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البيئية مف البداية، أفضؿ كأرخص بكثير مف تركيا تتفاقـ كيستفحؿ أمرىا، كعندئذ يككف 
 1.التعامؿ معيا أكثر تعقيدا كمكمفا لمغاية

يبدكا اليـك أف إال أنو المبدأ كليد القانكف البيئي، رغـ أف القاعدة العامة تفضي إلى أف 
؛ لو تأثيرا أك نطاقا أكسع مف خبلؿ كضكح الصبلت القائمة كالمتزايدة بيف البيئة كالصحة

 .يطبؽ مبدأ االحتياط في مختمؼ المجاالت مثؿ الصحة العامة كاألغذية كالبيئةبحيث 

كىذه نتيجة حتمية نابعة مف العبلقة المتبادلة بيف الصحة كالبيئة، بحيث أف سبلمة 
البيئة كالمحافظة عمييا يفضي بالضركرة لسبلمة الصحة العامة، سكاء البشرية أك الحيكانية 

 .أك النباتية، فمك أف البيئة غير سميمة فإف األمر محسـك بالنسبة لمصحة

كشفت العمـك الصحية أنيا غالبا ما تككف غير قادرة عمى تكفير المعارؼ المناسبة 
مما يرتب مسؤكلية القطاع العاـ ليتدخؿ في معرفة السبب كالسيما ، لمخطر المحتمؿ كقكعو

 .ال يمكف حصرىاتصميـ كتنفيذ استراتيجيات االحتياط مف مخاطر فعالة 

 المجاالت، كأىـ تطبيقاتو كانت في منتجات الكثير مففي متداكال أصبح مبدأ االحتياط 
في  (ج)مضافة الفيتاميف  اؿ، كالعصائر(في النركيج)المحصنة مع الفيتامينات " رقائؽ الذرة"

 .، أم في كؿ مف المجاؿ الصحي كالغذائي(في فرنسا)، أك المشركباتالدنمارؾ

تكسع انتشار مبدأ االحتياط بشكؿ ممحكظ في أكركبا، إذ لـ يعد يقتصر عمى مجاؿ 
البيئة كحده، بؿ جرل امتداده ليشمؿ مجاالت األمف الغذائي كالصحة العامة عمى حد السكاء 

في القانكف المحمي في بمد مثؿ فرنسا، ككذلؾ في قانكف الجماعة الذم كضحو مف خبلؿ 
. األعماؿ التجارية، كقضية كؿ مف الدـ الممكث، كمرض جنكف البقر

                                                           
 عصاـ الحناكم، قضايا البيئة في مئة سؤاؿ كجكاب، مجمة البيئة كالتنمية، المنشكرات التقنية، الطبعة األكلى، لبناف ػػ 1

 .220، ص2004بيركت، 
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في مجاالت مختمفة  (الداخمية، الدكلية)تطكر مبدأ االحتياط في مختمؼ فركع القانكف 
ال يطبؽ فقط عمى البيئة، بؿ أيضا ، بحيث صار (البيئة كالصحة العامة كسبلمة الغذاء)

 .عمى الصحة البشرية كالنباتية كالحيكانية
 1.مف أىداؼ مبدأ االحتياط إدماج احتراـ كحماية البيئة في أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ

إف أغمبية البمداف التي اعتمدت مبدأ االحتياط كانت تنظر إليو عمى أنو مبدأ لمسياسة 
البيئية في حيف أف تطبيؽ مبدأ االحتياط في فرنسا قد قدـ لو المحتكل الصحي أساسا، أم 

؛ كما أنو تجسد في المجاؿ الصحي صمف التشريع الجزائرم مف خبلؿ أنو يحمي الصحة
 منو؛ ككذلؾ في 45، في المادة 2 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش03-09القانكف رقـ 

 المحدد لمشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ في 3783-13المرسـك التنفيذم رقـ 
 .منو14 كالمادة 38/8 كالمادة 12/8كؿ مف المادة

فإف مبدأ االحتياط يمتد إلى التدابير التي ينبغي أف تتخذىا مختمؼ اإلدارات كبالتالي 
كليست فقط كزارة البيئة، ألف حماية البيئة تسير بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف قبؿ كؿ 

 4.الكزارات بحسب مجاؿ تخصصيا

 
 

مبدأ االحتياط تطور المضمون القانوني ل: المطمب الثاني
تتمثؿ المقاييس التاريخية القانكنية لمبدأ االحتياط في كؿ مف األصؿ التاريخي القانكني 

قميميا مف حيث ظيكره كنشأتو كتطكره إلى ما ىك عميو في كقتنا  لمبدأ االحتياط دكليا كا 
                                                           

1
 Mark Hunyadi, Pourquoi avons-  nous besoin du raisonnement de précaution, p2. 

 8، المؤرخة في 15ر، العدد .، ج2009فبراير25 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، المؤرخ في 03-09القانكف  2
. 46، السنة 2009مارس 

ر، .،ج2013نكفمبر 9 يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، المؤرخ في 378-13 المرسـك التنفيذم رقـ 3
.  2013نكفمبر سنة18، المؤرخة في 58العدد 

 القيمة القانكنية لممبادئ العامة لقانكف البيئة  في إقرار المسؤكلية عف التمكث، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ ،كناس يحيى 4
 .9، ص2013 ديسمبر 10 ك 09 القانكني لحماية البيئة في ظؿ القانكف الدكلي كالتشريع الجزائرم،
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كفي االيجابيات كالسمبيات التي أتى بيا ىذا المبدأ لممنظكمة القانكنية  (الفرع األكؿ)الحاضر
 .(الفرع الثاني)سكاء الدكلية أك الكطنية كما يترتب عف إعمالو مف تأثيرات 

تأصيل مبدأ االحتياط : الفرع األول
، إذ 1إف التأصيؿ الحقيقي لمبدأ االحتياط يمر بعدة محطات تشمؿ ككنو مبدأ عالمي

تتمثؿ في تحديد مسار تطكره عبر العصكر كبيف المجتمعات المختمفة، عف طريؽ تبياف 
تأصيمو في كؿ مف الحضارة اإلسبلمية كفي االتفاقيات الدكلية كفي التشريعات الكطنية كىذا 

 :ما سنبينو تباعا

مبدأ االحتياط في الشريعة اإلسالمية : البند األول
ال تخمك شريعة دينية مف الشرائع السماكية، الييكدية، المسيحية كاإلسبلـ ككذلؾ أعراؼ 

المجتمعات القديمة كتكاتر أخبلؽ المجتمعات الحديثة، مف الحرص عمى ترسيخ العادات 
 2.السمككية الحميدة التي تدعك إلى الحفاظ عمى البيئة كحمايتيا كصيانة عناصرىا

أتت الحضارة اإلسبلمية لتضيؼ لعمـ البيئة الكثير، حيث كاف لمعمماء المسمميف دكرا 
ال يمكف تناسيو في العمـك البيئية، كالتي شممت عمـ النبات كالحيكاف كالحشرات كاألرض مثؿ 
ما كانت مكجكدة في أمـ أخرل، فقد كاف الناس كالحككمات يستجيبكف دائما لمتدىكر البيئي 

كمحاكلة الحفاظ عمى عناصر البيئة في أحسف الظركؼ، فالصينيكف القدماء مثبل عينكا 
مفتشيف لكفالة عدـ تردم األراضي المزركعة نتيجة سكء الممارسة، كاليكنانيكف كالركماف 

دارة األرض  3.القدماء الذيف كتبكا عف العناية بالتربة كا 

                                                           
1
Cédric villain ,op.cit, p1. 

 
اإلسكندرية، -  عطية، األمف البيئي ػػػ النظاـ القانكني لحماية البيئة ػػػ دار الجامعة الجديدة، مصرطارؽ إبراىيـ الدسكقي 2

 .302ص، 2009
. 15دار الراتب الجامعية، ص  طبعة خاصة، ،2088الجزائر راتب قبيعة، التنمية المستدامة، مكسكعة محيط المعرفة، 3
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رغـ كؿ ذلؾ، إال أنيـ لـ يضعكا مبادئ أك قكاعد محددة تمنع المساس بعناصر ىذه 
 إال أف المفيـك الحديث الذم يتناسب مع خصكصية مبدأ االحتياط كاف البيئة بشكؿ رسمي

ف كاف معمكما فإنو ال يعبر عنو بصيغة مبدأ الحيطة  مجيكال في ىذه المجتمعات القديمة، كا 
بالمقارنة مع التشريع اإلسبلمي الذم كاف سباقا إلى كضع الحمكؿ لكؿ النكازؿ إما نصا أك 

 كمف بيف ىذه القكاعد قد سف ليذا األمر قاعدة شاممة لكؿ 1بناء عمى القكاعد كاألصكؿ،
بحيث جاءت ىذه القاعدة عامة عف الضرر، كبذلؾ يمكننا العصكر كمنذ قركف كثيرة؛ 

 .قياسيا عف الضرر البيئي كاإلجراء المناسب لتفاديو أال كىك مبدأ االحتياط

ىذه القاعدة التي تتناسب مع مبدأ االحتياط مف حيث اليدؼ الذم يصبكاف لتحقيقو ىي 
، كأصؿ ىذه القاعدة نصيا في قكؿ النبي محمد صمى اهلل عميو "ال ضرر كال ضرار"قاعدة 
، تعتبر ىذه القاعدة ىامة لككنيا أساسا لمنع الفعؿ الضار 2<<ال ضرر كال ضرار>>: كسمـ

باإلضافة إلى أنيا سند لمبدأ االستصبلح في جمب المنافع كدرء المفاسد، ىذا مف جانب 
كمف جانب آخر تجتمع ىذه القاعدة مع مبدأ االحتياط في أنيا تسعى كبصراحة لتجنب كنفي 
حدكث الضرر مطمقا، كىذا ىك أساس مبدأ االحتياط، إضافة إلى أف ىذه القاعدة تعد أساسا 
لمنع الفعؿ الضار عف النفس كعف الغير كعف ما يحيط بيما مف بيئة كصحة، كقبؿ كؿ ذلؾ 

ىي قاعدة تكجب دفع الضرر قبؿ كقكعو بالتزامف مع مفيـك الحيطة، كبعد كقكعو، ككممة 

                                                           
مقاؿ ليـك دراسي حكؿ حماية البيئة مف منظكر  محمد سنيني، الحفاظ عمى البيئة ضركرة إنسانية كفريضة شرعية، 1

 .108، ص 2004مام  4جامعة أدرار،  شرعي،
في المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في المرفؽ، عف عمر كيحيى عف  (لميجرة179السنة) حديث أخرجو اإلماـ مالؾ2

،تحقيؽ كترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاىرة، كأخرجو اإلماـ 2/745، 1429أبيو مرسبل، رقـ 
. 2345،2/66، في المستدرؾ عمى الصحيحيف، رقـ ( لميجرة405السنة )أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم
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الضرر ىنا تشمؿ الضرر العاـ المناسب أيضا لخصكصية الضرر في مبدأ االحتياط، كما 
 1.أنيا تشمؿ الضرر الخاص أيضا

، تكجد قاعدة أخرل تتماشى مع مضمكف مبدأ "ال ضرر كال ضرار"بجانب قاعدة 
االحتياط تتمثؿ في قاعدة الضرر يدفع بقدر اإلمكاف، كالتي تتعمؽ بدفع الضرر قبؿ كقكعو 

بكافة الكسائؿ الممكنة، ألف الكقاية خير مف العبلج، كما تفيد بأنو إذا لـ يكف دفعة كمية فإنو 
 .يدفع بالقدر الممكف

في نفس سياؽ اليدؼ الرامي إلى حماية البيئة مف كؿ خطر جسيـ ييدد كقكعو ضررا 
كبيرا ال يمكف تداركو كال إصبلحو، جاءت دعامة إسبلمية أخرل ترسي ىذا المبدأ البيئي 
اإلنساني في عيد سيدنا عمر ابف الخطاب رضي اهلل عنو كأرضاه، إذ يعتبر اجتياده في 

 استبصارا كتبصرا في مسار األحداث كاكتشافيا قبؿ كقكعيا، حتى في حالة 2أرض السكاد
كضع مسارات جديدة ليا كاتخذ عدـ اليقيف الذم كاف يشكب ضماف انعداـ المخاطر، بحيث 

قرارات  بأكلياتيا الكاقعية مع إجراءات تنفيذية عممية شمكلية قائمة عمى تحقيؽ المصالح 
ة األجؿ  قصيررديةبدالن مف االكتفاء بالمصالح الؼ، مف مخاطر كتغيرات العامة طكيمة األجؿ

ذلؾ  جكانب اجتماعية كسياسية، كعسكرية أمنية، كعقائدية كاألثر فكاف قد تحقؽ تبعان ؿ
 3.، كبيئية تدـك إلى كؿ األجياؿكاقتصادية

مبدأ االحتياط في االتفاقيات الدولية : البند الثاني
إف صكر تعدم اإلنساف عمى البيئة كطغيانو عمى مكاردىا، كتعاظـ الثكرة الصناعية 

كالزراعية كما استتبعو ذلؾ مف بث آالؼ األطناف مف األدخنة كالغازات السامة، كمف 
النفايات السائمة كالصمبة في قطاعات البيئة المختمفة، كؿ ذلؾ لـ تظير نذره كعكاقبو 

                                                           
 ماجستير في الفقو كأصكلو، جامعة األمير عبد القادر  رسالة مباركة بف حميمة، دفع الضرر في الشريعة اإلسبلمية ،1

 .94، ص 2007/ 2006 لمعمـك اإلسبلمية بقسنطينة،
دجمة ، عمى أطراؼ ببلد النيريفالمسممكف عمى األراضي الزراعية التي تقع جنكب الفاتحكف سكاد العراؽ ىك اسـ أطمقو 2

 .كما بينيماكالفرات 
 ءعدـ تقسيـ أراضي الفي) محمد بدكم القاضي، اإلبداع عف عمر بف الخطاب في إدارة األمكاؿ العامة ، دراسة حالة 3

. 3، ص2004كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية ، جامعة الزيتكنة األردنية الخاصة، عماف، ، (العراؽ الشاـ كمصر
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، فما بالؾ باألخطار الحديثة 1الكخيمة إال في بدايات النصؼ األخير مف القرف العشريف
 .المترتبة عف ىاتو النشاطات المضرة بالبيئة مف بداية القرف الكاحد كالعشريف إلى اآلف

كما أف حداثة ميبلد القكاعد القانكنية لحماية البيئة، جعمت الدكؿ تسعى إلى سد العجز 
في البناء القانكني لحماية البيئة، فيي مف جية منفردة تمجأ إلى سف التشريعات الداخمية 

بالبيئة، مثمما فعمت الدكؿ األكركبية منذ بداية السبعينات مف ىذا القرف، كالكاليات المتحدة 
، كالعديد مف الدكؿ العربية، كمف جية أخرل مجتمعة تمجأ إلى عقد المؤتمرات 2األمريكية

الدكلية لتدارس حالة البيئة، ككضع االتفاقيات المبلئمة لمخركج بأنسب كأفضؿ الحمكؿ 
 .القانكنية ليذا المساس البيئي الخطير كالمتمثؿ في مبدأ االحتياط

 إذ (ب)11/2ة، النكاة األكلى لكجكد مبدأ الحيطة في المادة طبيععد الميثاؽ العالمي لؿم
األنشطة التي تحتكم عمى درجة عالية مف المخاطر لمطبيعية يجب أف يككف : " أفنص عمى

ف أبات إثة مإنشاؤىا مسبكقا بفحص معمؽ، كينبغي عمى متخذم ىده األنشطة االحتماؿ
 كحينيا بيئةف تسببيا لؿأالمزايا التي ستجنى مف كرائيا تفكؽ األضرار االحتمالية التي يمكف  

ؿ تمؾ األنشطة ثق األضرار غير معمكمة تماما، فانو ال يجب التصريح بإقامة ـذتككف ق
 ."جراء احتياطيإؾ

 1967براـ بركتكككؿ سنة إلى إدت أكضعت آلية تنظيمية دقيقة، فقد  اتفاقية فينا أما
 ذأطراؼ المعاىدة عازمكف عؿ حماية طبقة األزكف مف خبلؿ اتخا: " أفكالتي نصت عمى 
 المكاد التي تستنفده ثنبعااتنظـ بطريقة عادلة الحجـ العالمي الكمي مف ، تدابير احتياطية

 في ذق األخيرة كفقا لتغيير المعرفة العممية مع األخذؿ اليدؼ النيائي في إزالة قثكيتـ
 ".االعتبار االعتبارات الفنية كاالقتصادية

                                                           

 .21، ص 2005، مصر، العربية، القاىرةأشرؼ ىبلؿ، جرائـ البيئة بيف النظرية كالتطبيؽ، الطبعة األكلى، دار النيضة 1 

2 Laurence Boy; La nature juridique du principe de précaution, Septembre 1999, P 5. 

 

http://www.sciencedirect.com.www.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S124013079980541X
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حكؿ حماية " المؤتمر الدكلي الثاني"اإلعبلف الكزارم غير أف المبدأ تكضح أكثر في 
مبدأ االحتياط "  يشير صراحة إلى  الذم1987لعاـنوفمبر/الثاني تشرين في بحر الشماؿ

الذم مف خبللو قد يتطمب اعتماد تدابير صارمة لمراقبة المكاد السامة، حتى بكضكح كجكد 
 .، رغـ ككف ىذا القانكف غير ممـز"عبلقة سببية مع الضرر الذم قد يمحؽ بالبيئة

االتحاد األكركبي معاىدة " ثـ دخؿ المبدأ حيز القانكف االجتماعي مع مزامنة
، حيث قدـ التبرير الدكلي لبلعتماد عمى تطبيؽ مبدأ 174/2 في المادة 1992ماستريختب

ثـ تأكد االحتياط في الحد مف الغازات الدفيئة كالحد مف الثقب المكجكد في طبقة األكزكف،  
 1.، إال أنو كاف حائزا عمى الكثير مف الغمكض"معاىدة أمسترداـ"أكثر في 

ات الدكلية كالمكاثيؽ أك تفاقيمبدأ االحتياط مكجكد عمى مستكيات مختمفة في االكاف 
الذم " إعبلف ريك"كبعد ذلؾ أصبح المبدأ أحد المبادئ التي أكدىا في القكانيف الكطنية، 

لحماية البيئة تتخذ الدكؿ عمى  " :حيث نص عمى أنومنو،  (15المبدأ رقـ ) ضمفاعتمد
نطاؽ مكسع تدابير احتياطية حسب قدرتيا كفي حالة ظيكر أخطار تؤدم إلى ضرر جسيـ 

أكال سبيؿ إلى عكس اتجاىو، ال يستخدـ االفتقار إلى اليقيف العممي الكامؿ سببا لتأجيؿ 
قمة "؛ ىذا اإلعبلف الذم عرؼ بمؤتمر "اتخاذ تدابير تتسـ بفعالية التكاليؼ لمنع تدىكر البيئة

بدكلة البرازيؿ في " ريكدم جانيرك" ، أك مؤتمر البيئة كالتنمية،  المنعقد في مدينة"األرض
( 21)مبدأ ك (27)، كالذم تمخض عف كضع 19922 مف يكنيك لعاـ 14 إلى 03الفترة مف 

أجندة، كالتي تتضمف خطة عمؿ مستقبمية لحماية البيئة في مبتدأ القرف الكاحد كالعشريف 
كالذم أسفر في نيايتو أيضا عمى إبراـ عدة اتفاقيات دكلية ىامة،  منيا اتفاقية حكؿ المناخ 

 .كاتفاقية حكؿ التصحر، كأخرل حكؿ الغابات، كاتفاقية حكؿ التنكع البيكلكجي

                                                           
1
 François EWALD, Le principe de précaution  enter politique et responsabilité, op.cit, p365. 

2
  Philippe Mongin, le développement durable contre le principe de précaution, CNRS et Ecole polytechnique, 

Paris, p 01. 
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كنتيجة لتعدد االتفاقيات اإلقميمية كالعالمية لحماية البيئة، نشأ فرع جديد مف فركع 
القانكف الدكلي ىك القانكف البيئي الدكلي، الذم كاف لو أثر كبير في ظيكر التشريعات البيئية 

الخاصة في كؿ دكلة، فضبل عف استقرار عدد مف المبادئ البيئية كمبدأ االحتياط كمبدأ 
 1.إلخ...المسؤكلية المشتركة

مف بينيا الجزائر، التي تعتبر ، 1992  لسنةإعبلف ريكعمى  دكلة 178كقعت كقد 
دليؿ عمى عدـ إىماؿ االنشغاؿ البيئي، رغـ األزمة "قمة األرض"مصادقتيا كمشاركتيا في 

 .السياسية الحادة كالخطرة التي مرت بيا في تمؾ اآلكنة

 مبدأ االحتياط مف خبلؿ إقرار أف ممارسة الحؽ في "جانيرك دم ريك"مؤتمركرس 
ة مالتنمية يخضع لمقتضيات التنمية المستديمة كضماف حاجيات األجياؿ الحاضرة كالمستقبؿ

 .في التنمية كالبيئة

برز مبدأ االحتياط كمرجع مركزم لمنقاش العاـ ليحدد كيفية منع كقكع األضرار عف ثـ 
 حقؽ إنجازا ىاما، ال سيما تحت ضغط مف  كالذمعمى الصعيد الدكلي طريؽ إدارة المخاطر

بركتكككؿ "، ضمف 20002يناير/في كانكف الثاني مكنتلاير األكركبييف كبمناسبة اعتماده في 
 ."السبلمة اإلحيائية  ذات الصمة بالحركة الدكلية لمكائنات المعدلة كراثيا

 في القانكف الدكلي البحرم كقانكف استخداـ المجارم ةأصبح مبدأ االحتياط فكرة تقميدم
 .1987نكفمبر عاـ (تشريف الثاني)25المائية الدكلية كإعبلف بحر الشماؿ في 

كما أف مبدأ االحتياط يحتؿ ديباجة الفصؿ المتعمؽ بالمبادئ في الدكرة التدريبية في 
. 2001أكاديمية القانكف الدكلي في الىام عاـ 

                                                           

 .22أشرؼ ىبلؿ، المرجع السابؽ، ص1 
كالذم دخؿ حيز النفاد في األكؿ مف جانفي لعاـ  ،1987 سبتمبر 16تـ التكقيع عمى ىذا البركتكككؿ في مكنتلاير في 2 

. 2000 في سنة 17، نص البركتكككؿ بالجريدة الرسمية العدد 1989
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كلي أتطبيؽ ؾتيا اف االتفاقيات الدكلية تعرض صياغأنجد كمف خبلؿ كؿ ما سبؽ 
 اإلجراءات ذفيي تتخ، ق النظرةذطرافيا تكضح جيدا قأف التزامات ث ألمبدأ الحيطة، حي

ما ث إلكت تنجـ عف اؿ قدالمناسبة لحماية الصحة اإلنسانية كالبيئية مف اآلثار الضارة التي
ا كاف دلؾ إذار في حالة ما ثك القياـ بتقدير ليده اآلأ التدابير الحمائية البلزمة ذباتخا
 1.ممكنا

مبدأ االحتياط في التشريعات الداخمية : البند الثالث
بعد النص عمى مبدأ الحيطة في مؤتمر قمة األرض، ارتأت الكثير مف الدكؿ تضميف 
منظكمتيا القانكنية البيئية الكطنية ليذا المبدأ نظرا لنجاعتو في الحفاظ  عمى البيئة، كمف 

 :بيف ىذه الدكؿ نذكر

مبدأ االحتياط في ألمانيا : أوال
كاخر الستينات تحت تسمية ألمانيا االتحادية في أكلد مبدأ الحيطة في جميكرية 

VORSORJEPRINZEP""  لى مؤتمرإنسبة""VORSORJEPRINZEPم ناقش ذ اؿ
تطكير القضايا االيككلكجية البيئية ؿساير الـ لضماف اليكاء النقي 1970كلي لقانكف أمشركع 

. بشكؿ عاـ في الحياة السياسية

 البيئي التي ينتجيا ثلكتار الضارة لؿث صدر قانكف حماية ضد اآل1974بحمكؿ عاـ 
لى االلتزاـ مف إاإلشارة تمت تالي اؿمشابية، كباؿظكاىر ات كبعض اؿاليكاء كاألمطار كاالىتزاز

 جميع التدابير البلزمة كالمعقكلة لمتعامؿ مع ذلى اتخاإمشغمي المرافؽ السياسية العامة 
ث المخاطر المحتممة لحماية البيئة، حتى مف دكف المعرفة العممية البلزمة إلنشاء كجكدىا حي

ف يتـ أف المسؤكلية تجاه األجياؿ المقبمة تتطمب إ" :تمت صياغة المبدأ عمى النحك التالي
ؿ تدىكر ثنكاع الضرر التي ال رجعة فييا ـأالحفاظ عمى األسس الطبيعية لمحياة، لتجنب 

                                                           
، مجمة (الجيكد كاإلشكاالت، دراسة حالة الجزائر) الرعاية الدكلية كالكطنية لقضايا البيئة كانشغاالتيا  عمار بكضياؼ،1

. 10، ص مجمة الكتركنية مغربية، 2012نكفمبر / الفقو كالقانكف، العدد األكؿ
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م ذاؿ)العالـ الطبيعيذم قد يمحؽ باإلضرار اؿيككف ف أ مبدأ الحيطة يتطمب كألفالغابات، 
 1."يمكف تجنبو في كقت مبكر اعتمادا عمى الظركؼ ك الفرص (يحيط بنا جميعا

اعتمدت الصيغ الصريحة األكلى لممبدأ كمبدأ لمسياسة العامة في ألمانيا في نياية 
إذ كاف يعمؿ بو فقط في مجاؿ تمكث اليكاء، إال أنو أصبح في كقت الحؽ في ، الستينات

التي تعتمد عمييا سياسات حماية البيئة  (05)ىذا البمد كاحدا مف المبادئ األساسية الخمسة 
كفي ىذا السياؽ تـ اعتماد األفكار التي تسمح باالكتشاؼ المبكر لتيديدات المساس بالبيئة 

إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة كتدابير حمائية دكف انتظار الحصكؿ عمى الدالئؿ 
العممية بمدل اليقيف العممي كأسباب تدىكر البيئة، إال أنو لـ يبمغ مركز القاعدة القانكنية رغـ 

نظرية )كضع المبدأ كنظرية في ألمانيا بحيث ، ككنو جزء مف أىـ أعماؿ السمطات العامة
 .2ا كتشريعياعرفيقبؿ اعتماده  (مبدأ االحتياط

 غاز إنبعاثاتعف نيتيا في اإلنقاص مف 1990 حيث أعمنت الحككمة األلمانية في سنة
، كتـ ليذا 1997مقارنة بمستكيات سنة %25ة ب بنس2005ثاني أكسيد الكربكف بداية مف سنة 

عضكا مف البرلماف، كنفس العدد  (11)الغرض، إنشاء جياز برلماني مككف مف إحدل عشر
مف المختصيف مف مختمؼ الجنسيات لدراسة مسائؿ البيئة كصياغة تكصيات، كسمي ىذا 

 ".جراءات االحتياط الكاجب اتخاذىا لحماية جك األرضإلجنة البحث عف "الجياز 
 

 

                                                           
1
 François EWALD; op .cit, p373.  

  "VORSORGE" تحت كممة "Prévention" كتصكر الكقاية  " Précaution "القانكف األلماني يخمط بيف تصكر الحيطة 2
بينما األدب القانكني األلماني يميز بيف مصطمح الكقاية كالمتعمؽ باستدراؾ األخطار المعركفة، كبيف مصطمح الحيطة الذم 

 .ال يتطمب معرفة عامة بحدكث الخطر الذم ننكم حماية البيئة منو
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مبدأ االحتياط في فرنسا : ثانيا
 Barnierأما في التشريع الفرنسي فقد نص ألكؿ مرة عؿ المبدأ في قانكف 

 كذلؾ سنة 1
 حكؿ حماية البيئة 1995 فيفرم 101-95مف القانكف رقـ 2 1-200، في المادة 1995

أف غياب اليقيف العممي ال يجب أف يؤخر اتخاذ :" حيث نص ىذا القانكف صراحة عمى 
اإلجراءات الفعالة أك المناسبة المسبقة لتفادم خطر يحدث ضرر كبير ينعكس عمى البيئة 

 3" كذلؾ بتكمفة اقتصادية مقبكلة

تمـز السمطات العامة بتطبيؽ :" عمى أنوالفرنسي  مف ميثاؽ البيئة 05 تنص المادة كما
مبدأ االحتياط قبؿ تحقؽ الضرر، رغـ حالة عدـ التأكيد في المعرفة العممية، بحيث يمكف أف 
يؤثر ذلؾ عمى البيئة بطريقة خطيرة كال رجعة فييا عف طريؽ اعتماد تدابير مؤقتة كمتناسبة 

 4".لمتعامؿ مع الضرر المحتمؿ
 المتعمقة بحماية البيئة البحرية في 1992سبتمبر22كفقا التفاقية باريس المنعقدة في 

فقد عرؼ مبدأ االحتياط ، شماؿ المحيط األطمسي، عف طريؽ اقتراح إدخاؿ مبدأ الحيطة فييا
أحد التدابير الكقائية الناتجة عف قمؽ بسبب المكاد المدخمة في البيئة البحرية التي  :"عمى أنو

يحتمؿ أف تشكؿ خطرا عمى الصحة البشرية أك قد تضر بالمكارد الحية كالنظـ االيككلكجية 

                                                           
 25/05/1994ىذا المبدأ الذم كاف كليد مشركع قانكف حكؿ تشديد حماية البيئة الذم تـ إيداعو في مجمس الشيكخ يـك  1

 .كزير البيئةBARNIER  "ميشاؿ بارنييو"بكاسطة السيد 
2
 ART 200-1 du loi n95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de lénvironnement : 

"L'absence de certitudes compte tenus des connaissances scientifique et techniques du moment ne devait pas 

retarder l'adoptassions de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave 

et irréversible à lénvironnement à un cout économiquement acceptable";  Journal officiel de la république 

française du 03 février 1995, p 1840.  
 رسالةتأثير مبدأ الحيطة في تكزيع عبء إثبات الخطأ الطبي في مجاؿ المسؤكلية المدنية،  بف معركؼ فكضيؿ، 3

. 111ص ،2012-2011ماجستير تخصص مسؤكلية المينييف، جامعة أبك بكر بمقايد ، تممساف،
النيج االحتياطي كرد في أحكاـ القضاء الفرنسية في المجاؿ الصحي، كالمبدأ كاف مكضكعا لتعريؼ تشريعي في المادة  4

 مف قانكف البيئة L-110-1البيئية قبؿ أف يتـ تكريسو دستكريا مف خبلؿ المادة الخامسة مف ميثاؽ البيئة، كالمادة 
 المرجع ،Maître Muriel Bodinالفرنسي، فإنو يفيـ منيا أف مبدأ الحيطة قابؿ لمتطبيؽ عمى المخاطر الصحية حسب رأم

 .2السابؽ، ص
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ف لـ يكف ىناؾ أم دليؿ قاطع لكجكد عبلقة السببية بيف تمؾ اإلدخاالت  البحرية، حتى كا 
 ".كاآلثار المحتممة الكقكع

 في البرلماف الفرنسي الذم اجتمع في 2005فبراير28اعتمد ىذا المبدأ رسميا في 
 .الككنغرس في فرنسا

 تجسد تطبيؽ المبدأ رسميا مف خبلؿ قرار مجمس الدكلة أثناء مرحمة انتشار كباء إذ
إذ جاء فيو أنو ينبغي في حاالت الخطر (مرض جنكف البقر)التياب الدماغ اإلسفنجي البقرم 

المتكقعة كغير المتكقعة االستمرار في اعتماد تكصيات لجاف الخبراء العممييف بخصكص 
 1.المخاطر الصحية المتعمقة بذلؾ الكباء

رغـ أف مجمس الدكلة الفرنسي لـ يقر بمبدأ االحتياط بصيغة صريحة كمباشرة مف قبؿ 
إال أنو كفي قضية الدـ الممكث تـ االعتراؼ غير المباشر بالمبدأ مف خبلؿ تعميؽ الترخيص 

ككذلؾ بإقرار حؽ السمطات في  (1998في حالة الّذرة المعدلة كراثيا في خريؼ )اإلدارم
لمصحة العامة دكف انتظار اليقيف العممي لؤلخطار المكسعة  (احتياطية)اتخاذ تدابير كقائية 

 2.(1999القضايا المتعمقة بمرض جنكف البقر في عاـ )االحتماؿ

مبدأ االحتياط في التشريع الكويتي : ثالثا
 بشأف المحافظة عمى مصادر 1973لسنة(19)كجد المبدأ تطبيقا لو في القانكف رقـ

الثركة البتركلية في الككيت إذ قرر في المادة الثالثة منو باتخاذ كافة التدابير كاالحتياطات 
الكقائية الضركرية لمنع ألم تمؼ أك خطر ينشأ عف العمميات البتركلية عمى الحياة البشرية 
أك الصحة العامة،  أك الممتمكات أك مصادر الثركة الطبيعية، أك المقابر، أك األماكف الدينية 

                                                           
في أمريكا لجأت الييئة التشريعية األمريكية ليذا المبدأ كلكف عمى أنو غير رسمي كذلؾ في معظـ القكانيف المقترحة خبلؿ  1

. 20سبعينات القرف 
كعمى الصعيد األكركبي فإف إقرار محكمة العدؿ األكركبية جاء مناىضا لمتحدم البريطاني لسرياف الحظر المفركض عمى  2

ريعا ليذا التحدم، كبالفعؿ فإف المحكمة رأت أنو عندما يككف ذصادرات لحـك البقر البريطانية إذ سبب مبدأ االحتياط فشبل 
ىناؾ شؾ فيما يتعمؽ بكجكد مخاطر تيدد صحة الناس كينبغي الحد منيا فإف المؤسسات يجب أف تتخذ التدابير المناسبة 

دكف االضطرار إلى انتظار أف تصبح الشككؾ حقيقة كمعالـ تمؾ المخاطر كاضحة تماما عمى أساس عدـ تكفر يقيف عممي 
 .كاؼ التخاذ تمؾ التدابير
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أك األثرية أك السياحية، كما يجب اتخاذ جميع االحتياطات البلزمة لمنع تمكث اليكاء كالمياه 
. السطحية كالجكفية

مبدأ االحتياط في التشريع الجزائري : رابعا
 10-03جاء المشرع الجزائرم بمبدأ االحتياط كنص عميو صراحة في القانكف رقـ 

مبدأ الحيطة، الذم :" التي جاء فييا (3/6)مف خبلؿ نص المادة الثالثة في فقرتيا السادسة 1
يجب بمقتضاه، أال يككف عدـ تكفر التقنيات نظرا لممعارؼ العممية كالتقنية الحالية، سببا في 
تأخير اتخاذ التدابير الفعمية كالمتناسبة، لمكقاية مف خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، 

 ".كيككف ذلؾ بتكمفة اقتصادية مقبكلة

تعتبر ىذه المادة ىي األساس القانكني لتكريس المبدأ قانكنيا، كما أنو قد أشار المشرع 
في نفس المجاؿ البيئي عمى مبدأ الحيطة في مكاضع أخرل، تتمثؿ في كؿ مف نص المادة 

بمبدأ الحذر كالحيطة " المعنكنة 202-04مف القانكف رقـ  (8/2)الثامنة في فقرتيا الثانية
بحيث يجب بمقتضى ىذا المبدأ أف ال يككف عدـ التأكد بسبب عدـ تكفر المعارؼ العممية 
كالتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعمية كمتناسبة ترمي إلى الكقاية مف أم خطر 

، بتكمفة مقبكلة مف الناحية االقتصادية ". يتيدد الممتمكات كاألشخاص كالبيئة عمى العمـك
 التي أشارت لمبدأ االحتياط في 023-02ككذلؾ نص المادة الثالثة مف القانكف رقـ 

. تندرج جميع أعماؿ التنمية في الساحؿ ضمف بعد كطني لتييئة اإلقميـ كالبيئة:"نصيا
كتقتضي تنسيؽ األعماؿ بيف الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمنظمات كالجمعيات التي تنشط 

 ".في ىذا المجاؿ، كترتكز عمى مبادئ التنمية المستدامة كالكقاية كالحيطة

                                                           
.  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، السابؽ ذكره10-03القانكف  1
 25المؤرخ في المتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث في إطار التنمية المستدامة،  20-04القانكف رقـ  2

. 2004 ديسمبر 29، المؤرخة في 84ر، العدد .،ج2004ديسمبر 
فبراير 12، المؤرخة في 10ر، العدد .، ج2002فبراير 05 المتعمؽ بحماية الساحؿ كتثمينو، المؤرخ في02-02القانكف 3 

2002. 
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 مف خبلؿ 1 المتعمؽ بدراسات مدل التأثير78-90باإلضافة إلى المرسـك التنفيذم 
التي أشارت لفكرة االحتياط في إجراءات  (5/5)نص المادة الخامسة في فقرتيا الخامسة

دراسات التأثير، بحيث فرض في اإلجراءات التدابير التي ينكم صاحب المشركع اتخاذىا 
 الضابط لمتنظيـ الذم يطبؽ عمى المنشآت 149-88لتجنبيا أك التخفيؼ منيا، كالمرسـك 

 الذم لـ يفصح عف مبدأ االحتياط بشكؿ مباشر كصريح؛ إذ مف خبلؿ نص كؿ 2المصنفة
اشترط إرفاؽ طمب الترخيص إلنشاء المنشآت المصنفة بكثيقة  (8، 7، 6)مف المكاد 

 .المخاطر كالتدابير المتخذة لتجنبيا

 2543-97كمف بيف المراسيـ التي أشارت إلى معنى االحتياط، المرسـك التنفيذم رقـ 
المتعمؽ بالرخص المسبقة إلنتاج المكاد السامة أك التي تشكؿ خطرا مف نكع خاص أك 

استيرادىا، إرفاؽ طمب الرخصة ببياف االحتياطات الكاجب اتخاذىا بمقتضى عرض المنتكج 
 .كال سيما االستعماالت المحظكرة منيا

لمبدأ الحيطة كسع مف نطاؽ مبدأ شرعية التجريـ كذالؾ بتكفير قرار المشرع إإف 
الحماية الجنائية لمبيئة بصفة مسبقة، بالرغـ مف غياب النص الجنائي عند كجكد احتماؿ 

الخطر أك عند كقكع ضرر بيئي ػػػػػ لقد تجسد مبدأ االحتياط في التشريع البيئي الجزائرم مف 
 إال أنو يجب تحديد درجة معينة مف الخطر 10-03 مف القانكف03خبلؿ إدراجو في المادة

لتفادم امتداد ك تكسيع مبدأ الحيطة عمى عدد كبير مف األنشطة أكثر مما ىك محدد، لذالؾ 
                                                           

، 10ر، العدد .، المتعمؽ بدراسات التأثير في البيئة، ج1990فبراير سنة 27 المؤرخ في 78-90المرسـك التنفيذم رقـ  1
الممضي في 145-07، الممغى بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 362، ص24، السنة 1990مارس سنة7المؤرخة في 

 .92، ص 2007مايك 22، المؤرخة في 34ر، العدد.، ج2007مايك 19
 يكليك سنة 26 يضبط التنظيـ الذم يطبؽ عمى المنشآت المصنفة كيحدد قائمتيا المؤرخ ب149-88المرسـك رقـ  2

 198-06؛ الممغى بمكجب المرسـك التنفيذم .25، السنة 1988يكليك 27، المؤرخة في 30ر، العدد .، ج1988
يضبط التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات  ،2006يكنيك 4، المؤرخة في 37ر، العدد .، ج2006 مايك 31الممضي في 

 .المصنفة لحماية البيئة
أك التي تشكؿ خطرا مف نكع خاص .  المتعمؽ بالرخص المسبقة إلنتاج المكاد السامة254-97المرسـك التنفيذم رقـ 3 

. كاستيرادىا
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يجب أف يتعمؽ المبدأ باألخطار التي تؤدم إلى أضرار كخيمة، كألف فيو خرقا لمبدأ 
 1.الشرعية

أف مبدأ االحتياط راسخ منذ بعض الكقت، إدراكا لحقيقة  نسبيا ب يمكف القكؿفي األخير
. أف العمـ ال يقدـ حمكال نيائية لبعض القضايا، كال سيما تمؾ التي طرحت فيما يتعمؽ بالبيئة

يجابيات مبدأ االحتياط : الفرع الثاني سمبيات وا 
مبدأ االحتياط أصبح مسألة ىامة لئلدارة العامة، إذ يقترب بالميكؿ لتنظيـ عمؿ إدارة 

في ة؛ كىذه المخاطر الجماعية سكاء كانت ىي مف نسج المصادر الطبيعية أك التكنكلكجي
ة الحديثة كالمجتمعات المختمفة الذم ممقابؿ الجدؿ االجتماعي بيف كؿ مف المجتمعات الغرب

 التفسيرات حكؿ معنى كنطاؽ المبدأ كحكؿ تنكع اإليديكلكجيات  في ظموتباينت أفرز نجاحا
. ككضكح المشاريع كالسياسات المختمفة بيف مؤيدة لمعناه كمعادية لو

االنتقادات الموجية لمبدأ االحتياط : البند األول
   حاز مبدأ االحتياط بعد ظيكره عمى عدة قيكد شابتو كانتقادات أك سمبيات مف قبؿ 

 .العديد مف الفقياء، قبؿ كبعد تكريسو قانكنيا

من الجانب االصطالحي : أوال
ف تنفيذه يخضع إنظرا لممجاؿ الكاسع جدا ليذا المبدأ مع عدـ كجكد تعريؼ دقيؽ، ؼ

أف لمبدأ االحتياط بعض مف رغـ ، كخاصة قبؿ النص عميو قانكنا؛ عمى اؿلتفسيرات متضاربة
المزايا العممية إال أنو مف جانب العبارات كالمصطمحات فيك جديد كيطرح مصطمحات 

 ال يزاؿ في مرحمة تطكير  ألنوغامضة غير مألكفة قانكنيا، إذ يعتبر مبدأ مف الدرجة الثانية
 .نظريتو

                                                           

مشرم راضية، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ البيئية، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية البيئة 1 
 .07ص ، قالمة،1945 مام 08، جامعة 2013 ديسمبر 09/10يكمي  في ضؿ القانكف الدكلي كالتشريع الجزائرم،

. 12، ص 2005تكارلي فريدة، مبدأ الحيطة في القانكف الدكلي ، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر : أيضا
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االتياـ األكؿ لممبدأ ىك أنو شديد الغمكض، بحيث يبقى اليدؼ ىك سيادة لذلؾ يعد 
 1.(المفيـك التقميدم)يبرر السماح أك المنع في تنفيذه  القانكف، كىذا ما

من الجانب العممي والعممي : ثانيا
فإنو ليس مف المستغرب أف أحد المجاالت الحديثة عمميا كتكنكلكجيا، في ظؿ الظركؼ 

أكفي جانب  (البحث)الرئيسية لتطبيؽ ىذا المبدأ خبلؼ العمـ نفسو، سكاء في جانبو النظرم 
، سكاء كاف في مجاؿ البيئة أك في مجاؿ سبلمة (االبتكار كالتكنكلكجيا)التطبيؽ العممي 

مكانية حدكث عرضة إل كؿ مكاف يتـ تطبيؽ مبدأ االحتياط فيو ؛ بحيث يعتبرالغداء
فمسفة "ر التي تبدك كأسباب كافية لتبرير تنفيذ التدابير البلزمة، رغـ استناده إلى ااألخط
. رية في البحكث العمميةس، كفي ىذا المعنى يبدك منطؽ االحتياط كآثاره المثبطة كالؽ"الشؾ

 بشأف تطبيؽ االحتياط، كخاصة في ق كمخاكؼقشككؾعف  المجتمع العممي قد أعرب إف
 إلى أف تغيرت كضعيتو كأصبحت لو قيمة 2فرنسا، السيما حيف ما كاف كضعو كمبدأ فمسفي

:  جكانب نذكرىا تكاليا أربعمف كقد انتقد ىذا المبدأ (ديباجة الدستكر) قانكنية ممزمة
مبدأ االحتياط، مبدأ لمتقاعس عف العمؿ الذم يجعؿ اتخاذ القرارات العامة رىنا ( 1

 .شكؿ عقبة أماـ االبتكار لعدـ اليقيف القانكني أم أنو م.بعدـ اليقيف العممي
ليككف قادرا عمى التأثير ليس في ، ىذا االنتقاد الذم يحتؿ مكانا بعيدا بقدر ما يبدك

، بؿ في تدخؿ السمطات في البحث كاالبتكار، بحيث تككف قرارات  فقطاألكساط العممية
 3.ة المؤسسات العمميةئالسمطات العامة نفسيا ىي

المشكؿ ىنا ككف عممية صنع القرارات تعتمد في تحديد اإلجراءات البلزمة عمى 
اإلعاقة في العمـك التي تؤدم إلى معرفة مفتقرة لميقيف، ككذلؾ العكاقب المحتممة ليذه 

                                                           
1
 Claude Henry et Marc Henry, L'essence du principe de précaution: la science incertaine mais néanmoins fiable, 

les séminaires de l'iddri,  N°11, Institut du développement durable et des relations internationales, p 4. 
2
 Principe de précaution; Toupictionnaire le explication du dictionnaire de politique. 

3
 Claudia Andritoi, Controverses et ambiguités concernant le principe de précaution, Asist.univ.drd.  Eftimie -

Murgu, Resita, p 129. 
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جية مبدأ االحتياط المكصكؼ بالتقاعس عف قالقرارات، كالنتائج المترتبة عمى تطبيؽ مف
. العمؿ الفعمي

 كيعبر عف االنتقاد 1 إيديكلكجية رجعية تعارض التقدـ العمميؼمبدأ االحتياط يعر( 2
باألكساط العممية بخبلؼ األكؿ بالذات، كفي الكاقع بسب نظرة التشاـؤ المحيطة بمبدأ 

االحتياط فيك يكحي بالعمك في القيمة المفرط فيو، إذ يظير المبدأ ىنا كمبدأ ال يستجيب 
كلكف الذم يعبر عف دقة مكقفو كصرامتو البلرجعية المميئة بعدـ الثقة  لتطكر التقدـ  العممي،

. غير المبرر ليذا األخير
مبدأ االحتياط يعني فقداف االستقبلؿ الذاتي لمعمـ بسبب المؤسسات العممية التي ( 3
.  السمطات العامةىاتحكـ

ف كراء مبدأ كـىذا االنتقاد يتعمؽ بالجانب الفمسفي أك باإليديكلكجية العامة، التي ت
االحتياط، كلـ تقؼ حتى اآلف عمى ىذا المستكل مف التعميـ، كلكف يأتي بدال مف التفكير 

ف كجية النظر العممية إبشأف األثر المممكس الذم يمكف أف يحدث جراء تطبيقو، ؼ
ف المبدأ إذ أف ىذا األخير يشير أساسا لمعمـ مف أكالمؤسسات البحثية في الكاقع مختمفة بش

 بشيء مف الربط القياسي مف ناحية لناحية تجنبو لؤلضرار الخطيرة كالجسمية، كأنو ال يعف
كالمؤسسات أخرل، تـ إنو في نياية المطاؼ نجد حقيقة عدـ كجكد عبلقة مباشرة بيف العمماء 

. العامة، التي ينبغي أف تنظـ كبشكؿ مناسب

                                                           
 فعمى سبيؿ المثاؿ خفض طاقة اليكائيات حسب الحككمة ،قد يككف مبدأ االحتياط مصدر مخاطرة جديدةأنو حيث  1

الفرنسية الحالية أمر سيتطمب زيادة عدد المتضرريف مف االنخفاض في مناطؽ التغطية كبالتالي يزيد التعكيض عمى 
 مف الفرنسييف يرفضكف ىذا األمر كمو، إضافة إلى تنكع الكقكد اإلحيائي %90 كحسب خبرة عممية فإف،مسؤكلية الحككمة

 زيادة في أسعار السمع الزراعية خبلؿ 75% لثبلثيف عاما بنسبة CO2الذم يمكف أف يسبب مضاعفات مف إنبعاثات غاز 
 كىذا كمو باسـ حركات ،كالحككمات ىي التي تتحمؿ المسؤكلية،  حسب إحصاء عممي رسمي2008 ك2002الفترة بيف 

التقدـ كمكافحة اإلحترار العالمي كبالتالي فإف تعزيز استعماؿ الكقكد اإلحيائي، مفضؿ ماليا كقانكنيا؛ كما أف اعتبار أف 
إلخ، تتسبب في عكائؽ اقتصادية ال يمكف ...النفايات في التربة، كالطاقة، كاستخداـ المياه كاستعماؿ المبيدات كاألسمدة

. مقاكمتيا كال حميا
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لة اءكالكاقع أف التطبيؽ المنيجي لمبدأ الحيطة في ميداف العمـك يؤدم إلى مس
فانو لذا المؤسسات المعنية، إذ يعتبر اإلخبلؿ بيذا المبدأ مسؤكلية يقدر حجميا القاضي، 

عمى المؤسسات العممية التي يتطمب تقيدىا بالنيج  الكقائي كاالحترازم الذم يظير استناد 
ألف العمـ في حد ذاتو ، (أكثر أك أقؿ كضكحا بالنسبة لبعض المسائؿ)المبدأ إلى االفتراض

 مفغير قادر عمى أف ينظـ نفسو بنفسو، لذا فانو ينبغي الخضكع لمرقابة  الخارجية 
. السمطات العامة

نو كاضح تأثير مثؿ ىذه الفرضية في االستقبلؿ إمف كجية نظر المجتمع العممي، ؼ
. كالحكـ الذاتي لممؤسسات العممية كالتي تتعارض مع حرية البحث

كلذلؾ غالبا ما تككف االنتقادات المتعمقة بمبدأ االحتياط عممية تخدـ المؤسسات المعنية 
 حيث كتب أنو يمكف أف تتكقع ""OLIVIER Godard:  لػبتطبيقو، كىذا ما جاء في مقاؿ

تعزيز أصحاب المصمحة في الميداف العممي  ليس بتطكير المعرفة فحسب بؿ بالتحكـ في 
، إذ يتمثؿ 1إلخ...نمط التنمية أيضا، عف طريؽ السيطرة عمى المناقشات العممية كنشر النفكذ

جؿ إعطاء مصداقية لآلراء أالتحدم في تمكنييـ مف التأثير في تشكيؿ البيئة العممية مف 
. األكثر تماشيا مع مصالحيـ

مف النظرة األكلى يظير أف ، تطبيؽ مبدأ االحتياط يؤدم إلى شمؿ لمبحث كاالبتكار( 4
ىذا االنتقاد مكرر لما جاء في االنتقادات السابقة، كلكف الحقيقة أنو يمفت إلى ىذا مف جانب 

إذ إف فحكل ىذا االنتقاد أف مبدأ االحتياط يمس باآلثار المحتممة  بالنشاط العممي أك ، خرآ
، كالقطب التكنكلكجي فيما يتعمؽ بتمكيؿ ىذه البحكث الذم قد يتكقؼ (البحث)النظرية الفعمية 

، كحتى األخبلقية (الكائنات المعدلة كراثياؾ)تماما، كالذم قد يجعؿ مف العكامؿ البيئية 
، تزيد مف درجة مسؤكلية الباحثيف ك تخكفييـ مف المحاكمة في حاؿ لـ (االستنساخؾ)

. يحترمكا مبدأ االحتياط الذم بدكره يعيف بالرقابة الفعمية 
                                                           

1
 Olivier Godard, le principe de précaution comme norme de l'action publique, ou la proportionnalité en 

question, Revue économique ,2003/6, CAIRN.INFO, p1248.  
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كمف كجية النظر العممية كالتقنية يخشى مف تطبيؽ مبدأ االحتياط، بسبب شمؿ كذلؾ 
تطكير التطبيقات كالبحكث، باإلضافة إلى األضرار االقتصادية الكاضحة المرتبطة بمثؿ 

عكامؿ لمنمك، كىذا ما قد يظيره ضارا ليس فقط مثبط ؿىكذا ابتكارات حساسة، مما يجعمو ؾ
لمكثير مف مثمة األ، كخاصة في بعض في األكساط العممية كلكف المجتمع بصفة عامة

 1.األنشطة التي تعتبر ذات آثار غير متكقعة مف مبدأ االحتياط منتجات أكاؿ

من الجانب االقتصادي : ثالثا
، بؿ إف مفارقة مبدأ االحتياط يمكف أف تزيد الخطر لعدة أسباب،  عمى الرغـ مف ىدفيا

ضار بالنشاط االقتصادم كاالبتكار التكنكلكجي كالتقدـ أنو  ما يقاؿ عمى تطبيقو إف أكثر
 عمى  اتيـ بكجكد آثار سمبية عمى الصحة بسبب تطبيقوبحيث ،العممي، كىذا ليس كؿ شيء

 طمب مبدأ االحتياط زيادة التكمفة إلى أضعاؼ باتخاذ تدابير احترازية لمخاطر محتممة أساس
فانو مازاؿ ، عمى سبيؿ المثاؿ  عند النظر في ميزانيات الصحة كخاصةقد تقع كقد ال تقع

المركر  حكادث)ضعيفا تمكيميا بما فيو الكفاية لمكافحة المخاطر الراسخة كاألكثر جدية 
 (...التدخيف، األمراض المزمنة

  بيف المخاطرض التطبيؽ الصاـر لممبدأ قد يؤدم إلى بعض التناؽكيضاؼ لذلؾ  بأف
 2.اقتصادياالتي قد ال تتسـ بالجسامة التي تستدعي تدابير كاسعة كميمة 

في نفس المنظكر الراديكالي، يعتقد ىؤالء المؤلفيف أف ىذا المبدأ ىك عكس عبء 
 .لمجيات الفاعمة في التنمية االقتصادية كالتكنكلكجيةممجأ اإلثبات، الذم أصبح 

                                                           

ل ذ االشتباه بإلحاؽ األ،(20)مرجع في مجاؿ مكافحة المبلريا في منتصؼ القرف العشريف  :DDT:كمف بيف ىذه األمثمة1 
مما تسبب في كفاة ،  التكقؼ عف استخداـ ىذه المادة أدل إلى عكدة ظيكر المرض في العديد مف البمداف،ببعض الطيكر

.  في العالـ2010-2000نسمة خبلؿ الفترة بيف756000
-BPA:  عاما السيما لحماية المكاد الغذائية50مادة كيميائية تستخدـ عمى نطاؽ كاسع ألكثر مف. 

2
 Gérald Bronner et Etienne Géhin, L'inquiétant principe de précaution, 2010, p191. 
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تجدر اإلشارة إلى أنو ال يكجد اليـك شؾ في إظيار القدرة الفعمية لمبدأ االحتياط لتحد 
مف التقصير كالتأخير في تنفيذ التدابير البلزمة لمجرد كجكد شؾ في كقكع خطر جسيـ 

 .المناسبةكطبعا كفقا لشركط التكمفة 

من الجانب القانوني : رابعا
إف رصيد اآلثار السمبية لمبدأ االحتياط لـ يعد باإلمكاف تجاىميا، إذ يجب اتخاذ الحذر 

المبدأ متعدد ، ألف تيا في الكاقعالتزاـاالمقبكؿ كمما طرحت القرارات السياسية كاإلدارية 
نطاؽ التفسيرات الممكنة كجعميا أكثر تعقيدا لو مف الناحية مكسع اؿاألكجو مما يجعؿ منو 

، إذ اعتبر إدخاؿ ىذا المنيج االحتياطي في المنظكمة القانكنية تصرفا ىستيريا، إال القانكنية
 1.أنو حؿ فمسفي

يثير مبدأ االحتياط الكثير مف الجدؿ كالغمكض، إذ يعتبر دخكلو في القانكف الكضعي 
 2.مبيما، إذ يعتبر طفرة مف أسس الفمسفة القانكنية السائدة في المجتمعات الغربية المعاصرة

مف  مبدأ االحتياط أفضؿ مصدر مؤىؿ لدرء المخاطرعمى غرار ما يعتقده البعض حكؿ 
تحديده مف كجية نظر فمسفة القانكف  مف الصعبيعتبركف بأنو كرغـ كؿ ىذا ، المبدأ الكقائي

. إذ مازاؿ مبدأ االحتياط يكافح مف أجؿ الكصكؿ إلى صياغة قانكنية مكحدة

 الباب مفتكحا أماـ تمبدأ االحتياط ترؾالدائرة بالخبلفات كااللتباسات    كما أف 
 3؛التفسيرات المختمفة في ىـر المعايير المحددة لوتكسع إمكانية  مع ترجمات قانكنية مبيمة

صدار حكـ بشأف  كليتـ تطبيؽ مبدأ االحتياط، يعتمد إلى حد كبير عمى تفسير المحاكـ كا 
طبيعة كنطاؽ عممو، كليذا السبب مبدأ االحتياط ىك مكضكع خبلفات متعددة، خاصة مف 

. جانب أكالئؾ الذيف لدييـ دكر في تنفيذه
                                                           

1
 Olivier Godard, Le principe de précaution, une nouvelle logique de l'action entre science  et démocratie, 

Parution dans  la  revue Philosophie politique, mai 2000, p6. 
2
 Philippe Vau travers et Jean- Yves Maigne, Manipulation cervicales et principe de précaution, 75181 paris-

France, 1999, p352. 
3
 François EWALD, Le principe de précaution  enter politique et responsabilité, p3. /Olivier Godard, Le principe 

de précaution , une nouvelle logique de l'action entre science  et démocratie, Parution dans  la  revue 

Philosophie politique, mai 2000, p368. 
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 ذات القيمة ل التكفيؽ بيف المبدأ كبيف بعض المعايير األخرةبكصعاألمر الذم زاد مف 
 ألفالدستكرية كخاصة النشاطات االقتصادية، كىذا راجع إلى القضاة لتحديد المعايير السائدة 

 1.اإلسراؼ في الصياغات الغامضة جعميا تعتمد إلى حد كبير عمى تفسير المحاكـ

إف خضكع مبدأ االحتياط لمتفسير مف طرؼ القضاة أمر يصعب قابمية تنفيذه بحرية 
كديمكمة، إذ أنيـ يخشكف أف يعرقؿ التكسع في تطبيؽ التقدـ العممي أك النشاطات 

قد يككف تطبيؽ المبدأ مصدرا لمنزاعات عف طريؽ تعزيز الشعكر بأف أم ؛ بحيث االقتصادية
. قبكؿ، كىذا ما قد يجعمو خارجا عف القانكفـخطر غير 

 عمى مبلحقة ف السعي إلى تحقيؽ الخطر الصفر يشجع الجميكر كالمحاميكما أف
خاصة مع ضعؼ النظـ االيككلكجية كاالجتماعية، كالسيما المبتكريف كاإلضرار باالبتكار 

االعتراؼ بالقيـ الجكىرية لمنظـ الطبيعية، كاعتبره مجرد مصدر اللتزاـ أخبلقي جديد لحماية 
 .ظركؼ الكافية لتطكير أشكاؿ كمياديف مختمفة مف الحياةاؿالحقكؽ الطبيعية كالحفاظ عمى 

ايجابيات مبدأ االحتياط : البند الثاني
ردا عمى االنتقادات كالسمبيات المكجية لمبدأ االحتياط مف كؿ الجكانب، كجب إبراز 
كؿ المحاسف كااليجابيات التي جاء بيا مبدأ االحتياط في مجاؿ البيئة أك الصحة، كىذا ما 

 :سنكرده في التالي

 .مبدأ االحتياط يشجع عمى الشفافية كنشر النتائج العممية (1

تطمب إنشاء عنصر تحكـ السمطات العامة في المناقشات كالنتائج ممبدأ االحتياط 
العممية التي مف المفركض أف تناؿ استقبلال عمى األقؿ في البحكث كالعمـك المتعمقة 

                                                           
األساسي في  ىذا ما قالو الكثير مف أعضاء البرلماف خبلؿ مراجعة القانكف، "ينبغي إزالة مبدأ االحتياط مف الدستكر" 1

 Franck Lecocq et jean – charles Hourcade, le taux d'actualisation contre le principe:لبلطبلع. 2005فبراير /شباط

de précaution ? Leçons à partir du cas des politiques climatiques, L'Actualité économique, vol.80, n°1, mars 

2004, p42. 
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أف باألخطار المحتممة التي يضمنيا مبدأ االحتياط، كمع ذلؾ االنتقاد، تجدر اإلشارة إلى 
 مبدأ االحتياط يعيف كاجب الشفافية كنشر النتائج العممية، بعبارة أخرل يتطمب مبدأ الحيطة

كبشكؿ أساسي ليس فقط التشجيع عمى البحث بؿ يعزز النشر كاإلعبلف عف نتائجو إذ يعتبر 
في ىذا المعني مبدأ لمشفافية، كمف تـ ضماف االستقبلؿ عف التبلعب بالنتائج العممية أك 

محاكالت تكجيييا، كيجب التأكيد أيضا أف بإسناد االلتزاـ بإعبلـ الجميكر سكؼ يساعد عمى 
 1.التحقيؽ مف الفجكة التي تكجد بيف المجتمع العممي كالجميكر العاـ

ر ماالنتقاد الرابع الذم يش، جاء لمرد عمى مبدأ االحتياط ىك مبدأ تشجيع البحكث (2
ككف المبدأ يساىـ في شؿ البحث العممي إلى حد بعيد، كفي معظـ األحياف ما نحك شد لؿ
.  المبدأ بشأف تقريره لمتقدـ العمميظير تعمؽم

 المعني 10-03 مف القانكف (3/6) مف تعريؼ المبدأ في نص المادة لكما يستكح
عمى الرغـ مف عدـ اليقيف في حالة المعرفة .."بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

ىك أف ..." العممية الحالية، التي يمكف أف تؤثر عمى البيئة بطريقة خطيرة كال  رجعة فييا 
ة لمحيمكلة ب العتماد تدابير مؤقتة ك متناس2تكفؿ بتطبيؽ مبدأ االحتياطتالسمطات العمكمية 

. ردكف تحقؽ الضرر ككذلؾ تنفيذ إجراءات المخاط

ف المبدأ يشجع عمى البحث مف خبلؿ فرضو عمى السمطات العمكمية تطبيقو لصالح إ
مشركع القرار، بتدابير محددة بمكجب مبدأ االحتياط، إذ ترد أساسا كتدابير مؤقتة  في حالة 

.   لمتدابير االحترازيةةقبمية مبرربصفة عدـ اليقيف العممي 

عدـ اليقيف ىك عمى كجو التحديد تعزيز البحكث التي يمكف أف تسمح الكتساب اليقيف 
. العممي المفتقر إليو في الكقت الراىف

                                                           
 .عممية صنع القرار أداة لتفعيؿ إجراءات مبدأ االحتياط كىي ما يكرس الديمقراطية في دكلة القانكف 1

2
 Philippe Mongin; op.cit, p6.  
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إف تطبيؽ مبدأ االحتياط كما ىك منصكص عميو يجب أف يككف متناسبا مع الخطر 
كىذا يتطمب تقييما شامبل لكؿ شركطو بما فييا التكمفة االقتصادية، إذ يشجع عمى بحث 

حداثياتيا الحقيقية عمى كجو اؿ نشط لطبيعة األضرار . حديدتالمحتممة كا 

الحكار بيف السمطات العامة كيؤدم تطبيؽ مبدأ االحتياط إلى تعزيز التعاكف 
 بشكؿ أساسي كالمؤسسات العممية، إذ تفرض الرقابة عمى ذلؾ تقرير المحكمة اإلدارية

لتطبيؽ الصحيح لممبدأ، مما يحقؽ استعراض البيانات كالمحكمة العادية في بعض األحياف ؿ
العممية المتاحة في الكاقع كالتي تجعؿ السمطات العامة في ىذا الصدد تعمؿ عمى تشجيع 

ال يمكف فيـ ىذا إذ . البحكث عمى مستكل مؤسسي تجنبا لممسؤكلية كالمساءلة القضائية
التزاـ بضماف تمكيؿ برامج البحكث التي يمكف أف تمكننا مف التكصؿ إلى عمى أنو االلتزاـ 

 1فيـ أكثر كضكحا لممخاطر التي تكشؼ بعض القرارات البيئية أك المتعمقة بالصحة العامة
. ة قضائيةءؿبؿ ىك التزاـ قانكني يرتب مسا

التطبيؽ المنيجي لممبدأ يعني بالضركرة تطكرا ألعماؿ الخير التي تعزز الرغبة  في إف 
ىذه النقطة التي يؤكد ؛ اكتساب المعرفة، األكثر دقة في تكضيح العكاقب المحتممة ألعمالنا

"François EWALD"ز لتمكيؿ البحكث ج، إذ يصر عمى ككف مبدأ االحتياط حا2عكسيا
.    العممية مف قبؿ السمطات العامة، عف طريؽ التحقؽ مف صحة أك دحض الحقيقة

 لمبحكث كاالبتكار، يمكف التأكيد عمى ايسبب حاجزككنو لمبدأ ؿردا عمى االعتراض 
ـ المخاطر، كتطكير محقيقة أف ىذا المبدأ يتطمب منا االلتزاـ بالعمؿ عمى تنفيذ إجراءات تقي

. قثالتقنية التي يمكف أف يساعد عمى إلغاء الضرر قبؿ حدك

                                                           
1

 Georges David, le principe de précaution: la médecine saisie par le principe de précaution, Bull, Acad. 

NatleMéd, 1998, 182, n° 6, p1222. 
2
  François EWALD, op.cit.p 371. 
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إذ الرسالة التي يكجييا ؛ ىك ليس أقؿ مكاتاة لبلبتكار مف خبلؿ البحث النظرمإذف 
 1تطبيؽ مبدأ االحتياط مف خبلؿ قراءة النصكص المرجعية، تكمف في معارضة قاعدة الصبر

ية ليذه المحظة، مما يشجع فؽتكاؿ بعدـ التقاعس عف العمؿ بسبب نقص المعمكمات المعرفية
عمى العمؿ كاالحتياط لما ىك محتمؿ كما ىك غير محتمؿ مف األخطار الجسيمة بالدرجة 

كقد يؤدم إلى الحد مف أضرار بسيطة ال تحتاج في الكاقع إال لمبدأ الكقاية كلكنيا ، األكلى
، ما  األساسي كبدكر مبادئ أخرل لتحقيؽ المنفعة العامةقليست ظاىرة، فينا يقـك المبدأ بدكر

 .2يثبت عكس الناظر لو عمى أنو تيديد إذ يعد عمبل استثنائيا لمخاطر استثنائية 

، بحيث عناصر اإليديكلكجيةاؿنطكم تقييـ شرعية مبدأ االحتياط عمى ميجب أال 
 بغيةخاطر المحتممة التي تنطكم تحت مبدأ الحيطة ـ لمتشاـؤ المبدئي فيما يتعمؽ باؿكبالنظر

 ، مثؿ ىذا االعتراض ببساطة  مما يجعؿ  تعتبر خمفية لفكرة التقدـ العمميالتيتطكير العمـك
. ـ شرعية مبدأ االحتياطم عندما يتعمؽ األمر بضركرة تقيامغباطبل كال

في الكاقع، إف ىذه المعايير التي يتضمنيا معنى مبدأ االحتياط صالحة لمتقييـ فيما 
يتعمؽ بفعاليتو بالنسبة لحماية البيئة فقط، كطابع أساسي لتطبيقاتو، مع بعض االستثناءات 

 التناسب الذم يطمب في تطبيؽ المبدأ ييدؼ ألف)في مجاالت أخرل مثؿ الصحة العامة 
عدـ ، كما أف (لى تجنب المخاطر بما يتماشى مع التأثير الحقيقي لمبحث العممي المؤسسيإ

ديكلكجي ككنو مكاتي أك معادم لمتقدـ كالبحث يجعمو غير ذم إماألخذ بمبدأ االحتياط كمبدأ 
. صمة بصفة عامة في عممية المناقشة

                                                           
1
 Roger  Santini, Arguments scientifiques  justifiant l'application immédiate du principe de précaution à 

l'encontre de la téléphonie mobile, USA, Avril2006, p2. 
2 Eric Mandonnet; La droite part en guerre contre le principe de précaution, 28/08/2013, p 3. En savoir plus 

sur:http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-droite-part-en-guerre-contre-le-principe-de 

precaution_1276749.html#CBkmjKtPGOfQQIE5.99 

 

http://communaute.lexpress.fr/journaliste/eric-mandonnet
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-droite-part-en-guerre-contre-le-principe-de%20precaution_1276749.html#CBkmjKtPGOfQQIE5.99
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-droite-part-en-guerre-contre-le-principe-de%20precaution_1276749.html#CBkmjKtPGOfQQIE5.99
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يفرض قد تككف تدخبلت السمطات العامة ضارة مف حيث االقتصاد كاالبتكار كمع ذلؾ 
 1.تطبيؽ مبدأ االحتياط تقييـ الصحة كالسياسة البيئية

ىا أك التقميؿ مف ؿالفائدة مف مبدأ االحتياط الذم يشمؿ بعض المنتجات تكمف في تجاه
شأنيا، إذ أف األىـ ىك المخاطر الناشئة عف تمؾ المنتجات التي تعتبر مرجعا في قطاعاتيا 

مبدأ االحتياط مكجكد في كؿ مكاف، كعكدتو الحقيقية ؛ باإلضافة إلى أف الخاصة بكؿ منيا
 مساىمة المبدأ في حالة عدـ تكفر  عمى غرار أف2.تسمح بتدخؿ الدكلة في االقتصاد كبقكة

المعمكمات العممية يكمف في االستخداـ الرشيد لحؿ قانكني مف أجؿ حماية البيئة كالصحة 
 .العامة

أنو يستجيب لممطالب االجتماعية مف زيادة ىك يزيد مف صحة مبدأ االحتياط  ماـ
أنو يساىـ في بككذلؾ ؛ لمسبلمة عف طريؽ إشراؾ الجميكر في شرح عممية صنع القرار

كاإليرادات  (المخاطر الناجمة عف العبلج)رعاية أم قرار يستند إلى العبلقة بيف التكمفة 
أم التقميؿ مف الخطر دكف المبالغة في التكمفة لكي ال تزيد الضرر ، (التأثير العبلجي)

في مجاؿ الصحة  غالبا ما يككف ضرريف، كمثاؿ نشكء ىذه المشكمة في شركط مماثمة 
 .العامة

التناسب بيف المخاطر كالتدابير التي تسمح بتجنب المزالؽ الرئيسية لمبدأ االحتياط إف 
 ذات شاريع كالتقاعس في العمؿ، كرفض االبتكار، كزيادة األعباء اإلدارية، كالبحث عف الـ

السماح بالتبلعب بالرأم مف كالصفر خطر كالتي ىي أكثر غدرا، كتعزيز مخاكؼ السكاف، 
تشجيع صانعي كممارسي يؤدم ؿخبلؿ حمبلت تحريض ذات مصالح تجارية أك عقدية، 

                                                           
1
  Claudia Andritoi, Controverses et ambiguités concernant le principe de précaution, Asist.univ. drd. -Murgu, 

Resita, p132. 
2
  Kristin Kuntz – Duriseti Evaluating the economic value of the precautionary principle: using cost benefit 

analysis to place a value on precaution, Center for Environmental Science and policy, p298. 
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 حماية أنفسيـ ضد التيـ التي قد تمحؽ بيـ كليس الختيار الحؿ األمثؿ مفالقرارات العامة 
. لممشاكؿ البيئية

، كقياس كمي نييتميز المبدأ بإجبار صانعي القرار عمى شرح عقبلكفي ىذا المجاؿ 
ف تكقع عمى كثائؽ أكمف ثـ إعبلـ مكضكعي بإعطاء دليؿ لممعمكمات التي يجب 

؛ كىذا ما يبرز دكر النصكص القانكنية كالسكابؽ القضائية في تطبيؽ مبدأ الحيطة.مكتكبة
اؼ صفلتزامات جديدة، إذ يجب التقيد بمتطمبات أامبدأ االحتياط يفرض عمى الدكلة كما أف 

الذم تطبيؽ المبدأ  بالرجكع ؿالعمؿ كشفافية المعمكمات أيضا في ميداف الرعاية الصحية
م ديتطمب الكثير مف الفطنة في تنفيذه، ببذؿ األسباب الكاضحة كالمؤطرة كالمكحدة لكي يؤ

. إلى األفضؿ

مف خبلؿ تعريؼ كطبيعة مبدأ االحتياط كبعد عدد كافر مف المناقشات النظرية كال 
ب ثيظير عف ؾ، سيما كيفية جعمو أداة التخاذ إجراءات مممكسة لتجنب مخاطر جسيمة

أنو طريقة مقبكلة كناجعة لتجنب عكاقب غير  (السابقة كالحديثة)تتابع البحكث العممية كب
ألنشطة البشرية استنادا إلى  المسير ؿاستمرارية النيج؛ مع مقصكدة كغير مرغكب فييا

: التبصر كالحكمة، كىذا ما يتناسب مع العديد مف المميزات األصمية

 .الكاقع المشمكؿ بمحتكل الحيطة ال يمكف فصمو عف تطكر األنشطة البشرية .1
 .تطكر المعرفة .2
كسائؿ التحميؿ تتصؿ اتصاال كثيقا بتطكر المعرفة العممية إذ يعتبر أحد العكامؿ  .3

 .التفسيرية التي تزيد مف أىمية المنيج االحتياطي
يساىـ مبدأ االحتياط مف نصو عمى عدـ االحتجاج باالفتقار إلى المعرفة لنشر مزيد مف  .4

 .التكنكلكجيا
حصرية كال   مبدأ االحتياط يندرج ضمف مجاالت متعددة مع مختمؼ األبعاد كىي ليست .5

 .متناقضة كاألخبلؽ كالفمسفة كاالقتصاد كالسياسة كالقانكف
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مبدأ االحتياط يمثؿ سياؽ االنتقاؿ مف التقيد بالقكاعد القانكنية التقميدية إلى المبادئ  .6
 .التكجييية العامة، إذ يصعب كثيرا التكفيؽ بينيا

لتطكرات عف اتجة افاؿتسمح األسس االحتياطية بكضع حد لمعديد مف المشاكؿ،  .7
الفساد في األعماؿ التجارية أك المالية مف الممارسات ؾاالقتصادية كاالجتماعية المختمفة، 
كخاصة المآسي كالككارث الصحية بما في ذلؾ انتقاؿ ؛ البيئية مف جانب السمطات المعنية

االيدز بالدـ، كظيكر أمراض السرطاف كغيرىا مف األمراض /فيركس نقص المناعة البشرية
المزمنة كالخطيرة التي تثبت انعداـ الثقة عمى نطاؽ كاسع بيف المكاطنيف كالمسؤكليف المنكط 

، كقبميا اتخاذ التدابير االحتياطية البلزمة لمنع كقكع األخطار المحتممة 1بيـ إدارة األزمات
 .كغير المحتممة

انعداـ الثقة ىذا يؤثر عمى كؿ الطبقة السياسية، اإلدارة كالخبراء كالعمماء كرجاؿ 
. األعماؿ، أم أكالئؾ الذيف يمكف أف يككنكا مسؤكليف عف مسار األمكر بطريقة أك بأخرل

كىكذا نشأ مبدأ االحتياط في المشيد االجتماعي كالسياسي إلدارة المخاطر، كالتي تعتبر أحد 
طر الجماعية في ااألجزاء الكبيرة لدل اىتمامات المجتمع إذ يتمثؿ الدافع المانع لممخ

. خصكصية الحؽ في حماية حياتيـ كصحتيـ كبيئتيـ الميددة

 ينبغي أف يشمؿ التفكير في مجاؿ إدارة المخاطر عمى ىذا المبدأ الجديد إذ أف ابتكار 
مبدأ االحتياط ببساطة ال يشكؿ عامبل لتضخيـ األزمة، بؿ بالعكس كبصكرة أكثر تحديدا فإنو 

إذ أف ىذا المبدأ يمكف أف ،  كتمثيؿ المكاطفالدكؿيسعى إلى إقامة ترتيبات جديدة بيف تمثيؿ 
 .يساىـ في حؿ أزمة الثقة لتنتقؿ ىذه األزمة إلى الشرعية

كىذا ما يكجب كضع التفكير السياسي في تنفيذ االحتياطات لترتيب كككبة مف المفاىيـ 
التي تستقطب ىذا الحقؿ الفكرم التي تكضح الرؤية أيضا حكؿ ضركرة تحديد العبلقة بيف 

عف طريؽ إعادة النظر في دكر العمـ عندما (السياسي)المصالح كاألخبلؽ في ىذا الميداف 

                                                           
1
Anne Geddes Shalit, the precautionary principle; correspondence, nature America, nature biotechnology, 2000, 

p76. 
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تظؿ تصريحاتو المنككبة يسكدىا الجدؿ كالشككؾ، ككذلؾ بالتفكير في أىمية كؿ مف عممية 
 .1التجربة في الخياؿ الممكف كالحقائؽ

إف مبدأ االحتياط مف الممكف أف يكفر إجابات لبعض األسئمة المتداكلة، إذ يعتبر نقطة 
اشتراؾ في تكزيع العبلقة بيف العمؿ العاـ كالعمـ أك السبب، حيث يساعد عمى إمكانية 

نما بالمجازفة كالمشاركة في تجدد  السيطرة عمى المخاطر المحتممة، ال بالصبر كاالنتظار كا 
الظركؼ، إذ رغـ قمة ضماف الحقائؽ العممية الرشيدة، إال أنو أكثر انفتاحا لمكاجية كاسعة 

 2.في المجتمع،  مف خبلؿ مشاركة المكاطف في المداكالت

عمينا اإلصرار عمى حقيقة أف السؤاؿ الصحيح ىك كفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أنو 
نما السؤاؿ إذاليس ما   كاف أك إلى أم مدل يمكف تطبيؽ المبدأ بالتكافؽ مع التقدـ العممي، كا 

عمى الرغـ مف أف كؿ كاحد مف ىذه االنتقادات يتكرر كثيرا الكاجب طرحو ىك كيؼ يمكف 
في المناقشة بشأف تقرير مبدأ االحتياط في البحكث العممية، إال أنو يبدك أف في كؿ حالة مف 

الحاالت المطركحة، مف الممكف أف يستجيب كبطريقة شرعية كصائبة لمتصدم ليا كحميا 
. قبؿ حصكؿ الكارثة

عالقة مبدأ االحتياط بمفاىيم قد يمتبس بيا : المطمب الثالث
نظرا لحداثة مبدأ االحتياط ضمف القانكف البيئي في التشريع الجزائرم، كفي القانكف 

 كغير مفيـك بالنسبة لبعض الفقو، كاف مف الضركرم تبياف 3البيئي الدكلي، كاعتباره غامضا
العبلقة التي تربطو كتميزه عف ما قد يمتبس بو مع مفيـك كمغزل ىذا المبدأ، كخاصة في 

كعبلقتو بكؿ مف مبدأ الكقاية كمبدأ دراسة مدل  (الفرع األكؿ)عبلقتو مع التنمية المستدامة 

                                                           
1
 Per Sandin, Dimensions of the precautionary principle; Human and Ecological Risk Assessment: Vole 5; n°5, 

1999, p34. 
2
 Olivier Godard, Le principe de précaution entre de bats  et gestion des crises; la boratoire d'économétrie, juillet 

2001; cahier n° 2001-010; paris, p3. 
3

 .في مرحمة أكلية تجاكزىا الزمف كانقضت 
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، إضافة إلى عبلقتو سيادة الدكؿ الدائمة عمى ثركتياالتأثير كمبدأ التعاكف الدكلي، ككذا 
 .(الفرع الثاني)بحقكؽ األجياؿ القادمة

عالقة مبدأ االحتياط بالتنمية المستدامة : الفرع األول
يمـز مبدأ التنمية المستدامة ، إذ مبدأ الحيطة أحد آليات تحقيؽ التنمية المستدامةيعتبر 

تدابير ف؛ تنقسـ إلى نكعيىذه األخيرة التي  باتخاذ التدابير لحماية البيئة، األشخاص المعنية
لمنع كقكع األضرار البيئية المعركفة كىي التي تتخذ استنادا إلى مبدأ المنع أك الكقاية أك 

 كالتي تحدث عمى المدل  الجسيمةمعركفةاؿالحضر، كتدابير لمنع كقكع األضرار البيئية غير 
. القريب أك البعيد عمى حد سكاء كىي التي تتخذ استنادا إلى مبدأ الحيطة

فإف مبدأ الحيطة يجد مصدره كأساسو القانكني كالفمسفي في مبدأ التنمية ، كعميو
 يتعايش مع مبدأ االحتياط طالما مسعاىما (المستدامة)المستدامة، مبدأ التنمية الدائمة

متقارب، فمسألة نجاح تطبيؽ التنمية الدائمة مرتبطة أساسا بتدابير االحتياط المتخذة في 
. استغبلؿ مختمؼ المكارد الطبيعية استغبلال محكما

كلتكضيح مكانة مبدأ االحتياط بالنسبة لمتنمية المستدامة، التي كانت محكر القانكف 
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، كجب إبراز مكقع ىذا المبدأ 03-10

الذم يعد مف المبادئ الكقائية السبيؿ المعتمد كأنجع كأسرع طريؽ لحماية البيئة كمكافحة 
، كىذا ما جعؿ الجانب 1التمكث كالحد منو، بعدما لكحظ عدـ فعالية الطرؽ العبلجية

االحترازم يفرض نفسو كبقكة مف خبلؿ المبادئ التي نص عمييا المشرع الجزائرم رفقة مبدأ 
 : مف نفس القانكف3االحتياط؛ كالتي نذكرىا تباعا حسب نص المادة 

                                                           
تممساف، ،  دكتكراه في القانكف الخاص، جامعة أبكبكر بمقايدأطركحة، مبدأ الحيطة كمسؤكلية المينييف،  عمارة نعيمة1

. 110، ص 2014
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مبدأ المحافظة عمى التنوع البيولوجي : البند األول
استيؿ المشرع الجزائرم المبادئ التي يقـك عمييا قانكف حماية البيئة مبدأ المحافظة 

، إذ يفاد مف ىذا المبدأ أف كؿ األنشطة يجب أف ال تتسبب في 1عمى التنكع البيكلكجي
اإلضرار بالتنكع البيكلكجي، كنظرا ألىميتو تـ اإلجماع عمى ضركرة المحافظة عميو نتيجة 

حجـ اإلضرار كالتدىكر المفضي الختبلؿ التكازف البيئي الذم أصابو سابقا كلتفاديو مستقببل  
، ككذا تحديد 2تماشيا مع صدكر االتفاقية الدكلية الخاصة بالحفاظ عف التنكع البيكلكجي

. 3التنكع كاالختبلؼ بيف الجينات داخؿ النكع الكاحد مف الحيكانات

مبدأ عدم تدىور الموارد الطبيعية : البند الثاني

السابؽ  (03) مف المادة الثالثة02اعتمد المشرع الجزائرم ىذا المبدأ بمكجب الفقرة 
ذكرىا، بحيث ينبغي بمقتضاه، تجنب إلحاؽ الضرر بالمكارد الطبيعية، كالماء كاليكاء 
كاألرض كباطف األرض كالتي تعتبر في كؿ الحاالت، جزءا ال يتجزأ مف مسار التنمية 

كىذا ما يضمف حاجيات ؛ "كيجب أف ال تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيؽ تنمية مستدامة
.   األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية في نفس الكقت

كالطابع الكقائي الذم يميز ىذا المبدأ ىك ككنو يعتبر ذا نجاعة أكثر فاعمية لتفادم 
. كقكع الضرر

 
                                                           

مبدأ المحافظة عمى التنكع البيكلكجي، : " مف قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة التي جاء فييا03/01المادة  1
 ."الذم ينبغي بمقتضاه، عمى كؿ نشاط تجنب إلحاؽ ضرر معتبر بالتنكع البيكلكجي

 م اتفاقية شاممة حكؿ التنكع البيكلكج1992مايك 22 اعتمدت دكؿ العالـ بتاريخ م محاكلة لمحفاظ عمى التنكع البيكلكجمؼ 2
 شيران تقريبان مف تكقيع االتفاقية دخمت حيز التنفيذ  كتقضى ىذه االتفاقية 18 دكلة كبعد 150كقع عمييا ما يزيد عف 
خبلقية كلمنافع اقتصادية كدعـ استمرارية الكائف البشرل أ كالمكارد البيكلكجية معان ألسباب مبصيانة التنكع البيكلكج

 .باالستعماؿ المستديـ لممكارد البيكلكجية
دراسة نقدية تأصيمية كفقا لمنظكر الدكؿ )األبعاد اإلستراتيجية إلدارة حماية البيئة الدكلية كاإلقميمية "خنيش سنكسي، 3

 .22 ص الجزائر،، الجمفة،2008، مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد األكؿ، "(النامية
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مبدأ االستبدال : البند الثالث

ال يتكافؽ ىذا المبدأ مع مبدأ االحتياط في الشرط األخير ليذا األخير، إذ يقصد مف 
األكؿ أف يستبدؿ النشاط المضر بأحد عناصر البيئة، بعمؿ آخر يككف أقؿ خطرا كضررا 
عمييا، كبناء عمى ذلؾ يختار ىذا النشاط األخير حتى كلك كانت تكمفتو مرتفعة مادامت 

 1. مناسبة لمقيـ البيئية مكضكع الحماية

مبدأ اإلدماج : البند الرابع

ىك أنو  (3/4 )إف المقتضى مف ىذا المبدأ الذم جاء في الفقرة الرابعة مف المادة الثالثة
عند كضع تمؾ المخططات كالبرامج القطاعية كتطبيقيا يجب دمج الترتيبات المتعمقة بحماية 

. البيئة كالتنمية المستدامة

كما يمكف استخبلصو مف ىذا النص ىك أنو ال يتناقض مع مقتضى مبدأ االحتياط مف 
 إال أف لكؿ منيما شركط كخصكصيات ؛ الطابع الكقائياتحيث المبدأ كىك حماية البيئة ذ
.  تفردىما عف بعضيما البعض

مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر  : البند الخامس

يتجمى مف خبلؿ ىذا المبدأ كضكح تكجو المشرع لتكريس الطابع األسبؽ لمضرر 
البيئي، بحيث يمـز كؿ شخص بمراعاة مصالح الغير قبؿ التصرؼ، كيككف ذلؾ باستعماؿ 
أحسف التقنيات المتكفرة كبتكمفة اقتصادية مقبكلة، عند إمكانية إلحاؽ نشاطو ضررا كبيرا 

 2.بالبيئة

                                                           

.  السالؼ الذكر10/ 03مف القانكف  مف المادة الثالثة (03)نص المشرع عمى ىذا المبدأ في الفقرة الثالثة1 
. الفقرة الخامسة مف المادة الثالثة مف قانكف حماية البيئة السالؼ الذكر2 
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يتكافؽ ىذا المبدأ مع مبدأ االحتياط مف حيث كؿ مف شرطي الجسامة في الضرر 
كالتكمفة االقتصادية، إال أف مبدأ الحيطة يعتبر أكثر كأنسب كأفضؿ تكريس لمحماية البيئية 

 .الكقائية

مبدأ اإلعالم والمشاركة  : دسالبند السا

إف اإلعبلـ الذم أصبح أمرا ضركريا لمبيئة فرض اقترانو بمشاركة المكاطنيف 
ىؤالء باالستعبلـ عف حالة البيئة بكؿ معالميا، مف أجؿ حماية البيئة، بحيث يجب عمى 

المشاركة في عممية حماية البيئة، التي تعطييـ بالنتيجة الحؽ في اتخاذ القرارات المتعمقة 
بحماية البيئة؛ بحي يككف عمى السمطات العمكمية التسييؿ لممكاطنيف في التمكف مف حقيـ 

في اإلعبلـ كتقديـ مشاركاتيـ كاقتراحاتيـ في ىذا المجاؿ، مف خبلؿ تمكيف األفراد 
 1.كالجمعيات مف االطبلع عمى المعمكمات المرتبطة بالكضع البيئي

عالقة مبدأ االحتياط ببعض المبادئ ذات الصمة : الفرع الثاني

نظرا لمخصكصية التي يتميز بيا مبدأ االحتياط، فإنو مف الضركرم تبياف أىـ ما 
يشترؾ فيو كما يختمؼ فيو عف بعض المبادئ القريبة منو كالتي يمكف أف يتسبب في خمط 

 .بينيما

عالقة مبدأ االحتياط بمبدأ الوقاية  : ألولالبند ا
يجتمع كؿ مف المبدأيف الكقائي كاالحتياطي في أف كبل منيما يدخؿ ضمف الجانب 

 بيف التمييزيجب القبمي لمتدابير الحمائية لمبيئة، إال أنيما يختمفاف عف بعضيما كثيرا، كلذلؾ 
اتخاذ ، كالتي تجيز بالتي أصبحت في الصدارة (المبتكرة كالدقيقة)كالحيطة  (التقميدية)الكقاية 

 ىذه؛ قيف التي ال يجب التسبب بيا لعدـ العمؿ بيامتدابير مؤقتة عمى الرغـ مف حالة عدـ اؿ

                                                           
، كرس أيضا في المبدأ العاشر مف اتفاقية 10-03ىذا المبدأ الذم جاء في الفقرة األخيرة مف المادة الثالثة مف القانكف  1

 .قمة األرض
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عمى سبيؿ المثاؿ )الكقاية الكبلسيكية التي تقضي بتجنب كقكع أضرار معركفة النتائج مسبقا 
، كبيف (فيما يتعمؽ بتفجيرات أك حرائؽ ليا عبلقة باستخداـ مكاد متفجرة أك قابمة لبلستغبلؿ

أك المنع كالحذر لمحيمكلة دكف حدكث ضرر ال تعرؼ عكاقبو  (الكقاية المحسنة)االحتياط 
دكر حكليا جدؿ عممي فيما يتعمؽ بنتائجيا مبسبب عدـ تكفر اليقيف العممي أك أنو مازاؿ 

كاآلثار الطكيمة األجؿ التي قد تترتب عف إفراغ المكاد الكيميائية في المحيطات ، الفعمية
 ... الكائنات المحكرة كراثيا، ككذاكآثار المكاد اإلشعاعية كآثارىا

 عالقة مبدأ االحتياط بمبدأ سيادة الدول الدائمة عمى ثروتيا : البند الثالث

يمتقي ىذا المبدأ مع مبدأ االحتياط في أف كبل ىما ييدؼ إلى منع أك حضر كقكع 
األَمضرار البيئية، بؿ أف ىذا المبدأ، يحمؿ في طياتو إلزاـ الدكؿ باتخاذ التدابير االحتياطية 
الضركرية لتفادم أف تسبب األنشطة التي تتخذ عمى أقاليميا أك تحت كاليتيا أضرار لمبيئة 

 .الدكلية أك الداخمية

 عالقة مبدأ االحتياط بمبدأ التعاون الدولي : البند الرابع

 حتياطإف مجاؿ تطبيؽ التعاكف الدكلي يعتبر أكثر اتساعا مف مجاؿ تطبيؽ مبدأ اال
 ييدؼ إلى إلزاـ الدكؿ باتخاذ التدابير البلزمة لمنع كقكع األضرار البيئية ىذا األخيرفإذا كاف 
نما الجسيمة ، فإف مبدأ التعاكف الدكلي ال ييدؼ إلى إلزاميا باتخاذ مثؿ ىذه التدابير فحسب كا 

يمزميا أيضا باتخاذ التدابير األخرل لمنع انتشار الضرر كانتقالو إلى الدكؿ األخرل، كالعمؿ 
قرار المسؤكلية الدكلية لمممكث عف الضرر الذم  عمى تحسيف األكضاع البيئية كالصحية كا 

 تكاد تككف حتياطكقع بالفعؿ، بؿ إف قدرة الدكؿ النامية كاألقؿ نمكا عمى تطبيؽ مبدأ اال
مرىكنة بتطبيؽ مبدأ التعاكف الدكلي بحسباف أف ىذه الدكؿ تفتقر عادة إلى اإلمكانيات 
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االقتصادية كالتكنكلكجية التي يتطمبيا إعماؿ مبدأ الحيطة، كتبدك حاجتيا مف ثـ ممحة إلى 
 1.معاكنة الدكؿ المتقدمة اقتصاديا ليا

عالقة مبدأ االحتياط بحقوق األجيال القادمة : البند الخامس

يقصد بحقكؽ األجياؿ القادمة، أف يككف ىناؾ نكع مف العدؿ في تكزيع المكارد الحقكؽ 
كالثركات مف حيث األشخاص، كمف حيث الزماف، كعدـ اإلضرار بمصالح األجياؿ القادمة 

عمى حساب حاجيات األجياؿ الحاضرة، كاالىتماـ بالمستقبؿ كذلؾ بعدـ ترؾ األجياؿ القادمة 
ممكثة أكثر مما ىي عميو، ىك الدافع أك الحافز في األخذ بعيف االعتبار مصالح األجياؿ 

، ىناؾ عبلقة "العدالة مابيف األجياؿ"القادمة كتحقيؽ ما يسمى عادة حسب صيغة أنيقة 
 يفة بيف مبدأ الحيطة كمبدأ العدالة ما بيف األجياؿ، إذ بمكجب العدالة مابيف الجيؿثبتكصمة ـ

نتاجية المكارد الطبيعية لصالح األجياؿ  يجب عمى الجيؿ الحاضر السير عمى إبقاء التنكع كا 
القادمة، إذ يسمح مبدأ الحيطة بتكعية الجيؿ الحاضر، حكؿ كاجباتو إزاء األجياؿ القادمة 

. حكؿ آثار األنشطة التي يتخذىا

ك اتخاذ أكمف جية أخرل يمـز المقرريف لبلنتباه جيدا قبؿ التصريح باستعماؿ مكرد ما، 
نشاط اقتصادم ما كذلؾ في حالة ما إذا كانت إحدل اآلثار المحتممة كميا قد تمحؽ 

بالضركرة أضرارا جسيمة لؤلجياؿ القادمة ال سبيؿ إلصبلحيا، خاصة إذا لـ يعثر عمى بديؿ 
 2.ليذا المكرد المستعمؿ

                                                           
 دكتكراه في القانكف أطركحةحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي،   زيد الماؿ صافية،1

. 117، ص27/02/2013جامعة مكلكد معمرم ػػ تيزم كزك،  الدكلي،
التنمية : أف السالؼ الذكر، كالتي تنص عمى 10-03مف القانكف  (4/4) مثؿ ما جاء في الفقرة الرابعة مف المادة الرابعة2

المستدامة مفيـك يعني التكفيؽ بيف تنمية اجتماعية كاقتصادية قابمة لبلستمرار كحماية البيئة، أم إدراج البعد البيئي في 
. إطار تنمية تضمف تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة كاألجياؿ المستقبمية
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مقومات إعمال مبدأ االحتياط : المبحث الثاني
مف خبلؿ الصياغة القانكنية لمبدأ االحتياط، سكاء مف خبلؿ نص المبدأ الخامس عشر 

مف إعبلف ريك دم جانيرك أك مف خبلؿ نص الفقرة السادسة مف المادة الثالثة لمقانكف رقـ 
 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ يمكننا استخبلص الشركط البلـز 03-10

اجتماعيا لنككف أماـ مبدأ االحتياط ككذا التدابير االحتياطية العامة التي تغمب عمى حاالت 
تطبيقو في المطمب األكؿ، أما المطمب الثاني المخصص لمقيمة القانكنية التي تناكليا الكثير 
مف الفقياء كاختمفكا في ما إف كاف لمبدأ االحتياط قيمة قانكنية أـ ال؟، كما يجعؿ مف ىذه 

الدراسة ناقصة بدكف التطرؽ إليو كلك باختصار، ىي أىـ تمؾ الحاالت التي طبؽ عمييا مبدأ 
 .االحتياط مف خبلؿ المطمب الثالث

شروط وتدابير مبدأ االحتياط : المطمب األول
إف غياب اليقيف العممي كجسامة الضرر كاحتمالية تحقؽ الخطر كمقبكلية التكمفة 

االقتصادية كميا شركط يجب أف تجتمع في حالة كاحدة لنتمكف مف القكؿ أف ىاتو األخيرة 
، الذم نحتاج فييا إلى إعماؿ التدابير االحتياطية (الفرع األكؿ)مف تطبيقات مبدأ االحتياط

 .(الفرع الثاني)المتكافئة كالضركرية لضماف نجاحو كفعاليتو

شروط إعمال مبدأ االحتياط : الفرع األول
 بشكؿ أساسي 10-03 مف ؽ3إف تحميؿ تعريؼ مبدأ االحتياط سكاء في نص المادة 

ككذا جميع النصكص السالفة الذكر، يفضي إلى ضركرة تكفر شركط دائمة كالزمة لقياـ ىذا 
غياب اليقيف العممي المؤدم إلى احتمالية الخطر كبالتالي : المبدأ ككذا لتطبيقو كالمتمثمة في

إمكانية كقكع الضرر، كطبعا مع عدـ إغفاؿ الخطكرة كدرجة الجسامة المتطمبة إلعمالو 
كالتي تبرر المجكء إلى التدابير االحتياطية حتى كلك لـ يتـ الحصكؿ عمى اليقيف بأف النشاط 
المزمع القياـ بو في أم مجاؿ كاف سكاء في مجاؿ البيئة أك الصحة أك غيرىا، لف يخّمؼ أم 

 .     ضرر
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غياب اليقين العممي : البند األول
إف التطكر الكبير الذم طرأ عمى حياتنا نتيجة رقي اإلنساف بعمـك التكنكلكجيا المعقدة 
الكيميائية كالفيزيائية كغيرىا، أفرز تقمبات كتغيرات نكعية كىامة نكعا ما خاصة مع عدـ 
اليقيف حكؿ نتائجيا كآثارىا الذم أصبح مف محتكاىا، إذ لـز االعتبار بيذا الشؾ العممي 

 .بالنسبة الحتماؿ حدكث أضرار جسيمة ال سبيؿ لمكاجيتيا أك إصبلحيا

فمبدأ االحتياط ينسجـ مع الطبيعة اإلنسانية المعركفة بالبلكماؿ، بحيث يمكنو السيطرة 
عمى كؿ المعطيات العممية المفضية لعدـ اليقيف العممي، كىذا ما أصبح حقيقة معترؼ بيا 

دكليا في حدكد ما ييدؼ إليو المبدأ مف أخذ الحيطة الكافية لمكقكؼ أماـ أخطار غير 
 .كاضحة أك ال تزاؿ مجيكلة

إف معرفة اإلنساف العالية كالمعترؼ بيا كالمنشكدة عمكما جعمت مف اكتشافاتو كتقدمو 
العممي المستمر يكّكف لديو غركرا يدفع بو إلى عدـ احتمالية فشمو أك خطئو المحتمؿ 

كبير في الطرؽ كاألدكات التحميمية كالمتبعة لتحديد كرصد الكميات اؿتقدـ اؿ تحقؽ كخاصة مع
كالدليؿ )، إال أف ىذه النظرية ثبت عدـ صحتيا1الكثيرة مف الممكثات العضكية كغير العضكية

 2(26/04/1986" تشرنكبيؿ"عمى ذلؾ ما كقع في الحادث النككم 

إذ أصبح لئلنساف قناعة حكؿ التكازف بيف ما قد يحمو العمـ مف مشاكؿ كبيف ما قد 
 الذم يتكافؽ مع طبيعة 3يخمفو مف مشاكؿ أخرل، ككؿ ىذا راجع لتطكر العمـ كالتكنكلكجيا

 .مبدأ الحيطة دائـ التطكر متغير المحتكل، كقتي الكجكد

                                                           
 .17، ص ، طبعة خاصة، دار الراتب الجامعية2008مكسكعة محيط المعرفة، التنمية المستدامة، راتب قبعية، الجزائر، 1
، 1986 أفريؿ 26 كارثة نككية كقعت بمدينة تشرنكبيؿ األككرانية، حدثت ىذه الكارثة األعظـ في العالـ في يـك السبت 2

كم سببا في تمكث أجكاء جزء كبير مف أكركبا باإلشعاعات، إضافة إلى كككاف انبعاث المكاد المشعة الناتجة عف مفاعؿ ف
. تسرب المادة المنصيرة المشعة إلى التربة كالمياه الجكفية المرتبة إلمكانية تحقؽ كارثة أخرل قد تستمر لمئات السنيف

. 16، التنمية المستدامة، المرجع السابؽ، ص راتب قبعية 3



 
 

50 
 

فيك دائـ التطكر نتيجة التطكر العممي كالتكنكلكجي، كمتغير المحتكل لمالو مف 
تطبيقات كثيرة كمجاالت مختمفة، ككقتي الكجكد ميدد بالزكاؿ أم أنو حالما يصبح عدـ 
اليقيف العممي في حالة معينة أك في تطبيؽ محدد يقينا تاما كمطمقا يزكؿ اختصاصو 

 1.(أم الرجكع إلى الحماية التقميدية)كيندثر، فيتحكؿ مف مبدأ االحتياط إلى مبدأ الكقاية

يمر مبدأ االحتياط بتطكر مدىش في صنع القرارات، إذ يرتبط ارتباطا كثيقا بعدـ اليقيف 
 ذف تؤخأساسي في المبدأ ىك أقد صيغ بطرؽ مختمفة، كلكف ما ىك ، رغـ أنو العممي

م معمكمات  أ(الغمكضكىذا ما دفع بعض الفقو لكصفو ب )ساس غير مؤكدأالقرارات عمى 
. عممية غير مؤكدة

حيث تـ التأكيد عمى عبارة انعداـ اليقيف العممي كخاصية أساسية لمبدأ االحتياط في 
 مف قانكف 3/6العديد مف النصكص القانكنية كاالتفاقيات الداخمية كالدكلية مثؿ نص المادة 

 المتعمؽ بحماية البيئة كالتنمية المستدامة في التشريع الجزائرم، ككذلؾ في المبدأ 03-10
مف الديباجة ككذلؾ  (07) كفي الفقرة السابعة1992سنة" ريك"مف إعبلف  (15)الخامس عشر

 3"باماكك" اتفاقية 2الثالثة في الفقرة الثالثة،(3/3)اتفاقية التنكع البيكلكجي في نص المادة 
، كغيرىا مف االتفاقيات 1992 لسنة4"ىمسنكي"، اتفاقية (04) في المادة الرابعة1991لسنة

 .األخرل

كلكف تطبيؽ مبدأ االحتياط نتيجة لعدـ اليقيف العممي أفضى إلى تخكؼ بعض الفئات 
مثؿ الصناعييف كالحرفييف، كالعمماء كالباحثيف، مف تعطيؿ أك تكقيؼ االستثمار العممي 

كاالبتكار كالتجديد كجاءكا برأم يكافؽ إمكانية االستغناء عف اليقيف العممي حيث يركف أنو 
                                                           

ليس ىناؾ أم دليؿ عمى أف مرض : ، بأنو1995ديسمبر /في كانكف األكؿ " جكف ميجكر"  الكزراء البريطاني رئيسقاؿ  1
". دليؿ"التياب الدماغ اإلسفنجي يمكف أف ينتقؿ إلى البشر، أم أف قكلو صحيح بالمعنى الحرفي لكممة 

". االفتقار إلى اليقيف العممي القاطع"استعممت ىذه المادة صياغة  إذ 2
". دكف انتظار الدليؿ العممي عمى حدكث ىذه األضرار"التي جاءت بعبارة 3 
البحث العممي لـ يفصح كميا عف العبلقة "  اتفاقية ىمسنكي حكؿ مجارم المياه العابرة لمحدكد، كالتي استعممت عبارة 4

. مف جية، كاحتماؿ كجكد أثر عابر لمحدكد مف جية أخرل (الخطيرة)السببية بيف ىذه المكاد 



 
 

51 
 

مف األفضؿ التعمؽ كمكاصمة األبحاث كاألنشطة العممية كعدـ التسرع في سف القكانيف التي 
 .قد تضع حدا ليا

إال أف سمك اليدؼ مف ىذا المبدأ جعؿ تمؾ األىمية ليذا العنصر األساسي فيو العديد 
مف النتائج كاآلثار المترتبة عف المعارؼ العممية المثمرة لمتطكر كالتي لـ تفصح عف فحكاىا 

 .بدقة نظرا لحداثتيا

ف كقع مف المؤكد  ككؿ ىذا مف أجؿ اتقاء كقكع خطر محتمؿ جسيـ ال يمكف تجنبو، كا 
ال يمكف إصبلحو ألنو جسيـ، كىذا ىك مكقؼ الرأم الثاني في احتمالية االستغناء عف اليقيف 
العممي الذم يفضؿ التقنيف اآلني في حاؿ غياب التدابير المناسبة كىذا ال يعيؽ أم نشاط 

 .كطبعا لمكصكؿ لميدؼ المنشكد أال كىك حماية البيئة كالصحة

كىذا ما يبرر الفرؽ الشاسع بيف كؿ مف مبدأ االحتياط كمبدأ الكقاية، فخاصية اليقيف 
في مبدأ الكقاية عمى كجكد آثار ضارة لمشركع أقرب ما يمكف إلى األخذ باإلجراءات الكقائية 

التي تصب في تفادم أك الحد مف اآلثار الضارة بالبيئة كالصحة عمى حد السكاء، فينا 
 األحداث التي تعمـ جيدا ما ستككف عكاقب مثؿالخطر معمـك كمحدد كبالتالي يمكف مكاجيتو 

 حادث جراء انفجار مصنع المكاد الكيميائية أك حتى النككية ألف اليقيف العممي حكليا متكفر
أما في مبدأ االحتياط المميز بخاصية عدـ اليقيف العممي، كالخطر المجيكؿ إما جيبل تاما 

أك نسبيا الذم يفرض اتخاذ التدابير االحتياطية فكمما كاف عدـ ثبكت ككفاية المعطيات 
 1.العممية، كمما كانت درجة االحتراز كاالحتياط كبيرة

االحتياط كالتقدـ  العممي فكرة ال يمكف الفيـ مف خبلليا أف المبدأ يتعمؽ بعدـ اليقيف 
فقط، بؿ عمى النقيض مف ذلؾ، إذ الحذر كاجب الحتماؿ خطر معيف حكؿ أم شيء كيمكف 

كصؼ النيج االحتياطي كطمكح عممي لمبحث عف اليقيف لتطكير التنبؤات، كقد يبدكا مف 
                                                           

لي، مبدأ الحيطة في القانكف اأنظر فريدة تكر)يقاؿ أف ىذا ما يسبب صعكبة إدراؾ مبدأ الحيطة كخاصة بالنسبة لتطبيقو  1
 .(33، ص2005الدكلي لمبيئة، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ بجامعة الجزائر، 
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مبدأ ؛ إال أنو كفؽ ا  البعضـأكؿ نظرة أف مبدأ االحتياط كالفكر العممي عكس بعضو
طبقو عمى اتخاذ تأف يككف لممؤسسات التي سكل يبقى ال االحتياط في حاالت عدـ اليقيف 

. ىذا التدبير لعدـ اليقيف
كمع ذلؾ  ، ظير الصمة الخاصة بيف التفكير العممي كمبدأ االحتياطتكليذا المعنى، 

يدرؾ المرء أف المبدأ ليس دائما صكرة ايجابية داخؿ المجتمع العممي كيبدكا في بعض 
 .األحياف كمكقؼ رجعية في التقدـ كاالبتكار، ككمكقؼ يمكف أف يعرقؿ البحث

تختمؼ فيما بينيا تبعا ألسمكب معيف   عقبلنية ممكنةقؼلمبدأ االحتياط كعدـ اليقيف مكا
مف المخاطر التي يتـ تناكليا، مما أدل إلى اختبلؼ تطبيؽ المبدأ المناسب كالمميز عف 

غيره حسب درجة اليقيف العممي، فكؿ منيا يحتكم  عمى منطؽ معيف، فعندما يككف الخطر 
كأما عندما تككف األخطار المحتممة مؤكدة ، ىنا يمكف التكمـ عف مبدأ االحتياطد غير مؤؾ

الكقاية الذم ينطكم عمى حيز مبدأ ككف أماـ فالكقكع سكاء في كقت قريب أك بعيد فينا 
. الضرر عف طريؽ مبدأ الممكث الدافع

كيمكننا أف نرل ىنا أنو إذا كاف قرار تنفيذ مبدأ االحتياط يبرره األخذ في االعتبار عدـ 
اليقيف الفعمي، فإف تطبيقو يعني أف عمينا إجراء عمميات حسابية معقدة مف خبلؿ تكازف ىذه 

، كشدة الخطر الذم تنطكم عميو، كطبيعة األنشطة (عدـ الكفاءة العممية)العكامؿ المختمفة
التي سكؼ يتـ االقتصادية التكمفة ك، (الجسمية)كعاء األضرار التي ال رجعة  فييا حتى 

 1.قبيؽتطبيؽ ىذا المبدأ بيا، كبتقدير االيجابيات كالسمبيات الناجمة عف تط
في ىذا المعنى، إنو مف الكاضح فعبل كعمى الرغـ مف أف مبدأ االحتياط تبرره حالة مف 

عدـ اليقيف العممي، إال أنو ال زاؿ ال يقؿ ببلغة بدافع االعتبارات التامة كالرشيدة، كىذا ما 
: يعكس امتداده لمعقبلنية الخاصة بتمييز التفسيرات المحتممة ليذا المبدأ

                                                           
 إذ يأخذ في االعتبار فيما يتعمؽ ،عند استعراض فائدة عامة لمشركع ما مف خبلؿ تنفيذ التكازف بيف مزاياىا عيكبو1

 كما أنيا منعت مف التدابير االحترازية مساكئ النظاـ االجتماعي الذم قد ينجـ عف ىذه التدابير كالتكمفة ،بالعيكب، الخطر
. المالية الناتجة عنو أيضا

 



 
 

53 
 

فالتفسير األكؿ الذم يخفض مف تأىيمو، ىك ككف نص مبدأ االحتياط يحتكم عمى 
. خطكة اتخاذ التدابير البلزمة في حالة عدـ اليقيف

 لممؤتمر الدكلي الثالث لحماية بحر الشماؿ" اإلعبلف الكزارم"كىذا التفسير ناشئ مف
، أم اتخاذ "الحككمات المكقعة يجب عمييا تطبيؽ مبدأ االحتياط:"عمى أف الذم ينص

التدابير البلزمة لتجنب اآلثار الضارة  المحتممة حتى عندما ال يكجد أم دليؿ عممي عمى 
. كجكد عبلقة بيف االنبعاثات كاآلثار

أم أف ىذا التفسير يجعؿ مف مبدأ االحتياط استثناء لمقاعدة فيما يخص اإلجراءات 
.  يحكـ العمؿ  بالمعرفة المسبقةأفالمعتمدة عادة، كالذم يريد 

خبلؼ ذلؾ، التفسير الثاني الذم يمكف كصفو أنو أقكل تفسير لممبدأ حيث أف المبدأ 
ينص عمى اتخاذ تدابير عمى الرغـ مف عدـ اليقيف، أم أف المبدأ يطرح نفسو  كقاعدة إجراء 

. تعارض المبادئ األخرل تعارضا جذريا
ينبغي تطبيؽ مبدأ الحيطة كلكف مع مراعاة قرار مدل ككيفية تطبيقو كتكافقيا مع 

ىذا المبدأ ينكه إلينا بالعمؿ دكف اليقيف كليس عمى الرغـ مف اليقيف ؛ تكنكلكجيا المعمكمات
 (لمنع الخطر)لكف ىذا االفتقار إلى اليقيف يعاصر عدـ  القدرة عمى تقييـ االحتماؿ الفعمي ك

. بتقرير اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الخطر
، أنو "بركتكالتكر"في ىذا المعنى يظير غمكض المبدأ، حيث يشير عمى سبيؿ المثاؿ 

 . 1يربط بيف  الخبرة كالعمؿ بالطريقة التقميدية
يتـ تقديـ ىذا المبدأ كمبدأ عقبلني تاـ، كىذا ألنو يرل في ىذا النقص في األدلة سببا 

. عمى الرغـ مف المنطؽ الذم يدعك لمعمؿ بالطرؽ التقميدية في التطبيؽ
إف االعتبارات السالفة الذكر تبيف لنا أف مبدأ االحتياط ىك معيار العمؿ العاـ كالذم 

نو يتناكؿ المخاطر التي تتعمؽ بتطكير ، ألمف جية يرتبط ارتباطا كثيقا بالمعرفة العممية
                                                           

مكقؼ االحتياط يجد مصدره في الكعي " :يقكؿ أف" François Ewald، كما أفJusymintArto استشيد بيذا الرأم 1
". بالغمكض الذم يكشؼ التقنيات كحدكد المعرفة العممية البلزمة 
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، كمف ناحية أخرل نظرا لتبرير قرار تنفيذ المبدأ مف قبؿ األفراد كاستثناء حسب  العمـك
. المعرفة

احتمالية تحقق الخطر  :  البند الثاني
عندما نريد التحدث عف خطر ما، فإف كبل مف أسباب ىذا الخطر كتقدير حدكده كآثاره 

المضرة معركفة مسبقا ألنيا مزامنة لمتطكر الذم كانت نتائجو كاضحة كسيمة، إذ يمكف 
تكقعيا كالسيطرة عمييا، كلكف ىذا ما كاف يعبر عنو في النظرة الكبلسيكية لمخطر، أما كاآلف 
في كقتنا المعاصر فتعتمد النظرة الجديدة لو عمى أسس مختمفة جراء التقدـ العممي المستمر 
المختمؼ تماما عف السابؽ سكاء مف حيث حتمية حدكث األضرار التي لـ يعد معترفا بيا 

إضافة لككف إمكانية السيطرة عميو كاستدراكو تبددت، إذ أصبح المجاؿ مفتكحا النعداـ اليقيف 
العممي كالتقني أكثر فأكثر لما ظير مف أنكاع حديثة لبلختراعات التكنكلكجية التي قد تسفر 

 1.عف أخطار ال يمكف تقدير مداىا

كمف خبلؿ المفيـك الحديث لمخطر كالذم كرسو القانكف مف أجؿ محاكلة السيطرة عمى 
أسباب نشأتو، بعد أف كاف معالجا آلثاره أك باحثا عف كسائؿ استدراؾ تحققو، أصبح القانكف 
يأخذ بتمؾ األخطار غير المؤكدة بجانب األخطار المتكقعة، فضركرة االعتبار لبلحتياط تبرز 

باتخاذ التدابير االحتياطية المكثفة لتغطية كؿ ما يشمؿ ذلؾ االحتماؿ، أك حتى اتخاذ 
الخطر غير )التدابير االحتياطية في حاالت يككف فييا مف األصؿ عدـ احتمالية الخطر

 .(محتمؿ أصبل

إف ىذا التسمسؿ في درجة العمـ بالخطر الذم يطرحو مبدأ االحتياط ىك ما جعؿ 
الفقياء يحددكف الفركقات بيف كؿ مف أصناؼ الخطر، فيناؾ أخطار تدخؿ في مجاؿ 

                                                           

، ال أحد مف الخبراء كاف مف الممكف لو تقديـ تقرير حكؿ ىذا الخطر الذم كاف مف 1986قبؿ حادثة تشرنكبيؿ سنة1 
بف معركؼ فكضيؿ، المرجع الرجع : لممزيد أنظر. الممكف أف يحصؿ كحصؿ، ألنو لـ يكف باإلمكاف التأكد مف كقكعو 

 .117السابؽ، ص 
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نما تخضع لمبدأ الكقاية، إذ أف  إعمالو كأخرل تخرج عنو، فاألخطار المؤكدة ال تخضع لو كا 
اليقيف العممي ىنا متكفر كىذا ما ليس مف ميزات مبدأ االحتياط، فالعبلقة السببية بيف 
الحادث المحتمؿ كقكعو كالضرر المتكقع المنطكم عف خطر مؤكد كىك ما يجعؿ منيا 

 .أخطارا غير متطابقة مع األخطار التابعة لمبدأ االحتياط

تعمؽ بأضرار محتممة الكقكع في ت المرتبط بمبدأ الحيطة، ةر المشبكهاإف األخط
جاء في جؿ التعريفات حكؿ ىذا  بحيث 1.المستقبؿ كال يكجد سبب يؤكد أنيا سكؼ تقع فعبل

األخير، بأنو يمكف تطبيقو ألسباب جدية ال تحتاج ليقيف عممي ثابت كقاطع، أم أف العبلقة 
 .السببية بيف الفعؿ كآثاره غير كاضحة إف لـ نقؿ عنيا أنيا منعدمة

 جسامة الضرر: البند الثالث
إف درجة الجسامة المعبر عنيا بصراحة في أغمبية النصكص الدكلية المتناكلة لمبدأ 

 مف 03/06االحتياط، عمى غرار التعريؼ الذم خصو بو المشرع الجزائرم في نص المادة
، فينا ..."لمكقاية مف خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة : "... ،  بعبارة03/10القانكف

درجة جسامة الخطر المؤسسة عمى كجكد تيديد جاد كمحتمؿ تجعؿ مف مبدأ االحتياط ال 
يمتد إلى حاالت أكسع عف نطاقو، كىذا ما جعؿ الرأم القانكني العاـ يطالب بتحديد درجة 

 . الجسامة التي قد يصؿ إلييا خطر مبدأ االحتياط
   إال أف درجة الجسامة ال يمكف تحديدىا، ألنيا تختمؼ حسب الحاالت مف حالة إلى 
أخرل، فقد يككف الخطر المتكقع لحدكث ضرر ما جسيـ حسب رأم قاضي معيف، كقد ال 
يصؿ إلى درجة الجسامة المتطمبة ألعماؿ مبدأ االحتياط لدل قاضي أك إدارة ما، كلكف ما 
ال يمكف أف يختمؼ فيو اثناف ىك أف ىذا الضرر يجب أف يككف جسيما سكاء ألدنى درجات 

                                                           

مجمة سداسية تصدر عف ) آ ثار تطبيؽ مبدأ الحيطة، مقاؿ منشكر بمجمة القانكف االقتصادم كالبيئة يكسؼ جيبللي،1 
. 140 ص2008، جكاف، (مخبر القانكف االقتصادم كالبيئة بجامعة كىراف
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الجسامة أك أقصاىا، كلعؿ ما يبرر درجة الجسامة ىك ذلؾ الخطر المحتمؿ لكقكع ضرر ال 
 .يمكف استدراكو كال إصبلحو

ىنا أكال، نحف ال نتحدث عف ضرر كقع بالفعؿ، بؿ نتحدث عف خطر محتمؿ لكقكع 
ضرر جسيـ، إذ الجسامة تتعمؽ بالخطر كمدل احتماليتو، كثانيا نحف ال نتحدث عف أخطار 

محتممة قد تقع عمى الفرد  كاألضرار الجسمانية، بؿ إف مبدأ االحتياط مف خصائصو 
 .العمكمية كالتجريد العاليتيف، كلذا فيك مكجو لمصمحة عامة ال فردية

دكمينيؾ "الفرنسي  كفقا لمفيمسكؼ، إضافة لككف المبدأ مصدرا جديدا لممسؤكلية المدنية
، فإنو كخبلفا لمرؤية الكبلسيكية لمتقدـ كالذم يرتبط ارتباطا كثيقا مع أفكار (1999 )"بكر

المعرفة التامة بأسباب كمراقبة الظكاىر المعرفية كالعممية، اليـك أصبحت السمطة التقنية 
مكانية التنبؤ المباشر أك البعيد إتعتمد عمى المعارؼ الجديدة رغـ سمبية عدـ اليقيف كعدـ 

إال أنو يؤكد عمى يضعؼ القدرة العممية لمبدأ االحتياط،  ليذه التقنيات الجديدة، كىذا ما
 .جسامة الخطر المطركح

لتزاـ جميع البمداف بنشر الدراسات االستقصائية النبعاثات الغازات الدفيئة، كبإنشاء ا
. كتنفيذ كنشر البرامج الكطنية التي تتضمف تدابير التخفيؼ مف آثار تغير المناخ

تجاكز طبيعة المخاطر المقترحة مف تإف المخاطر التي يشمميا مضمكف مبدأ الحيطة 
أم )قبؿ الخبراء االقتصادييف، كخبراء شركات التأميف، إذ أنيا مخاطر جسيمة كتمس الجميع 

 .، بحيث تتجاكز االقتصاد إلى المجاؿ االجتماعي كالسياسي أكثر(أنيا عامة

كما أف الضرر الجسيـ الذم يعتبر مف اختصاصات مبدأ االحتياط غير قابؿ 
 إقرار المشرع لمبدأ الحيطة عامبل مكسعا مف نطاؽ مبدأ شرعية لئلصبلح كىذا ما جعؿ

التجريـ كذالؾ بتكفير الحماية الجنائية لمبيئة بصفة مسبقة، بالرغـ مف غياب النص الجنائي 
عند كجكد احتماؿ الخطر أك عند كقكع ضرر بيئي، إال أنو يجب تحديد درجة معينة مف 

الخطر لتفادم امتداد كتكسيع مبدأ الحيطة عمى عدد كبير مف األنشطة أكثر مما ىك محدد 
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لذالؾ يجب أف يتعمؽ المبدأ باألخطار التي تؤدم إلى أضرار ىالكة ككخيمة، كألف فيو خرقا 
 1.لمبدأ الشرعية

أف افتراض عدـ الرجعة نظرا لدرجة جسامة ىذه المخاطر تظير جمية في الحاجة إذ 
 .إلى اعتماد التدابير االحتياطية المبكرة

كفي األخير ال يسعنا القكؿ إال أف المسؤكلية عف الخطر البيئي سكاء كاف الضرر 
محتمبل أـ ال عمكما تتجاكز المصمحة اإلنسانية بالمعنى الضيؽ، ىذا ما يمكف القكؿ عف 
حماية البيئة مف كافة األخطار البيئية الجسيمة،  ألف اإلنساف ليس سكل أحد عناصر ىذه 

األرض، فيك جنس مف بيف أجناس عديدة تشغؿ فراغيا، فحماية البيئة تقتضي حماية حقكؽ 
كمثاليا المسؤكلية المدنية لمشغؿ المنشأة ، جميع ىذه األجناس؛ البشرية، كالحيكانية كالنباتية

، في شأف 2012لعاـ  (4)بمكجب المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )النككية عف اإلضرار بالبيئة 
 2.المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية

مراعاة التكمفة االقتصادية : البند الرابع
   إف الشرط الذم قد يغفمو الكثير مف الباحثيف كأحد شركط إعماؿ مبدأ االحتياط ىك 

شرط مقبكلية التكمفة االقتصادية لمتناسب مع التدابير االحتياطية الكاجب العمؿ بيا، ىذه 
التكمفة التي ترتبط ارتباطا كثيقا بالتنمية المستدامة التي بدكرىا تعد شاممة لمبدأ الحيطة كأحد 

 .آلياتيا 

                                                           

مشرم راضية ، المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ البيئية، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية 1 
قالمة، ص  ب1945 مام 08، جامعة 2013 ديسمبر 09/10البيئة في ضؿ القانكف الدكلي كالتشريع الجزائرم،يكمي 

. 12، ص 2005فريدة تكارلي، مذكرة ماجستير، مبدأ الحيطة في القانكف الدكلي، جامعة الجزائر، ./ 07
بمكجب المرسـك بقانكف اتحادم )المسؤكلية المدنية لمشغؿ المنشأة النككية عف األضرار البيئية عدناف إبراىيـ سرحاف،  2

اإلمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، ،  (، في شأف المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية2012لعاـ  (4)رقـ 
. 03ص
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كمع تزايد إنتاج النفايات بمئات المرات في الدكؿ الصناعية كارتفاع تكاليؼ التخمص 
تعتبر  (تكاليؼ التخمص مف النفايات الخطرة)يعني أنو كبالمقارنة مع التكاليؼ األخرل ، منيا

ف لـ تكف أقؿ فإف ليا ىدؼ عظيـ عمى عكس  تكاليؼ التدابير االحترازية أقؿ بكثير كا 
. األخرل

كألف الدكؿ اإلفريقية تعد مف الدكؿ التي تعاني مشكمة التمكث بالنفايات الخطرة، حيث 
تعرضت أراضييا كشكاطئيا إلى العديد مف عمميات دفف النفايات الخطرة كالنككية بطرؽ 

كأماـ ىذا الخطر المستفحؿ لجأت دكؿ القارة اإلفريقية إلى ، فإنو مشركعة كغير مشركعة
بشأف حظر استرداد النفايات " باماكك"عقد اتفاقية عمى المستكل اإلقميمي عرفت باتفاقية 

، كذلؾ كنكع مف الحماية الذاتية مف خطر النفايات الذم ييدد 1الخطرة كتصديرىا إلى إفريقيا
حيث اعتبرت اتفاقية باماكك تصدير ؛ سبلمة أراضييا كصحة مكاطنييا كأجياليا القادمة

. النفايات نحك دكؿ القارة اإلفريقية جريمة ضد إفريقيا

كلتجنب حدكث ىذه الجريمة العظمى ضد البشرية، كجب االعتماد عمى مبدأ االحتياط 
في اتخاذ تدابير احترازية مجدية لمنع تيديد سبلمة البيئة كالصحة ليس فقط لؤلجياؿ الحالية 
نما حتى األجياؿ القادمة كىذا ليس فقط باتخاذ قرار حظر النفايات الذم يعتبر احتياطا مف  كا 

أخطار محتممة جسيمة في حد ذاتو كلكف يجب إيجاد حؿ جذرم لمشكؿ النفايات كإعادة 
، مف خبلؿ اعتماد التدابير االحتياطية ذات التكمفة تحكيميا الستغبلليا في أنشطة أخرل

 كيككف ذلؾ "... المتعمقة بمبدأ الحيطة3/6االقتصادية المقبكلة، كفؽ ما جاء في نص المادة 
 ."بتكمفة اقتصادية مقبكلة

 عدـ لفي محكرىا المتعمؽ بالبيئة إؿ نصت اتفاقية الجزائر لدكؿ عدـ االنحياز   كما 
صادية كاعتبرت أف تاستعداد ىذه الدكؿ النامية إلدماج االنشغاؿ البيئي ضمف الخيارات االؽ

ىذه المناكرة تشكؿ عائقا إضافيا لتحقيؽ التنمية التي تسعى إلييا ىذه الدكؿ ألنيا ال ترغب 
                                                           

 .24المرجع السابؽ، صأطركحة دكتكراه في القانكف الخاص، عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة كمسؤكلية المينييف، 1
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في تخصيص نفقات إضافية لحماية البيئة كأنيا تفضؿ تكجيو ىذه النفقات لتمبية الحاجيات 
-2001حث الميثاؽ البمدم حكؿ البيئة كالتنمية المستدامة ربما ىذا ما ؛1الممحة لشعكبيا

 عمى إحداث أدكات كآليات لمتعاكف فيما بينيما مف أجؿ تسيير البيئة تسييرا فعاال 2004
 2.كغير مكمؼ

المكاقؼ كالمطالب التي نادت بيا دكؿ العالـ الثالث الزالت تبرىف عمى عدـ    إف 
إقناع ىذه الدكؿ بضركرة حماية البيئة نظرا لظركفيا االقتصادية المتدىكرة، أثناء انعقاد ندكة 

، إال أف تكريس مبدأ االحتياط في التشريع الجزائرم لدليؿ عمى عكس 1992قمة األرض 
 .ذلؾ بما ال يتجاكز التكمفة االقتصادية المقبكلة

كجكب القياـ بالتقييـ االقتصادم لمبيئة،  قبؿ القياـ بالتخطيط مف أجؿ    كما أف 
 3تسييؿ اتخاذ القرارات الفعالة كتحديد األىداؼ بالنسبة لمسمطات العامة في المجاؿ البيئي

 .يتناسب تماما مع شرط التكمفة االقتصادية المقبكلة في إعماؿ مبدأ الحيطة

لـ يتـ المجكء إلى الكسائؿ االقتصادية لحماية البيئة إال حديثا، نتيجة القتناع اإلدارة 
ط اإلدارم بمفردىا في بالبيئية بحداثة كخصكصية المشاكؿ البيئية كعدـ فعالية كسائؿ الض

تبمكر ، بحيث زاد مف المعقدةكمكاجية ىذا الجيؿ الجديد مف المشاكؿ البيئية المتشعبة 
 4.االقتناع الرسمي الجزائرم بأىمية الكسائؿ االقتصادية لحماية البيئة

 فيو حيث أنيا تممؾ مف ا مرغكبامف حيث المبدأ، إف تدخؿ الدكلة يككف دائما أمر
حماية مكسبا ؿ ماال يستطيع شخص آخر أف يتممكو كيككف ضمكنةاإلمكانيات الضخمة كالـ

                                                           
، مارس ، جامعة أدراركناس يحيى، تبمكر التنمية المستديمة مف خبلؿ التجربة الجزائرية، العدد الثاني، مجمة الحقيقة1

. 213، ص 2003
مجمة  كناس يحيى، التخطيط البيئي المحمي في الجزائر، التطكرات الراىنة كاإلشكاليات القانكنية كالمادية التي يثيرىا، 2

 .149 ، ص2005 مامالحقيقة، العدد السادس، 
. 217المرجع السابؽ، صرسالة دكتكراه في القانكف العاـ،  اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، ،كناس يحيى3
. 216كناس يحيى، تبمكر التنمية المستديمة، المرجع السابؽ، ص 4
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 التمكث حتى عف طريؽ الدكلة أمر مكمؼ جدا (منع)البيئة مف التمكث كالضرر، كلكف إزالة 
حيث أف الدكلة عندما تتدخؿ بكسائؿ الحماية قد تستدعي شركات دكلية متخصصة في ىذا 

 كمثاليا مطركح حاليا عمى المستكل الدكلي كالكطني المجاؿ كيشكؿ ذلؾ خسارة مادية كبيرة
خاصة في الجزائر مف خبلؿ عزميا عمى اعتماد سبيؿ جديد لمدخؿ الكطني كبديؿ لمبتركؿ 

 (GAZE DE CHIST)ىذه الطاقة الجديدة التي تزخر بيا الجزائر تتمثؿ في الغاز الصخرم
بحيث أنو الستخراج ىذه الطاقة الكامنة في الطبقات الباطنية لؤلرض يجب المجكء إلى مثؿ 

ىكذا شركات دكلية متخصصة، كبالتالي ىذا أمر مكمؼ بحد ذاتو، فضبل عف الخطر 
 .المحتمؿ الذم قد ينجـ عف استغبلليا

تمت إساءة استخداـ مبدأ االحتياط حيف طبؽ في حاالت محصكرة كفردية دكف    كقد 
كبالتحديد في حالة انتشار فيركس التياب الكبد ، أف يطبؽ بشكؿ عاـ في المجاؿ الصحي

أثناء نقؿ الدـ، كالتبرير في التشحح مف استخدامو كاف اقتصاديا طبعا إذ بحجة أف تطبيؽ 
مبدأ االحتياط سيحمؿ كاىؿ الجية الكصية بالقطاع الصحي بتكمفة اقتصادية كبيرة، إضافة 

 1.إلى االفتقار إلى البيانات كالتقنيات العممية المتاحة

 أف اإلنفاؽ عمى حماية البيئة نكع مف ، حكؿىناؾ اعتقاد سائد في عالمنا العربي
، كبذلؾ تـ تيميش معظـ قضايا البيئة 2الرفاىية، ال يتحممو االقتصاد القكمي لمعظـ البمداف

يجانبو الصكاب، فاإلنفاؽ عمى حماية البيئة ىك استثمار لو ال ذات األكلكية، كىذا منطؽ 
 مف كاجب ذعائد اقتصادم كاجتماعي، ليس فقط لمجيؿ الحالي، بؿ كألجياؿ المستقبؿ، إ

                                                           
1
 Sandrine Loubière , Michel Rotily ,Isaballe Durand-Zaleski ,Dominique Costagliola , Jean-Paul Moatti; 

L'introduction de la PCR dans le dépistage de virus de l'hépatite C dans les dons de sang de mésusage du 

principe de précaution, médecine / sciences( M/S), 2001;Hypothèses débats,  p344. 

 

 مف الناتج المحمي % 1،2أكضحت دراسات حديثة لمبنؾ الدكلي أف تكاليؼ التدىكر البيئي تبمغ سنكيا ما يقارب 2 
في كؿ مف الجزائر % 3،7 في سكريا، ك% 5،3 في لبناف ، ك% 4،3 في األردف ، ك% 7،2اإلجمالي في تكنس ، ك

 .201لممزيد أنظر عصاـ الحناكم، ص). في مصر% 8،4كالمغرب ، ك
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الجيؿ الحالي أف يترؾ لؤلجياؿ القادمة بيئة مماثمة أك أفضؿ  مف تمؾ التي تسممناىا مف 
 1.أسبلفنا

ستككف أقؿ كمفة بكثير مف الكقائية كاالحتياطية تكاليؼ اؿالشؾ أف    كبالنتيجة، 
 2.تكاليؼ عبلج األضرار التي يمكف أف تمس مختمؼ عناصر البيئة

التدابير الالزمة لتفعيل مبدأ االحتياط : الفرع الثاني
  تتفاكت درجات كجكد مبدأ االحتياط في المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية كما أسمفنا سابقا، 
كفي القكانيف الداخمية في مجاالت الصحة كالبيئة؛ كعمى غرار تعدد التعاريؼ التي أجمعت 
عمى عنصر مشترؾ يتجسد في حالة كجكد خطر ذك ضرر جسيـ كال رجعة فيو، كيفتقر إلى 
اليقيف العممي حكؿ مدل تنفيذه، فإنو ال بد مف اتخاذ تدابير إستباقية فعالة كمشركعة لمنع 

 .حدكثو باالحتراز كأخذ الحيطة منو

 الفمسفة كاألخبلؽ كالقانكف في الكاقع بتحديد الحدكد بيف ؾمرة أخرل تتشاب   إذ 
الظركؼ المتعمقة بالتدابير االحترازية، إال أف الميمة الصعبة تكمف في صعكبة العمؿ 

. كالتفكير في سياؽ متغير

في غياب قكاعد مكتكبة لئلجراءات الكاجب إتباعيا، يمنح لمقضاة مجاال كاسعا لمتفسير 
 االختيار في تطبيقو لمتضييؽ أك التكسيع مف نطاقو كىذا حسب كؿ حالة لمما قد يبعثيـ عؿ

 ، كاألصؿ فييعني أنو يتكقؼ عمى تفسير القضاة مف أجؿ تحديد نطاؽ تنفيذه)عمى حدل 
يتـ تقدير النقص  ، إذ ( لمتفسير مف طرؼ القضاةايرجع في تطبيقوأنو المبادئ العامة 

                                                           
 .221 عصام الحناوي، المرجع السابق، ص 1

 الضبط اإلدارم آلية لحماية البيئة في القانكف الجزائرم،: بعنكاف مداخمة مشتركة نكيرم عبد العزيز، نكيرم سامية ، 2  
 10ك 09 جامعة قالمة ، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية البيئة في ظؿ القانكف الدكلي كالتشريع الجزائرم في

. 02، ص2013ديسمبر 
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أك الغياب أك عدـ كفاية التدابير االحتياطية مف جية كاإلفراط في اتخاذ ىذه األخيرة 
 1.مف جية أخرل كفقا لمبدأ التناسبية عف طريؽ إعماؿ مكازنة التكاليؼ كاألفضميات

ال يبيف مبدأ االحتياط الترتيبات بدقة ألنو ينتمي إلى راسمي السياسات العامة لتقييـ 
لكؿ مف القضاة في التأخر المخاطر كالتكيؼ مع ما يتخذكنو مف قرارات، كىذا ىك السبب 

كالمحاكـ في الكثير مف القضايا التي تحد مف سيطرتيا عمى الخطأ الظاىر لمتقييـ كخاصة 
 .في المجاالت الحساسة لمغاية مف أجؿ حماية الصحة كالبيئة

يشير مبدأ االحتياط كحد أدنى، إلى أف السمطات العامة ليا حؽ شرعي في اتخاذ 
تدابير احترازية، عمى الرغـ مف أنو يمكف الطعف في ىذه القرارات النتياؾ قكاعد أخرل مثؿ 

 .حرية التجارة أك المشاريع الحرة 

كمع ذلؾ فإف نطاؽ ىذا الحؽ يخضع لمختمؼ التقييمات، خاصة ما تعمؽ منيا 
إلغاء ؽ بضركرات الصحة العامة، إذ الشرط الكحيد لكجكد خطأ كاضح لمتقييـ يمكف أف يحؽ

تدبير إدارم مف االحتياط كىذا يترؾ ىامشا كاسعا لتقدير ما إذا كاف اتخاذ أك عدـ اتخاذ 
. مف طرؼ السمطات العامة، ىذا عمى الصعيد الداخمي (احترازية)تدابير احتياطية 

قد يتطمب األمر اتخاذ تدابير لمتحكـ في االنبعاثات مف ىذه المكاد حتى قبؿ أف يككف 
. تأسيس ارتباط السبب كالنتيجة عمميا كرسميا

عمى اعتبار أف مبدأ االحتياط يتطمب تنفيذه إجراءات لمتقييـ كىذا ما ترؾ الباب مفتكحا 
إلنتقاذه، كلكف فحكاه يمتد إلى التحفيز كاإلشراؼ عمى اإلجراءات الكاجب اتخاذىا، دكف قصد 

. اختزاليا

                                                           
. 113، ص، المرجع السابؽيكسؼ جيبللي 1
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حسب التسمسؿ اليرمي لمتدابير القبمية لكقكع الخطر المحتمؿ فإف مبدأ االحتياط 
يتمركز في األعمى بالنسبة لتدابير الكقاية كاالحتراز، إذ ىك السبيؿ األنجع الذم يساىـ في 

. اتخاذ القرارات العامة كتنظيميا

أخذ ىذا الرأم تكافقا كبيرا مف بعض المحمميف، إذ أجمعكا عمى إلزامية اتخاذ لقد 
أك ال رجعة فييا في /التدابير االحتياطية المناسبة ضد األخطار المحتممة ألضرار خطيرة ك

 1.مجاؿ الصحة العامة كالبيئة

، قرارا تطمب مف لجنة 1999أفريؿ 13كقد اعتمدت المفكضية األكركبية في 
االتصاالت لمبدأ االحتياط جممة مف األمكر، لتسترشد بمبدأ الحيطة في إعداد مقترحات 

تشريعية ككجزء مف أنشطة أخرل ذات صمة بسياسة المستيمؾ، ككضع عمى سبيؿ األكلكية 
مبادئ تكجييية كاضحة كفعالة لتطبيؽ ىذا المبدأ كبالفعؿ أصدرت لجنة االتصاالت لمبدأ 

الحيطة مجمكعة مف التعميمات التي تعكس بشكؿ جيد لممتطمبات الكاردة في مكقؼ المجمس 
. 2األكركبي

كفقا لمجنة، يتـ استدعاء مبدأ الحيطة عندما يتـ التعرؼ عمى اآلثار السمبية الخطيرة 
المحتممة لظاىرة أك لمنتج أك عممية مف خبلؿ تقييـ عممي كمكضكعي، كما ينبغي النظر في 

: مبدأ الحيطة في إطار نيج منظـ لتحميؿ المخاطر، بناء عمى ثبلثة عناصر

 .تقييـ المخاطر -
 .إدارة المخاطر -
. اإلببلغ عف المخاطر -

                                                           
، إذ تعكد "جكىانسبكرغ"التكصية بسمسمة مف التدابير الرامية إلى الحد مف الفقر كحماية البيئة مف قبؿ مؤتمر قمة  تمت 1

. ىذه التدابير إلى عدة مجاالت مف األنشطة ، كخاصة المياه كالصحة، كالطاقة كالزراعة كالتنكع البيكلكجي
2
Le principe de précaution: Significations et conséquences; Zaccai, Edwinet Missa, Jean-

Noël, Publication Publié, 2000, p 12. 
 

http://difusion.academiewb.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/53110/Holdings
http://difusion.academiewb.be/vufind/Author/Home?author=Zaccai,%20Edwin
http://difusion.academiewb.be/vufind/Author/Home?author=Zaccai,%20Edwin
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مبدأ الحيطة يفرض عمى صانعي السياسات أف يستخدـ في المقاـ األكؿ في سياؽ 
كما يجب عمى ، إدارة المخاطر، كال يمكف الخمط بينة كبيف الكقاية في تقييـ البيانات العممية

صانعي السياسة أف يككنكا عمى بينة مف درجة عدـ اليقيف التي تعمؽ عمى تقييـ المعمكمات 
ة مالعممية، كالحكـ عمى ما ىك مستكل مقبكؿ لمجميع حيث أف المخاطر ىي مسؤكلية سياس
بارزة تفرض عمى صناع القرار العثكر عمى إجابات حكؿ الشككؾ العممية كاالىتمامات 

العامة، لذلؾ ينبغي أف تؤخذ كؿ ىذه العكامؿ في االعتبار، كما ينبغي لعممية اتخاذ القرار 
 . في كقت مبكر كأف تتخذأف تككف شفافة

ينبغي أف يستند تنفيذ المبدأ ؼأما عف المبادئ التكجييية الستخدـ مبدأ الحيطة،     
عمى تقييـ عممي كشامؿ قدر اإلمكاف، ىذا التقييـ ينبغي أف يستند حيثما أمكف، عمى ثبلثة 

 :دليؿ استخداـ لمبدأ الحيطةتظير ؾمبادئ محددة كالتي 

التقييـ العممي عمى أكمؿ كجو ممكف، الذم ينبغي أف يحدد في كؿ مرحمة درجة - 
. عدـ اليقيف العممي

ينبغي أف يسبؽ أم قرار بالتصرؼ تحت مبدأ الحيطة مف تقييـ مسبؽ لممخاطر - 
. كالعكاقب المحتممة 

فإذا كانت نتائج التقييـ العممي أك تقييـ المخاطر متاحة، ينبغي لجميع األطراؼ - 
 إذالمعنية المشاركة في دراسة الخيارات السياسة المختمفة باإلضافة إلى ىذه المبادئ المحددة 
أف ىناؾ مبادئ عامة إلدارة المخاطر قابمة لمتطبيؽ عندما يتـ استدعاء مبدأ الحيطة، ىذه 

: المبادئ ىي

. التناسب بيف التدابير المتخذة كمستكل الحماية - 

. عدـ التمييز في تطبيؽ التدابير- 
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التدابير التي تتفؽ مع تمؾ التي سبؽ اتخاذىا في ظركؼ مماثمة أك باستخداـ تكييؼ - 
. نيج مماثؿ

. فحص الفكائد كاألعباء الناجمة عف العمؿ أك التراخي - 

القيمة القانونية لمبدأ االحتياط : المطمب الثاني
 قبؿ البحث في قيمة مبدأ االحتياط القانكنية كخصائصو كجب تبياف المقصكد بالمبادئ 

 لقانكف البيئة، التي تكضح مستحدث في المبادئ العامة مبدأ االحتياط باعتبارالعامة لمقانكف 
. التكييؼ القانكني ليذا المبدأ بيف كؿ تمؾ المبادئ العامة

تكييف مبدأ االحتياط قانونا : الفرع األول

بذؿ الفقياء محاكالت عديدة لتحديد المقصكد بالمبادئ العامة لمقانكف فقد ال يراد بيا 
القكاعد العامة لمقانكف، كالعمكمية ليس المقصكد بيا القابمية النطباؽ القاعدة القانكنية مع 
نما المقصكد بيا ىنا قابميتيا  حاالت غير منتيية كغير محددة مف الكقائع كاألشخاص كا 

لبلنطباؽ عمى قكاعد قانكنية أخرل بحيث تعتبر القكاعد المذككرة تطبيقا لممبدأ العاـ كيعتبر 
كما أنو ؛ 1المبدأ ىك القاعدة بالنسبة ليذه القكاعد فيك قاعدة القكاعد القانكنية إذا جاز التعبير

ال يمكف حصر المبادئ العامة في إطار حدكد معينة، ألنيا قابمة لمخمؽ كلمتطكر بمركر 
. الزمف 

كرغـ إقرار جميع فقياء القانكف باألىمية الكبرل لمبادئ القانكف العامة باعتبارىا     
تعبر عف حيكية النظاـ القانكني كأداة مف أدكات تنميتو كتطكيره،  فانو ال يكجد اتفاؽ فقيي 

بأنيا مجمكعة مف المبادئ " بيسكاتكرم" إال أنو قد عرفيا الفقيو عمى تحديد المقصكد منيا؛

                                                           
 ، كالسيد عبد السيد تناغك لمنظرية العامة لمقانكف ط، 97، ط، ص(نظرية القانكف) فريدة محمدم، مدخؿ لمعمـك القانكنية 1

. 99ص 
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التي تستخدـ في تكجيو النظاـ القانكني، مف حيث تطبيقو كتنميتو كلك لـ يكف ليا دقة القكاعد 
 1.القانكنية الكضعية كانضباطيا

   كبعد التطكر الكظيفي الذم حصؿ عمى مستكل المبادئ العامة في القانكف الدكلي 
كالتشريعات المقارنة، مف خبلؿ إضفاء الطابع القانكني عمييا، ساير المشرع الجزائرم ىذا 

التحكؿ كاعتمد أسمكبا حديثا في التشريع عف طريؽ المبادئ العامة، ىذه األخيرة التي تختمؼ 
 2.في نفس القانكف مف جية مكاف إدراج المشرع ليا كتسمياتيا، كمف جية محتكاىا

قد أحرز مبدأ االحتياط مكانة بيف بقية المبادئ العامة لقانكف البيئة، كالتي أدرجيا ؿ    
 10-03القانكف إلى أىداؼ كسياساتالتي تشير " األحكاـ العامة"المشرع الجزائرم في 

المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ كأما بالنسبة لمحتكل ىذه المبادئ القانكنية 
التي تشبو ذلؾ المحتكل لمقكاعد القانكنية السمككية التقميدية، فيي تختمؼ تماما عف تمؾ 

المبادئ ذات المحتكل التصكرم، أك التكجييي، أك االجتماعي أك الثقافي التي ال تشير إلى 
 3.محتكل تشريعي مباشر

عمى الرغـ مف االنتقادات لمبدأ االحتياط منذ بدايات ظيكره إال أف تكريسو مف قبؿ 
المشرع الجزائرم زاد مف مزاياه اآلذنة  باإلبداع في تطكير الحمكؿ المتناسبة لممشاكؿ 

لؾ الصبغة التنظيمية المكاتية لمقكاعد القانكنية السمككية التي تسد تالحديثة، كىذا ما منحيا 
 4.النقائص أثناء التنفيذ القانكني

                                                           
1

باحث في فمسفة القانكف   ،نائب رئيس ىيئة النزاىة سابقا،  ماجستير في القانكف،فارس حامد عبد الكريـ العجرش الزبيدم  
 . بغداد ػ العراؽةكالثقافة القانكنية العاـ

 .2 كناس يحيى، القيمة القانكنية لممبادئ العامة لقانكف البيئة في إقرار المسؤكلية عف التمكث، المرجع السابؽ، ص2
كناس يحيى ، القيمة القانكنية لممبادئ العامة لقانكف البيئة في إقرار المسؤكلية عف التمكث، : لمزيد مف التفصيؿ أنظر3 

. 4المرجع نفسو، ص
 

4
  Nicolas DE SADELEER, les principes du pollueur-payeur, de prévention, de prévention et de précaution ; 

Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement. BRUYLANT, 

BRUXELLES , 1999.P 248. 
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ثبوت القيمة القانونية لمبدأ االحتياط :  األولبندال
إف الغمكض الذم يحيط بمفيـك مبدأ االحتياط، يجعؿ مف ميمة تحديد مستكل مركزه 

إذ بالرغـ مف عدد النصكص الدكلية كالداخمية  .1القانكني ميمة تكتنفيا صعكبة شديدة
متنكعة المكضكعات التي اعتمدتو، إال أف القيمة القانكنية تتبايف مف نص إلى آخر كىذا 

 .راجع لمصياغة الممنكحة لو

   كلتحديد ما إذا كاف مبدأ الحيطة ذا قيمة قانكنية أـ ال، فإنو يمكف االعتماد عمى 
معياريف أساسييف لمنحو ىذه القيمة القانكنية، األكؿ في حالة التأكيد عميو بقرارات ممزمة في 
القانكف الدكلي العاـ، أم في االتفاقيات الدكلية أك العرؼ الدكلي أك قرارات المنظمات الدكلية 

، كلك سايرنا 2مثبل، كالثاني فيما إذا كاف منتجا آلثار قانكنية لمجيات التي كجو لمخاطبتيا
ىاذيف االعتباريف دكف التعمؽ في االنتقادات المكجية ليما لكجدنا أف المبدأ يحكز عمى 

 .ىذيف االعتباريف دكليا كداخميا كبالتالي ىك مبدأ قانكني ممـز ال يحتمؿ النقاش فيو

إال أنو ال يزاؿ ، رغـ أف لمبدأ االحتياط قيمة قانكنية ال جداؿ فييا عمى المستكل الدكلي
، كىذا ما جعؿ األثر "التدبير"أك"المبدأ"، أك"كالنيج"يتخبط في تردد الصياغات المكجية لمعناه

أحرز ؛ إال أنو مف الجانب التشريعي قد سمبي عمى مستكل كؿ مف الفقو كاالجتياد القضائي
، كما ىك (قانكنية)مبدأ االحتياط تقدما كبيرا في ككنو أصبح ذا قيمة دستكرية أك تشريعية 

 2005.3الحاؿ عميو في فرنسا مند عاـ 

                                                           
1
 Nicolas DE SADELEER, op, cit, p338. 

 .237، صالمرجع السابؽزيد الماؿ صافية، 2 
اجتمع البرلماف الككنغرس الفرنسي كأقر أف مبدأ االحتياط المنصكص عميو في ، خبلؿ الفترة الثانية لحكـ لجاؾ شيراؾ3 

بحيث قاؿ رئيس الكزراء أنو ، كالذم يعتبر أعمى مستكل في التسمسؿ اليرمي لمقكاعد القانكنية ، الدستكر كفي ميثاؽ البيئة 
نما ىك مبدأ لمعمؿ استثنائيا لمخاطر استثنائية، ال يعتبر تيديدا  .كا 
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بطبيعة الحاؿ بسبب المعاىدات الدكلية المتعمقة بالبيئة 1أخذ بمبدأ االحتياط في فرنسا 
كالتي كانت قد انضمت إلييا فرنسا إضافة إلى أنيا كانت تنتمي لممجمكعة األكركبية، التي 

، 2أعممتو في العديد مف المرات، كالتي أصبغت عميو الصبغة القانكنية إلى درجة الدستكرية
إذ أنو مبدأ عاـ كليس مجرد قاعدة قانكنية، إذ كجب اتصالو بنصكص خاصة لتطبيقو دكف 

تكسع نطاؽ تطبيؽ مبدأ االحتياط، ت، بحيث االكتفاء بنصكص االتفاقيات كالبركتكككال
كتطكر تطكرا ممحكظا بعد المراحؿ التدريجية التي مر بيا المبدأ إلى أف أصبح ضمف قكاعد 

 3.القانكف الكطني الفرنسي

كقد ثبتت القيمة القانكنية لمبدأ االحتياط مف خبلؿ طابع اإللزاـ الذم يتمتع بو، بؿ 
عمى  عف كؿ القكاعد القانكنية لقانكف البيئة، 4كيتجاكز األمر ىذه الثبكتية ليرقى لدرجة السمك

عمى غرار أف مجرد ، ك5مبدأ الحيطة يشكؿ قاعدة قانكنية ممزمة خبلؼ الرأم القائؿ بأف 
إدراج المشرع ليذا المبدأ يجعؿ منو ذا أىمية بالغة لما يحمو مف مشاكؿ كاحتياجات غاب 

 6.طرحيا في النظـ القانكنية السابقة لتكريسو

كإلبراز دالئؿ ىذه الثبكتية بشكؿ أشمؿ كجب التعرض ليذه الصبغة اإللزامية التي 
براز ما يميزه عف باقي القكاعد القانكنية مف عمكمية كتجريد . تعترم مبدأ االحتياط كا 

                                                           
أ  ككندا فمـ يظير قيمة المبدأ حتى االعتراؼ بو كمبدأ مف مبادئ القانكف الدكلي لمبيئة، .ـ.في حيف أنو في كؿ مف الك 1

رغـ أف ىذا النص ال يزاؿ يحتاج لئللزاـ بالتصديؽ عميو إضافة إلى إعبلف حتى الدكؿ في منع استيراد الكائنات الحية 
المعدلة كراثيا عمى أراضييا بسبب خشيتيـ مف احتماؿ تسببيا بأضرار جسيمة، رغـ أنيا ال تممؾ حتى اآلف أدلة عممية 

. عمى كجكد المخاطر
2
Maitre Muriel,op.cit, p2. 

حسب السيد ككريمسكي فييني، فإنو يمكف تقدير المبدأ عمى أنو قاعدة قانكنية مستقمة، كعمى ىذا فإنو ينشئ التزامات  3
 .جديدة لمحككمات كيتطمب تطبيقو حرفيا ، كخاصة قبؿ الحصكؿ عمى اليقيف العممي

 ال نقصد بالسمك في ىذا المقاـ ذلؾ السمك الخارجي الذم ثبت لمبدأ االحتياط بمجرد مصادقة الجزائر عمى إعبلف ريك، 4
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية حسب :"  مف الدستكر الجزائرم التي جاء فييا132كىذا ما تثبتو المادة 

 ".الشركط المنصكص عمييا في الدستكر تسمك عمى القانكف
 . 113يكسؼ جيبللي، المرجع السابؽ،ص5

6
 Laurence BAGHESTNI-PERREY,  La valeur du principe de précaution, RJE n° spécial. 2000, P 19. 
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 خصائص مبدأ االحتياط:  الثانيبندال
يتميز مبدأ االحتياط كغيره مف المبادئ القانكنية العامة بتفسيره الكاسع مف قبؿ 

، باإلضافة إلى طابعو اإللزامي ق العاليةدالقاضي، كذلؾ راجع لعمكميتو الشديدة كدرجة تجرم
 .الذم غاب في الكثير مف النصكص القانكنية

الطابع اإللزامي لمبدأ االحتياط :  أوال
 مف 3/6يظير الطابع اإللزامي لمبدأ االحتياط بصكرة كاضحة كجمية في نص المادة  

التي تكحي بأنو " بمقتضاه"... السابؽ الذكر، بحيث استعمؿ المشرع عبارة 10-03القانكف 
عمى الجيات المكجو إلييا إعمالو كجكب احترامو كتفعيمو، أم أف مخالفتو تفضي إلى جزاء 

قانكني يفرضو القاضي كفؽ سمطتو التقديرية كحسب الحالة المطركحة عميو بيذا 
 . الخصكص، كبعبارة أخرل مخالفة مبدأ االحتياط تفرض جزاء عدـ االلتزاـ

 الطابع اإللزامي الكاضح قيمة قانكنية تضاىي تمؾ اإللزامية ك ذمبدأ االحتياطكتسب م
التي تتمتع بيا القكاعد القانكنية السمككية، إال أف ىذا الطابع اإللزامي غير مطابؽ لتمؾ التي 

 1.تتمتع بيا القكاعد السمككية كالتي تتحدد بفرض كحكـ كاضحيف كمحدديف

خاصية العمومية والتجريد لمبدأ االحتياط : اثاني
لمعرفة درجة العمكمية كالتجريد التي تخص مبدأ االحتياط كجبت مقارنتيا بالنسبة 

تسمح باحتضاف عدد غير محدكد مف التطبيقات، كىذه لمقكاعد القانكنية السمككية، التي 
الخاصية تتكفر في مبدأ االحتياط الذم تزداد يكما بعد يـك حاالت تطبيقو نظرا لتزايد 

المشكبلت المستجدة المنبثقة عف التطكرات العممية، التي تككف فييا درجة التجريد كالعمكمية 
 2.أكبر، كبيذا فيك ينطبع بطابع العمكمية كالتجريد

                                                           
. 9القيمة القانكنية لممبادئ العامة لقانكف البيئة  في إقرار المسؤكلية عف التمكث، المرجع السابؽ، ص كناس يحيى، 1
 .8 نفس المرجع، ص القيمة القانكنية لممبادئ العامة لقانكف البيئة  في إقرار المسؤكلية عف التمكث، كناس يحيى، 2
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مف المعركؼ أف مف خصائص القكاعد القانكنية العمكمية، كالتي تنصب حكؿ معنى 
محدد يقيني كدقيؽ، كالتي تعكس عدـ إمكانية التنبؤ بااللتزامات الناتجة عف مبدأ االحتياط 
العالي التجريد ككنو مف المبادئ العامة المرنة كالحديثة المكاكبة لمزمف الحاضر كالمستقبؿ، 

 1.كالتي ال يمكف قياسيا عمى ىذه القكاعد الثابتة كالجامدة

أىم تطبيقات مبدأ االحتياط : المطمب الثالث
 في حكادث محدكدة لمغاية، تتناسب عكسيا  نطاؽ تطبيؽ مبدأ الحيطةديتجسفي الكاقع 

مع المعرفة العممية مستمرة التقدـ، إذ يمثؿ ىذا المبدأ تشجيعا كبيرا لتطكير البحث العممي، 
 2.مف خبلؿ البحكث المستفيضة في كافة المجاالت المفتقرة لميقيف العممي

 (الفرع األكؿ)يعتبر المبدأ مركز القضايا المثيرة لمجدؿ في كؿ مف المجاؿ الصحيإذ 
، رغـ أنو يصعب التفريؽ بيف القضايا البيئية كالصحية نظرا لمعبلقة (الفرع الثاني)كالبيئي

المتبادلة التي تجمعيما سكاء مف حيث الحالة أك اآلثار المترتبة عف تفعيؿ مبدأ االحتياط 
. عمى ىذه الحالة

تطبيقات مبدأ االحتياط في المجال الصحي : الفرع األول
طرح مبدأ االحتياط في الكثير مف الحاالت التي اعتبرت مف اختصاصو، كالتي أثارت 
جدال كاسعا عمى المستكل الدكلي كالداخمي قضاء كتشريعا فيما يتعمؽ بالصحة العامة، كلعؿ 

، كقضية المحـك اليرمكنية (البند األكؿ)" OGMالمكاد المعدلة كراثيا "أبرز ىذه التطبيقات ىك
. (البند الثاني)إضافة إلى مرض جنكف البقر أك ما يسمى بالتياب الدماغ اإلسفنجي 

                                                           
1
 Nicolas DE SADELEER, op, cit. P. 249. 

2
Olivier Godard, , Le principe de précaution entre de bats  et gestion des crises; op.cit, p11. 
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 ""OGMالمواد المعدلة وراثيا: البند األول
إف أكؿ ما يتبادر إلى أذىاننا عند طرح مكضكع تطبيقات مبدأ االحتياط ىك تمؾ المكاد 
المعدلة أك المحكرة كراثيا أك جينيا، كلمعرفة السبب في ككنيا كذلؾ كجب التطرؽ لممقصكد 

. منيا كعرض أىـ مزاياىا كعيكبيا،  كمف ثـ تطبيؽ مبدأ الحيطة عمييا

المقصود بالكائنات المحورة وراثيا : أوال
الكائف الحي المحكر أم كائف حي محكر يمتمؾ تركيبة جديدة مف مكاد جينية تـ 

الحصكؿ عمييا عف طريؽ استخداـ التكنكلكجيا اإلحيائية الحديثة أك التقنية الجينية، كأحيانا 
  "la génie génétiqueالكراثية اليندسة أك DNA يطمؽ عمييا إعادة تركيب الحمض النككم

 1.سكاء كانت في شكؿ منتجات أك أغذية أك أعبلؼ  أك كمكاد التجييز

ىي التقنية التي تسمح بتحديد الجينات التي تنقؿ مف كائف كاحد لآلخر حتى كلك أك 
 2.كانت ىذه الكائنات الحية تنتيي إلى أنكاع غير ذات الصمة 

مزايا األغذية المعدلة وراثيا : ثانيا
لماذا يتـ إنتاج    لمعرفة المزايا التي تنجر عف ىذه األغذية، كجب التساؤؿ عف 

 3 األطعمة المعدلة كراثيا؟

 في مصمحة المنتج أك المستيمؾ مف حيث  األغذية المعدلة كراثياتتمثؿ مزايا   
انخفاض تكاليؼ ىذه المنتجات، أك لزيادة فائدتيا الغذائية، كىي تيدؼ إلزالة مشكؿ سكء 

عاني منيا الدكؿ األكثر فقرا في العالـ، كاليدؼ األكؿ مف تطكير النباتات تالتغذية التي 
المشتقة مف الكائنات المعدلة كراثيا ىك تحسيف حماية المحصكؿ، كالكصكؿ لمستكيات أعمى 
مف كقاية المحاصيؿ بتحسف مقاكمتيا لئلصابة بالحشرات أك األمراض الفيركسية أكمف خبلؿ 

 .زيادة قدرتيا عمى تحمؿ مبيدات الحشرات
                                                           

. 49عمارة نعيمة، المرجع السابؽ، ص 1
2
 20 QUESTIONS SUR LES ALIMENTS TRANSGENIQUES;Q2; p1. 

3
20 QUESTIONS SUR LES ALIMENTS TRANSGENIQUES; Op.cit,p1. 
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باإلضافة إلى تحسيف الجكدة المبلئمة لعمميات التصنيع المختمفة كتحسيف الصفات    
تمكف العمماء كالباحثكف مف إنتاج محاصيؿ معدلة الغذائية لممنتجات االستيبلكية، بحيث 

كراثيان بيا كميات إضافية مف الفيتامينات كالمعادف، كىذا النكع مف العناصر الغذائية يحتاجيا 
اإلنساف الذم يعيش في الدكؿ النامية، حيث يعاني مف فقر الغذاء الذم يتناكلو، كلكف نجاح 
ىذه التقنيات كفائدتيا ليس فقط إلنساف الدكؿ النامية، بؿ أيضان سكؼ يستفيد إنساف الدكؿ 

الغنية كذلؾ بحصكلو عمى منتجات محاصيؿ ميندسة كراثيان خالية مف اآلثار الضارة 
بالصحة نتيجة لكجكد بعض الدىكف كالبركتينات بيا، كإنتاج أصناؼ مف فكؿ الصكيا التي 

 1.تحتكم عمى دىكف صحية منقكص فييا نسبة األحماض الذىنية

كبالطبع إف تحسيف الجكدة كالقيمة الغذائية ليس لفائدة اإلنساف فقط بؿ يمكف أيضان 
 .تطبيقو عمى تحسيف الصحة كالتغذية كتقميؿ المخاطر عمى صحة الحيكاف

عيوب المواد المعدلة وراثيا : ثالثا
المكاد المعدلة كراثيا التي تفتح مجاالت جديدة في مجاؿ حماية الصحة العامة، 

كالمتمثمة في مراقبة اليندسة الكراثية، إذ تعتبر المسألة مف المخاطر التي تيدد سبلمة الغداء 
 2.كالبيئة نفسيا، ىذا ما يؤدم إلى إدراجيا ضمف إطار أكسع لتقييميا

بينما غطت المناقشات النظرية مدل كاسعا مف الجكانب، فإف القضايا الثبلث الرئيسية 
التي أثارت الخبلفات ىي قابمية األغذية المعدلة كراثيا إلثارة تفاعبلت الحساسية كنقؿ 

 3.المكرث كالتيجيف

ج كتأثيراتيا المباشرة عمى صحة كسبلمة المستيمؾ تعد  .كنظرا لحساسية ىذه المكاد ـ
األغذية المحكرة كراثيا، مف أىـ القضايا التي أدت إلى تطبيؽ مبدأ الحيطة كانتقالو مف مجاؿ 

                                                           
1
H. Belvèze, Le principe de précaution et ses implications juridiques dans le domaine de la sécurité sanitaire des 

aliments, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2003,  22 (2),p389. 
2
Olivier Godard, Le Principe de précaution, une nouvelle logique de l'action entre science  et démocratie, op.cit, 

p5. 
. 50عمارة نعيمة، المرجع السابؽ، ص3
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البيئة إلى مجاؿ االستيبلؾ، حيث أثارت القمؽ كدخمت ضمف دائرة الشؾ الناتجة عف البحث 
العممي لدل المستيمكيف، فإف بعض الدكؿ ترددت في قبكؿ عرض ىذه األغذية لبلستيبلؾ 

البشرم، مثؿ فرنسا كالتي فرقت بيف ما يمكف استخدامو مف ىاتو الكائنات في أغراض عممية 
. كتجريبية كبيف ما يمكف طرحو في السكؽ مف المحاصيؿ المنتجة بيا

مف بيف سمبيات األغذية المعدلة كراثيا أنيا تمكث كثيرا الجك كاألرض كالمحيط الذم 
تعيش فيو، ما يعني أف حشرة يمكف أف تأخذ السـ المكجكد فكقيا كتنقمو لئلنساف، كىذه المكاد 

كيمكف أف يصاب الطفؿ بتسمـ كىك .  تنتج سمكما تختمؼ يكما بعد اآلخر، كتتطكر بسرعة
ىذا إف لـ تتعرض أمو لئلجياض في طكر النمك ببطف أمو، مما ينتج عنو إصابتو بتشكه، 

كما أنيا تساىـ في تسرب السمـك  في األغذية نفسيا، كفي المكاد المضافة لؤلغذية  .قببل
كأيضا في تسربيا في المحيط الذم تنتج فيو ىذه المكاد الغذائية، ألنيا  تجعؿ ىذه 

المنتكجات كبيرة في الحجـ، كطعميا يميؿ إلى الممكحة، كلكنيا يميؿ إلى األبيض، كأيضا 
استيبلؾ ىذه المكاد بكثرة ينتج عنو اإلدماف عمى تناكليا، كما أنيا ال تتعرض لمتمؼ بسرعة 
فالمكاد المضافة لممنتج تجعمو قادرا أكثر عمى مقاكمة الظركؼ الطبيعية؛ كما يمكف ليذه 

المكاد أف تككف سببا في ظيكر سرطانات، كأمراض الدماغ كخبليا الدماغ، كاألمراض الكثيرة 
التي أصبحت منتشرة في اآلكنة األخيرة، كالتي قد تككف نتيجة لما استيمكو الشخص قبؿ 

 1.سنيف كثيرة

تطبيق مبدأ االحتياط عمى المواد المعدلة وراثيا : رابعا
  إف شدة الحذر التي يتطمبيا مبدأ االحتياط ركزت بصفة خاصة عمى الكائنات الحية 

 2.المعدلة كراثيا

                                                           
. يتكافؽ مع القاعدة الشرعية دفع المضرة أكلى مف جمب المصمحة  كىذا ما1

2
Jean- Pierre Loisel, Manger est perçu comme présentant davantage de risques; Centre de recherche pour l'étude 

et l'observation de conditions de vie(CREDOC); Consommation et modes de vie; ISSN 0295-9976, n° 148 – 

avril 2001, p2. 
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إف الكائنات المعدلة جينيا ىي التطبيؽ األساسي الذم كضع النقاط عمى حركؼ أىمية 
 حيث أف شدة الحذر التي يتطمبيا مبدأ االحتياط .االعتماد عمى المبدأ لحماية البيئة كالصحة

ما ىي األنظمة ركزت بصفة خاصة عمى الكائنات الحية المعدلة كراثيا، أدت لمتساؤؿ عف 
 الكطنية المطبقة عمى األغذية المعدلة كراثيا؟

ىناؾ أنظمة كطنية تركز أساسا في تشريعاتيا عمى تقييـ المخاطر الناتجة عف ـ ـ ج 
سكاء بالنسبة لممستيمؾ أك لمبيئة إضافة إلى األخذ بعيف االعتبار المسائؿ المتعمقة بالمراقبة 

 1 (االختبارات ككضع العبلمات)كالتجارة 

اشترط المشرع الفرنسي في استخداـ الكائنات المعدلة جينيا ألغراض عممية كتجريبية، 
ضركرة الحصكؿ مقدما عمى ترخيص مف الجيات المختصة لمقياـ باالستخداـ كال يمنح ىذا 
الترخيص إال بعد إجراء االختبارات البلزمة حكؿ مخاطر االستخداـ كاإلطبلؽ عمى الصحة 

العامة كعمى البيئة، كبعد التأكد مف صحة البيانات كالتسجيؿ، كمف عدـ استخداـ ىذه 
 مف المستحيؿ أف ينطبؽ األمف، إال أنو 2المطمكب الكائنات إال في حدكد مكضكع البحث

 3. عمكما عمى ـ ـ ج مف بداية إنتاجيا إلى الكصكؿ إلى تسكيقياالغذائي كالصحي

أما بالنسبة لحالة استخداـ ىذه الكائنات إلنتاج محاصيؿ تطرح في السكؽ فقد نصت 
 عمى ضركرة 1992 يكليك 13 الصادر في 654-92 مف القانكف الفرنسي رقـ 15المادة 

الحصكؿ مقدما عمى الترخيص، بعد إجراء االختبارات البلزمة لمتأكد مف عدـ كجكد أخطار 
 4.عمى الصحة العامة أك البيئة، كالتأكد مف تطابؽ األكصاؼ الحقيقية مع المدكنة في الطمب

                                                           
1
 20 QUESTIONS SUR LES ALIMENTS TRANSGENIQUES; Q9, P3.  

 حكؿ المنتجات الغذائية المستمدة مف المحترفيف 2000 لدل المستيمكيف في عاـ  %59 االعتقاد السائد كالمتمثؿ في  2
 .باليندسة الكراثية تعتبر خطيرة جدا بالنسبة لمصحة العامة

3
20 QUESTIONS SUR LES ALIMENTS TRANSGENIQUES; Q8, p3. 

. 51 دكتكراه في القانكف الخاص، المرجع السابؽ، ص أطركحةعمارة نعيمة، مبدأ الحيطة كمسؤكلية المينييف،4
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بشأف السبلمة اإلحيائية المنعقد  مف بركتكككؿ مكنتلاير 06ؼ/ 10جاء في نص المادة 
 غذية المحكرة كراثيابخصكص األ، عمى حكـ يخص الدكؿ النامية 2000 يناير28في 

عدـ تكافر اليقيف العممي نتيجة لعدـ كفاية المعمكمات كالمعرفة العممية ذات "مضمكنو أف 
الصمة فيما يتعمؽ باآلثار السمبية المحتممة لمكائنات الحية المحكرة عمى الحفظ كاالستخداـ 
المستداـ لمتنكع البيكلكجي في االستيراد مع األخذ في الحسباف أيضا المخاطر عمى صحة 

اإلنساف، ال يمنع ذلؾ الطرؼ مف اتخاذ قرار، حسب االقتضاء،  بشأف استيراد الكائف الحي 
 أعبله،  مف أجؿ تجنب أك تقميؿ اآلثار 03المحكر المعني، عمى النحك المشار في الفقرة 

 ."الضارة المحتممة

   أما بالنسبة لمكقؼ المشرع الجزائرم بخصكص ىذه المكاد المعدلة كراثيا فإنو قد تـ 
نتاج كتكزيع كتسكيؽ كاستعماؿ  تبني الكجية االحتياطية في القرار المتعمؽ بمنع استيراد كا 

نتاج :" المادة النباتية المحكرة كراثيا، حيث جاءت المادة األكلى منو بالتالي يمنع استيراد كا 
 ."كتكزيع كتسكيؽ كاستعماؿ المادة النباتية المغيرة كراثيا

   حيث جاء ىذا المنع الذم يعد في حد ذاتو إعماال لمبدأ االحتياط، دكف االنتقاؿ إلى 
 . مرحمة استعمالو كتداكلو في األسكاؽ الكطنية الجزائرية

إف كجكد الكائنات الحية المعدلة جينيا في األغذية ك البيئة يثير العديد مف التساؤالت، 
إذ تعتبر أكثر أك أقؿ إثارة لمجدؿ تبعا لمبمد، كقيـ الشعب كالتشريعات المعمكؿ بيا، عمى 
الرغـ مف أف ىناؾ مصادر مختمفة لممعمكمات بشأف المكاد المحكرة كراثيا، نظرا لككف 

لمعمكمات المقدمة جزئية،  ألف العمـ لـ يجد اإلجابات حكؿ التساؤالت المطركحة حكؿ ىذه 
المكاد، رغـ إجراء التحديثات المنتظمة،  كتكفير المعمكمات األكثر اكتماال كاألكثر دقة حكؿ 

.   األخطار المحتممة
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قضية المحوم اليرمونية ومرض جنون البقر  : البند الثاني
نظرا لمتشابو الكبير بيف كؿ مف قضية المحـك اليرمكنية كمرض جنكف البقر، تـ إدراج 

: ىذيف التطبيقيف في ىذا الفرع ليقسـ إلى قسميف

قضية المحوم اليرمونية ومبدأ االحتياط  : أوال
استعممت الكاليات المتحدة األمريكية المحـك اليرمكنية التي تـ معالجتيا بيرمكنات    

 الذم يفرز في جسـ الحيكاف المعالج مما يؤدم إلى سرعة نمكه، مثمما 1تدعى بيرمكف النمك
يستعمؿ عندنا غالبا في مجاؿ تربية الدكاجف، ككاف اليدؼ مف ىذا االستعماؿ ىك احتكار 

األسكاؽ المنافسة بمضاعفة اإلنتاج الحيكاني كتكفير أقصى ربح ممكف، دكف مراعاة الخطر 
الجسيـ الذم يحتمؿ أف يصاب بو المستيمؾ مف إفرازات ىذا اليرمكف جراء تناكلو لياتو 

المحـك التي قد تؤدم إلى نفس النتائج التي تظير عمى الحيكانات الميرمنة، إضافة إلى ما 
يمكف أف يصاب بو اإلنساف مف أمراض سرطانية مميتة؛ كىذا ما يمس بالصحة العامة 

. الحيكانية كاإلنسانية عمى حد السكاء

   نتيجة ليذه التخكفات التي اتسعت بشكؿ كبير، خاصة في األكساط األكركبية، تـ 
حظر استيراد المحـك اليرمكنية األمريكية كالكندية، مطبقا مبدأ االحتياط في حضر عرض 

ىاتو المحـك حضرا نيائيا في األسكاؽ، سكاء ثبت عمميا خطكرتيا أـ ال؛ تكريسا لفكرة الخطر 
 2.الصفر التي أكد عمييا ىذا التطبيؽ الصحي

   لـ تتكقؼ القضية إلى ىذا الحد، ألف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا طالبتا 
، بخصكص التدابير االحتياطية المتعمقة بحضر 3االتحاد األكركبي بإجراء مقاببلت تشاكرية

                                                           
1
Cédric Villani; Pourquoi le principe de précaution dérange ; Les Echos18/11/2013, op.cit. 

2
 Philippe kourilsky Genevieve viney ; le principe de précaution; Edition ODILE JACOB, la documentation 

française, Janvier 2000, paris, ISBN: 2-7381-0722-2; p127. 

 28 أماـ االتحاد األكركبي، ككندا بتاريخ 1992 يناير لسنة 26تقدمت الكاليات المتحدة األمريكية بيذا الطمب بتاريخ 3 
يكليك مف نفس السنة،كقد تـ عقد عدة لفاءات تشاكرية، إال أف الطرفيف لـ يتكصبل إلى أم اتفاؽ يخدـ الطرفيف، كىذا ما 

دفع بكؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا برفع ادعائيا إلى جياز تسكية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية لمنظر في 
. النزاع
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الكاردات مف المحـك الميرمنة القادمة مف كبل الدكلتيف األمريكية كالكندية، مستندتاف في 
ادعاءاتيما عمى أف ىذا الحظر مخالؼ ألحكاـ اتفاقية الصحة كالصحة النباتية، كاالتفاؽ 

 . المتعمؽ بالزراعة كغيرىا مف االتفاقيات التي تخدـ مصالحيما كتثبت ادعاءىما

   أما االتحاد األكركبي فقد أسس دفاعو عمى تطبيؽ مبدأ االحتياط دفعا لكارثة صحية 
عامة قد تمس مختمؼ الدكؿ األكركبية كغيرىا مف الدكؿ النامية خاصة التي تتعامؿ معيا، 
إذ ما كاف أساسا قانكنيا لطمبات الدكؿ مقدمة االدعاء كاف نفسو الدفع الذم تقدـ بو االتحاد 

 .األكركبي أال كىك اتفاقية الصحة كالصحة النباتية

 قبكؿ فكرة انو مف الضركرم اتخاذ تدابير احترازية عندما يقدـ العمـ اليقيف    إذ أف
لفترة محدكدة، فقد تككف ىناؾ حاالت فييا ظيكر مفاجئ لؤلمراض الحيكانية عمى سبيؿ 

. المثاؿ في مجاالت سبلمة األغذية كحماية صحة الحيكانات كالحفاظ عمى النباتات

 عمى مبدأ 1 مف ديباجة اتفاقية الصحة كالصحة النباتية06تشمؿ الفقرة   حيث 
االحتياط الذم يشجع كينسؽ بيف تدابير الصحة كالصحة النباتية الكطنية مع المعايير 

 مف نفس االتفاقية فقد صرحت أف شمكؿ االتفاؽ عمى 03 مف المادة03 أما الفقرة؛الدكلية
النيج االحتياطي يأذف صراحة لؤلعضاء اتخاذ تدابير الصحة كالصحة النباتية الذم يعتبر 

 .أكثر صرامة مف التدابير التي تستند إلى المعايير الدكلية ذات الصمة

عضاء باعتماد تدابير مؤقتة حيث تكجد أدلة أل تنص عمى انو يسمح ؿ7/5 أما المادة
عممية غير كافية لمسماح باعتماد قرار نيائي عمى سبلمة المنتج أك عممية ما، ك التدبير 

 2.المؤقت يجب أف يؤخذ في االعتبار المعمكمات المتاحة ذات الصمة

                                                           

 تيدؼ إلى ،كالتي كافقت عمييا جميع الدكؿ األعضاء WTOتعد ىذه االتفاقية إحدل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 1 
تحرر التجارة مف خبلؿ كضع اإلجراءات التي تضمف صحة اإلنساف كالحيكاف كالنبات بحيث تككف مبنية عمى أسس عممية 

 . سميمة كال تؤدم إلعاقة التجارة
. الفقرة الخامسة مف المادة السابعة  مف اتفاقية الصحة كالصحة النباتية السالؼ ذكرىا 2
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يجب أف نسعى جاىديف لمحصكؿ عمى المعمكمات اإلضافية البلزمة كفي األخير 
إلجراء تقييـ أكثر مكضكعية يعتمد في قياس المخاطر، كما يجب أف تدرس تدابير الصحة 

 .   كالصحة النباتية خبلؿ فترة زمنية معقكلة

مرض جنون البقر : ثانيا
،  1بخصكص مرض جنكف البقر أك ما يسمى بمرض التياب الدماغ األسفنجي البقرم

تـ تفعيؿ مبدأ االحتياط بخصكصو في المممكة البريطانية المتحدة، بحيث كاف أكؿ ظيكر لو 
 .، بحيث يرتبط ىذا المرض بالنظاـ الغذائي لمماشية 1986بمعرفة السمطات البريطانية عاـ 

إذ أنو عمى الرغـ مف عدـ كجكد دليؿ عممي قاطع حكؿ العبلقة السببية بيف مرض    
جنكف البقر كالعمؼ الحيكاني الممكث، إال أنو كتطبيقا لمبدأ االحتياط قررت بريطانيا حضر 

، كالتي تمتيا فرنسا كقررت مف جيتيا حظر  استيراد ىذا 2الحيكاني إلقميميا دخكؿ الطحيف
 منع 24/07/1990، ثـ قررت بتاريخ 1989أكت 13الطحيف مف بريطانيا  بتاريخ 

كخكفا  .استعماؿ ىذا الطحيف نيائيا في تغذية الماشية سكاء ككاف مستكردا أك مصنكعا محميا
، 1996مارس20مف إمكانية تنقؿ المرض إلى اإلنساف، تـ اإلعبلف عف ذلؾ في لندف بتاريخ

األمر الذم أدل بالمجنة األكركبية إلى اتخاذ قرار فكرم بحضر استيراد األبقار كباقي 
مف  130 مف خبلؿ المادة 27/03/1996منتجات ىذه الحيكانات مف بريطانيا بتاريخ

ادة ػػػػػ في الـ07/02/1992 في  بػماستريختالمكقعة)اد األكركبي ػػػػاىدة االتحػػػػمع

                                                           
كىك مرض خطير قاتؿ يصيب الجياز العصبي المركزم في " اعتبلؿ المخ اإلسفنجي"جنكف البقر، أك كما يسمى طبيا  1

 كالماشية المصابة تظير عمييا ، كىك يدمر أجزاء مف المخ حتى يصير مميئا بالفراغات كاإلسفنج أك كالغرباؿ،الماشية
 ىذه الحالة النادرة قد تـ تشخيصيا ،كنقص في التناسؽ العصبي الحركي (إرتجافات)كحركات الإرادية ، تغيرات في السمكؾ

 .1986ألكؿ مرة في الماشية التي استكردت مف بريطانيا عاـ

 فـر لحـك خرفاف مريضة ميتة، يعني فـر لحـك الجثث التي كانت مصابة بأمراض خطيرة، كخمط ىذا الطحيف الحيكاني  2
 .مع العمؼ أدل إلى مرض جنكف البقر
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 الذم يقـك عمى أساس مبادئ الحيطة كاتخاذ إجراءات كقائية كمبدأ أكلكية 21ؼ/130
. (تصحيحو في مصدر الضرر البلحؽ بالبيئة الممكث الدافع

مما أدل ببريطانيا إلى تقديـ طعف ضد قرار المجنة  األكركبية أماـ محكمة العدؿ  
: األكركبية فقد أصدرت ثبلثة قرارات بيذا الشأف

، كالذم رفض طمب كقؼ تنفيذ تدابير 1996جكيمية12القرار األكؿ المؤرخ في ػػػ 
. الحظر، كذلؾ استنادا إلى تبرير يذكره بقكة مبدأ االحتياط

إذ اعترفت المحكمة بأف الكضع خطير، كأف أسباب المرض ال تزاؿ غامضة كمجيكلة 
مف طرؼ العمماء كذكرت بالطابع القاتؿ لممرض، كأنو لـ يعثر في كقتيا عمى أم عبلج، 

كما أنيا راعت في ذلؾ األىمية البالغة الممنكحة لحماية الصحة، لكف رغـ كؿ ىذه 
التصريحات إال أف مبدأ الحيطة لـ يذكر صراحة ضمف القرار، أما القراراف التالياف بتاريخ 

، أكدت المحكمة أنو، في حالة الريب أك غياب اليقيف، حكؿ احتماؿ حدكث 1998 مام 05
خطر ما عمى الصحة اإلنسانية، يمكف لممؤسسات األكركبية اتخاذ تدابير حمائية دكف 

 ال تككف عرضة لتخكيؼ ثبحي 2.انتظار حقيقة الكقائع كجسامة ىذه األخطار أف تثبت كميا
ف أف مرض جنكف البقر ال يمكف أاؾ كاف ىناؾ اعتقاد عممي متأصؿ بذآف، ألنو المستيمكيف

 3.يصيب البشر بسبب كجكد حاجز األنكاع

عندما تمكف باحثكف مف ، 1990 في عاـ الكضع، تـ تحديث  السائدلؾ االعتقادذكمع 
لى البشر إجراء تجارب عديدة، أكدت التسبب في انتقاؿ المرض إكمية الطب البيطرم مف 

                                                           
1
Article 130r.2 la politique communautaire relative à l'environnement devra viser un haut niveau de protection en 

tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la communauté. Elle doit être basée 

sur le principe de précaution et sur les principes que des actions préventives doivent être entreprises que les 

dommages causés à l'environnement doivent être réparés en priorité à la source et que le pollueur doit payer les 

exigences en matiére de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et l'application 

d'autres politiques communautaires" . 

 .96/180:قضية رقـ ،1998 مايك 05قرار محكمة العدؿ األكركبية الصادر بتاريخ 2 
3
 Jean –Pierre Loisel; Manger est perçu comme présentant davantage de risques, n° 148 – avril 2001, ISSN 

0295-9976, Centre de Recherche pour  l'étude et  l’Observation des Conditions de Vie, p3. 
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 1طانييفممكقؼ المسؤكليف البر؛ ىذا ما زاد مف صعكبة كبنسبة غير متكقعة كغير عادية
بتمسكيـ بسياسة التدابير الكقائية الكبلسيكية التي تسكد عمى األخطار العادية التي ال ترقى 

 .مف اجؿ حتمية عدـ تخكيؼ المستيمكيفإلى جسامة الخطر االحتياطي، ككمو 

اليواتف النقالة ومبدأ االحتياط : ثالثالبند ال
كفي ىذا ، يستخدـ المبلييف مف الناس اليكاتؼ الخمكية كمئات األلكؼ مف اليكائيات

الخصكص يذىب الرأم الرسمي في اتجاه عدـ كجكد خطكرة مف ىذه التكنكلكجيات الجديدة، 
 .كفي االتجاه اآلخر يذىب العمماء إلى التشديد كالتأكيد ألضرارىا عمى الصحة

رغـ أف التعرض لخطر استخداـ اليكاتؼ النقالة غالب تأكيده إال أف ىذا الخطر 
: يختمؼ حسب عدة معايير

سف المستخدـ ؾمستكل التعرض الذم يدخؿ فيو مثبل كؿ مف مدة االتصاالت، ػػػ 1
استخداـ كالخصائص التقنية لمجياز المستخدـ، ك، (حساسية عالية لؤلطفاؿ بالنسبة لمبالغيف )

. الكمبيكتر المحمكؿ في ظركؼ سيئة اإلرساؿ

يمكف طرح عدة حجج عممية لتبرير تطبيؽ فكرم لمبدأ االحتياط ضد محطات تقكية 
: مكجات األجيزة المحمكلة كاليكاتؼ الخمكية، كعمى األخص

ض ترددات اأمر)التعرض لطاقة المكجات المسؤكلة عف التأثيرات البيكلكجية - 2
الراديك، الذم ظير منذ أكائؿ الستينات، كصدر منشكر مؤخرا أف ىذه األمراض مرتبطة 
بالتعرض ليذه األجيزة، مماثمة تمؾ األمراض التي ظيرت عف تكنكلكجيا الياتؼ النقاؿ 

 2:(الخمكم

                                                           
ليس ىناؾ أم دليؿ عمى أف : ، بأنو1995ديسمبر /في كانكف األكؿ " جكف ميجكر"حيث قاؿ رئيس الكزراء البريطاني 1

 .المرض يمكف أف ينتقؿ إلى البشر، إال أف تجاىؿ االفتراضات العممية مف اجؿ الطمأنة كانت أقكل كأكثر رسكخا
 (أعراض ىذه األمراض ىي التعب، التييج، الغثياف، الصداع، فقداف الشيية، االكتئاب2 
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ىناؾ اضطرابات غير محددة ليذه )التعرض لمياتؼ النقاؿ الخمكم يكلد آثار بيكلكجية 
 . (اآلثار البيكلكجية

 1اآلثار البيكلكجية المترتبة عف أجيزة اإلرساؿ مف محطات اإلذاعة كالتمفزيكف 

: بالنسبة لممقيميف بقرب محطات الياتؼ المحمكؿ

. حساسية المكجات الدقيقة ليست نفسيا بالنسبة لمجميع- 1

ما يستنتج مف كؿ تمؾ الحجج ىك أنو يجب تطبيؽ مبدأ االحتياط مف أجؿ حماية - 2
السكاف المجاكريف لمحطات التقكية كالمستخدميف لميكاتؼ المحمكلة، كىذا ليس مف أجؿ 

 2.ىؤالء السكاف بؿ حتى السكاف مف األجياؿ القادمة

 :3التدابير االحتياطية الكاجب تنفيذىا

: بالنسبة لمحطات الياتؼ المحمكؿ/ أ

. متر مف األماكف المأىكلة بالسكاف300 تجنب إعداد محطات في أقؿ مف

.  كجكب الفحص الرئيسي ضد أشعة المكجات الدقيقة مف ىكائيات المنازؿ

: بالنسبة لمستخدمي اليكاتؼ المحمكلة/ ب

 دقائؽ في االتصاؿ الكاحد كالحد 3إلى 2االتصاالت الياتفية ال يجكز أف تتجاكز مدة 
 . اتصاالت5 إلى 4األقصى لبلتصاالت في اليـك مف 

 

                                                           
1
  Roger SANTINI; Arguments Scientifiques justifiant l'application immédiate du principe de précaution a 

l'encontre de la téléphonie mobile, Avril 2006, p3.   
. ألنو إف لـ يعش ىؤالء السكاف بسبلـ كصحة جيدة لف يككف ىناؾ أجياؿ قادمة كىذا أجسـ خطر عمى اإلطبلؽ 2
 .1998لعاـ " سانتيني"لتنفيذ تدابير الحماية مف اإلشعاع يجب الرجكع لكتاب األستاذ  3
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 سنة في حاالت الطكارئ 16استخداـ الياتؼ المحمكؿ بالنسبة لؤلشخاص تحت سف 
 1.فقط

. نشر الكعي حكؿ ما يتعمؽ باألخطار المحتممة ليذه التكنكلكجيات

تطبيقات مبدأ االحتياط في المجال البيئي : الفرع الثاني
في بداية القرف الحادم كالعشريف أصبح يكاجو اإلنساف فزعا كبيرا قد يتجاكز القمؽ مع 

عدـ اليقيف بشأف اآلثار المنبثقة عف بعض النشاطات كاألعماؿ أك عف التيديدات البيئية 
، كمف بيف ىذه األخطار الجسيمة التي تيدد األمف البيئي كالتي تحكز عمى الخطيرة

البند )خصكصية مبدأ االحتياط ىي تمؾ المخاطر اإلشعاعية التي تيدد طبقة األكزكف 
 (.البند الثاني)كاستغبلؿ الغاز الصخرم  (األكؿ

المخاطر اإلشعاعية ومبدأ االحتياط : البند األول
أثار حادث المفاعؿ النككم لتشرنكبيؿ ردكد فعؿ كاسعة النطاؽ، كطالبت الجماعات 
كالسمطات المعادية لمنشاط النككم في الكاليات المتحدة كخارجيا بإغبلؽ محطات الطاقة 

النككية مف باب االحتياط لمنع تكرار مثؿ ىذه الحكادث العالية الخطكرة، أك التكسع في اتخاذ 
إجراءات األمف كالسبلمة لمنع احتماالت التمكث الذرم كبالمقابؿ يرل أصحاب الرأم المؤيد 
لتكليد الكيرباء باستخداـ الذرة النككية ضركرة في المجتمعات الصناعية الحديثة كأف حادث 

بنسمفانيا كأمثالو يرجع إلى عدـ اتخاذ االحتياطات البلزمة لمكقاية مف مخاطر اإلشعاع 
الذرم، كأكد بعض العمماء أف االستخدامات الحالية لمبتركؿ أك الفحـ ال تقؿ أضرارىا عف 

 .2تمؾ الناتجة عف استخدامات الطاقة النككية

                                                           

 .أكصت بيا التقارير الرسمية في بريطانيا كركسيا1 
محمد محمد عبد المطيؼ، النظاـ القانكني لممنشآت مف التشييد إلى التفكيؾ في مصر كاإلمارات، المؤتمر السنكم الحادم 2 

. 332، مصر، ص05/2013 /21 ك20الطاقة بيف القانكف كاالقتصاد، ليكمي "كالعشريف 
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 مف اإلشعاعات حتياطما قد يمـز ال1رغـ أنو يكجد في أغمب التشريعات قكانيف ضبطية
كىذه التشريعات في تطكر مستمر لتكفير مزيد مف الحماية  الذرية كمكافحة آثارىا الضارة

كالضمانات، أما في دكؿ العالـ الثالث فإف تشريعات الضبط المتصمة بمكضكع اإلشعاع 
يسيره تكاد تقتصر في أغمب األحياف عمى استخدامات أجيزة اإلشعاع في المجاؿ الذم 
، كبما أف اإلشعاع النككم يمثؿ نقطة االلتقاء بيف القانكف 2، أك في المجاؿ المينيالطبي

كالعمـ فيك يتميز بصبغة عممية تحتاج إلى اليقيف العممي الحتكاء المخاطر التي قد تنجر 
عنو، كىذا ما ىك غير متكفر نظرا لمتطكرات التي تشكب ىذا المجاؿ الذم يترؾ مجاال 
لتطبيؽ مبادئ خاصة بقكانيف أخرل، لكنيا تأخذ بعدا جديدا بمناسبة تطبيقيا في مجاؿ 

 3.الطاقة النككية التي ليا أثر كبير عمى البيئة، كمف بيف ىذه المبادئ مبدأ الحيطة

الغاز الصخري ومبدأ االحتياط : نيالبند الثا
يعكد مبدأ االحتياط لممقعد الساخف، إذ أصبح يعتقد أنو أكجد صعكبات لفرنسا مف القدرة    

التنافسية الصناعية كاالبتكار، حيث أنو ك لئلفراج عف اليندسة الصناعية  الفرنسية، 
كاكتشاؼ مسار التقدـ، في نظر البعض سيككف مف الضركرم إزالة ىذا المبدأ مف ميثاؽ 

التعميمات البرمجية لمبيئة، كذلؾ كؿ ، كالشؾ مف 2005البيئة المدعـك بالدستكر مند عاـ 
راجع لممصالح االقتصادية الكبيرة التي قد تتحصؿ عمييا فرنسا جراء استخراجيا لمغاز 

                                                           
كفي ،  بشأف تنظيـ العمؿ باإلشعاعات المؤينة كالكقاية مف أخطارىا1960لسنة 59فقد صدر في مصر القانكف رقـ  1

 لجنة إلجراء حصر شامؿ لمجيات التي تستعمؿ النظائر المشعة كالمعدات 1973الككيت شكمت في شير أفريؿ عاـ 
كاألجيزة التي بحكزتيا، ككضع مشركعات التشريعات المنظمة الستعماليا بما يكفؿ تحقيؽ اإلفادة منيا كالكقاية مف أخطارىا 

.  بشأف تنظيـ كاستخداـ األشعة المؤينة كالكقاية مف مخاطرىا131، صدر المرسـك بقانكف رقـ 1977كفي عاـ 
 المتعمؽ بتدابير الحماية مف اإلشعاعات المؤينة، 117-05مثؿ ما ىك مكجكد ضمف التشريع الجزائرم كفؽ المرسـك  2

. 27ر، العدد .، ج11/04/2005المؤرخ في 
ىناؾ مبادئ أخرل ذات بعد جديد بجكار مبدأ الحيطة تتمثؿ في كؿ مف مبدأ التبرير، كمبدأ الحد األمثؿ، كمبدأ الكقاية مف 3

 .المصدر كمبدأ الممكث يدفع
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الصخرم،  كبحجة القدرة التنافسية، يجب اليجـك عمى مبدأ االحتياط كالقضاء عميو نيائيا 
 1.مف خبلؿ الغاز الصخرم

  إال أف تطبيؽ مبدأ االحتياط جسد كفؽ الجمعيات كالمنظمات الحككمية كغير 
التي قد تنجر عف استغبللو كالذم لممخاطر الحككمية الفرنسية التي طالبت بإعمالو تفاديا 

. كال رجعة فييا لمبيئة  ييدد بحدكث أضرار خطيرةا اشتباهقكجكد ظيرم

كعمى ىذا األساس كجب عمى السمطات العامة ضماف اعتماد تدابير مؤقتة كمتناسبة 
المعمكمات كالبحكث، كالحكافز كالقيكد )مع اختيار مجمكعة مف اإلجراءات الممكنة 

لمتعامؿ مع أعراض ىذه المخاطر، بعيدا عف فكرة   (إلى ذلؾ كما المفركضة عمى استخدامو
 2.كىك معيار السمكؾ العاـ"رالخطر الصؼ"

ئة البحكث مف أجؿ بقبؿ تطبيؽ مبدأ االحتياط كاف االىتماـ العممي كالتقني كتع    
، فإف تطبيقو اآلف يساعد عمى  فقطتجنب األضرار التي يمكف أف تككف شديدة كجسيمة

الحفاظ عمى تنمية مستدامة  اجتماعية كاقتصادية تزامنا مع التقدـ التقني الذم يدفعو لؤلماـ 
اؽ الغاز الصخرم يعكس اليدؼ العاـ المتمثؿ مجعؿ مبدأ االحتياط في س، كالذم ال العكس

طكعي " نقؿ"، أك اإلفراج عف النمك، كىك ليس عممية استخداـ "التقدـ"في إعادة تأىيؿ 
لمتنمية لممصالح البيئية كلخداع لمحصكؿ عمى نجاح سياسي أك إيديكلكجي يدير ظيره ؿ

المستدامة، بؿ ىك مبدأ عاـ لو قيمة دستكرية فضبل عف قيمتو التنمكية في شتى المجاالت 
 3.كخاصة البيئة

الغاز الصخرم صنؼ غير تقميدم مف الغاز الطبيعي، لكجكده داخؿ الصخكر إذ 
تسمية غاز حجر   كينتشر في الطبقات الصخرية داخؿ األحكاض الرسكبية كتطمؽ عميو

، ألنو يتكاجد بطبقات صخرية تحمؿ ىذا االسـ، كيعتبر الخبراء أنو غاز طبيعي اإلردكاز
                                                           

1 Olivier Godard; Gaz de schiste: faut-il se débarrasser du principe de précaution?,CNRS;2013, p2. 
2 Olivier Godard; Gaz de schiste: faut-il se débarrasser du principe de précaution?, op.cit,p3.  
3
 Olivier Godard, op.cit, p4. 

http://www.huffingtonpost.fr/olivier-godard
http://www.huffingtonpost.fr/olivier-godard
http://www.huffingtonpost.fr/olivier-godard
http://www.huffingtonpost.fr/olivier-godard
http://www.huffingtonpost.fr/olivier-godard
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ستخدـ مكيتكاجد الغاز محبكسا بيف طبقات تمؾ األحجار، ك. اإلردكازينشأ مف أحجار 
الستخراجو تقنيات معقدة، مقارنة بتمؾ المستخدمة الستخراج الغاز الطبيعي الذم يككف 
عمى  محبكسا في فجكات تحت األرض، حيث ال تحتكم الصخكر، في حالة الغاز الصخرم

 1.ثغكر أك شقكؽ، كىك ما يجعؿ استغبلؿ الغاز صعبا كمكمفا
كرغـ أف تطكير الغاز الصخرم يكفر  فرصا لمنمك االقتصادم، إال أف مخاطر التمكث التي 

 2 كحتى في الجزائر في الفترة األخيرة يسّببيا تثير جدال كبيرا في الكاليات المتحدة كأكركبا
ناىيؾ عف االستيبلؾ الكبير لممياه التي يتـ ضخيا لتكسير الطبقات الصخرية كاسترجاع 

 3.الغاز

 

 

 

 

 

 

                                                           
كما يمـز الستخراج الغاز مف آباره الحفر األفقي تحت األرض، حيث قد تصؿ مسافة الحفر إلى ثبلثة كيمكمترات خبلؿ  1

كما ينتقد العمماء االستيبلؾ المتزايد لممياه الستخبلص . الطبقة الصخرية،  مف أجؿ تككيف أكبر سطح مبلمس لمصخكر
 .الغاز، كيحذركف مف تمكث المياه الجكفية بما يستخدـ مف كيماكيات في عممية االستخراج

أعطى الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة الضكء  جاء في بياف لمجمس الكزراء نشرتو ككالة األنباء الجزائرية الرسمية2
  .األخضر لمحككمة لمشركع في استغبلؿ احتياطات الببلد مف الغاز الصخرم مف دكف المساس بالبيئة

3
  http://www.elkhabar.com/ar/economie/340300.html#sthash.QDPbvYPu.dpuf. 
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دور مبدأ االحتياط في قيام المسؤولية المدنية  : الفصل الثاني

الجانب الكقائي لقانكف حماية البيئة،  ىك األكثر أىمية مف جانبو العبلجي الذم يتمثؿ 
 فيي عقدية أك تقصيريةالمسؤكلية  كانت ىذه أساسا في المسؤكلية عف الضرر البيئي،  سكاء

، أم عدـ جكاز اإلضرار بالحيكية األكلية "عدـ جكاز فساد البيئة "تقـك أساسا عمى مبدأ
الذم يركج لو الفقو الغربي كالعربي عمى أنو ) ؛"مف يمكث يدفع"مبدأ ل لعناصر البيئة، ال عؿ

 .1(أساس المسؤكلية عف تمكث البيئة

مف المبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يتناكؿ مكضكع المسؤكلية المدنية االحتياطية 
بصفة مستقمة كنظاـ قانكني قائـ بذاتو، األمر الذم يحتـ عمينا دراسة ىذه المسؤكلية في ظؿ 

القكاعد العامة لمقانكف المدني، كتقدير مدل كفاية اآلليات القانكنية المتضمنة فيو لقياسيا 
 .عمى أساس كأركاف كآثار ىذه المسؤكلية الجديدة

كلمتعرؼ عمى ىذا البعد الجديد لممسؤكلية المدنية، كجب تبياف مضمكف ىذه المسؤكلية 
كىذا في إطار  (أم أنيا قائمة عمى أساس مبدأ االحتياط)المسماة بالمسؤكلية االحتياطية

المبحث األكؿ ليذا الفصؿ، أما المبحث الثاني منو فيضـ األركاف التي تؤسس عمييا ىذه 
المسؤكلية، في حيف يشتمؿ المبحث الثالث عمى اآلثار المترتبة عف قياـ ىذه المسؤكلية 

 :االحتياطية؛ كىذا ما سيرد آنفا

 
 

 

                                                           

 .293 ص عطية، المرجع السابؽ،طارؽ إبراىيـ الدسكقي1 
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مضمون المسؤولية المدنية االحتياطية : المبحث األول
لمتقرب مف مضمكف المسؤكلية المدنية االحتياطية عف كثب، ىذه المسؤكلية التي تعد 
ف كاف  مف المكاضيع الدقيقة كالمعقدة، إذ أف معالميا لـ تستقر بعد كلـ تتضح ليكمنا ىذا، كا 

مف الممكف أف تقدـ القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية بعض المسائؿ المتعمقة بالمسؤكلية 
 .االحتياطية، فإنيا تبقى في كؿ األحكاؿ بعيدة كغير كافية

لذلؾ كاف مف األصؿ التعرؼ عمى تسمية كنكع الفعؿ المخؿ بأحد أك كؿ عناصر 
البيئة الذم يمـز تفاديو عف طريؽ إعماؿ مبدأ االحتياط في الكاقع العممي، المنتج لممسؤكلية 
المدنية االحتياطية عمى حساب مخالؼ تدابير ىذا المبدأ، لذلؾ كجب معرفة الجيات المعنية 

، بعد تكضيح جدارة المسؤكلية (المطمب الثاني)بمراقبة مدل تنفيذ التدبير االحتياطية
؛ كصكال إلى األساس الذم تقـك عميو ىذه (المطمب األكؿ)االحتياطية في حماية البيئة

المسؤكلية عف طريؽ التفرقة بيف ىذا األساس كاألساس المنبنية عميو المسؤكلية المدنية 
 .(المطمب الثالث)التقميدية

جدارة المسؤولية االحتياطية في حماية البيئة : ألولالمطمب ا
 المدنية االحتياطية الجديدة كباقي المسؤكليات نابعة مف ةإف فكرة التفرقة بيف المسؤكلي

 2 حكؿ ككف مبدأ االحتياط مجرد مسؤكلية أخبلقية ال غير1رأم بعض الفقياء القانكنييف
إضافة إلى أف الغمكض الذم يكتسي نكعا ما مبدأ الحيطة رغـ تكريس المشرع الجزائرم لو 

                                                           
1
 Olivier Godard, Le principe de précaution , une nouvelle logique de l'action entre   science  et démocratie, 

op.cit, p6. 

 
تختمؼ المسؤكلية القانكنية عف المسؤكلية األخبلقية مف حيث المصدر،إذ األكلى صادرة بكاسطة التشريع بينما الثانية  2

فتصدر عف ضمير المجتمع كسمككو، كمف حيث النطاؽ الذم يضيؽ في المسؤكلية القانكنية ألنيا تقتصر عمى السمكؾ 
الخارجي لمشخص، بينما المسؤكلية األخبلقية أكسع مدل لشمكليا لسمكؾ الشخص الداخمي كالخارجي ، كمف حيث اليدؼ 

الذم يككف إقرارا لمنظاـ في المسؤكلية القانكنية عمى خبلؼ األخبلقية التي تسعى لمكماؿ اإلنساني، كيختمفاف أيضا مف 
حيث الجزاء الذم يقتصر عمى تأنيب الضمير أك استنكار المجتمع في ىذه األخيرة، بينما في المسؤكلية المدنية فيي ترتب 

ديكاف المطبكعات الجامعية،  عمي عمي سميماف، نظرات قانكنية مختمفة،:  لممزيد أنظر/.جزاء ماديا يتكلى القاضي تكقيعو
. 14، ص 1994بف عكنكف، الجزائر، 
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إال أنو الزاؿ غير كاضح مف ناحية المضمكف القانكني في إطار إعماؿ قكاعد المسؤكلية 
. المدنية كحكؿ القضاء المختص بشأف مخالفة ىذه التدابير االحتياطية

صحيح أف القضاء المدني لـ يقـ مسؤكلية عمى أساس مخالفة تدابير الحيطة التي 
نص عمييا القانكف إال أف أسس ىذه المسؤكلية االحتياطية المستنبطة مف ىذا القانكف ال 

تسمح باإلضرار بالبيئة ميما كانت الذريعة المعتمدة لتجاىميا، خاصة كأف المسؤكلية المدنية 
ذات طابع عبلجي تدخمي تيدؼ إلى إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، إال أف األخطار البيئة 

في عصرنا ىذا لـ يعد يجدم لممحافظة عمييا ىذا الطابع البعدم الذم ال يمكنو اتقاء 
المخاطر إال مف خبلؿ تطكير أساليب الحيطة كالتدابير االحترازية لممحافظة عمى الكضع 

. الحالي لمبيئة عمى األقؿ 

 (الفرع الثاني)كقبؿ الكلكج إلى أىـ األسس كالشركط التي تقـك عمييا ىذه المسؤكلية 
المشمكلة بفمسفة المحافظة عمى البيئة بأسمكب جديد؛ كجب التمييز بيف المسؤكلية 

. (الفرع األكؿ)االحتياطية كالبعض مف المسؤكليات األخرل 

 التمييز بين المسؤولية االحتياطية وغيرىا من المسؤوليات: الفرع األول

يشتمؿ ىذا الفرع عمى التفرقة بيف المسؤكلية االحتياطية ككؿ مف المسؤكلية األدبية 
. كالجنائية كالمسؤكلية اإلدارية كحتى المسؤكلية الدكلية

التمييز بين المسؤولية االحتياطية والمسؤولية األدبية : البند األول
صحيح أف تدابير االحتياط تتكافؽ تماما مع األخبلؽ كالقيـ التي تساعد عمى حماية 
البيئة؛ كلكف المسؤكلية المدنية االحتياطية ليست مجرد مسؤكلية أدبية كأخبلقية ككف ىذه 

، كأما األكلى فتدخؿ في 1األخيرة ال تدخؿ في دائرة القانكف كال يترتب عمييا جزاء قانكني

                                                           
نظرية االلتزاـ )الكسيط في شرح نظرية القانكف المدني الجديد،الجزء األكؿ، المجمد الثاني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، 1

 .1226، ص2005لبناف، – مصادر االلتزاـ، الطبعة الثالثة الجديدة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت ،(بكجو عاـ
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 كيترتب عمى مخالفتيا كعدـ األخذ بيا قضائياإطار القانكف حتى كلك لـ يتـ االعتراؼ بيا 
.  جزاء قانكني، سكاء بكقؼ النشاط كتعميقو أك إبطالو تماما 

إضافة إلى أف المسؤكلية األدبية تقـك عمى أساس ذاتي محض، أما المسؤكلية 
. االحتياطية فيدخميا عنصر مكضكعي يتمثؿ في مسؤكلية الشخص أماـ الجميع 

المسؤكلية األدبية أكسع نطاقا مف المسؤكلية االحتياطية،  فيي تتصؿ بعبلقة اإلنساف 
بربو، كبعبلقتو بنفسو، كبعبلقتو بغيره مف الناس، أما المسؤكلية االحتياطية فبل تتصؿ إال 

. بعبلقة اإلنساف بغيره مف البشر كببيئتو في الحاضر كالمستقبؿ

الفرق بين المسؤولية االحتياطية والمسؤولية الجنائية  : البند الثاني
المجتمع، أما ساس الخطأ المتسبب باإلضرار بتقـك المسؤكلية الجنائية عمى أ

االحتياطية فتقـك عمى خطر األضرار الجسيمة كالمضرة بالبيئة، أم أف الضرر لـ يقع بعد 
نما ىك خطر محتمؿ يجب تفاديو . كا 

جزاء المسؤكلية الجنائية عقكبة، أما المسؤكلية االحتياطية فبل ترتب جزاء ال بعقكبة كال 
نما الجزاء المنبثؽ عف مخالفة قكاعد االحتياط ىك إما كقؼ النشاط بشكؿ مؤقت  بتعكيض كا 

.  أك دائـ

المطالب بالجزاء في المسؤكلية الجنائية النيابة العامة باعتبارىا ممثمة لممجتمع،  أما 
في المسؤكلية االحتياطية التي ال تنطكم عمى جزاء فبل مطالب بالجزاء، بحيث يككف أساس 

. المطالبة ىك الحرص عمى تنفيذ التدابير االحتياطية

لما كانت العقكبة في المسؤكلية الجنائية تنطكم عمى معنى اإليبلـ جاءت العقكبات 
محصكرة كمحددة، ككؿ فعؿ لـ ينص عميو في ىذا القانكف حتى كلك كاف ضارا كمسيئا ال 
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، أما المسؤكلية االحتياطية 1يمكف معاقبة الفاعؿ عميو ألنو ال يعد جرما في نظر القانكف
فتترتب عمى أم عمؿ أك نشاط غير مشركع كمخالؼ لمتدابير االحتياطية خاصة كأف حاالت 

تطبيؽ مبدأ االحتياط ذات طبيعة خاصة كمميزة نظرا لجسامة الخطر كنكع النشاط الذم 
يتميز في الغالب باالفتقار لميقيف العممي جراء التكنكلكجيات الحديثة المنتشرة حاليا كالتي 

. ستظير في المستقبؿ القريب أك البعيد

 األدبية  المقرب مف المسؤكليةالقصد الجنائي مف أركاف المسؤكلية الجنائية ركف 
، إال أف النية في األكلى يصاحبيا مظير خارجي جسيـ نكعا ما ألف جسامة الضرر (النية)

قد يككف ليا دكر أك أثر في العقكبة، كمف جية أخرل يكفي في المسؤكلية الجنائية احتماؿ 
كقكع الضرر ال كقكعو بالفعؿ، كما ىك األمر فيما يسمى اآلف في القانكف الجنائي بالتدابير 
المانعة، عمى خبلؼ المسؤكلية االحتياطية التي ال تعتبر بالنكايا بالقدر الذم تركز فيو عمى 

الخطأ االحتياطي مف صاحب المشركع أك المنشأة سكاء كاف إىماال أك عمدا، كبالنسبة 
لدرجة الجسامة التي نتحدث عنيا في المسؤكلية الجنائية ال يمكف مقارنتيا بالجسامة في 

. خطر األضرار التي قد تمس بالبيئة ألنو ال يمكف احتكاؤىا كال إصبلحيا كال تعكيضيا

ىناؾ تطكر يساكر مبدأ االحتياط قد يجد مكانا في قانكف المسؤكلية المدنية، أكثر مف 
قانكف المسؤكلية الجنائية، كمف خبلؿ تمديد المتطمبات التقميدية المتصمة بالكاجب العاـ 

لمحماية، قد يككف مف األفضؿ إجراء بعض التعديبلت فيما يتعمؽ بمفيـك الضرر حتى يعزز 
 2.األثر االحتياطي لممسؤكلية المدنية

                                                           
 المتضمف 1966 يكنيك سنة 08المكافؽ ؿ1386صفرعاـ18 المؤرخ في 156-66مف األمر رقـ  (01)المادة األكلى  1

، 7ر، العدد . ،ج01-14، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1966 يكنيك 11،المؤرخة في 49ر، العدد .قانكف العقكبات ،ج
". ال جريمة كال عقكبة أك تدابر أمف بغير قانكف: "، التي جاء فييا2014 فبراير 16المؤرخة في 

2
 Christophe  RADE, le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité? ,(RJ.E) Revue 

Juridique de L'environnement, n spécial ,2000, p83. 
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 الفرق بين المسؤولية االحتياطية والمسؤولية الدولية: البند الثالث
رشادات لمدكؿ مف أجؿ إيجاد أفضؿ  إف قكاعد القانكف الدكلي تعتبر مجرد تكصيات كا 

الحمكؿ ذات الصيغة القانكنية لمشاكؿ البيئة، كخاصة بأسمكب الكقاية الكاجب اعتماده لتجنب 
أم خطر محدؽ بالبيئة، كذلؾ عف طريؽ إدخاليا ضمف النصكص التشريعية الداخمية ىذا 
مف ناحية، كمف ناحية أخرل فإف القانكف الدكلي يقيـ المسؤكلية الدكلية في جانب الدكلة 

 بحؽ البيئة حتى كلك كاف ىذا المساس ةالمنتيكة لممعاىدات الدكلية المرتكبة أعماال إجرامي
الخطير بالبيئة يدخؿ في إقميـ ىذه الدكلة عمى اعتبار أف اآلثار المترتبة عف ىذا الفعؿ ممتد 

. لباقي الدكؿ كخاصة المجاكرة ليا بشكؿ كبير

مف خبلؿ ىذه الرعاية الدكلية لمبيئة يمكف القكؿ بأف كبل مف المسؤكليتيف الدكلية 
 إال أف الحماية الدكلية 1كالمدنية االحتياطية تجتمعاف حكؿ سبؿ حماية البيئة الكقائية 

االحتياطية تكمف فقط في التكجييات التي تتزكد بيا الدكلة مف أجؿ إيجاد سبؿ حمائية 
مثؿ ما انتيجو المشرع الجزائرم لما ، إضافة إلى التعاكف الدكلي في مجاؿ حماية البيئة

أعطى قيمة قانكنية كبيرة لؤلسمكب االحتياطي لحماية البيئة كىذا ما تجسد في ككنو جعؿ 
 2. منيا مبادئ عامة ذات قيمة قانكنية عالية حتى مف القكاعد القانكنية

التمييز بين المسؤولية المدنية االحتياطية والمسؤولية اإلدارية : البند الرابع
مف الكىمة األكلى كعند النظر إلى قكاعد المسؤكلية اإلدارية كطبيعة قكاعد القانكف 

، 3اء اإلدارمػػػػػػػػكد لمقضػػػػػػػاط يعػػػػػثؿ لتطبيؽ مبدأ االحتيػػاص األـػػػػػػػالبيئي يظير لنا أف االختص

                                                           
. المذككر سابقا 1992المبدأ الخامس عشر مف مؤتمر قمة األرض لسنة  1

 .البحثمف ىذا 74 القيمة القانكنية لمبدأ االحتياط في المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ، صأنظر 2 
رغـ اتفاؽ النصكص كالفقو عمى أف مبدأ الحيطة  يكجو مباشرة كأصبل يكجو لئلدارة باتخاذ التدابير البلزمة مف أجؿ  3

تفادم أضرار المخاطر المشبكىة إال أف المحاكـ اإلدارية لحد اآلف لـ تصرح بالمسؤكلية اإلدارية عمى أساس اإلخبلؿ بيذا 
 كعمى كؿ حاؿ فإف ىذا ال ينفي إمكانية إقرار مسؤكلية اإلدارة نظرا لككف تطبيؽ مبدأ الحيطة يفرض احتراـ عدة ،المبدأ

لممزيد .    كمف جية أخرل فإف ممارسة أم سمطة قانكنية يرافقو دائما مسؤكلية تنشأ بقكة القانكف،إجراءات ىذا مف جية
 .112يكسؼ الجيبللي، مجمة القانكف االقتصادم كالبيئة،المرجع السابؽ، ص : أنظر
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فتختص المحاكـ اإلدارية بالنظر في المنازعات الناجمة عف تطبيؽ قكاعد القانكف البيئي في 
أغمب دكؿ العالـ، كخاصة فيما يتعمؽ بالطعف في القرار اإلدارم الصادر عمى خبلؼ قكاعد 
القانكف البيئي؛ كتفرض الجزاءات اإلدارية عمى كؿ مف يمارس نشاطا مخالفا لقكاعد القانكف 
البيئي كضمانات تنظيمية يمجأ إلييا بعد فشؿ الضمانات المكضكعية لبلحتراز مف األضرار 

. قبؿ كقكعيا كالمتمثمة في كؿ مف الحظر كالترخيص كاإلخطار عف النشاط الممكث لمبيئة

إذ ليس ثمة شؾ في أف الحماية اإلدارية تسعى إلى الكقاية مف األضرار قبؿ كقكعيا 
كما أنو ال شؾ أيضا في ككف المسؤكلية المدنية التي تسعى إلى حماية حقكؽ األفراد فردنا 

فردنا أنيا تسعى لحماية حقيـ في العيش في بيئة سميمة ال يتيددىا أم خطر جسيـ قد يؤدم 
. إلى محقيـ جميعا

مف ىنا يمكف اعتبار المسؤكلية المدنية االحتياطية صاحبة االختصاص ىي أيضا في 
حماية البيئة مف األخطار الجسيمة كالضارة التي قد تصيب البيئة جراء مخافة األشخاص 

لقكاعد القانكف البيئي كبعدـ اتخاذ التدابير االحتياطية البلزمة لتفادم مثؿ ىكذا أخطار غير 
مرغكب فييا، رغـ أف المسؤكلية المدنية بقكاعدىا الكبلسيكية التي ال يمكف إثارتيا إال عند 
كقكع الضرر كأمكف إثبات الخطأ كالعبلقة السببية بينو كبيف الضرر إال أف اإلثبات عسير 

.  كليس مستحيبل1في المسؤكلية المدنية 

 نظاـ إذ أف الفرؽ في المسؤكلية المدنية االحتياطية ذات األساس الجديد تختمؼ عف
، مف حيث خصكصية العناصر المككنة لمضرر في حد ذاتو إضافة إلى المسؤكلية التقميدية

الخطأ االحتياطي الذم يختمؼ عف الخطأ اإلدارم، كمف ىنا يبرز دكر ىذه المسؤكلية في 
التطبيؽ األمثؿ لمبدأ االحتياط بما يتماشى كالصحة البيئية دكف الخمط بينيا كبيف المسؤكلية 

                                                           
جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف،   ماجستير في قانكف اإلدارة المحمية،رسالةمقدـ حسيف، دكر اإلدارة في حماية البيئة،  1

 . 2011/2012الجزائر، 
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اإلدارية، إضافة لككف القانكف المدني الشريعة العامة الذم تستقي منو باقي فركع القانكف 
. األخرل ال سيما القانكف اإلدارم 

كما أف المسؤكلية اإلدارية تيدؼ لمنع كقكع الضرر مف خبلؿ األجيزة التي تتكلى 
الرقابة كاإلشراؼ كالتفتيش، كىذا ليس كافيا لكفالة تطبيؽ قكاعد القانكف البيئي ليس مف 

نما مف خبلؿ عدـ كفاءتيا في حراسة ، جانب كجكد ىذه األجيزة ضمف القانكف كالكاقع كا 
. مختمؼ عناصر البيئة التي تظير مف خبلؿ الكاقع العممي

أما في المسؤكلية المدنية عمى أساس االحتياط التي يعتبر القضاء االستعجالي ىك 
صاحب االختصاص األفضؿ لتطبيؽ مبدأ االحتياط لمحفاظ عمى البيئة كما ىي عمييا 

 . عميوكافكتفادم الكصكؿ إلى حالة عدـ إمكانية إعادة الحاؿ إلى ما 

ربما سيككف مف المفيد جدا بحث عدـ كجكد حماس المحاميف في القانكف الخاص لمبدأ 
االحتياط الذم كاف ربما السبب األكؿ في تأصؿ المبدأ ككنو كليد التفكير الفمسفي في 

المسؤكلية كيبدك خارج الميداف المعتاد لمقانكف الخاص كالقانكف الكطني؛ كمف ناحية أخرل 
يبدك أف النظرة المسبقة لظيكر ىذا المبدأ تجسدت في االىتماـ بالتقاضي بشأف مشركعية 

 1.األعماؿ اإلدارية كالتقميؿ مف المسؤكلية ال غير

شروط قيام المسؤولية االحتياطية  : الفرع الثاني
حتى تقـك المسؤكلية المؤسسة عمى مبدأ االحتياط يجب أف تتماشى مع شركط 

كمميزات مبدأ االحتياط التي تختمؼ تماما عف شركط المسؤكلية المدنية الكبلسيكية، ذلؾ 
ألف مبدأ االحتياط محدد المجاؿ لو خصكصية فريدة عف باقي القكاعد القانكنية العامة سكاء 

: ضمف قانكف البيئة أك في باقي فركع القانكف، كىذا ما سنكرده تاليا

                                                           
1
Christophe  RADE, op.cit, p75. 
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ر البيئية  ضرااقتران الطابع الجسيم باأل: البند األول
إف المسؤكلية المدنية االحتياطية ال تشمؿ األضرار البسيطة التي يمكف تعكيضيا أك 
إصبلحيا أك التي ليس ليا تأثير عمى المجتمع كافة، كالتي قد تككف مجرد إزعاجات أك 

صبلحو . مضايقات ال ترقى لكصؼ الضرر البيئي الذم ال يمكف احتكاؤه كا 

عمومية الضرر المحتمل عمى المجتمع : البند الثاني
يرتبط شرط عمكمية الضرر المحتمؿ عمى المجتمع ككؿ مع شرط الضرر الجسيـ 
بحيث ال يدخؿ في إطار المسؤكلية المدنية عمى أساس االحتياط الضرر الفردم أك الذم 

يصيب جماعة دكف باقي المجتمع حتى كلك كاف ىذا الضرر الفردم جسيما بالنسبة 
 (الذم يصيب الفرد)المضركر، رغـ أنو ال مجاؿ لمقارنة جسامة الضرر الشخصي  لمشخص

. بالضرر الجسيـ المحتمؿ كقكعو عمى البيئة

قبولية التكمفة االقتصادية  م: البند الثالث
يرتبط أيضا كؿ مف شرطي الجسامة كالعمكمية لمبدأ االحتياط أساس المسؤكلية 

 لتغطية الضرر المحتمؿ مع ما يسمح قبكليتيااالحتياطية بشرط مبلءمة التكمفة االقتصادية ك
ألصحاب المشاريع كالنشاطات التي تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ مبدأ االحتياط بالتصرؼ بحرية 

كبالتكاكب مع التطكر العممي كالتقني لتجنب كقكع األضرار الصحية العامة كالبيئية الذم 
.     يقضي عمى التخكؼ مف االستجابة لكؿ ىذه االعتبارات العممية كاالقتصادية

 الجيات المعنية بتطبيق مبدأ االحتياط: المطمب الثاني
عند التحدث عف المسؤكلية القائمة عمى أساس مخالفة تدابير الحيطة، يجب تحديد 
الطرؼ المطالب بتكقيع ىذه المسؤكلية عمى الطرؼ المسؤكؿ صاحب المشركع المخالؼ 

. لمتدابير االحتياطية

لمكىمة األكلى كحسب ما ىك معمكؿ بو في المسؤكلية اإلدارية، يمكف اعتبار أف اإلدارة 
ىي الطرؼ الكحيد فقط الجدير بالتحقيؽ كالمساءلة في الحاالت التي تتعمؽ بتطبيؽ كعدـ 
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تطبيؽ تدابير الحيطة، إال أنو قد اختمفت اآلراء حكؿ األشخاص المعنية بذلؾ، فيناؾ مف 
، كىناؾ مف كسع (الفرع األكؿ)أخذ بالرأم المشدد، أم حصره عمى األشخاص العامة فقط

مف مجاؿ تطبيقو ليشمؿ أيضا األشخاص الخاصة بطريقة غير مباشرة، كىذا ىك الرأم 
. (الفرع الثاني)الغالب 

تطبيق مبدأ الحيطة من قبل األشخاص العامة : الفرع األول
مف أشير الفقياء المضيقيف في مكقفيـ حكؿ األطراؼ المعنية بتطبيؽ مبدأ الحيطة، 

 الذم حصر ىذه الميمة في ىيئات M.EWALDكالمساءلة في حاؿ مخالفة تدابيره، األستاذ 
 عمى أساس أف المصادر كالنصكص القانكنية المتضمنة لمبدأ االحتياط لـ تشر 1.الدكلة فقط

. إلى تكميؼ األشخاص الخاصة بتطبيقو

يركف كجكب التزاـ  ""G.VINEY كPh. Kowrilsky""   إال أف بعض الفقياء أمثاؿ 
كؿ شخص يمتمؾ سمطة التقرير لبدأ أك كقؼ أنشطة محتممة األخطار لتحقيؽ التكازف بيف 
المصالح االقتصادية كاحتياجات حماية الصحة كسبلمة البيئة سكاء كانكا أصحاب القرار 

 2.التابعيف لمسمطة العامة أك الخكاص كالمؤسسات

 إذ تتمثؿ ىذه األشخاص العامة في كؿ مف  :

 ممثمة في الوزارةالدولة : البند األول
 تطبيؽ مبدأ االحتياط باتخاذ كافة التدابير ءيقع عمى كاىؿ الدكلة بالدرجة األكلى عب

الضركرية لتفادم تحقؽ األضرار المحتممة كالخطيرة عمى الصحة العامة كالبيئة، كالتنسيؽ 

                                                           
1
 François EWALD; op.cit, p 372.  

2
 Philippe KOURILSKY et Geneviève VINEY – Le principe  de précaution- Rapport du 1

er
 ministre –la 

documentation Française Odile Jacob 2000,op.cit, p98. 
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كالتنسيؽ بيف أعماؿ كقرارات ، 1بيف األجيزة اإلدارية التابعة ليا كالتي ىي معنية بتطبيقو
. كزارة البيئة كمحافظة الغابات مثبل، أك كزارة الصحة أك كزارة األمف

تـ استحداث مفتشيات حماية البيئة الكالئية، مف قبؿ المشرع الجزائرم، إذ كما أنو 
تعتبر المديرية الكالئية لمبيئة الجياز الرئيسي التابع لمدكلة في مجاؿ مراقبة تطبيؽ القكانيف 

كالتنظيمات المتعمقة بحماية البيئة، كتتكلى المديرية الكالئية لمبيئة االتصاؿ مع األجيزة 
. 2البيئة كمكافحتولعناصر األخرل في الدكلة التدابير الرامية إلى الكقاية مف كؿ تدىكر 

السمطات المحمية  : الثاني البند
تتمثؿ السمطات المحمية التي ينبغي عمييا السير عمى تطبيؽ مبدأ الحيطة كاحترامو في 

كؿ مف الكالية كالبمدية بصفتيما ممثبل رسميا عف السمطات المركزية، مف خبلؿ فرض 
. م الكاقع محؿ التنفيذؼسمطاتيا الضبطية 

مف أمثمة تطبيقات مبدأ االحتياط في حدكد السمطة المحمية؛ صدر حكـ بشأف عمميات 
، 25/04/2002اإلدارية بفرنسا  بتاريخ   "Rouen"تخزيف األعبلؼ الحيكانية بمحكمة 
 طف 300 طف مف األعبلؼ الحيكانية بدال مف 50.000بحيث اعتبرت المحكمة أف تخزيف 

 في النشاط، كىذا غير مسمكح بو في األحكاـ البلئحية التي اشترطت ان مف الحبكب، يعد تغيير

                                                           

 يتعمؽ بالضماف الصحي، نص عمى إنشاء ككالة لضماف اليكاء الصحي كمفت 1998صدر في فرنسا قانكف سنة 1 
بعادىا مف السكؽ إذا كاف ذلؾ ضركريا دكف انتظار الحصكؿ عمى مكافقة  بمراقبة اآلثار الضارة لبعض المكاد عمى اليكاء كا 

. السمطة المركزية
 عدد .ر.ج  كالمتضمف إحداث مفتشية لمبيئة في الكالية،1996 يناير27 المؤرخ في 60-96كفؽ المرسـك التنفيذم رقـ  2

د كناس  /،80/2003عدد .ر.ج.2003ديسمبر17في المؤرخ  03/494المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف  ،07/1996
  مجمة الحقيقة،،التخطيط البيئي المحمي في الجزائر، التطكرات الراىنة كاإلشكاليات القانكنية كالمادية التي يثيرىا يحيى،
 .150ص، 2005مام  /06العدد
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 مترا مف كافة االتجاىات بيف األماكف المخصصة لتخزيف 50كجكب ترؾ مسافة ال تقؿ عف 
 1. األعبلؼ كالمناطؽ السكنية

تطبيق مبدأ الحيطة من قبل األشخاص الخاصة   : الفرع الثاني
ال يكتمؿ تطبيؽ احتراـ مبدأ الحيطة بحصر الميمة في األشخاص العامة بؿ يجب أف 

تساىـ األشخاص الخاصة بدكرىا ىي األخرل إلرساء ىذا المفيـك في المجتمع كتكريسو 
عمميا، بحيث يحؽ لكؿ كاحد أف يعيش في بيئة سميمة بالتكازم مع كاجبو بالمساىمة في 

. حمايتيا باالعتماد عمى مبدأ الحيطة

تحديد األشخاص الخاصة : البند األول
تتمثؿ ىذه األشخاص الخاصة بالدرجة األكلى في األفراد المكاطنيف باعتبارىـ جزءا ال 
يتجزء مف الكطف الذم يفرض عمييـ كاجب الحفاظ كحماية البيئة التي يعيشكف فييا، سكاء 
لفائدة صحتيـ كمعاشيـ في الكقت الحاضر أك مراعاة كاحتراما لحقكؽ األجياؿ القادمة مف 

بحيث منح ليـ بعض الفقياء الحؽ في اإلعبلـ كالحؽ في المشاركة في كضع  بعدىـ؛
، كفي الدرجة الثانية تعتبر 2القرارات التي مف شأنيا التدخؿ في حياتيـ بشكؿ أك بآخر

الجمعيات الخاصة المحمية أك اإلقميمية ىي الجية الرسمية الممثمة لمصالح المكاطنيف 
كما أف العمماء كالخبراء لما ليـ مف دكر  .3كالمنكط بيا حمايتيا مف أم مساس قد ييددىا

                                                           
دارة كارثة مرض جنكف األبقار في القانكف الفرنسي كالمصرم"رضا عبد الحميـ عبد المجيد عبد البارم ، 1 ، "القانكف كا 

المؤتمر السنكم العاشر إلدارة األزمات كالككارث البيئية في ظؿ المتغيرات كالمستجدات العالمية المعاصرة، جامعة عيف 
. 252، ص2005 ديسمبر4- 3شمس،

2
  Olivier Godard, le principe de précaution comme norme de l'action publique, ou la proportionnalité en 

question, Revue économique ,2003/6,CAIRN.INFO,p1273. 

الدكر الذم يمكف أف تمعبو ككيفيات تدخميا في  إنشاء جمعيات حماية البيئة، لكف دكف إظيار 1983أجاز قانكف البيئة القديـ لسنة 3  
ىذا الميداف، ليذا فإنو لـ يكف لمجمعيات الدكر المرجك منيا في مجاؿ حماية البيئة، كما أف القضاء مف جيتو لـ يعترؼ لمجمعيات 

 تحت ، 25/12/1996بتاريخ- الغرفة المدنية-بيذا الدكر، كلعؿ أحسف مثاؿ عف ذلؾ القرار الصادر عف مجمس قضاء عنابة
ك بيف مؤسسة أسميداؿ  (مستأنفة) الفاصؿ في النزاع القائـ بيف جمعية حماية البيئة كمكافحة التمكث لكالية عنابة 1130/96:رقـ
، كالذم طمبت فيو الجمعية إبعاد خزاف األمكنياؾ التابع لمؤسسة أسميداؿ الذم كاف يفرز غازات سامة مضرة بالصحة (مستأنؼ عمييا)

 .( مف الفصؿ الثاني26أنظر الصفحة) 10-03 مف القانكف 36، إال أنو تدارؾ األمر مف خبلؿ نص المادة مع دفع التعكيض
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كبير في تطبيؽ مبدأ االحتياط كأشخاص خاصة يميزىـ العمـ الذم يحممكنو لمنفع العاـ 
. أيضا

دور األشخاص الخاصة في تطبيق مبدأ االحتياط : البند الثاني
مف أجؿ الحرص عؿ تنفيذ في أمريف،  يكمف الدكر الذم تقـك بو األشخاص الخاصة 

مبدأ االحتياط في كؿ مف تشجيع االبتكارات كاالختراعات، كدعـ األعماؿ الجماعية بغرس 
ركح المسؤكلية في نفس كؿ مكاطف أك إنساف غيكر عؿ سبلمة بيئتو التي تعتبر البيت 

 :، كىذا ما سيرد تالياالكبير لكؿ فرد مف ىذا العالـ

تشجيع االبتكار واالختراع :  أوال
ردا عمى االتجاه القائؿ بأف تطبيؽ مبدأ االحتياط يفضي إلى شؿ االبتكارات العممية 

كيحد مف استمرارية االختراعات كاالكتشافات الحديثة، كالذم يعطي ألصحاب المشاريع ذات 
األنشطة التي تعتبر ميددة لمبيئة كالصحة كامؿ الحرية لمتصرؼ، مع عدـ مساءلتيـ إال مف 

قبؿ السمطة العمكمية المتمثمة في اإلدارة المانحة لمترخيص لمزاكلة النشاط، فإنو يمكف 
. لمكثيريف مف ذكم الحقكؽ كاالختصاصات مف األشخاص الخاصة مساءلتيـ كذلؾ

 تعتبر بأف العمماء كالخبراء ىـ أيضا معنيكف بمبدأ A.GUEGANكما أف األستاذة 
الحيطة باعتبارىـ يقدمكف آراءىـ بكؿ ما يتعمؽ بضركرة تطبيقو بحكـ اختصاصيـ الذم 
يكتسي قيمة بالغة في المجتمعات، إذ ىـ المكمفكف بتطكير المعمكمات األساسية النظرية 
كالعممية؛ كىذا ما جعميا مؤيدة لمبدأ التزاـ األشخاص الخاصة بمبدأ الحيطة، إضافة إلى 

 1.اعتبار ىذه األشخاص الخاصة مساىمة في إدارة المخاطر

                                                           
1
Anne GUEGAN,"L'apport du principe de précaution en droit international de la responsabilité civile" R. J.E.N, 

N° 2/2000, p 153.  
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 أف مبدأ االحتياط يمتد لمقطاع الخاص كالصناعة  A.BACQUETكما يرل األستاذ 
؛ إذ يعتبر 1التي يحتمؿ أف يترتب عف نشاطاتيا آثار سمبية عمى البيئة كالصحة العامة

أصحاب المصانع معنييف بالتدابير االحتياطية، كإجراء كافة البحكث العممية كالمعامبلت 
المسبقة لتفادم أم خطر قد يضر بيـ ىـ بالذات بالدرجة األكلى بحيث يمكف أف يترتب عف 
تحميميـ المسؤكلية االحتياطية فقداف مشركعيـ بسحب الرخصة عنيـ مثبل، أك خطر يضر 
بالبيئة التي تعتبر محؿ عيشيـ كمحؿ تسيير منتجاتيـ كأصحاب مصانع ككبشر ينتمكف إلى 

  .مجتمع يحتاج إلى االستقرار في بيئة سميمة معافاة

 المطالبات القضائية الجمعوية: ثانيا
ال تكاد تنفذ اإلجراءات الكقائية التي تيدؼ إلى جعؿ مبدأ االحتياط أكثر فعالية خاصة 

إذ ال ييتـ بكيانات قانكنية ىدفيا حماية المصالح الجماعية فقط . عند عدـ االىتماـ بالعمؿ
. أصبح قادران عمى ممارسة ىذا االختصاص بجدارةبالتالي ك

لسنكات عدة، الكصكؿ إلى المحاكـ كاف مفتكحا عمى نطاؽ كاسع لجمعيات 
الكصكؿ إلى ىذا يظير أيضا في تطبيؽ ك. المستيمكيف، الدفاع عف البيئة، أك الضحايا
. لممسؤكلية الجنائية لؤلشخاص االعتبارييف

ية الفرنسية ال تتميز بنفس الكفاءة بالنسبة لنظرائيـ كاإلجراءات الجمع أف لكحظ
2األميركييف، ربما ألسباب ثقافية، كلكف أيضا ألسباب قانكنية

. 

التدابير االحتياطية ضمن قواعد المسؤولية المدنية : الفرع الثالث
لـ يحدد المشرع التدابير االحتياطية البلزمة في تدابير معينة كمحصكرة، كذلؾ راجع 
الختبلؼ الحاالت محؿ تطبيؽ مبدأ االحتياط، كبالتالي فإف لكؿ حالة أك قضية تتكفر فييا 
الشركط البلزمة إلعماؿ مبدأ الحيطة عمييا تدابير خاصة بيذه الحالة أك القضية، بحيث ال 

                                                           
1
A.BACQUET,"Champ et usage de principe de précaution dans le droit public", Bulletin de l'académie nationale 

de médecine, N° 5/2000, p905.  
2
Christophe RADE;op.cit, p89. 
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 مثبل، كالتي 1"اإليبكال"يمكف اتخاذ نفس التدابير االحتياطية عمى حالة صحية معينة كمرض 
اتخذت في زمف سابؽ عؿ حالة صحية مختمفة كمرض التياب الدماغ اإلسفنجي نظرا 

كىذا جعؿ مف . لمخصكصية التي تميز كبل منيما، فما بالؾ بقياسيا عمى حالة بيئية مثبل
كشركط اتخاذ ىذه  (البند األكؿ)الضركرم تبياف االختبلؼ في مفيـك التدابير االحتياطية

 :في األتي (البند الثاني)التدابير

اختالف مفيوم التدابير االحتياطية  : البند األول
اتجو مسار المسؤكلية المدنية في العصر الحديث إلى إتباع الطابع الكقائي بعد أف 

كاف الطابع التدخمي ىك المعتمد نتيجة لمنيضة التشريعية التي اتسمت بيا التشريعات 
الكطنية كمنيا المشرع الجزائرم حينما عدؿ قانكف حماية البيئة األسبؽ بقانكف حماية البيئة 

 المتعمؽ بمبدأ 3/6كالتنمية المستدامة مف خبلؿ إدراج ىذا المنيج الجديد ضمف نص المادة 
االحتياط، إال أف ىذا النيج لـ يقتصر عمى مجاؿ البيئة فقط كفي ىذا الفرع مف القانكف فقط 

الذم ألـز 2قانكف حماية المستيمؾ مثؿ بؿ كاف المشرع قد اتبعو في فركع قانكنية مختمفة 
المحترؼ بالقياـ بجممة مف االحتياطات البلزمة لمنع اإلضرار بالمستيمكيف كمف أجؿ اتقاء 
كؿ تجاكز قد يمحؽ ضررا بالمنتكج أك بالخدمة إذ يجب عميو مراعاة اتخاذ كؿ االحتياطات 
التي تدخؿ في تصميـ السمعة كتصنيعيا؛  كفي حاؿ اإلخبلؿ بكاجب الحيطة كالحذر بيذا 

                                                           

مرض فيركس اإليبكال المعركؼ سابقا باسـ حمى اإليبكال النزفية ، ىك مرض كخيـ يصيب اإلنساف كغالبا ما يككف قاتبل، 1 
، كقد استجابت 2014، أما حاليا فقد أبمغ عف  أكلى حاالت اإلصابة بو في شير مارس 1976ظير ألكؿ مرة عاـ 

منظمة الصحة العالمية مف خبلؿ استعدادىا لدعـ كؿ االحتياطات البلزمة كالتكجييات المتناسبة كالمعارؼ العممية 
. المحدكدة بشأنو حاليا

تكفير الكقاية الصحية كاألمف لمعماؿ مف قبؿ المؤسسات المكمفة بااللتزاـ بضماف تجنب إصابة العماؿ بأم عامؿ مف  2
كضماف الشركط الضركرية  عكامؿ الخطر كالدخاف كاألبخرة الخطيرة كالغازات السامة كالضجيج ككؿ األضرار األخرل،

 الكفيمة باتقاء كؿ أسباب الحرائؽ كاإلنفجارات، ككضع العماؿ في مأمف مف الخطر أك إبعادىـ عف األماكف الخطيرة،
 كالتكنكلكجيات المناسبة لؤلشغاؿ الكاجب .ضماف اإلجبلء السريع لمعماؿ في حالة خطر كشيؾ أك حادث،اختيار التقنيات

-88 مف الفصؿ الثاني لمقانكف رقـ 11 إلى 03راجع المكاد مف )إنجازىا كلضركرة األخطار التي قد يتعرض ليا العماؿ 
 .(25،السنة 4،ج ر، العدد 1988 يناير 27 المتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ ، المؤرخ ب 07
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، ككذا احتياطات 1الشأف فإف درجة خطكرتيا قد تزيد مما يؤدم إلى اإلضرار بالمستيمؾ
التعبئة كالتغميؼ كالتسميـ، إضافة إلى كجكب تكفر كؿ الضمانات المناىضة لممخاطر التي 

 مف 02تيدد صحة المستيمؾ كأمنو أك مصالحو المادية حسب ما جاء في نص المادة 
.   كحتى المخاطر التي قد تصيب الصحة الحيكانية أك النباتية2قانكف حماية المستيمؾ 

المستيمؾ كفرض قانكف حماية إضافة إلى أف األخطار التي يتحدث عنيا المشرع في 
بشأنيا تطبيؽ مبدأ الكقاية كاالحتياط معمكمة مسبقا كمحددة، كىذا ما يجعميا خارج مجاؿ 

. تطبيؽ مبدأ االحتياط

الكاردة في الكثير مف األحكاـ كالقرارات " االحتياط "كبدراسة الفقو لمضمكف عبارة 
القضائية المدنية الفرنسية، تبيف بأنيا ال تحمؿ نفس المعنى الذم ييدؼ إليو مبدأ االحتياط،  

عدـ اليقيف "إذ مف خبلؿ تحميؿ عدد كثير منيا تبييف بأف األحكاـ ال تشير إطبلقا إلى 
، كتشير عكس ذلؾ إلى كجكد خطر مؤكد ككاضح كمعركؼ، كما أف طبيعة "العممي

األضرار التي تناكلتيا ىذه القرارات لـ تشر إلى خاصية الجسامة كالخطكرة التي تتسـ بيا 
 3.األضرار التي يحكميا مبدأ االحتياط في نطاؽ التمكث البيئي

شروط اتخاذ التدابير االحتياطية : ثانيالبند ال
إف الشركط التي يجب أف تتخذ في حاالت تطبيؽ مبدأ االحتياط تشترؾ مع بعض 

القكاعد المتعمقة بالكقاية، خاصة كأف مبدأ الحيطة يتسـ بعدـ كضكح حدكده، مما يترؾ الباب 
: مفتكحا لمسمطة التقديرية حسب مستكل الحماية المراد تحقيقو؛ كتتمثؿ ىذه الشركط فيما يمي

                                                           
، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه الدكلة في  (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج(سي يكسؼ)كجار زاىية حكرية  1

  .174، ص04/09/2006القانكف، فرع القانكف الخاص ،كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم ، تيزم كزك، نكقشت بتاريخ 
 فبراير سنة 07 المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، المؤرخ في 89/02 مف القانكف رقـ 02جاء في نص المادة 2

كؿ منتكج، سكاء كاف شيئا ماديا أك خدمة، ميما كانت طبيعتو، يجب أف : "، مايمي26، السنة 6، ج ر، العدد 1989
 ."أك أمنو أك تضر بمصالحو المادية/يتكفر عمى ضمانات ضد كؿ المخاطر التي مف شأنيا أف تمس صحة المستيمؾ ك

 .307المرجع السابؽ، ص  اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، كناس يحيى، 3
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لكي تككف ىذه التدابير االحتياطية محؿ قبكؿ : ػػػػػ أف ال تككف التدابير تعسفية تمييزية (1
عاـ كجب أف ال تتخذ كأسمكب تذرعي مف أجؿ إدخاؿ تدابير حمائية، بحيث يجب أف تطبؽ 

. عمى كؿ حالة التدابير الخاصة بيا دكف إتباع نظاـ القياس عمى الحاالت المتشابية مثبل

حسب الطبيعة التي تتميز بيا التدابير االحتياطية فيي : ػػػػػ أف تككف ذات طابع مؤقت (2 
قابمة لممراجعة في انتظار نتائج البحكث كالدراسات العممية مما قد يؤدم إلى التطكر في 

. نظاـ الخبرة أك تقييـ الخطر، أك تخفيض درجة الخطكرة أك حتى إزالتيما معا عمى اإلطبلؽ

ػػػػ أف تككف التدابير االحتياطية المتخذة متناسبة تماما مع مستكل الحماية المنشكد، بحيث  (3
، 1ر تداكؿ كتركيج المكاد التي تعتبر خطيرةظيمنع استمرار بعض النشاطات منعا باتا، أك يح

بسبب الجـز بأف عبلج ىذه األضرار سيككف أكثر سكءا، كبالتالي ال تككف ىذه التدابير ىي 
. الحؿ المبلئـ دائما

األساس القانوني لممسؤولية المدنية االحتياطية : المطمب الثالث
عند تأمؿ مبدأ الحيطة يظير كأنو معارض لممسؤكلية المدنية،  بسبب طبيعة األضرار 
القابمة لمتعكيض في إطار ىذه المسؤكلية كالتي تستمـز أف يككف الضرر مباشرا كثابتا كمحققا 
أم أكيدا، ىذا كمو يتنافى مع تطبيؽ قكاعد الحيطة التي تشترط أف يككف الضرر غير متيقف 

بمعنى  ،(Apriori)منو عمميا، ىذا مف جية، كمف جية ثانية إف مبدأ الحيطة يظير ببداىة
قبؿ حدكث الضرر، بينما المسؤكلية المدنية إضافة إلى نظاـ التعكيض الذم تقرره فإنيا 

 أم بعد حدكث الضرر، كما يمكف قكلو عف ىذا التناقض ىك (Apostériorité)تتعقد الحقا
 .أقؿ كضكحا مما يبدك عميو

إف مبدأ الحيطة مناسب لتحديد كتكسيع المسؤكلية القائمة عمى أساس الخطأ في الكاقع 
فإنو ال يمكف قياـ المسؤكلية الخطئية إال اعتمادا عمى معرفة سابقة، كأف فكرة الحيطة جاءت 

                                                           
 .144، ص (1الممحؽ رقـ )، "lovely" يحمؿ عبلمة عطر ساـ 1
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كقبمت ىذا المنطؽ الكبلسيكي لممسؤكلية الخطئية التي يكمف أساسيا في معرفة حقيقة 
 .الخطر، بقدر ما يكجد خطأ حتى في حالة غياب اليقيف العممي

ىذا التحكؿ الذم طرأ عمى قكاعد المسؤكلية المدنية بناء عمى مبدأ الحيطة ال يقصد بو 
تراجع عف المسؤكلية المكضكعية، بؿ يبدك أف المسؤكلية بدكف خطأ كمبدأ الحيطة يتماشياف 

 .في تحقيؽ نفس اليدؼ، أال كىك مضاعفة االحتياطات البلزمة في مكاجية المجيكؿ

لمقضاء عمى ىذا التناقض كالغمكض حكؿ األساس الذم تقـك عميو المسؤكلية 
االحتياطية دكف األساس الذم تقـك عميو المسؤكلية المدنية العادية كالذم يختمؼ عنو تماما، 

كذلؾ راجع لخصكصية مبدأ االحتياط التي يضفييا عمى ىذه المسؤكلية ذات الرىانات 
كالمستجدات المبيرة، صار مف الضركرم  تبياف الفرؽ بيف كؿ مف المسؤكليتيف السابقتيف 

؛ انتياء بإبراز نجاعة المسؤكلية المدنية (الفرع األكؿ)تاريخيا كفقييا كحتى قضائيا 
 .(الفرع الثاني)االحتياطية مف كؿ النكاحي 

الفرق بين المسؤوليتين المدنية التقميدية واالحتياطية : الفرع األول
المسؤكلية المدنية ىي نظاـ قانكني يمتـز بمقتضاه كؿ مف ارتكب خطأ أك عمبل غير 

 1.مشركع بتعكيض مف أضره في نفسو أك مالو

كبالتالي فإف الفعؿ الضار ىك الذم ينشئ الرابطة القانكنية بيف المسؤكؿ كالمضركر 
 .كىك الذم يفرض االلتزاـ بتعكيض ما يسببو لمغير مف أضرار

إذا كاف معركفا أف األحكاـ العامة لممسؤكلية المدنية في األنظمة القانكنية أصبحت 
- مستقرة، كالعمؿ بيا سيبل، فإف األمر ليس كذلؾ في مجاؿ المسؤكلية عف األضرار البيئية 

                                                           
، الطبعة الثانية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت (المسؤكلية المدنية) مصطفى العكجي، القانكف المدني الجزء الثاني 1

 .09، ص 2004لبناف، 
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كذلؾ راجع إلى حداثة المشكبلت المثارة - كخاصة إذا كانت ىذه األضرار جسيمة كمحتممة
. التي تخرج عف أطر القكاعد القانكنية التقميدية

كىذا ما يطرح التساؤؿ حكؿ الطبيعة الذاتية ليذا النكع مف المسؤكلية عف تعكيض 
 1.األضرار كحكؿ كجكد مبدأ المسؤكلية في حد ذاتو بالنسبة ليذا المجاؿ الحديث

إف مصادر االلتزاـ حسب رجاؿ القانكف كفقيائو قسمت إلى نكعيف مف المصادر 
اإلرادية كغير اإلرادية، فيدخؿ ضمف مصادر االلتزاـ اإلرادية، العقد، كاإلرادة المنفردة، كأما 
المصادر البلإرادية فيدخؿ ضمنيا كؿ مف القانكف كالعمؿ غير المشركع، كاإلثراء ببل سبب 

حيث تتجو اإلرادة في ىذا ، كالتي تعد مف الكقائع القانكنية المختمفة عف التصرؼ القانكني
األخير إلى إحداث أثر قانكني عمى عكس الكاقعة القانكنية التي تعتبر حادثا ماديا يرتب 

. عميو القانكف أثرا إف كانت ىذه اإلرادة متسببة في كقكع ىذا األمر أـ ال

بعد النظر في مصادر االلتزاـ كالتمعف في المصادر البلإرادية لو فإف ما يمكف ك
استنتاجو عف األساس الذم قد تقـك عميو المسؤكلية المدنية الجديدة المنبنية عمى األسمكب 
القبمي االحتياطي لتجنب كقكع الخطر المحتمؿ كغير المؤكد ىك أف كبل مف الفعؿ غير 

كالقانكف، يعتبر أساسا لقياـ المسؤكلية المدنية عمى أساس  (المسؤكلية التقصيرية)المشركع 
. مبدأ االحتياط

كلتكضيح كيفية إمكانية بناء ىذه المسؤكلية عمى ىذيف األساسيف كجب تكضيح معالـ 
 (التقميدية)ىذه المسؤكلية بإظيار أكجو الشبو كاالختبلؼ بينيا كبيف المسؤكلية المدنية العادية 

كما يجب تغييره مف قكاعد قانكنية راسخة بما يتماشى كطبيعة الحاالت التي تدخؿ في نطاؽ 
:  تطبيؽ مبدأ االحتياط في التالي

                                                           
 .328سعيداف، المرجع السابؽ، صعمي  1
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ـ احتراـ تدابير االحتياط ارتفع دإف المسؤكلية المدنية االحتياطية القائمة عمى أساس ع
الجدؿ كالنقاش بشأنيا مف قبؿ المختصيف االجتماعييف كالسياسييف كمف خبلؿ ارتفاع نسبة 

مما جعؿ ، المطالبيف بتغير األسمكب التدخمي العبلجي إلى األسمكب االحترازم االحتياطي
 الفقو الذم أخذت ضمنو عمى مستكلمنيا مسؤكلية قريبة مف التنفيذ عمى أرض الكاقع سكاء 

شكطا كبيرا، أك عمى مستكل التشريع كالقضاء الذم شارؼ عمى االعتراؼ بيا كالعمؿ بيا 
 1بالمكازاة مع المسؤكلية المدنية العادية

في ظؿ مبدأ االحتياط بالخصكص المسؤكلية المدنية في نطاؽ قانكف حماية البيئة ك
تختمؼ عف المسؤكلية المدنية العادية، فالمسؤكلية التقصيرية عامة تستكعب صكر تعدم 

اإلنساف عمى البيئة كخطكرة ىذا التعدم، كما أف قكاعد المسؤكلية التقصيرية متصمة بالنظاـ 
العاـ كىذا ما يؤدم إلى عدـ جكاز االتفاؽ عمى التخفيؼ أك اإلعفاء منيا، كما أف التعكيض 
عف الضرر في نطاقيا يشمؿ الضرر المباشر المتكقع كغير المتكقع، كمف المعمـك أف ىناؾ 

ىما النظرية الذاتية التي : نظريتاف تتنازعاف حكؿ  أساس المسؤكلية التقصيرية بصفة عامة
تقيـ المسؤكلية عمى أساس الخطأ، كالنظرية المكضكعية التي تقيـ المسؤكلية عمى أساس 

 .(تحمؿ التبعية)الضرر 

نجاعة المسؤولية المدنية االحتياطية : الفرع الثاني
شكمت الجيكد المتضافرة لكؿ مف الفقو كالسكابؽ القضائية المتعمقة منذ أكثر مف قرف 
بتحسيف فعالية القكاعد القائمة عمييا المسؤكلية المدنية، بالرغـ مف أنو مازاؿ يتعيف القياـ 

سعى البرلماف الفرنسي في ذات الكقت لتمبية تطمعات  ؼ.بقدر كبير مف التقدـ في ىذا المجاؿ
الضحايا بآليات جديدة في إطار المسؤكلية بدال مف التعكيض، كىذا ىك االتجاه الصحيح 

.  المعتقد إتباعو لتمبية االحتياجات التي أعرب عنيا الضحايا

                                                           

 .309ص المرجع السابؽ،  أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ،كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر،1 
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إال أنو سرعاف ما أصبحت نجاعة كدكر المسؤكلية كاضحة عمى نحك كاؼ في سياؽ 
ال تستجيب لككف الضرر كاسع النطاؽ السيما فيما يتعمؽ إذ أنيا العبلقات بيف األشخاص، 

بالضرر الذم يمحؽ بالبيئة، ألف منطؽ اإلصبلح في الككارث االيككلكجية الكبرل صار 
عاجزا بأتـ معنى العجز، مما فرض تخصيص الكثير مف االىتماـ كالتركيز عمى تحسيف 

 1.النظاـ المناسب لمحفاظ عمى األمف، بدال مف التأسؼ كالندـ

بدأت االنتقادات األكلى لظيكر ىكذا مسؤكلية جديدة مف قبؿ الفبلسفة  أساسا في نياية 
، عمى أساس أنو ليس ىناؾ إصبلح 2السبعينات كليس مف قبؿ المحاميف أك رجاؿ القضاء

 نكعو، كاف أيا الضرر قيمة يساكم ال ذاتو حد في التعكيض ككف إلى إضافة ،عمى اإلطبلؽ

إف ىذه المناقشة قد عادت إلى الظيكر بمناسبة الككارث اإليككلكجية الرئيسية مع التنديد ؼ
بعجز النظاـ التعكيضي؛ الذم يدفع بتركيز الجيكد عمى إصبلح الضرر الذم لحؽ بالبيئة 

إذ لف تتسبب ؛ مما جعؿ مفيـك المسؤكلية محؿ نقد الستنفاذىا كضع حد قانكني مجدم
نما تقـك بتحديثيا فقط  كثانيا، . المسؤكلية االحتياطية في تشكيؿ البديؿ عف المسؤكلية ككؿ كا 

 مف األخبلؽ أك عمـ األخبلؽ، أم مدلكؿ حقيقي ا بسيطاسيككف مبدأ االحتياط مطمب
. نظاـ المسؤكلية عف الخطألنفس ىذا المبدأ ال يؤدم إال  كأخيران  .لممعيارية

تحكز ىذه المخاكؼ كىذه االنتقادات عمى حصة كبيرة مف الحقيقة كلكف أيضا عمى  
حصة كبيرة مف األكىاـ ألننا ال نعتقد أف االعتراؼ بمبدأ االحتياط مف شأنو أف يخؿ بقكاعد 

كعمى العكس مف ذلؾ، قدرة ىذا المبدأ عمى التغيير تبدك بدييية لمكصكؿ . المسؤكلية المدنية
إلى مرحمة الصفر خطر، بتغيير سمكؾ األطراؼ الفاعمة مصدر الضرر، في كقت ال يزاؿ 

  .مف الممكف الحيمكلة دكف تحقؽ ما ال يمكف الحيمكلة دكنو

                                                           
1
Christophe Rade, op.cit, p85. 

2
Christophe Rade , op.cit,p75. 
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مف المؤكد أف مبدأ االحتياط ال يتجو لرسـ تحكالت جذرية في قانكف المسؤكلية المدنية،  
إذ يؤثر في تركيز فعالية المسؤكلية المدنية ليس فقط فيما يتعمؽ باإلصبلح، كلكف أيضا فيما 

. بحيث يككف لو أثر رادع أكبر.يتعمؽ بالكقاية

أركان المسؤولية المدنية االحتياطية : المبحث الثاني
كلكي نتعرؼ عمى األساس القانكني لممسؤكلية المدنية عف اإلضرار بالبيئة، البد مف 

: أف نتحدث عف أركاف المسؤكلية، كذلؾ في ثبلث مطالب

 (خطأ عدم مراعاة مبدأ االحتياط)الخطأ االحتياطي : المطمب األول
 فإف عدـ اتخاذ تدابير الحيطة ميما كانت 10-03 مف القانكف 02حسب نص المادة 

األسباب يعد خطأ مكجبا لممسؤكلية،  التي ال تزاؿ تفتقر إلى المشركعية مثؿ ما ىك الحاؿ 
ف لـ يتحقؽ اعتراؼ قضائي صريح بالمسؤكلية عف خطأ عدـ  عميو في المسؤكلية اإلدارية، كا 
إعماؿ تدابير االحتياط كفقا لممفيـك الحديث لمقانكف المدني فإف كؿ فعؿ غير مشركع سبب 
ضررا لمبيئة أك أحد عناصرىا يككف مف شأنو أف يضع مسبب ىذا الفعؿ في دائرة المساءلة 

ىك ىؿ كؿ فعؿ يحدث ضررا لؤلفراد أك لمبيئة يكجب التعكيض : القانكنية كلكف التساؤؿ ىنا
عنو ؟ أـ أنو يجب أف يتصؼ بالفعؿ الخاطئ لكي تتـ المساءلة عمى ىذا األساس؟ 

كجب تحديد فكرة الخطأ بسبب االختبلؼ  (الفرع الثاني) الخطأركفقبؿ التطرؽ ؿ
المتضارب بيف اآلراء في تحديد معنى الخطأ في المسؤكلية المدنية التقصيرية التقميدية 

: عمى التكالي آنفا (الفرع األكؿ)كالخطأ االحتياطي في المسؤكلية التقصيرية االحتياطية 

تحديد فكرة الخطأ االحتياطي   : الفرع األول
لتحديد فكرة الخطأ االحتياطي كجب إبراز أىـ الفركقات التي تميزه عف الخطأ 

: كىذا ما سنكرده تاليا؛ التقصيرم
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الفرق بين الخطأ االحتياطي والخطأ التقصيري : البند األول
الخطأ في المسؤكلية التقصيرية ىك العمؿ الضار غير المشركع، أم العمؿ الضار 
المخالؼ لمقانكف، أما الخطأ االحتياطي فيك أيضا عمؿ غير مشركع كلكف احتماليا ألف 

فة تدابير االحتياط، ؿالضرر الذم قد ينجـ عف نشاط مشركع قد يككف جسيما بسبب مخا
ّمو مسؤكلية مدنية عمى ضإضافة إلى أف القانكف قد حدد المجاؿ الذم يمكف أف تقـك في خ

أساس خطأ االحتياط أال كىك المجاؿ البيئي عمكما كالمجاؿ الصحي في بعض الحاالت 
 عمى خبلؼ الخطأ التقصيرم الذم يفتقر إلى تحديد ؛التي تستكفي شركط مبدأ االحتياط

. األعماؿ التي تمحؽ ضررا كينيى عنيا القانكف

يجتمع الخطأ التقصيرم كالخطأ االحتياطي في أف كمييما إخبلؿ بالتزاـ سابؽ، كلكف 
يختمفاف في تحديد االلتزاـ الذم يعتبر اإلخبلؿ بو خطأ، أما في األكؿ فيذه االلتزامات غير 

الميـ أف يككف التزاما ببذؿ عناية، كأما في الثاني فااللتزاـ محدد ، بؿ محددة بشركط معينة
 ػػػػ كىك بعيد كؿ البعد عف االلتزاـ ببذؿ عناية الذم يفرض الحيطة في مكاجية قانكنا

إذ يعتبر كؿ مخؿ باحتراـ تدابير مبدأ االحتياط خطأ مكجبا لممساءلة 1األخطار المعركفة ػػػػ
 .عميو كفؽ شركط كحاالت مبدأ االحتياط طبعا

حيث اعتبر عدـ التصرؼ في مكاجية خطر مجيكؿ كمحتمؿ الكقكع خطأ مكجبا 
 ىك مبدأ 1993لممسؤكلية المدنية بناء عمى ككف مبدأ االحتياط ككفؽ اجتياد قضائي سنة 

منجاة مف حالة عدـ اليقيف العممي ذك التأثير السمبي كالجسيـ عمى الصحة العمكمية بشكؿ 
 .خاص

                                                           

 .123مرجع سابؽ ، ص اؿضيؿ، كبف معركؼ ؼ1 
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إال أف بعض المختصيف في المجاؿ تخكفكا مف أف فكرة إثراء الخطأ ستؤدم إلى 
، كذلؾ لعدة اعتبارات جعمت المنافسة 1استبعاد المسؤكلية المكضكعية المنبنية عمى المخاطر

 :تظير بيف أم المسؤكليتيف ستطبؽ في خضـ اختبلؼ المعايير التالية

  إثبات العبلقة السببية بيف الضرر كالخطأ في مجاؿ االحتياط أمر صعب، بالنسبة
لما ىك عميو في المسؤكلية المدنية التقميدية، لما لمضرر المحتمؿ مف خاصية التعقيد 

. الناتجة عف ككنو ماسا بالمصالح الجماعية
 2.ضركرة المجكء لمخبرة في الحاالت التي تدخؿ ضمف اختصاص مبدأ االحتياط 
  ال تتخذ التدابير االحتياطية إال في حالة األخطار الجسيمة، التي تستدعي تكقيع

 3.المسؤكلية في حاؿ مخافتيا أك إغفاليا

ال يمكف أف يطبؽ عمى الضرر المحتمؿ نفس الشركط التي تبنى عمييا المسؤكلية 
. التقميدية المتمثمة في اتسامو بأنو مؤكد كشخصي كمباشر

أركان الخطأ االحتياطي : البند الثاني
: لمخطأ أركاف ثبلثة نذكرىا تباعا

 الذم يتمثؿ في سمكؾ ما، يصدر في األصؿ عف اإلنساف سكاء بعمؿ : الركف المادم
 .إيجابي أك بعمؿ سمبي

 إرادة المسؤكؿ الحرة كالكاعية، أم أف مرتكب الخطأ مدرؾ لبلنحراؼ : الركف المعنكم
 .الذم قاـ بو، أم يفترض أف يككف لديو عنصر اإلدراؾ كاالختيار 

 حظر المجتمع لسمكؾ المسؤكؿ كاعتبار ىذا الفعؿ غير مشركع: الركف االجتماعي. 

                                                           
 
1
 Patrice Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, éd, Dalloz ,Paris 2009, p138. 

2
 Patrice JOURDAIN, Principe de précaution et responsabilité civile, petites affiches novembre 2000, p51.  

 يعتبركف أف المسؤكلية االحتياطية كالمسؤكلية المدنية التقميدية  MANSSUYك BACHEMAN إال أف بعض الفقياء أمثاؿ 3
ال تختمفاف في درجة الجسامة، مستنديف في ذلؾ إلى أنو ال يتـ التعكيض عمى الحاالت التي يككف فييا الضرر بسيطا في 

.  بأنو ليس ىناؾ تعكيض أصبل في المسؤكلية االحتياطيةاالمسؤكلية المكضكعية، إال أنيـ أغفمك
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ىك إذ أركاف الخطأ بشكؿ عاـ، فالخطأ البيئي ال يتخمؼ عنو، ىي إذا كانت ىذه 
دراؾ مرتكب الفعؿ الضار  السمكؾ المنحرؼ الذم يقترفو الممكث بفعؿ أك امتناع عف فعؿ كا 

. ، بؿ حتى دكف إدراكو أك اقتناعو بذلؾبالبيئة لبلنحراؼ الذم قاـ بو

صور الخطأ االحتياطي : الفرع الثاني
لمخطأ االحتياطي صكرتاف مؤديتاف لترتيب المسؤكلية المدنية عمى مرتكبو، إذ تتمثؿ 

كتتمثؿ الثانية في خطأ التعسؼ في استعماؿ  (أكال)الصكرة األكلى في خطأ اإلىماؿ
 .(ثانيا)الحؽ

خطأ اإلىمال     : البند األول
الخطأ باإلىماؿ يؤدم إلى قياـ المسؤكلية عف الضرر الجسيـ البلحؽ بالبيئة، فاإلىماؿ 

ىك صكرة مف صكر الخطأ، فكؿ إىماؿ أك عدـ احتراز ميما كانت درجتو يشكؿ الخطأ 
 إذا تسبب ىذا اإلىماؿ بضرر جسيـ لعناصر البيئة كال  االحتياطيةالمكجب لممسؤكلية المدنية
 .يمكف تعكيضو أك إصبلحو

إف الخطأ كعنصر أساسي في المسؤكلية التقصيرية القائمة عمى أساس النظرية الذاتية 
ليس لو تعريؼ محدد في التشريعات المختمفة، كىذا ما سيؿ إدماج الخطأ االحتياطي ضمف 

 كالخطأ االحتياطي يمكف أف يككف عمدا كيمكف أف يككف غير ؛قكاعد المسؤكلية المدنية فقيا
عمدم، أم اإلىماؿ الذم يككف بدكره نتيجة عدـ اتخاذ التدابير االحترازية المنصكص عمييا 

. في القانكف

 تشكؿ الغالبية العظمى مف  أنيا الدعاكل المستندة عمى اإلىماؿعمىإف ما نبلحظو 
االدعاءات المدنية في ميداف األضرار البيئية، إذ يتمثؿ إىماؿ المدعى عميو في الدعكل 

لمخالفاتو القكانيف أك األنظمة خاصة المتعمقة بحماية البيئة التي تفرض عادة التزامات يجب 
عمى األشخاص عدـ مخالفتيا، فيعد الشخص ميمبل إذا لـ يراع جانب الحيطة كالحذر 

أم أف معيار الرجؿ المعتاد ، المذيف يجب أف يراعييما الرجؿ المعتاد لك كجد في مثؿ ظركفو
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ىك المعيار المتبع لتحديد اإلىماؿ، إال أننا نفترض أف الشخص الذم قاـ بفعؿ مخالؼ 
لؤلنظمة كالمكائح البيئية كاف عميو أف يراعي كاجب الحيطة كالحذر كبالتالي يحتـر ىذه 
القكانيف كاألنظمة، فمجرد مخالفتو ليا يكجب مسؤكليتو بصرؼ النظر عف اتخاذه كاجب 

 1.الحيطة كالحذر، أم أف مخالفة القكانيف تعد إىماال يكجب المسؤكلية

ىناؾ حاالت تدخؿ في ظؿ اختصاص المسؤكلية اإلدارية، إال أنيا تتحكؿ الختصاص 
المسؤكلية المدنية بسبب أحد صكرتي خطأ اإلىماؿ الذم يترتب عف اإلدارة المعنية بتطبيؽ 

 :مبدأ الحيطة

  حالة غياب أك عدـ كفاية تدابير الحيطة. 
  مف المنتكجات كالخدماتأمء لمرفؽ مراقبة سالتسيير اؿ حالة: 

ما تقـك بالنشاط المنكط بيا، لكف  2تعتبر ىذه الحالة األكثر كقكعا، إذ أف اإلدارة غالبا
ككف ذلؾ في عدة مبطريقة سيئة لـ تكف كافية لتفادم اإلضرار التي  لحقت بالمستيمكيف، ك

: حاالت منيا

  التأخير في اتخاذ تدابير الحيطة حالة: 

البلزمة حالما تتكفر   مبدأ الحيطة يكجب عمى اإلدارة اتخاذ التدابيراتطبقا لمقتضي
كجكد خطر ييدد صحة المستيمكيف، ففي حالة ثبكت أنو رغـ بمعمكمات مبلئمة تفيد  لدييا

                                                           
بحيث تعتبر مف خبللو أف كؿ خطأ في االحتياط  ،1998جكيمية 17 صدكر قرار تنظيمي لكزارة العدؿ الفرنسية بتاريخ 1

. ككؿ تأخر أك تردد في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحالة المعركضة ىك خطأ عدـ االحتياط كاإلىماؿ
 يعني أنو في القميؿ مف المرات ال تقـك اإلدارة بالنشاط المنكط بيا كبالتالي قد تمنح تراخيص لمف ال يستحقيا كما يمكف 2

ترتيب المسؤكلية المدنية إلى جانب اإلدارية عف الخطر المحتمؿ عمى أساس مبدأ االحتياط ،الذم لـ تتخذه اإلدارة  في 
 .إغفاليا لمرقابة،ك بالمفيـك المعاكس يعني اإلىماؿ أك عدـ الكفاءة



 
 

112 
 

عمـ اإلدارة بكجكد خطر مشبكه لكنيا تأخرت في مكاجيتو، فإف اإلدارة ممزمة بتعكيض 
 1.المستيمكيف

 يطرح بشدة مسألة التاريخ حتياطغير أف خطأ اإلدارة في تأخرىا في اتخاذ تدابير اال
المرجعي لتقرير التأخير، كىذا مابيف بكضكح ما  إذا كاف القاضي طبؽ مبدأ الحيطة أـ مبدأ 

. الكقاية 
كالمقصكد إذف أنو إذا كانت المعطيات العممية المتكفر لدل اإلدارة في التاريخ المرجعي 

فإف ذلؾ يدؿ عمى أف القاضي لـ يستند لمبدأ ، الذم حدده القاضي تؤكد قطعا الخطر
نما لمبدأ الكقاية كالعكس صحيح . الحيطة كا 

  مثؿ رفض منح الترخيص أك التأخر في ، حالة التجاكز في اتخاذ تدابير الحيطة
 2.ذلؾ، أك في حالة السحب التعسفي لممنتكجات كالخدمات المشبكىة

خطأ التعسف في استعمال الحق : البند الثاني
، كالقانكف يعطي 3لمسؤكلية المدنيةؿكجب ـالتعسؼ في استعماؿ الحؽ يعد خطأ 

لكنو يرسـ ليـ حدكدا ال يستطيعكف تجاكزىا ألنيـ ، األشخاص حرية ممارسة حقكقيـ
بتجاكزىا يككنكف قد تعسفكا في استعماؿ حقكقيـ، فالشخص لو أف يمارس حقكقو كما رسميا 

 كأف يجرم عمى عقاره ما يريد مف التصرفات كالبيع كالشراء كاليبة كالرىف طالما ؛لو القانكف
 لكف 4.أنو ال ينجـ عف ممارستو ىذه أم ضرر جسيـ عمى الصحة العامة أك عمى البيئة 

السؤاؿ المطركح ىنا يكمف في كيؼ يمكف أف يككف التعسؼ في استعماؿ الحؽ خطأ مكجبا 
لممسؤكلية عف األضرار الجسيمة التي قد تصيب البيئة عمى كجو الخصكص كالصحة العامة 

عمى كجو العمـك ؟ 
                                                           

. 114يكسؼ الجيبللي، المرجع السابؽ، ص 1 
 .117يكسؼ الجيبللي، المرجع السابؽ، ص  2
 القاىرة، مصر،بكجو عاـ،- نظرية االلتزاـ- الكسيط في شرح القانكف المدني ، الجزء األكؿ  عبد الرزاؽ احمد السنيكرم،3

. 702ص 
 .مكرر مف القانكف المدني الجزائرم عمى أف التعسؼ في استعماؿ الحؽ يشكؿ خطأ124نصت المادة  4
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االنحراؼ عف السمكؾ قد يككف تعسفا في استعماؿ الحؽ كقد يقع نتيجة إتياف إف 
ذا ما تممؾ الشخص الطبيعي أك 1رخصة، إذ تعتبر الرخصة حرية مباحة في التصرؼ ، كا 
غيره التـز بالقدر الكافي مف الحيطة  المعنكم رخصة لمقياـ بنشاط ما ضمف مشركع أك

 ؛كالتبصر كاليقظة لتفادم األخطار المحتممة الجسيمة كالمضرة بالمجتمع ككؿ بيئيا أك صحيا
أما  كالتي تعتبر في حالة عدـ اتخاذ ىذه التدابير االحترازية خطأ يحقؽ مسؤكلية في ذمتو؛

التعسؼ في استعماؿ الحؽ فيك خركج عف الحدكد المرسكمة لو قانكنا في استعماؿ ىذا 
الحؽ، كىذا ما يجعؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ أكثر اتساقا مع مخالفة تدابير االحتياط 

. لترتيب المسؤكلية االحتياطية عمى مرتكب الخطأ االحتياطي

إف التعسؼ في استعماؿ الحؽ في مجاؿ األضرار البيئية المحتممة لو مجاؿ خصب 
خاصة كأف معظـ األضرار البيئية المحتممة الكقكع تنجـ عف استعماؿ حقكؽ تعد في األصؿ 
مشركعة مثؿ استعماؿ أرض مجاكرة لمجمعات سكنية كيقاـ عمييا مصنع كيمياكيات تفرز 

 البيئة بما يمس كافة عناصر لمكاد خطيرة جدا عمى الصحة البشرية بالدرجة األكلى كعؿ
. البيئة بالدرجة الثانية 

نجد ىنا أف صاحب الحؽ مارس حقا مشركعا لو، لكنو تعسؼ في استعمالو بعدـ 
 2.اتخاذ التدابير االحتياطية التي نص عمييا القانكف

 المكاد التي اعتبرناىا سامة كضارة غير تاـ الكثير مفرغـ أف اليقيف العممي حكؿ 
بشأنيا إال أنو قد يترتب عمييا ضرر جسيـ ال يمكف تداركو كال إصبلحو مما قد يجعمو خطأ 

. بيئيا مكجبا لممسؤكلية المدنية 

 

                                                           
 .702عبد الرزاؽ احمد السنيكرم، المرجع السابؽ، ص  1
 . السالؼ الذكر10-03 مف القانكف 3/6الذم حاز قيمة قانكنية مف خبلؿ نص المادة  مبدأ االحتياط،2
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مبدأ االحتياط يكحي بكجكد قاعدة مف قكاعد السمكؾ الممزمة التي ال تقبؿ االنتياؾ 
 1. الذم يمكف أف يككف مصدرا لممسؤكلية

مكرس لنظاـ االحتياط الذم يفرض زيادة الحرص  إذا كاف االلتزاـ بتأميف األخطار
، أعمى اتخاذ  يجب ترقية كاستحداث فإنو نسب أساليب الحيطة لمجابية أم خطر غير معمـك
.مفيـك الخطأ

2
 

كبما أننا فرغنا مف دراسة عنصر الخطأ كعنصر أساسي في المسؤكلية المدنية 
. االحتياطية، سكؼ ننتقؿ إلى العنصر الثاني ليا كىك الضرر المحتمؿ 

الضرر المحتمل  : المطمب الثاني
إف الضرر االحتياطي البيئي لو خصائص معينة تميزه عف الضرر المنصكص عنو 

في القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية التقميدية، ىذه المميزات عمى غرار االحتمالية تتمثؿ في 
، إضافة إلى أنو ضرر غير (الفرع األكؿ)ككنو ضرر غير شخصي أم ضرر عاـ

 .(الفرع الثاني)مباشر

 (انعدام الصفة الشخصية في الضرر االحتياطي)الضرر االحتياطي غير شخصي : الفرع األول

المدنية االحتياطية تتعمؽ بحماية حقكؽ كمصالح ال تندرج ضمف إف قكاعد المسؤكلية 
 الضرر االحتياطي منكطا باألشياء المستعممة مف قبؿ الجميع أم كؿ الممكية، كبيذا يككف

ما يمكف أف يشترؾ فيو الجميع كالمحيط البيئي مثبل، كىذا حسب الطبيعة الخاصة لمبدأ 
 .االحتياط المتمثمة في طابع العمكمية

كفي ىذا  الضرر المحتمؿ ىك الركف الثاني مف أركاف المسؤكلية االحتياطية، 
 كال عف صكره 3الخصكص ال يمكف التحدث عف أنكاع الضرر في المسؤكلية المدنية العادية

                                                           
1
Christophe RADE, op.cit, p80. 

2
M.Rémond Gouilloud, Le risqué de l’incertain : La Responsabilité face aux avancées de la science, la vie des 

sciences, compètes rendus, Série général, t 10 1993 n° 4, Chr, p 299. 
. الضرر المادم كالضرر الجسماني كالضرر األدبي الناتجة عف الممارسات الضارة بيئيا  3
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ألننا بصدد الضرر االحتمالي سكاء كاف متكقعا أك غير متكقع،  كفي الغالب في المسؤكلية 1
االحتياطية يككف الضرر غير متكقع كليذا ال يمكف أف تؤسس دعكل تكجب التعكيض عميو 

ألنو احتمالي قد يتحقؽ كقد ال يتحقؽ،  كليس ىذا ىك السبب األساس لعدـ إمكانية 
التعكيض عنو بؿ  ألف الخطر المحتمؿ المنصكص عميو في مبدأ االحتياط يفضي إلى 
، ضرر جسيـ ال يمكف إصبلحو باألسمكب العبلجي كفرض إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو
 2.بؿ يجب تجنبو باتخاذ كافة التدابير االحتياطية البلزمة لتفادم كارثة بيئية كبشرية ضخمة

بأف عدـ اتخاذ التدابير االحتياطية "LUCCHINI" األستاذيرل في ىذا الصدد 
لمكاجية األضرار المحتممة ال تشكؿ في حد ذاتيا خطأ يستكجب المسؤكلية إال إذا تـ تكسيع 

 3.مفيـك األضرار المتكقعة

 مع الضرر المكجب لمتعكيض  كيتناسبكلك فرضنا أف التعكيض عف الخطر يتساكل
كأثر فإف ىذا ما يدفع كبقكة لبلعتراؼ بكجكد ضرر متصؿ بعدـ احتراـ مبدأ االحتياط كالعمؿ 

بو ضمف المسؤكلية المدنية االحتياطية بعد ما كاف معمكال بو في قكاعد المسؤكلية المدنية 
لما اعترؼ بالمسؤكلية عمى أساس الخطر االقتصادم كاالجتماعي لبلنتياكات ، العبلجية

المتكاصمة لمعماؿ كالمستيمكيف، مما يفرض عمى القضاء احتضاف مبدأ االحتياط كأساس 
.  لممساءلة القضائية

يطبؽ القاضي المدني مبدأ الحيطة بطريقة غير مباشرة، إذ يقـك بتكقيع عقكبات عمى 
مخالفي االلتزاـ باألمف الصحي كاإلعبلـ، ىذاف االلتزاماف يطبقاف في كؿ مف حالة األخطار 

                                                           

 .أم أف يككف محققا أكيدا كمباشرا كشخصيا، كأف يمس ىذا الضرر مصمحة مشركعة1 
 مسّمـ أف الخطرػ الضرر االحتمالي ػ يكفي لقبكؿ الدعكل القضائية المدنية، لكنو ال يكفي لقياـ المسؤكلية المدنية، ألنيا 2

تقـك عمى الضرر القائـ الحاؿ، ال عمى مجرد الخطر بينما يجكز أف تقـك المسؤكلية الجنائية عمى مجرد الخطر، كذلؾ في 
جرائـ السمكؾ المجرد، كما في استعماؿ آالت التنبيو أك مكبرات الصكت مثبل، ككما في التدخيف ككسائؿ النقؿ العاـ 

. 292طارؽ إبراىيـ الدسكقي، المرجع السابؽ، ص : لممزيد انظر ./كالحافبلت 
3
 Laurent LUCCHINI,"L e principe de précaution en droit international de l'environnement ombre plus que 

lumière", A.FDI ,Paris,1999, p728.   
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المؤكدة كحالة األخطار المحتممة، مثؿ ما يشترطو قانكف حماية المستيمؾ عند تطبيؽ نظاـ 
البطاقات عمى السمع كالمكاد االستيبلكية إلعبلـ المستيمؾ عف خطكرة كآثار المنتكجات، ىذه 
االلتزامات المؤثرة عمى سمكؾ األشخاص المعنية بتطبيؽ مبدأ االحتياط تـ تكسيع مضمكنيا 

 1. تدعيما لمضمكف الخطأ P.BECHEMANك V. MANSSUYكما يقكؿ

لذا نبلحظ أف غالبية التشريعات الداخمية مكنت الجمعيات البيئية مف ممارسة حؽ 
 لمحد مف التجاكزات كاالعتداءات المتكررة عمى البيئة كالصحة العامة 2التمثيؿ القانكني

 المتعمؽ بحماية البيئة في إطار 10-03أيضا،  إذ كرس المشرع الجزائرم في القانكف 
دكف اإلخبلؿ باألحكاـ القانكنية "  منو 36التنمية المستدامة،  حيث جاء في نص المادة 

أعبله، رفع دعكل أماـ 35السارية المفعكؿ يمكف لمجمعيات المنصكص عمييا في المادة  
الجيات القضائية المختصة عف كؿ مساس بالبيئة، حتى في الحاالت التي ال تعني 

 3".األشخاص المنتسبيف ليا بانتظاـ

ضرر االحتياط ضرر غير مباشر ال: الفرع الثاني
الضرر االحتياطي الذم يحتمؿ كقكعو ىك ضرر غير مباشر، يعني أنو في حاؿ 
تحققو سيككف مدمرا لمعديد مف العناصر البيئية إف لـ نقؿ كميا، فيك ليس محدد المجاؿ 

بحيث ال ترقى التكقعات المحتممة لمعمماء كالخبراء كاإلدارييف لحدكد تأثيراتو، فمثبل قد يحتمؿ 
ضرر كبير في حاؿ تحقؽ الخطر المنجر عف النفايات المطمكرة تحت األرض، ىنا إف 

أمكف تكقع اآلثار السمبية الجسيمة التي قد يتسبب فييا ىذا االعتداء البيئي، فإنو ال يمكف 

                                                           
1
  Pierre BECHEMAN, Véronique MANSSUY ,op.cit, p100. 

 .75، ص2005كناس يحيى، تطكر النظاـ القانكني لتأسيس الجمعيات في الجزائر، مجمة الحقيقة، العدد السابع، ديسمبر 2

تساىـ الجمعيات المعتمدة قانكنا كالتي تمارس أنشطتيا في مجاؿ حماية :"  عمى10-03 مف القانكف 35تنص المادة  3
بداء الرأم كالمشاركة كفؽ  البيئة كتحسيف اإلطار المعيشي، في عمؿ الييئات العمكمية بخصكص البيئة، كذلؾ بالمساعدة كا 

". التشريع المعمكؿ بو
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ينجر عنيا مف تفشي لؤلمراض المعركفة كغير تكقع اآلثار التي قد تصيب الصحة العامة، كما 
 .المعركفة حتى اآلف

العالقة السببية  : المطمب الثالث 
إف العبلقة السببية في المسؤكلية المدنية العادية تعني أف يككف الضرر نتيجة مباشرة 
لمخطأ، إذ مف دكنيا ال مجاؿ إلعماؿ قكاعد المسؤكلية المدنية، كبما أف صفة الضرر في 
المسؤكلية عمى أساس االحتياط احتمالي كغير مؤكد كبما أف األضرار لـ تنتج بعد كفقا 

فإف إثبات كجكد عبلقة سببية بيف الفعؿ المنتج ، لمخاطر غير مؤكدة ككقكعيا مجرد احتماؿ
. كالضرر الناتج يشكؿ صعكبة كبيرة

المنحى الجديد لمعالقة السببية : الفرع األول
إف صفة الضرر في المسؤكلية االحتياطية المكسكمة باالحتماؿ تجعؿ مف العبلقة 

السببية تأخذ منحى جديد عف منحى العبلقة السببية في المسؤكلية المدنية المعركفة، ذلؾ أف 
كبيف األضرار الجسيمة كالخطيرة  (الفعؿ المنتج)إقامة عبلقة سببية بيف النشاط الممكث 

فضبل عف احتمالية كقكع ىذه ، المفتقرة إلى خبرات عممية كاسعة نظرا لصعكبتيا كتعقيداتيا
األضرار البالغة األىمية لتعدد مصادر حاالت سكء مختمؼ عناصر البيئة كتفرعيا كتجددىا 

كالتي تمس الكثير مف المناطؽ الحساسة كالمساحات الخضراء الكبيرة التي ، بشكؿ مستمر
ة مما قد يمس الصحة العامة، متمعب دكرا ىاما في استمرارية الحياة البشرية كالحيكانية كالبيئ

.   جعؿ مف إثبات الضرر المؤكد أمرا مستحيبل، األمر الذم مككنتيجة مباشرة البيئة

صعوبات إثبات العالقة السببية : الفرع الثاني
مف الصعكبات التي تكاجو إثبات العبلقة السببية في مجاؿ األضرار البيئية المحتممة 

الكقكع أف المدعي أيا كاف مكمؼ بإثبات الضرر كمؤازرة ادعاءاتو بأدؽ األدلة كالحجج 
 1العممية الممكنة كخاصة في مثؿ بعض الحاالت التي تدخؿ في تطبيقات مبدأ االحتياط 

                                                           

 .79انظر المبحث الثالث الخاص بتطبيقات مبدأ االحتياط في الفصؿ األكؿ، ص1 
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خاصة كأف قضايا التمكث البيئي ليا طابع عممي بحت، كىذا ما يضيؽ مف نطاؽ السمطة 
التقديرية لمقاضي ككنو ليس بخبير عممي، األمر الذم يفرض تعزيز المجكء إلى الخبرات 

. العممية كتفعيميا لتييئة أفضؿ الظركؼ لتطبيؽ المسؤكلية المدنية االحتياطية

يعتبر الفقو أنو إذا كاف مف غير المعقكؿ اشتراط يقيف مطمؽ عف غياب ضرر ك
محتمؿ قبؿ الترخيص لمزاكلة نشاط ممكث، فإنو ال يقبؿ بعد ذلؾ اشتراط يقيف مطمؽ في 

العبلقة السببية، لذلؾ يقترح تخفيؼ طرؽ تقدير العبلقة السببية مف خبلؿ تكسع القاضي في 
كالقرائف المادية، كيكتفي بإقامة احتماؿ كافي لمسببية كبذلؾ  (indices)قبكؿ المؤشرات 

أف يذىب القاضي إلى أبعد مف ذلؾ مف  يصبح اليقيف المشترط في العبلقة السببية نسبيا، أك
خبلؿ تقبؿ القرينة السمبية كالمستكحى مف غياب تسبيب آخر مف طبيعتو أف يفسر عدـ كقكع 

الضرر، أك أف يستند القضاء إلى فكرة ثبكت الخطر لتسييؿ العبلقة السببية بيف النشاط 
 .حكلوالخطير كاألضرار الحاصمة 

 أصبح مف الممكف العمؿ بمبدأ االحتياط عمى الرغـ مف عدـ كجكد السببية إال أنو
 1.الظاىرة بيف المصدر كالضرر

آثار قيام المسؤولية المدنية االحتياطية : المبحث الثالث
دعكل المسؤكلية االحتياطية التي يخمك جزاؤىا مف نظاـ التعكيض كالذم يحؿ محمو 

بعض اإلجراءات الردعية التي تعتبر جزاء لكؿ مسؤكؿ عف ارتكاب أم خطأ احتياطي، تقـك 
كتتحقؽ أثارىا  (الخطأ االحتياطي، الضرر المحتمؿ، العبلقة السببية )بتكافر أركانيا الثبلثة

المتمثمة أساسا في الدعكل االحتياطية التي سنفصميا في المطمب األكؿ، أما المطمب الثاني 
. فسيخصص لمجزاءات التي تنجر عف ىذه المسؤكلية

                                                           
1
Le principe de précaution en santé environnementale, Présentation et exemples d'application en Rhône –Alpes,  

Les dossiers santé –environnement de l'ORS,n°3,AVRIL 2009, p1.    
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 دعوى المسؤولية المدنية االحتياطية: المطمب األول

لمكلكج في دعكل المسؤكلية االحتياطية كجب التعرض لكؿ مف القضاء المختص ك
: ، كىذا ما سنكرده تاليا(الفرع الثاني)كأطراؼ دعكل االحتياط  (الفرع األكؿ)بدعكل االحتياط 

القضاء المختص بدعوى المسؤولية المدنية االحتياطية  : الفرع األول
بسبب تأخر اإلجراءات المعمكؿ بيا في قضاء المكضكع فإف الطابع االحتياطي 

لممسؤكلية المدنية ال يتبلءـ مع ىذه اإلجراءات ألف خصكصية مبدأ االحتياط التي ال تسمح 
بتأخير اتخاذ التدابير االحتياطية ألم سبب كاف حتى كلك تعمؽ األمر بعدـ تكفر التقنيات 

العممية كالتكنكلكجية لمتعرؼ عمى طبيعة الخطر الجسيـ المحدؽ بالبيئة فما بالؾ باإلجراءات 
. التنظيمية المتعمقة بفحص مكضكع النزاع المعمكؿ بيا

كليذا فإف اإلجراءات المعمكؿ بيا في قضاء االستعجاؿ أكثر تناسبا مع ما جاء في 
المتعمؽ بمبدأ الحيطة كالتي تقضي بأف عدـ تكفر التقنيات بالنظر إلى 1نص المادة الصريح

المعارؼ العممية الحالية سببا في اتخاذ تدابير فعمية كمناسبة لمكقاية مف خطر األضرار 
الجسيمة كالمضرة بالبيئة، إذ ال شؾ أف القضاء اإلستعجالي يناسب جدا مبدأ الحيطة حيث 

 .أف ىذا األخير يرتبط بأخطار جسيمة عمى صحة المستيمكيف نظرا لتعقدىا عمميا

 الفقو بأنو الخطر قيعرؼالذم - بحيث يجعؿ مف ميمة تكسيع مضمكف االستعجاؿ 
بالشؾ الذم يسمح لمقاضي بأخذ تكصؼ - 2.الحقيقي المحدؽ بالحؽ المراد المحافظة عميو

سمطة أكسع التخاذ التدابير اإلستعجالية لمتدخؿ بما يتماشى مع منع تحقؽ األضرار البيئية 
. المحتممة الكقكع الجسيمة كالضارة

                                                           

.  مف قانكف حماية البيئة كالتنمية المستدامة السالؼ الذكر3/6المادة 1 
الغكثي بف ممحة ،القضاء المستعجؿ كتطبيقاتو في النظاـ القضائي الجزائرم، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ العمكمية، الطبعة 2 

 .09، ص2000األكلى،
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فالقضاء المختص بالنظر في المسائؿ المتعمقة بكجكد خطر ضرر جسيـ بالبيئة كغير 
قابؿ لبلسترداد ىك القضاء اإلستعجالي، كما يزيد مف تأىيمو كمختص لمنظر في مثؿ ىذه 
الحاالت ىك عدـ تأثيره في الفصؿ في المكضكع، مع إضفاء نكع مف المركنة عمى تقدير 

. اليقيف 

كلمتكسيع مف صبلحيات القضاء اإلستعجالي ليحتضف القضايا المتعمقة بالبيئة 
المندرجة تحت مسمى التدابير االحتياطية لممسؤكلية المدنية، كرس القضاء الجزائرم الطابع 

 1االستعجالي كاالحتياطي لحماية العناصر الثقافية التي تعد مف حماية البيئة

يميؿ لتعزيز اإلشارة إلى عدـ تقادـ اإلجراءات أماـ بالخصكص مبدأ االحتياط إف 
، مما "قنبمة قانكنية مكقكتة"القاضي في المحاكـ، جاء ىذا الحؿ نتيجة ككف مبدأ االحتياط 

سيؤدم إلى سنكات عديدة بعد كقكعيا لمتشكيؾ في مسؤكلية كاضعي السياسات لمقرارات التي 
 2.اتخذكىا بينما كانكا ال يدرككف العكاقب تماما

إضافة إلى أف الممارسة في إطار القضاء اإلستعجالي، تمثؿ نقطة حساسة في مجاؿ 
كىذا ما يطرح التساؤؿ عف مدل انسجاـ كتكافؽ نظاـ االستعجاؿ الكارد في 3حماية المستيمؾ

، مع أحكاـ مبدأ الحيطة ؟ 4إك ؽ إ ـ 

 

                                                           

. 313كناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابؽ، ص 1 
 
2

فً االستئىبف انزي قذو أمبو مجهس انذَنت انفشوسً ضذ اإلرن بزساعت انزسة انمعذنت َساثٍب، مه قبم جمعٍت 

انفشوسٍت، ببالستىبد نمبذأ االحتٍبط َتطبٍقً َفً ٌزي انحبنت ،ٌتطهب أوً ال ٌمكه اتخبر أي قشاس إلدخبل انكبئىبث "عزبىبٍس"

 :عه وقال".انحٍت انمعذنت َساثٍب فً انىظبو االٌكُنُجً نطبنمب أوً ال ٌظٍش عهى تفبعم مه َكبنت انبٍئت َانصحت انعبمت

Olivier Godard, Le principe de précaution , une nouvelle logique de l'action entre science  et démocratie ,p34. 
. 05جيبللي، المرجع السابؽ، ص اؿيكسؼ 3
 المتعمؽ باالستعجاؿ أماـ الييئات القضائية اإلدارية في القانكف 2000جكاف30 المؤرخ في 597-2000القانكف  4

. الفرنسي
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كبالنظر لمطابع الجسيـ المحدد النعكاسية األخطار المشبكىة، فإف شرط االستعجاؿ 
أم بتعبير ، 1 أف يككف محققا بصدد كؿ تطبيؽ لمبدأ الحيطةيكشؾبالمعنى المذككر أعبله، 

 .آخر فإف كجكد األخطار المشبكىة يمكف أف يبرز دائما كجكد حالة استعجاؿ

األكؿ مادم يتمثؿ في جسامة آثار القرار المطعكف : يتككف االستعجاؿ مف عنصريفإذ 
. كىك الكقكع الفكرم لمتأثيراتكالثاني كقتي ، فيو

فإف العنصر .إذا كاف العنصر األكؿ ال يثير أم أشكاؿ بخصكص مبدأ الحيطة ؼ
  (La survenance immédiat edes effets)الثاني أم الكقكع الفكرم لؤلضرار

يطرح فعبل صعكبات إلمكانية تصكر تطبيؽ مبدأ الحيطة في إطار اإلجراءات 
مف مقتضيات مبدأ الحيطة أنو يأخذ بعيف االعتبار التأثيرات الطكيمة ؛ كما أف اإلستعجالية

أم تمؾ التي ال تظير إال بعد مدة طكيمة مف التعرض  (Les effets à long termes)األمد 
 2.لمخطر

فإف المشرع الفرنسي يككف قد دعـ " عدـ اليقيف"طالما أف الشؾ يرتبط أكثر بمفيـك 
. 3أكثر تطبيؽ مبدأ الحيطة في إطار اإلجراءات اإلستعجالية

تمس  (نزاع)يجب عمى القاضي مراعاة احتراـ مبدأ االحتياط إذا رفعت أمامو دعكل 
لتحقؽ مف أف تنفيذ ىذا المبدأ لو ما يبرره، ككذا التأكيد مف  ؿإحدل حاالت المبدأ بتكريس تاـ

حقيقة  اإلجراءات مف تقييـ لممخاطر كفي القرارات المتخذة مف اإلدارة بشأنو، كأخيرا يجب 

                                                           
. 125، المرجع السابؽ، ص جيبللياؿيكسؼ  1
 .106ص نفس المرجع،  ،جيبللياؿيكسؼ  2
 .107نفس المرجع، ص، جيبللياؿيكسؼ  3
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التحقؽ مف عدـ كجكد خطأ كاضح لمتقييـ في اختيار التدابير االحترازية التي خططت مف 
 1.قبؿ اإلدارة 

قطعا جعمت بعض الترتيبات لئلجراءات المتبعة لمكاجية ىذا المبدأ أماـ القاضي لدل 
مختمؼ المحاكـ أك شبو القضاء مف المحكمة الدكلية لمعدؿ كالمحكمة الدكلية لقانكف البحار 

عف طريؽ استعماؿ كرقة عدـ  أك مف ىيئة تسكية المنازعات في منظمة التجارة العالمية
اليقيف العممي الذم يكليو االىتماـ بالحؽ في البحث عف أدلة، عف طريؽ دراسة التأثير الذم 

 2. أك في محتكيات األدلةدعاءيمكف مبدأ االحتياط مف تحصيؿ متطمبات القاضي في اإل

أطراف دعوى المسؤولية المدنية االحتياطية : الفرع الثاني
لرفع أم دعكل مسؤكلية كجب أف ينشط ىذه الدعكل طرفاف أساسياف ىما المدعي 

. كالمدعى عميو

المدعي : البند األول
المدعي في العادة ىك المضركر، كبما أننا  بصدد دعكل المسؤكلية االحتياطية فإف 
المضركر غير محدد، كرغـ ىذا ال يمكننا أف نقكؿ بأنو ال يمكف رفع أم دعكل عمى ىذا 

األساس، ألنو رغـ احتمالية الضرر الذم قد ينجر عف الخطر الجسيـ المحدؽ بالبيئة 
كالصحة العامة أساسا، فإف المسؤكؿ الذم نتحدث عنو قد ارتكب خطأ احتياطيا يستكجب 

                                                           
أف كجكد أم زيادة في خطر اإلصابة بسرطاف الدـ في األطفاؿ الساكنيف عرضة "مجمس الدكلة "تطبيقا ليذه المبادئ أقر 1

كاعتبارىا ، د عبلقة سببيةككج بعدـ عممياؿت كثباؿ عمى الرغـ مف ،لمحقكؿ الكيركمغناطيسية ذات لتردد المنخفض جدا
أعتبر أف إجراءات تقييـ ، في حالة المعرفة العممية لتبرير تطبيؽ مبدأ االحتياط كمع ذلؾ، فرضية مقنعة بما فيو الكفاية
كاالحتفاظ بالتدابير االحترازية (المتابعة الطبية، أجيزة لرصد كقياس المكجات الكيركمغناطيسية)المخاطر المبلئمة قد نفدت 

إذ ليس مف الكاضح  -كالتقميؿ إلى أدنى حد مف عدد المنازؿ بالقرب مف الخط كتجنب إنشاء أم تقديـ لمطعاـ  (اإلعبلـ)
. المحتممةالمخاطر اعتبارىا غير كافية لمتعامؿ مع إدراؾ 

 ال عيكب أك تكاليؼ ،بمجرد تنفيذ ىذه التدابير االحترازية ستنتيي مساكئ المشركع لمسكاف المحمييف، باإلضافة إلى ذلؾ
. تمس بيذا التدابير الماسة بالمشركع ألنيا فائدة عامة

2
Julien CAZALA;  Principe de précaution et procédure  devant le juge international; Allocataire de recherche, 

Université Panthéon-Assas, Paris; p152.  
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نما تفرض جزاءات ردعية  تحميمو المسؤكلية التي ال ترتب تعكيضا لعدة أسباب معينة، كا 
 .تجنب المدعي التعرض لخطر كقكع الضرر الذم ال يمكف إصبلحو أك الرجكع عنو

إذف المدعي ىك المضركر، كالمضركر في المسؤكلية االحتياطية كؿ شخص يحتمؿ 
أف يصيبو ضرر جسيـ، أم باألحرل الجيات المعنية بتطبيؽ مبدأ الحيطة المذككرة سابقا 

ىي طرؼ االدعاء في ىذه المسؤكلية، طبعا األشخاص الخاصة كخاصة الجمعيات المعنية 
بحماية البيئة، ألف الدعكل إف قدمت ضد األشخاص العامة فسنككف أماـ دعكل مسؤكلية 

 .إدارية كليست مدنية

تعتبر جمعيات حماية البيئة مف بيف األشخاص المعنكية الخاصة، التي تستطيع أف 
تتأسس كأطراؼ مدنية بالنظر لمدكر الفعاؿ الذم تمثمو جمعيات حماية البيئة،  التي 

يستحسف أف يمكنيا القانكف بشكؿ أعمؽ مف ممارسة حؽ التقاضي سكاء عف طريؽ االدعاء 
المدني أك عف طريؽ دعاكل مستقمة ترفع مباشرة أماـ المحاكـ المدنية،  كالدعكل االحتياطية 

مثبل، بالمكازاة مع مثيبلتيا مف جمعيات حماية المستيمؾ التي مكنيا المشرع الجزائرم مف 
 المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية 02-89 مف القانكف 12/2ذلؾ طبقا ألحكاـ المادة 

 . 1المستيمؾ

 منو يعطي الحؽ لجمعيات حماية البيئة في 16 في المادة 312-90يبقى القانكف 
التأسيس المدني في ظؿ غياب قانكف مستقؿ خاص بالجمعيات البيئية، إضافة إلى المادة 

                                                           

، الممغى بالقانكف 1989 فبراير 8، المؤرخة في 6ر، العدد. المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، ج02-89القانكف 1 
 .2009 مارس 8 المؤرخة في 15ر، العدد . المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، ج03-09رقـ 
-12، الممغى بالقانكف رقـ 1990ديسمبر 05، المؤرخة في 53ر، العدد . المتعمؽ بالجمعيات ،ج31-90القانكف رقـ 2 
تمت اإلشارة ليذا القانكف الممغى ألنو لـ يخمفو قانكف آخر في ىذه ) .2012 يناير 15المؤرخة في 2ر، العدد . ، ج06

 (الجزئية
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 التي تمنح ليا كبصراحة الحؽ في التقاضي لمدفاع عف البيئة 291-90 مف القانكف 74
 .مباشرة 

كفي المقابؿ لذلؾ مف التشريعات التي سمحت لمتنظيمات البيئية بأف تدافع مباشرة عف 
البيئة المشرع التكنسي الذم اعترؼ عمى سبيؿ المثاؿ لمككالة الكطنية لحماية البيئية 

(ANPE) 2.بتحريؾ الدعاكل المدنية مباشرة أماـ المحكمة المدنية 

المدعى عميو : البند الثاني
المسؤكؿ ىك الذم يككف مدعى عميو في المسؤكلية المدنية، بحيث ترفع الدعكل 
المدنية االحتياطية عمى أساس الخطأ االحتياطي الذم كقع فيو أك ارتكبو ىذا المسؤكؿ 

 .صاحب النشاط الميدد لمبيئة أك الصحة العامة

قد يككف المسؤكؿ شخصا كاحدا كقد يتعدد المسؤكلكف عف الخطأ االحتياطي كتسرم 
 .عميو نفس األحكاـ السارية في دعكل المسؤكلية المدنية العادية

حيث يمكف لمقضاء المدني أف يحكـ عمى المسؤكؿ باتخاذ كافة االحتياطات التي 
 3.تستيدؼ منع حدكث خطر أك ضرر في المستقبؿ

 4قمب عبء اإلثبات : الفرع الثاني
يقع عبء إثبات الضرر في العادة عمى مف تعرض ليذا الضرر كفقا لمقاعدة 

، إال أنو في المسؤكلية االحتياطية المشتممة عمى أنشطة خطيرة عمى (الفرع األكؿ)العامة

                                                           

،المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1990 ديسمبر 02، المؤرخة في 52ر، العدد. المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، ج29-90القانكف 1 
 .2004 أكت 15، المؤرخة في 51ر، العدد. ، ج04-05

 عاقمي فضيمة، المسؤكلية الدكلية عف تمكث البيئة، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية البيئة في ظؿ القانكف 2
 .12 قالمة، ص1945 مام 8،جامعة 2013 ديسمبر 10 ك9الدكلي كالتشريع الجزائرم، يكمي 

3
 Michel Prieur; Droit de l'environnement,3 éd; DALLOZ, 1996,n1, p850. 

 . استثناء عف قاعدة البينة عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكر4
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الشخص صاحب النشاط إثبات خمك نشاطو مف أم تيديد قد يمحؽ أم ضرر بالبيئة، كىذا 
     (الفرع الثاني)  1.ما يسمى بقمب عبء اإلثبات

تحمل المضرور عبء اإلثبات في المسؤولية المدنية التقميدية : البند األول
المدعي ىك الذم يتحمؿ عبء إثبات ما أصابو مف الضرر، كال يستطيع أف يخطك 

 2.خطكة قبؿ أف يثبت ذلؾ

ما كاف األصؿ ىك البراءة أك خمك الذمة المالية مف الديكف أك االلتزامات فإف مف ؿ
جراءات إيدعى شيئا خبلؼ ذلؾ األصؿ عميو أف يثبت ادعائو بما يؤيده كيككف متفقا مع 

كعميو يقع ما يطمؽ ، جراءات اإلثباتإقكانيف اإلثبات المكضكعة مف قبؿ المشرع لتنظيـ 
.  يدعى خبلؼ األصؿمعميو عبء اإلثبات عمى الطرؼ الذ

كعبء اإلثبات بيذا المفيـك يتنقؿ بيف األطراؼ بمعنى أنو إذا ادعى أحد األطراؼ 
ثبات ذلؾ إ ذمة الطرؼ اآلخر فيك يدعى خبلؼ األصؿ كعميو يقع عبء مكجكد ديف لو ؼ

 ملى خصمو الذإكبذلؾ ينتقؿ عبء اإلثبات منو ، بأف يقدـ مثبل مستند الديف، أماـ القضاء
فيعكد عبء اإلثبات إلى ، عميو أف يثبت بدكره أيضان براءة ذمتو بتقديـ مستند مخالصة مثبل

 يحاكؿ أف يثبت حقو بطريقة أخرل كىكذا ينتقؿ عبء اإلثبات خبلؿ مالطرؼ األكؿ الذ
نظر النزاع مف طرؼ إلى طرؼ إلى أف تقتنع ىيئة المحكمة كتصدر قرارىا بما يتفؽ مع 

 3.تمؾ القناعة

 المسؤولية المدنية االحتياطيةقمب عبء اإلثبات في : البند الثاني
المدعي عميو ىك صاحب النشاط المفترض فيو الخطأ في عدـ احتراـ تدابير الحيطة، 
كبالتالي فإف الخطر الجسيـ المكشؾ كقكعو عمى البيئة أك الصحة العامة ىك مف سيككف 

                                                           
 .371زيد الماؿ صافية، المرجع السابؽ، ص 1
. 1065عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، المرجع السابؽ، ص  2
. 1066، المرجع السابؽ، ص عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم3
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المتسبب فيو، بحيث تكجو لو أصابع االتياـ بالمسؤكلية االحتياطية، كلكي ينفي مسؤكليتو 
ىاتو يجب عميو تقديـ دفعو المؤسس عمى إثبات عدـ خطئو بتكضيح بياف اتخاذه كافة 

 .التدابير االحتياطية الكاجبة عميو لبلحتراز مف أم خطأ جسيـ محتمؿ

 (في األصؿ)في ىذه الحالة يمكف أف نقكؿ عف عبء اإلثبات أنو انقمب مف المدعي 
إلى المدعى عميو، كىذا يختمؼ عف فكرة انتقاؿ عبء اإلثبات المكجكد في المسؤكلية المدنية 

 .التقميدية

إف انقبلب عبء اإلثبات في ىذه المسؤكلية راجع لؤلركاف التي انبنت عييا، إضافة 
 .إلى خصكصية الدعكل المتعمقة بيا

الجزاءات المنجرة عن المسؤولية المدنية االحتياطية : المطمب الثاني
إف اآلثار التي تنتج عف ترتيب المسؤكلية االحتياطية تكمف في كقؼ مصدر الخطر 

كطابع ردعي لؤلضرار البيئية الجسيمة المحتممة بنكعيف مف الجزاءات؛ فالنكع األكؿ مف ىذه 
ما  ما كقؼ النشاط كا  األخيرة يتمثؿ إما بسحب أك القضاء عمى المنتجات كالمكاد الضارة كا 

الفرع )؛ كأما النكع الثاني منيا فيتمثؿ في التعكيض المؤقت  (الفرع األكؿ)بسحب الترخيص
 (الثاني

اإلجراءات الردعية لوقف مصدر الخطر : الفرع األول
تتمثؿ ىذه اإلجراءات الردعية في كؿ مف سحب أك القضاء عمى المنتجات الضارة 

، التي سنكردىا (ثالثالبند اؿ)، كسحب الترخيص(ثانيالبند اؿ)، ككقؼ النشاط (البند األكؿ)
: تباعا كاآلتي

سحب المنتجات والمواد الضارة أو القضاء عمييا : البند األول
كيككف ذلؾ عف طريؽ الحجز عمى اآلالت المستعممة في النشاط المخالؼ لمقكاعد 

المقررة لحماية البيئة، فمثبل في مجاؿ حماية الثركة الحيكانية البحرية أك السمكية فإف المشرع 
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 المتعمؽ بالصيد البحرم كتربية المائيات، أكد عمى عدة أحكاـ 11- 01كمف خبلؿ القانكف 
تجيز لؤلعكاف ذكم المؤىبلت كالمكمفيف بالبحث كمعاينة مخالفة أحكاـ ىذا القانكف، أف 
يقكمكا بحجز اآلالت كالعتاد المحظكر كالمنتجات المصطادة خبلفا ألحكاـ ىذا القانكف 
كاألدىى مف ذلؾ كمو ىك أف القانكف قد أجاز إلدارة الصيد البحرم أف تقـك عمى كجو 

ذا فصؿ  السرعة ببيع ىذه المنتكجات المصطادة كيكدع مبمغ البيع بإدارة أمبلؾ الدكلة كا 
القضاء بمصادرة ىذه المنتكجات فيبقى عائد البيع لمدكلة، كفي حالة القضاء بعدـ المصادرة 

 1.يعكد ىذا المبمغ إلى المالؾ المخالؼ

أما في مجاؿ حماية الغابات، فإف المشرع قد أجاز لرجاؿ الضبط الغابي أف يقكمكا 
بحجز األشياء كالحيكانات المحجكزة التي تستعمؿ أك ألحقت الضرر باألمبلؾ الغابية، حيث 

 أياـ فإف القاضي 06أف المشرع أقر بأنو إذا لـ يتـ المطالبة بالحيكانات المحجكزة خبلؿ
ذا لـ 2المختص  ببيعيا مف طرؼ إدارة األمبلؾ الكطنية في أقرب سكؽ مف مكاف الحجز، كا 

يتـ طمبيا إال بعد ىذا البيع يبقى لمالكيا المخالؼ أخذ حاصؿ البيع بعد اقتطاع المصاريؼ 
 3.منو

وقف النشاط : البند الثاني
إف كقؼ النشاط كأحد الجزاءات الردعية التي يمكف أف يكقعيا القاضي بشأف تدارؾ 

المغفمة مف طرؼ صاحب المنشأة أك المشركع الذم ييدد نشاطو ، التدابير االحتياطية
المساس بالصحة العامة أك اإلضرار بالبيئة، كالذم ينصب غالبا عمى المؤسسات ذات 
الصبغة الصناعية، مما ليا مف تأثير سمبي كبير إف لـ نقؿ مدمر بشكؿ كمي ال يمكف 

إصبلحو أك حتى تعكيضو لمبيئة، كخاصة تمؾ التي تنبعث منيا جزيئات كيميائية منتشرة في 

                                                           
 .2001، سنة 36 المتعمؽ بالصيد البحرم كتربية المائيات ج ر العدد11- 01 مف القانكف 66 ك64المادة  راجع 1
 . قاضي األمكر المستعجمة  بما يتعمؽ بالمسؤكلية االحتياطية 2

، سنة 26 المتعمؽ بالنظاـ العاـ لمغابات، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 12- 84 مف القانكف رقـ 69 ك 98المادة 3 
1984. 
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اليكاء، أك تمؾ المفرزة لمزيكت الشحمية الميددة لمبيئة أكال كمف ثـ الصحة العمكمية كنتيجة 
.   ثانية ليا

 المتعمؽ بحماية 10-03 مف القانكف 3/6بما أف المشرع الجزائرم نص في المادة 
البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى مبدأ االحتياط الذم فرض إلزامية اتخاذ التدابير 

 ضمف الفقرة 25االحتياطية لتفادم أم خطر جسيـ قد ييدد البيئة، فإنو نص في المادة 
إذا لـ يمتثؿ المستغؿ في األجؿ المحدد يكقؼ سير "...الثانية منيا في نفس القانكف عمى أنو 

المنشأة إلى حيف تنفيذ الشركط المفركضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضركرية بما فييا التي 
". تضمف دفع مستحقات المستخدميف ميما كاف نكعيا

 المتضمف قانكف 01-01 مف القانكف 212كفي نفس السياؽ جاء في نص المادة 
أنو لمقاضي االستعجالي لمجية القضائية اإلدارية أف يأمر بتعميؽ أشغاؿ البحث أك 1المناجـ 

 210في حالة معاينة مخالفة كما ىك منصكص عمييا في المادة :" االستغبلؿ كىذا نصيا
أعبله يمكف لرئيس الجية القضائية اإلدارية المختصة كفقا لئلجراء اإلستعجالي أف يأمر 

بتعميؽ أشغاؿ البحث أك االستغبلؿ بناء عمى طمب السمطة اإلدارية المؤىمة، كيمكف لمجية 
القضائية أف تأمر في كؿ كقت برفع اليد عف التدابير المتخذة لتكقيؼ األشغاؿ أك اإلبقاء 

".  عمييا كذلؾ بطمب مف السمطة اإلدارية المؤىمة أك مف المالؾ المستغؿ

كبما أف النشاطات المتصمة بالمكاد كالمنتجات الكيماكية الخطرة الميددة لمبيئة كالصحة 
العامة معا، ليا عبلقة مباشرة باألمف فإف كقؼ النشاط عمى ىذا األساس كفي ىذا المجاؿ 

                                                           

، 16ر،العدد.ج) 02-07، المعدؿ باألمر رقـ المتضمف قانكف المناجـ، 2001يكليك 3المؤرخ في  01-01القانكف 1 
، المتضمف 2014مارس30، المؤرخة في 18ر، العدد.، ج05-14، كالممغى بالقانكف رقـ (2007مارس7المؤرخة في 
 .قانكف المناجـ

 . المتضمف قانكف المناجـ السالؼ الذكر05-14 مف القانكف رقـ 83/3، كالمادة56المادة 
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 المعدؿ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1451-03 مف المرسـك التنفيذم رقـ 23جاءت بو المادة 
 المحدد لقكاعد األمف التي تطبؽ عمى النشاطات المتصمة بالمكاد كالمنتجات 10-192

الكيماكية الخطرة أك أكعية الغاز المضغكط، يتـ تكقيؼ النشاط في حالة إخبلؿ المستفيد مف 
االعتماد المتعمؽ بالنشاطات المتصمة بالمكاد كالمنتجات الكيماكية الخطرة أك أكعية الغاز 

. المضغكط 

بالتكافؽ مع اليدؼ الذم يصبك إلى تحقيقو مبدأ االحتياط، نص المشرع عمى آلية كقؼ 
 المنظـ إلفراز 1653-93 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06النشاط كآلية حمائية في المادة 

إذا كاف استغبلؿ :"الدخاف كالغاز كالغبار كالركائح كالجسيمات الصمبة في الجك كاآلتي
التجييزات يمثؿ خطرا أك مساكئ أك حرجا خطيرا عمى أمف الجكار كسبلمتو كمبلءمتو أك 
عمى الصحة العمكمية، فعمى الكالي أف ينذر المستغؿ، بناء عمى تقرير مفتش البيئة بأف 

ذا لـ يمتثؿ المستغؿ  زالتيا، كا  يتخذ كؿ التدابير البلزمة إلنياء الخطر كالمساكئ المبلحظة كا 
أك المسير في اآلجاؿ المحددة ليذا اإلنذار، يمكف إعبلف التكقيؼ المؤقت لسير التجييزات 
كميا أك جزئيا بناء عمى اقتراح مفتش البيئة بقرار مف الكالي المختص إقميميا دكف المساس 

..."  بالمتابعات القضائية 

 نفس اآللية 4 96/13، المعدؿ بمكجب األمر 17- 83كما تناكؿ قانكف المياه رقـ 
الحمائية كذلؾ عف طريؽ إيقاؼ عمؿ المؤسسة ذات النشاط المسبب لمتمكث، بمكجب المادة 

                                                           

، المحدد لقكاعد األمف التي تطبؽ عمى 2003ديسمبر 10 المعدؿ كالمتمـ، المؤرخ في 451-03المرسـك التنفيذم رقـ 1 
. 2003، سنة 75 العددر، ج المضغكط،النشاطات المتصمة بالمكاد كالمنتجات الكيماكية الخطرة أك أكعية الغاز 

 الذم يحدد قكاعد األمف التي تطبؽ عمى 2003ديسمبر 1، مؤرخة في 4ر، العدد.، ج19-10المرسـك التنفيذم رقـ 2 
. غكطةض الكيميائية الخطرة كأكعية الغاز الـكالمنتجاتالنشاطات المتصمة بالمكاد 

المنظـ إلفراز الدخاف  (1993 يكليك 14مؤرخة في ، اؿ46عدد د،اؿ.ج)165- 93 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06المادة 3 
 المؤرخة 18العدد د، .، ج73-2000بالمرسـك تنفيذم رقـ كالغاز كالركائح كالجسيمات الصمبة في الجك، المعدؿ كالمتمـ 

 .2000 أبريؿ 02في 
-96 المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر رقـ 1983، سنة 30، المتضمف قانكف المياه، ج ر، العدد 17- 83القانكف رقـ 4 
 .1996 يكنيك 16 في ، المؤرخة37ر، العدد .، ج13
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تقرر اإلدارة إيقاؼ سير الكحدة المسؤكلة عف التمكث إلى غاية زكالو، :"  التي جاء فييا108
". عندما يشكؿ تمكث المياه خطرا عمى الصحة العمكمية أك يمحؽ ضررا باالقتصاد الكطني

سحب الترخيص : البند الثالث
يعتبر الترخيص ذلؾ اإلذف الذم تصدره اإلدارة المختصة بممارسة نشاط معيف ال 

القرار الصادر عف اإلدارة مكضكعو "، كما يمكف تعريفو بأنو 1يجكز ممارستو إال بيذا اإلذف 
السماح ألحد األشخاص بممارسة نشاط معيف ال يمكف ممارستو قبؿ الحصكؿ عمى اإلذف 

السابؽ مف اإلدارة كفقا لمقكاعد التي تحدد شركط السماح بممارسة النشاط مف النكاحي 
 2" المكضكعية كالشخصية 

إذ تمنح ىذه الرخصة لمقياـ بنشاط محدد مع اشتراط تكافر الشركط البلزمة التي 
يحددىا القانكف لمنحو، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمبدأ االحتياط إذ يجب االعتبار بمبدأ 

االحتياط عند منح كؿ ترخيص لكؿ نشاط متعمؽ بالبيئة، كفرض احتراـ تدابير الحيطة قبؿ 
الشركع في ىذا النشاط، فإذا تـ منح ترخيص دكف االكتراث لمبدأ االحتياط يعتبر ىذا خطأ 
مرتبا لمسؤكلية عدـ اتخاذ تدابير الحيطة مما يؤدم إلى كجكب سحب الترخيص الممنكح 

 3.تفاديا لخطر جسيـ كمضر محتمؿ إصابتو لمبيئة

تترتب ىذه المسؤكلية االحتياطية بسبب اإلخبلؿ بشركط الحيطة رغـ المراحؿ اإلدارية 
التي تمر بيا الرخص لمزاكلة نشاط معيف مف مرحمة إيداع الطمب كصكال إلى مرحمة تسميـ 

الرخصة، إذ بعد تشخيص الطمب تمنح الجية المختصة مقرر القبكؿ األكلي إلنشاء 
المشركع، حيث يتضمف ىذا المقرر اإلشارة إلى كافة األحكاـ الناتجة عف دراسة ممؼ 

                                                           

 .136، ص 2002قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر،  الحمك،ماجد راغب 1 
 في قانكف اإلدارة المحمية، إشراؼ كحمكلة محمد، جامعة أبك مقدـ حسيف، دكر اإلدارة في حماية البيئة، مذكرة ماجستير2 

. 69ص ، 2012/2013، بكر بمقايد تممساف
إف تجريـ المكظؼ العاـ المانح لترخيص مبادئ االحتياط غير مجسد كاقعيا في االجتياد القضائي الجزائرم، كذلؾ راجع 3 

 .لحداثة المبدأ في القانكف الكطني
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الطمب، كال يسمـ ىذا المقرر لطالب الرخصة إال بعد قياـ ىذه الجية بمعاينة ميدانية إلى 
المكقع لمتأكد مف تطابؽ الكثائؽ المدرجة في ممؼ الطمب كنص مقرر القبكؿ، كعمى إثر ىذه 

.  اإلجراءات تسمـ رخصة االستغبلؿ إلى المستفيد 

لعؿ أشد الجزاءات اإلدارية التي يمكف تكقعيا عمى المشاريع المتسببة في تمكيث البيئة 
ىك إلغاء كسحب تراخيص ىذه المشاريع، كما أف السمطة اإلدارية التقميدية ال تكاد تذكر في 

منح التراخيص، كىذا ما أدل إلى ضعؼ سمطتيا في سحبيا؛ إال أف القانكف قد حدد ليا 
: الحاالت التي يمكف ليا فييا سحب ىذه التراخيص، كالمتمثمة في

إذا أصبح في استمرار تشغيؿ المشركع خطر داىـ األمف العاـ أك البيئة يتعذر تداركو  (1
. (كىذا ما يكحي إليو مبدأ االحتياط)

إذا أصبح المشركع غير مستكؼ لبلشتراطات األساسية الكاجب تكافرىا، مع العمـ أف  (2
. غالبية ىذه االشتراطات تتعمؽ بحماية البيئة

إذا كقؼ العمؿ بالمشركع ألكثر مف مدة معينة يحددىا القانكف، إذ ال محؿ لبقاء  (3
الترخيص مع كقؼ العمؿ، كما أف ذلؾ يحفز أصحاب المشاريع عمى استمرار تشغيميا كعدـ 

. كقفيا

 1.إذا صدر حكـ نيائي بإغبلؽ المشركع نيائيا أك بإزالتو (4

كمف أمثمة سحب الترخيص في التشريع الجزائرم ما نص عنو المشرع الجزائرم في 
في حالة عدـ مراعاة صاحب رخصة أك : " عمى أنو12-05 مف قانكف المياه 87المادة 

امتياز استعماؿ المكارد المائية لمشركط كااللتزامات المنصكص عمييا قانكنا تمغى ىذه 
". الرخصة أك االمتياز

                                                           
 .140المرجع السابؽ، صماجد راغب الحمك،  1
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كلعؿ نص ىذه المادة يجسد الجزاء في المسؤكلية اإلدارية، إال أنو أيضا يجسد الجزاء 
في المسؤكلية المدنية االحتياطية،  بحيث تعتبر المكارد المائية أحد عناصر البيئة، الذم إذا 
تـ تدميره أك تعريضو لمخطر فسيؤدم إلى أضرار جسيمة ال يمكف تداركيا، كبالتالي يعتبر 

صاحب المشركع الممنكح لو رخصة المستعمؿ ليذا األخير مذنبا مدنيا، كمخطأ لعدـ مراعاتو 
الشركط كااللتزامات المنصكص عييا قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقـ 

.    المتمثمة في التدابير االحتياطية03-10

التعويض  عدم إمكانية إعمال نظام : الفرع الثاني
 عف كامؿ األضرار 1المبدأ الذم يحكـ نظاـ التعكيض ىك كجكب التعكيض لممتضرر

التي لحقت بو مف جراء العمؿ غير المباح الذم أتاه المدعى عميو، فيشمؿ األضرار المادية 
كالمعنكية، المباشرة كغير المباشرة، الحالية كالمستقبمية إذا أمكف التحقؽ منيا بصكرة أكيدة 

 2.كتقدير قيمتيا الحقيقية مقدما

في المسؤكلية االحتياطية ال يمكف التحدث عف نظاـ التعكيض الذم يشكؿ أىـ اآلثار 
المترتبة عف تكقيع المسؤكلية المدنية التقميدية،  كذلؾ راجع إلثبات عجزه في ما يخص 

الككارث البيئية الكبرل التي حدثت مف قبؿ كحادثة تشرنكبيؿ مثبل كغيرىا الكثير مف األمثمة 
التي كانت أسطكرة عظمى لمبشرية، ككف العناصر البيئية إذ دمرت ال يمكف ال إصبلحيا كال 

ف فرضنا بأنو يمكف تعكيضيا فممف يمكف أف يقدـ ىذا التعكيض؟ كعمى .تعكيضيا  حتى كا 
أم أساس؟ 

كليذا السبب جاء مبدأ االحتياط كأسمكب جديد مناىض لمعجز القانكني لقكاعد 
المسؤكلية المدنية الكبلسيكية في مكاجية األضرار المحتممة التي قد تحدث في المستقبؿ 

                                                           
ر، العدد .، ج1975 سبتمبر سنة 26 المكافؽ 1395رمضاف عاـ 20 المؤرخ في 58-75 مف األمر رقـ 124المادة  1

، 2007مايك 13 الممضي في 05-07 يتضمف القانكف المدني، معدؿ كمتتـ بالقانكف 1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78
 .، المتضمف القانكف المدني2007مايك 13، المؤرخة في 31ر، العدد .ج
 .670 مصطفى العكجي، المرجع السابؽ، ص2
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كلمحاربة  .حسب خصكصية األضرار البيئية التي تميزىا عف األضرار البسيطة األخرل
التمكث عف طريؽ محك فكرة الضرائب البيئية التي تخكؿ أصحاب المشاريع كالمنشآت 

الصناعية الحؽ في تمكيث البيئة مقابؿ المبالغ الزىيدة التي ال تقارف كلك بقميؿ مع اآلثار 
الخطيرة التي قد تصيب البيئة كىذا ما جعؿ نظاـ التعكيض انتقاصا كاضحا في مفيـك 

المسؤكلية المدنية مف خبلؿ حصره في الجانبيف القضائي كالنقدم الذم ال يعترؼ بمفيـك 
مبدأ االحتياط الجديد المقتصر عمى األضرار الخطيرة كالجسيمة المحتممة، كالمنتظر تجميو 

.    في أحكامو بالمكازاة مع األضرار ذات الخطر المعركؼ كالمؤكد 

كلمحاكلة بعض الفقو لتكريس مبدأ االحتياط لدل القضاء اقترح تعكيض الضرر 
المستقبمي بتخصيص تعكيض مؤقت كتأجيؿ التعكيض النيائي عف الضرر إلى أف يتحقؽ 
الضرر، عمى أساس أف ىذا النكع مف التعكيض يخكؿ القضاء المدني دكرا بارزا لفرض 
احتراـ مبدأ االحتياط،  متخذيف حجة أف مف شأف التعكيض عمى أساس مبدأ االحتياط 

. يؤّثر عمى تصرفات أصحاب المشاريع ذات المخاطر (المسمى بالتعكيض االحتياطي)

إال أف ىذا االقتراح غير صائب بداللة أف األخطار االيككلكجية المحتممة تتسـ 
بالجسامة بحيث لك أنيا تحققت فإنو ال يمكف إعادة ىذا العنصر البيئي المتضرر إلى ما 

ف لـ يكف قد تدمر بالكامؿ، كىذا ما جعؿ المشرع يخصص مبدأ االحتياط إكاف عميو، ىذا 
ليكذا احتماالت خاصة بمجاؿ البيئة، إضافة إلى تكجو مبدأ االحتياط إلى حماية المصالح 
العامة التي ال يمكف حصرىا في أفراد أك فئات أك مؤسسات كمنظمات، التي تجعؿ الجانب 

. المستحؽ لمتعكيض غير محدد

كلك افترضنا أف التعكيض يمكف أف يقدـ لكؿ شخص متضرر مف الضرر الناجـ عف 
عدـ االحتياط فإف المسؤكؿ عف اإلخبلؿ بتدابير االحتياط ممـز بتعكيض مجتمع كامؿ كىذا 

غير ممكف بؿ مستحيؿ فأم مبمغ يمكف لمقاضي أف يقرره لكؿ كاحد منيـ، كمف أيف 
. كؿ ىذه المبالغ التعكيضية بلممسؤكؿ 



 
 

134 
 

ىذا في الكقت الحاضر، أما في الزمف اآلتي فمف يقدـ التعكيض لؤلجياؿ القادمة، إف 
كجدت أصبل، ألف جسامة الضرر البيئي المحتمؿ تعني أنو إذا تـ كحدث ىذا الخطر كتجسد 
عمى الكاقع لكاف سببا في إفساد كافة العناصر المككنة لمبيئة كبالتالي فناء البشرية كافة سكاء 
كاف بالتدرج أك في آف كاحد؛ كحتى كلك لـ تتحقؽ ىذه األضرار فمف يكفؿ تعكيض األجياؿ 

 .1القادمة

تييئة قواعد اإلجراءات المدنية الحتضان مبدأ االحتياط : المبحث الرابع
إف خصكصية الدعكل االحتياطية التي تتميز باالستعجاؿ الذم يفضي إلى الطابع 

المؤقت نظرا لتجدد المعارؼ العممية كتطكير التقنيات التي تنقص مف الفكرة المطمقة لميقيف 
العممي لتجعميا فكرة نسبية نكعا ما، مما يؤدم إلى نقصاف حجـ كجسامة الخطر المتكقع 

كحتى غير المتكقع، فإف اإلجراءات القانكنية المدنية المكجدة حاليا ضمف قكاعد قانكف 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية غير كافية بشكؿ يتناسب كىذه الدعكل الجديدة، مما يفرض 

عمينا محاكلة تييئة ىذه اإلجراءات لتككف مناسبة تماما دعكل المسؤكلية المدنية االحتياطية،  
إضافة إلى بحث الدفع الذم يمكف أف يتقدـ بو  (المطمب األكؿ)كبالخصكص نظاـ الخبرة

  (المطمب الثاني)المدعى عميو لمقاضي بغية إعفائو مف الجزاءات التي قد تفرض عميو 
 

 

 

 

الخبرة في إطار النظام القانوني لممسؤولية االحتياطية  : المطمب األول
لكي يحقؽ مبدأ االحتياط فعاليتو البد مف تكضيح أف عممية تقييـ األضرار تختمؼ عف 

دراسة مدل التأثير في مكاجية كمكافحة األضرار المحتممة الميددة لمبيئة، حيث تفرض 
                                                           

 131كعمى ىذا األساس ال يمكف تطبيؽ فكرة التعكيض المؤقت في إطار قكاعد القانكف المدني الجزائرم مف خبلؿ المادة  1
منو، الذم يسمح عند عدـ تيسر تقدير التعكيض بصفة نيائية، بأف يحتفظ القاضي لممتضرر بحؽ المطالبة خبلؿ مدة 
محددة لمنظر مف جديد في تقدير التعكيض،حتى كلك كانت المدة التي يعينيا القاضي متبلئمة مع زمف احتماؿ كقكع 

. الضرر البيئي
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عممية تقييـ األضرار المحتممة تعييف خبراء مختصيف في المجاؿ ليقدمكا كؿ ما يمـز مف آراء 
عممية مفيدة في المكضكع؛ كلتحقيؽ فعالية الخبرة يشترط استقبللية الخبير كشفافية الخبرة، 

 : كىذا ما سنكضحو آنفا

استقاللية الخبير : الفرع األول
تتحقؽ االستقبللية بتكفير كؿ الكسائؿ كالضمانات القانكنية كالمالية لمخبراء المختصيف 

 .لدل السمطات المعنية بتطبيؽ مبدأ االحتياط

في إطار المسؤكلية المدنية االحتياطية يجب إعماؿ الخبرة العممية المتماشية مع طبيعة 
 عف دكر القاضي كما 1األضرار البيئية أك الصحية المحتممة التي تتطمب  فصؿ دكر الخبير

ىك معمكؿ بو في النظاـ القانكني الحالي، حيث أف القاضي غير ممـز بفرض تقرير الخبرة 
ف تـ تقريرىا فيك غير ممـز باألخذ بما جاء في فحكاىا كبناء حكمو عميو  بؿ لو ، 2العممية، كا 

كامؿ السمطة التقديرية التي منحو إياىا القانكف كحسب قناعتو بالعمؿ بيا أك تجاىميا جزئيا 
كما يمكف لمقاضي أف يختار بيف تقارير الخبراء، حيث يمكف لو األخذ برأم خبير ، 3أك كميا

دكف آخر، كما لو أف يجـز بما لـ يجـز بو الخبير في تقريره، كلو أيضا أف ينتدب خبيرا 
األخذ بو عندما يختمؼ الخبراء في الرأم، كمتى كاجو القاضي  يرجح الرأم الفني الكاجب

.  4مسألة فنية،  فمو أف يتخذ ما يراه مناسبا مف الكسائؿ لتحقيقيا

جباريا عمى القاضي إمبلؤه كفؽ القانكف  بحيث يجب أف تككف الخبرة إجراءا ضركريا كا 
. في المسائؿ البيئية أك الصحية ذات األخطار الجسيمة المحتممة

                                                           

يتمثؿ دكر الخبير في دراسة كتحميؿ الظكاىر دراسة عممية مف أجؿ تكضيح الرؤل، كلو أىمية في تككيف القناعات 1 
 .كاآلراء

 .السالؼ الذكر مف ؽ إ ـ إ 144 المادة2 
 .83، ص2002 محمكد تكفيؽ اسكندر،الخبرة القضائية، دار ىكمة،الجزائر،3
جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،   مذكرة ماجستير في المسؤكلية المينية،، الضرر في المجاؿ الطبي،عباشي كريمة 4

 .118ص، 2011
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كما يجب عدـ تقييد مياـ الخبير بالضكابط التي يحددىا التكميؼ القضائي بطمب مف 
اإلدارة المكمفة باتخاذ التدابير االحتياطية بإجراء ىذه الخبرة ألف األمر ال ينطكم عمى عقار 

أك ممكية خاصة أك رىف حيازم أك ما شابييا مف األضرار المحققة كالمحدكدة القابمة 
لمتعكيض بؿ إنو يتجاكز ىذا الحد بطبيعة الخطر المحتمؿ كجسامة الضرر المتكقع إضافة 

كما ؛ إلى أنو عاـ يمس المصمحة العامة لمبشرية خصكصا كلكافة العناصر البيئية عمكما
 كالسيدة فيني في تقريرىـ أنو مف المستحسف أيضا أف يكجو القاضي M.Kourilskyاقترح 

 1.الخبرة المتجددة عمى فترات منتظمة

كما أف اآلراء الصادرة عف الخبراء تزداد أىمية بعد اتخاذ القرارات عف ما ىك عميو قبؿ 
اتخاذىا، بحيث تتخذ في ىذه األخيرة عمى أساس معرفة األسباب كبعدىا لتبرير القرارات في 
الظركؼ العادية؛ في حيف يختمؼ الكضع بالنسبة لمجاؿ تطبيؽ مبدأ االحتياط، عندما تزداد 
األىمية بسبب غياب المعمكمات العممية بالتزامف مع ضركرة اتخاذ القرارات المناسبة لحماية 

 2. البيئة كصحة المكاطنيف

في ىذه - كفؽ القانكف- إضافة إلى ضركرة منح الخبراء الحصانة القضائية الكاممة 
 .القضايا لمقياـ بمياميـ دكف التعرض إلى حكاجز تمنعيـ عف القياـ بمياميـ بشكؿ تاـ

شفافية الخبرة : الفرع الثاني
 الصعكبة التي تعترم القياـ بإجراء الخبرة القضائية تتمثؿ في طبيعة النشاط الذم إف

كالذم يمنح لصاحب المشركع الحؽ في إخفاء بعض  3يفرض ضركرة السر الصناعي مثبل
المعمكمات المتعمقة بالسر الصناعي الذم يؤدم إلى عرقمة مسار اإلجراءات االحتياطية 

القضائية لتفادم الخطر قدر اإلمكاف، كىذا يعتبر تعتيما في كجو تطبيؽ التدابير االحتياطية 
. البلزمة مف طرؼ الخبراء كمكاتب الدراسات المكمفة بإجراء الخبرة

                                                           
1
Philippe kourilsky et Geneviéve viney, op.cit, p27. 

. 373ص  سابؽ،اؿمرجع اؿصافية،  زيد الماؿ2 
 .كما في المشاريع ذات الطابع الصناعي الخطير مثؿ المنشآت النككية أك المفاعبلت الكيماكية كغيرىا3 
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كال يقؼ التعتيـ مف طرؼ أصحاب المشاريع إلى ىذا الحد فقط بؿ يجاكزه إلى أكثر 
مف ذلؾ مف خبلؿ إخفاء البيانات الكاممة كالمعمكمات عف درجة الخطكرة التي يمكف أف 
يتسبب فييا المشركع،  مما يزيد مف صعكبة تطبيؽ قكاعد المسؤكلية المدنية االحتياطية 

بسبب عدـ التمكف مف الكقكؼ عمى طبيعة الخطر كحدكده مف أصحاب الحؽ في االدعاء 
كالجمعيات كالمنظمات المدافعة عف البيئة، كىذا ما يرجعنا بمراحؿ كثيرة عف تطكر مسار 

ىذه المسؤكلية الجديدة كخاصة في مجاؿ القضاء بحيث يؤدم إلى عدـ تعرض القضاء إلى 
 .الدعاكل المتعمقة بمخالفة قكاعد االحتياط

  جدوى فكرة مخاطر التطور كإعفاء من المسؤولية االحتياطية: المطمب الثاني
إف التخكفات، التي شابت ظيكر مبدأ االحتياط مف قبؿ الفقياء التي كانت تدكر حكؿ 
القضاء عمى كؿ المبادرات اإلبداعية كاإلكتشافية كالصناعية التي تعتبر محؿ تطبيؽ مبدأ 
االحتياط الذم يؤسس لمسؤكلية مدنية صارمة في حالة مخالفة تدابيره، في محميا؛ بسبب 
اتياـ كؿ مبادرات التجديد كالتطكير التكنكلكجية، فكانت فكرة مخاطر التطكر العممي ىي 

الممجأ لتبرير إمكانية إعفاء المسؤكؿ مف فرض العقكبات عميو، حتى كلك كانت ىذه 
العقكبات قبؿ كقكع الضرر كما ىك الحاؿ في المسؤكلية االحتياطية، كلكف ىذه الفكرة لـ تجد 
إعماال كافرا في المجاؿ التشريعي كما ىك عميو الحاؿ في المجاؿ الفقيي، فكاف ذلؾ سبب 

في إجماع بيف صفكؼ التشريعات حكؿ اعتمادىا كعدـ اعتمادىا، كقبؿ تبياف بعض 
كجب تكضيح المقصكد بيذه  (الفرع الثاني)التشريعات التي عمقت عمى فكرة مخاطر التطكر

 (الفرع األكؿ)الفكرة قببل 

المقصود بفكرة مخاطر التطور العممي : الفرع األول
إف المقصكد بفكرة مخاطر التطكر العممي ىك كؿ فكر يتعمؽ بالمخاطر التي ال يمكف 
اكتشافيا إال بعد طرح المنتجات لمتداكؿ، كالتي ال يدرؾ العمماء آثارىا إال في كقت الحؽ 
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بسبب حالة المعرفة العممية كالفنية المتاحة كقت طرح المنتكج لمتداكؿ ليس مف الممكف ليا 
 1.السماح باكتشاؼ العيب

يعتبر االتفاؽ عمى تعديؿ أحكاـ المسؤكلية التقصيرية جائز إطبلقا سكاء كاف تشديدا أك 
تخفيفا أك إعفاء، كىك يعتبر في غالب األحياف صمحا، كالصمح جائز فيما ىك ليس مف 

، كبما أف مبدأ االحتياط ذك قيمة قانكنية مكرسة مف قبؿ المشرع فإف فكرة 2النظاـ العاـ
.   مخاطر التطكر العممي ال تعتبر إعفاء مف المسؤكلية االحتياطية ألنيا مف النظاـ العاـ

 سببا في إعفاء المسؤكؿ عف خطأ االحتياط 3إف اعتبار فكرة مخاطر التطكر العممي
. أحدث جدال كاسعا بيف المشرعيف المؤيديف لمفكرة كبيف المعارضيف ليا تماما

فكرة مخاطر التطور العممي بين مختمف التشريعات : الفرع الثاني
 بفكرة مخاطر التطكر العممي عمى أنيا 1998لـ يأخذ المشرع الفرنسي بمكجب قانكف 

سبب مطمؽ لئلعفاء مف المسؤكلية االحتياطية، عمى أساس أنو في حالة عدـ قياـ المنتج 
مثبل بعد ظيكر العيب باتخاذ كافة اإلجراءات كالتدابير االحتياطية كالكقائية المناسبة لتجنب 

آثاره الضارة في ظرؼ عشر سنكات، فإنو قد رتب عمى عاتؽ المنتج التزاما جديدا ىك 
 4.االلتزاـ بالمتابعة كالذم يعتبر مظيرا مف مظاىر مبدأ الحيطة

إضافة إلى أنو ال يمكف لممنتج أف يتمسؾ بمخاطر التطكر كيتذرع بيا إلعفائو مف 
المسؤكلية االحتياطية كمما كاف خطر الضرر المحتمؿ حدكثو متعمقا بعنصر مف عناصر 

إلخ، أك حتى بالنسبة لممنتجات ...الجسـ اإلنساني، مف أعضاء كأنسجة كخبليا كدـ كنخاع

                                                           
  .360، ص2009المسؤكلية المدنية لممنتج، دار ىكمة، الجزائر،  زاىية حكرية سي يكسؼ، 1
. 1098 السنيكرم، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الرزاؽ2
 بخصكص 1985 كما يسمييا البعض مف الفقو بمخاطر التنمية، كىك مفيـك ألماني أدرج بمكجب التكجييية األكركبية سنة3

 .المسؤكلية المترتبة عف المكاد المعيبة
  .475، ص 2006، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، دار الكتاب الحديث، القاىرة، محمد بكدالي4 
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المنشقة عف جسـ اإلنساف كالخاضعة لعممية تحكيؿ كاألمصاؿ الحيكية كالخبليا المعدلة 
 1. كراثيا

كما أف المشرع األلماني قد ألـز المنتج بضماف مخاطر التطكر، إال أنو حصرىا             
 مف 84في مجاؿ الدكاء كلـ يعمـ ىذا االلتزاـ عمى اإلطبلؽ، كىذا ما جاء في نص المادة 

 المتعمؽ بالمنتجات الصيدلية، عمى أف المسؤكلية 1976 أكت 24القانكف الصادر بتاريخ 
المكضكعية لممنتجيف عف األضرار المترتبة عف مخاطر الدكاء المحتممة كغير المحتممة، 

فالمخاطر المحتممة ىنا ىي تمؾ التي لـ يشر إلييا البياف المتعمؽ بخصائص كآثار كطريقة 
استعماؿ الدكاء، أك ثبكت عدـ صحة المعمكمات الكاردة بشأنيا، أما المخاطر غير المحتممة 

 2.لمدكاء فتتمثؿ في تمؾ التي لـ تسمح حالة المعرفة العممية باإلحاطة بيا

 مف التكجيو األكركبي أنو يمكف لكؿ دكلة 15في التشريع اإلقميمي جاء في نص المادة 
 ك تنص في تشريعيا الداخمي 3مف الدكؿ األعضاء أف تقرر بالمخالفة لنص المادة السابعة 

عمى أف يككف المنتج مسؤكال، حتى كلك أثبت أف حالة المعرفة العممية أك الفنية في لحظة 
 4.طرح المنتكج لمتداكؿ، لـ تكف لتسمح بالكشؼ عف كجكد أم قصكر

إف شرط الجسامة الذم يتميز بو مبدأ الحيطة قد يتجاكز األخطار التي يتـ التحدث 
عمى  Lugano مف اتفاقية 35عنيا ضمف فكرة مخاطر التطكر، كىذا ما يبرر احتكاء المادة 

أنو يمكف إعفاء المستغؿ لمنشأة ممكثة، في حاؿ استطاعتو إثبات أف حالة المعارؼ العممية 
كالتقنية المتكفرة أثناء حدكث الضرر لـ تسمح بمعرفة تكاجد خصكصيات ضارة لممادة أك 

. الخطر

                                                           
. 363 زاىية حكرية سي يكسؼ، المرجع السابؽ، ص 1
 .362، المرجع السابؽ، ص  زاىية حكرية سي يكسؼ2
 المدنية إذا اثبت أنو كاف مف المستحيؿ  أف المنتج معفي مف المسؤكلية مف التكجيو األكركبي جاء في نص المادة السابعة3

 .كشؼ العيب م المنتكج كقت إصداره لمتداكؿ
 .135بف معركؼ فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص 4
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أما المشرع الجزائرم فيك اآلخر لـ ينص عمى حاالت يمكف مف خبلليا إعفاء المسؤكؿ 
عف خطأ االحتياط مف الجزاءات التي يجب إيقاعيا عميو إزاء نشاطو غير المشتمؿ عمى 
تدابير الحيطة كاالحتراز، بؿ زاد مف التشديد في عدـ التذرع بعدـ كفاية التقنيات كالمعارؼ 

العممية، أم أنو ال إعفاء كال تسامح مع مسبب الخطر، ىذا ىك األصؿ، كأما االستثناء 
فيمكف إعفاء المسؤكؿ في حالة كاحدة كىي أف المسؤكؿ قد تحمؿ أعباء كبيرة مف أجؿ اتخاذ 
التدابير االحتياطية إال أنيا كانت غير كافية بما يتناسب مع خطكرة الضرر الذم قد يصيب 

التكمفة االقتصادية "البيئة أك الصحة بحيث أف المشرع نص بيذا الخصكص عؿ أف تككف 
، كىذا اإلعفاء ليس إعفاء كميا أم أف المبرر المقدـ كالمتعمؽ بالتكمفة االقتصادية ال 1"مقبكلة

يرقى لدرجة التجاكز عف ما يمكف أف يسببو الخطأ االحتياطي كبالتالي فإف اإلعفاء المناسب 
نما مجرد إنقاص لدرجة 2ليكذا مبرر إلغفاؿ التدابير االحتياطية لف يككف إعفاء كميا  كا 

العقاب، كأف تنزؿ العقكبة مف سحب الترخيص إلى كقؼ النشاط، أك مف كقؼ النشاط إلى 
. سحب المكاد الضارة مف السكؽ لمتداكؿ

 

 

 

 

 

 
                                                           

.  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة10-03 مف القانكف رقـ 3/6 المادة 1
 . بما أنو ليس ىناؾ تعكيض في المسؤكلية االحتياطية فإنو مف الطبيعي أف ال يككف ىناؾ إعفاء كمي تماما2
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ـمــة ـــــخــاتـ

في نياية ىذه الدراسة، التي تضمنت مضمكف مبدأ االحتياط كالدكر الذم يقـك بو 
لتأسيس المسؤكلية المدنية، يمكننا إيراد بعض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد التحميؿ 

 :كالتمعف في عناصر ىذا البحث فيما يمي

 المتعمؽ بحماية 10-03رغـ تكريس المشرع الجزائرم لمبدأ الحيطة في القانكف - 
البيئة في إطار التنمية المستدامة، كالذم يعد قفزة نكعية لمنيج الكقائي المتطكر إلى ىذا الحد 
في المجاؿ البيئي،  إال أف ىذا كاف متأخرا جدا بالنسبة ألكؿ صدكر لو في الساحة القانكنية 

 ىذا مف جية، كمف جية أخرل بالنسبة لممخاطر البيئية الجسيمة 1992الدكلية منذ عاـ 
 .المنجرة عف تزايد التصعيد الصناعي في الجزائر بالمقارنة بالفترة الزمنية السابقة لظيكره

يعد ىذا التكريس القانكني لممبدأ المقتصر عمى المجاؿ البيئي معيبا بعد كضكح - 
تطبيقاتو في المجاؿ الصحي أيضا، كالذم يعد ضركرة قصكل في مجاؿ الصحة العامة التي 

 .تعرؼ تجاكزات جسيمة تنخر النظاـ الصحي في الجزائر

نظرا لمخصكصية التي تميز مبدأ االحتياط عف مبدأ الكقاية، مف خبلؿ تكافر اليقيف - 
العممي مف انعدامو، تظير جميا الحكمة مف عدـ إدراج المشرع التدابير االحتياطية الكاجب 

اتخاذىا لتفادم خطر جسيـ محدؽ بالبيئة، كذلؾ راجع لتنكع الحاالت التطبيقية لممبدأ، بحيث 
ترؾ أمر تحديدىا لمسمطة التقديرية لمقاضي بحسب كؿ حالة عمى حدل، ألنو ال يمكف قياس 

 .حالة بحالة أخرل لبلعتبارات الزمنية كالمكانية لكؿ كاحدة منيا

يعتبر إدراج مبدأ االحتياط ضمف المبادئ العامة التي يرتكز عمييا قانكف حماية - 
البيئة أمرا بالغ األىمية، بحيث أصبغ عميو تمؾ القيمة القانكنية التي تتميز بيا باقي المبادئ 

العامة عمى غرار السمك المكضكعي الذم يتميز بو مبدأ االحتياط عف القكاعد القانكنية 
 .السمككية التقميدية
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رغـ التكريس الذم حضي بو مبدأ االحتياط في التشريع الجزائرم، إال أنو مازاؿ - 
غامضا إف لـ نقؿ مجيكال في األكساط العممية كحتى القانكنية، نظرا لمتشحح الكاسع مف قبؿ 

البحكث العممية التي تساىـ بدكرىا في نشر ىذا الحؿ الناجع لمحد كمنع تحقؽ أخطار 
جسيمة قد تقع في أم زماف كمكاف، ىذا مف جية، كمف جية أخرل انعداـ االجتياد القضائي 

بخصكص مبدأ االحتياط الذم ال يظير مبرر معقكؿ بخصكصو، بحيث لـ يصدر أم 
اجتياد قضائي لجية قضائية كطنية في المجاؿ البيئي المدني، كحتى في القضاء البيئي 

 .اإلدارم الذم اقتصر عمى بعض الحاالت التي ال يكاد يسمع ليا صيت

أما في مجاؿ المسؤكلية المدنية التي لـ تعد قكاعدىا تحتمؿ معالجة المخاطر - 
المستجدة التي تدخؿ في اختصاص مبدأ االحتياط، فإف القانكف المدني خاؿ تماما مف أم 

مادة يمكف إسقاطيا عمى مثؿ ىذه الحاالت، مف غير المكاد العامة التي تتناسب مع 
التجاكزات المدنية المدركسة سابقا، عمى الرغـ مف صيغة اإللزاـ التي تظير بكضكح في 

 .نص المادة الخاصة بمبدأ االحتياط في قانكف حماية البيئة

أما بالنسبة لمتكصيات التي ارتأيت طرحيا عمى أمؿ أف تجد أذانا صاغية كمؤسسات 
 :قانكنية متبنية، فيي تتمثؿ في التالي

  يجب عمى الباحثيف القانكنييف في المجاؿ البيئي التطرؽ ليذا المكضكع ليتسع أكثر 
كيناؿ اىتماـ الجيات المعنية بتطبيقو، سكاء كانكا أشخاصا طبيعية أك معنكية، عامة كانت 

 .أك خاصة
  يجب أف يضمف المشرع الجزائرم القانكف المدني عمى مادة عمى األقؿ ترتب 

المسؤكلية االحتياطية عمى كؿ مخالؼ لمتدابير االحتياطية ليتمتع ىذا المبدأ القانكني 
 .بالمصداقية الشرعية كالقضائية

  بالنسبة لئلجراءات القانكنية المدنية المعمكؿ بيا حاليا، تعتبر غير متناسبة تماما مع 
مقتضيات المسؤكلية االحتياطية، سكاء مف حيث تييئة قكاعد الخبرة بما يخدـ النزاع المترتب 
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عف المسؤكلية االحتياطية، إذ يستحسف أف يقـك المشرع بإصباغيا بنكع مف الضبط الذم 
يصب في مصمحة العمؿ القضائي لتحقيؽ العدالة المطمكبة، مف خبلؿ منح الخبراء 

صبلحيات أكسع مف تمؾ التي يتمتعكف بيا في ىذا المجاؿ لضماف استقبلليتو المينية، أك 
القضايا المتعمقة بالبيئة المندرجة مف حيث تكسيع صبلحيات القضاء االستعجالي ليحتضف 

 .تحت مسمى التدابير االحتياطية لممسؤكلية المدنية
كفي األخير ما يمكننا قكلو عف مبدأ االحتياط، ىك أنو عمى الرغـ مف االنتقادات 

الفقيية الكثيرة التي كجيت لو، إال أف اإليجابيات التي جاء بيا لمنظاـ القانكني كاالجتماعي 
كاالقتصادم قد تجعؿ منو كجية عممية دسمة لمكثير مف الباحثيف، باإلضافة إلى أنو الحؿ 

األمثؿ لتجنب كقكع األضرار المحتممة عف األخطار الجسيمة التي تيدد البيت األكبر 
 .لئلنسانية جمعاء
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 قـــائمـــة المـــراجع

 القرآن الكريم

 :القــــوانيــــن* 

تضمف قانكف م 1966 يكنيك سنة 08مضي في  الـ156-66األمر رقـ - 1
 المعدؿ كالمتمـ ؛702ص، 1966 يكنيك 11، المؤرخة في 49ر، العدد .العقكبات،ج
ر، .، ج2014فبراير 4 المتضمف قانكف العقكبات، الممضي في 01-14بالقانكف رقـ 

 .4، ص2014 فبراير 16، المؤرخة في 7العدد 

 سبتمبر سنة 26 المكافؽ 1395رمضاف عاـ 20 المؤرخ في 58-75 األمر رقـ -2
 يتضمف القانكف المدني، 1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78ر، العدد .، ج1975

، المؤرخة 31ر، العدد .، ج2007مايك 13 الممضي في 05-07معدؿ كمتتـ بالقانكف 
 .، المتضمف القانكف المدني2007مايك 13في 

ج ر، العدد ، 1983يكليك 16الممضي في  المتضمف قانكف المياه، 17- 83القانكف رقـ 
 المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر ؛88، ص1983يكليك 19، المؤرخة في 1983، سنة 30
،  يكنيك16، المؤرخة في 37ر، العدد .ج، 1996يكنيك 15الممضي في ، 13-96رقـ 

 .3، ص1996

 26 مضي فيتعمؽ بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ،  الـم 07-88لقانكف رقـ ا- 3
 .117، ص25السنة ، 1988 يناير 27المؤرخة في ، 4، ج ر، العدد 1988يناير 

 يضبط التنظيـ الذم يطبؽ عمى المنشآت المصنفة كيحدد 149-88المرسـك رقـ - 4
يكليك 27، المؤرخة في 30ر، العدد .، ج1988 يكليك سنة 26مضيفيالـ، قائمتيا
 يضبط 198-06 الممغى بمكجب المرسـك التنفيذم ؛1104، ص 25، السنة 1988

، 2006 مايك 31الممضي في ، التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
 .9ص، 2006يكنيك 4، المؤرخة في 37ر، العدد .ج
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 فبراير سنة 07مضي فيالـ المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، 02-89القانكف - 5
 الممغى بالقانكف رقـ ؛154ص ، 1989 فبراير 8، المؤرخة في 6ر، العدد.ج، 1989

ر، .ج، 2009 فبراير 25الممضي في  المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، 09-03
 .12، ص2009 مارس 8المؤرخة في ، 15العدد 

تعمؽ بدراسات م، 1990فبراير سنة 27 في الممضي 78-90المرسـك التنفيذم رقـ - 6
، 24،  السنة 1990مارس سنة7، المؤرخة في 10ر، العدد .التأثير في البيئة، ج

 .362ص

ر، .ج، 1990ديسمبر 1الممضي في  المتعمؽ بالتييئة كالتعمير، 29-90القانكف  -7
المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ ؛ 1652ص ، 1990 ديسمبر 02، المؤرخة في 52العدد
 أكت 15، المؤرخة في 51ر، العدد.، ج2004غشت 14، الممضي في 04-05

. 4، ص2004

ر، العدد .، ج1990 ديسمبر4، الممضي في  المتعمؽ بالجمعيات31-90القانكف رقـ  -8
يتعمؽ ، 06-12 الممغى بالقانكف رقـ ؛1686، ص1990ديسمبر 05، المؤرخة في 53

، 2012 يناير 15المؤرخة في 2ر، العدد .ج، 2012يناير12بالجمعيات، الممضي في 
. 33ص

ينظـ إفراز الدخاف كالغاز كالركائح كالجسيمات الصمبة 165- 93المرسـك التنفيذم رقـ  -9
مرسـك ، ، الممغى باؿ(9، ص1993 يكليك 14مؤرخة في ، اؿ46عدد د، اؿ.ج)في الجك

نبعاث الغاز كالدخاف كالبخار كالجزيئات السائمة أك النظـ  الـ138-06تنفيذم رقـ اؿ
، 2006 أبريل 15الممضي في ، الصمبة في الجك ككذا الشركط التي تتـ فييا مراقبتيا

 ؛16ص، 2006 أبريؿ 16، المؤرخة في 24ر، العدد .ج

 في مضيتضمف إحداث مفتشية لمبيئة في الكالية، الـم 60-96المرسـك التنفيذم رقـ - 10 
المعدؿ كالمتمـ ؛ 8ص، 1996 يناير28، المؤرخة في 07عدد.ر.ج، 1996 يناير27

ر، العدد .، ج2003ديسمبر 17مضي في  الـ494-03 مرسـك التنفيذم بمكجب اؿ
 .5، ص2003ديسمبر 21، المؤرخة في 80
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أك التي . تعمؽ بالرخص المسبقة إلنتاج المكاد السامةم 254-97المرسـك التنفيذم رقـ - 11
س، انعذد .، ج1997ٌُنٍُ 8، انممضً فً كاستيرادىاتشكؿ خطرا مف نكع خاص 

 .21، ص1997ٌُنٍُ 9انمؤسخت فً 46

ر، العدد .، ج2001 يكليك 3، الممضي في المتضمف قانكف المناجـ 10-01القانكف - 12
، المتضمف قانكف 05-14، الممغى بالقانكف رقـ 2001 يكليك4، المؤرخة في 35

، المؤرخة في 18ر، العدد.، ج2014 فبراير 24المناجـ، الممضي في 
 .3، ص 2014مارس30

 يكليك 3، الممضي في  المتعمؽ بالصيد البحرم كتربية المائيات11- 01القانكف - 13
. 3ص، 2001 يكليك 8، المؤرخة في36ج ر العدد، 2001

ر، .، ج2002فبراير 05 فيمضيتعمؽ بحماية الساحؿ كتثمينو، الـم 02-02القانكف - 14
 .24، ص2002فبراير 12، المؤرخة في 10العدد 

، يتعمؽ بحماية البيئة في إطار 2003 يكليك سنة 19 في مضي،  الـ10-03القانكف - 15
 .6، ص2003 سنة  يكليك20، المؤرخة في 43ر، العدد .التنمية المستدامة، ج

حدد قكاعد األمف التي تطبؽ عمى النشاطات م 451-03المرسـك التنفيذم رقـ - 16
الممضي في ، ةية الخطرة أك أكعية الغاز المضغكطئامالمتصمة بالمكاد كالمنتجات الكيـ

المعدؿ . 5، ص2003 ديسمبر7المؤرخة في ، 75ج ر، العدد، 2003ديسمبر 1
، 4ر، العدد .، ج2010 يناير 12الممضي في ، 19-10بالمرسـك التنفيذم رقـ 

 .5، ص2010 يناير 17المؤرخة في 

يتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث في إطار  20-04القانكف رقـ - 17
 29، المؤرخة في 84ر، العدد .، ج2004 ديسمبر 25 في مضيالـالتنمية المستدامة، 

 .13، ص2004ديسمبر 

، 2009فبراير25 في مضيتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، الـم 03-09القانكف - 18
. 12ص، 2009 مارس 8، المؤرخة في 15ر، العدد .ج
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 يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ، 378-13المرسـك التنفيذم رقـ - 19
، 2013نكفمبر سنة18، المؤرخة في 58ر، العدد .، ج2013نكفمبر 9 في مضيالـ
 .8ص

 :الكـــتـــــب*

 :      بالعربية

تنمية المكارد الطبيعية، دار  (مكافحة التمكث)أحمد عبد الكريـ سبلمة، قانكف حماية البيئة -1
 .2003-2002النيضة العربية، سنة 

الغكثي بف ممحة، القضاء المستعجؿ كتطبيقاتو في النظاـ القضائي الجزائرم، الديكاف  -2
 .2000الكطني لؤلشغاؿ العمكمية، الطبعة األكلى، 

 

أشرؼ ىبلؿ، جرائـ البيئة بيف النظرية كالتطبيؽ، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية،  -3
 .2005القاىرة، مصر، 

 عطية، األمف البيئي ػػػ النظاـ القانكني لحماية البيئة ػػػ دار طارؽ إبراىيـ الدسكقي -4
 .2009اإلسكندرية، - الجامعة الجديدة، مصر

 .2009المسؤكلية المدنية لممنتج، دار ىكمة، الجزائر، زاىية حكرية سي يكسؼ،  -5

قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  الحمك،  راغبماجد  -6
 .2002مصر، 

مجد الديف محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ الفيركز أبادم الشيرازم الشافعي،  -7
ق، 1415القامكس المحيط، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 

 ـ1995

محمد بكدالي، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  -8
2006. 
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 .2002محمكد تكفيؽ اسكندر، الخبرة القضائية، دار ىكمة، الجزائر،  -9

محمد صافي يكسؼ، مبدأ االحتياط لكقكع األضرار البيئية،  دراسة في إطار القانكف  -10
 .2007الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، 

، الطبعة الثانية، (المسؤكلية المدنية)مصطفى العكجي، القانكف المدني الجزء الثاني  -11
 .2004منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف، 

سبلمة أحمد عبد الكريـ، قانكف حماية البيئة اإلسبلمي مقارنا بالقكانيف الكضعية، دار  -12
 .2007النيضة العربية، الطبعة األكلى، القاىرة، 

عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح نظرية القانكف المدني الجديد، الجزء  -13
، مصادر االلتزاـ، الطبعة الثالثة (نظرية االلتزاـ بكجو عاـ)األكؿ، المجمد الثاني

 .2005لبناف، – الجديدة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت

النظرية العامة لمقانكف )عجة الجيبللي، الكجيز في قانكف العمؿ كالحماية االجتماعية  -14
 .2005، دار الخمدكنية، الجزائر، (االجتماعي في الجزائر

عمي سعيداف، حماية البيئة مف التمكث بالمكاد اإلشعاعية كالكيماكية في القانكف  -15
 .2008الجزائرم، دار الخمدكنية الطبعة األكلى، القبة القديمة، الجزائر، 

عمي عمي سميماف، نظرات قانكنية مختمفة، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف،  -16
 .1994الجزائر، 

عصاـ الحناكم، قضايا البيئة في مئة سؤاؿ كجكاب، مجمة البيئة كالتنمية، المنشكرات  -17
 .2004التقنية، الطبعة األكلى، لبناف ػػ بيركت، 

،  كالسيد عبد 97، ط، ص(نظرية القانكف)فريدة محمدم، مدخؿ لمعمـك القانكنية  -18
 .السيد تناغك لمنظرية العامة لمقانكف ط

مكسكعة محيط المعرفة، التنمية المستدامة،،  طبعة خاصة، دار الراتب ، راتب قبعية -19
 .2008الجزائر، ، الجامعية
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 :      بالفرنسية

Nicolas DE SADELEER ،les principes du pollueur-payeur ،de prévention ،

de prévention  et de précaution; Essai sur la genèse et la portée juridique de 

quelques principes du droit de l'environnement  ،BRUYLANT  ،BRUXELLES  ،

1999.  

 :أطــروحـــات ورســـــائـــل *

 :أطروحـــــات/    أ

حسكنة عبد الغني، الحماية القانكنية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة، إشراؼ د مفتاح -  1
 دكتكراه تخصص قانكف األعماؿ، جامعة محمد خيضر بسكرة، أطركحةعبد الجميؿ، 
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زيد الماؿ صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف - 2
 دكتكراه في القانكف الدكلي، جامعة مكلكد معمرم ػػ تيزم كزك، أطركحةالدكلي، 

27/02/2013. 

، مبدأ الحيطة كمسؤكلية المينييف، رسالة دكتكراه في القانكف الخاص، عمارة نعيمة- 3
 .2014تممساف، ، جامعة أبكبكر بمقايد

،  أطركحة (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج(سي يكسؼ)كجار زاىية حكرية - 4
لنيؿ درجة دكتكراه الدكلة في القانكف، فرع القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد 

 .04/09/2006معمرم،  تيزم كزك، نكقشت بتاريخ 

 دكتكراه في القانكف أطركحةكناس يحيى، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، - 5
 .2007تممساف، جكيمية  بمقايد، العاـ، جامعة أبك بكر

 



 
 

151 
 

 :رســائـــــل/ ب
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 ماجستير تخصص مسؤكلية المينييف، جامعة أبك بكر بمقايد،  رسالةالمسؤكلية المدنية، 
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 ماجستير، مبدأ الحيطة في القانكف الدكلي،  جامعة الجزائر، رسالةفريدة تكارلي، - 4

2005. 

 ماجستير في المسؤكلية المينية، جامعة ، رسالةالضرر في المجاؿ الطبي، عباشي كريمة- 5
 .2011مكلكد معمرم،  تيزم كزك، 
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التمكث، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية البيئة في ظؿ القانكف الدكلي 

 .2013 ديسمبر 10 ك09كالتشريع الجزائرم، 
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 .، مصر05/2013 /21ك

محمد سنيني،  الحفاظ عمى البيئة ضركرة إنسانية كفريضة شرعية، مقاؿ ليـك دراسي  -4
 .2004مام 4حكؿ حماية البيئة مف منظكر شرعي، جامعة أدرار، 

مشرم راضية، بعنكاف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم عف الجرائـ البيئية، مداخمة  -5
ضمف الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني لحماية البيئة في ضؿ القانكف الدكلي 

 .، قالمة1945 مام 08، جامعة 2013 ديسمبر 09/10كالتشريع الجزائرم، يكمي 

عاقمي فضيمة، المسؤكلية الدكلية عف تمكث البيئة، الممتقى الدكلي حكؿ النظاـ القانكني  -6
، 2013 ديسمبر 10 ك9لحماية البيئة في ظؿ القانكف الدكلي كالتشريع الجزائرم، يكمي 

 . قالمة1945 مام 8جامعة 
دارة كارثة مرض جنكف األبقار في "رضا عبد الحميـ عبد المجيد عبد البارم،  -7 القانكف كا 

، المؤتمر السنكم العاشر إلدارة األزمات كالككارث البيئية في "القانكف الفرنسي كالمصرم
 4- 3ظؿ المتغيرات كالمستجدات العالمية المعاصرة، جامعة عيف شمس، 

 .2005ديسمبر
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 :بالعربية- أ

دراسة نقدية )األبعاد اإلستراتيجية إلدارة حماية البيئة الدكلية كاإلقميمية "خنيش سنكسي، - 1
، مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد األكؿ، "(تأصيمية كفقا لمنظكر الدكؿ النامية

 .، انجزائش، الجمفة2008

نائب رئيس ىيئة النزاىة ، فارس حامد عبد الكريـ العجرش الزبيدم ماجستير في القانكف- 2
 . بغداد ػ العراؽةباحث في فمسفة القانكف  كالثقافة القانكنية العاـ، سابقا

المسؤكلية المدنية لمشغؿ المنشأة النككية عف األضرار البيئية عدناف إبراىيـ سرحاف،  - 3
، في شأف المسؤكلية المدنية عف 2012لعاـ  (4)بمكجب المرسـك بقانكف اتحادم رقـ )

 .اإلمارات العربية المتحدةجامعة الشارقة، ،  (األضرار النككية

الجيكد كاإلشكاالت،  )الرعاية الدكلية كالكطنية لقضايا البيئة كانشغاالتيا عمار بكضياؼ، -4
نكفمبر / العدد األكؿمجمة الكتركنية مغربية، ، مجمة الفقو كالقانكف، (دراسة حالة الجزائر

2012. 

محمد بدكم القاضي، اإلبداع عف عمر بف الخطاب في إدارة األمكاؿ العامة،  دراسة - 5
كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية،  ، (عدـ تقسيـ أراضي الفيئ العراؽ الشاـ كمصر)حالة 

 .2004جامعة الزيتكنة األردنية الخاصة، عماف، 

كناس يحيى، التخطيط البيئي المحمي في الجزائر، التطكرات الراىنة كاإلشكاليات  -6
 .2005 ماممجمة الحقيقة، العدد السادس، القانكنية كالمادية التي يثيرىا، 

كناس يحيى، تبمكر التنمية المستديمة مف خبلؿ التجربة الجزائرية، العدد الثاني، مجمة - 7
 .2003، مارس ، جامعة أدرارالحقيقة
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كناس يحيى، تطكر النظاـ القانكني لتأسيس الجمعيات في الجزائر، مجمة الحقيقة، العدد - 8
 .2005السابع، ديسمبر 

آثار تطبيؽ مبدأ الحيطة، مقاؿ منشكر بمجمة القانكف االقتصادم كالبيئة يكسؼ جيبللي، - 9
، جكاف (مجمة سداسية تصدر عف مخبر القانكف االقتصادم كالبيئة بجامعة كىراف)

2008. 

 : بالفرنسية- ب

1- Anne GUEGAN ،"L'apport du principe de précaution en droit international de 

la responsabilité civile" R. J.E.N ،n° 2/2000. 
2-A.BACQUET  ،"Champ et usage de principe de précaution dans le droit 

public" ،Bulletin de l'académie nationale de médecine n° 5/2000. 

3-Anne Geddes Shalit  ،the precautionary principle ; correspondence  ،2000  ،

nature America lnc ،nature biotechnology. 

4- Cédric villain  ، Pourquoi le principe de précaution dérange; Les Echos; 

France ،18/11/2013. 

5- Claire Weill Iddri  ،L'expertise dans les champs du principe de précaution; 

ProposiTions  ،recommandations et commentaires; N02/2003  ،

ENTREPRISES ET BIENS PUBLICS ،( les notes de l'iddri n°3. 

6- Claude Henry et Marc Henry ، L'essence du principe de précaution: la science 

incertaine mais néanmoins fiable ،les séminaires de l'iddri ،n°11 ،Institut du 

développement durable et des relations internationales. 

7- Claude Henry et Marc Henry  ،'Etat de la connaissance scientifique et 

mobilisation du principe de précaution ،Revue économique ،2003/6-Vol.54 ،

ISSN0035-2764 ،CAIRN.INFO.  

8-  Claudia Andriţoi;  controverses et ambiguites concernant le principe de 

précaution ،Asist.univ.drd. ،Univers tâte Eftimie-Murgu ،Reşiţa. 

9- Christophe  RADE  ،le principe de précaution  ،une nouvelle éthique de la 

responsabilité?  ،(RJ.E) Revue Juridique de L'environnement  ،n spécial  ،

2000. 
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10- Eric Mandonnet; La droite part en guerre contre le principe de précaution  ،

28/08/2013. 

11- Franck Lecocq et jean –charlesHourcade  ، le taux d'actualisation contrele 

principe de précaution ? leçons à partir du cas des politiques climatiques  ،

L'Actualité économique ،vol.80 ،n°1 ،mars 2004. 

12-François EWALD  ،Le principe de précaution  enter politique et 

responsabilité. 

13- Georges david ،le principe de précaution: la médecine saisie par le principe 

de précaution ،Bull ،Acad. NatleMéd ،1998 ،182 ،n° 6. 

14- Gérald Bronner et Etienne Géhin ،L'inquiétant principe de précaution ،2010. 

15- H. Belvèze ،Le principe de précaution et ses implications juridiques dans le 

domaine de la sécurité sanitaire des aliments ،Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. ،

2003 ، 22 (2). 

16- Jean- Pierre Loisel  ،Manger est perçu comme présentant davantage de 

risques; Centre de recherche pour l'étude et l'observation de conditions de 

vie(CREDOC); Consommation et modes de vie; ISSN 0295-9976 ،n° 148 – 
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 المـــمـــخــــــص

 المتعمؽ بقانكف حماية 10-03المشرع الجزائرم عمى مبدأ االحتياط في القانكف نص 
البيئة كالتنمية المستدامة لما يتكافؽ مع التزايد المستمر بسبب التمكث، الذم تجاكز الحدكد 

 .الجغرافية لممدف كالدكؿ ليتعداىا لكافة الكرة األرضية جكا كبرا كبحرا

ىذا المبدأ الذم بمقتضاه يجب أال يككف عدـ تكفر التقنيات نظرا لممعارؼ العممية 
كالتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعمية كالمتناسبة، لمكقاية مف خطر األضرار 

كالذم جاء في نص الفقرة . الجسيمة المضرة بالبيئة، كيككف ذلؾ بتكمفة اقتصادية مقبكلة
 مبرزا عدـ جدكل األسمكب العبلجي ليذا 10-03السادسة مف المادة الثالثة مف القانكف 

النكع مف األخطار الجسيمة ؛إذ المسؤكلية المدنية التقميدية المنبنية عمى العبلقة السببية التي 
تشكؿ ىمزة الكصؿ بيف الخطأ كالضرر كالمكجبة لمتعكيض عف األضرار التي لحقت بأحد 

تقدير _ إف لـ نقؿ استحالة _ عناصر البيئة، لـ تعد تفي بالغرض المرجك منيا بسبب تعسر 
التعكيض عف األضرار البيئية العادية، فما بالؾ باألضرار الجسيمة كالمحتممة التي ال يمكف 
أف تندرج تحت نفس األركاف المنشئة ليكذا مسؤكلية كالتي تدخؿ في نطاؽ اختصاص مبدأ 
االحتياط الذم جاء بو المشرع عف جممة المبادئ ذات النيج الكقائي كالمعتمدة لتجنب تحقؽ 
ىذه األخطار الجسيمة التي ال يمكف إصبلح األضرار التي قد تنجر عنيا؛ األمر الذم يثير 

تساؤال جكىريا يتعمؽ بمضمكف مبدأ االحتياط كما ىك دكره في قياـ المسؤكلية المدنية في 
 التشريع الجزائرم؟

تعد محاكلة اإللماـ بمكضكع مبدأ االحتياط كالتأسيس لمسؤكلية ذات بعد جديد مختمؼ 
عف المسؤكلية التقميدية ىي المبرر الرئيسي لدراسة ىذا المكضكع، إضافة إلى الجدؿ الفقيي 
القانكني الكبير الذم يدكر حكلو، عمى غرار االجتياد القضائي المدني المنعدـ حكؿ تطبيقو، 
كما أف المستجدات التطبيقية التي تمؤل الساحة الكطنية اإلعبلمية الحالية خالية مف التفسير 
القانكني لمثؿ ىكذا حاالت رغـ أف المنظكمة القانكنية البيئية قد اعتمدتو إال أف الكعي العاـ 

 .بأىمية ىذا الحؿ القانكني الناجع ضئيؿ جدا بالنسبة لمكاضيع أخرل مشابية

تتجو ىذه الدراسة إلى معاينة مضمكف مبدأ االحتياط كدكره في قياـ المسؤكلية المدنية 
في التشريع الجزائرم مف خبلؿ التركيز عمى المفاىيـ كاألسس القانكنية لممكضكع، حيث تـ 



 
 

 
 

" عمارة نعيمة"فييا االستناد إلى الدراسات السابقة التي تمت االستفادة منيا، مثؿ الدكتكرة 
مبدأ الحيطة كمسؤكلية المينييف، ككذا : التي تناكلت المكضكع في أطركحة دكتكراه بعنكاف

اآلليات القانكنية لحماية البيئة في : الدكتكر كناس يحيى في أطرحتو لمدكتكراه المكسكمة ب
الجزائر، مف جانب ككف مبدأ االحتياط بعد جديد لممسؤكلية المدنية، أما الدكتكرة صافية زيد 

حماية البيئة في إطار التنمية :الماؿ فقد خصت المكضكع في أطركحتيا لمدكتكراه المعنكية ب
المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، عمى غرار مكضكع مذكرة الماجستير لؤلستاذ بف 

تأثير مبدأ الحيطة في تكزيع عبء إثبات الخطأ الطبي في :معركؼ فكضيؿ الذم ركز عمى 
 .مجاؿ المسؤكلية المدنية

كلمعالجة المكضكع مف كؿ جكانبو تـ تقسيـ مكضكع الدراسة إلى فصميف، ففي الفصؿ 
األكؿ تطرقت إلى مضمكف مبدأ االحتياط الذم قسـ بدكره إلى مبحثيف، فكاف البحث األكؿ 
مشتمبل عمى ضبط الجدؿ حكؿ معنى كنطاؽ مبدأ االحتياط مف خبلؿ تعريؼ المبدأ لغة 

كعمى سبب تضميف مبدأ االحتياط .((دكليا كفي مختمؼ التشريعات)فقيا كقانكنا)كاصطبلحا
  (ىذا في المطمب األكؿ)في قانكف البيئة 

أما المطمب الثاني فقد اشتمؿ عمى تطكر المضمكف القانكني لمبدأ االحتياط مف خبلؿ 
تأصيمو في الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقيات الدكلية ككذا التشريعات الداخمية عمى خمفية الجدؿ 

 .الفقيي الذم أظير سمبيات كايجابيات مبدأ االحتياط

 .كأما المطمب الثالث فقد خصص لعبلقة مبدأ االحتياط بمفاىيـ قد يمتبس بيا

ليكتمؿ ضبط ىذا الجدؿ حكؿ معنى ىذا المبدأ الحديث، الذم يشترط إلعمالو قانكنيا 
أف تتكفر فيو كافة المقكمات التي جاءت بيا المادة التي جعمت منو مبدأ ذا قيمة قانكنية 
كاضحة، قابؿ لمتطبيؽ عمى الحاالت التي تدخؿ في اختصاصو كمسألة الغاز الصخرم 

كالمكاد المعدلة كراثيا، كاليكاتؼ النقالة كقضية المحـك اليرمكنية كجنكف البقر كغيرىا العديد 
 (كؿ ىذا في المبحث الثاني لمفصؿ األكؿ)مف التطبيقات

أما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ دكر مبدأ االحتياط في قياـ المسؤكلية المدنية، كالذم قسـ 
بدكره إلى مبحثيف، فكاف المبحث األكؿ بعنكاف مضمكف المسؤكلية المدنية االحتياطية 



 
 

 
 

المكضح لجدارة المسؤكلية االحتياطية في حماية البيئة المختمفة عف باقي أنكاع المسؤكليات 
كشركطيا الخاصة بقياميا، ككذلؾ مف خبلؿ تحديد الجيات المعنية بتطبيؽ مبدأ االحتياط 

كأساس قانكني لممسؤكلية المدنية االحتياطية كالتي تقتصر عمى الخطأ االحتياطي، كالضرر 
المحتمؿ كالعبلقة السببية بينيما، كالتي تجعؿ مف الضركرم تضميف المبحث الثالث آلثار 
قياـ المسؤكلية المدنية االحتياطية مف خبلؿ حيثيات دعكل المسؤكلية المدنية االحتياطية 

كالجزاءات المنجرة عنيا، لنصؿ إلى الجانب العممي ليذه المسؤكلية، أال كىك الجانب 
 .اإلجرائي الذم يفرض تييئة قكاعد اإلجراءات المدنية الحتضاف مبدأ االحتياط

في نياية ىذه الدراسة المتضمنة لمضمكف مبدأ االحتياط كالدكر الذم يقـك بو لتأسيس 
المسؤكلية المدنية، يمكننا طرح بعض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد التحميؿ كالتمعف في 

 :يمي عناصر ىذا البحث التي نذكر فيما

تأخر تكريس المبدأ مف قبؿ المشرع الجزائرم مقارنة بتاريخ أكؿ صدكر لو في الساحة - 
 القانكنية الدكلية

يعد التكريس القانكني لممبدأ المقتصر عمى المجاؿ البيئي معيبا بعد كضكح تطبيقاتو في - 
المجاؿ الصحي أيضا، كالذم يعد ضركرة قصكل في مجاؿ الصحة العامة التي تعرؼ 

تجاكزات جسيمة تنخر النظاـ الصحي في الجزائر، إال أف إدراجو ضمف المبادئ العامة التي 
يرتكز عمييا قانكف حماية البيئة أمر بالغ األىمية، حيث أصبغ عميو تمؾ القيمة القانكنية 
التي تتميز بيا باقي المبادئ العامة عمى غرار السمك المكضكعي الذم يتميز بو مبدأ 

 .االحتياط عف القكاعد القانكنية السمككية التقميدية

رغـ التكريس الذم حضي بو مبدأ االحتياط في التشريع الجزائرم، إال أنو مازاؿ غامضا - 
نظرا لمتشحح الكاسع مف قبؿ البحكث . إف لـ نقؿ مجيكال في األكساط العممية كحتى القانكنية

العممية التي تساىـ بدكرىا في نشر ىذا الحؿ الناجع لمحد كمنع تحقؽ أخطار جسيمة قد تقع 
 .في أم زماف كمكاف

أما بخصكص التكصيات التي ارتأيت طرحيا عمى أمؿ أف تجد آذانا صاغية 
 :كمؤسسات قانكنية متبنية، فيي تتمثؿ فيما يمي



 
 

 
 

ضركرة الكلكج ليذا المكضكع بشكؿ أكسع عمى ىذا المكضكع ألىميتو البالغ مف قبؿ  -
 .الباحثيف القانكنييف سكاء كانكا أشخاصا طبيعية أك معنكية، عامة كانت أـ خاصة

إلزامية تييئة اإلجراءات المدنية كخاصة قكاعد الخبرة بما يخدـ النزاع المترتب عف  -
المسؤكلية االحتياطية إذ يستحسف أف يقـك المشرع بإصباغيا بنكع مف الضبط الذم يصب 
في مصمحة العمؿ القضائي لتحقيؽ العدالة المطمكبة، مف خبلؿ منح الخبراء صبلحيات 

أك مف حيث تكسيع .أكسع مف التي يتمتعكف بيا في ىذا المجاؿ لضماف استقبلليتو المينية
صبلحيات القضاء االستعجالي ليحتضف القضايا المتعمقة بالبيئة المندرجة تحت مسمى 

 .التدابير االحتياطية لممسؤكلية المدنية

كفي األخير ما يمكننا قكلو عف مبدأ االحتياط ىك أنو عمى الرغـ مف االنتقادات الفقيية 
الكثيرة التي كجيت لو، إال أف االيجابيات التي جاء بيا لمنظاـ القانكني كاالجتماعي 

كاالقتصادم جعمت منو الحؿ األمثؿ لتجنب كقكع األضرار المحتممة عف األخطار الجسيمة 
 . التي تيدد البيت األكبر لئلنسانية جمعاء

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


