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ممخص الدراسة:
تناول الباحث في ىذه الدراسة دور المعمومات البيئية في الحد من المخاطر المستقبمية لمبيئة
السعودية وآليات الحصول عمى ىذه المعمومات؛ وذلك في إطار ثبلث مباحث؛ استعرض في األول
مظاىر اىتمام المقنن السعودي بالبيئة وماىية المعمومة البيئية .وفي المبحث الثاني ،أشار إلى الحق في
الحصول عمى المعمومة البيئية من حيث تعريفو وطبيعتو وأساسو القانون في النظام السعودي .وفي

المبحث الثالث اىتم الباحث بيان أبرز مظاىر عناية القانون المدني (نظام المعامبلت المدنية) بحماية
البيئة وبالحد من مسببات التموث ،وذلك من خبلل التوسع في تطبيقات الحق في اإلعبلم ،وىو ما وضحو
الباحث من خبلل دراسة التزام مورد التكنولوجيا بتبصير مستورد التكنولوجيا بالمخاطر البيئية التي قد

تقترن بنقل ىذه التكنولوجيا؛ وكذا دراسة التزام منظمي الرحبلت (السياحة) البيئية بإعبلم السائحين

بالمعمومات البيئية التي تحقق األىداف المرجوة من وراء السياحة البيئية .وانتيى الباحث إلى استخبلص

عدد من النتائج والتوصيات.
الكممات المفتاحية:

 نقل- السياحة البيئية- االلتزام باالعبلم- الحق في الحصول عمى المعمومات- المعمومات البيئية-البيئة
.التكنولوجيا

Abstrac
This study deals with The role of environmental information in reducing the future risks to the Saudi
environment and the mechanisms of obtaining this information, within the framework of three studies;
reviewed in the first aspects of the attention of the Saudi Code of the environment and what is the
environmental information. In the second part, he referred to the right to obtain environmental
information in terms of its definition, nature and basis of law in the Saudi system. And in the third
subject interested researcher This is what the researcher explained by studying the commitment of the
technology supplier to enlighten the technology importer about the environmental risks that may
accompany the transfer of this technology; As well as study the commitment of environmental tour
operators to inform tourists about the environmental information that achieves the goals of ecotourism.
The researcher concluded with a number of conclusions and recommendations.
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مقدمة
 ومسئولية جماعية تقع عمى عاتق األفراد والمؤسسات (العامة،الحفاظ عمى البيئة شأن عام
والخاصة) فيى من ناحية جزء من التراث اإلنساني التي يمزم نقمو إلى األجيال القادمة نقيا وخاليا من

 ومن ناحية األخرى فالبيئة ىى الوسط البلزم الستمرار الحياة اإلنسانية ولبقاء الكائنات،اآلقات والمموثات
)ٔ(

.الحية بوجو عام

ْؾ ثبإلٔسب١ُذ٠  " ُوً ِب:بٙٔ٘ـ ثؤ1311 َئـخ ٌؼب١ ِٓ إٌِظـبَ اٌؼــبَ ٌٍجٌٝٚ) ِٓ اٌّبدح األ7( ئخ) اٌفمشح١ اٌجٞب (أٙلذ ػشفزٚ )1(
أشىبي ُِخزٍفخ ِِٓ ؽبلخٚ ْاٛ١دٚ ٔجبدٚ سبؽ ِٓ جّبدٚٗ ٘زٖ األ٠ٛ ُوً ِب رذزٚ ،ٟفؼبء خبسجٚ بثِسخ٠ٚ اءٛ٘ٚ ِٓ ِبء
ُّ ُٔٚ
":بٙٔب) ثؤِٕٙ 8 ئــخ" فمذ ػشفزٗ راد اٌّبدح (اٌفمشح١خ اٌج٠ أِب ِظطٍخ" دّـــب."ِّخ٠أٔ ِشطخ ثششٚ خ١ؼ١بد ؽج١ٍّػٚ ُظ
."اٌذذ ِٓ رٌهٚ ،س٘بٛ٘رذٚ
بِٙصٍِٕٛغ رٚ ئخ١ اٌجٍٝاٌّذبفظخ ػ
ِ

وحيث تأثرت البيئة العربية -ومن ضمنيا البيئة في شبة الجزيرة العربية -بمسببات التموث

العالمية ،والتي أثرت عمى المناخ العالمي ككل .كما أصبحت المنطقة العربية منطقة جذب لممنتجات ذات
(ٔ)

الطابع التكنولوجي والتي يصعب التعامل مع نفايتيا ومعالجتيا بيئيا؛

األمر الذي يدفع لمبحث عن آلية

قانونية لموقاية من أخطارىا البيئية ،أو عمى األقل تبصير مستيمكي ىذه المنتجات بأخطارىا البيئية ،لكي

يكون قاد ار عمى اتخاذ ق ارره بشأنيا وىو عمى بينو من أمره ،خاصة وأن المحافظة عمى البيئة التزام أساسو
تحقيق مقاصد الشريعة الغراء ،ونصوصيا الثابتة ،التي
ض بع َد إص ِ
ِ ِ
بلحيَا َذِل ُك ْم َخ ْيٌر
ْ
تعالى" :وال تُ ْفس ُدوا في األ َْر ِ َ ْ
(ٖ)
ق المَّ ِو وال تَعثَوا ِفي األَر ِ ِ ِ
وا ْش َرُبوا ِمن ِّرْز ِ
ين".
ض ُم ْفسد َ
ْ
ْْ

تنيى عن اإلفساد في األرض ،كما في قولو
ِ
َّ
ين" )ٕ(.وقولو تعالىُ " :كمُوا
ل ُك ْم إن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ

أوال :إشكالية البحث وتساؤالتو:
ابتدعت النظم القانونية الوضعية آليتين قانونيتين لمحصول عمى المعمومات البيئية:
األولى :االعتراف بحق في الحصول عمى المعمومة :بوصفو حق من حقوق اإلنسان العامة -أو
األساسية أو المصيقة بشخص اإلنسان -ويمارس ىذا الحق قبل الجيات الحكومية والرسمية أيا كانت
الطبيعة القانونية لمشخص طالب المعمومة -شخص طبيعي أو اعتباري -أو الجنسية التي يحمميا -وطني
أم أجنبي .وقد عبر البعض عن ىذا الحق بـ" مبدأ اإلعبلم والمشاركة".

(ٗ)

الثاني :االلتزام باالعالم أو اإلفصاح عن المعمومات ذات الخطورة البيئية :وىو أضيق نطاقا من
استثناء عمى
الحق الحصول عمى المعمومة ،باعتباره ال يثار الحديث عنو إال في النطاق العقدي؛ وىو يعد
ً
القواعد العامة التي تفرض عمى كل متعاقد حراسة ورعاية مصمحتو الخاصة ،واالستعبلم شخصيا عن
ظروف التعاقد والمعمومات التي تؤثر عمى مصمحتو وق ارراتو المتصمة بعممية التعاقد .إال أن الطبيعة

الخاصة لبعض العقود تفرض عمى أحد طرفييا -إعماال لمبدأ حسن النية -التزاما بتقديم ما لديو من
معمومات عن الشيء أو الخدمة محل التعاقد إلى الطرف اآلخر ،إما لمثقة التعاقدية التي يولييا فيو

الطرف اآلخر .واما بسبب تعقد الشيء أو الخدمة المقدمة فنيا ،وما يقترن بو ذلك من خطورة بالنسبة

(ٌٍّ )1ض٠ذ ػٓ اٌٍّٛصبد اإلٌىزش١ٔٚخ ،أظش :د .ؽبسق ػف١ف ٟطبدق ،خظٛط١خ اٌزؼ٠ٛغ إٌبشئ ػٓ اٌؼشس اٌّشرجؾ
ثبٌزٍٛس اإلٌىزشٔ "ٟٔٚشش ثبٌؼذد ( ِٓ )87دٚس٠خ اٌفىش اٌششؽ ٟاإلِبسار١خ أوزٛثش .َ1112
( )1سٛسح األػشاف ،ا٠٢خ .84
( )2سٛسح اٌجمشح ،ا٠٢خ .51
( )3ثٛفٍجخ ػجذ اٌشدّبْ ،اٌّسؤ١ٌٚخ اٌّذٔ١خ ػٓ األػشاس اٌج١ئ١خ ٚدٚس اٌزؤِ ،ٓ١سسبٌخ دوزٛساٖ ،وٍ١خ اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ
اٌس١بس١خ ،جبِؼخ أث ٛثىش ثٍمب٠ذ -اٌجضائش ،َ1115/1114 ،ص .111

لممستفيد من الخدمة -أو متمقي الشيء -أو بالنسبة لمبيئة المحيطة بو أو من يقيمون معو؛ كما ففي عقود
(ٔ)

نقل التكنولوجيا ،والمنتجات االلكترونية.

وسوف تكون كمتا اآللتين وآثارىما االيجابية عمى حماية البيئة السعودية من المموثات ،محبل
لمبحث في ىذه الدراسة ،آممين أن يبرز الباحث دور القانون المدني (نظام المعامبلت المدنية) في حماية
البيئة ،باعتباره األصل العام الذي يرجع إليو الستميام القواعد القانونية العامة؛ كما أن قواعده متطورة

وذات قابمية لوضع الحمول القانونية لمعديد من المسائل البيئية ،خاصة مع عدم فاعمية الحماية الجنائية في
تحقيق الحماية المثمى لمبيئة ،برغم أىميتيا في تجريم األفعال (االيجابية أو السمبية) التي من شأنيا
(ٕ)

اإلضرار بالبيئة أو ببعض عناصرىا ،وتوقيع الجزاءات الرادعة عمي مرتكبييا.
وفي ضوء ما سبق سوف يقوم الباحث باإلجابة :

ٔ -ما ىو مفيوم المعمومات البيئية؟ وما ىى أىميتيا في درء األخطار البيئية المستقبمية؟
ٕ -ما ىو المقصود بالحق في الحصول عمى المعمومات البيئية؟
ٖ -ما ىو مفيوم االلتزام باالعبلم؟ وما ىى أبرز تطبيقاتو في المجال البيئي؟ بمعنى آخر :وىل تدخل
في إطاره المعمومات ذات البعد البيئي؟

ٗ -ما ىى الضمانات الفنية والقانونية البلزمة لضمان الحصول عمى المعمومة البيئية الفعالة والصادقة؟
ثانيا :أىمية الدراسة:
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية موضوعيا وىو المعمومات البيئية ودورىا في الحد من المخاطر
المستقبمية لمبيئة السعودية؛ وذلك في ضوء أحكام نظام المعامبلت المدنية (القانون المدني) ،وىو ما يبرز
دور ىذا النظام في حماية البيئة عمى النحو السابق ذكره .كما تظير ىذه الدراسة أثر التطورات التقنية
والتكنولوجية عمى البيئة العربية  ،وأىمية المواجية لممخاطر البيئة التي ترافق ىذه التطورات بوسائل

وآليات تتناسب مع حداثتيا وتعقدىا.
ثالثا :أىداف الدراسة:
( )1سػٛاْ اٌىجب ،دّب٠خ اٌّسزٍٙه ِٓ خالي فشع اإلٌزضاَ ثبإلػالَِ ،جٍخ إٌّبسح ٌٍذساسبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاإلداس٠خ – اٌّغشة،
ع  ،1115 ،13ص .211
(ٌٍّ )1ض٠ذ ػٓ أّ٘١خ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟأظش :د .ؽبسق ػف١ف ٟطبدق ،اٌّشجغ اٌسبثك ،ص ِٚ 1ب ٙ١ٍ٠ب .

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف ،تتمثل في اآلتي:
ٔ -معرفة دور المعمومات البيئية في الحد من المخاطر المستقبمية لمبيئة السعودية .
ٕ -معرفة اآلليات القانونية (النظامية) التي يمكن من خبلليا الوصول إلى المعمومات ذات الفاعمية
واألىمية البيئية.
ٖ -الكشف عن اآلثار القانونية التي تنتج عن اإلخبلل بالحق في الحصول عمى المعمومات البيئية ،أو
بالحق في االعبلم.

ٗ -محاولة الوصول إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تفيد في أي استراتيجية مستقبمية لحماية البيئة
من التموث أو لتنمية السياحة البيئية مستقببل.

رابعا :منيج الدراسة وخطتيا:
استخدم في إعداد ىذه الدراسة المنيج االستقرائي والمنيج التحميمي .وقد فرضت اعتبارات الدراسة

تقسيم ىذه الدراسة عمى النحو التالي:

المبحث األول :مظاىر اىتمام المقنن السعودي بالبيئة وماىية المعمومة البيئية.
المبحث الثاني :الحق في الحصول عمى المعمومة البيئية.

المبحث الثالث :االلتزام باإلعبلم ودوره في الحصول عمى المعمومة البيئية.
المبحث األول:

مظاىر اىتمام المقنن السعودي بالبيئة وماىية المعمومة البيئية
تقسيم:
يتناول الباحث في ىذا المبحث النصوص التشريعية التي عنيت بالشأن البيئي في النظام

السعودى (مطمب أول) ،وكذا مفيوم المعمومة البيئية -لغة واصطبلحا (مطمب ثاني).
المطمب األول:
دور المقنن السعودي في الحفاظ عمى البيئة العالمية والوطنية

حرص المقنن السـعودي عمـى التأكيـد حـق المـواطن السـعودي فـي بيئـة نظيفـة ،وتنفيـذ دوره والت ازمـو

فــي حفــظ مصــالا العبــاد ،ومقاصــد الشـريعة الغ ـراء ،وأبــرز النصــوص التشـريعية التــي تضــمنت ىــذا التأكيــد

الم ــادة الثاني ــة والثبلث ــون م ــن النظ ــام األسـ ــاسي لمحك ــم(ٕٔٗٔىـ ــ) ،والت ــي ألق ــت عم ــى ع ــاتق الدول ــة الت ازمـ ـاً
بالمحافظة عمى البيئة وحمايتيا وتطويرىا ومنع التموث عنيا.

وان كان قد صدر قبل ىذا النظام (النظام األسـاسي لمحكم) الِنظـام المنشـ لمييئـة الوطنيـة لحمــاية

الحيـاة الفطـرية وانمائيا عام ٔٗٓٙىـ ،والتي تيدف إلى العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحرِّيـة فـي المممكـة
ِ
ِ
وتطبيقيــا بمــا يكفــل الت ـو ُازن
وتجميعيــا
المحافظــة عمييــا وحمايتِيــا وانمائيــا ،واج ـراء بحــوث عمــوم األحيــاء
وُ
(ٔ)
البيئي.
أما عن األنظمة التي صدرت في تاريخ تالي لمنظام األسـاسي لمحكم ،فقد كان أبرزىا نِظـام البحث
ِ
المناطـق البـحريِّة التابِعـة لمممـمكة العـربية السعـوديِّة ،والذي حرص فيو المقنن السعودي
ي في
العممي البـحر ِّ
عمى اتخاذ االحتياطات والضمانات التي تكفل عدم تعرض البيئة البحرية لمتموث أو عمى األقل إدخال
(ٕ)

أشياء ضارة بيا.

وقد أصدر المقنن السعودي النظام العام المعني بالبيئة عام ٕٕٗٔىـ والذي تضمن عمى نحو

أكثر شموال الكثير من اإلشكاليات المتعمقة بالشأن البيئي ،كبيان التعريفات ذات الصمة ،وتحديد الميام

وااللتزامات ،وسرد لبعض صور المخالفات البيئية المؤثمة جنائيا والعقوبات المقررة ليا .كما أشارت المادة

الثانية منو إلى األىداف المرجوة من وراء تقنينو والتي تتمثل في:

ِ
وتطويرىا ،ومنع التموث عنيا.
المحافظة عمى البيئة وحمايتِيا
ُٔ -
األنشطة واألفعال الم ِ
الصحة العامة من أخطار ِ
ٕ -حماية ِ
ضرة بالبيئة.
ُ
ِ
استخداميا.
المحافظة عمى المو ِارد الطبيعية وتنميتِيا وترشيد
ُٖ -
ِ
الشامل لمتنمية
ٗ -جعل التخطيط البيئي ُجزءاً ال يتج أز من التخطيط

( )1أظش :اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ إٌظبَ اٌّشبس إٌ.ٗ١
ٚرجذس اإلشبسح أٔٗ لذ طذس ف ٟػبَ ٘1314ـ ِٔظـبَ إٌّـب ِؽك اٌّذّ١خ ٌٍذ١ـبح اٌفـطش٠خٚ ،اٌزّ٠ ٞضً دػّب دم١م١ب ٌٍذ١بح
اٌفطش٠خ ٔٚمً اٌزشاس اٌج١ئٔ ٟم١ب ٌألج١بي اٌمبدِخ ف ٟاٌٍّّىخٚ ،لذ رؼّٓ ٘زا إٌظبَ رؼش٠فب ٌٍذ١بح اٌفطش٠خ ٚاٌّذّ١بد
اٌطج١ؼ١خ(اٌّبدح  ِٓ 1إٌظبَ) .وّب رؼّٓ ٘زا إٌظبَ رؼذادا ٌألػّبي اٌز ٟرؼذ أخالال ثٗ ٚاٌؼمٛثبد اٌزُ٠ ٟؼبلت ثٙب ُوً ِٓ
خبٌِف أدىبِٗ (اٌّبدر.)ِٕٗ 13 ،12 ٓ١
 ٞف ٟإٌّب ِؽـك اٌجـذشِّ٠خ اٌزبثِؼـخ ٌٍّّـٍىخ اٌؼـشث١خ اٌسؼـٛدِّ٠خ.
( )1أظش :اٌّٛاد (/3سِٔ ِٓ )4/7 ،ظـبَ اٌجذش اٌؼٍّ ٟاٌجـذش ِّ
ٚاٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌفمشح ( ِٓ )3اٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ راد إٌظبَ ،لذ ػشفذ رٍٛس اٌج١ئخ اٌجذـش٠خ ثؤٔٗ " :اإلدخبي اٌّجبشش أٚ
غ١ش اٌّجبشش أل٠خ ِٛاد أ ٚؽبلخ ٕ٠جُُ ػٕٙب أُ٠ ٚذزًّ أْ ٕ٠جُُ ػٕٙب آصبس ِؤر٠خِ ،ضً اإلػشاس ثبٌّٛاد ٚاٌذ١بح اٌجذشِّ٠خ ،ثّب
ٚغ١ش ٘ب ِٓ أٚجٗ االسزخذاَ اٌّششٚػخ ٌٍجذبسٚ ،اٌذؾ ِٓ ٔٛػ١خ لبثٍ١خ ِ١بٖ اٌجذش ٌالسزؼّبالد
ف ٟرٌه ط١ذ األسّبن
ِ
اٌّخزٍفخ".

لممحافظــة عمييــا
٘ -رفــع ُمســتوى الــوعي بقضــايا البيئــة ،وترســيخ الشــعور بالمســئولية الفرديــة والجماعيــة ُ
وتحسينِيا ،وتشجيع الجيود الوطنية التطوعية في ىذا المجال.
المضـرة ِ
ِ
ِ
ِ
بالصـحة أو البيئـة لعـام ٖٕٗٔىــ،
الخطـرة أو
المقمِقـة لم ارحـة أو
كما تضمن نظام األنشطة ُ
والذي تضمن في المادة األولى منو ما يمي " :ال يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من ِ
األنشطة
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
المختصــة ....وتُحـ ِّـدد
المض ـرة بالصــحة أو البيئــة إال بتــرخيص مــن الجيــات ُ
المقمقــة لم ارحــة أو الخط ـرة أو ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المختصة باإلشـراف
البلئحة التنفيذية األنشطة التي ُيطبَّق عمييا النظام وأماكن وشروط ُممارستيا والجيات ُ
عمييا" .وقد قررت المادة السادسة من ذات النظام عقوبات (جنائية ومدنية) عمى من يخالف أحكامو أو ما

تضمنتو الئحتو التنفيذية مـن قواعـد -وىـذا مـا لـم يقـرر المقـنن السـعودي عقوبـة أشـد فـي نظـام آخـر -عمـى
النحو التالي:
أ :عقوبة الغرامة التي ال تزيد عمـى ثبلثـين ألـف ع مـع غمـق المحـل لكـل مـن خـالف أحكـام النِظـام المشـار

بحكم قضائي.
إليو .أما في حالة العود يجوز ُمصادرة المحل ُ

ب :عقوبــة الغ ارمــة التــي ال تزيــد عمــى خمســة آالف ع ،لكــل مــن خــالف أحكــام البلئحــة التنفيذيــة لمنظــام

المذكور.

ج :االلتزام بالتعويض عن األضرار التي سببتيا مخالفتو لمنظام المشار إليو والئحتو التنفيذية.
ولــم يخمــو كــذلك النِظــام الصــحي مــن التأكيــد عمــى التـزام المممكــة بكفالــة حــق المـواطن فــي بيئــة نظيفــة

وصــحية؛ إذ تــنص المــادة الثالثــة منــو عمــى أن " :تعمــل الدولــة عمــى تــوفير الرعايــة الصــحية ،كمــا تُعنــى

لممجتمع ،بما يكفـل العـيش فـي بيئـة صـحية سـميمة ،ويشـمل ذلـك عمـى وجـو الخصـوص مـا
بالصحة العامة ُ
يأتي:
ٔ -سبلمة مياه ُّ
الشرب وصبلحيتِيا.
ِ (ٔ)
ٕ -سبلمة الصرف الصحي وتنقيتو.
الم ِ
تداولة.
ٖ -سبلمة األغذية ُ

الم ِ
ومراقبة استعمالِيا.
تداولةُ ،
المستمزمات الطبية ُ
ٗ -سبلمة األدوية والعقاقير و ُ
( ِٓٚ )1اٌذش ٞثبٌمٛي أْ اٌّمٕٓ اٌسؼٛد ٞلذ أطذس ػبَ ٘1311ـ ٔظبِب خبطب ثّ١بٖ اٌظشف اٌظذ ٟاٌ ُّؼبٌجخ ٚإػـبدح
اسزِخـذا ِِٙبٚ ،اٌز ٞرؼّٓ فِ ٟبدرٗ األِ ٌٝٚب ٙ٠ " :ٍٟ٠ذف ٘زا إٌِظبَ إٌ :ٝاٌزٛطًُ إٌُِ ٝسز٠ٛبد ِمجٌٛخ ٌٍزخٍُض ِٓ
اٌظذخ ِٓ
ُِخزٍف أٔٛاع ِ١بٖ اٌظشف اٌظذ ٟف ٟشجىخ اٌظشف اٌظذ ٟاٌؼبِخٚ .....رٌه ٌزؤِ ٓ١دسجخ وبف١خ ِٓ دّب٠خ ِ
ا٢صبس اٌؼبسح إٌب ِجّخ ػٓ اٌزٍٛس ٚأزِمبي األِشاع ِٓ ِخالي اٌزذ ُىُ فٛٔ ٟػ١خ ِ١بٖ اٌظشف اٌظذ ٟاٌ ُّؼبٌِجخ."..

خدرات والم ِ
٘ -حماية المجتمع من آثار أخطار الم ِ
سكرات.
ُ
ُ
ُ
 -ٙحماية البِّبلد من األوبئة.
 -ٚحماية البيئة من أخطار التموث بأنو ِ
اعو.".....

ومن النصوص القانونية (النظامية) األخرى التي تظير اىتمام المقنن السعودي بالبيئة ،المادة

الثالثة :من تنظيم الييئة السعودية لممدن الصناعية ومناطق التقنية ،والتي تنص عمى أن " :الغرض

األساسي لمييئة ىو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمممكة ،وتشجيع إنشائيا وتطويرىا وادارتيا وصيانتيا
واإلشراف عمييا ،ويشمل ذلك دون تحديد الختصاصاتيا القيام بما يأتي -ٚ ... :اتخاذ اإلجراءات البلزمة

لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجيات ذات العبلقة".
ومن ذلك أيضا المادة األولى من تنظـيم المـجمِس االقتِصـادي األعمـى بالمممكة لعام ٕٓٗٔىـ
المعنونة بـ "غايات السيـاسة االقتِصـادية" والتي تنص عمى أنو " :تقوم السياسة االقتِصادية لممممكة عمى
الشاممة ومفيوم االقتِصاد الحر واألسواق المفتوحة لممال و ِ
ِ
السمع والخدمات
ثوابت الرعاية االجتِماعية
ُ
ٌ
المنتجات من أجل تحقيق الغايات اآلتية:
وُ

ِ
المحافظة عمى القيم اإلسبلمية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل
المجتمع مع ُ
ٔ -أمن ورفاىية وازدىار ُ
المستقبل ." ...
يوازن بين الحاضر و ُ
كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون والمعنونة بـ"اختِصـاصات المـجمِس" عمى أن" :مع
ِ
األنظمة ،يختص المجمِس االقتِصادي األعمى– دون حصر– بما يمي .ٔ :بمورة
ُمراعاة ما تقضي بِو
ِ
ِ
ِ
المتعمِقة
المبلئمة .ٗ .....دراسة ما يمي :مشروعات األنظمة والموائا ُ
السياسة االقتصادية وصياغة البدائل ُ
بالشؤون والقضايا االقتِصادية ومشروعات االتِفاقيات االقتِصادية والتِجارية ،و ِ
األنظمة التي تحمي البيئة،
المختصة ."...
وذلك بالتعاون مع الجيات ُ
ومن جماع ما سبق يتضا أن المشرع السعودي قد أولى اىتمامو بحماية البيئة ،وأصدر العديد

من األنظمة -التي ذكر الباحث بعضيا عمى سبيل المثال ال الحصر -والتي حرص في بعضيا عمى
التأكيد عمى مسئوليتو الدولية تجاه البيئة.

المطمب الثاني:
ماىية المعمومة البيئية

لغةةة( :عمــم) فــبلن عممــا انشــقت شــفتو العميــا فيــو أعمــم وىــي عممــاء ،و(ج) عمــم والشــيء عممــا عرفــو
وفـي التنزيـل العزيـز(ال تعممـونيم ال يعمميـم) .والشـيء وبـو شــعر بـو ودرى وفـي التنزيـل العزيـز (قـال يـا ليــت

قــومي يعممــون بمــا غفــر لــي ربــي) .والشــيء حاصــبل أيقــن بــو وصــدقو تقــول عممــت العمــم نافعــا وفــي التنزيــل
العزيز (فإن عممتموىن مؤمنات) فيو عالم ،و(ج) عممـاء .و(أعمـم) نفسـو وفرسـو جعـل لـو أو ليـا عبلمـة فـي

الحرب والثـوب جعـل لـو عممـا مـن طـراز وغيـره وفبلنـا الخبـر وبـو أخبـره بـو وعمـى كـذا مـن كتـاب وغيـره جعـل
عميو عبلمة الفاعل معمم والمفعول معمم وفبلنا األمر حاصبل جعمو يعممو .و(عمم) فبلنا الشيء تعميما جعمو

يتعممو .و(عالمو) باراه وغالبو في العمم.

(ٔ)

أما في اإلصبلح فقد عرفت المعمومـة بأنيـا " :رسـالة تحمـل معنـى تتحـدد قيمتـو الماليـة حسـب كثافـة
نوعيــة مضــمونيا اإلعبلمــي".

معنى".

(ٖ)

(ٕ)

كمــا عرفــت بأنيــا " :رمــز أو عــدة رمــوز تنطــوي عمــى أمكانيــة اإلفضــاء إلــى

وعرفتيا الموسوعة اإللكترونية ويكيبيديا بأنيا " :البيانات التي تمت معالجتيا بحيث أصبحت ذات

معنى وباتت مرتبطة بسياق معين".

(ٗ)

وعرفت المادة األولى من قانون حق الحصول عمى المعمومات في إقميم كوردستان العراق -في
البند ثامنا منيا -المعمومة بأنيا " :بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجبلت أو إحصائيات أو وثائق مكتوبة أو
مصورة أو مسجمة أو مخزونة إلكترونياً أو بأية طريقة أخرى".
وتنقسم المعمومات -عموما -إلى نوعين:
األول :المعمومات العامة :
وىى المعمومات والبيانات الموجودة في حوزة السمطات اإلدارية في الدولة ،والمؤسسات المنتخبة
بيا ،والييئات المكمفة بميام المرفق العام.

الحصول عمييا-إلى:

(٘)

وتنقسم من حيث قابميتيا لئلعبلن واإلفشاء -ومن ثم إمكانية

( )1أظش :اٌّؼجُ اٌٛس١ؾِ ،بدح ػٍُ.
( )1دِ .ذّٛد ػجذ اٌّؼط ٝخ١بي :اٌزبِ ٓ١ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبدِ ،جٍخ اٌجذٛس اٌمبٔ١ٔٛخ ،دمٛق ثٕ ٝس٠ٛف اٌسٕخ اٌضبٌضخ ػشش ،ػذد
ٕ٠ب٠ش ،َ1991ص.12
( )2د٘ .شبَ فش٠ذ ،لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد ِٚخبؽش رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد ،ثذٔ ْٚبشش ،َ1118 ،ص .51
( )3أظشhttp://ar.wikipedia.org :
( )5انظر :المادة ( )86من الدستور المصري الحالً لعام 4102؛ والمادة (السادسة) من قانون حق الحصول على
المعلومات فً إقلٌم كوردستان العراق؛ اٌفظً ( ِٓ )17اٌذسزٛس اٌّغشثٚ ٟاٌز ٟرٕض ػٍ ٝأْ ٚ " :اٌز ٟجبء
فٙ١بٌٍّٛ":اؽٕٚ ٓ١اٌّٛاؽٕبد دك اٌذظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ،اٌّٛجٛدح ف ٟدٛصح اإلداسح اٌؼّ١ِٛخٚ ،اٌّؤسسبد إٌّزخجخ،
ٚاٌ١ٙئبد اٌّىٍفخ ثّٙبَ اٌّشفك اٌؼبَ.

ٔ -معمومات سرية :ال يجوز اإلطبلع عمييا ،العتبارات المصمحة العامة أو حفظا لؤلمن القومي لمببلد،

كما في حالة المعمومات (األسرار) ذات الطبيعة العسكرية ،وكذلك المعمومات التي تتعمق بمدوالت
()0
المحاكم وتحقٌقات األجهزة القضائٌة.

ٕ -معمومات واجبة النشر :وفي الغالب تتعمق ىذه المعمومات ببنية الييئات والمؤسسات العامة وعنوانيا-
الفعمى واإللكتروني -وطرق االتصال بيا ،ومياميا وخدمات -وطريقة الحصول عمييا -وق ارراتيا،

واجراءات التوظيف لدييا ،ومسئولييا وعناوينيم الوظيفية ،وميزانيتيا وتخصيصاتيا ،وحساباتيا الختامية،
والمشاريع المنجزة من قبميا ،والمشاريع الجاري تنفيذىا وتمك المزمع القيام بيا ،والشكاوى المقدمة إلييا
(ٕ)

واإلجراءات المتخذة بشأنيا.

الثاني :المعمومات الشخصية :وىى -وفقا لممادة الرابعة من القانون الفرنسي الصادر  ٙيناير

 : -ٜٔٚٛكل البيانات ،أيا كان شكميا ،التي تسما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعرف عمي
األشخاص الطبيعية التي تسري عمييم ،سواء تمت المعالجة من جانب شخص طبيعي أو معنوي.

(ٖ )

وعموما ىى كل المعطيات المتعمقة بالحياة الخاصة لئلنسان ،وىى من صنع اإلدارة لغرض معين،

كاألغراض الصحية واألمنية والتنظيمية  ...الخ .كما قد تكون ىذه المعمومات من صنع الشخص نفسو،

من أجل تحقٌق منفعة شخصٌة له أو لمنفعة شخص من عائلته ،أو لوضعها تحت تصرف
شخص أو جهة مرخص لها من قبله ومخصصة لنفسو وألغراضو(ٗ) وتخرج ىذه المعمومات من

نطاق الدراسة.

أما "المعمومات البيئية" فيى تندرج في إطار المعمومات العامة التي يجب إفشائيا ،وتقديميا لكل
من يطمبيا .وقد عرفيا التوجيو

األوروبي الخاص بحرية الوصول إلى المعمومات المتعمقة بالبيئة

(ٓ ،)EEC/ٖٖٔ/ٜبأنيا  :أية معمومات متاحة في شكل مكتوب ،أو بصري ،أو سمعي ،أو بشكل قاعدة
بيانات عن حالة المياه واليواء والتربة والحيوان والنبات واألرض والمواقع الطبيعية ،وكذلك األنشطة ،بما

في ذلك تمك التي تنشأ عنيا إزعاجات كالضجيج ،أو التدابير التي تؤثر عمييا ،أو يحتمل أن تؤثر تأث اًر
( )0انظر :فً إطار النظام القانونً المصري :المادة ( )55من قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري ،والمادة ( )088من
قانون المرافعات المصري؛ المادة ( )001 ،65من قانون العقوبات المصري ،والمادة ( )55من قانون نظام العاملٌن
المدنٌٌن بالدولة رقم  25لسنة .0756
( )4انظر :المادة (السادسة) من قانون حق الحصول على المعلومات فً إقلٌم كوردستان العراق.
(D. DENOIX DE SAINT MARC, «Conclusions du commissaire du gouvernement affaire )2
Bertin», C.E., 19 mai 1983, Bertin, Revue de droit public et de la Science Politique 1983, p.
1086-1099.
( )3د .أدّذ خٍ١فخ اٌٍّؾ ،اٌجشائُ اٌّؼٍِٛبر١خ ،ؽ ،1داس اٌفىش ،اإلسىٕذس٠خ1115 ،؛ د .ؽبسق أدّذ فزذ ٟسشٚس ،اٌذّب٠خ
اٌجٕبئ١خ ألسشاس األفشاد فِٛ ٟاجٙخ إٌشش ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ.1991 ،

ضا اًر عمى ىذه الموارد الطبيعية ،واألنشطة أو التدابير الرامية إلى حمايتيا ،بما في ذلك التدابير اإلدارية
(ٔ)

وبرامج اإلدارة البيئة".

ويعرفيا الباحث أنيا " :البيانات والمعطيات التي تعطي تصور لؤلشخاص والمؤسسات عن الواقع
البيئي -أو عمى األقل أحد عناصره -داخل منطقة جغرافية معينة أو في إطار العالم ككل ،وخاصة فيما
يتصل بالتدىو الذي

يواجيو -أي مشكبلتو -وأسبابو ،واإلجراءات اإلدارية والمشاريع االقتصادية

واالجتماعية ،ذات التأثير -السمبي أو اإليجابي -عميو ،بما يسيل عمييم (أي األشخاص المشار إلييم)

المشاركة في صناعة القرار البيئي ،والمجوء لمقضاء عند الحاجة ".

(ٕ)

المبحث الثاني:
الحق في الحصول عمى المعمومة البيئية
تمييد تقسيم:
الثابت في األدبيات القانونية واالجتماعية أنو ال يمكن فصل مسألة الحصول عمى المعمومات في
أي مجتمع عن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة؛ إذ يتوقف تمتع الشخص -أو
ّ
( )0انظر :المادة (/4أ) من التوجٌه المشار إلٌه والصادر فً ٌ 5ونٌو .0771
والجدٌر بالذكر أن التوجٌه األوروبً رقم ( ،)EC/2/4110قد عرفها أٌضا بأنها " :أٌة معلومات مكتوبة أو مرئٌة أو
شفوٌة أو إلكترونٌة أو بأي شكل مادي آخر تتعلق بما ٌلً( :أ) حالة عناصر البٌئة من قبٌل الهواء والجو والمٌاه والتربة
واألرض والصقع الطبٌعً والمواقع الطبٌعٌة بما فً ذلك األراضً الرطبة ،والمناطق الساحلٌة والبحرٌة ،والتنوع
البٌولوجً ومكوناته ،بما فً ذلك الكائنات المحورة جٌنٌاً ،والتفاعل بٌن تلك العناصر( .ب) العوامل من قبٌل ،الطاقة،
والضوضاء ،واإلشعاع ،أو النفاٌات بما فً ذلك النفاٌات المشعة ،واالنبعاثات ،والتصرٌفات ،واإلطالقات األخرى فً
البٌئة ،التً تؤثر أو ٌحتمل أن تؤثر فً عناصر البٌئة المشار إلٌها فً الفقرة (أ)؛ (ج) التدابٌر (بما فً ذلك التدابٌر
اإلدارٌة) من قبٌل السٌاسات العامة ،والتشرٌعات ،والبرامج واالتفاقٌات البٌئٌة ،واألنشطة التً تؤثر أو ٌحتمل أن تؤثر
فً العناصر والعوامل المشار إلٌها فً (أ) و (ب) فضالً عن التدابٌر أو األنشطة الرامٌة إلى حماٌة تلك العناصر؛ (د)
التقارٌر المتعلقة بتنفٌذ التشرٌعات البٌئٌة؛ (هـ) مقارنة الكلفة بالفائدة ،والتحلٌالت واالفتراضات االقتصادٌة األخرى
المستخدمة فً إطار التدابٌر واألنشطة المشار إلٌها فً (ج)؛ و (و) حالة صحة اإلنسان وسالمته ،بما فً ذلك تلوث
السلسلة الغذائٌة ،حٌثما كان لذلك صلة بالموضوع ،وظروف الحٌاة البشرٌة ،والمواقع الثقافٌة والهٌاكل المقامة بقدر
تأثرها أو احتمال تأثرها بحالة عناصر البٌئة المشار إلٌها فً (أ) أو عن طرٌق تلك العناصر بأي من المسائل المشار
إلٌها فً (ب) و (ج)"(.م 0/4منه)
للمزٌد عن جهود االتحاد األوروبً فً هذا الشأن انظر :د .رضوان أحمد الحاف ،حق اإلنسان فً بٌئة سلٌمة فً القانون
الدولً ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحقوق -جامعة القاهرة0776 ،م ،ص  050وما ٌلٌها؛ د .خالد السٌد المتولً ،دور
المجتمع المدنً فً إنفاذ الحق فً البٌئة وااللتزام بحماٌتها. ........... ،
( )4للمزٌد عن مفهوم المعلومة البٌئٌة ،انظر :سلٌم بركات ،الحق فً الحصول على المعلومة البٌئٌة وسٌلة أساسٌة لحماٌة
الفرد فً حماٌة البٌئة ،المجلة األكادٌمٌة للبحث القانونً ،الصادرة عن كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة عبد
الرحمان مٌرة ،بجاٌة ،ع 4100 ،0م ،ص 08؛ عبد الناصر زٌاد هٌاجنة ،القانون البٌئً النظرٌة العامة للقانون البٌئً
مع شرح التشرٌعات البٌئٌة ،ط ،0دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان ،4104 ،ص 64؛ .

المجتمع ككل -بيذا الحق عمى درجة تقدم المجتمع فكريا وعمميا ومدى احترام الكرامة اإلنسانية وحقوق
اإلنسان األساسية داخل المجتمع؛ فالبيئة المنفتحة ىي التي توصل لمثل ذلك التشريع ،والبيئة المغمقة ىي

التي تمنعو .وان كانت األىمية الفعمية ليذا الحق لم تظير إال في القرن الخامس عشر مع الثورة
اإلعبلمية األولى وظيور المطبعة .وقد كان اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  ، ٜٔٗٛأول وثيقة

دولية تؤكد عمى ىذا الحق.
وسوف يتناول الباحث في ىذا المبحث بيان مفيوم الحق في الحصول عمى المعمومات البيئية
وطبيعتو (المطمب األول) ،كما يتعرض أساس ىذا في النظام السعودي (المطمب الثاني).
المطمب األول:
مفيوم الحق في الحصول عمى المعمومات البيئية وطبيعتو
سبق أن عرف الباحث ماىية المعمومة لغة واصطبلحا ،أما بالنسبة لمفيوم لفظ الحق ،فقد كان

محل خبلف من قبل الفقو لكونو من أكثر األفكار جدال في الفكر القانوني ،وىو ما ال يتسع المقام
لذكره.

(ٔ)

وحيث لم تعرف األنظمة ذات الصمة الحق في الحصول عمى المعمومة فقد عرفو البعض بأنو":
حق اإلنسان في أن توفر لو الدولة شتى السبل المبلئمة لتتدفق من خبلليا المعمومات واآلراء واألفكار،
ليختار من بينيا وفقا إلرادتو الحرة وعمييا أن تحمي نفاذه الميسر إلييا بعيدا عن تدخميا أو تدخل الغير،
(ٕ)

الذي من شأنو إعاقة أو الحد أو االنتقاص أو منع تمتعو بيذه الحرية".

وقيل أنو " :الحق في مصادر

األخبار والمعمومات واإلحصاءات واالستفسار عنو واالطبلع عمى كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة
وذلك دون عائق يحول بينو وبين حرية تدفق المعمومات".

(ٖ)

( )1د .ؽبسق ػف١ف ٟطبدقٔ :ظش٠خ اٌذكِ ،مذِخ ٌذساسخ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ،ٟاٌّشوض اٌمٌ ِٟٛإلطذاساد اٌمبٔ١ٔٛخ،َ1114 ،
ص  ،11ص ِٚ 12ب ثؼذ٘ب.
( )1أدّذ س١ف اإلسالَٚ ،وش ُ٠خٍ ،ً١رؤط ً١اٌذك ف ٟاٌّؼشفخ وسالح ٌٍذفبع ػٓ دش٠خ اٌشأٚ ٞاٌزؼج١شِ ،جٍخ اٌذساسبد
اإلػالِ١خ ،َ1999 ،ص. 17
( )2د .دّٛد ٞدّٛدح ،دك اٌظذف ٟف ٟاٌذظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ِٚذ ٜرؤص١شٖ ػٍ ٝدك اٌجّب٘١ش ف ٟاٌّؼشفخ ٚاإلػالْ،
دساسخ ف ٟوً ِٓ ِظش  ،فشٔسب ،أجٍزشا ،ؽ ،1داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،َ1111 ،ص 11

وىناك من عرفو بأنو " :الحق الذي يتيا لممواطن حرية السؤال عن كل معمومة توجد باإلدارة
العمومية ،وتمقي اإلجابة عنيا بصورة ،أو بأخرى ،فيو حق إنساني ،طبيعي ،أساسي لمفرد والجماعة ،وىو
(ٔ)

حاجة بيولوجية ونفسية ،واجتماعية واقتصادية وسياسية".

والجدير بالذكر أن الرأي قد اختمف حول طبيعة ىذا الحق؛ فذىب جانب إلى أنو أحد الحقوق
(ٕ)

المتفرعة عن حرية التعبير ،فيو ليس حقا مستقبل بذاتو؛ وذلك لوجود عبلقة متبلزمة بينيما؛

بينما ذىب

جانب آخر إلى أن ىذا الحق ىو من الحقوق السياسية التي تيدف إلى تدعيم مشاركة الجميور في الحياة
(ٖ)

السياسية داخل الدولة .وبالتالي فيى حق مستقل يتجاوز حرية التعبير.

وعمى كل يري الباحث أنو فقد أصبا إستقاء المعمومات وتداوليا حقاً دستورياً مستقبل في العديد

من دول العالم وتم ترجمة ىذا الحق إلى قوانين تضمن ممارستو.

المطمب الثاني:
األساس القانوني لمحق في الحصول عمى المعمومة البيئية في النظام القانوني السعودي
يناقش الباحث في ىذا الفرع األساس القانوني لمحق في الحصول عمى المعمومة في النظام
القانوني السعودي.
أوال :موقف النظام األساسي لمحةكم من الحق في الحصول عمى المعمومة:
عمى الرغم من أنو لم ترد إشارة صريحة إلى الحق في الحصول عمى المعمومة في النظام

األساسي لمحـكم ،إال أن ذلك ال يعني رفض المقنن الدستورى السعودي ليذا الحق ،بل أن الباحث يري،
أن تأكيد المادة السادسة والعشرون من ىذا النظام عمى التزام الدولة بحماية حقوق اإلنسان ،وفق الشريعة

اإلسبلمية الغراء التي حثت عمى كافة الكرامة اإلنسانية لمبشر كافة ،وأقرت حرية الرأي والتعبير ،قرينة

(Transparence Maroc, plateforme de plaidoyer droit. D’accès à l’information et recommand- )1
ations sectorielles, janvier 2010, P. 3.
( )1د .اٌشبفؼِ ٟذّذ ثش١ش ،لبٔ ْٛدمٛق اإلٔسبِْ ،ىزجخ اٌجالء اٌجذ٠ذح ،ثبٌّٕظٛسح ،ثذ ْٚربس٠خ ،ص .191
( )2د.ػّش ِذّذ سالِخ ،دك اٌذظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ف ٟػٛء اٌمبٔ ْٛاألسدٔ ٟسلُ ٌ 37سٕخ  ،َ1117دساسخ ِمبسٔخ،
سسبٌخ دوزٛساٖ ،وٍ١خ اٌذمٛق جبِؼخ ػ ٓ١شّس ،َ1111 ،ص 81

مؤكدة عمى تمتع مختمف مواطني المممكة والمقيمين عمييا بحقوقيم األساسية كبشر ،ومن ضمنيا الحق

في الحصول عمى المعمومة.

فبل يجوز وفقا لممادة األولى من ىذا النظام -والتي جعمت من كتاب ال تعالى وسنة رسولو صمى
ال عميو وسمم دستو اًر لممممكة – إصدار تشريع (نظاما) أو إدراج نص في أي نظام قائم يتعارض مع حق

من حقوق اإلنسان األساسية ومن ضمنيا الحق محل الدراسة.

ويضاف لما سبق أن المادة الثانية والثبلثون من النظام األساسي لمحـكم ،قد أشارت اللتزام الدولة

بالمحافظة عمى البيئة وحمايتيا وتطويرىا ومنع التموث عنيا ،وال يتسنى لمدولة أداء ىذا الدور بفاعمية
وكفاءة بدون المشاركة المجتمعية في ىذا الشأن ،والتي ترتبط بالوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع

ومؤسساتو ،وىو األمر الذي ال يمكن تحقيقيو بدون توافر المعمومة البيئية الواضحة والمفسرة لموضع البيئي

داخل المممكة.

كذلك فإن المممكة من الدول التي تبادر إلى التصديق عمى االتفاقيات الداعمة لحقوق اإلنسان

ودعم الشفافية.

ثانيا :الحق في الحصول عمى المعمومة البيئية في األنظمة األخرى:
ورد في المادة الثانية من النظام العام لمبيئة ما نصو " :ييدف ىذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي  ...رفع
لممحافظة عمييا وتحسينِيا ،وتشجيع
ُمستوى الوعي بقضايا البيئة ،وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية ُ
الجيود الوطنية التطوعية في ىذا المجال" .وقد سبق أن أش ار الباحث إلى دور المعمومات البيئية في خمق الوعى
البيئي ،وفي المشاركة الفعالة في العمل التطوعى ،وىو يفيد قناعو المقنن السعودي بأىمية تمتع المواطنين بيذا

الحق ،خاصة وأن المادة الثامنة من ىذا النظام تمزم الجيات العامة واألشخاص بترشيد استِخدام المو ِارد
ِ
الطبيعية لممحافظة عمى ما ىو م ِّ ِ
الم ِّ
االنسجام بين أنماط
تجددة ،وتحقيق
تجدد منيا وانمائيا واطالة أمد المو ِارد غير ُ
ُ
ُ
ومعدالت االستِخدام وبين ِ
السعة التحميمية لممو ِارد  ...الخ من االلتزامات التي أشارت ليا ذات المادة؛ فالوفاء بيذه
ُ
االلتزامات -في رأي الباحث -ال يتصور إال في إطار مجتمع واعي ومدرك لواقعو البيئي بصورة كاممة بمختمف
ظروفو.

وما يؤكد ذلك ما تضمنتو المادة (ٖ )ٕ/من البلئحة التنفيذية لمنظام العام لمبيئة السعودي ،بقوليا:
"ٔ -االستفادة من قواعد البيانات والمعمومات البيئية المتوفرة لدييا أو لدى الجيات العامة والمعنية
واألشخاص في توثيق المعمومات البيئية ونشرىا -ٕ .التنسيق مع الجيات المعنية لبناء الشبكة المعموماتية

البيئية ووضع إجراءات تطويرىا وادارتيا -ٖ .وضع إجراءات تداول وتبادل المعمومات البيئية لمن يحتاج
ىذه المعمومات من الجيات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرىم من شرائا المجتمع وتداول ما يمكن
تداولو من ىذه المعمومات -ٗ .توثيق وتحديث المعمومات البيئية وتقوم الجيات المعنية والعامة

واألشخاص بتزويد الجية المختصة بالمعمومات البيئية المطموبة المتوفرة لدييا بصورة مستمرة".

المبحث الثالث:
االلتزام باإلعالم ودوره في الحصول عمى المعمومة البيئية
يعرف الباحث االلتزام باإلعبلم بأنو " :الواجب الذي يقع عمى عاتق المتعاقد الميني (المحترف)

تجاه المتعاقد اآلخر ،ومضمونو تعريف األخير واخباره عن كيفية استعمال المنتج أو االستفادة من الخدمة
المقدمة بالشكل الذي يحقق لو أقصى مدى من األىداف المبتغاه من التعاقد ،وتبصيره بالعيوب أو
المخاطر قد تقترن باستعمالو ،واالحتياطات التي يجب عميو اتخاذىا عند حيازتو أو استعمالو لمشيء".

(ٔ)

ويدخل في إطارىذا االلتزام المعمومات ذات البعد البيئي متى كانت ذا صمة بالمنتج أو الخدمة المقدمة؛

لخطورة أييما عمى البيئة المحيطة بمستيمكيما.
وحتى يحقق االلتزام باإلعبلم في المجال البيئي فاعميتو المرجوة منو -سواء أكان تنفيذه يتم كتابةً

أم شفاىة -يجب أن يتصف اإلعبلم بالخصائص اآلتية:

 أن يكون اإلعبلم كامبل ووافيا لكافة المعمومات الضرورية لممتعاقد اآلخر ،بشكل يمفت انتباه إلى كافةالمخاطر البيئية المحتممة أو المأكد حصوليا ،وكيفية تفادييا أو إصبلح ما ينتج عنيا من ضرر،
(ٕ)

والتعويضات -أو بمعني أدق المسئوليات القانونية -المحتمل تحمميا.

( )0للمزٌد عن تعرٌف الحق فً اإلعالم انظر :د .حاج بن علً محمد ،تمٌٌز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصٌحة
لضمان الصفة الخطرة للشًء المبٌع دراسة مقارنة ،المجلة األكادٌمٌة للدراسات اإلجتماعٌة واإلنسانٌة ،عدد ،4100 ،8
ص .55
( )4مٌرفت ربٌع عبد العال ،االلتزام بالتحذٌر فً مجال عقد البٌع ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ، 2004 ،ص . 68 ،05
Civ. 1re. 31 janv. 1973, Bull. civ. n°. 71- 13449; Civ. 1 re. 14 déc. 1982. Bull. civ.,
8116122; OVERSTAKE. (j.f), la responsabilité du fabricant lorsque le produit est dangereux
par suit d’un défaut, RTD civ., 1972. p. 495

 أن يكون ىذا اإلعبلم متدرجا ومتسمسبل؛ بمعني أنو يجب -في رأي الباحث -تقديم المعمومات البيئيةبصورة منظمة ،يراعى فييا طول المرحمة الزمنية لمتعاقد كما في عقود نقل التكنولوجيا ذات الخطورة البيئية
التي يستمر تنفيذىا مدة طويمة من الزمن؛ إذ ينبغي عمى مورد التكنولوجيا أن يقدم المعمومات البلزمة أن

تفيد المستورد لمتقنية باتخاذ االحتياطات البلزمة لدرء المخاطر البيئية المحتممة قبل تنفيذ العقد؛ ىذا إلى
جانب المعمومات البلزمة لمتخفيف من حده ىذه المخاطر أثناء تنفيذ العقد ،وما يجب اتباعو من خطوات
عند تأثير ىذه التكنولوجيا عمى البيئة بصورة غير متوقعة أو في حال زيادة المخمفات الناتجة عنيا عما

ىو معتاد.

 أن ينصب عمى عمى معمومات صادقة وصحيحة وتفي بالغرض المقصود منيا. أن تكون وسيمة اإلعبلم ومضمونو -من ألفاظ وعبارات -مفيومو ممن لو الحق في اإلعبلم(ٔ)

والتبصير.

وسوف يستعرض الباحث تطبيقين من تطبيقات االلتزام باإلعبلم في المجال البيئي ،وذلك عمى

النحو التالي:

أوال :التزام منظمي السياحة البيئية ووكاالت السفر بتبصير السائح:
مكاتب ووكبلت السياحة البيئية جزء من المجتمع السياحي الذي يقع عمى عاتقو اصبلح البيئة
وتطويرىا عمى نحو أفضل وأكثر جودة -وفقا لممفاىيم العممية.

(ٕ )

وعمييا االلتزام بأخبلقيات مينتيا

واألخبلقيات السياحية بوجو عام والتي أصدرتيا منظمة السياحة العالمية في األول من تشرين

األول/أكتوبر  ،ٜٜٜٔوالتي حظيت باىتمام وتأيد ٚدػُ لشاس اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح
( )A/RES/56/212ف 11 ٟد٠سّجش .1111

(ٖ)

( )0د .حاج بن علً محمد ،المرجع السابق ،ص 55؛ د .مراد ابن صغٌر ،مدى التزام الطبٌب بتبصٌر -إعالم -المرٌض :
دراسة علمٌة تأصٌلٌة مقارنة ،مجلة الحقوق (الكوٌت) ،مج  ، 02ع  ،2دٌسمبر 4101م ،ص .452
( )1دِ .ذسٓ أدّذ اٌخؼ١ش ،ٞاٌس١بدخ اٌج١ئ١خ (ِٕٙج الزظبدِ ٞزىبًِ ٌظٕبػخ س١بد١خ ٚاػذحٚ ،جٛدح د١بح أفؼًٚ ،ث١ئخ
ٔم١خ خبٌ١خ ِٓ اٌزٍٛس)ِ ،جّٛػخ إٌ ً١اٌؼشث١خ ،ثذ ْٚربس٠خ ،ص .15
( )0ومن بٌن االلتزامات التً تضمنتها اٌّذٔٚخ اٌؼبٌّ١خ ٢داة (أخالل١بد) اٌس١بدخ اٌّشبس إٌٙ١بٚ ،اٌظبدسح ػٓ ِٕظّخ
اٌس١بدخ اٌؼبٌّ١خٚ ،راد طٍخ ثبٌج١ئخ ٚرمغ (أ٘ ٞزٖ االلتزامات) ػٍ ٝػبرك اٌّجزّغ اٌس١بد ٟوىً (اٌذٚي ٚاٌششوبد
ٚإٌّشآد اٌس١بد١خ ٚاألفشاد) ِب :ٍٟ٠
 ِشاػبح رٛص٠غ رذفمبد اٌس١بح ِٓ د١ش اٌضِبْ ٚاٌّىبْ ٌٍٛطٛي إٌ ٝرٛاصْ أفؼً ٠خفف ػغؾ إٌشبؽ اٌس١بد ٟػٍٝاٌج١ئخ)2/2 َ(.
 أْ ٠شاػ ٝف ٟرظّ ُ١اٌجٕ١خ األسبس١خ ٌٍس١بدخ ٚف ٟثشِجخ األٔشطخ اٌس١بد١خ ػشٚسح دّب٠خ اٌزشاس اٌطج١ؼ ٟاٌّؤٌف ِٓإٌظُ اٌج١ئ١خ ٚاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١جٚ ٟدّب٠خ ِب ف ٟاٌذ١بح اٌجش٠خ ِٓ أٔٛاع ِؼشػخ ٌٍخطش)3/2 َ(.

وعمى كل يقع عمى عاتق منظمي الرحبلت البيئية ووكبلت السياحة ،تبصير السائحين -عند

االتفاق عمى منطقة جغرافية بعينيا -باألنواع اإلحيائية والمكونات البيئية المحمية والمحظور التعامل
عمييا؛ كاألنواع النادرة من األسماك والنبات الممكن نقميا من بيئتيا الطبيعية إلى مكان آخر ...الخ ،والتي

يؤدي ثبوت قياميم بالتعامل عمييا ،إلى خضوعيم لمنصوص الوطنية التي تعاقب عمى ىذه المعامبلت.

(ٔ)

والجدير بالذكر أنو وان كانت المادة السادسة من المدونة األخبلقية لمسياحة والمعنونة بـ"التزامات

أصحاب المصمحة في التنمية السياحية" ،لم تنص صراحة عمى التزام األشخاص المشار إلييم بتقديم

المعمومة البيئية إال أنيا أورد بشكل عاما التزاما عمييم بتوفير معمومات موضوعية وصادقة لمسائحين عن

األماكن التي يقصدونيا.

ثانيا :التزام مورد التكنولوجيا بالكشف عن المخاطر البيئية المرتبطة بالتكنولوجيا المنقولة:
عقد نقل التكنولوجيا ىو " :اتفاق يتعيد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معمومات فنية
إلى مستورد التكنولوجيا الستخداميا في طريقة فنية خاصة إلنتاج سمعة معينة أو تطويرىا أو لتركيب أو
تشغيل آالت أو أجيزة أو لتقديم خدمات".

(ٕ)

تطبيقاً لمبدأ حسن النية -التي أقرتو كل من الشريعة الغراء واألنظمة الوضعية -يمتزم مورد

التكنولوجيا خبلل مرحمة التفاوض (مرحمة ما قبل التعاقد) ،بالكشف عن المخاطر البيئية المرتبطة
بالتكنولوجيا المنقولة من قبمو ،إذا كانت معمومة من قبمو ،أو كان من المتوقع حدوثيا وفقا لدراسات قام بيا

 إجشاء اٌذساسبد اٌالصِخ ػٓ أصش اٌّششٚػبد اٌس١بد١خ اٌزّٕ٠ٛخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٚذ١طٙب اٌطج١ؼٚ ،ٟوزٌه رمذ ُ٠ث١بٔبدٚاػذخ ِٛٚػٛػ١خ ػٓ اٌجشاِج اٌّسزمجٍخ ٌٙزٖ اٌّششٚػبدٚ ،رؤص١شارٙب اٌّزٛلؼخ)3/4 َ(.
(ٚ )1اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌفمشح ( ِٓ )4اٌّبدح األ ِٓ ٌٝٚاٌّذٔٚخ اٌؼبٌّ١خ ٢داة (أخالل١بد) اٌس١بدخ – اٌظبدسح ػٓ ِٕظّخ
اٌس١بدخ اٌؼبٌّ١خ -لذ أٌمذ ػٍ ٝػبرك اٌسبئذ ٓ١اٌزضاِب ثؼذَ اإلػشاس ثبٌج١ئخ اٌّذٍ١خ أ ٚثبألٔٛاع اإلد١بئ١خ ،إر رؼّٕذ ٘زٖ
اٌفمشح ا٢رٕ٠ " :ٟجغٌٍ ٟسبئذٚ ٓ١اٌضائش ٓ٠أصٕبء سفشُ٘ ػذَ اسرىبة أ ٞفؼً إجشاِ ٟأ ٚأ ٞفؼً ٠ؼذ إجشاِ١ب ٚفمب ٌمٛأٓ١
اٌذٌٚخ اٌز٠ ٟضٚسٙٔٚبٕ٠ٚ ،جغ ٟأْ ّ٠زٕؼٛا ػٓ ارجبع أ ٞسٍٛن ٠ؼزجش اٌسىبْ اٌّذٍ ْٛ١أٔٗ ػذائ ٟأِ ٚؤر أ٠ ٚذزًّ أْ
٠ذذس أػشاسا ثبٌج١ئخ اٌّذٍ١خٕ٠ٚ ،جغ ٌُٙ ٟاالِزٕبع وزٌه ػٓ وً أٔٛاع االرجبس ثبٌّخذساد غ١ش اٌّششٚػخ أ ٚاألسٍذخ أٚ
ا٢صبس أ ٚاألٔٛاع اٌّذّ١خ أ ٚإٌّزجبد ٚاٌّٛاد اٌخطشح أ ٚاٌّذظٛسح ثّمزؼ ٝاٌزشش٠ؼبد اٌٛؽٕ١خ" .وزٌه أػطذ اٌفمشح
( ِٓ ) 3راد اٌّبدح ٌٍذٚي اٌّؼ١فخ ٌٍس١بدخ اٌذك ف ٟارخبر اٌٛسبئً إٌّبسجخ ٌذّب٠خ اٌزشاس اٌطج١ؼٚ ٟاٌّؼبلجخ ػٍ ٝأٗ٠
رخش٠ت ٌٗ.
 ِٓٚاٌذش ٞثبٌمٛي أْ راد اٌفمشح األخ١شح لذ أٌمذ ػٍ ٝػبرك اٌذٌٚخ اٌّؼ١فخ اٌزضاِب ثزس ً١ٙاسزخذاَ ٚسبئً اٌذظٛي
ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛلب٠خ ٚاألِٓ ٚاٌزؤِٚ ٓ١اٌّسبػذح اٌز٠ ٟذزبج ْٛإٌٙ١ب١ٌٚ ،س ٕ٘بن خالف دٛي دخٛي اٌّؼٍِٛبد
اٌج١ئ١خ ػّٓ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ،ثً أٔٗ ٠ى ْٛػٍ ٝاٌذٚي ِٓ ثبة األ٠ٌٛٚخ اْ رجبدس ثزمذ٘ ُ٠زٖ اٌّؼٍِٛبد إٌ ٝاٌسبئذ ٓ١أٚ
رس ً١ٙدظ ٌُٙٛػٍٙ١ب.
( )1أظش :اٌّبدح ( ِٓ )71لبٔ ْٛاٌزجبسح اٌّظش ٞسلُ ٌ 17سٕخ .1999

الغير؛ كذلك يمتد ىذا االلتزام طول مدة تنفيذ العقد ،فإذا ما اكتشف أن التقنية الموردة من قبمو ،ليا أثر

ضار بالبيئة الوطنية لمستورد التكنولوجيا أو بالبيئة الدولية فعميو واجب اإلفصاح عن ذلك؛

وىذا ما أكد عميو المقنن المصري في المادة  ٚٙمن قانون التجارة الجديد والتي تنص عمى أن" :
يمتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف لممستورد في العقد أو خبلل المفاوضات تسبق إبرامو عما يمى :أ.

األخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعمى وجو الخصوص ما يتعمق منيا بالبيئة أو الصحة

العامة أو سبلمة األرواح أو األموال وعميو أن يطمعو عمى ما يعممو من وسائل التقاء ىذه األخطار.
."...

(ٔ)

فمن النص السابق يتضا أن االلتزام باإلفصاح (باإلعبلم) ال يقتصر عمى مرحمة تنفيذ العقد ،بل
يشمل أيضا المرحمة السابقة عمى إبرام ىذا العقد ،والتي يتم فييا التفاوض حول شروط العقد وتقييم كل

طرف لموقفو ،في ضوء المصمحة أو المصالا التي يحققيا واألضرار التي يحتمل أن تمحق بو أو بالبيئة
(ٕ)

المحيطة أو بالصحة العامة أو سبلمة األرواح واألموال.

ومن البدييى أن تكون من مصمحة المورد أن يعمم المستورد وأن يطمعو عمى كافة الوسائل البلزمة
التقاء المخاطر البيئية أو التي تيدد الصحة العامة ،دونما حاجة إلى نص تشريعي .ولكن يأتي ليذا

التاكيد أىميتو -في رأي الباحث -في حال سوء نية المورد.

( )1رمبثً اٌّبدح /8أ ِٓ ِششٚع لبٔ ْٛأوبد١ّ٠خ اٌجذش اٌؼٍّ ٝاٌّظش٠خ
(ٚ )1لذ جبء ثبٌّزوشح اإل٠ؼبد١خ ٌمبٔ ْٛاٌزجبسح ثخظٛص ٘زا االٌزضاَ ،أْ " اٌّسزٛسد ٍ٠زضَ ثبؽالع اٌّٛسد ػٍ ٝأدىبَ
اٌمبٔ ْٛاٌّظش ٞفّ١ب ٠خض اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٕمً اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚاسز١شاد٘بٚ ،ثظفخ خبطخ٠ ،جت ػٍ ٝاٌّسزٛسد رجظ١ش
اٌّٛسد ثؤٔٛاع اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌّذظٛس اسز١شاد٘ب ٚثزٍه األٔٛاع اٌز ٝرذظش٘ب ِضالً لٛأ ٓ١اٌج١ئخٚ ،وزٌه اٌّٛاطفبد اٌزٝ
٠شزشؽ رٛافش٘ب ف ٟاٌزىٌٕٛٛج١ب اٌّسزٛسدحٔٚ ،سجخ اٌّى ْٛاٌّظش ٜإٌ ٝاٌّى ْٛاألجٕجٚ ،ٝاٌّٛاد اٌخبَ اٌّذظٛس
اسزخذاِٙب ٚاسز١شاد٘بٚ ،لٛأ ٓ١اٌجّبسن ٚاٌمٛأ ٓ١إٌّظّخ ٌزذ ً٠ٛاٌؼّالدٚ ،غ١ش٘ب" .اٌّزوشح اإل٠ؼبد١خ ٌمبْٔٛ
اٌزجبسح ،ص .28
ٌٍّٚض٠ذ دٛي اٌزضاَ اٌّٛسد ٌٍزىٌٕٛٛج١ب ػٓ سالِخ اٌج١ئخ -أِ ٞشدٚد٠خ اٌّؼشفخ إٌّمٌٛخ ػٍ ٝاٌج١ئخِٚ -ذ ٞاالخزالف اٌفمٟٙ
ٚاٌمؼبئ ٟدٛي ٘زٖ اإلشىبٌ١خ ،أظش :دِ .ظطف ٝاٌؼذ ،ٞٚاٌمبٔ ْٛاٌٛاجت اٌزطج١ك ػٍ ٝػمذ االِز١بص اٌزجبسٞ
( ،)Contrat De Franchiseدساسخ ِمبسٔخِ ،جٍخ دمٛق دٍٛاْ ٌٍذساسبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚااللزظبد٠خ -اٌمب٘شح ،ع 14
 َ1111؛ أدّذ ػجذ اٌخبٌك" :اٌس١بسبد اٌج١ئ١خ ٚاٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ :دساسخ رذٍ١ٍ١خ ٌٍزؤص١ش اٌّزجبدي ث ٓ١اٌس١بسبد اٌج١ئ١خ
ٚاٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ" ،جبِؼخ إٌّظٛسح ،1993 ،ص14؛ ٔٛس اٌذ ٓ٠اٌشدبٌ ،ٟاٌظفمبد اٌؼّ١ِٛخ اٌّذٍ١خ :ث ٓ١رذم١ك اٌزّٕ١خ
 ٚاألػشاس ثبٌج١ئخ؛ أدّذ ثٓ فٙذ ثٓ دّ ِّٓ١اٌفٙذ  ،ص .219
Cass.civ. 8 janv 1985, BULL. Civ 1. n. 11 cité par : (Mgr lue ) Gillion: les contrats et Risques
Technologique la réparation des dommages catastrophiques: les risques technologiques
.majeures :1990 P 112

وعمى كل فإنو لفاعمية ىذا االلتزام فإنو يكون عمى المورد إعبلم المستورد واحاطتو بكافة

المعمومات التفصيمية حول ىذه المخاطر ،فبل يكفي ىنا مجرد تحذير المستورد أو لفت نظره إلييا.

(ٔ )

خاصة مع اتجاه العديد من الشركات الدولية -وتساىل الدول المتقدمة -عمى نقل التكنولوجيا المموثة

لمبيئة إلى الدول النامية ،التي يسيل فييا إجراء التجارب ذات الخطورة -البيئية أو األمنية أو الصحية-
(ٕ)

دون رقابة حقيقية من الجيات المسئولة في الدولة.
جزاء اإلخالل بااللتزام محل الدراسة:

لم يبين المشرع المصرى جزاء إخبلل المورد بااللتزام بالكشف عن المخاطر البيئية المرتبطة

بالتكنولوجيا المنقولة،

(ٖ )

وىو يفتا المجال إلعمال القواعد العامة -سواء قواعد المسئولية العقدية في

التقنين المدني المصري أو القواعد الحاكمة لتمك المسئولية في إطار العقود التجارية الدولية ،بحسب
طبيعة العقد والقانون الواجب التطبيق ،واآلليات المتفق عمييا لفض المنازعات بين طرفي عقد نقل

التكنولوجيا.

وعمى كل فإن ما يعنينا في مجال ىذه الدراسة بشأن الجزاءات المحتمل توقيعيا عمى المورد-

والتي تشمل :فسخ التعاقد -عدم تسجيل العقد -تخفيض المقابل النقدي -التعويض -نتيجة إخبللو
بااللتزام باإلفصاح عن المخاطر البيئية المرتبطة بالتكنولوجيا المنقولة ،ىو إلتزام األخير (المورد)

بالتعويض العيني (إعادة الحال إلى ما كانت عميو في البيئة المحمية أو الدولية) أو النقدي؛ باعتبار أن
ىذا الجزاء ىو األكثر فاعمية لمدولة المستوردة لمتكنولوجيا إلعانتيا في أصبلح األضرار البيئية وتدارك

الخسائر التي أصابتيا؛ ومن ىنا تتضا أىمية إلزام المورد بأبرم وثيقة تأمين تضمن لمدولة المستوردة
(ٗ)

تفادي مخاطر عدم نقل التكنولوجيا أو اإلخبلل بأي شرط من شروط العقد.

( )1دٔ .ض ٗ٠اٌظبدق اٌّٙذ ،ٜاالٌزضاَ لجً اٌزؼبلذ ٜثبإلدالء ثبٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمذ ٚرطج١مبرٗ ػٍ ٝثؼغ أٔٛاع اٌؼمٛد ،داس
إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،1999 ،ص ِٚ 11ب ثؼذ٘ب.
(ٌٍّ )1ض٠ذ ػٓ ٘زا االرجبٖ ٚخبطخ فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌٍّٛصبد ٚإٌفب٠بد االٌىزش١ٔٚخ أظش :د .ؽبسق ػف١ف ٟطبدق أدّذ،
خظٛط١خ اٌزؼ٠ٛغ إٌبشئ ػٓ اٌؼشس اٌّشرجؾ ثبٌزٍٛس اإلٌىزشٔ "ٟٔٚشش ثبٌؼذد ( ِٓ )87دٚس٠خ اٌفىش اٌششؽٟ
اإلِبسار١خ أوزٛثش .َ1112
(ٚ )2رٌه ػٍ ٝخالف ِششٚع لبٔ ْٛرٕظٔ ُ١مً اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌز ٜأػذرٗ أوبد١ّ٠خ اٌجذش اٌؼٍّ ٝاٌز ٜوبْ ٕ٠ض ػٍ ٝراد
االٌزضاَ ٚجضاء اإلخالي ثٗ .د١ش وبْ ٘زا اٌّششٚع – ؽجمب ً ٌٍّبدح /7أ ِٕٗ – ّٕ٠غ رسج ً١ػمذ ٔمً اٌزىٌٕٛٛج١ب إرا وبْ ِٓ
شؤٔٗ إٌمبء ػتء غ١ش ِٕبست ػٍ ٝااللزظبد اٌم ِٝٛد .دسبَ ِذّذ ػ١سِ ،ٝششٚع اٌمبٔ ْٛاٌّظشٌ ٜزٕظٔ ُ١مً
اٌزىٌٕٛٛج١ب( ،دساسخ ٔمذ٠خ) ،داس اٌّسزمجً اٌؼشث ٝثبٌمب٘شح ،َ1988 ،ص 75 – 74
(ٌٍّ )3ض٠ذ ػٓ أّ٘١خ ششؽ اٌزؤِ ِٓ ٓ١اٌّسئ١ٌٛخ ف ٟإؽبس ػمٛد ٔمً اٌزىٌٕٛٛج١ب ػِّٛبِٚ ،ؼٛلبرٗ أظش :د .ؽبسق ػف١فٟ
طبدق ،اٌخطش ِذً اٌزؤِ ِٓ ٓ١اٌّسئ١ٌٛخ اٌّذٔ١خ فِ ٟجبي اٌّؼٍِٛبر١خ( ،سسبٌخ دوزٛساٖ ،وٍ١خ اٌذمٛق -جبِؼخ ثٕٟ
س٠ٛف )1111/1111 ،داس اٌذىّخ ،1111 ،ص 311 -293؛ نور الدين الرحالي ،المرجع السابق.

حكم االتفاقيات المخالفة:
لما كانت المحافظة عمى البيئة وحماية عمى الصحة من المسائل التي يتوقف عمييا صحة أفراد
المجتمع وبقاء ىذا المجتمع ذاتو أو عمى األقل حسن استغبلل موارده وثرواتو؛ فإن االلتزامات التي تتعمق
بالمحافظة عمى البيئة ،أو التي يكون المقصود منيا ذلك؛ ومن ثم فإن كل اتفاق يكون مضمونو التخفيف

من المسئولية البيئية (الحفاظ عمي البيئة ابتداء أو االلتزام بتعويض أضرارىا عينا أم نقداً) أو االعفاء منيا
(ٔ)

يقع باطبل.

الخاتمة
تناول الباحث في ىذه الدراسة دور المعمومات البيئية في الحد من المخاطر المستقبمية لمبيئة

السعودية وآليات الحصول عمى ىذه المعمومات؛ وذلك في إطار ثبلث مباحث؛ استعرض في األول
مظاىر اىتمام المقنن السعودي بالبيئة وماىية المعمومة البيئية .وفي المبحث الثاني ،أشار إلى الحق في
الحصول عمى المعمومة البيئية من حيث تعريفو وطبيعتو وأساسو القانون في النظام السعودي

وفي المبحث الثالث اىتم الباحث بيان أبرز مظاىر عناية القانون المدني (نظام المعامبلت

المدنية) بحماية البيئة وبالحد من مسببات التموث ،وذلك من خبلل التوسع في تطبيقات الحق في اإلعبلم،

وىو ما وضحو الباحث من خبلل دراسة التزام مورد التكنولوجيا بتبصير مستورد التكنولوجيا بالمخاطر

البيئية التي قد تقترن بنقل ىذه التكنولوجيا؛ وكذا دراسة التزام منظمي الرحبلت (السياحة) البيئية بإعبلم

السائحين بالمعمومات البيئية التي تحقق األىداف المرجوة من وراء السياحة البيئية.
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات؛
أوال :النتائج:

 لمقانون المدني (نظام المعامبلت المدنية) دور بارز وفعال في حماية البيئة من التموث ،ودفع عجمةالتنمية المستدامة من خبلل عدد من اآلليات ،التي تساىم أحيانا في الحد من مسببات التموث -كما في

Jean THIEFFRY: «La protection du fournisseur dans un transfert international de techniques»,
J.c.p 1981, P 665; André TIANO: «Transfert de technologie industrielle» (sans nom du
publication) éd 1981, P 100.
 1فٙذ ثٓ ثجبد ثٓ ِالفخ اٌؼز١ج ،ٟاٌزٕظ ُ١اٌمبٌٔ ٟٔٛزس٠ٛخ ِٕبصػبد ػمٛد ٔمً اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚفمب ٌٕظبَ اٌزذى ُ١اٌسؼٛدٞ
٘1322ـِ ،شوض اٌذساسبد اٌؼشث١خ ٌٍٕشش٘1325 ،ـ ،1114 -ص .149

حاالت دعمو لمحق في الحصول عمى المعمومة والتوسع في مفيوم الحق في اإلعبلم وتطبيقاتو -وفي

أحيانا أخرى تكون أكثر فاعمية في معالجة ما يمحق بالبيئة من ضرر؛ إذ أن أحكامو تمزم من تسبب في
اإلضرار بالبيئة( المموث ليا) باإلصبلح العيني ليذه األضرار بإعادة الحال إلى ما كان عميو قبل فعمو
الضار ،أو بدفع تعويض نقدي يفي بإصبلح ىذا الضرر متى أمكن ذلك.

 -ال يتصور القول بوجود الحق في الحصول عمى المعمومات داخل نظام قانوني ما في إحدى الدول

الدساتير الوطنية البد من اعتراف دستورىا وقوانينيا بو ،أو عمى األقل أال يكون ىناك تعارض بينو وبين
ىذه النصوص ،وأال تخمق (أي التشريعات ذات الصمة) عائقا أمام التمتع بو عمميا.
 الحق في الحصول عمى المعمومات ىو أحد الحقوق األساسية المصيقة بشخص اإلنسان ،بوصفوعضو في جماعة بشرية ،يتسع في مجال البيئة ليكون لو الصفة العالمية ،بحيث يتمتع بو جميع

األشخاص بصرف النظر عن جنسياتيم.

 -االلتزام باإلعبلم ىو الواجب الذي يقع عمى عاتق المتعاقد المحترف تجاه المتعاقد اآلخر ،ومضمونو

إخبار األخير عن كيفية استعمال المنتج أو االستفادة من الخدمة المقدمة بالشكل الذي يحقق لو أقصى
مدى من األىداف المبتغاه من التعاقد ،وتبصيره بالعيوب أو المخاطر قد تقترن باستعمالو ،واالحتياطات

التي يجب عميو اتخاذىا عند حيازتو أو استعمالو لمشيء.ويدخل في إطار ىذا االلتزام المعمومات ذات

البعد البيئي متى كانت ذا صمة بالمنتج أو الخدمة المقدمة؛ لخطورة أييما عمى البيئة المحيطة

بمستيمكيما.

 حتى يحقق االلتزام باإلعبلم في المجال البيئي فاعميتو المرجوة منو ،يجب أن يكون (أي اإلعبلم) كامبلووافيا لكافة المعمومات الضرورية لممتعاقد اآلخر ،ومتدرجا ومتسمسبل ،وأن ينصب عمى عمى معمومات

صادقة وصحيحة وتفي بالغرض المقصود منيا.

 عقد التأمين ىو اآللية المثمى لضمان تنفيذ مورد التكنولوجي -وغيره من المينين -اللتزامو تجاه البيئة.ثانيا :التوصيات:
 يجب عمى الييئات المعنية بالشأن البيئي -العامة واألىمية عمى حد سواء -تطويع التكنولوجيا لخدمةونشر الثقافة والتوعية البيئية وخاصة فيما يتعمق بكيفية التعامل مع األنواع والكائنات الميددة باإلنقراض.

 -يجب أن تكون آليات المراقبة عمى المنتجات والنفايات ذات الخطورة البيئية ميمة عالمية.

 يري الباحث ضرورة أن يتم طباعة العمر االفتراضي لممنتجات االلكترونية عمى المكون المادي لممنتجوليس مجرد وضع ورقة مطبوعة أو طباعة البيان عمى المنتج بخامات رديئة تمحى بعد مدة زمنية

بسيطة؛ وذلك حتى يمكن لممستيمك داخل الببلد النامية ولمسمطات داخل الدولة مراقبة دخول النفايات في

صورة منتجات قابمة لبلستيبلك إلى أراضييا.

 يجب أن يتم النص في نظام البيئة السعودي -أو في أي نظام آخر ذي صمة بو -أو في أي نظاميتعمق بكفالة الحق في الحصول عمى المعمومات لممواطن السعودي ،ما مقتضاه" إباحة إفشاء أي معمومة
أو سر يترتب عمى كتمانو اإلضرار بالبيئة في المممكة العربية السعودية أو في إحدى دول الجوار ،وذلك

إعماال لمقتضيات المصمحة العامة ولمقاصد الشريعة الغراء ،طالما كان الشخص -عند قيامو بإذاعة
المعمومة البيئية ذات الطابع السري -حسن نية ،ولم يكن فرض العقوبة عميو يخدم مصمحة مشروعة.
 نناشد المقنن السعودي بضرورة إصدار نظام خاص بعقود نقل التكنولوجيا ،بشكل يخدم المصمحة العميالممممكة ويضبط اإلطار القانوني ليذه العقود في ضوء أحكام الشريعة الغراء ،ليكون نموذجا يحتذى بو في

بمداننا العربية.

 -ضرورة اىتمام المراكز البحثية والجامعات في الوطن العربي بمسألة تبادل الخبرات فى مواجية التزايد

الممحوظ ألسباب التموث ،في المنطقة العربية ،وكيفية االستفادة المثمى من البيئة الطبيعية في ىذه المنطقة
لتشجيع السياحة البيئية والتنمية المستدامة داخل المناطق األكثر فقرا.
 يجب عمى شركات التأمين التخمي عن حذرىا بصدد تأمين األخطار التكنولوجية وخاصة ذات التأثيرالضار بالبيئة.
المراجع:
 د .أحمد خميفة الممط ،الجرائم المعموماتية ،طٔ ،دار الفكر ،اإلسكندريةٕٓٓٙ ،م. -د .أحمد سيف اإلسبلم ،كريم خميل ،تأصيل الحق في المعرفة كسبلح لمدفاع عن حرية الرأي والتعبير،

مجمة الدراسات اإلعبلميةٜٜٜٔ ،م.

 -أحمد عبد الخالق" :السياسات البيئية والتجارة الدولية :دراسة تحميمية لمتأثير المتبادل بين السياسات

البيئية والتجارة الدولية" ،جامعة المنصورةٜٜٔٗ ،م.

 -د .الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق اإلنسان ،مكتبة الجبلء الجديدة ،بالمنصورة ،بدون تاريخ.

 بوفمجة عبد الرحمان ،المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ودور التأمين ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوقوالعموم السياسية ،جامعة أبو بكر بمقايد -الجزائرٕٓٔٙ/ٕٓٔ٘ ،م.

 -د .حاج بن عمي محمد ،تمييز االلتزام باإلعبلم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة لمشيء

المبيع دراسة مقارنة ،المجمة األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ،عدد ٕٓٔٔ ،ٙم.

 -د .حسام محمد عيسى ،مشروع القانون المصرى لتنظيم نقل التكنولوجيا( ،دراسة نقدية) ،دار المستقبل

العربى بالقاىرةٜٔٛٛ ،م.

 -د .حمودي حمودة ،حق الصحفي في الحصول عمى المعمومات ومدى تأثيره عمى حق الجماىير في

المعرفة واإلعبلن ،دراسة في كل من مصر  ،فرنسا ،انجمترا ،طٔ ،دار النيضة العربيةٕٓٔٓ ،م.

 د .خالد السيد المتولي ،دور المجتمع المدني في إنفاذ الحق في البيئة وااللتزام بحمايتيا. ........... ، -د .رضوان أحمد الحاف ،حق اإلنسان في بيئة سميمة في القانون الدولي ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق-

جامعة القاىرةٜٜٔٛ ،م

 رضوان الكبا ،حماية المستيمك من خبلل فرض اإللتزام باإلعبلم ،مجمة المنارة لمدراسات القانونيةواإلدارية – المغرب ،ع ٕٗٔٓٔٙ ،م.

 سميم بركات ،الحق في الحصول عمى المعمومة البيئية وسيمة أساسية لحماية الفرد في حماية البيئة،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،الصادرة عن كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة،

بجاية ،ع ٕٔٓٔٔ ،م.

 د .طارق أحمد فتحي سرور ،الحماية الجنائية ألسرار األفراد في مواجية النشر ،دار النيضة العربية،ٔ.ٜٜٔ

 د .طارق عفيفي صادق ،خصوصية التعويض الناش عن الضرر المرتبط بالتموث اإللكتروني" نشربالعدد ( )ٛٚمن دورية الفكر الشرطي اإلماراتية أكتوبر ٖٕٔٓم.

 -د .طارق عفيفي صادق :نظرية الحق ،مقدمة لدراسة القانون المدني ،المركز القومي لئلصدارات

القانونيةٕٓٔ٘ ،م.

 -د .طارق عفيفي صادق ،الخطر محل التأمين من المسئولية المدنية في مجال المعموماتية( ،رسالة

دكتوراه ،كمية الحقوق -جامعة بني سويف )ٕٓٔٔ/ٕٓٔٓ ،دار الحكمةٕٓٔٔ ،م.

 -فيد بن بجاد بن مبلفخ العتيبي ،التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا وفقا لنظام

التحكيم السعودي ٖٖٗٔىـ ،مركز الدراسات العربية لمنشرٖٔٗٙ ،ىـٕٓٔ٘ -م.

 عبد الناصر زياد ىياجنة ،القانون البيئي النظرية العامة لمقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية ،طٔ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان.ٕٕٓٔ ،

 د.عمر محمد سبلمة ،حق الحصول عمى المعمومات في ضوء القانون األردني رقم  ٗٚلسنة ٕٓٓٚم،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق جامعة عين شمسٕٓٔٔ ،م.
 د .محمود عبد المعطى خيال :التامين عمى المعمومات ،مجمة البحوث القانونية ،حقوق بنى سويف السنةالثالثة عشر ،عدد ينايرٜٜٓٔم.

 د .مراد ابن صغير ،مدى التزام الطبيب بتبصير -إعبلم -المريض  :دراسة عممية تأصيمية مقارنة ،مجمةالحقوق (الكويت) ،مج ٖٗ  ،ع ٗ ،ديسمبر ٕٓٔٓم.

 د .مصطفى العدوي ،القانون الواجب التطبيق عمى عقد االمتياز التجاري (،)Contrat De Franchiseدراسة مقارنة ،مجمة حقوق حموان لمدراسات القانونية واالقتصادية -القاىرة ،ع ٕ٘ ٕٔٔٓم.

 ميرفت ربيع عبد العال ،االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع ،دار النيضة العربية ،القاىرةٕٓٓٗ ،م. -د .ىشام فريد ،قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعمومات ،بدون ناشرٕٓٓٛ ،م.
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