
 

 
يدي:   Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsalaالعنوان البر

 )البدالة( 018-7270000الهاتف: • « Ulls väg 28»عنوان الزيارة: 
 : ي

ون  يد اإللكبر  miljoforvaltningen@uppsala.seالبر
www.uppsala.se 

 

2017تشرين األول/أكتوبر 
  

 قواعُد المراعاِة العامةُ استناداً إلى قانون البيئة
 

عة إلى حد بعيد في قانون البيئة. وبالنسبة للذين يزاولون نشاطاً خطيرًا بيئياً أو يرغبون  التشريعات البيئية السويدية ُمَجمَّ
في تأسيسه أو توسيعه أو تعديله فمن المهم االطالع على قواعد المراعاة العامة المستندة إلى قانون البيئة. فهذه القواعد 

 . تسري عليهم وعلى نشاطهم
 

 ماذا تعني قواعُد المراعاِة العامةُ؟ 
 

 الموقع
ي يَُزاَول فيه النشاط مناسباً ذيجب أن يكون المكان ال

للغرض وأن يتسبب في أقل قدر ممكن من التدخل 
واإلزعاج بالنسبة لإلنسان والبيئة. ُرْخَصة البناء 

تعني اعتماد الموقع وفقاً لقواعد قانون  الالممنوحة 
م رسم تقسيم األراضي كيفية االنتفاع  البيئة. ويُنَظ ِّ

 باألراضي الواقعة في هذه المنطقة.

 مبدأ الحيطة
وقيام احتمال وقوع اآلثار الضارة على الصحة 
البشرية أو البيئة يعني وجوب اتخاذ اإلجراءات 

 الوقائية أو االحترازية.

 شرط المعرفة
يجب أن توجد المعرفة بخصوص اآلثار البيئية 

يكون من الممكن الوقاية من األضرار  بحيثلنشاطكم 
. األمور السارية تتغير مع مرور الوقت ىواألذ

اعتماداً على نمو المعرفة والتغيرات البيئية. المعرفة 
 .ئ متجدد ويجب متابعتهاشي

ْوَرة  مبدأ التوفير والدَّ
واد الخام والطاقة بأكبر قدر ممكن يجب استخدام الم

من الفعالية. فالذي يُستخرج من الطبيعة يجب أن 
نتمكن من استخدامه وإعادة استخدامه وإعادة تدويره 
والتخلص منه بأقل قدر ممكن من استهالك الموارد 

 وبدون اإلضرار بالطبيعة.

 اختيار التقنية والمنتجات
ناء مزاولة يجب استخدام أفضل التقنيات المتاحة أث

النشاط وذلك للوقاية من األضرار واألذي. )المنتجات 
المحفوفة بالمخاطر يجب تجنبها. ويعني التجنب 

 االمتناع التام عن استخدام منتجٍ يكون استخدامه بحد 

ذاته مسموحاً.( وإن كان باإلمكان االستعاضة عن 
منتج كيميائي بآخر أقل خطورةً فيجب القيام بذلك. 

ي كل من الحياة الخاصة وفي النشاط ويسري هذا ف
 التجاري.

 قواعد المعقولية ومسئولية اإلثبات
رةً  إجراءات المراعاة أو الوقاية ال بد أن تكون ُمبَرَّ

بيئياً دون أن يكون إنجازها غير معقول. والمعمول به 
وفقاً لقانون البيئة ما يسمى "مسئولية اإلثبات 

ن يتحمل مسئولية المعكوسة". القائم على النشاط هو م
إثبات إن كانت تكلفة أحد اإلجراءات الوقائية غير 

ر بيئياً أو أنها تشكل عبئاً غير معقول. ويجب على  ُمبَرَّ
نحو مماثل على القائم على النشاط أن يكون قادراً 

على إثبات أن النشاط ليس له تأثير سلبي على صحة 
بات البشر أو البيئة. وليست سلطة اإلشراف ملزمة بإث

 العكس.

 مسئولية األضرار
الشخص الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة يتحمل 
مسئولية عن تدارك الضرر. وتسري هذه المسئولية 
بغض النظر إن كان النشاط ال يزال قائماً أو كان قد 

 أُْغلِّق أو بِّْيَع إلى شخص آخر. 
 2قواعُد المراعاةِّ العامةُ منصوص عليها في الفصل 

 من قانون البيئة.
 

 للمزيد من المعلومات
إن كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في طلب إرسال 
المعلومات أو االستمارات إليك فعليك االتصال بإدارة 

 شؤون البيئة، 
  018-7274304 الهاتف
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