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ية" ست ل يا  لح لحق  لبيئة على  بي قان حماية    "ث ت

لعن/ ي    جاس فاي ب

  

  ملخ

ده تتم حمایة البیئة من الناحیة القانونیة، كحق من حق�وق    لیس بالتشریع وح  

والت��شابك والتعقی��د، كم��ا تق��ع   بالحداث��ة فم��شكالت البیئ��ة تت��صف   اإلن��سان،

م��سئولیة حمایتھ��ا عل��ى أجھ��زة متع��ددة مث��ل الجھ��از الت��شریعي واألجھ��زة         

 الحكومی��ة والتنفیذی��ة والرقابی��ة والمن��شآت ال��صناعیة واإلنتاجی��ة وغیرھ��ا، 

ت وال���وزارات المختلف���ة والجمعی���ات األھلی���ة والمجتم���ع الم���دني      والقطاع���ا

واألف��راد كم��ا تقت��ضي حمای��ة البیئ��ة تربی��ة وتثقی��ف وتعل��یم وت��دریب وتغیی��ر     

ولك��ن یظ��ل الت��شریع  س��لوك ومواق��ف أف��راد وفئ��ات متنوع��ة م��ن الجمھ��ور، 

حی�ث  .  الحق�وق والحری�ات   حت�رام وسیلة ھامة من وس�ائل ال�ضبط ف�ي إط�ار ا        

 من أوائل الدول العربیة التي أولت البیئة عنای�ة خاص�ة ، حی�ث            تعتبر الكویت 

واج��ھ الم��شرع الك��ویتي م��شكالت ذات أبع��اد بیئی��ة مختلف��ة تجل��ت ف��ي إص��دار 

ل�سنة  ) ٤٢(م  ق�انون حمای�ة البیئ�ة رق�       آخرھ�ا    ك�ان    ..القوانین البیئیة الحدیث�ة   

  .٢٠١٥لسنة ) ٩٩( والمعدل بعض أحكامھ بالقانون رقم ٢٠١٤

https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
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Abstract 

It is the responsibility of protecting the 

environment in a variety of devices such as the 

legislative, governmental, executive, supervisory, 

industrial and productive establishments, and 

other sectors, ministries, civil societies, civil 

society and individuals. The protection of the 

environment also requires education, education, 

training and behavior change and the attitudes of 

individuals and groups of the public. However, 

legislation remains an important means of control 

within the framework of respect for rights and 

freedoms. Kuwait is one of the first Arab countries 

to give special attention to the environment. The 

Kuwaiti legislator has faced problems of different 

environmental dimensions which have been 

manifested in the issuance of modern 

environmental laws ... The most recent of which is 

the Environmental Protection Law No. ٤٢ of ٢٠١٤. 

Some provisions of Law No. (٩٩) For the year 

٢٠١٥. 
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مة   لمق

 على سطح األرض وھو یكرس النظر في حیاتھ      منذ أن اسٌتخلف اإلنسان
على البیئة التي یعیش فیھا، وما تحویھ من ثروات متعددة، وتدرجت حقب 
التحدیث التاریخي لعالقة اإلنسان ببیئتھ في مراكز متتالیة، لكل منھا تناغم 

اإلنسان، والتطور العلمي، : وتفاعل متواصل ومستمر بین عناصر ثالثة ھي
  .)١(والبیئة

حمایة البیئة والحفاظ على مكتسباتھا لم تظھر ألول مرة في     فنداءات  
 كما یظھر ذلك من خالل ھذه الضجة التي یدور فلكھا -أواخر القرن العشرین

ثقب األوزون، واالحتباس : حول مشكلة تھدد السالم العالمي من قبیل
رات  بل جذورھا متغلغلة في أحضان الحضا-الحراري، والتغیُّر المناخي

  حیث یرجع ذلك إلى أیام حمورابي وشرائعھ التي حضت على تلقیح -القدیمة
طلوع النخل لالستفادة من ثمارھا، وحدد عقوبات على المزارعین الذین 
ُیھملون تلقیح النخیل، كما شرع قانونًا یقضي بحمایة التربة الزراعیة من 

مًا وتترك االستنزاف، وجاء فیھ أن األرض الزراعیة یجب أن تزرع عا
للراحة عامًا آخر، إال إذا زرعت بالبقولیات التي تحافظ على خصوبة التربة 

، كذلك دون أن ننسى دور الشرائع السماویة  )٢(ال تستنزف مواردھا الغذائیة
في ترسیخ استراتیجیة السلوك واإلدارة البیئیة، ومقاومة كل أشكال الھدر 

إذا قامت القیامُة على أحدكم : "لمللمنظومة البیئیة؛ قال صلى اهللا علیھ وس
  ".وفي یِده َفِسیلٌة، فلیغِرْسھا

حریة مطلق ال لھ أن یعني ال األرض كما ذكرنا في باستخالفھ اإلنسان      إن
 ما فیھ یفعل مطلقًا حقًا لیس الملكیة فحق ،)٣(شاء كیفما فیھا في التصرف

 بما اإلنسان فاعانت فإن وعلیھ الجماعة، عن فیھ مستخلف ھو بل ،)٤(یرید
 احتمال طاقة نطاق في یكون أن یجب اتھومكونا البیئة موارد من لھ سخر

 فیھا یتصرف أن یصح وال منھا، جزء ھو التي البیئیة األنظمة قدرةو

                                                           

 إلنسانا حقوق :زید أبو محمد علیان علي/الدباس، د صالح محمد علي/ د: راجع) ١(
 .٢٧ ص ، ٢٠٠٥عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار وحریاتھ،

القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث، دار : الحافظ عبد محمد رتیب معمر/ د: راجع) ٢(
 .٦٨ ، ص٢٠٠٨الكتب القانونیة، المحلة الكبرى مصر، 

راغب  خمیس جبریل راغب/ د: لتحدید مضمون الحریة المعترف بھا قانونًا، راجع) ٣(
اإلسكندریة،  الحدیث الجامعي المكتب الدولة، وسلطة الفرد حریة الصراع بین :سكران
 .٢٦ص ،٢٠٠٨

التلوث  وظاھرة للبیئة الدولي القانون :الحافظ عبد محمد رتیب معمر/ د: راجع) ٤(
 .٤٢ ص السابق، المرجع
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 اضطراب إلى تؤدي قد نتائج أو اعتبارات ألي مراعاة دون المطلق التصرف
  .)١(لألخطار ھافی الحیاة وتعریض انھبتواز واإلخالل البیئة أنظمة

    وبعد أن كان اإلنسان في األزمنة القدیمة حبیس الطبیعة، یأكل ویشرب 
منھا محاوًال التأقلم معھا صار في العصر الحدیث یؤثر علیھا ویغیرھا، وإن 
كان لھذا الفعل مظاھر إیجابیة في تحسین إطار وظروف معیشتھ، إال أن لھ 

ة سلوكیات اإلنسان، إذ تعرف مساوئ كثیرة تتمثل في جعل الطبیعة ضحی
 -الیوم تدھورًا مستمرًا وتغیرًا یرجع إلى سوء تصرف اإلنسان واعتداءاتھ

     . المتزایدة علیھا–العمدیة وغیر العمدیة 
وقد أدى ازدیاد الفھم واإلدراك بمسؤولیة البشر عما یطرأ على نظام البیئة 

ى تشكیلة واسعة من من تغیرات، إلى تركیز أذھان الدارسین والباحثین عل
المیادین الِعلمیة واإلنسانیة، مما أسَفر عن حصیلة وفیرة من الكتابات من 

القانون ،الجغرافیا، وعلوم المناخ، واألحیاء، : تخصصات، یذكر منھا
  .)٢(واآلثار، والتاریخ

      ومن ھذا المنطلق یعد موضوع اإلنسان والبیئة أحد أھم الموضوعات 
في علم القانون الحدیث، بحكم أنھ یھدف إلى عرض العدید التي یتم دراستھا 

من األدوات الضبطیة واآللیات التي تستخدمھا الدول والمنظمات العالمیة 
  .)٣(لما لھذا الحق من قیمة قانونیة لحمایة حق األفراد في بیئة نقیة صحیة

ي      من ھنا صار الحدیث عن قوانین نظام البیئة من األمور المسلم بھا ف
الوقت الحاضر إذ غدت مشكلة تزداد تعقیدًا وتشابكًا، مما جعل الحاجة ملحة 
للتدخل وإجراء الدراسات المتأنیة لخصائص نظام البیئة وتشخیص 

، والبحث عن أسباب التلوث واإلجراءات )٤(المشكالت التي تعاني منھا
ة الواجب إتباعھا لحل مشاكلھا والبحث عن مدى التوفیق بین نظام البیئ

، لذا أخذت قضیة نظام البیئة وحمایتھا حیزًا كبیرًا من االھتمام )٥(والتنمیة

                                                           

 الشریعة مجلة المیة،اإلس الشریعة في البیئة حمایة :لیل أبو أحمد محمود/ د: راجع) ١(
 ، ١٤ العدد المتحدة، العربیة جامعة اإلمارات العلمي، النشر مجلس عن تصدر والقانون،

 .٢٩ ص م، ٢٠٠١ جافني
. إیان ج: للتوسع في الموضوع الرجوع لكتاب البیئة واإلنسان عبر العصور، تألیف) ٢(

 .٢٢٢ السید محمد عثمان، سلسلة عالم المعرفة، العدد: سیمونز، ترجمة
 القاھرة، العربیة، النھضة دار للبیئة، الجنائیة الحمایة :ھنداوي الدین نور/ د: راجع) ٣(

 قانون حمایة البیئة في ضوء :الحلو راغب ماجد/د ،٦٠ص ، ١٩٩٢ سنة طبعة، بدون
  ،ص٢٠٠٤الشریعة، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، بدون طبعة، سنة 

١٢٣ . 
منظور اجتماعي الطبعة األولى –البیئة واإلنسان: بد اللطیف رشاد أحمدع/د: راجع) ٤(

السیاسات : أحمد عبد الخالق السید/ ، د.١١٣، ص٢٠٠٧دار الوفاء، اإلسكندریة، 
 .٧، ص١٩٩٤البیئیة والتجارة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار الكتب، المنصورة، 

 ،دار العام الدولي القانون منظور من البیئة حمایة: العطا أبو صالح ریاض/ د: راجع) ٥(
 .٨٤ص ،  ٢٠٠٩ ، ط/،د ،األزاریطة ، مصر الجدیدة الجامعة
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على الصعید الوطني والدولي، وھذا راجع الرتباطھا الوثیق بحیاة اإلنسان 
والحیوان والنبات مما جعل الحكومات والشعوب تتوجھ نحو عقد المؤتمرات 

  .)١(بالبیئةوحلقات العمل المتخصصة لبحث اإلشكالیات المتعلقة 
   بناء على ذلك تلعب الحكومات دورًا ھامًا في حمایة نظام البیئة، لما لھا   

من صالحیات السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات التي یمارسھا األفراد، 
وفي مرحلة ثانیة القضاء باعتباره مرفقًا مكلفًا بتطبیق نصوص القانون 

  .    )٢(البیئةالذي یلعب دورًا أساسیًا في حمایة نظام 
      ولكي نضمن استمراریة الحیاة على األرض، یجب على كل الدول في 
ھذا العالم تطویر التشریعات والقوانین البیئیة التي من شأنھا حمایة نظام 
البیئة من اإلنسان والحیوان والنبات، وكذلك لتشجیع الصناعة على المضي 

  .)٣(ر على نظام البیئةقدمًا في التطویر واإلنتاج مع عدم وجود ضر
الواردة في خطط  ولیس ھناك شك في أن االھتمام بالبیئة صار أھم األولویات

الحكومات في مختلف أنحاء األرض، وصار موضوع الحفاظ على نظام 
البیئة یسعى إلیھ الطلب العالمي من قبل منظمات األمم المتحدة والحكومات 

اكل البیئیة التي تھدد الحیاة على ، وھذا بعد ارتفاع المش والمجتمع المدني
  ،إال أن فكرة)٤(كوكب األرض، مثل التصحر والتنوع البیولوجي وتغیر المناخ

 ، تعریفھا حیث من یسیرة وغیر صعبة فكرة تزال ما نظیفة بیئة في الحق
 محددة غیر ھالمیة أنھا كما ، القانونیة ودراستھا مبادئھا حیث من وغامضة

 .)٥(والعناصر األبعاد
وتأكد أغلب الدراسات والتوقعات البیئیة خالل السنوات األخیرة على        

مدى خطورة الوضع البیئي الراھن، وما ینطوي علیھ من تھدید فعلي 
  إلمكانیة استدامة النظم والموارد الحیویة، التي لم تعد قادرة على استیعاب 

                                                           

 البیئة، حمایة في الدولیة المنظمات دور :الھادي عبد مخیمر العزیز عبد/ د: راجع )١(
  .١٣ ص ١٩٨٦ سنة طبعة، بدون القاھرة، العربیة، النھضة دار

- Michel Despax, droit de l’environnement, édition Litec, 
France, ١٩٨٠, p ٠٨. 

 المجلة التلوث، من للبیئة الدولیة الحمایة حول تأمالت :الوفاء أبو أحمد/ د: راجع )٢(
 .٦٠ ،ص ١٩٩٣ ،مصر، ٤٩ :الدولي العدد للقانون المصریة

 ینبالقوان مقارنًا اإلسالمي البیئة حمایة قانون :سالمة الكریم عبد أحمد/ د: راجع) ٣(
 .٨٣ ، ص١٩٩٦ األولى، الطبعة القاھرة، العربیة، النھضة دار الوضعیة،

(٤) Michel Despax, , op, cit,  p ٠٨. 
 القانون أسلمة ضوء في للبیئة القانوني المفھوم :حشیش محمد أحمد/ د: راجع) ٥(

 .١٦ ص ، ٢٠٠١ ، ط/د الجامعي اإلسكندریة، الفكر دار المعاصرة،
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  .)١(التأثیرات المادیة التي خلفتھا األنشطة اإلنسانیة
الفكر القانوني على أن حقوق اإلنسان تقررھا        وعلى جانب آخر یستقر

، ونظرًا لما للّدستور من مكانة وأھمیة في سلم )٢(في األصل الّدولة
الّنصوص القانونّیة؛ فإّن الّنص على الحق في بیئة نقیة دستوریًا ُیساھم ال 

 على اعتبار أنھ ، فالّدستور)٣(محالة في تحقیق أسمى حمایة قانونیة لھا
ُیعد  ؛)٤(القانون األساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

أفضل ضامن لتحقیق ھذه الحمایة في ظل دولة القانون والمؤّسسات البیئیة 
بوصفھا حقًا من حقوق اإلنسان وتحدیدًا لمفھومھا من حیث نوعیة نظام 

ویتبنى البعض مفھومًا . بالحمایةالبیئة المطلوب حمایتھا والذات المستھدفة 
الحق في وجود " موضوعیًا للحق في سالمة نظام البیئة ویذھب إلى أنھ 

نظام البیئة المتوازنة كقیمة في ذاتھا وما یقتضیھ ذلك من وجوب صیانة 
وتحسین النظم والموارد الطبیعیة ومن دفع التلوث عنھا أو التدھور الجائر 

قًا لھذا المفھوم فإن حمایة نظام البیئة صارت ، وبالتالي ووف)٥("بمواردھا
حقًا للكائنات غیر البشریة المتواجدة على بساط المعمورة وفي ھوائھا 
وتحت أرضھا وفي میاھھا وقاع تلك المیاه، وھناك تصبح للبیئة وما تحتویھ 

  .”حق البیئة“من كائنات وموارد قیمة في ذاتھا فنكون بصدد 

                                                           

التدھور المتواصل للنظم البیئیة خالل العقود األخیرة، قامت العدید من إذ وأمام حالة ) ١(
الھیئات المعنیة بالمجال البیئي بإطالق مجموعة من الدراسات واألبحاث الدوریة 

تعّد البیئة من المسائل المطروحة حالیًا على . بخصوص تبع الظاھرة ومستویاتھا
فالتصحر واألمراض .ا ومظاھر اإلخالل بھا الصعیدین الوطني والدولي نظرًا لتعدد دواعیھ

والتلوث وطبقة األوزون واالحتباس الحراري وغیرھا من المشاغل والمستجدات التي ال 
تقتصر على بلد واحد بل ھي قاسم مشترك بین الدول وسكان الكوكب، ومن ھنا تولد حق 

المسماة حدیث ھو حق العیش في بیئة مالئمة والذي ُیعد من حقوق الجیل الثالث 
  .بالحقوق التضامنیة التي تعكس التآزر والتكاتف بین الدول

- Le prestre phillipe  , op. cit, p١٤٦. 
المرجع السابق : زید أبو محمد علیان علي/الدباس، د صالح محمد علي/ د: راجع) ٢(

 الثقافي المركز العربي، العالم في اإلنسان حقوق مسیرة :زیادة رضوان/ ،د٢٧ ،ص
 .١ المرجع السابق،ص :العطار فؤاد /، د١٨ ص ، ٢٠٠٠ سنة لبنان، العربي

وفي ذلك الخصوص فإنھ ینبغي اإلشارة على أن النص على الحقوق البیئیة في ) ٣(
الدستور لیس وحده عالجًا كافیًا لجمیع المشاكل البیئیة وإنما ینبغي النظر إلیھ كمنھج 

ظمة القائمة ،تحفز خلق لوائح جدیدة قائم على حل تلك المشاكل من خالل تعزیز األن
وتعدیل التشریعات الحالیة وتطویرھا بما یتالءم مع التطورات الحالیة والمستقبلیة على 

 .حد سواء 
 القانون في دراسات " اإلنسان لحقوق الدولي القانون :السالم عبد جعفر/ د: راجع )٤(

 .١٧٣  ، ص١٩٩٩، ٢،ط اھرةالق ، المصري الكتاب ،دار " اإلسالمیة والشریعة الدولي
 .٦٨ ص السابق، المرجع:الحافظ عبد محمد رتیب معمر/ د: راجع) ٥(
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مع كافة الوثائق والنصوص الدولیة والوطنیة التي       ویتوافق ھذا الرأي 
اعتبرت نظام البیئة ومواردھا تراثًا مشتركًا، ویلقي على عاتق الدولة 

  .)١(واألفراد واجب حمایة ھذا التراث وتنمیتھ على المستوى الوطني والدولي
    ومن الفقھ من یتبنى مفھومًا ذاتیًا للحق في سالمة نظام البیئة فیذھب   
ى أنھ الحق في تأمین وسط مالئم لحیاة اإلنسان والعیش في كرامة وتوفیر إل

الحد األدنى الضروري من نوعیة نظام البیئة التي یجب الدفاع عنھا وتأمینھا 
لكل فرد فیكون لإلنسان في ذاتھ حق العیش في وسط بیئة خالیة من التلوث 

  .)٢(والتلویث بتأمین وسط مالئم لحیاتھ
 الحفاظ على نظام البیئة ضرورة بالغة األھمیة لوقف تدھور       ولما كان

المحیط الحیوي لمعیشة اإلنسان وتعرضھ المستمر لإلصابة بأمراض وأنواع 
، بما في ذلك إعاقة التنمیة البشریة المتواصلة للمجتمعات، )٣(التلوث البیئي

لبیئة فقد كرست المنظمات الدولیة جل اھتمامھا لضمان سالمة كافة مجاالت ا
من النواحي التشریعیة والتنفیذیة والوقائیة، ولیس العالجیة فقط، حتى صار 

 - غیر التقلیدیة - )٤(معیار حمایة نظام البیئة مما یلوثھا من المعاییر الھامة
إال أن االتجاه البیئي بین المجتمعات . لقیاس الموقف الحضاري لألمم

 عدالة المواطنة في نظام البشریة یعانى من فجوة حضاریة في ظل انھیار
حیث یدور االھتمام البیئي المعاصر، في فلك غیر منطقي . البیئة العالمیة

للموازنة والمصاھرة بین الدول، حسب ثقلھا الصناعي ودرجة تلویثھا لبیئة 
كوكب األرض، فلم یفرق بین الوالیات المتحدة األمریكیة وبین الدول الفقیرة 

  .والمتخلفة
ضى الضرورة تنظیمًا شامًال متكامًال بشأن قضیة نظام البیئة       وھنا تقت

في الدستور الكویتي ضمن الحقوق والحریات األساسیة للمواطن الكویتي، 
حتى تقوى جھة اإلدارة وتلتزم بالتدخل الوقائي لحمایة نظام البیئة متخلیة 

  . )٥(عن دورھا العالجي التقلیدي للمخاطر البیئیة واألضرار بعد ظھورھا

                                                           

(١)KISS (A), peut-on définir le droit de l’homme à 
l’environnement ? Rev. Juridique etenvironnement, n°١, 

١٩٧٦.,p.٢٢. 
 .٦٠ المرجع السابق، ص :الوفاء أبو أحمد/ د: راجع) ٢(
دراسة تحلیلیة ألنواع البیئات : البیئة والتلوث: محمد إبراھیم حسن/ د:  راجع)٣(

 .٢٧،ص١٩٩٧ومظاھر التلوث مركز اإلسكندریة للكتاب،األسكندریة،
 النظم الفكر في اإلداري الضبط نظریة :بسیوني ھاشم الرؤوف عبد/د :راجع) ٤(

 ،ص ٢٠٠٧ اإلسكندریة، ي،الجامع الفكر ،دار١ اإلسالمیة والشریعة المعاصرة الوضعیة
١٢٢. 

 .١٣ المرجع السابق ،ص: الھادي عبد مخیمر العزیز عبد/ د: راجع)٥(
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 :الدراسة أھداف -
 الم�ستویین  عل�ى  - الحكوم�ة –الجھة اإلداری�ة   دور إبراز إلى تھدف الدراسة

ال�ضبط   ودور البیئ�ي  ثوالتل�  عل�ى  قانونی�ة  رقاب�ة  كآلی�ة  والمحل�ي  ال�وطني 
أث�ر ذل�ك    تحدی�د  إل�ى   كم�ا تھ�دف   .نظام البیئة حمایة مجال في اإلداري البیئي

  .لمكفولة للمواطن الكویتيكلھ على الحقوق والحریات الدستوریة ا
 :المتبع المنھج -

 تحلیل خالل من وذلك التحلیلي المنھج ھو الدراسة ھذه في المتبع المنھج إن
 تماش�یاً  وذل�ك  بالدراس�ة  المتعلق�ة  المعلوم�ات  وجمی�ع  القانونی�ة  الن�صوص 
 .الموضوع لھذا التقنیة والطبیعة

 :الموضوع اختیار دوافع -
 :موضوعیة وأخرى ذاتیة أسباب في الموضوع اختیار أسباب تتمثل

 :الشكلیة الدوافع  - أ
 ورغبتن�ا  میولن�ا  إل�ى  تع�ود  الموضوع ھذا الختیارنا الشكلیة األسباب عن أما

 باإلض�افة  المجال ھذا في القانونیة األبحاث لقلة نظرًا الموضوع ھذا لدراسة
 اس�تغالل  ف�ي  رغبت�ھ  خ�الل  من حالیًا اإلنسان یعیشھا التي التناقض حالة إلى
 جھ�ة  م�ن  ونظیفة نقیة بیئة في العیش في ورغبتھ جھة من البیئیة ثرواتال

 .أخرى
  :الموضوعیة  الدوافع -ب

 الدستوري جانبال من نظام البیئة حمایة نتناول من األسباب الموضوعیة أننا
 القانونیة الدراسات مجال في المواضیع أھم من یعد الذي قانونيوالتشریع ال

 بات�ت  نظ�ام البیئ�ة   حمایة فمسألة وحداثتھ ھمیتھبأ معروف الموضوع فھذا ،
 القانونی�ة  س�الیب األ وج�ود  ض�رورة  اس�تلزم  ال�ذي  األمر موت أو حیاة مسألة
  .التلوث من نظام البیئة حمایة تكفل

 خ�الل  م�ن  للبیئ�ة  القانونی�ة  الحمای�ة  عل�ى  للوق�وف  الرغب�ة  إل�ى  إض�افة       
وق المواطنین في بیئة نقیة التطرق ألثر قانون حمایة البیئة الكویتي على حق

والتطرق ألسالیب الدولة من خالل منظومة الضبط وذلك لمواجھة المخالفات          
والعالجیة  الوقائیة اإلجراءات مخالفة عن المترتبة المسؤولیة البیئیة وتحدید

ل��سنة ) ٤٢(ق��انون حمای��ة البیئ��ة رق��م  طبق��ًا ل-نظ��ام البیئ��ة  الرادع��ة لحمای��ة
 ف�ي إط�ار   -٢٠١٥ل�سنة  ) ٩٩( والمعدل بعض أحكام�ھ بالق�انون رق�م        ٢٠١٤

تلبیة الحق الدستوري لألفراد في الع�یش ف�ي بیئ�ة نظیف�ة ونقی�ة وف�ي ج�و ال                    
  .یعیق التمتع بكامل الحریات التي نص علیھا الدستور الكویتي

   -:أسئلتھإشكالیة البحث و -
إن الجم��ع والتولی��ف ب��ین االتجاھ��ات المعترف��ة لح��ق اإلن��سان ف��ي بیئ��ة نقی��ة     
ص��عٌب، ولك��ن كی��ف یمك��ن اس��تغالل الم��وارد الطبیعی��ة لم��صلحة اإلن��سان م��ع    
حمایتھ��ا دس��توریًا وت��شریعیًا م��ن الت��دھور بوس��ائل ال تم��س حق��وق اإلن��سان    

احی�ة الجمالی�ة م�ن    وحریاتھ التي أقرھا الدستور؟ كیف یمك�ن اإلبق�اء عل�ى الن       

https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
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وھ���ي تتع���رض لتغیُّ���رات - كح���ق م���ن حق���وق اإلن���سان -الطبیع���ة ومواردھ���ا 
  )١(مستمرة بفعل الضغط البشري ؟

 وھ�و  نظ�ام البیئ�ة،   بحمای�ة  المتعلق�ة  القانونیة األبحاث من یعد البحث ھذا إن
 ارتف�اع  بع�د  السیما الحالي في العصر بالغة أھمیة لھا التي الموضوعات من

  .)٢(العالم أنحاء مختلف في االقتصادیة النھضة جراء وث،التل ظاھرة
باإلضافة إلى أن مفھوم الحمایة القانونیة للبیئة ھو مفھوم واس�ع وف�ي تغی�ر         
مستمر، ألن مجاالت الحمایة التي تجسدھا ھ�ذه القواع�د ال یمك�ن اإللم�ام بھ�ا         

  .مسبقًا، كون أن العالم والبیئة في تغیر دائم
 یھ�دد  بات الذي البیئي التلوث مشكلة ارتفاع في البحث مشكلة وأخیرًا تكمن

ل�ھ،   القانونی�ة  المعالج�ة  وض�عف  وم�ستقبلھا  حاضرھا في األرض على الحیاة
 حج�م  م�ع  تتناس�ب  ال الت�ي ول�ذلك   الالزم�ة  واإلمكانیات األدوات وضعف وقلة

ولھ�ذا نط�رح الت�ساؤالت      .عناص�رھا  بمختل�ف  نظ�ام البیئ�ة   یھ�دد  الذي الخطر
  -:التالیة

مفاھیم الحق في البیئة والقانون المنظم لھ والمنوط بھ حمایة نظام البیئ�ة      -
  سواء على الصعید العالمي والوطني ؟

 الك�ویتي  الم�شرع  تبناھ�ا  الت�ي  العملی�ة  ھي األدوات القانونیة واآللی�ات  ما -
ق���انون حمای���ة نظ���ام البیئ���ة ف���ي حمای���ة الحق���وق والحری���ات   لم���ساھمة

 الدستوریة ؟
 حمای��ة البیئ��ة عل��ى الحق��وق والحری��ات الدس��توریة ف��ي  كی��ف ی��ؤثر ق��انون -

 ضوء سلطات الضبط البیئي من جانب الدولة  ؟
  : خطة البحث-

  -:سوف تكون خطة البحث مرتكزة على مباحث ثالث على النحو التالي 
األساس الدستوري والقانوني لحمایة البیئة في : المبحث األول 

  الكویت
  ة لقانون حمایة البیئة الكویتياالحكام العام: المبحث الثاني 
المساھمة العملیة لقانون حمایة البیئة للحقوق : المبحث الثالث 

  والحریات الدستوریة

                                                           

التربیة البیئیة ودورھا في الحفاظ على عناصر البیئة، دار : جنینة حسنین/ د: راجع) ١(
 .٢٥، ص٢٠٠٠، ١الشروق ط

(٢) Le prestre phillipe: op, cit,p١٤٦. 



 

 

 - ١٢٢٠ - 

  املبحث األول

  األساس الدستوري والقانوني حلماية البيئة يف الكويت

 باألنظمة المتعّلق الشّق باالعتبار األخذ التشریعي الجانب دراسة تتوّخى
 ینضّم لم التي وتلك كما تبّناھا الكویت، الدولیة التي لمعاھداتواالتفاقیات وا

 .البیئة بحمایة یتعلق ما في األھمیة من جانب على وھي إلیھا،
 ھي لما الصحیحة الصورة إعطاء عن قاصرًا یبقى الدولي المنحى أن إال

القانونیة  النصوص لم نستعرض طالما في الكویت البیئیة الحالة علیھ
 العام المنحى انصب  وقد.مستدامة ببیئة اإلنسان حق ترعى لتيا واألنظمة

 البیئیة القوانین تحدیث ضرورة إلى اإلشارة حیث االتجاه ھذا الكویت في في
  .البیئة سالمة ترعى التي واالھتمام بالمشاریع

 تتطلب كما ...وتشریعًا تخطیطًا یتطلبان علیھا، والحفاظ بالبیئة العنایة إن
 السیاق ھذا وفي. القرارات وتنفیذ القوانین تطبیق لتشدد فيا العنایة ھذه

 االتفاقیات ثم یتصدرھا الدستور ھرمیة یتبع الكویتي التشریع أن نشیر إلى
 .)١(فالقوانین الدولیة
 مراجعة من البد في الكویت، البیئي التشریع لواقع وتبیانًا ذلك، على وقیاسًا

 الستنباط تمھیدًا تعتریھا التي واقصنتبّین الن أن على القانونیة المنظومة
  .والتوصیات الحلول

 موضوع إلى یتطرق  الكویتي لم الدستور والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن
 كانت التي واألولویات السیاسیة الحالة إلى أوًال یرجع، وھذا البیئة، حمایة
 .البیئة على الحفاظ أھمیة بإدراك الكویتي المشرع تأخر إلى وثانیًا ، قائمة

 اللجوء دونما التي الفرنسیة یستأنس بالتجربة أن الكویتي للمشرع ویمكن
 أرادھا شرعة أو نّص بإضافة قام القائمة، حالتھ في للدستور تعدیل إلى

 نقیة ببیئة اإلنسان حق إعتبار لضرورة مراعاة دستوریة قیمة ذات المشرع
 .الحق قانوني نّص أي وضع عند علیھا البناء ینبغي قانونیة أولویة ذات
 بمراعاة یساھم أن شأنھ من االطار ھذا في دستوري نّص وضع أھمیة إّن

   قد المشرع یكون وريتدس بیئي نص وضع بمجرد إذ البیئیة الجوانب جمیع

                                                           

ھ ینبغي اإلشارة على أن النص على الحقوق البیئیة في وفي ذلك الخصوص ، فإن) ١(
الدستور لیس وحده عالجًا كافیًا لجمیع المشاكل البیئیة وإنما ینبغي النظر إلیھ كمنھج 
قائم على حل تلك المشاكل من خالل تعزیز األنظمة القائمة ،تحفز خلق لوائح جدیدة 

التطورات الحالیة والمستقبلیة على وتعدیل التشریعات الحالیة وتطویرھا بما یتالءم مع 
 .حد سواء 
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 .)١(.البیئیة باألولوّیات بااللتزام الالحقة القوانین كّل وألزم الطریق اختصر
 إلى الحاجة ظھرت البیئي، لمجالا في الدستوري للفراغ ملء سبیل وفي

 القانوني اإلطار یحدد قانون في أقّلھ البیئة لحمایة األساسیة المبادئ تكریس
 بدراسة نقوم أن قبل وإنما .الوطنیة البیئة حمایة سیاسة لتنفیذ العام

 الھرمیة على قیاسًا لنا، بّد ال بالموضوع تحیط التي القانونیة النصوص
 علیھا صادق التي الدولیة االتفاقیات نستعرض أن من ذكرنا التي التشریعیة
  .المجال ھذا الكویت في

إال أن غیاب التنصیص الدستوري لم یمنع إقرار الحق في بیئة نقیة، سواء 
 فعلى المستوى . أو أحكام القضاء٢٠١٤في القوانین الصادرة عام 

 والمعدل ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(قانون حمایة البیئة رقم التشریعي، یعّد القانون 
 أول نّص قانوني كّرس ٢٠١٥لسنة ) ٩٩(بعض أحكامھ بالقانون رقم 

الحمایة الشاملة للبیئة وأقر الضرر البیئي الصرف والجریمة البیئیة الصرفة 
لبیئة على المستوى االستباقي كما كّرس مجمل اآللیات الحمائیة ل. أیضًا

 أو على المستوى الالحق  بإقراره ضرورة دراسات التأثیر على البیئة
وجعل من الھیئة العامة  لحمایة البیئة ، . بإقراره مبدأ الملوث المسؤول

الھیكل المختص في حمایة البیئة وفي تمثیل مصالح البیئة أمام القضاء دون 
” الحق في بیئة نقیة“القانونیة التي أقرت ثم توالت عدید النصوص . سواھا

 لسنة ٢١ابتداًء من األمر بإنشاء الھیئة العامة للبیئة بناء على القانون رقم 
   .١٩٩٦ لسنھ ١٦ والمعدل تحت رقم ١٩٩٥

الفھم واإلدراك “فقد أسس المشرع الكویتي وفق توطئتھ على ” 
الحق في بیئة وتضمن الدولة “. …”المحافظة على البیئة نقیة… بضرورة

ھذا اإلقرار جاء عامًا وشامًال ویصنف بذلك كحق من . …”نقیة ومتوازنة
حقوق اإلنسان وجاء محموًال على الدولة ضمانھ ولیس فقط المساعدة على 
التمتع بھ، ویكون بذلك شبیھًا بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

 .أكثر منھ بحقوق الجیل الثالث
قرار التشریعي أثار عدید من النواب الذین تمسكوا بأن ضمان إال أن لھذا اإل

ھذا الحق یجب أال یحمل فقط على الدولة ومؤسساتھا، بل یجب تقاسم ھذا 
 في  وھو ما من شأنھ أن یجعل المسؤولیة مشتركة. العبء مع المجتمع

أما من حیث ضمان الحق في حد ذاتھ فقد جاء ھذا . الحفاظ علیھ وترشیده
وفي ھذا الفصل نتطرق .  عامًا حیث لم یحدد محتوى ھذا الحقالتشریع

للتطور القانوني لعالقة اإلنسان بالبیئة ومفھوم البیئة في المعاھدات الدولیة 

                                                           

نحو تعدیل دستوري في مجال حمایة : عبد العزیز مخیمر عبد الھادي / د: راجع) ١(
البیئة ونفاذ أحكام القانون الدولي في النظام القانوني المصري ،بحث مقدم للمؤتمر 

اإلصالح العلمي السنوي الحادي عشر لكلیة الحقوق ،جامعة المنصورة بعنوان 
 .٨الدستوري وأثره على التنمیة ،،ص
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الخاصة بحقوق اإلنسان كإطار لحمایة الحقوق والحریات والدوافع ظھور 
  . القانون وأثرة في تحقیق الصالح العام

  اطب اول

   ان  وا ادث

لم تكن عالقة اإلنسان بالنظم والعناصر الطبیعیة المحیطة بھ وعلى مر 
مجرد عالقة تحكمھا غریزة  الحقب التاریخیة والحضاریة التي عرفتھا 

الحاجة والمصلحة المادیة ، بل ارتبطت ھاتھ العالقة في جوھرھا ومضمونھا 
الفكریة تجاه مختلف العناصر الطبیعیة األساسي بنظرة اإلنسان الداخلیة و

المحیطة بھ ، وسعیھ الدائم لتحدید أسس وضوابط عالقتھ بھا وفقًا 
لخصوصیات ومقومات كًال منھما ، واإلجابة على التساؤالت واإلشكاالت 
التي یثیرھا ارتباطھ الضروري واألساسي بنظمھا ومكوناتھ التي تشكل 

  .)١(ى لھ عنھإطاره المعیشي الحیوي والذي ال غن
إذ لم تتوقف محاوالت اإلنسان ومنذ البدایات األولى لوجوده ضمن ھذا 

مكانتھ ومركزه ضمن ھذا  عن البحث في فھم طبیعة) ٢(المحیط الطبیعي
المحیط مقارنة بباقي العناصر والكائنات األخرى، سواء من حیث مصدر 

 أو من حیث ومنشأ كل ھذه العناصر وصالحیتھ في استعمالھا واستغاللھا،
ضوابط وحدود عالقتھ وتعاملھ معھا وھي المحاوالت والتساؤالت التي 
طرحت بشأنھا العدید من اآلراء واألفكار التي صیغت في شكل نظریات 
وتوجھات فكریة متعددة ومتعارضة، بفعل اختالف منطلقاتھا وأسسھا 

  .الفكریة من جھة، وتغیر الظروف والمستجدات المیدانیة التي صیغت

                                                           

إذ أرادت مشیئة الخالق عز وجل أن یكون اإلنسان ھو المخلوق الوحید العاقل )  ١(
والممیز بین باقي المخلوقات األخرى، وعلى النحو الذي جعلھ ممیزًا ومكرمًا بذلك على 

قد كرمنا بني آدم  ﴿ول:بقیة ھذه المخلوقات، إذ یقول البیان الرباني في بیان ذلك 
وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنًا تفضیًال﴾ 

 .٧٠: اآلیة / سور اإلسراء 
مرت مراحل تعامل اإلنسان مع محیطھ البیئي وتأثیره المادي بھ بمراحل متعددة ) ٢(

ي أو من حیث تحكمھ في سواء من حیث درجة التأثیر المادي لإلنسان في محیطھ البیئ
استغالل واستعمال الموارد الطبیعیة الموجدة فیھ ، وھي المراحل التي یجملھا المھتمین 
بالموضوع والسیما على مستوى تخصص األنثروبولوجیا على ثالث مراحل أساسیة 

مرحلة القنص والصید، مرحلة الزارعة ، مرحلة التطور الصناعي والتكنولوجي، انظر :
. ج. إ- : ھاتھ المراحل وبیان عالقة اإلنسان بمحیطھ البیئي في كل مرحلة في تفصیل 

محمد عثمان، سلسلة عالم المعرفة، : سیمونز، البیئة واإلنسان عبر العصور، ترجمة 
  . وما بعدھا١٨:  ، ص١٩٩٧المجلس األعلى للثقافة والفنون واآلداب، الكویت ، 

لكرمي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس األعلى زھیر ا:  بیتر فارب، بنو اإلنسان، ترجمة -
 . ، وما بعدھا٦١: ص ١٩٨٣للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 
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ل أل   لف 

لسابقة يتية  لك يعا  لتش لبيئة في  لح في    غيا 

 عامًا عن میالد القانون الدولي ٤٠على الرغم من مرور أكثر ما یزید عن 
 الذي یعتبر كأول ١٩٧٢لحقوق البیئة منذ انعقاد مؤتمر ستوكھولم عام 

صاحبھ والذي " عولمة التفكر البیئي"تجمع دولي شكل البدایة الفعلیة لــ 
العدید من اإلعالنات والمؤتمرات التي أكدت على مجموعة المبادئ والقواعد 

وعلیھ تضمنت معظم دساتیر العالم نصًا  ،)١(التي تضمنھا إعالن ستوكھولم
أو أكثر بشأن حق اإلنسان في بیئة نقیة وواجب الدولة وسلطاتھا المختلفة 

 الدول أخذت مقررات في حمایة البیئة وصیانة مواردھا، إذ نجد أن معظم
المؤتمر بعین االعتبار في دساتیرھا كیوغسالفیا السابقة بموجب التعدیل 

، والبرازیل ١٩٧٦، والبرتغال بموجب دستورھا ١٩٧٤الدستوري عام 
إال أننا إن تصفحنا دساتیر الكویت نجد أنھا  ھذا)٢( ١٩٨٨بموجب دستورھا 

  . العیش في بیئة نقیةخلت من أي تضمین صریح لحق المواطن الكویتي في

لثاني   لف 

ق  لبيئة  لنقية في قان حماية  لبيئة  يتي للح في  لك لمش  ت 

  ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(

في التشریعات الكویتیة السابقة إال أنھ " الحق في البیئة النقیة"لم یرد ذكر 
 مع ارتفاع االھتمام الدولي بالحق في البیئة من منظور عالقتھ الوثیقة
بالتنمیة المستدامة اتجھت دولة الكویت من خالل قانون حمایة البیئة رقم 

 إلى تقنین حق المواطن في العیش في بیئة نقیة لیضفي ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(
  .)٣(علیھا بذلك الشرعیة
أن حمایة البیئة ھي مجموعة السیاسات والتدابیر التي " جاء في ھذا القانون

ة والنظم البیئیة واإلجراءات التي تكفل منع تھدف إلى حمایة الموارد الطبیعی
التلوث أو التخفیف من حدتھ أو مكافحتھ ، والمحافظة على البیئة ومواردھا 
الطبیعیة والتنوع الحیوي وإعادة تأھیل المناطق التي تدھورت بسبب 
الممارسات الضارة، وإقامة المحمیات البریة والبحریة وتحدید مناطق عازلة 

                                                           

 .٥٩مرجع السابق، ص : طاوسي فاطمة/  د: راجع) ١(
النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة : عید أحمد الحسبان / د: راجع) ٢(
، ص ٢٠١١، ٠١ دراسات علوم الشریعة، العدد )دراسة دستوریة تحلیلیة مقارنة(

٢٩٣. 
القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء مكتبة الجالء : صالح الدین فوزي/ د: راجع) ٣(

 .٢،ص١٩٩٨الجدیدة،المنصورة ،
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وث الثابتة ، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبیئة حول مصادر التل
  .) ١(وتشجیع أنماط السلوك اإلیجابي

وتأسیسًا على ما سبق نقول أنھ بتقنین الحق في البیئة تكون دولة الكویت 
قد خطت الخطوة األولى للحمایة الفعالة للحق البیئي باعتبار أن القواعد 

القانونیة مما یعني ضرورة إخراج الدستوریة سامیة على كامل المنظومة 
النص الدستوري إلى حیز الوجود وذلك بتكریس نظام قانوني فعال للحمایة 
كما یقع لزامًا على القضاء من أجل إخراج ھذه الحمایة إلى الواقع العملي 

 والمعدل بعض ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(انون حمایة البیئة رقم قوذلك من خالل 
 .٢٠١٥لسنة ) ٩٩(أحكامھ بالقانون رقم 

ب اطا  

  ون  ا ودره و وق ان طر

   اوق وارت

وصیانتھا مسئولیة المجتمع الدولي  البیئة ال شك في أن المحافظة على
. سلبًا على الجمیع دون تفرقة  ن أي خلل فیھا تنعكس آثارهوأ بأسره

 فیما حدث من تسرب إشعاعي من مفاعل تشیر  واألمثلة على ذلك كثیرة
ولقد . نوبل باالتحاد السوفیتي السابق قد تأثر بھ المجتمع الدولي ككل

وعلى رأسھا أخطار  اإلنسان مھددة باألخطار التي تحدق بھا بیئة باتت
 والھواء ومیاه  البحریة البیئة لك الظاھرة الخطیرة التي باتت تھدد ت التلوث

   .األنھار والبحیرات
وبادرت إلى  فقد بدأت الدول تدرك وتعي تمامًا األخطار المحدقة بالبیئة ولذلك

تشریعاتھا الوطنیة في  -العمل على دعم قوانینھا الداخلیة أو بعبارة أخرى 
البیئة  البرامج والخطط الالزمة لحمایةفضًال عن اعتماد  ھذه المجاالت

وصیانتھا في نطاق اختصاصھا اإلقلیمي ووضع بعض القوانین واللوائح 
   . البیئة الجدیدة في مجال

على صعید االختصاص  ئةالبی وجدیر بالذكر أن الجھود الرامیة إلى حمایة
ال یمكن أن تؤتى  الداخلي وفى إطار التشریعات والقوانین الوطنیة للدول

   .ثمارھا ما لم تقترن بجھود على صعید العالقات الدولیة
من قبل الدول  البیئة وترتیبًا على ذلك فإن أیھ جھود ترمى إلى حمایة
ما لم تقترن بجھود  أعضاء المجتمع الدولي سیكون أثرھا محدود للغایة

   .على المستوى الدولي البیئة دولیة لدرء األخطار التي تھدد

                                                           

بعدھا،  وما ٥٢ ،ص المرجع السابق العامة السكینة حمایة: الباز داود /د :راجع) ١(
 ، ط/د ، اإلسكندریة ، الجامعیة المعارف دار ، التنمیة اجتماع علم: حفظي إحسان/د

 .١٦٢ ص ، ٢٠٠٤
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مشكلة حمایة البیئة قد جذبت عنایة رجال العلوم الطبیعیة أو وإذا كانت 
البیولوجیة منذ وقت بعید، إال أن الفقھ القانوني قد تأخر نسبیًا في التنبھ إلى 

  .                )١(المشكلة القانونیة التي تثیرھا المخاطر التي تھدد البیئة
الرشید مع میالد الثورة ونظرًا لكون البیئة قد صارت عرضة االستغالل الغیر 

 وإدخال الملوثات من مواد ١٩الصناعیة في النصف الثاني من القرن 
كیمیائیة وصناعیة ونفایات المصانع ، عندئذ صارت الحاجة ملحة لقواعد 
قانونیة أو نظامیة تضبط سلوك اإلنسان في تعاملھ مع بیئتھ، على نحو یحفظ 

نون حمایة البیئة، الذي یمكن علیھا توازنھا اإلیكولوجي فكان میالد قا
بأنھ مجموعة القواعد القانونیة، ذات الطبیعة الفنیة، التي تنظم : " تعریفھ

نشاط اإلنسان في عالقاتھ بالبیئة، والوسط الطبیعي الذي یعیش فیھ، وتحدد 
ماھیة البیئة وأنماط النشاط المحظور الذي یؤدي إلى اختالل التوازن 

  ".ثار القانونیة المترتبة على مثل ھذا النشاطالفطري بین مكوناتھا، واأل
من ھذا التعریف یتضح جوھر موضوع قانون حمایة البیئة، أال وھو البیئة 
والنشاط اإلنساني الذي یتصل بھا ویشكل اعتداء علیھا بما یھدد بالخطر 

  .مظاھر الحیاة فیھا
لسنة ) ٤٢( رقم ولقد ذكر المشرع الكویتي ماھیة حمایة البیئة بالقانون

على أنھا  ٢٠١٥لسنة ) ٩٩( والمعدل بعض أحكامھ بالقانون رقم ٢٠١٤
 الطبیعیة الموارد حمایة إلى تھدف التي والتدابیر السیاسات مجموعة ھي"

 أو حدتھ من التخفیف أو ثالتلو منع تكفل البیئیة واإلجراءات التي والنظم
 الحیوي وإعادة والتنوع البیئة ومواردھا الطبیعیة على والمحافظة مكافحتھ،

 المحمیات وإقامة الضارة، بسبب الممارسات تدھورت التي المناطق تأھیل
 ومنع الثابتة، التلوث مصادر حول عازلة مناطق وتحدید والبحریة البریة

 . )٢(اإلیجابي السلوك أنماط وتشجیع ئةللبی المدمرة أو التصرفات الضارة

ل أل   لف 

لبيئة   مصا قان حماية 

خالف��ًا للعدی��د م��ن ف��روع الق��انون ال��داخلي، ف��إن ق��انون حمای��ة البیئ��ة ی��ستقي   
   .قواعده وأحكامھ من نوعین من المصادر منھا ما ھي داخلیة وأخرى دولیة

 المصادر الداخلیة: أوًال
  : التشریع .١

                                                           

أحمد عبد الخالق /، د.١١٣المرجع السابق، ص: عبد اللطیف رشاد أحمد/د: راجع) ١(
  .٧المرجع السابق، ص: السید

- J-M.LAVIELLE , op, cit, p ١٦٦. 
 .١٦٢ ص ، المرجع السابق: حفظي إحسان/ د: راجع)٢(
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القواعد المكتوبة التي تضعھا السلطة العامة المختصة في وھو عبارة عن 
المصادر الرسمیة أو   الدولة، وإذا كان التشریع یعتبر، بوجھ عام، أھم

األصلیة العامة للقواعد القانونیة، إال أن المتأمل في األنظمة القانونیة 
ألغلبیة الدول یدرك أنھا تخلو من قوانین خاصة بحمایة البیئة، بل ھي 

  .انین عامة ومتفرقة، كقوانین الصید وقوانین الغابات وقوانین المیاهقو
   :العرف  .٢

یقصد بھ في قانون حمایة البیئة مجموعة القواعد القانونیة التي نشأت في 
مجال مكافحة التعدي على البیئة والحفاظ علیھا، وجرت العادة بإتباعھا 

ھا ملزمة وواجبة بصورة منتظمة ومستمرة، بحیث ساد االعتقاد باعتبار
   .االحترام

      إال أن دور العرف مازال ضئیًال في میدان حمایة البیئة، بالمقارنة 
بدوره في فروع القوانین األخرى، ویرجع ذلك إلى حداثة االھتمام بمشكلة 
حمایة البیئة، فال توجد قواعد أو مقاییس عرفیة لحمایة البیئة وإنما توجد 

 العامة مثل االستعمال المعقول ، الضرر فقط بعض المبادئ المبھمة
  .الجوھري

 :الفقھ .٣
وھو عبارة عن آراء ودراسات علماء القانون وتوجھاتھم بشأن تفسیر 

 وقد لعب الفقھ دورًا كبیرًا في مجال التنبیھ إلى المشاكل .القواعد القانونیة
لك القانونیة التي تثیرھا األخطار التي تھدد البیئة اإلنسانیة وقد ظھر ذ

بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األول للبیئة بمدینة 
، حیث طرحت كثیر من اآلراء الفقھیة للمناقشة حول ١٩٧٢إستكھولم سنة 

القواعد القانونیة التي ترسم ما ینبغي أن تكون علیھ التدابیر والسیاسات 
یة وتوازنھا التي تكفل صیانة بیئة اإلنسان والحفاظ على مواردھا الطبیع

  .)١(األیكولوجي
 المصادر الدولیة : ثانیًا

   االتفاقیات الدولیة .١
والتي تعتبر من أفضل األدوات نحو إرساء دعائم قانون حمایة البیئة، 
ویرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منھا الطبیعة الدولیة لمشكلة البیئة، 

 أیضًا وجود والتي تقتضي التعاون والجھود الجماعیة لحلھا، ومنھا
المنظمات الدولیة العامة والمتخصصة، التي تعمل على تقدیم عون حقیقي 
في مجال إعمال قواعد حمایة البیئة كالمنظمة البحریة الدولیة، ومنظمة 

                                                           

 حمایة: الباز داود /د : ، راجع٤٣ ص السابق، المرجع :میلةج حمیدة/  د: راجع)١(
 عبد محمد رتیب معمر/د:  راجع.بعدھا وما ٥٢ ،ص المرجع السابق العامة، السكینة
 .٢٣ص ، السابق المرجع :الحافظ
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 الیونسكو، ومنظمة األغذیة والزراعة ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
)١(.  

البیئة بسب التلوث واإلفساد الذي وظھر ذلك جلیًا عندما استفحل الخطر على 
لحق بكافة عناصرھا، وعندما قلت مواردھا واستنزفت خیراتھا وارتفعت 
حرارتھا وتعرضت طبقة األوزون للھشاشة قرر المجتمع الدولي شعورًا منھ 
بھذا الخطر وإدراكا لھذه الكارثة أن لإلنسان الحق في بیئة نظیفة ونقیة، 

اسیة ، أسوة بحقھ في الحیاة وحقھ في سالمة وأن ھذا الحق من حقوقھ األس
بدنھ ، وحقھ في الحریة واتخاذ القرار والتعلیم والتقاضي والتنقل وغیر ذلك 

إن قرارات األمم المتحدة واالتفاقیات الدولیة المتعلقة . من حقوقھ األساسیة
  .)٢(بالبیئة تواترت على اعتبار أن البیئة النقیة ھي حق لإلنسان

 انونیة العامةالمبادئ الق .٢
التي ھي عبارة عن مجموعة األحكام والقواعد التي تقوم علیھا، وتعترف 

ومن المبادئ . بھا، النظم القانونیة الداخلیة للدول أعضاء المجتمع الدولي
التي نجدھا في قانون حمایة البیئة، مبدأ حسن الجوار، مبدأ عدم التعسف 

  .في استعمال الحق، مبدأ الملوث الدافع
 ضاء الدوليالق .٣

إذا كان القضاء یلعب دورًا بناء في إرساء القواعد القانونیة في بعض فروع 
القانون كالقانون اإلداري والقانون الدولي الخاص، إال أن األحكام القضائیة 
التي تفصل في المنازعات البیئیة ال تتجاوز بضع أحكام، عالجت فقط 

  .المسؤولیة عن التلوث البیئي
رنا أن القضاء یعد م�ن الم�صادر التف�سیریة للق�انون بوج�ھ ع�ام،              وإذا ما اعتب  

وما یصدره من أحكام من�شئة وتقریری�ة وإل�زام ف�ي مج�ال الحمای�ة الق�ضائیة                  
للحق��وق والمراك��ز القانونی��ة، ف��إن دوره س��یكون خالق��ًا ف��ي مج��ال الق��انون        

ففي مجال تلوث الھواء عبر الح�دود نج�د حك�م محكم�ة التحك�یم ب�ین        ، البیئي
ندا والوالیات المتحدة األمریكیة، في قضیة مصنع صھر المعادن الواقع ف�ي       ك

الكندیة التي تبعد سبعة أمیال عن والیة واشنطن ،   TRAIL"ترایل" مدینة 
فقد رفع النزاع بین الدولتین أمام محكمة تحكیم، وقد ادعت الوالیات المتحدة      

ة بأك��سید ال��سلفات  األمریكی��ة أن األدخن��ة المت��صاعدة م��ن الم��صنع والمحمل��    

                                                           

 الدولیة، دار السیاسة مجلة للبیئة، الدولي القانون مقدمات: أمین حسني/ د: راجع) ١(
 .١٣٢ ،ص ١٩٩٢ ، مصر ، ١١٠ :العدد نشر،

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق ١٢ ومما جاء في ھذا المقام ما جاء في  المادة )(٢
 والتي نصت ١٩٦٦االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الصادر عن األمم المتحدة لسنة 

إن الدول األطراف تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة (على أنھ 
والعقلیة یمكن بلوغھ ، ویتم تأمین ممارسة ھذا الحق عن طریق تدابیر یتعین الجسمیة 

ومعلوم أن التمتع )) على الدول اتخاذھا من بینھا تحسین البیئة الصحیة والصناعیة
 .بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة ال یتم في البیئة غیر النقیة



 

 

 - ١٢٢٨ - 

والكبریت ال�سام بكمی�ات كبی�رة، ق�د ألحق�ت أض�رارًا بالغ�ة ب�المزارع والث�روة                   
الحیوانیة وممتلكات المزارعین في والیة واشنطن والمناطق المجاورة، وق�د           
اس��تجابت المحكم��ة لمطال��ب الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة وحكم��ت بتعوی��ضھا  

  .)١(عن األضرار الالحقة بھا

لثا   نيلف 

لبيئة  خصائ قان حماية 

إذا كان قانون حمایة البیئة فرعًا من العلوم القانونیة، ینظم نوعًا معینًا من 
عالقات اإلنسان، وھي عالقاتھ بالبیئة التي یعیش فیھا، إال أن لھ خصائص 

تمیزه عن غیره، وھي خصائص تستند إلى خطورة موضوعھ وطبیعتھ، 
   :ومنھا نذكر

لنشأ قان -:ال  ي    ح

إن میالد قانون حمایة البیئة من الناحیة العلمیة، یرجع إلى مشارف النصف  
أسس القواعد   الثاني من القرن العشرین، أین بدأت المحاوالت لوضع

القانونیة لحمایة البیئة، وتمثل ذلك في إبرام بعض االتفاقیات الدولیة، غیر 
النظر إلى كونھا كانت نسبیة أن تلك المحاوالت كانت محدودة الفعالیة، ب

األثر، حیث لم تكن الدول المنظمة إلیھا كثیرة العدد، باإلضافة إلى كون أن 
االلتزامات التي تقررھا لم تكن واضحة، ویمكن القول أن مؤتمر إستكھولم 

 كان لھ دور كبیر في وضع المبادئ األساسیة لقانون حمایة ١٩٧٢لسنة 
ن حمایة البیئة، اعترف بھا جانب من الفقھاء وحداثة میالد قانو .)٢(البیئة

واعتبر البعض أن ھذه الخاصیة ھي التي تفسر النقص الذي یعتریھ 
  .والثغرات التي تحتویھا قواعده

ابع فني-:ثانيا    قان  

من الخصائص الممیزة لقانون حمایة البیئة أن قواعده ذات طابع فني في 
األفكار القانونیة   تحاول المزج بینصیاغتھا ویظھر ھذا الطابع من أنھا 

والحقائق العلمیة البحتة المتعلقة بالبیئة، كنوعیة الملوثات ومركبتھا 
العضویة وغیرھا من المعلومات الكیمیائیة والفیزیائیة، والتي یجب على 

   .القواعد القانونیة استیعابھا

                                                           

طبقًا لمبادئ "  بأنھ ١٩٤١مارس  ١١لقد جاء في حكم محكمة التحكیم بتاریخ ) ١(
القانون الدولي وقانون الوالیات المتحدة، ال یكون ألي دولة الحق في استعمال، أو تسمح 
باستعمال إقلیمھا على نحو یسبب الضرر، عن طریق األدخنة، إلقلیم دولة أخرى، أو 

 و یثبت یضر بممتلكات األشخاص في ذلك اإلقلیم عندما تكون الحالة ذات نتائج خطیرة
 .٢٧المرجع السابق،ص:محمد إبراھیم حسن / د:  راجع."الضرر بأدلة واضحة مقنعة

 .٢٣ص ، السابق المرجع :الحافظ عبد محمد رتیب معمر/  د: راجع)٢(
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م-:ثالثا يمي  ابع تن    قان  

 البیئة طابعا آمرًا وھذا بالنظر إلى الھدف الذي لقد أسبغ على قواعد حمایة
قانون حمایة البیئة، یختلف   تسعى إلى تحقیقھ، وھذا الطابع اآلمر لقواعد

عن غیره من القواعد اآلمرة األخرى اختالفا تبرره الرغبة في إدراك الھدف 
الذي من أجلھ اكتسبت ھذه القواعد ذلك الطابع اآلمر، ویتمثل ھذا االختالف 

ي أن ھناك جزاء مدنیا وآخر جزائیًا یترتب على مخالفة قواعد حمایة ف
   .البیئة

لي-:بعا ابع     قان  

إذا كانت مشكلة حمایة البیئة تھم كل دولة، بحیث تسعى كل واحدة منھا إلى 
وضع قواعد قانونیة لمواجھة األخطار البیئیة، إال أن المجتمع الدولي قد 

طورتھا وعمل على الوقایة منھا، ووضع الحلول لھا، اھتم بھا ونبھ إلى خ
   .إلى حد طبع قواعد حمایة لبیئة بمسحة دولیة

فأغلب قواعد قانون حمایة البیئة ھي قواعد اتفاقیة عملت الدول من خالل 
االتفاقیات الجماعیة أو الثنائیة، على وضعھا باعتبارھا األنسب لیس فقط 

لمیة األثر والمضار، بل أیضا ألن فعالیة ألن األخطار التي تھدد البیئة عا
موحدة في مجال  أدوات الحفاظ على البیئة، تقتضي التنسیق سیاسة دولیة

  .وضع القواعد واألنظمة المتعلقة بالبیئة

لثال   لف 

ث في لبيئة  لمعاص لمفه قان حماية  ه  ل  تحقي فع 

  لعا لصالح

 النصوص الخاصة بحمایة البیئة إلى ما قبل من وجھة نظرنا یرجع إصدار
 إذ قام عدد من الحكام بسن تشریعات وأوامر في عدة دول، ١٩القرن 

انحصرت في البدایة في منع إلقاء القاذورات والفضالت البشریة في األنھار 
والبحیرات حفاظًا على الصحة العمومیة ، كما اھتم البعض بإصدار تنظیمات 

 معینة من الطیور والحیوانات بنیة المحافظة على ھذه تتعلق بتحدید أصناف
الفصائل لخدمة اإلنسان إال أنھ ظھر دوافع أشد إلحاحًا لظھور ماھیة  قانون 

  -: حمایة البیئة تتمثل فیما یلي

جي : ال  ل لتكن لصناعي    لت 

ب كان لظھور الثورة الصناعیة إلى الوجود تدھورًا تدریجیًا في البیئة، بسب
االستغالل المفرط للثروات الطبیعیة وقد برزت عوامل التسمم في مختلف 
دول العالم ، مما أدى بالدول إلى التفكیر في ضرورة إیجاد الصیغ القانونیة 

   .التي یمكنھا أن تضع حّدا لالنتھاكات الخطیرة للبیئة
م ومع التطور الصناعي والتكنولوجي اللذین عرفتھما البشریة ارتفاع اھتما

اإلنسان بالمشاكل البیئیة بالقدر الذي تزاید معھ صدور تشریعات منظمة لھذا 
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الجانب، إضافة إلى ظاھرة التمدن التي تمت على حساب البیئة ، كل ھذه 
اإلشكالیات تبین لنا األوضاع المساھمة في استمراریة التلوث التي ھي 

رتأینا التعرض ومما تقدم ا. مرتبطة بالنماذج المختلفة للنمو االقتصادي
  .)١(بالدراسة إلى التطور التشریعي لقانون حمایة البیئة

قعة  : ثانيا  لمت لبيئية   ا  ألخ   تفا 

فزیادة األخطار التي تھدد البیئة اإلنسانیة أدت بالدول إلى وضع أنظمة 
قانونیة لمواجھة األخطار البیئیة فصدرت العدید من القوانین البیئیة في 

متحدة األمریكیة وكندا وإنكلترا وفرنسا، على أن بعض الدول قد الوالیات ال
ذھبت اھتمامھا بالبیئة إلى حد جعل الحفاظ علیھا مبدأ دستوریا، كالدستور 

على الدولة أن تعمل على  " ٤٨ أین نصت مادتھ ١٩٧٦الھندي لسنة 
  ".حمایة البیئة وتحسینھا، وتحافظ على سالمة الغابات والحیاة البریة للبالد

ها: ثالثا ت نية  لقان لن    تغي 

یرجع المھتمین بمفھوم حمایة البیئة والدوافع التي جعلت الكویت تصدر 
تشریعات ونصوص تخص تنظیمًا قانونیًا للبیئة إلى جملة من العوامل 
األساسیة التي دفعت بھ للبروز بشكل غیر مسبوق على مختلف مناحي 

معاصرة، وتأتي تلك التحوالت والتغیرات التي الحیاة العامة في المجتمعات ال
عرفتھا أغلب النظم الحدیثة على مستوى آلیات تنظیمھا العام سیاسیًا 
واجتماعیًا واقتصادیًا ، في مقدمة العوامل التي كانت وراء إعادة بلورة ھذا 

  .المفھوم وخصوصًا من حیث أدواره ووظائفھ المیدانیة 

لحق : بعا ياتأكي حماية    لح

فكان من ضمن اإلیجابیات التي تحسب للمشرع في تعدیلھ الدستوري األخیر 
توسیعھ لدائرة الحقوق والحریات، وذلك بنصھ على الحق في البیئة كأحد 
الحقوق اإلنسانیة المھمة الواجب مراعاتھا والحفاظ علیھا، والنص صراحة 

  . )٢(على حقوق األجیال القادمة ضمن الكتلة الدستوریة
     قد خطى المشرع خطوة إلى األمام باالعتراف الصریح بحق المواطن في 
العیش في بیئة نقیة تكفل لھ الحیاة الكریمة وذلك في مواده التي أكدت على 

بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على "
فة صریحة وتعززت ھذه الحمایة نصوص التشریع التي اعترفت بص" البیئة

                                                           

(١ ) Le prestre phillipe  , op, cit,p ١٤٦. 
 ھذا عبارة الكتلة الدستوریة فقھیة ترمز إلى استعماالت قضائیة مختلفة، وقد مر)٢(

المفھوم بتطورات عدیدة ذلك أن القاضي الدستوري كان یسمیھ أحیانا القواعد المرجعیة، 
وأحیانًا أخرى بالقواعد التي تكون أو ال تكون لھا قیمة دستوریة، وأحیانًا أخرى یسمیھ 

للمزید عن أثر الدستور على . القاضي الدستوري المقتضیات ذات الطابع الدستوري
 دار ، الدستوري والقانون السیاسیة النظم : العطار فؤاد /  د- :انظر الحقوق والحریات 

 .١ ص ، بدون تاریخ ، القاھرة ، العربیة النھضة
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بحق المواطن في بیئة نقیة وضرورة حمایة ھذا الحق من طرف الدولة 
 تكون الكویت قد دشنت عھدًا جدیدًا بمنح الحق البیئي  وبذلك. ومؤسساتھا

  .)١(قیمة قانونیة علیا وملزمة لكل من الدولة ومؤسساتھا

محليا:  خامسا لبيئي عالميا  إل  لفه    يا 

فھم واإلدراك العالمي بحقوق اإلنسان في العقدین األخیرین، مع ازدیاد ال
 ،ومنھا الحق في البیئة )٢(خصوصًا ما بات یعرف بحقوق الجیل الثالث

إضافة إلى ارتفاع نسبة األخطار العالمیة التي صارت تھدد البیئة ومنھ 
انتھاك الحق في البیئة النقیة تحت غطاء التنمیة، أدى كل ھذا إلى تضمین 

ق في البیئة النقیة في معظم المواثیق على المستوى العالمي واإلقلیمي الح
والوطني، ھذه األخیرة التي أصدرت تشریعات عدیدة تخص البیئة إضافة إلى 

،ولقد كانت الكویت واحدة من )٣(النص على ھذا الحق في كتلتھا الدستوریة
كرستھ في الدول الفاعلة في الجماعة الدولیة لحمایة ھذا الحق، وعلیھ 

تعدیلھا الدستوري األخیر، بھدف إضفاء حمایة خاصة أوسع وأنجع لھذا 
الحق، خصوصًا وأن العدید من دول العالم باتت تطالب بإنشاء محكمة دولیة 

  .خاصة بالبیئة
 صار حق  ١٩٧٢وازداد الوعي أیضًا بعد انعقاد مؤتمر ستوكھولم عام 

صة على المستوى الدولي مما  یحظى باھتمام أكبر خا العیش في بیئة نقیة
انعكس ذلك على دساتیر دول العالم التي تبنت مبادئ مؤتمر ستوكھولم في 
دساتیرھا، ومع نھایة العقد األول من القرن الواحد والعشرین تضمنت 

 دولة من أصل ١٤٩(الدساتیر الوطنیة ألكثر من ثالثة أرباع دول العالم 

                                                           

(١) Environmental protection in a constitution offers 
several advantages over 

statutory law. Constitutional implementation enables 
environmental protection to achieve the highest rank 

among legal norms, a level at which a given value trumps 
every statute, administrative rule or court decision….". E. 

Brandl, and H. Bunger, Constitutional entrenchment of 
environmental protection: A comparative analysis of 

experiences abroad, Harvard environmental law review, ١٦, 
١٩٩٢, p ٥-٤.  

یطلق على حقوق الجیل الثالث حقوق التضامن أو الحقوق الجماعیة والمراد بذلك أنھ  )٢(
حق ال یخص جیل بعینة ، بل یخص اإلنسان في الجیل الحاضر وكذلك اإلنسان في األجیال 

. ١٩٩٢ه الفكرة المبدأ الثالث من مبادئ إعالن ریودي جانیرو عام المقبلة، وقد تناول ھذ
  .٣٧مرجع السابق، ص : معمر رتیب محمد عبد الحافظ/ د: أنظر

  .٢٨٧المرجع السابق ، ص : عید أحمد الحسبان/  د: راجع)٣(
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وعلى   ،)١(إلنسان في بیئة نقیةإشارات واضحة وصریحة لحق ا)  دولة١٩٣
الرغم من أن الكویت لم تشارك في مؤتمر ستوكھولم إال أن ھذا لم یمنعھا 

قانون حمایة من إقرار مواضیع البیئة في تشریعاتھا الداخلیة وذلك متمثًال ب
) ٩٩( والمعدل بعض أحكامھ بالقانون رقم ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(البیئة رقم 

المتعلق بحمایة البیئة والذي یعد القانون اإلطاري لحمایة .٢٠١٥لسنة 
  . البیئة في التشریع الكویتي 

سا لمعاه:  سا التفاقيا  ي على  لتص   النخ 

د أن ھناك المتابع للمشاورات والنقاشات التي سبقت التعدیل التشریعي یج
أسباب ودوافع عدیدة اجتمعت كانت وراء تكریس حق البیئة في التشریع 
الكویتي والتعدیل األخیر أھمھا تصدیق الكویت على كل االتفاقیات 

  .والمعاھدات الدولیة ذات العالقة بموضوع البیئة
لقد بدأت الحركة الدولیة المھتمة بمجال البیئة في مؤتمر ستوكھولم عام 

إال أن الكویت لم تكن من الدول المنخرطة في ھذا المؤتمر   ،)٢(١٩٧٢
آنذاك؛ فلم تكن مسألة البیئة آنذاك من ضمن أولویاتھا ألنھا كانت بحاجة إلى 

، إال أن عدم مشاركتھا في ھذا . إعادة بناء وھیكلة على جمیع المستویات
: االمؤتمر لم تمنعھا من إصدار قوانین على عالقة بموضوع البیئة أھمھ

 والمعدل بعض أحكامھ بالقانون ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(قانون حمایة البیئة رقم 
 ، وقد انضمت الكویت إلى مصاف الدول المشاركة ٢٠١٥لسنة ) ٩٩(رقم 

، )١(تمر ریودي جانیروفي المؤتمرات المتعلقة بحمایة البیئة رسمیًا في مؤ
حیث كانت الكویت من ضمن الدول المشاركة والمصدقة علیھ، ومن ھنا 
بدأت المشاركة الكویتیة في مجال البیئة على المستوى الدولي، غیر أن ھذا 
لم یدفع بھا أن تحذو حذو غیرھا من الدول المشاركة في المؤتمرات ذات 

رة إلى تضمین ھذا الحق في الصلة بموضوع البیئة، التي كانت تتجھ مباش

                                                           

(١) David R.Boyd, The Statuts of Constitutional Protection 
for the Environement in Other Nations, p٠٦, avilable on the 
site : http://davidsuzuki.org/publications 

انعقد مؤتمر ستوكھولم باقتراح من المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ) ٢(
 ٠٣الثالثة والعشرین بتاریخ ، أین قررت الجمعیة العامة في دورتھا ١٩٦٨في جویلیة 

 جوان ١٦ إلى ٠٥ عقد مؤتمر األمم المتحدة بشأن البیئة البشریة من ١٩٦٨دیسمبر 
 دولة مع غیاب االتحاد السوفییتي ودول أروبا ١١٣، شاركت فیھ حوالي ١٩٧٢

 وقد خرج ھذا المؤتمر بإعالن سمي إعالن ستوكھولم المعنون بحق الشعوب  الشرقیة،
 نظیفة مالئمة والذي تم اعتباره حجر الزاویة في موضوع االھتمام في بیئة صحیة

" العالمي والوطني بالبیئة باعتباره حق من الحقوق اللصیقة باإلنسان إذ جاء فیھ 
لإلنسان حق أساسي في الحریة والمساواة وظروف عیش مناسبة وفي بیئة ذات نوعیة 

  یة جلیلة في حمایة البیئة تتیح لھ حیاة الكرامة والرفاھیة وھو یتحمل مسؤول
  

https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
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نصوصھا بعد مشاركتھا في تلك المؤتمرات، إال أنھا كانت ملزمة بأن تصدر 
التشریعات والقوانین الموافقة لھذه المعاھدات التي صدقت علیھا وھذا كأثر 
إلزامي على انضمامھا إلى المعاھدات الدولیة كون ھذه األخیرة لھا مكانتھا 

  .ریع في الھرم التدرجي للقوانینالمعیاریة األسمى من التش
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  املبحث الثاني

   العامة لقانون محاية البيئة الكويتياألحكام

 القانونیة األسالیب من بعدد تستعین أن البیئي اإلداري الضبط لھیئات
 الضبط بأدوات األسالیب ھذه البیئة وتتمثل بحمایة غایتھا لتحقیق الوقائیة

 ،فضًال )١(الجبري والتنفیذ فردیة وقرارات ئح لوامن لوقائیةا اإلداري البیئي
 التشریعات علیھا تنص التي الوقائیة اإلجراءات لبعض اتخاذھا عن

 مھمتھ في األصل ألن وقائیة طبیعة فالضبط اإلداري البیئي ذا )٢(.البیئیة
 ، الوقائي الطابع أو بالصفة تمیز لذا بھ المساس من العام النظام وقایة

 أي ، الوقائیة صفة لھا البیئي اإلداري الضبط مجال في ةالمتخذ فالقرارات
 ھذا في الالزمة اإلجراءات باتخاذ التلوث وقوع منع إلى تھدف أنھا

   .)٣(الشأن
 واألنشطة الوظائف من العدید تمارس الحدیثة الدولة والجدیر بالذكر أن

 دور للدولة صار للدولة، إذ العامة المسطرة للسیاسة األھداف لتحقیق وذلك
 تدخل إلى أدى مما لألفراد ، المشترك الخیر وتحقیق الرعایة في یتمثل

 إذ بالغ الخطورة، أمر وھو للمواطنین الخاصة النزاعات في العامة السلطة
المجھود  كان ھنا ومن قانوني، حد أي البدء في التدخل ھذا یحد یكن لم أنھ

 قانونیة قواعد على مبنیة للدولة إدارة إرساء في منصب الكبیر القانوني
 .القانون لحكم اإلدارة نشاط إخضاع بعض طریق عن ثابتة

 متعددة قانونیة أسالیب البیئي اإلداري الضبط ھیئات تمتلك عامة وبصورة
 حمایة في غایتھا لتحقیق بھا تستعین البیئي العام النظام لحمایة ومتنوعة

 أسالیب تكون أن أما متمیزین، أسلوبین إلى ردھا یمكن األسالیب وھذه البیئة
 أسالیب ،أو )٤(التلوث من البیئة وقایة شأنھ من ما كل بعمل تتمثل وقائیة

 بالبیئة المساس حاالت لمواجھة توقع إداریة جزاءات بشكل تكون عالجیة
 تطبق ، الضارة أثارھا من والتقلیل الحاالت ھذه من للحد بالفعل وقعت التي

 البیئیة التشریعات ونصوص للدستور وفقًا القانونیة الشرعیة حدود ضمن

                                                           

(١ )Maurice Hauriou: Precis ele’mentaire de droit 
administratif, PARIS, ١٩٣٣.P. ٣١٦. 

 المصنفة المنشآت مواجھة في اإلداریة الجزاءات:شحاتة مصطفى موسى/د إلیھ أشار
 والدراسات للبحوث الحقوق علیھا مجلة فرنسا في اإلداري ورقابة القضاء بالبیئة الضارة

 ،اإلسكندریة الجدیدة الجامعة جامعةاإلسكندریة،دار - الحقوق ،كلیة القانونیة واالقتصادیة
 .٢٤ ،ص ٢٠٠٤ ،
 .١٢٢ ،ص المرجع السابق : بسیوني ھاشم الرؤوف عبد/د :راجع) ٢(
 . ١٢٣  المرجع السابق ،ص:الحلو راغب ماجد /د :راجع) ٣(
 البیئة، حمایة في الدولیة المنظمات دور: الھادي عبد مخیمر العزیز عبد/  د: راجع)٤(

 .١٣ ،ص١٩٨٦ سنة طبعة، بدون القاھرة، العربیة، النھضة دار
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 فاعلیة أحسن یضمن بشكل فعالة رقابة وجود ظل في األعمال لھذه المنظمة
 .البیئي العام النظام على حفاظًا أداء وأكفأ
 العوامل وإزالة الجریمة وقوع منع ھي األساسیة الضبط وظیفة تعتبر حیث
لطة الضبط لمبدأ من خالل ھذه األفكار الجدیدة خضعت س إلى تدفع التي

التحدید والتقیید ووضعت الحدود والضوابط التي یجب أن تلتزم بھا تلك 
 وتبعًا لذلك )١(السلطة في ممارستھا سواء في الظروف العادیة أو االستثنائیة

فلقد روعي أن یكون تدخل سلطة الضبط في تنظیم الحریة بأسالیب متفاوتة 
  .ظ على النظام العامال تقضي إلى التضحیة بھا في سبیل الحفا

 یستند حیث كبرى، أھمیة لھ الضبط اإلداري البیئي موضوع أن شك وال
 على المحافظة خالل من إال تقوم ال والمجتمعات- األمم أن كون في أھمیتھ
 من یعتبر ألنھ بھذا النظام والتمسك المختلفة بعناصره العام النظام

  .المجتمعات لصیانة جدًا المھمة الضروریات
 الجھة ھي التنفیذیة السلطة إن على ١٩٥٨ سنة دستور نص فرنسا يفف

 عمل األول الوزیر یدیر أنھ على بنصھ ، الضبط أنظمة بإصدار المختصة
 السلطة ویمارس القوانین تنفیذ ویتولى ...ھذا وبموجب.)٢(الحكومة
 الوزراء لرئیس یكون النص ١٣ المادة مراعاة مع ... الالئحیة التنظیمیة

 الدستور من ١٣  المادة أحكام مراعاة بشرط الضبط أنظمة إصدار سلطة
)٣(.  

 إصدار سلطة تتولى التي الجھة ١٩٧١ سنة دستور حدد فقد مصر في أما
 إصدارھا صالحیة الجمھوریة لرئیس أعطى بأن صریح بشكل الضبط أنظمة
 أو األنظمة وھذه ،) ٤ (الضبط لوائح الجمھوریة رئیس یصدر" أنھ على بنصھ

 لرئیس یمكن كما ، قانون إلى االستناد إلى الحاجة دون تصدر للوائحا
 غیره تفویض ولھ الضبطیة للقوانین التنفیذیة اللوائح أصدر الجمھوریة
 .)٥( لذلك  أخرى جھة تحدید وللمشرع

                                                           

(١ )BURDEAU ( G ) droit constitutionnel et institutions 
Politiques . L.G.D.J Paris ١٩٧٦ p . ٦٣٣ à ٦٣٥ . 
- Duverger ( M ) droit constitutionnel et institutions 
Politiques T٢ PU.F . Paris ١٩٧٦ . p ٢١٧. 

 .١٩٥٨ لسنة الفرنسي الدستور من ٢١ المادة :راجع) ٢(
 الجمھوریة رئیس یوقع ١٩٥٨ لسنة الفرنسي الدستور من ١٣ المادة نصت حیث) ٣(

 .الوزراء مجلس في یتداول بشأنھا التي والمراسیم األوامر
 :الحلو راغب ماجد/د : راجع١٩٧١ لسنة ريالمص الدستور من ١٤٥ المادة :راجع) ٤(

 .١٢٥ المرجع السابق ،ص
 .١٩٧١ لسنة المصري الدستور من ١٤٤  المادة :راجع) ٥(
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 لتنفیذ الالزمة اللوائح وضع...الوزراء مجلس یتولى الكویت دولة وفي
 تنفیذھا من إعفاء أو لھا تعطیل أو تعدیل فیھ لیس بما االتحادیة القوانین

  .الضبط لوائح وكذلك
ونتطرق في ھذا الفصل إلى تحدید أدوات الضبط اإلداري البیئي في نطاق 
حمایة البیئة في الكویت ونعرض تباعًا تحدید األدوات الوقائیة، واألدوات 

  .العالجیة الرادعة التي تستعملھا اإلدارة من أجل حمایة البیئة

ول اب اط  

وا  لوو داري اط اراض ا١(أدوات وأ( 

 تكثیف في فقط ینحصر ال للبیئة العقالنیة باإلدارة تتعلق سیاسة وضع إن
 وأجھزة ھیاكل فعالیة مرھونًا بمدى یبقى األمر بل القانونیة النصوص
 كأداة لعامة للبیئةالذي تلعبھ الھیئة ا الھام الدور ومنھا بالدولة موجودة
   .الكویت في البیئیة الثقافة لترسیخ

ل  أل   لف 

لبيئة  لكفيلة بتنفي قان حماية    لهيئا 

 تكن مالم كاف غیر البیئة بحمایة مختصة ھیئات وجود أن معلوم ھو كما
 البیئة لحمایة الالزمة والصالحیات السلطات من بقدر متمتعة الھیئات ھذه

 عامة أعمالھا وبصورة ممارسة عن عاجزة الھیئات ذهھ تصبح وبدونھا
 قانونیة أسالیب البیئة بحمایة الضبط اإلداري البیئي المختصة ھیئات تمتلك

 علیھ نصت ما بحسب البیئة لحمایة بھا تستعین أن یمكن ومتنوعة متعددة
 أسلوبین إلى ردھا یمكن القانونیة األسالیب ،وھذه البیئیة التشریعات
 من البیئة وقایة على تعمل التي وقائیة أسالیب تكون أن أما متمیزین،
 المختصة السلطات توقعھا جزاءات بشكل تكون عالجیة أسالیب التلوث أو
 الضارة أثارھا من للتقلیل وذلك وقعت التي بالبیئة المساس حاالت لمواجھة

  .بالبیئة

لعامة للبيئة: ال    لهيئة 

 والمعدل تحت ١٩٩٥ لعام ٢١ء على القرار نشأت الھیئة العامة للبیئة بنا
 صدر قانون حمایة البیئة الجدید ٢٠١٤ وفى عام ١٩٩٦ لعام ١٦رقم 

 " ٩٩"  والمعدل بعض أحكامھ بالقانون رقم ٢٠١٤ لعام ٤٢وحمل رقم 
 والذى وبھ تختص الھیئة بالقیام بكافة األعمال والمھام الكفیلة ٢٠١٥لعام 

ھا وضع وتطبیق السیاسة العامة للدولة في شأن بحمایة البیئة في البالد ومن

                                                           

 ٢٠١٤ة لسن) ٤٢(قانون حمایة البیئة الكویتي رقم  من ١٥ – ٤المواد من : راجع) ١(
 .٢٠١٥لسنة ) ٩٩(والمعدل بعض أحكامھ بالقانون رقم 
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حمایة البیئة ووضع االستراتیجیات وخطط العمل من أجل حمایة البیئة 
وصون الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة 
متضمنة المعاییر العلمیة والبیئیة والصحیة المناسبة لمعیشة اإلنسان 

العمراني واستغالل الموارد الطبیعیة بما یكفل المحافظة والتوسع الصناعي و
على صحة العاملین وسالمة جمیع المرافق وبیئة العمل وحمایة البیئة 

 .والمحافظة على التوازن البیئي بصفة عامة
كما تقوم الھیئة وفقًا لقانون انشائھا بوضع اإلطار العام لبرامج التثقیف 

 مستوى الفھم واإلدراك البیئي وتحقیق والتربیة والتوعیة البیئیة ورفع
المشاركة المجتمعیة اإلیجابیة في حمایة البیئة ، وتطویر وتنفیذ المساحات 
البیئیة الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعاییر والمؤشرات البیئیة في 
كافة القطاعات البیئیة والقیام بعملیات الرصد والقیاس البیئي والمتابعة 

وضع الخطط المتكاملة لدعم المؤسسات ، و جودة البیئةالمستمرة ل
والمجتمع المدني والعمل على تأھیل قطاعات المجتمع على طرق ووسائل 

 .حمایة البیئة وذلك بالتعاون مع الجھات المعنیة

ألعلى للبيئة: ثانيا    )١(لمجل 

ول النائب األ  برئاسة رئیس مجلس الوزراء أو  یشكل المجلس األعلى للبیئة
لرئیس مجلس الوزراء وعضویة عدد من الوزراء یختارھم رئیس المجلس 
األعلى ، ویكون المدیر العام للھیئة عضوًا في المجلس ومقررًا لھ ، ویضم 
المجلس األعلى إلى عضویتھ ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في 

ة للتجدید مجال حمایة البیئة ویصدر بتعیینھم مرسوم لمدة أربع سنوات قابل
لمدة أخرى مماثلة ویحدد المرسوم الصادر بتعیینھم مكافآتھم ، ویصدر 
المجلس الئحة داخلیة تنظم إجراءات العمل بھ وكیفیة إصدار قراراتھ ویعمل 
المجلس في إطار السیاسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنھ حمایة 

األھداف المنصوص علیھا إقلیم الدولة من التلوث أیًا كان مصدره وتحقیق 
  .في ھذا القانون

                                                           

یكون برئاسة رئیس مجلس اإلدارة أو أحد   ومن المالحظ إن المجلس األعلى للبیئة) ١(
من ) ٤(نوابھ وعضویة عدد من الوزراء یختارھم رئیس المجلس األعلى ، إال أن المادة 

األعلى لم تنظم موضوع الضبطیة الفصل الثالث الخاصة بتحدید اختصاصات المجلس 
إلى المادة والذي یقضي بمنح المجلس األعلى ) ١٤(القضائیة، لذلك تم إضافة البند 

اختصاصًا ھامًا من خالل تفویض الوزراء المختصین بتنفیذ أحكام ھذا القانون أو من 
یفوضھ ھؤالء الوزراء بندب الموظفین الالزمین للقیام بذلك ومنحھم صفة الضبطیة 

كما  . القضائیة إلثبات ما یقع من مخالفات ألحكام ھذا القانون ضمن نطاق اختصاصاتھم 
تم إضافة ممثل عن وزارة الدفاع ووزارة التربیة في مجلس اإلدارة والمنصوص علیھ 

من الفصل الثالث حیث إن الوزارتین تعتبران من الجھات المعنیة بتنفیذ ) ٥(في المادة 
  .أحكام ھذا القانون 
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. رسم السیاسة العامة لحمایة البیئة في الدولة: كما یختص باألمور التالیة
واعتمـاد الخطط الوطنیة لحمایـة البیئة وخطط الطوارئ لمواجھة الكوارث 

والفصل في    ومتابعة تنفیذ جمیع جھات الدولة ألحكام ھذا القانون ،. البیئیة
 أو تنازع في االختصاصات قد یعیق تحقیق السیاسات واألھداف أي تعارض

 واعتماد المیزانیة السنویة للھیئة واختیار ممثلین اثنین  والبنود الواردة فیھ
من الجمعیات غیر الحكومیة المعنیة بشئون البیئة لعضویة مجلس اإلدارة 

 . اإلدارةواعتماد الالئحة الداخلیة لمجلس اإلدارة بناء على اقتراح مجلس
  .واعتماد خطة العمل السنویة للھیئة والمراجعة والتقییم الدوري لھا

ومتابعة الوضع البیئي والعمل على تحسین جودة البیئة واإلدارة البیئیة 
ومراجعة واعتماد التقریر السنوي لألداء البیئي لمؤسسات الدولة . بالبالد

واعتماد الالئحة . ھومتابعة تصحیح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فی
واعتماد الھیكل . المالیة الخاصة بالمرتبات وأجور العاملین في الھیئة

وإقرار تشكیل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات .التنظیمي للھیئة 
وفرض الجزاءات القانونیة على الشركات والمنشآت والجھات . الخاصة بھا 

تراطات والمعاییر البیئیة الواردة في المخالفة ألحكام ھذا القانون واالش
وتفویض الوزراء المختصین بتنفیذ أحكام ھذا القانون . الئحتھ التنفیذیة

واللوائح والقرارات المنفذة لھ، أو من یفوضھ ھؤالء الوزراء بندب 
الموظفین الالزمین للقیام بذلك، ومنحھم صفة الضبطیة القضائیة إلثبات ما 

  . وفقًا لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتھمیقع من مخالفات ألحكامھ
ویصدر قرار من المجلس األعلى بتشكیل مجلس إلدارة الھیئة لمدة أربع 
سنوات قابلة للتجدید لمدة مماثلة واحدة ، ویكون مجلـس اإلدارة برئاسـة 

ممثل عن كل من وزارة الصحة ، وزارة : المدیـر العام وعضویة كل من
اع، وزارة المواصالت ، وزارة الكھرباء والماء، وزارة الداخلیة، وزارة الدف

التجارة والصناعة ، وزارة األشغال العامة، وزارة اإلعالم ، وزارة النفط ، 
وزارة التربیة ، بلدیة الكویت ، الھیئة العامة للصناعة ، جامعة الكویت ، 

ة معھد الكویت لألبحاث العلمیة ، الھیئة العامة لشئون الزراعة والثرو
السمكیة ، على أن ال تقل درجتھ عن درجة وكیل وزارة مساعد یختاره 

  . وممثلین اثنین عن جمعیات النفع العام المعنیة بالبیئة  .الوزیر المختص

لبيئة:  ثالثا   صن حماية 

ینشأ بالھیئة صندوق خاص یسمى صندوق حمایة البیئة ، یتبع للمجلس 
صص من الدولة في میزانیتھا لدعم األعلى وتؤول إلیھ المبالغ التي تخ

والغرامات والتعویضات التي یحكم بھا أو یتفق علیھا عن . الصندوق 
وأي موارد أخرى یوافق علیھا المجلس . األضرار التي تصیب البیئة 

  .األعلى
ومن ھذا المنطلق فإن اإلدارة متمثلة في الھیئة العامة لحمایة البیئة 

 األدوات القانونیة لضبط ما ینتج عنھ مخالفھ والمجلس األعلى للبیئة تستخدم
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لقواعد قانون البیئة ذلك عن طریق العدید من األدوات الضبطیة اإلداریة 
واإلجراءات الوقائیة واألسالیب العالجیة الرادعة للحفاظ على الحق في بیئة 

  .نقیة ونظیفة كحق من حقوق اإلنسان 

لثاني    لف 

إل  لضب  غ    لبيئي 

لبيئي: ال  إل  لضب  ي     تع

تلعب اإلدارة دورًا جد ھامًا في حمایة البیئة، لما تتمتع بھ من صالحیات 
السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات التي یمارسھا األفراد، بما أن الضبط 
اإلداري البیئي یعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة تھدف إلى 

، فإن ھده )١( حریات األفراد بما یحقق النظام العام داخل المجتمعتقیید
السلطات تتمتع بأدوات مختلفة الستعمالھا للحفاظ على ھدا النظام العام یقسم 
الضبط اإلداري البیئي إلى عدید من األدوات منھا األدوات المادیة والبشریة 

  -:والقانونیة 
  الوســــــائل المادیـــــة .١
دوات المادیة كل اإلمكانیات واألدوات المتاحة لإلدارة بغرض یقصد باأل 

ممارسة صالحیاتھا من سیارات الشرطة، وطائرات، ومخابر، وعلى العموم 
 ھي كافة .كل آلة أو عتاد یمكن لإلدارة من ممارسة مھامھا في مجال الضبط

األدوات التي من الممكن استخدامھا، وتطبیقھا على أرض الواقع، من 
  .ات، وأحكام قانونیةتعلیم

  الوســائل البشریة .٢
یوضع تحت تصرف سلطات الضبط اإلداري البیئي المركزیة منھا أو المحلیة 
أعوان وھیئات لتنفیذ لوائح ، وقرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات 
وتطبیقھا في المیدان وھي مجموعة األفراد الذین یعملون ضمن السلطات 

أفراد الشرطة، : تطبیق أحكام القانون، مثلالقانونیة، ویحرصون على 
 .)٢(واألمن العام

  األدوات القانونیة .٣

                                                           

الضبط اإلداري العام یتدخل في نشاط األفراد  من أجل صیانة النظام العام بعناصره ) ١(
الثالثة من أمن عام وسكینة عامة ،بینما الضبط الخاص ھو ذلك الضبط أذي تنص علیة 
القوانین واللوائح من اجل تدارك االضطرابات في مجال محدد وبوسائل أكثر تحدیدًا 

محمود عاطف البنا / د: راجع.جال وھو بوجھ عام أكثر تشددًا تتالءم فنیًا مع ذلك الم
 .١٣٨ المرجع السابق،ص : بسیوني ھشام الرؤوف عبد /د ،٤١٧،المرجع السابق ، ص

 رفعت عبد محمد/د وكذلك. ٢٩١ ،ص المرجع السابق: كنعان نواف /د :راجع) ٢(
 ٢٠٠٥ ،بیروت، یةالحقوق الحلبي اإلداري منشورات القانون وأحكام مبادئ : الوھاب

 . ١٣٨ المرجع السابق،ص : بسیوني ھشام الرؤوف عبد /د : راجع٢٣٩ ،ص



 

 

 - ١٢٤٠ - 

ھي كافة التطبیقات القانونیة الملزمة، والتي یجب على كل فرد في المجتمع 
ھو منع قیام أي عمل، أو نشاط یخالف القانون، : الحظر: التقید فیھا، ومنھا

كون الحظر مؤقتًا یزول مع والذي قد یؤدي إلى التسبب بضرر للناس، وقد ی
حظر مرور األفراد بجانب منعطف خطیر : أسباب الخطر الناتجة عنھ، مثل

حظر : في طریق ما، أو یكون الحظر دائمًا، ویتوجب التدخل القضائي، مثل
ھو منح فرد، أو مجموعة من األفراد، : الترخیص. إطالق العیارات الناریة

للقیام بالعمل ) الرخصة( تسمى صفة قانونیة، تتضمن الحصول على ورقة
والتبلیغ . )١(افتتاح محل تجاري، أو قیادة السیارة: المشروط بھا، مثل

ھو توجیھ إنذار إلى شخص، أو مجموعة من األشخاص للتوقف، : المسبق
أو االمتناع عن القیام بعمل، أو نشاط ما، لحین اتخاذ اإلجراءات القانونیة 

. تجاري یبیع بضاعة منتھیة الصالحیةتوجیھ تبلیغ لمحل : بحقھم، مثل
ھو الحصول على حق القیام بعمل ما، خالل فترة زمنیة معینة، : التنظیم

عقد االجتماعات في مكان : ویتطلب الحصول على موافقة قانونیة لذلك، مثل
  .وھذا ما سیتم شرحھ بالمبحثین القادمین من ھذا الفصل.عام

ب أن تكون األدوات التي استخدمتھا والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنھ  یج
سلطات وھیئات الضبط اإلداري البیئي مشروعة ، وفى القیود التي استقر 
القضاء على ضرورة اتباعھا واستخدام اإلدارة ألدوات الضبط اإلداري البیئي 
ال یجوز أن یترتب على استعمال ھذه الوسائل تعطیل التحریات العامة بشكل 

اء لھذه الحریات ، والحفاظ على النظام العام ال یلتزم مطلق ألن ذلك یعد إلغ
غالبًا ھذا اإللغاء وإنما یكتف بتقیدھا، ومن ثم یجب أن یكون الحظر نسبیًا ، 
إي أن یكون قاصرًا على زمان أو مكان معینین ، وعلى ذلك تكون القرارات 

عام اإلداریة التي تصدرھا سلطة الضبط اإلداري البیئي بمنع ممارسة نشاط 
  . )٢(منعًا عامًا ومطلقًا غیر مشروعة 

ال یكفى أن یكون قرار الضبط اإلداري البیئي جائزًا قانونًا أو أنھ قد صدر 
بناًء على أسباب جدیة ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختیار اإلدارة 
الوسیلة النقیة للتدخل ، فیجب أن ال تلجأ إلى استخدام أدوات قاسیة أو ال 

 ومن الضروري أن نبین أن .ءم مع خطورة الظروف التي صدر فیھاتتال
سلطة القضاء في الرقابة على النقیة ھي استثناء على القاعدة العامة في 
الرقابة على أعمال اإلدارة فاألصل ھو استقالل اإلدارة في تقدیر نقیة 

                                                           

 محمد/د وكذللك . ٣٣٩ المرجع السابق ،ص : شیحا العزیز عبد إبراھیم /د :راجع) ١(
 ص ، المرجع السابق : كنعان نواف/، د ٣٤١ ص ، المرجع السابق : الوھاب عبد رفعت
   . ٤٦٠ المرجع السابق،ص: مناحي محمد عید/د : راجع٢٩٥

 ھشام الرؤوف عبد /د :،راجع٩٥ المرجع السابق ،ص:الحلو راغب ماجد/د :راجع) ٢(
 . ١٣٨ المرجع السابق،ص : بسیوني
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قراراتھا ، لكن وبتكریس النظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق 
  .ات فان القضاء یبسط رقابتھ على النقیةوالحری

  ا اطب

ا  وراءات اا  

تمتلك سلطات الضبط اإلداري البیئي في سبیل أداء مھمتھا في حمایة البیئة 
عدة إجراءات وقائیة نص علیھا القانون ، كأحد األسالیب القانونیة الفعالة 

لتلوث التي ال تتحقق بمجرد تطبیق والجدیة لحمایة للبیئة من إخطار ا
إجراءات الحقة على حصول الضرر ، بل البد من وجود إجراءات وقائیة 
مسبقة من قبل الجھات المختصة تمنع حصول الضرر أو تعمل على التقلیل 

  .)١(من أثاره
وینتھج المشرع  الكویتي في وصفھ للقواعد القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة 

واجي في الصیاغة، فھو یحدد اإلجراءات الوقائیة التي تحول الطابع االزد
دون وقوع االعتداء على البیئة من جھة ومن جھة أخرى یحدد الجزاءات 
المترتبة عن مخالفتھا ، وحینما نتكلم عن اإلجراءات الوقائیة التي یضعھا 
 المشرع بصفة عامة فإننا نقصد بذلك تلك القواعد القانونیة التي تمنع وقوع
السلوك المخالف إلرادة المشرع وھي تعد بمثابة الوقایة السابقة المخولة 

 للمؤسسات التنفیذیة لضبط كافة االعتداءات التي تنتھك القواعد القانونیة
وبالمقابل ھناك ما یعرف بالقواعد الجزائیة ھذه األخیرة عبارة عن وسائل 

المخالفات وعلیھ ردعیة تضمنھا المشرع كجزاء قانوني ولید االعتداءات و
  . فھي تعد بمثابة رقابة الحقة لسلوكیات األفراد تجاه القواعد القانونیة

لقد وضع المشرع الكویتي مجموعة من اإلجراءات الوقائیة لحمایة البیئة 
في مختلف جوانبھا سواء فیما تعلق منھا بحمایة الموارد المائیة أو المجال 

اإلجراءات القانونیة التي تناولتھا الطبیعي أو اإلطار المعیشي، من خالل 
القوانین التي تصب في اإلطار العام لحمایة البیئة وتتمثل أھم ھذه األدوات 

  . دراسات التأثیر والتصریح أو نظام التقاریر) الحظر(في التراخیص ، المنع 
ونظرًا العتبار الترخیص أھم ھذه األسالیب كونھ األسلوب األكثر تحكمًا 

ققھ من حمایة مسبقة على وقوع االعتداء كما أنھ یرتبط ونجاعة لما یح

                                                           

 البیئة، حمایة في الدولیة المنظمات دور الھادي، عبد مخیمر العزیز عبد/  د: راجع)١(
  .١٣  ص١٩٨٦ سنة طبعة، بدون القاھرة، العربیة، النھضة دار

 -M. N. Kosciusko Morizet, Rapport fait au nom de la 
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et 

de l'administration générale de la République sur le projet 
de loi constitutionnelle (n° ٩٩٢) relatif à la charte de 
l'environnement, Documents législatifs de l'Assemblée 

nationale, N°١٥٩٥, Assemblée nationale, Paris ٢٠٠٤, p.٨٦. 
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بالمشاریع ذات األھمیة والخطورة على البیئة سیما المشاریع الصناعیة 
وكذلك المركبات والمنقوالت األخرى التي یؤدي في الغالب . )١(وأشغال البناء

  .استعمالھا إلى استنزاف الموارد الطبیعیة والمساس بالتنوع البیولوجي
یھ خصصنا لھ مجاًال واسعًا مقارنة باألسالیب األخرى إال أن ھذا ال یعني وعل

التقلیل من أھمیة الوسائل األخرى إذ أن البعض منھا یتداخل ومن ذلك عالقة 
الترخیص بدراسة تقییم المردود البیئي والتأثیر، إذ أن الحصول على األولى 

ب الترخیص ینصب یستدعي استیفاء الثانیة ، غیر أن مجال تطبیق أسلو
حول المشاریع ذات الخطورة مقارنة مع نظام التقاریر الذي یتطلبھ المشرع 
في بعض النشاطات التي ال تصل فیھا الخطورة إلى الدرجة التي تتطلبھا 

  .المشاریع الخاضعة للترخیص
ویتبین انطالقًا من النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة أنھا تكتسي 

، إذ من خاللھا نرى أن ثمة إلزام عام یجبر كل )١( العامةطابع المصلحة
شخص مھما كان مركزه سواء أعتبر شخصًا طبیعیًا أو معنویًا أن یساھم 
بسلوكھ في حمایة الموارد البیئیة إذ نص القانون المتعلق بحمایة البیئة في 
إطار التنمیة المستدامة على أنھ یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي 

تھ معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنھا التأثیر بصفة مباشرة بحوز
أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة ، تبلیغ ھذه المعلومات إلى السلطات 

كذلك أن القواعد البیئیة المتعلقة  المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة ،
حمایة الصالح العام ، بما أنھا تھدف إلى )٢(بحمایة البیئة جلھا قواعد آمرة

،وال یكون أدنى اختیار لألشخاص المكلفین بھا ، إال احترامھا في حدود ما 
  .ینص علیھ القانون

إن مكافحة كل أشكال االستنزاف للموارد البیئیة یتطلب من اإلدارة فرض 
بعض االلتزامات والقیود على الحریات الفردیة عن طریق وسائل محددة 

لدراسات المسبقة لبعض المشاریع لتفادي األضرار كالتراخیص ،األوامر، ا
التي من شأنھا المساس بالبیئة ، وھي تعد إجراءات إداریة ألن اإلدارة ھي 

  .التي تتدخل في تطبیقھا ومراقبتھا وفق الشروط القانونیة
 الوقائیة السیاسة تطبیق في واسعة بصالحیات الھیئة العامة للبیئة وتضطلع

 إلنجاح األساسیة األداة الوقت في نفس تعد كما ة،البیئ حمایة مجال في

                                                           

 محمد/د وكذللك . ٣٣٩ المرجع السابق،ص: شیحا العزیز عبد إبراھیم /د :راجع) ١(
 ص ، المرجع السابق : كنعان نواف/،د٣٤١ ص ، المرجع السابق : الوھاب عبد رفعت
٢٩٥.   
 لنیل تخرج الجزائر مذكرة في البیئة لحمایة القانوني النظام:سفیان قري بن /د: راجع
 :التالي اإللكتروني الموقع على ،منشورة للقضاء الوطنیة المدرسة إجازة

http://www.djelfa.info/vb/. P٢٠. 
من خالل قراءتنا لقانون حمایة البیئة نجد أن المشرع یستعمل مصطلحات توحي ) ٢(

 .ذه القواعد بإلزامیة ھ
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قابلیة  لعدم ونظرا الردعي، غیر الوقائي الطابع ذات البیئة اآللیات مختلف
 على الدولة اعتمدت فقد األحیان معظم في البیئي لإلصالح التلوث حاالت
 وتتحكم خاللھا من وتراقب بالبیئة أضرار تمس حدوث اتقاء تضمن آلیات

  .)١(الخطرة النشاطات يمستعمل في
 عناصر لحمایة القانونیة األدوات أفضل الضبط اإلداري البیئي ومن ھنا یمثل

اعتمد المشرع  والوقائي المھم وقد الرقابي دوره في ذلك ویتمثل البیئة
الضبط اإلداري  نشطات بمقتضاھا جسدت الوسائل من جملة على الكویتي
  .البیئة الخاص لحمایة البیئي

 تستعملھا التي الوقائیة اإلجراءات أھم تحدید إلى المبحث ھذا في وسنتطرق
 الحظر ثم الترخیص نظام من بدءًا على البیئة، المحافظة أجل من اإلدارة

 وذلك على .تقییم المردود البیئي وأخیرًا دراسة التقاریر ونظام واإللزام
   -:التفصیل التالي 

ل  أل   لف 

إل  ـــا  خي(ن   )٢()لت

یقصد بالترخیص اإلذن الصادر عن اإلدارة المختصة لممارسة نشاط معین، 
، وھو عبارة )٣(والترخیص ما ھو إال وسیلة من أدوات الضبط اإلداري البیئي

عن قرار صادر عن السلطة العامة، الھدف منھ تقیید حریات األفراد بما 
في مجال یحقق النظام العام داخل المجتمع، ولھذا األسلوب تطبیق واسع 

حمایة البیئة السیما في التشریعات األوربیة، بحیث یجد مصدره األول في 
 الخاص بضرورة الحصول على ١٩١٠المرسوم الذي أصدره نابلیون سنة 

  .إلقامة مؤسسات من شأنھا أن تسبب أضرارًا للجوار )٤(ترخیص

                                                           

الھوائیة النسر الذھبي  للبیئة الجنائیة الحمایة:القوي عبد حسین محمد /د :راجع) ١(
، ١٢٣  المرجع السابق ،ص:الحلو راغب ماجد/د الیھ   ،أشار٣٥٨ ،ص٢٠٠٢، القاھرة

 . ٢٩٣ المرجع السابق،ص:كنعان نواف/د 
  . ٣٣٩ المرجع السابق ،ص: شیحا العزیز عبد ابراھیم/د :راجع) ٢(
المعیار العضوي : لقد ارتكز الفقھ على معیارین لتعریف الضبط اإلداري وھما ) ٣(

والمعیار الموضوعي، فتبعا للمعیار العضوي یمكن تعریف الضبط اإلداري على أنھ 
مجموع األجھزة والھیئات التي تتولى القیام بالتصرفات واإلجراءات التي تھدف إلى 

 ومن منطلق المعیار الموضوعي یمكن تعریف الضبط اإلداري .المحافظة على النظام العام
على أنھ مجموعة اإلجراءات والتدابیر التي تقوم بھا الھیئات العامة حفاظا على النظام 

عبد /د.العام، أو النشاط الذي تقوم بھ السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام
ي ،دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري القانون اإلدار: الغني بسیوني عبد اهللا 

 .٣٨٥ ص١٩٩١وتطبیقاتھا في مصر ،اإلسكندریة ،منشأة المعارف باإلسكندریة،
اشتراط اإلدارة و طبقا :" یعرف الدكتور عمار بوضیاف أسلوب الترخیص على أنھ) ٤(

سة حریة لنصوص القانون أو التنظیم على األفراد ترخیصًا معینًا إن ھم أرادوا ممار
معینة أو القیام بعمل معین كما لو أراد األفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسیرة فمن 
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ث أقرت  حی١٧وھذا ما تم التنویھ علیھ بقانون حمایة البیئة الكویتي بالمادة 
 أو استشاري مكتب أو مؤسسة أو شركة كانت سواء جھة ألي یجوز بأنھ ال
 أو نشاط أي مزاولة األنشطة متعددة أخرى  جھات أي أو مختبر أو مركز

 الھیئة موافقة على الحصول بعد إال البیئي المجال في استشارات أو خدمات
 لھذا التنفیذیة ةالالئح تحددھا التي لالشتراطات واإلجراءات وفقا ذلك على

  .القانون
 خدمي أو صناعي أو تجاري - معین نشاط لممارسة القانون اشتراط ویعني

 لھذا لما ، المختصة الجھات من بذلك مسبق أذن على الحصول – غیرھا أو
 اآلذن ذلك مثال العام بالنظام مباشر غیر أو مباشر اتصال من النشاط

 بالصحة والضارة الخطرة یةالصناع المحال بافتتاح الصادر والترخیص
 وال.(١)العام النقل سیارات وقیادة تسییر أو العامة للراحة المقلقة أو العامة
 الدستور كفلھا التي األساسیة الحریات على الضبطي النظام ھذا ینطبق

 اإلداري والقضاء الفقھ علیھ اتفق ما وھذا .(٢)مشروع غیر ألنھ والقانون
 مجلس قرر إذ الترخیص نطاق ضمن لعامةا الحریات إدراج عدم لضمان
 المركبات مرور ینظم أن للعمدة كان إذا ،أنھ الشأن ھذا في الفرنسي الدولة

 یخضعھا أن أو یمنعھا أن لھ لیس أنھ العامة إال الطرق في اإلعالنیة
  .والصناعة التجارة حریة یقید بذلك ألنھ للترخیص

 لھیئات لیس ،ألن البیئة مایةلح الوقائیة الضمانات أھم أحد الترخیص ویعد
 توفر من تحققھا بعد إال التراخیص منح البیئة بحمایة المختصة الضبط

 ومتى معنوي أو طبیعي المتقدم بشخص تتعلق قد والتي الالزمة الشروط
 حمایة لمقتضیات وفقًا النشاط بممارسة اإلذن یصدر الشروط ھذه توفرت
 نطاق في كبیرة أھمیة یحتل قائيو كإجراء الترخیص أن والواقع.(٣)البیئة
 بعض أو الصناعیة أو التجاریة األنشطة بعض ممارسة ألن ، البیئة حمایة

 ،لذا البیئي العام بالنظام إخالل عنھا ینجم ما كثیرًا الصید كحریة الحریات

                                                                                                                                        

حق اإلدارة أن تفرض علیھم الحصول على رخصة قبل القیام بالنشاط و إال كان عملھم 
مشوبًا بعیب في المشروعیة، كما تستطیع اإلدارة أن تفرض على حامل السالح استصدار 

أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معینة الحصول على إذن من رخصة لذلك أو 
   ".جھة محددة وعادة ما یكون ذلك في الحاالت االستثنائیة

  -:انظر بخصوص الشروط الموضوعیة والشكلیة في الظروف االستثنائیة  -
-BURDEAU ( G ) , op, cit,:p ٦٣٣ à ٦٣٥ . 

- Duverger ( M ) , op, cit. p ٢١٧. 
 نواف/وكذلك د. ٣٤١ ص ، المرجع السابق : الوھاب عبد رفعت محمد/د للكوكذ) ١(

 .٢٩٥ ص ، المرجع السابق : كنعان
 المتحدة، العربیة اإلمارات دولة في اإلداري الضبط : القحطاني عبید محمد /د.:راجع) ٢(

 .١٧٩ ،ص ٢٠٠٣ القاھرة، ، العربیة النھضة دار
 .٢٩٢ المرجع السابق :حومةار السالم عبد الجیالني/  د: راجع)٣(
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 في تمارس التي الضوابط وضع في واضحة تكون الترخیص أھمیة فأن
     ) ١(.تلوثھ أو بالبیئة األضرار دون اتوالحری النشاطات ھذه مثل إطارھا

كما نجد أمثلة كثیرة عن نظام الترخیص في مجال حمایة البیئة، ومثل 
رخصة استغالل  رخصة الصید ورخصة استعمال   واستغالل الغابات أسلوب

. إنجاز أبار أو حفر الستخراج المیاه الجوفیة الساحل والشاطئ ورخص
. لمنبع أو التحویل أو الضخ أو الحجزورخص إنجاز منشآت تنقیب عن ا

ورخص إقامة كل المنشآت أو الھیاكل األخرى الستخراج المیاه الجوفیة أو 

لشائعة . السطحیة خ  ل   :نتع هنا بالش لبع 

  رخص البناء: أوًال 
یبدو للوھلة األولى أنھ ال توجد عالقة بین رخصة البناء وحمایة البیئة، إال 

ك عالقة وطیدة بین حمایة البیئة ورخصة البناء، وأن ھذه أنھ یظھر أن ھنا
األخیرة تعتبر من أھم التراخیص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحیط 

فیشترط الحصول على رخصة البناء تمنحھا اإلدارة   البیئي والوسط الطبیعي
المختصة قبل الشروع في إنجاز أي بناء جدید، كما یشترط الرخصة في أي 
ترمیم أو تعدیل یدخل على البناء، بل اشترطت بعض القوانین على من یرید 
البناء في بعض المناطق المحمیة الحصول على موافقة الوزارة المكلفة 

   .بالتسییر أو اإلشراف على األمكنة المراد إنجاز البناء فیھا
  رخص استغالل المنشآت المصنفة: ثانیًا 

والمناجم وبصفة   شاغل ومقالع الحجارةوھي تلك المصانع والورشات والم
عامة المنشآت التي یستغلھا أو یملكھا كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي 
أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة 
واألمن والفالحة واألنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم 

  .  ب في المساس براحة الجواروالمناطق السیاحیة أو قد تسب
فمن ھذا التعریف یمكن القول أن المنشآت المصنفة ھي تلك المنشآت التي 
تعتبر مصادر ثابتة للتلوث وتشكل خطورة على البیئة، ولقد ظھر مفھوم 

 وذلك مع بدایة الثورة ١٨١٠المنشآت المصنفة في فرنسا منذ سنة 
وضع مدونة المنشآت المصنفة الصناعیة وتطور ھذا المفھوم مما أدى إلى 

 والتي عرفت عدة ١٩٥٣ مایو ٢٠في فرنسا بموجب مرسوم صادر في 
   . تعدیالت تماشیا مع التطور الصناعي والتكنولوجي

 كثیر في واضحًا األجراء ھذا ،نجد البیئیة التشریعات نصوص وباستقراء
 على البیئة لحمایة المصنفة المنشآت قانون نص فرنسا ففي ، منھا

                                                           

 في الصناعیة النفایات من البیئة حمایة: الھادي عبد مخیمر العزیز عبد/د :راجع) ١(
 ١٩٨٥ العربیة القاھرة، النھضة والدولیة دار واألجنبیة الوطنیة التشریعات أحكام ضوء
 .٤٧٤ ،ص المرجع السابق : العازمي مناحي محمد عید/د:  ،راجع٦٩ ،ص
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 لراحة إزعاجًا، أو كبیرًا خطرًا تشكل التي للمنشآت بالنسبة الترخیص
 الزراعة العامة أو والسالمة الصحة على أو المجاورة المناطق في الساكنین

 القانون نص كما، (١)األثریة المعالم أو والمواقع البیئة أو الطبیعة وعلى
 المحال أو المنشآت إلقامة ترخیص على الحصول ضرورة على المصري

 بالمخالفة ملوثة مواد تصریف عنھا ینتج منھ بالقرب أو البحر شاطئ على
 بإجراء الترخیص طالب وألزم لھ المنفذة والقرارات القانون ھذا ألحكام

 إلزامھ عن فضًال ، المخلفات لمعالجة وحدات وبتوفیر البیئي التأثیر دراسات
 تمنح التي الجھات نبشأ أما .)٢(المنشآت تلك تشغیل بدء فور بتشغیلھا

 من التراخیص ھذه تكون فقد ،الجھات ھذه یحدد من ھو فالقانون الترخیص
  .)٣(االتحادیة الدول في والوالیات الدویالت أو المركزیة السلطة

لثاني    لف 

إلخبا  إلبــــال  

 الضبط سلطات لتمكین بھ البدء قبل معین نشاط ممارسة عن اإلخبار یعني
 تھدید دون یحول بما الالزمة الوقائیةات اإلجراء من اتخاذ لمختصةا اإلداري
 االجتماعات عقد علیھ كاإلبالغ عن االعتداء وقوع ومنع ، العام النظام
 بأحد المساس شأنھ من كان إذا علیھ االعتراض الضبط ،ولھیئات العامة

           .(٤)العام عناصر النظام
 ھیئات أخبار مجرد على یقتصر أن إما نوعین فھو على یكون واإلبالغ

اإلبالغ  محل النشاط على االعتراض حق لھا یكون أن دون الضبط المختصة
 على باالعتراض الحق نطاقھ في لسلطات الضبط فإن الثاني النوع أما

 .)٥( الالزمة القانونیة الشروط فیھ تتوفر لم إذا النشاط ممارسة
 وال محظور وغیر جائز األصل في فھو اإلبالغ محل بالنشاط یتعلق وفیما

 العام النظام حفظ متطلبات أن إال ترخیص أو أي أذن لممارستھ یشترط
 ،(٦)بھ یخل أن من شأنھ ما كل بمنع الكفیلة االحتیاطات التخاذ ذلك تتطلب
 على ممارستھا تتوقف ال لألفراد طبیعي حق الفردیة الحریة أن معلوم وكما
 لإلبالغ بالنسبة ،أما العادیة الظروف في الجھات إحدى من أو موافقة رأي

                                                           

(١ )Article (٣) du LOi n° ٦٦٣-٧٦ du ١٩ juillet ١٩٧٦ relative 
aux installations classes pour la proration de l’ 

environnement. 
:              التالي اإللكتروني الموقع على منشور

http://www.admi.net/jo/loi٦٦٣-٧٦.html 
  .المعدل ١٩٩٤ لسنة ٤ رقم المصري البیئة شأن في قانون من ٧٠ المادة :راجع) ٢(
 . ١٣٨  المرجع السابق، ص:الحلو راغب ماجد/د نظر) ٣(
 .٢٩٤ ،ص المرجع السابق : كنعان نواف/ د) ٤(
 .٨١ المرجع السابق،ص:الشیباني العزیز عبد أحمد /د: راجع) ٥(
 . ٢٤١ المرجع السابق،ص: الوھاب عبد رفعت محمد/د :راجع) ٦(
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الضبط اإلداري البیئي  ھیئات على إبالغ یقتصر فأنھ معین نشاط لممارسة
  .صحتھا مدى من للتحقق والشروط بالبیانات

 بیئي تلوث عنھا ینشأ التي األنشطة لممارسة یشترط الذي اإلبالغ بشأن أما
 ضبط اإلداري البیئي المختصةال ھیئات ،إخبار اإلجراء القانوني ھذا ،فیعني

 من الجھات لتتمكن ھذه بعدھا أو ممارستھ قبل بالبیئة المؤثر النشاط عن
 الذي واإلبالغ.أضرارھا من والحد البیئة لحمایة الكفیلة االحتیاطات اتخاذ

 لھ الحق أو النشاط لممارسة سابق یكون أن أما البیئي یشترطھ المشرع
  :االتي الوجھ وعلى
  السابق بالغاإل: أوال 

 سواء – معین نشاط بممارسة یرغب من بإلزام الوقائي اإلجراء ھذا ویتمثل
 بھ قیامھ قبل المختصة اإلدارة جھة یبلغ أن - أم معنویًا طبیعیًا شخصًا كان
 دراسة لإلدارة یتیح واإلبالغ السابق ،(١) القانونیة للمسائلة عرضة كان وإال

السماح  أما ذلك ضوء في ،لتقرر ةالمحتمل ونتائجھ النشاط ظروف جمیع
 أن بید ،(٢)بالبیئة الضارة أثاره لتجنب ممارستھ عدم أو النشاط بممارسة
 إال یتم ال ، معین نشاط لممارسة السابق لضرورة اإلبالغ القانون اشتراط

 خطورتھا ومدى ضارة بالبیئة أثار من النشاط ھذا ینتجھ ما عن التحقق بعد
 تأكید زاد كلما النشاط ممارسة عن الناجمة اآلثار تلك زادت ،فكلما علیھا

 الالحق اإلبالغ یكون ذلك وبخالف السابق باإلبالغ األخذ على المشرع البیئي
 المنشآت قانون علیھ نص ما السابق أمثلة اإلبالغ ومن.(٣)بالتطبیق أولى

 لإلبالغ إزعاج خطر أو تشكل ال التي المرافق اخضع حیث الفرنسي المصنفة
للشروط  االمتثال بشرط القانون ھذا علیھا نص التي المصالح حمایة انلضم

 التي المنشآت نشاط أخضع أن بعد ،وذلك (٤) الوزارة تضعھا التي العامة
  . وذكرنا للترخیص سبق كما خطرًا تشكل
 الالحق اإلبالغ: ثانیًا 

 انونفالق ، السابق اإلبالغ من العكس على فإنھ الالحق اإلبالغ حالة في أما
 من التي األنشطة ببعض للقیام إبالغ أو سابق إذن الحصول على یشترط ال

 الجھات بإبالغ یقوم أن صاحب الشأن على یوجب البیئة بل تلوث أن شأنھا
القانون  یحددھا - بھ القیام من معینة مدة بعد أو بالنشاط القیام بعد المختصة

 البیئة على النشاط ھذا ارأث لمراقبة یلزم ما اتخاذ من الجھات ھذه لتتمكن

                                                           

 الفكر ،دار١ ط ، العامة الصحة اإلداري وحمایة القانون : إمام عبده محمد/د: راجع) ١(
 . ٣٠٤ ،ص ٢٠٠٧ ، الجامعي اإلسكندریة

 . ١٤٠ المرجع السابق ،ص : الحلو راغب ماجد/د :راجع) ٢(
 . ٤٨٥ المرجع السابق : مناحي محمد عید. د نظر) ٣(
(٤ )Article (٣) du LOi n° ٦٦٣-٧٦ du ١٩ juillet ١٩٧٦ relative 

aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
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 لھ وجد المعنى ھذا حسب واإلبالغ .أضرار عنھ من ینتج وما التلوث ولمنع
 مالك على أوجبت المصریة التي التنفیذیة الالئحة نصوص أطار في تطبیقًا

 وسائل عن المسؤولین وكذلك عنھا المسؤول الشخص أو ربانھا أو السفینة
 االقتصادیة المنطقة أو اإلقلیمي البحر وأ الموانئ داخل الواقعة نقل الزیت

 یبادروا أن الزیت استخراج في العاملة مصر والشركات لجمھوریة الخالصة
 حدوثھ فور تسرب الزیت حوادث عن المختصة اإلداریة الجھات إبالغ إلى
 ما وبیان وكمیتھا المتسربة المادة ونوع الحادث وظروف مكان بیان مع

  )١(.)منھ الحد أو التسرب افإلیق اإلجراءات من  اتخذ

لثال    لف 

لمنـــع  ا    )لح(ن

كون أن موضوع حمایة البیئة یتعلق في الغالب بحمایة الصحة العامة ، فإن 
قواعده القانونیة تأتي في الغالب في شكل قواعد آمرة ، ھذه األخیرة تأتي 

لوب اإللزام في أسلوبین ، إما أسلوب الحظر أو اإللزام ویتبنى المشرع أس
حینما یأمر األفراد بإتیان سلوك معین توجبھ القاعدة القانونیة ، أما أسلوب 
الحظر فالمشرع یتبناه حینما یأمر األفراد باالبتعاد عن سلوك تحظره القاعدة 
القانونیة ومن خالل دراستنا لنصوص قانون حمایة البیئة نجد أن ھناك من 

ه األخیرة تتخذ صورتین إما األمر اإلجراءات ما یأتي في شكل أوامر ھذ
بإلزام أو األمر بالحظر ، ومنھا ما یأتي في شكل إلزام بتصریحات أو 

  . )٢(تقاریر
بصفة عامة یتحدد المقصود بالحظر كوسیلة تلجأ إلیھا سلطات الضبط 
اإلداري البیئي لحفظ النظام العام بالنھي عن اتخاذ إجراء معین أو ممارسة 

 على النظام العام ،كنھي عن وقوف السیارات في مكان نشاط محدد لخطورتھ
معین بسبب ازدحام المرور في ذلك المكان ، إال أن ذلك ال یعني الحظر 
المطلق أو الشامل للنشاط محل الحظر، ألنھ لیس لسلطة الضبط اإلداري 
البیئي إلغاء الحریات التي كفلھا القانون، لذا لم یقر مجلس الدولة الفرنسي 

ة قیامھا بمنع المصورین المتجولین من ممارسة نشاطھم في الشوارع لإلدار
  .)٣(بشكل مطلق

وفي مجال حمایة البیئة ، یعني ھذا اإلجراء ، إن یمنع القانون إتیان أو 
ممارسة بعض التصرفات التي من شأنھا أن تھدد البیئة وتؤدي إلى اإلضرار 

ة ، حرصت التشریعات ونظرًا ألھمیة ھذا األجراء في حمایة البیئ. بھا 

                                                           

 رقم المصري البیئة شأن في لقانون المعدلة التنفیذیة الالئحة من  ٥٠  المادة :راجع) ١(
 .المعدل ١٩٩٤ لسنة ٤ 
وعلى مستوى االتفاقیات الدولیة یعتبر مؤتمر إستكھولم أول من عبر عن إجراء ) ٢(

 .اء وقائي وذلك في المبدأ الحادي والعشرین منھ المنع والحظر كاجر
 .٣٨٤القانون اإلداري المرجع سابق ،ص: عبد الغني بسیوني / د: راجع) ٣(



 

 

 - ١٢٤٩ - 

البیئیة على إیراد نص بشأن الحظر بنوعیھ المطلق والنسبي بحسب تقدیرھا 
  :لخطورة التصرف محل الحظر وذلك على النحو االتي

  الحظر المطلق: أوًال 
یعني ھذا األجراء أن یحظر القانون وبشكل مطلق ال استثناء فیھ وال 

ھا من أثار ضارة ترخیص معھ ممارسة أفعال معینة نظرًا لما ل
 ٣/١/١٩٥٩ومن األمثلة على ذلك في فرنسا المرسوم بقانون في .)١(بالبیئة

الذي حظر الصید في األنھار باستخدام العقاقیر المخدرة أو التفجیر 
. )٢(بالكھرباء، وكذلك حظر تلوث الموارد المائیة بما یغیر خواصھا وقیمتھا

لى المنع المطلق لحمایة وفي مصر نص قانون في شأن البیئة المصري، ع
البیئة المائیة من التلوث بأن حظر على السفن أیًا كانت جنسیتھا تصریف أو 
إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي في البحر اإلقلیمي أو المنطقة االقتصادیة 

  .)٣(الخالصة لجمھوریة مصر العربیة
تھا ، على وفي دولة األمارات العربیة المتحدة نص قانون حمایة البیئة وتنمی

یحظر على الوسائل البحریة "المنع المطلق لحمایة البیئة البحریة بقولھ أنھ 
التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصریف أیة مواد ضارة أو نفایات في 
البیئة البحریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ،كما یحظر على الوسائل 

أو حاویات شحن أو البحریة التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات 
صھاریج نقالة أو عربات صھریجیھ بریة أو حدیدیة التخلص منھا بإلقائھا 

  .)٤("في البیئة البحریة للدولة
ویتضح مما سبق، أن تحدید األعمال التي تدخل ضمن نطاق الحظر المطلق 
یرجع لتقدیر المشرع البیئي على أساس خطورة ھذه األعمال عند ممارستھا 

لما زاد ما ینتج عنھا من آثار ضارة بالبیئة كلما حرص على البیئة فك
  .المشرع على إدراجھا ضمن نطاق الحظر المطلق والعكس صحیح

  الحظر النسبي: ثانیًا 
بعد أن بینا المقصود بالحظر المطلق فإن معنى الحظر النسبي یبدو واضحًا، 

عینة لما لھا والذي یتجسد بمنع التشریعات البیئیة القیام بأعمال أو نشاطات م
من خطر على البیئة إال بعد الحصول على إذن أو موافقة أو ترخیص من 
ھیئات الضبط اإلداري البیئي أو اتخاذ بعض االحتیاطات الالزمة وفقًا 

   .)٥(للشروط وضوابط حمایة البیئة

                                                           

 . ١٣٦ المرجع السابق ،ص : الحلو راغب ماجد/د :راجع ) ١(
 اآلداب مكتبة ،١ ط والتطبیق، النظریة بین البیئة جرائم: ھالل اشرف/د :راجع) ٢(

 . ٢٦ ،ص ٢٠٠٥ ،مصر،
  .المعدل ١٩٩٤ لسنة٤ رقم المصري البیئة شأن في قانون من ٤٩ المادة :راجع) ٣(
 لسنة ٢٤ رقم اإلماراتي وتنمیتھا البیئة حمایة شأن في قانون من ٢٧ المادة :راجع) ٤(

  .المعدل ١٩٩٩
 .٩٧ -  ٩٦ماجد راغب الحلو ،مرجع سابق ،ص/  د: راجع)٥(
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وبرجوعنا إلى القوانین البیئیة نجد أن بعض النصوص قد تحقق فیھا المعنى 
نسبي وبشكل واضح منھا ما نص علیھ قانون في شأن السابق للحظر ال

البیئة المصري الذي حظر وبشكل نسبي مزاولة بعض النشاطات التي من 
شأنھا األضرار بالبیئة إال بعد توفر شروط محددة ،مثال ذلك حظره لتداول 
المواد والنفایات الخطرة إال بترخیص یصدر من الجھة المختصة وفق 

تي تضعھا الالئحة التنفیذیة لمنح الترخیص والجھة الشروط واإلجراءات ال
المختصة بإصداره ویصدر الوزراء بحسب اختصاصھم وبالتنسیق مع وزیر 

  .)١(الصحة وجھاز شؤون البیئة جدوًال بھذه المواد
ونجد أیضًا أن المشرع البیئي الكویتي نص على الحظر النسبي منھا على 

ك الطیور والحیوانات البریة سبیل المثال حظره صید أو قتل أو إمسا
والبحریة المحدد أنواعھا في ھذا القانون وحظر كذلك حیازة ھذه الطیور 
والحیوانات أو نقلھا أو التجول بھا أو بیعھا أو عرضھا للبیع حیة أو میتة 
إال بعد الحصول على ترخیص من السلطات المختصة ، كما حظر إتالف 

 وتحدد الالئحة التنفیذیة المناطق التي أوكار ھذه الطیور أو إعدام بیضھا ،
یمكن الترخیص بالصید فیھا وشروط الترخیص، باإلضافة إلى تحدیدھا 

  .)٢(لوسائل الرقابة الالزمة لتنفیذ ھذه المادة

بع  ل   لف 

   )إلل(ألمــ 

قد یلجأ المشرع إلى إلزام األفراد بالقیام ببعض التصرفات ، وعلیھ فاإللزام 
الحظر ، ألن ھذا األخیر ھو إجراء قانوني إداري یتم من خاللھ ھو عكس 

منع إتیان النشاط فھو بھذا إجراء سلبي في حین أن اإللزام ھو ضرورة 
إتیان التصرف ، فھو إیجابي ال یتحقق ھدفھ إال بإتیان التصرف الذي یوجبھ 

ثمة القانون ، و مع ذلك فاإللزام نجده یتقید ببعض الشروط أھمھا أن تكون 
حاجة ضروریة وواقعیة زمانًا و مكانًا للقیام بالتصرف المنصوص علیھ 
ویجب أال یكون ھناك نص تشریعي یمنع اإلدارة من إصدار األوامر التي 

  .) ٣(تأتي على شكل قرارات فردیة

                                                           

  .المعدل ١٩٩٤ لسنة ٤ رقم المصري البیئة شأن في قانون من  ٢٩  المادة :راجع) ١(
 لسنة ٢٤ رقم اإلماراتي وتنمیتھا البیئة حمایة شأن في قانون من ١٢ المادة :راجع) ٢(

  .المعدل ١٩٩٩
 مناحي محمد عید. د ، ٢٤ ص.الموقع السابق ذكره: سفیان قري بن /د:راجع) ٣(

  . ٤٧٠ المرجع السابق : العازمي
Article (٣) du Loi n° ٦٢٩-٧٦ du ١٠ juillet ١٩٧٦ relative à la 

protection de la nature.-  
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ونجد أن النصوص القانونیة الخاصة بحمایة البیئة ثریة بمثل ھذه القواعد ، 
ًال ذا مصلحة عامة ، ھذا المبدأ تتفرع عنھ باعتبار حمایة البیئة عم

االلتزامات البیئیة التي تقع على عاتق األشخاص سواء الطبیعیة أو المعنویة 
منھا ، وبالتالي فإن حمایة البیئة مدرجة ضمن مھام وأعمال السلطة العامة 
وحمایتھا قانونًا بمقتضى قوانین ذات طابع إداري ،وعلى ھذا تكون األوامر 

سیلة المناسبة للتعبیر عن ھذه األھداف وتحقیق الحمایة والمحافظة ھي الو
  . على النظام العام

لخام   لف 

ي لتقا ا  لبيئي(ن قي    )لت

 بیئیة استشاریة مكاتب تجریھا التي التقییم أعمال من وھو مجموعة
 واإلدارة البیئيزام االلت ظامن في  التنفیذیة تاالثغر على للتعرف متخصصة

 األعمال ھذه وتتضمن .بھا المتعلقة واإلجراءات التصحیحیة للمنشأة لبیئیةا
 بأنظمة الخاصة المعتمدة الدولیة الشھادات على للحصول المنشأة إعداد

  .)١(البیئیة اإلدارة
ویعد نظام التقاریر أسلوب جدید استحدثھ المشرع تماشیًا مع التطور الدولي 

قاریر أو التصریحات یھدف إلى فرض في مجال حمایة البیئــة ونظام الت
رقابة الحقة ومستمرة على منح الترخیص فھو أسلوب مكمل ألسلوب 
الترخیص ، وھو یقترب من اإللزام كونھ یفرض على صاحبھ القیام بتقدیم 
تقاریر دوریة عن نشاطاتھ حتى تتمكن السلطة الضابطة من فرض الرقابة 

ابعة من الناحیة المالیة والبشریة وھو أسلوب یسھل على اإلدارة عملیة المت
، فبدًال من أن تقوم اإلدارة بإرسال أعوانھا للتحقیق من السیر العادي 
للنشاط المرخص بھ، یتولى صاحب الرخصة تزوید اإلدارة بالتطورات 
الحاصلة ، ویرتب القانون على عدم القیام بھذا اإللزام جزاءات مختلفة 

  . نتعرض لھا الحقا
التقاریر ھو شبیھ بنظام التقییم البیئي فإذا كان ھذا األخیر یقع وأسلوب نظام 

 وكون أسلوب .على عاتق اإلدارة فإن األول یقع على صاحب الرخصة
  .التقاریر أسلوب جدید في حاجة إلى نصوص تنظیمیة

وفي األخیر نخلص إلى أن قواعد أسلوب نظام التقاریر جاءت في شكل 
تزام بھا عقوبات سالبة للحریة واألكید أن قواعد آمرة یترتب عن عدم االل

ھذا األسلوب سیساھم بال شك في دعم باقي األسالیب ، واألجدر بالمشرع أن 
  . یعمل على تعمیمھ على باقي المنشآت سیما منھا المنشآت المصنفة

                                                           

 والمعدل بعض أحكامھ ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(قانون حمایة البیئة الكویتي رقم ) ١(
 .٢٠١٥لسنة ) ٩٩(بالقانون رقم 
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لسا   لف 

لتحفيــــ غيـــ    لت

 التشریعات لیھاع نصت التي القانونیة اإلجراءات أھم أحد الترغیب یعد
 لوقایة تطبیقھ سلطة ھیئات الضبط اإلداري البیئي المختصة ومنحت البیئیة
 ھذا ویتمثل ، لھا تتعرض أن الممكن التلوث إشكال مختلف من البیئة

 حسب البیئة حمایة تأمین في أھمیتھا لھا أعمال بمجموعة الوقائي اإلجراء
 اإلعفاءات أو المالیة مانیاتاالئت أو مالیة القانون ، كمنح مساعدات تقدیر

  .(١)وغیر ذلك,القانونیة التسھیالت بعض أو الضریبیة
 قرر التي والمعنویة المادیة المزایا ، البیئي المشرع أورده ما بحسب ومعناه
 البیئة تلوث دون تحول األعمال التي بإحدى یقوم لكل من منحھا القانون
 أو الضریبیة أو اإلعفاءات الیةالم المساعدات بعض بمنح المزایا ھذه وتتمثل

 التقدیر شھادة كمنح معنوي تقدیر بشكل تكون وقد القانونیة التسھیالت
  .المعنوي الترغیب صور من ذلك غیر إلى إشادة أو أوسمة أو بشكل والشكر

 النفایات كمعالجة النفایات استخدام األعمال إعادة ھذه على األمثلة ومن
تلوثا  اقل بدیلة منتجات استخدام ماد أوس العضویة إلى المواد وتحویل
 الشمسیة كاستخدام الطاقة للبیئة تلوث أقل طرق إلى اإلنتاج طرق وتغییر
 لضمان المنتجات لبعض االفتراضي العمر وزیادة القدیمة الطرق بدل النظیفة
 التي السلع بدل االستعمال متكررة أو المعمرة السلع البیئة كإنتاج حمایة

  .(٢)  المیاه الغازیة كزجاجات احدةو لمرة تستخدم
ما  ، البیئیة التشریعات إطار في بھا للترغیب كمحل تصلح التي األعمال ومن
 بالتخلص الخاص ١٩٩٤ تموز ١٣ في الصادر الفرنسي علیھ المرسوم نص
 إعادة أو تدویرھا وإعادة بعض النشاطات عن الناتجة النفایات من

 على المواد الحصول تستھدف التي ءاتاإلجرا من ذلك غیر إلى استخدامھا
 ھیئات تقدمھا التي للحوافز وبالنسبة.(٣)والطاقة االستخدام إلعادة القابلة
 من مشروعات أو بأعمال یساھمون أو یقومون البیئي للذین اإلداري الضبط

                                                           

حمایة البیئة في القانون دراسة مقارنة :الجیالني عبد السالم ارحومة/د: راجع :جعرا) ١(
 ٢٠٠٠،الدار الجماھیریة ،للنشر و التوزیع ، الجماھیریة اللیبیة ، ١للقانون اللیبي، ط 

 .٢٩٤ ،ص
 . ١٤٢ ص,المرجع السابق :الحلو راغب ماجد/د :راجع) ٢(
(٣ )Décret n°٦٠٩-٩٤ du ١٣ juillet ١٩٩٤ relative à l'élimination 

des déchets et à la récupération desmatériaux et relatif, 
notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs 

ne sont pas lesménages.  
  -:التالي اإللكتروني منشور على الموقع

cidTexte?do.affichTexte/fr.gouv.legifrance.www://http  
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 أنھ على في مصر البیئة قانون ولقد نص . البیئة وتحسین حمایة شأنھا
 التي للحوافز نظامًا المالیة وزارة مع باالشتراك البیئة شؤون جھاز یضع

 مشروعات أو بأعمال یقوم لمن المختصة اإلداریة والجھات الجھاز یقدمھا
 األمارات دولة في بمنح الحوافز یتعلق  ، وفیما.(١)البیئة حمایة شأنھا من
 المختصة السلطات مع وبالتنسیق للوزارة أن على البیئي المشرع نص فقد

 واألفراد والمنشآت والھیئات للمؤسسات تقدم التي للحوافز ظامًان أن تضع
 ، وتنمیتھا البیئة حمایة شأنھا مشروعات من أو بأعمال یقومون الذین

  .)٢(اإلدارة مجلس من بقرار النظام ھذا ویصدر

لسابع   لف 

لبيئي لم  سة تقيي  ا    ن

 التأثیرات لتقییم الشاملة میةالعل اساترالد البیئي ھي المردود تقییم دراسات
 عند أو تنفیذھا في البدء قبل البیئة على والنشاطات للمشروعات المصاحبة

 راراتللق طبقًا وذلك منھا قائم ھو ما على توسعات أو تعدیالت أي إدخال
 التأثیرات تحدید علىراسات الد تلك وتشمل المختصة، الجھة عن الصادرة
 أو للحدراقبتھا م طرق وتحدید وتفسیرھا اوقیاسھ بھا والتنبؤ المتوقعة

 التي اةاألد ھي. المختلفة مراحل المشروع خالل السلبیة تأثیراتھا من التقلیل
 وغیر منھا المباشرة واإلیجابیة السلبیة اآلثار عن الكشف بموجبھا یتم

 خالل من المشروعات عن تنتج التي والمستقبلیة، منھا اآلنیة المباشرة،
 البیئة وحمایة اإلنسان صحة على الضارة اآلثار تفادي gبھا التنبؤ

  .)٣(المحیطة
وبناء على ذلك ال یمكننا التكلم على مفھوم دراسة تقییم المردود البیئي دون 
التطرق إلى مبدأ الحیطة الذي یندرج ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة، 

یة من خطر ویقصد بھ ضرورة اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقا
. األضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، وذلك قبل القیام بأي مشروع أو نشاط 

من ھذا المنطلق تجد دراسة تقییم المردود البیئي مصدرھا، والتي یرجع 
، والتي ١٩٧٠ظھورھا إلى قانون البیئة للوالیات المتحدة األمریكیة لسنة 

 المتعلق بحمایة ١٩٧٦ أكتوبر١٣تبناھا المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 
 منھ إلى إلزامیة دراسة تقییم المردود ٠٢الطبیعة حیث أشار في المادة 

  .البیئي باعتباره إجراء جوھري وضروري لتقییم أثار المشاریع على البیئة

                                                           

  .المعدل ١٩٩٤ لسنة ٤  رقم المصري البیئة شأن في قانون من  ١٧ المادة :راجع) ١(
 لسنة ٢٤ رقم اإلماراتي وتنمیتھا البیئة حمایة شأن في قانون من ٩٦ المادة :راجع) ٢(

 . المعدل ١٩٩٩
 والمعدل بعض أحكامھ ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(قانون حمایة البیئة الكویتي  رقم : راجع) ٣(

 ٢٠١٥لسنة ) ٩٩(بالقانون رقم 
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وھو وسیلة أساسیة للنھوض بحمایة البیئة، یھدف إلى معرفة وتقدیر 
 على التوازن البیئي وكذا على االنعكاسات المباشرة والغیر مباشرة للمشاریع

وھو إجراء قبلي یخضع إلیھ جمیع أشغال . إطار ونوعیة معیشة السكان
وأعمال التھیئة أو المنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أھمیتھا وأبعادھا 
وأثارھا أن تلحق ضررًا مباشرًا أو غیر مباشر بالبیئة والسیما الصحة 

ن والنبات والمحافظة على األماكن العمومیة والمساحات الطبیعیة والحیوا
 .واآلثار وحسن الجوار

الدراسة "وبرجوعنا إلى الفقھ نجده یعرف دراسة تقییم المردود البیئي بأنھا 
التي یجب أن تقام قبل القیام ببعض مشاریع األشغال أو التھیئة العامة أو 

 ".الخاصة، بقصد تقییم أثار ھذه األخیرة على البیئة
ال بریور فإنھ یرى بأن دراسة تقییم المردود البیئي تجد أما الفقیھ میش

ومن أجل ذلك البد من " الوقایة خیر من العالج" مصدرھا في المبدأ التقلیدي
التفكیر قبل القیام بأي عمل، وعلیھ البد من المعرفة والدراسة المسبقة 
 للتأثیر، أي معرفة أثار النشاط على البیئة ، كما یرى بأن دراسة تقییم
المردود البیئي ھي عبارة عن دراسة علمیة وتقنیة مسبقة، وإجراء إداري 

 .متطور
وھناك جانب من الفقھ یؤكد بأن ھذا اإلجراء یبین بوضوح اھتمام 
التشریعات الحدیثة بتوفیق النمو االقتصادي وحمایة البیئة أو ما یعرف الیوم 

الذي )  ني أبو الفتوحیحي عبد الغ(بالتنمیة المستدامة ، ففي تعریف للدكتور 
مجموعة من الدراسات تبدأ :" یعتبر بأن دراسة تقییم المردود البیئي ھي

بدراسة فكرة المشروع مرورًا بجوانب جدواه السوقیة والفنیة والمالیة 
والبیئیة والقانونیة تحقیقا الختیار المشروع األصح من وجھة نظر المستثمر 

  " .     رىمن جھة، ووجھة نظر الدولة من جھة أخ
من خالل ھذه التعریفات التشریعیة والفقھیة التي ذكرنھا یمكن أن نصل إلى 

على أنھا دراسة تقییمیة "وضع تعریف لدراسة تقییم المردود البیئي 
للمشاریع والمنشآت الخطرة والتي لھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر على 

 صحیة، نفسیة أو البیئة البحریة الجویة أو البریة، بما تسببھ من أثار
  ".فیزیولوجیة بھدف الحد منھا أو تقلیلھا

 التي الوقائیة واإلجراءات األدوات بشأن ذكره تقدم ما كل من لنا ویتضح
 علیھا والحفاظ البیئة حمایة أجل من البیئي الضبط اإلداري سلطات تستعملھا

 لو یماف ، قد تھددھا التي المخاطر من للبیئة سابقة وقایة بمثابة تعد أنھا
 ضوء في المطلوب بالشكل دورھا المختصة اإلداري الضبط ھیئات مارست

 العام اإلطار في تصب والتي القانون منحھا التي السلطات والصالحیات
   .البیئة لحمایة
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  اطب اث

ب اا ا  رادا  

 تستخدمھا التي عةالمان الوقائیة األسالیب السابق النحو على بینا أن بعد
 أن المحتمل من التي األضرار من البیئة لوقایة اإلداري الضبط سلطات
 وقوع دون دائم وبشكل تحول ال األسالیب ھذه أن نذكر أن ، بقي تصیبھا

 ولردع بھ، واإلضرار البیئي المحیط تلوث إلى تؤدي التي البیئیة المخالفات
 لسلطات بالفعل وقعت التي فاتالمخال أثار من والحد البیئة على االعتداء
– عالجیة أسالیب من تملكھ ما خالل من مواجھتھا البیئي اإلداري الضبط
 البیئیة التشریعات علیھا نصت التي اإلداریة بالجزاءات تتمثل -رادعة

فمواجھة المشاكل البیئیة وإن كان یعتمد في غالبیة األحیان على حلول تقنیة 
لجأت إلى توظیف التقنیة القانونیة من أجل وتكنولوجیة إال أن جل الدول 

  .إیجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة
فالمشاكل المرتبطة بالبیئة تلقى اھتماما یتزاید یومًا بعد یوم على المستوى 

 ، العالمي وذلك لظھور مخاطر التلوث البیئي واتساع مفھوم البیئة كذلك
لیا وأجھزة متخصصة أوكل فعلى مستوى الدول أنشئت وزارات ومجالس ع

إلیھا أمر البیئة وصدر فیھا العدید من التشریعات ذات الطابع اإللزامي، 
وعلى المستوى الدولي صیغت العدید من االتفاقیات والمعاھدات 
والبروتوكوالت لحمایة البیئة وصار التعاون الدولي في موضوع البیئة أمرًا 

  .)١(حیطـات والفضاءحتمیًا خاصة في المنـاطق المشتركـة والم
ومن بین التوصیات الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المنعقد في 

والذي سمي بقمة األرض حث الدول ) البرازیل( بریودي جانیرو٩٢جــوان 
على ضرورة سن تشریعات فعالة بشأن البیئة مع وضع قانون بشأن 

  )٢(.المسؤولیة وكذلك تعویض ضحایا التلوث 
الكویت لجأت إلى ھذه الوسیلة فصارت تحوز منظومة قانونیة وقد لجأت 

مكثفة خاصة بعد صدور القانون المتعلق بحمایة البیئة الذي كان یشكل 
اإلطار العام للمجھود التشریعي الرامي إلى وضع الخطوط العریضة 

  .والمحاور الرئیسیة للسیاسة البیئیة في الكویت
بط في مراقبة التوازن البیئي وذلك وإن أعطى المشَرع اإلدارة سلطة الض

بمنحھا وسائل التدخل عن طریق استعمال امتیازات السلطة العامة إال أنھ 
قیدھا بإتباع جسامة المخالفة المرتكبة ونوع التدخل ،وعادة ما تأخذ شكل 

، الوقف الجزئي للنشاط أو الوقف الكلي عن طریق سحب ) اإلعذار(اإلخطار 
عن في قوانین المالیة یالحظ آلیة جدیدة في ید اإلدارة الرخصة ، كما أن المتم

رسمھا المشرع وھي الغرامة على التلویث خاصة لمواجھة آثار التلویث 
  . الصناعي

 جزائي طابع ذات فردیة إداریة قرارات عن عبارة البیئیة اإلداریة والجزاءات
 بمرتك على – محلیة أو مركزیة – المختصة اإلداریة السلطات توقعھا
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 محددة جماعة أم معین فرد كان سواء لھا والملوثة بالبیئة الضارة المخالفة
 إطار وفي تشریعي لنص استنادا – معھا المتعاملین أو الخاضعین غیر من –
  .)١( ضمانات من تضمنھ ما

 التي الرادعة األسالیب العالجیة أھم تحدید إلى المطلب ھذا في وسنتطرق
 اإلخطار، سحب -:بدءًا من على البیئة، محافظةال أجل من اإلدارة تستعملھا

  .الترخیص، العقوبة المالیة والغرامة

ل أل   لف 

ا  إلخــ   إلنــ  

 الشأن صاحب :تنبیھ بأنھ اإلداري الضبط أسالیب أحد بوصفھ اإلنذار یعرف
 للشروط وفقًا تدابیر من یلزم ما التخاذ نشاطھ عن الصادرة بالمخالفة
 سابق بشكل القانون یرتبھ الذي اإلنذار ویكون .(٢)بھا المعمول القانونیة

 بذلك المختصة اإلدارة توجھھ طلب بشكل البیئي اإلداري الجزاء توقیع على
 بمثل القیام عن االمتناع إلى فیھ تنبھھ بالبیئة المخل الفعل عنھ صدر من إلى
 عن المخالف متنعا وإذا لھا المقرر اإلداري الجزاء توقع ال حتى األفعال ھذه

 بذلك المختصة لإلدارة كان بالبیئة المخل ذاتھ الفعل وتكرر المخالفة إزالة
 یسبق أن دون المنشأة غلق أو الترخیص كسحب لھا المقرر الجزاء توقیع

 المخالفة إزالة في الھدف یحقق لن الحالة ھذه في اإلنذار ألن إنذار بأي ذلك
  .اإلداریة الجزاءات بأسلوب اإلدارة بتدخل إال

 قوانین نطاق في الواردة الجزاءات وأخف أبسط اإلنذار أن القول ویمكن
 المخالفة علیھا تنطوي التي الخطورة بیان یقتصر على كونھ البیئة حمایة
 أم إداریة ھذه الجزاءات كانت سواء علیھا المترتب الجزاء جسامة ومدى
 الغالب فاألمر البیئة ةحمای نطاق في الجنائیة للجزاءات بالنسبة أما مدنیة
 أن الفرنسي الدولة مجلس عد فقد فرنسا وفي.إنذار دون أنھا توقع علیھا
 توقیع یسبق وجوھري ، البیئة تقنین ضروري من أمر یعد األعذار أو اإلنذار

 .٥١٤  المادة من ٢ و ١ البندان في اإلداریة الجزاءات
 على القانون ینص المم معین شكل وفق یتم أن اإلنذار لصحة القضاء یتطلب

 بما العلم من المخاطب تمكن وسیلة بأیة تكون فاألصل أن ثم ومن ذلك غیر
 المصري أو البیئي الكویتي المشرع ینص لم حین في.(٣) اإلدارة علیھ ستقدم

الجزاءات  توقیع قبل الملوثة للجھة اإلنذار أو اإلنذار توجیھ ضرورة على
  .الفرنسي المشرع فعل كما اإلداریة

                                                           

 .١٣ ص المرجع السابق،:شحاتة مصطفى موسى/ د :راجع) ١(
 .٥٨٩ ص ، ع السابقالمرج: العازمي مناحي محمد عید/د :راجع ) ٢(
 . ١٤٩ ص  المرجع السابق ،:الحلو راغب ماجد /د :راجع ) ٣(
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وإن لم یعد اإلنذار في حد ذاتھ جزاء في ید سلطة اإلدارة و إنما عادة ما 
یأخذ شكل التنبیھ لتذكیر المخالف بإلزامیة معالجة الوضع واتخاذه التدابیر 

  .الكفیلة للجعل من نشاطھ مطابقًا للمقاییس القانونیة المعمول بھا
تغالل المنشأة وقد تطرق المشرع إلى ھذه اآللیة وذلك عندما تنجم عن اس

غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح 
وبناء على تقریر من مصالح البیئة ویحدد للمتسبب في التلویث أجًال التخاذ 

  ..." التدابیر الضروریة إلزالة اإلنذار أو األضرار المثبتة 

لثاني   لف 

خي لت لغا     سح 

ة تقوم بتجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطھ مطابقًا وھو أن تقوم اإلدار
للمقاییس القانونیة البیئیة من الرخصة وذلك عن طریق سحبھا بقرار 
إداري، وذلك ألن استمراریة المشروع فیھ خطر یداھم النظام العام ، الصحة 

  .العمومیة أو األمن العمومي والسكینة العامة
 -:ویكون سحب الترخیص في حاالت 
إذا لم یستوف المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة   -

 .توافرھا
 . إذا توقف العمل بمشروع من أكثر من مدة معینة حددھا- 
  . إذا صدر حكمًا قضائیًا بغلق المشروع أو إزالتھ- 

 الذي الجزاء ذلك عامة بصفة التراخیص إلغاء أو بسحب        ویقصد
 والضوابط الشروط یخالف من على المختصة یةاإلدار السلطة تفرضھ
 الترخیص منح حق لإلدارة أن فكما معین نشاط لممارسة بالترخیص الخاصة

 إلغاء كذلك فلھا معینة أنشطة لممارسة الالزمة القانونیة الشروط توفر عند
  ..(١)الشروط لھذه لھ المرخص مخالفة عند سحبھ أو الترخیص

 تخویل على البیئیة التشریعات أغلب حرصت البیئة حمایة نطاق وفي
 إخالل عند الترخیص إلغاء أو سحب سلطة البیئة بحمایة المختصة الجھات

 یقصد ذلك وعلى .الترخیص محل النشاط ممارسة بمتطلبات لھ المرخص
 البیئیة اإلداریة الجزاءات أسالیب من كأسلوب الترخیص إلغاء أو بسحب

 إداري قرار بشكل یصدر الذي الجزاء ذلك المختصة الجھات إلیھ تلجأ الذي
 تنظم التي واللوائح القوانین خالف لمن وموجھ المختصة اإلدارة قبل من

  .حمایتھ  على وتحرص البیئي الوسط
 بذلك وھو نھائي جزاء یعد الترخیص إلغاء جزاء أن القول یمكن ذلك وإزاء

 المنشأة لىع تفرض أن یمكن التي البیئیة اإلداریة الجزاءات أقسى من یعد
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 الذي معینة بمدة مؤقت فھو جزاء الترخیص سحب جزاء ،أما بالبیئة المخلة
غلق  جزائي من كل جدوى عدم عند تطبیقھ على المختصة الجھات تعمل

 الوضع إنھاء في راغبة اإلدارة تكن لم وإذا ، نشاطھا وقف أو المنشاة
  . (١)بإلغاء ترخیصھا للمنشأة القانوني

 التشریعات إطار في تطبیقاتھ بعض الترخیص إلغاء أو سحب جزاء ویجد
 الذي المصري البیئة قانون علیھ نص ما ذلك ومن بحمایة البیئة المھتمة

 القابلة الملوثة المواد ترخیص تصریف بمنح المختصة اإلداریة للجھات أجاز
تلحق  التي المنشأة من الترخیص سحب معالجتھا بعد المائیة بالبیئة للتحلیل
 بالطریق التصریف یوقف..."بأن فیھ جاء إذ المائیة بالبیئة جسیمة إضرار
 بالعقوبات اإلخالل دون وذلك للمنشأة الترخیص الصادر ویسحب اإلداري
   )٢(.القانون بھذا الواردة
 بالعقوبات الخاصة النصوص ضمن اإللغاء على جزاء ذاتھ القانون ونص

 اتخاذ المائیة لعامة والمواردا األشغال لوزارة..." أنھ فیھ ورد إذ األخرى
دون  وذلك المخالف نفقة على اإلداري بالطریق التصحیح أو اإلزالة إجراءات

  . التراخیص إلغاء في الوزارة بحق إخالل

لثال   لف 

لنشا  ق    غال 

عادة ما ینصب وقف النشاط على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة مما لھا 
ة خاصة تلك المنبعثة منھا الجزئیات الكیمیائیة من تأثیر سلبي على البیئ

المتناثرة جویًا أو التي عادة ما تكرر زیوتًا شحمیة تؤثر بالدرجة األولى على 
  . المحیط البیئي مؤدیة إلى تلویثھ أو المساس بالصحة العمومیة

 المختصة اإلدارة جھة من یصدر إداري جزاء عن عبارة اإلداري والغلق
 واللوائح للقوانین ومخالفتھا إلخاللھا نتیجة المنشأة غلق على وینطوي

 في الحق لإلدارة یعطي كونھ اإلداریة الجزاءات اقسى من الجزاء ھذا ،ویعد
 تعاني یجعلھا ،مما الغلق مدة طیلة نشاطھا مزاولة من المخالفة المنشأة منع
 الغلق ،ویتم المخالفات ھذه تكرار عن تردعھا ، كبیرة مالیة خسائر من

 دون القانون لنص استنادًا المختصة اإلداریة الجھة تصدره إداري بقرار
 .)٣( بذلك قضائي حكم النتظار حاجة
 بالمنشأة العمل اإلدارة إیقاف بھ یقصد النشاط لوقف بالنسبة ما      أ

 النشاط الجزاء ھذا ویشمل ، واللوائح للقوانین مخالفتھا بسبب المخالفة
 الغلق عن یختلف بذلك وھو مفتوحة تبقى ھاألن المنشأة دون المخالف
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 على البیئیة التشریعات أغلب حرصت البیئة حمایة نطاق وفي .(١)اإلداري
 المنشأة غلق أو العمل إیقاف جزائي توقیع سلطة المختصة اإلدارة منح

 مما أثارھا إصالح أو بالبیئة اإلضرار أسباب إزالة حتى مؤقتة لمدة المخالفة
 بالحد المستقبل في البیئة تلوث إلى یؤدي نشاط أي كرارت عدم على یساعد

 المطلوب الردع یحقق اإلنسان وبالتالي وسالمة وصحة البیئة لحمایة منھ
 ھذه جل أن السیما العامة والصحة بالبیئة لإلضرار المؤدي المنشأة لنشاط

 سالمة بدواعي یكترث ال المخالف تجعل مادي ربح لتحقیق تسعى النشاطات
 األمثل الجزاء ھما المنشأة غلق أو وقف جزائي من كل یكون وبذلك ةالبیئ

  .(٢)البیئیة المخالفات لبعض

 یجد لم إذا إال المنشأة غلق جزاء إلى تلجأ ال اإلدارة أن إلى اإلشارة ونود
 – وبینا سبق كما – القانون علیھا نص التي األحوال في التنبیھ أو اإلنذار
 التي المدة حسب مؤقت غلق للتلوث المسببة نشأةالم غلق إلى اإلدارة فتعمد

 من الصادر التلوث من للحد تدابیر من یلزم ما التخاذ القانون یحددھا
 .المنشأة

 المخالفة المنشأة بإغالق الحق المحافظ البیئة تقنین أعطى فرنسا ففي
 باألعمال المطلوبة المخالف قیام عدم حال وفي إلغائھا أو الترخیص لشروط

 الجزاء ھذا تطبیق المنشأة مستغل رفض نفقتھ، وإذا على بھا القیام رةلإلدا
 ویمنع إداریة أو قضائیة جھة بواسطة علیھا األختام بوضع یأمر أن للمحافظ
 إلغائھا أو المخالفة المنشأة غلق إمكانیة على نص وكذلك إلیھا الدخول

 علىاأل المجلس رأي أخذ بعد الفرنسي الدولة مجلس من صادر بمرسوم
 وجود عدم عند عنھا الناجمة البیئیة اإلضرار بسبب المصنفة للمنشآت

  .(٣)المسألة ھذه ینظم أخر تشریع
 على ذاتھ القانون نص بالبیئة الضارة المنشأة نشاط وقف لجزاء وبالنسبة

 تنفیذ یتم حتى مؤقتًا المخالفة المصنفة المنشأة نشاط إیقاف للمحافظ أنھ
 المحددة المدة طیلة كامًال المؤقت الوقف یكون وقد ، المطلوبة الشروط

 بالكامل ، وكذلك النشاط تعطیل لتجنب جزئیًا یكون قد ،أو الشروط لتنفیذ
 أي أو ترخیص على الحصول دون تشغیلھا عند المنشأة نشاط وقف لھ یحق
 المنشأة نشاط وقف حق المصنفة المنشآت لوزیر أعطى قانوني، وكذلك سند

 تكن لم التي نشاطھا عن الناجمة البیئیة األضرار زوال حتى المصنفة
 . القانوني الترخیص منح وقت معروفة

 اذ المصري البیئة قانون في العمل وقف جزاء على النص ورد مصر وفي
 مخالفة إجرائھا في شرع أو أجریت أعماال أن لھم تبین فإذا" ... فیھ أن جاء
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 العمل وقف تم إال و ألصلھ الشيء برد المخالف یكلف السابقة لإلحكام
 إذ الجزائیین كال على القانون لھذا التنفیذیة الالئحة نصت ،كما ..."إداري

 عدم أو البیئي بالسجل المنشأة احتفاظ عدم تبین ما فإذا:" بأنھ فیھا جاء
 الجھة بإخطار الجھاز یقوم أخرى مخالفات أي وجود أو بیاناتھ تدوین انتظام

 الوصول بعلم مسجل بخطاب المنشأة صاحب لیفلتك المختصة اإلداریة
 أصول تقتضیھ ما بحسب السرعة وجھ على المخالفات تلك بتصحیح
 التنفیذي للرئیس یكون یوما ستین خالل بذلك یقم لم فإذا ، الصناعة
 وقف -٢ ...:التالیة اإلجراءات اتخاذ المختصة اإلداریة الجھة مع بالتنسیق

  .)١(المنشأة غلق-٣ .لمخالفةا تصحیح لحین المخالف النشاط

بع ل   لف 

لنشا لة     

 األعمال أثار محو أو رفع إداري كجزاء باإلزالة یقصد عامة      بصورة
 كأسلوب اإلزالة بشأن أما جزئیة أو كلیة بصورة بإزالتھا للقانون المخالفة

 إداري بقرار یصدر جزاء عن عبارة فھي البیئي اإلداري الجزاء أسالیب من
 لم إذا بالبیئة األعمال المخلة إزالة منھ الغرض المختصة اإلدارة جھة من
 أو اإلضرار لتجنب لذلك المحددة المدة خالل بإزالتھا المخالفة مرتكب یقم

 صلبة مخلفات أو القمامة یلقي من إلزام ذلك ، مثال (٢)البیئي بالوسط اإلخالل
 لما نلمس لذلك وتبعًا.(٣)نفقتھ على بإزالتھا لھا مخصصة غیر أماكن في

 لإلعمال إزالة من اإلدارة بھ تقوم بما تتمثل فاعلیة من اإلزالة لجزاء
 األعمال مرة ھذه مزاولة للمخالف یكون أن دون واللوائح للقوانین المخالفة

 النشاط لممارسة العودة یمكن حیث والغلق الوقف جزائي عكس على أخرى
 .الجزاء فترة بعد انتھاءه

 المادي الوجود ینھي ألنھ نھائي جزاء اإلزالة جزاء أن سبق، امم ویتبین
 جزائي في كما مؤقتة بصورة ال ونھائي كلي بشكل بمحوھا البیئیة للمخالفة

 على البیئة الجزاءات اإلداریة أشد بذلك ،وھو النشاط وقف أو الغلق
 الفرنسي البیئة تقنین علیھ نص ما الجزاء ھذا تطبیقات ومن، (٤)اإلطالق

 المحافظ لقرار المصنفة المنشأة مستغل أو صاحب تنفیذ عدم في حال بأنھ
 أو بنفسھا األعمال بھذه تقوم اإلدارة أن یمكن فأنھ المخالفة إزالة بشأن

األحوال  كل في لإلدارة أنھ المنشأة على صاحب نفقة على الغیر بواسطة
 نص الجزاء ھذا أھمیة  ، وبسبب.(٥)األعمال بھذه والقیام المنشأة دخول
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 جمیع وفي ...)أنھ على نصھ منھا ھذا الجزاء على المصري البیئة قانون
 الجھة الذي تحدده الموعد في المخالفة أثار بإزالة المخالف یلتزم األحوال
 .نفقتھ على باإلزالة الجھة ھذه قامت بذلك یقم لم فإذا ،المختصة اإلداریة

 التكالیف كل بدفع البیئة فةالمخال مرتكب البیئة قانون ألزم الكویت وفي
 یكون" بأنھ فیھ جاء إذ باإلزالة یلزمھ ولم المخالفة أثار إلزالة الالزمة

 بصفة فوریة مبالغ تحصیل ...المخالفة وقوع عند القضائي الضبط لمأموري
 جمیع إلیھ مضافًا...التعویض أو الغرامة عقوبة تنفیذ حساب تحت مؤقتة

 الوزارة مع باالتفاق المختصة السلطات ھاتحدد التي والتعویضات النفقات
 أو بفعلھ تسبب من كل أنھ على نص أخر نص ، وفي المخالف أثار إلزالة
 الالزمة التكالیف جمیع عن مسؤوًال یكون...للبیئة ضرر إحداث في إھمالھ

  .األضرار ھذه إزالة أو لمعالجة

لخام   لف 

لمالية  بة  مة(لعق  )لغ

 جھة تقرره النقود من مبلغ بأنھا مالي إداري كجزاء داریةاإل الغرامة تتمثل
 عن جنائیًا مالحقتھ عن بدًال المخالف على وتفرضھ المختصة اإلدارة

 من مبلغ عن عبارة فھي بیئي إداري كجزاء اإلداریة الغرامة أما .(١)المخالفة
 دهبسدا یلتزم والذي البیئیة المخالفة مرتكب على اإلدارة جھة تفرضھ المال

 .)٢(المخالف الفعل جراء الجنائیة للمتابعة تعرضھ عن عوضًا
 عدة بأشكال ترد البیئیة التشریعات في الواردة اإلداریة الغرامة أن والواقع

 أي المخالف على اإلدارة تفرضھ المال من مبلغ بشكل المشرع یحددھا فقد
 تحدد راألمو غالب مخالفة ،وفي كل عن یدفع وثابت محدد مبلغ بشكل یكون

 الجرائم لبعض المقررة النسبیة الغرامة في كما المشرع قبل من الغرامة
 الغرامة مقدار تحدید في تقدیریة سلطة لإلدارة المشرع یترك وأحیانًا البیئیة

 المناسب المقدار إطارھما في اإلدارة تختار حدین بشكل الغرامة ترد وقد ،(٣)
 القضائیة للرقابة یخضع الغرامة دارمق بشأن الصادر اإلداري القرار أن علمًا
 للشروط وطبقًا للقانون وفقًا المختصة الجھة إمام بھ الطعن یجوز ثم ومن

  . لذلك المحدد والموعد
 من خلوھا نالحظ المقارنة العربیة البیئیة التشریعات نصوص وباستقراء

 صوالن البیئة لحمایة اإلداریة الجزاءات كأحد اإلداریة الغرامة على النص
 الجزاءات من بغیرھا واالكتفاء – سابقًا بینا كما - جنائي كجزاء علیھا
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 أھمیة من الرغم على بالبیئة المتعلقة التشریعات نطاق في األخرى اإلداریة
 ومن العقاب في البیئي اإلداري الضبط أسالیب أحد بوصفھا اإلداریة الغرامة

 .الردع في الجزاء غایة تحقیق في إسھامھا ثم
 المنشآت نطاق في اإلداریة البیئة تقنین نص فقد فرنسا في الوضع نع أما

 على اإلداریة الغرامة فرض على نص حیث .بالبیئة الضارة المصنفة
 والتي إتباعھا الواجب والتعلیمات للشروط المخالفة المصنفة المنشآت
األعمال  قیمة لتعادل تقدیرھا یتولى حیث بفرضھا حصرًا المحافظ یختص
ترد  منھ باألعمال المطلوبة المنشأة مستغل قیام حال وفي إنجازھا الواجب

 مادة في نص ،كما(١) المحافظ من قرار بناء على منھا جزء أو الغرامة إلیھ
 مستغلي على مالیة غرامات فرض البیئة لوزیر یجوز أنھ على أخرى

 تقدیمھم عدم حال في النفایات بتخزین تقوم التي المصنفة المنشآت
 مقدار بین الفرق إضعاف ثالثة الغرامة ھذه الكافیة وتعادل المالیة ناتالضما

 شریطة الحقیقي المالي الضمان ومقدار المنشأة من المقدم المالي الضمان
  .فرنسي فرنك ملیون ٢٠٠ الغرامة ھذه تتجاوز ال أن

لقد سبق القول أن المشرع استحدث آلیة جدیدة في قانون المالیة تتمثل في 
لى التلویث وذلك في حالة تجاوز المستغل أو المنشأة للوسائل الرسم ع

الكفیلة لحمایة البیئة وھذه اآللیة لھا طابع مالي تساھم من جھة في 
اإلیرادات العامة ومن جھة ثانیة تفرض جزاء مالیًا على مرتكبي المخالفات 
في حق النظام البیئي وقد ظھرت ھذه الوسیلة في مختلف األنظمة الدولیة 

  .بعد انتشار الصناعة بعدما طرحت مشاكل بیئیة عدیدة وخطیرة
 بشكل البیئیة المخالفة لمرتكب المالیة الذمة یطال الذي الجزاء ذلك وھي

 الضبط سلطات إلیھ تلجأ الذي اإلداریة الجزاءات صور أھم من وتعد مباشر
 .(٢) البیئیة واللوائح للقوانین خرق أو إخالل أي ومواجھة البیئة لحمایة
 ھذه وأبرز أھم أن إال المالیة اإلداریة الجزاءات أنواع وتفاوت تعدد ورغم

 كل لبیان نعمد وسوف ، اإلداریة والمصادرة اإلداریة الغرامة ھما الجزاءات
  :للتالي وفقًا منھما

وعادة ما تكون على شكل رسوم مالیة على المواد الملوثة وتھدف أساسًا 
ة كل ما تسبب في التلوث الصناعي ومن أجل ھذه الرسوم إلى إزالة ومعاقب

ذلك وضعت عدة تدابیر الزمة من أجل معالجة األخطار واألضرار أو على 
األقل التقلیص من أثارھا وذلك عن طریق اقتناء األجھزة لتصفیة الغبار 
والغازات وھذا ما حدث مع العدید من الوحدات الصناعیة التي تفید أن موارد 

م على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة الصندوق تشمل الرس
باإلضافة إلى حاصل الغرامات الناتجة عن المخالفات للتنظیم المتعلق بالبیئة 
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وكذا التعویضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن 
  .تدفق المواد الكیمیائیة الخطیرة في البحر ومجاالت الري والمیاه الجوفیة 

لعبرة من وضع ھذه الرسوم ھي الموازنة بین المصالح الخاصة وا
والمصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على السالمة والصحة العامة 

وھو  ومحاربة كل أشكال التلویث وقد أخد ھذا الرسم من مبدأ الملوث الدافع
ألن ضبط قیمة ھذا الرسم تسمح بوضع سیاسة مالیة لمكافحة  مبدأ اقتصادي

ث وتقلیل من أثاره وعلیھ فلھ فعالیة قد تنتھي إلى ظھور سوق التلوی
  .التلویث

وخالصة القول فإن الحمایة اإلداریة لدیھا وظیفة أساسیة في مراقبة التوازن 
البیئي وقد سمح لھا المشرع التدخل بمجرد دق ناقوس الخطر الداھم قبل 

تغل أو بعد وقوعھ وذلك بتوجیھھ اإلنذار من طرف المصالح المؤھلة للمس
حدوث الخطر بتوقیفھ عن طریق سحب الرخصة أو توقیف المنشأة كلیًا أو 

  . جزئیًا

لسا   لف 

لمالية  بة  لعق  )لمصا( 

 من معین مال ملكیة نقل إداري كجزاء بالمصادرة یقصد عامة بصورة
 محلھا كان وإن عیني جزاء وھي مقابل دون ملك الدولة إلى جبرًا صاحبھ

 اإلداریة الجزاءات من ضمن اإلداریة فالمصادرة وبذلك.المال نم مبلغ
ینص  عیني جزاء كونھا البیئة لحمایة اإلداریة األجھزة بھا تأخذ التي المالیة

 الشخص نحو اتجاھھا من أكثر البیئیة المخالفة محل الشيء على
 شكلت والتي المصادرة علیھا ترد األشیاء التي القانون یحدد فقد ،(١)المخالف

 وكذلك بعض الفاسدة األغذیة شحنات أو المشعة المواد مثل التلوث مصدر
 جنائي جزاء أنھا المصادرة في األصل كان وإذا.(٢)المبیدات المحظورة أنواع

 یقررھا التي فالمصادرة مالي إداري كجزاء تقریرھا من ال یمنع ذلك فأن ،(٣)
 طبقًا لإلدارة ، یمكن(٤) مصادرة إداریة شك وبال ھي یخولھ من أو الوزیر
بعض  لمواجھة تبعي أو تكمیلي إداري كجزاء تقررھا أن القانون لنص

  .اإلداریة الجرائم
 من خلت قد أنھا نجد المقارنة البیئیة التشریعات نصوص إلى وبالرجوع

 كجزاء تقریرھا على واقتصرت بیئي إداري المصادرة كجزاء على النص
 ھو ذلك سبب ولعل .وبینا ذلك سبق ،كما ةاألصلی العقوبات جانب إلى جنائي
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 على قضائي، بحكم إال مصادرة ال الدستوري بالمبدأ المصادرة اصطدام
  .(١)قضائي بحكم إال تكون ال والخاصة تجوز ال العامة المصادرة اعتبار أن

 العامة المصادرة" بأن فیھ جاء اذ الدستور المصري علیھ ما نص وذلك
 ".قضائي بحكم إال تجوز ال ةالخاص والمصادرة محظورة
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  الثالث املبحث

  املساهمة العملية لقانون محاية البيئة للحقوق واحلريات الدستورية

 عامة سیاسة وضع یتطلب نقیة ببیئة الكویتي المواطن حق تكریس إن
 تأمین المستحیل من وفعالة بصورة عناصرھا وتطبیقھا بكل البیئة لحمایة

 من في الكویت وتعزیزه البیئة وضع تحسین دون نقیة ببیئة اإلنسان حق
 والمالیة واإلداریة، والمؤسساتیة، التشریعیة، سیما ال كافة، النواحي

 .والقطاعات المؤسسات لكافة الفعالة ذلك المشاركة ویتطلب والتقنیة؛
 المعنیة بالتالي وھي البیئة قطاع شؤون وتعنى الھیئة العامة للبیئة بجمیع

 التي الدولیة لاللتزامات البیئیة إنفاذًا والسیاسات ططالخ بوضع األساسیة
 في البیئي الشأن تتعاطى التي االلتزامات ومنھا عاتقھ على أخذھا الكویت
الھیئة العامة  ونشاط عمل یكون بحیث اإلنسان؛ حقوق مع إطار التفاعل

 یتعلق ما في سیما الدولیة، وال المواثیق في جاء لما مكّمًال نشاطًا للبیئة
 أّن إلى اإلشارة من بّد ال ولكن وتعمیمھا البیئیة الثقافة ونشر بالتوعیة

 لتحقیق كافة والدولیة الكویتیة القطاعات دعم إلى الھیئة العامة للبیئة تحتاج
  .)١(نقیة ببیئة المواطن الكویتي  حق تكریس وبالتالي وأھدافھا خططھا

نھ ضیق من دائرة ومن األمور التي كانت تعاب على المشرع الكویتي أ
) ٤٢(الحقوق والحریات بتغییبھ للحق في البیئة قبل قانون حمایة البیئة رقم 

 ، رغم أن الكویت كانت من الدول المتضررة بیئیًا ، إال أن ھذا ٢٠١٤لسنة 
الغیاب التشریعي للبیئة لم یمنع المشرع الكویتي من إصدار تشریعات خاصة 

محدقة بالبیئة وبروز قضیة البیئة في صدارة بالبیئة، إال أن زیادة األخطار ال
القضایا المعنیة بالنقاش على المستوى العالمي، أدى بالمشرع إلى تكریسھ 
في تعدیلھ األخیر ووضع األدوات واإلجراءات األسالیب  الالزمة لحمایة 

  .البیئة وذلك في إطار احترام الحقوق والحریات التي أقرھا الدستور الكویتي
 متمثلة في الھیئة العامة -ي وضع حدود الختصاصات اإلدارة فمن الضرور
 في ممارستھا لسلطات الضبط اإلداري البیئي ویتم من خاللھا -لحمایة البیئة

  .  الموازنة بین تحقیق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحریات األفراد

      

                                                           

 والمعدل ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(قانون حمایة البیئة الكویتي رقم  من ٦نص المادة راجع ) ١(
 .٢٠١٥لسنة ) ٩٩(بعض أحكامھ بالقانون رقم 
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   اطب اول

وق وارت ا   أ ون  ا ور

وردا 

إن الحق في بیئة نقیة وإن لم یأت النص علیھ بشكل صریح لكنھ واضح من 
 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على أن ٢٥مقاصد المادة 

لكل شخص الحق في مستوى معیشي للحفاظ على الصحة والرفاھیة لھ 
العنایة الطبیة والخدمات ویتضمن ذلك الحق في الغذاء والملبس و. وألسرتھ

االجتماعیة الالزمة؛ ثم جاء العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة 
 على حق الفرد في مستوى ١١االجتماعیة والثقافیة لیقرر في المادة 

معیشي مناسب لھ ولعائلتھ من الغذاء والملبس والمشرب المناسب، ویتابع 
الجتماعیة والثقافیة لیقرر في العھد الدولي الخاص للحقوق االقتصادیة وا

على حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وإنھ ) ١٢(المادة 
من أجل تحقیق ھذا الحق ال بد من اتخاذ ما ھو ضروري من أجل تحقیقھ 
والحفاظ على شتى الجوانب البیئیة والصناعیة، وإن التحلیل الموضوعي 

ن البیئة والحقوق والحریات علمًا لھذه النصوص یؤدي إلى ترابط وثیق بی
أن ھذه المواثیق صیغت في أواخر األربعینیات بمعنى أنھ قبل أن تأخذ البیئة 
الفھم والزخم الحالي، وكان الفھم واإلدراك البیئي جنینیًا وكانت األخطار في 

  .مھدھا
اإلنسان ولھ  حقوق ببقیة الصلة وثیق البیئة في وبناء على ذلك فإن الحق

 األخرى اإلنسان لحقوق تعطي التي ھي الصلة وھذه ، ال في حمایتھادور فع
 أن كما ، والتأثیر التبادل على الحقیقیة القدرة لھا وتوفر مغزاھا التام

 ،وفي العالقة وجود ھذه یبرر والبیئة اإلنسان حقوق بین الوثیق التفاعل
 جدیدة أبعاد یعطي ،حیث الوقایة في حق البیئة في الحق یعد الوقت نفس
القرارات ،حمایة حرمة الحیاة  في والمشاركة والتعلیم ، اإلعالم في للحق

 التعویض في والحق ، علیھ كان ما إلى الحال إعادة في والحق الخاصة
   -:وحق تقریر المصیر وذلك كما یلي 

   -:قانون حمایة البیئة فاعل ومحور أساسي في صنع القرار .١
و الحق في المشاركة في صنع القرار من إن أحد متالزمات الحق في البیئة ھ

خالل عملیة التشاور المباشر التي یمكن أن تتم على المستوى الوطني 
للسماح ألكبر عدد ممكن من المنظمات غیر الحكومیة واألفراد بالتعبیر عن 
آرائھم في القضایا ذات الصبغة العامة التي قد تؤثر علیھم أو تشكل تھدیدًا 

أو من خالل ممثلیھم المنتخبین للمشاركة الفاعلة في ألمنھم أو حیاتھم، 
عملیة صنع القرار في جمیع مناحي الحیاة السیاسیة واالقتصادیة 

  .واالجتماعیة من خالل وضع البنیة التشریعیة لذلك
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قانون حمایة البیئة فاعل ومحور أساسي في حرمة الحیاة الخاصة  .٢
   -:لإلنسان

ملكیة وحرمة الحیاة الخاصة لإلنسان، یرتبط الحق في البیئة بالحق في ال
خاصة عندما یتم االعتداء على ممتلكاتھ وصحتھ بالملوثات على أشكالھا وقد 
أكدت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان العالقة بین الحق في البیئة وحرمة 
الحیاة الخاصة لإلنسان وبحرمة المسكن واعتبرتھا األساس غیر المباشر 

لبیئة النقیة، وقد خلصت المحكمة أن التلوث البیئي الناجم الحترام الحق في ا
عن الترخیص ألحد المصانع للقیام بأعمالھ ونشاطاتھا الصناعیة بالقرب من 

 .منطقة سكنیة یعتبر انتھاكًا للحیاة الخاصة وحرمة السكن
ولما كان اإلنسان أعظم مورد ألي أمة فقد صارت البیئة النقیة المتوازنة حقًا 

قھ ألنھا تضمن وتكمل بقیة الحقوق المكفولة بموجب االتفاقیات من حقو
  .الدولیة لحقوق اإلنسان

   -:قانون حمایة البیئة فاعل ومحور أساسي في حركة الحقوق والحریات  .٣
وقد أضحت العالقة بین حركة الحقوق والحریات والحركة البیئیة متداخلة 

اضي وھي موثقة في بشكل كبیر وواسع أكثر ما كان علیھ الحال في الم
وقد استندت المنظمات البیئیة في دول مختلفة . حركة حقوق اإلنسان الدولیة

من العالم إلى العھد الدولي بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو العھد الدولي 
الخاص بالحقوق االقتصادیة، للمطالبة والدفاع عن حقوق المواطن البیئیة، 

قوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة وقد علم البیئیون أن المطالبة بالح
لحمایة البیئة، خاصة أن تلك المطالب ھي حقوق مدنیة،  أفضل الطرق

فالناس یمارسون حقوقھم المدنیة ضمن حریة الكالم من أجل حمایة حقوقھم 
  .المجتمعیة المرتبطة بالبیئة

والحركة البیئیة تدافع عن مصالح الشعوب في حین أن الحركات المناھضة 
ا إنما تدافع عن حقوق األفراد، والقانون الدولي یحمي الحقوق الفردیة لھ

والوطنیة لكن المجتمعات المحلیة وغیرھا من المجتمعات الصغیرة غالبًا ما 
تجد نفسھا واقعة في صلب مشكلة بیئیة مثل تنفیذ مشاریع السدود وأماكن 

  .التعدین في ظل غیاب حمایة قانونیة لھا
   -:ة فاعل ومحور أساسي في تقریر المصیر قانون حمایة البیئ .٤

إن وقف انتھاك الحقوق والحریات یتطلب دمج الحریات المدنیة األساسیة 
إذ إنھ وعلى الرغم من أن المواثیق  بشكل واضح لتحقیق التنمیة المستدامة؛

الدولیة قد كتبت منذ أمد بعید من غیر إدراك للمشاكل البیئیة لكننا نالحظ أن 
الحقوق التي نصت علیھا ذات مكونات بیئیة، ولعل إقرار الحق في كثیرًا من 

تقریر المصیر الذي یمكن استخدامھ كحق إجرائي من خالل تمثیل األفراد 
والجماعات في حمایة حقوقھم األساسیة عن طریق المشاركة الفاعلة، یعتبر 

الحكومة تطبیقا لقوانین البیئة، للحمایة من التأثیرات المتنوعة التي تنفذھا 
 ظاھرة خالل من. والشركات الخاصة في المناطق التي یعیشون فیھا

  .والجماعیة الفردیة العامة بالحریات المساس
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 ا اطب

  ا ات وورة إل ون  ا  دور

   وارت ادوراوق
   

سألة تخ�ص جمی�ع أع�ضاء    ال مراء في أن الحقوق والحریات الیوم أضحت م�         
المجتم��ع ال��دولي ، وق��د ص��درت م��ن أجلھ��ا الكثی��ر م��ن المواثی��ق الدولی��ة ،        

  .وعقدت المؤتمرات ، وأنشأت الھیئات ، وعدلت الدساتیر
إن كان من حق الفرد الیوم أن ینعم ببعض الحری�ات ، ف�إن تمتع�ھ بھ�ا ال ی�تم                    

ق اس�تعمالھ   بصفة مطلقة ، ودون ض�وابط ، ف�أي حری�ة وأي ح�ق إذا م�ا أطل�                  
لصاحبھ انقلب دون شك إلى فوضى، وأثر ذلك على حقوق وحریات اآلخ�رین   
، فالتقید بالنظ�ام ، وااللت�زام بال�ضوابط الت�ي تح�دثھا الق�وانین واألنظم�ة ھ�ي                   
التي تمیز الحریة عن الفوضى وھذا االلتزام یعد سلوكًا حضاریًا ومظھرًا من           

  .مھ المطلقمظاھر التمدن، وال شيء في علم القانون اس
ولكي ال یساء استعمال الحریة تعین أن تضبط من قبل السلطة العامة المكلفة    
بحمای��ة البیئ��ة وفق��ًا للكیفی��ة الت��ي رس��مھا الق��انون وبال��ضمانات الت��ي قررھ��ا   
وأی��ضا عل��ى الدول��ة إعم��ال وبل��ورة سیاس��اتھا بدس��ترة ق��انون حمای��ة البیئ��ة     

عات تفعیًال ثابتا قویًا في حدود والنص علیة بالدستور إلى جانب تعفیل التشری
القیود التي فرضھا المشرع وحفاظًا على الحق�وق والحری�ات الدس�توریة إل�ى       
جانب ذلك فإن قانون حمایة البیئة یسند بواسطة مؤس�سات إداری�ة وق�ضائیة             
تنفذ وتطبق ما افره المشرع فال بد من إحاط�ة ھ�ذه المؤس�سات بغط�اء م�الي                 

 إرس�اء مب�دأ حمای�ة البیئ�ة وتوعی�ة الم�واطنین           یساعدھا في المضي قدمًا ف�ي     
وتغییر السیاسات القدیمة وتطویرھا بما یكفل أسرع الحلول وإیج�اد الوس�ائل            
واإلج��راءات س��وآءا كان��ت وقائی��ة أو عالجی��ة وإن��زال العقوب��ة عل��ى ك��ل م��ن    
یخالف األھداف المرجوة لتحقیق ح�ق اإلن�سان ف�ي بیئ�ة نقی�ة ب�صوره فاعل�ة                  

 م��ن خ��الل إعم��ال وبل��ورة ال��سیاسات التالی��ة ف��ي ھ��ذه     وم��ستمرة وذل��ك كل��ة 
   -:الجوانب كما یلي 

ل  أل   لف 

لبيئي لضب   جان تأكي ضمانا 

   البیئیة الضبط ضمانات لوائح: أوًال 
 بحق�وق  الم�ساس  ش�أنھا  م�ن  ال�ضبط اإلداري البیئ�ي أن   أنظم�ة  عل�ى  الغال�ب 
 عن�د  ش�روط  بع�دة  قی�د تت أن ال�ضبط  س�لطات  یجب على لذا وحریاتھم، األفراد

  -: ھي وبإیجاز الشروط وھذه إصدارھا
 ت�شریعیاً  ن�صاً  البیئ�ة  لحمای�ة  الصادرة الضبط أنظمة تخالف أال یجب .١

 نق�ص  ل�سد  ص�درت  ألنھ�ا  أم ال�شكلیة  الموض�وعیة  الناحی�ة  م�ن  س�واء 
یج�ب   ل�ذا  من�ھ  أدن�ى  مرتب�ة  ف�ي  تطبیق�ھ وألنھ�ا   كیفی�ة  لتوضیح أو التشریع
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 لمب�دأ  تطبیق�اً  منھ�ا  األعل�ى  القانونی�ة  اع�د القو تخ�الف  ال أن علیھ�ا 
 البیئی�ة  ال�ضبط  ل�وائح  أن تتقی�د  یج�ب  ، األساس ھذا  وعلى)١(المشروعیة

 العام�ة  المب�ادئ  تخ�الف  ال أن ویج�ب  تخالفھ�ا  ال وأن الدس�تور  بن�صوص 
 وجود عدم حالة العالقة وفي ذات األخرى والقوانین البیئة لقانون حمایة

 ح�رص  وم�صر  فرن�سا  م�ن  ك�ل  اإلداري ف�ي  الق�ضاء  فإن قانونیة نصوص
 ال�ضبط اإلداري البیئ�ي عن�د    ھیئ�ات  بموجبھ�ا  تعم�ل  ض�وابط  وض�ع  عل�ى 

 .)٢( تجاھھا وحریاتھم اإلفراد حقوق لحمایة الضبط إصدار لوائح
 ع�ن  لھ�ا  ،تمیی�زاً  مج�ردة  عام�ة  قواع�د  ب�صور  الالئح�ة  ت�صدر  أن ینبغ�ي  .٢

 یخاطب أن ینبغي لب خاصة فردیة الصادرة لحالة الفردیة الضبط قرارات
 إلى انتف�اء  یؤدي الصورة ھذه غیر على ، وصدورھا اإلفراد مجموع بھا

 (٣)أركان�ھ  ت�وافرت  مت�ى  فردي قرار مجرد إلى وتتحول عنھا الالئحة صفة

 تحظ�ر  الت�ي  الل�وائح  ، البیئ�ة  لحمای�ة  الل�وائح ال�صادرة   عل�ى  األمثلة ومن
 تخاطب أش�خاص  ال ائحاللو فھذه األنھار میاه تلوث منع أو القمامة رمي

 .ذواتھم عن النظر بغض أفراد مجموعة إلى موجھة ، بل بذواتھم معینین
 الئحة تطبیق عند األفراد بین بالمساواة تلتزم أن الضبط ھیئات على یجب .٣

 والن�واھي  ب�األوامر  م�ساواتھم  ت�وافرت ش�روطھا أي   مت�ى  عل�یھم  ال�ضبط 
ف��ي  وات��ساو إذا خاص��ة بمعامل��ة أو بع��ضھم اح��دھم أف��راد دون

 ب�أن  م�صر  ف�ي  العلی�ا  اإلداری�ة  المحكم�ة  ق�ضت  ل�ذلك  وتطبیق�اً .)٤(مراكزھم
 ح�د  عل�ى  المطاحن كل على بقرار عام یسري لیًال المطاحن تشغیل حظر"

 ھذا الوقت في تشغیلھا یكون ال تنظیم حتى مجرد یكون أن یعدو ال سواء
 المساس نع ینتج الذي الضرر أن فیھ شك ال فمما للسكان إزعاجًا أو قلقًا
 ف�ي  األف�راد  یت�ساوى  أن یج�ب  لذا بأسره المجتمع یعم عناصر البیئة بأحد

 .بحمایتھا االلتزام
 في المجدیة الضبط أنظمة الضبط اإلداري البیئي اختیار ھیئات على یجب .٤

 الم�راد  اإلخ�الل  أوج�ھ  إل�ى  األفراد مشقة بتوجیھ نظر وأقلھا الخطر توقي
وس�یلة   وفرضت  اإلداري البیئي ذلكالضبط سلطة تجاوزت ما وإذا توقیھا
 ب�أن  الفرن�سي  الدول�ة  مجلس قضى لذا.(٥)لسلطاتھا متجاوزة كانت محددة

 ف�ي  أص�حابھا  یؤویھ�ا  الت�ي  الحیوانات تحدید عدد تملك ال الضبط ھیئات"
من إزع�اج ،   إیواؤھا یسببھ مما للوقایة أخرى وسائل ھناك ألن مساكنھم

 مناسبة البیئة لحمایة تصدر التي ضبطال أنظمة تكون أن یجب لذلك وطبقًا
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 یؤدي مما لذلك المطلوب الحد عن تزید ال وأن المراد توقیھ البیئي للخطر
  .اإلفراد حریة تقیید إلى
  ضمانات القرارات البیئیة: ثانیًا 

 الشروط من عدد والقضاء الفقھ وضع الفردیة القرارات مشروعیة ولضمان
 ھذه أحد تخلف على ویترتب روعیتھا،مش لتحقق الواجب توافرھا والضوابط

 أم�ام  بھ�ا  للطع�ن  عرضة ثم تكون ومن المشروعیة ،عدم بعضھا أو الشروط
 : الشروط ال بد أن تنطبق على القرارات البیئیة وھي اإلداري ،وھذه القضاء

 نط�اق  في أي القانونیة، المشروعیة نطاق في القرار أو األمر یصدر أن .١
 ،تطبیق�اً  إلغائ�ھ  ویج�ب  م�شروع  ك�ان غی�ر   وإال ، )١(والل�وائح  الق�وانین 
منھ�ا   األعل�ى  للقاع�دة  األدن�ى  القاع�دة  خ�ضوع  توج�ب  التي العامة للقاعدة
  . األنظمة أو التشریعات أو كالدستور درجة

إص�داره،   تب�رر  حقیقی�ة  فعلی�ة  مادی�ة  وق�ائع  عل�ى  الف�ردي  الق�رار  یبن�ى  أن .٢
 وقائع على استند اإذ لإللغاء عرضة معیبًا ویكون القرار یعد ذلك وبخالف

 النظام یتعلق بالمحافظة على محدد موضوع لھ یكون أن أي صحیحة غیر
 اإلداري الق�ضاء  محكم�ة  ق�ضت  ل�ذلك  تطبیق�اً  - البیئي العام النظام.(٢)العام
 ش�برا  مدین�ة  ف�ي  س�ینما  دار بإقام�ة  ت�رخیص  رفض بإلغاء قرار مصر في

 بعدھا أو العامة محالتقرب ال تقدیر اإلداریة للسلطة كان إن إنھ"بقولھا 
 أن إال الت�رخیص  م�نح  عن�د  الدینی�ة  ال�شعائر  إلقام�ة  المع�دة  األم�اكن  ع�ن 

 م�ن  أس�اس  عل�ى  قرارھ�ا  یق�وم  أن یجب بل مطلقة لیست في ذلك سلطتھا
 .سلیمًا تقدیرھا تقدیرًا یكون وإن الصحیحة المادیة الوقائع

 م�ن  ت�صدر  الق�رارات اإلداری�ة الفردی�ة البیئی�ة أن     ل�صحة  ك�ذلك  وی�شترط  .٣
 ومعرف�ة  ق�درة  غیرھا من اكثر بإصدارھا، لكونھا المختصة الضبط سلطة

 ، وبالتالي المختلفة واحتیاجاتھ المكان وطبیعة والبیئیة المكانیة بالظروف
 باألس�الیب  ومعرف�ة  كف�اءة  م�ن  ب�ھ  تتمت�ع  لم�ا  أھ�دافھا  تحقی�ق  عل�ى  أق�در 

 الملوث�ة  الورشو المصانع بإقامة كالقرارات الخاصة ، (٣)أمامھا المتاحة
   (٤).المساكن عن بعیدًا للبیئة

 ومح�دد  وم�شروع  ص�حیح  ل�سبب  الف�ردي  القرار یستند أن أیضًا ویشترط .٤
 استند الذي السبب كان إذا اصداره،أما لھیئات الضبط تبرر ظاھرة بوقائع

 ومستحق غیر مشروع اإلداري القرار یكون ، مبھمًا أو عامًا القرار إلیھ
ال�ضبط   س�لطات  إلی�ھ  ت�ستند  ال�ذي  فال�سبب  اإلداري اءالقض قبل من اإللغاء

 وص�ف  وج�ود  عن�د  یتحق�ق  ق�د  الف�ردي  الق�رار  اإلداري البیئي عند إص�دار 
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 م�ن  العام�ة  وقای�ة ال�صحة   المث�ال  س�بیل  ،عل�ى (١)م�ا  ب�شيء  ی�رتبط  مع�ین 
 البیئ�ة  وحمای�ة  التطع�یم  ق�رار  ص�دور  وراء السبب تعد واألوبئة األمراض
       .النفایات  رفع قرار إصدار من لسببا یمثل على جمالھا والحفاظ

 الزم�اً  الف�ردي  الق�رار  یك�ون  اإلداری�ة أن  الق�رارات  ل�صحة  أخیرًا ویشترط .٥
 مح�ددة  غای�ة  یستھدف أن أي - البیئي النظام العام – العام النظام لحمایة

 تق�دیر اإلخ�الل   أن ،عل�ى  ب�ھ  الم�ساس  أو الع�ام  بالنظ�ام  اإلخ�الل  منع وھي
 بھ�دف  مقی�د  ألن�ھ  ، مطلق�ة  ب�صورة  ال�ضبط  لھیئ�ات  یت�رك  ال الع�ام  بالنظام

 التناسب تحقق من البد أي الھدف لھذا القاضي مطابقًا یراه وبما المشرع
 الخل�ل  م�ع  متناس�بًا   یك�ون  أن أي المطلوب�ة  والحمایة المتخذ اإلجراء بین

  .)٢( الضبط اإلداري البیئي تفادیھ سلطة ترغب الذي
 یح�ضر  ض�بطي  قرار ببطالن:  الفرنسي لةالدو مجلس قضى ذلك وبناء على

 قی�ام  احتم�ال  م�ن  ال�ضبط  ھیئ�ة  ب�ھ  تم�سكت  أن م�ا  أس�اس  عل�ى  اجتماع�ا 
 بحی�ث  م�ن الخط�ورة   حال�ة  ین�شأ  ال االحتم�ال  ھذا ألن مقبول غیر اضطرابات

 اإلداري ال�ضبط  االجتماع، فھیئ�ات  منع بغیر االضطراب ھذا اتقاء یتعذر كان
 تق�در  ،فھ�ي  المناس�بة  األدوات اختی�ار  في ةواسع تقدیریة سلطة البیئي تملك

 أث�اره  م�ن  والح�د  لموجھتھ الوسیلة المناسبة تختار أن وعلیھا البیئي الخطر
 واإلخالل بالنظام التھدید خطورة بحسب اإلفراد نشاط على خطورة وأیسرھا

  .)٣(البیئي العام
  البیئي الجبري ضمانات التنفیذ: ثالثًا

 األف�راد  حری�ات  عل�ى  خط�ورة  م�ن  الجب�ري  ذالتنفی�  علی�ھ  ینط�وي  لم�ا  نظ�راً 
 عن�د  توفرھ�ا  ال�الزم  ال�شروط  م�ن  والق�ضاء اإلداري  الفق�ھ  ،شدد )٤(وحقوقھم

 في سلطة الضبط حق مشروعیة لضمان ذكرھا السابق الحاالت من أي تحقق
 :ھي الشروط ،وھذه الوسیلة ھذه استخدام

 خ�الل  م�ن  ھ�ا تطبیق الق�رارات اإلداری�ة الفردی�ة البیئی�ة الم�راد      م�شروعیة  .٦
 التنفی�ذ  الئحي، ویعد تشریعي أم لنص القرار استند سواء الجبري التنفیذ

 مما مشروعة غیر إداریة لقرارات تنفیذًا تم إذا الغصب إعمال من الجبري
 تك�ون  أن ال�شرط  بھ�ذا  یق�صد  البیئ�ة  حمای�ة  مج�ال  وف�ي .(٥)ی�ستلزم إلغائ�ھ  
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 موافق�ة  جب�راً  تنفی�ذھا  البیئ�ة والم�راد   لحمای�ة  ال�صادرة  اإلداریة القرارات
 س�لطات  تخ�ول  الت�ي  الن�صوص  م�ن  م�شروعیتھا  ت�ستمد  أن أي للق�انون 

 علیھا ویجب لھا ملزمة تعد وبالتالي القوة استخدام البیئي الضبط اإلداري
  .)١(بھا والتقیید تطبیقھا

 الق�رارات اإلداری�ة الفردی�ة البیئی�ة أو     تنفی�ذ  ع�ن  األف�راد  امتن�اع  یثب�ت  أن .٧
 الط�وعي  للتنفیذ ومنحھم فرصة تبلیغھم بعد واختیارًا ًاطوع علیھا التمرد

 ف�إن  امتن�اعھم  وعن�د  قراراتھ�ا  للتنفیذ مناسبة فترة اإلفراد تمھل أن أي ،
 ال ذل�ك  ،وبعك�س  الجب�ري  التنفی�ذ  ل�سلطات ال�ضبط اإلداري البیئ�ي إتب�اع    

 على اعتداء ألنھ یعد القوة الضبط اإلداري البیئي استخدام لسلطات یجوز
 القوة استخدام من الضبط سلطات یمنع ما یوجد ال ذلك ت وبخالفالحریا
 ب�ضرورة  ق�ضى  الفرن�سي  الدول�ة  مجل�س  أن نج�د  ل�ذا  .النظ�ام الع�ام   لحفظ

 ،إال البیئ�ة  تقن�ین  علیھ�ا  الت�ي ن�ص   اإلداریة الجزاءات توقیع قبل اإلخطار
البیئ�ة،   تھ�دد  خطی�رة  أفع�ال  ووج�ود  االس�تعجال  حال�ة  وھ�ي  ح�التین  ف�ي 

 ن�صت  ال�شأن  المصنفة وبھذا المنشأة مستغل من المخالفة تكراروالثانیة 
الجھات  إنذار أو إخطار الضبط سلطات على ینبغي بأنھ البیئیة التشریعات

 على المصري البیئة قانون نص ،إذ الجبري بالتنفیذ تقوم أن قبل الملوثة
 ص�احب  بتكلی�ف  المخت�صة  اإلداری�ة  بإخط�ار الجھ�ة   الجھ�از  یق�وم "  أن�ھ 

 ٦٠ ب�ذلك خ�الل   یقم لم فإذا السرعة وجھ على المخالفة بتصحیح ةالمنشأ
 المختصة اإلداریة الجھة إخطار بعد للجھاز یكون تكلیفھ تاریخ من یومًا 

 : اآلتیة من اإلجراءات أي اتخاذ
 ح�ق  وإال المخالف�ات  لت�صحیح  للمن�شأة  مح�ددة  إض�افیة  مھل�ة  م�نح   .أ 

  .المنشأة نفقة بذلك على یقوم أن للجھاز
 الم�ساس  ودون المخالف�ة  آث�ار  إزال�ة  لح�ین  المخ�الف  ن�شاط ال وق�ف   .ب 

  (٢) العاملین فیھ بأجور

 واكتفى الجزاءات ھذه على ینص لم فأنھ الكویتي البیئي للمشرع بالنسبة أما
 .اإلداریة غیر على الجزاءات بالنص
 ھو ما على الجبري التنفیذ یقتصر أن كذلك یشترط ذكره سبق عما وفضًال

 یكون أن أي ، اإلداري القرار تنفیذ عدم من قد ینتج ما لتفادي ضروري
 لتحقیق وبالقدر المطلوب والضروري األدنى للحد تبعًا القوة استخدام
 أو ضروریة غیر إضافیة أدوات استخدام الضبط لسلطات منھ ولیس الغرض

 غیر عملھا كان بذلك قامت ما مبرر واذا أدنى دون القوة التعسف باستخدام
 مصر في اإلداریة المحكمة قضت وتطبیقًا لذلك.(٣)لإللغاء قًاومستح مشروع
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 إال تلجأ إلیھ ال استثنائي طریق قراراتھا لتنفیذ القوة إلى اإلدارة التجاء بأن
 اإلفراد إلیھ یخضع الذي العام األصل الحصر ألن سبیل على محددة حالة في
 .حقوقھا على لتحصل قضائي إلى حكم اإلدارة تلجأ أن

 للقاضي السابقة الشروط توفر عدم حال في أنھ ، مالحظتھ دریج ومما
 من علیھ ترتب ما وإزالة بالقوة نفذ الذي القرار اإلداري یلغي أن اإلداري

السیدة  في قضیة الفرنسي الدولة مجلس إلیھ ذھب ما وھذا أثار،
(KLEIN) السیدة بقیام وقائعھا تتلخص التي (KLEIN) سورھا بنقل 

 قرار إصدار إلى العمدة دعا ،مما ضیق عام طریق رضع من انقص بشكل
تذعن  لم إذا بتنفیذه علیھ وقیامھ كان ما إلى الحال إعادة منھا یطلب إلیھا
 الدولة مجلس أمام المذكورة السیدة قبل من العمدة بتصرف الطعن وعند

 یمكننا وأخیرا .(١)شروطھ توفر لعدم الجبري التنفیذ مشروعیة قضى بعدم
 تقوم أن البیئة حمایة سبیل الضبط اإلداري البیئي في لسلطات نأ القول،
  .للقواعد وفقًا لذلك الالزمة الشروط توفرت متى الجبري التنفیذ طریق بإتباع

لثاني   لف 

يعا جان تفعيل لتش ست  ل بي  يتية ت  لك

 في اإلنسان حقوق أولویات قمة في یقع نقیة بیئة في اإلنسان حق إّن
 كحق إدراجھ على العمل الملح من وبالتالي أساسي، عنصر ھو یت،الكو

 سبیل على ونذكر األجنبیة، الدول من العدید بھ قام ما غرار على دستوري،
 الدستور مقدمة في " البیئة میثاق ٢٠٠٥  سنة أدرجت التي فرنسا المثال
 حقال إنسان لكل: أنھ على المذكور المیثاق من األولى المادة نّصت بحیث

 معلوم، ھو وكما الواقع، في " صحتھ على تحافظ متوازنة بیئة في بالعیش
 أو دیباجة مستھلھا في تتضمن أن على المعاصرة الدساتیر معظم تحرص
 علیھا یحرص التي األساسیة المبادئ بالتحدید تتناول إعالن وثیقة أو مقدمة

 أساسیة وبصفة الدولة، في االجتماعي المذھب تحدد التي والفلسفة المجتمع
 اإلنسان حق تكریس وبھدف .وحریات حقوق من الشعب علیھ یحرص ما

 الدستور مقدمة في إدراجھ یقتضي اإلنسان، حقوق من كحق نقیة ببیئة
  الكویتي

 الحفاظ في تساھم أن شأنھا من قوانین الكویتي القانوني النظام ویتضمن
 ھذه تطبیق تفعیل االطار ھذا في یقتضي .الطبیعیة الموارد استدامة على

 استصدار إلى والسعي كافة، المعنیة القطاعات مشاركة خالل من القوانین
  .البیئة حمایة قانون أحكام لتطبیق الضروریة التطبیقیة المراسیم
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 المؤسساتي الجانب : أوًال 
 ١٩٩٥ لعام ٢١صدور القرار رقم  تم الھیئة العامة للبیئة ، عمل تفعیل بغیة

الھیئة العامة للبیئة  مھام تحدید  بھدف ١٩٩٦ لعام ١٦ والمعدل تحت رقم
 .وتنظیمھا

الھیئة العامة للبیئة  مھام تحدید لقانون التطبیقي القرار      وبصدور
 في الالمركزیة تحقیق تعزیز تتمكن الھیئة العامة للبیئة من قد وتنظیمھا،

معدل بعض  وال٢٠١٤ لعام ٤٢القانون رقم  نّص  وبالفعل،.البیئیة اإلدارة
 على أن الھیئة العامة للبیئة ھي ٢٠١٥لعام  " ٩٩" أحكامھ بالقانون رقم 

ھیئة عامة ذات شخصیة اعتباریة ولھا میزانیة ملحقة تعنى بشئون البیئة 
ولھا الوالیة العامة على شئون البیئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء 

 لتكریس األساس حجرال یشكل مما  ،.ویشرف علیھا المجلس األعلى للبیئة
  .نقیة ببیئة الكویتي المواطن حق
 القضائي الجانب: ثانیا

 القدرات تقویة أولى بشكل نقیة ببیئة اإلنسان حق تكریس یتطّلب
 كل في محكمة وأنشاء جھة من الكویتي القضائي الجسم لدى المؤسساتیة

 اذاتخ الملّح فمن وبالتالي ، البیئیة المواضیع معالجة تتولى محافظة،
 للقضاة التدریبي البرنامج في - البیئي القانون- مادة  إدراج :اآلتیة الخطوات

 معالجة تتولى محافظة كل في محكمة إنشاء القضاء، و معھد في المتدرجین
  .البیئیة المواضیع

 البیئیة التوعیة جانب: ثالثًا 
 كافة ینالمواطن على بالبیئة المرتبطة المعلومات ونشر البیئیة التوعیة تعتبر

 حق لتكریس العناصر أھم أحد البیئة بحمایة المعنیة والمؤسسات واإلدارات
  التالیة ھي االطار ھذا في اتباعھا الواجب الخطوات،ونقیة ببیئة اإلنسان

 بالبیئة اإلنسان حق حفظ اطار في فاعلة إعالمیة مشاركة تأمین .١
 .النقیة

 ببیئة ساناإلن حق موضوع حول عمل وورش تثقیفیة حلقات أحداث .٢
 .نقیة

 خاص وبشكل العام بالشأن المعنیّین للموظفین تدریبیة دورات تنظیم .٣
 وحقوق البیئي القانون بین بالتكامل یتعلق ما كل في البیئي الشأن

 .اإلنسان
 الحكومیة وغیر الحكومیة المنظمات مع بالتعاون بیئیة برامج وضع .٤

 حق مفھوم إرساء أجل من الخاص والقطاع األھلیة الھیئات ومع
 .مسبقًا محدّد لتنظیم ذلك یخضع أن على النقیة بالبیئة اإلنسان

 ضمن البیئیة المفاھیم وإدماج تعمیم یتم بحیث البیئي التوجیھ .٥
 ویتضمنھ توزیع والخاص األھلي المجتمع وشرائح قطاعات مختلف
 ، وإحیاء الموضوعة الخطة ضمن المحرز التطور عن دوریة تقاریر
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 حقوق یوم :مثًال (اإلنسان حقوق اطار ضمن یةالبیئ المناسبات
  .المفاھیم ھذه بین التقارب لتوضیح وذلك) اإلنسان

 المالي الجانب: رابعًا 
 الواجب األولویات أھّم للھیئة العامة للبیئة أحد الذاتي المالي االكتفاء یشكل

 تأمني الملّح فمن لذا، .نقیة ببیئة الكویتي المواطن حق لتأمین تحقیقھا
 المحمیات على رسوم جبایة للھیئة العامة للبیئة عبر الذاتي المالي الكتفاءا

 من الذي البیئة لصندوق واضح قانوني اطار وضع عن فضًال مثًال، الطبیعیة
 ذاتي مالي اكتفاء ذات عامة الھیئة العامة للبیئة إدارة من یجعل أن شأنھ

 .بفاعلیة ھاب المنوطة التقنیة الملفات كّل معالجة على یساعدھا
 الجھود أقصى بذل من أیضًا بّد ال للھیئة، الذاتي التمویل تأمین إلى باإلضافة

  .كافة والدولیین المحلیین الشركاء من خارجي تمویل لتأمین
 :البیئة صندوق خالل من الذاتي التمویل تعزیز .أ

 إلى السعي لتفعیل للبیئة الوطني الصندوق عمل تنظیم أھمیة تظھر ھنا،
  .نقیة ببیئة الكویتي المواطن حق نتأمی
  :والدولیین المحلیین الشركاء مع العالقة توطید .ب

 العام القطاعین مؤسسات كاھل على جماعیة تقع مسؤولیة البیئة إن حمایة
 تتعدى النطاق وھي واإلعالمیة، التربویة المؤسسات كاھل وعلى والخاص
 ، الصدیقة األوروبیة دولوال الشقیقة العربیة الدول مع شراكة إلى الوطني
 الشركاء مع العالقة توطید إلى الھادفة البیئة نشاطات وزارة متابعة یقتضي

  .والوطني  الدولي الصعیدین على
 شأنھ من بیئیة واتفاقیات معاھدات وإبرام دولیة مؤتمرات في المشاركة إن
ھیئة ال إنجازات أبرز ومن .للكویت الدعم المالي زیادة على الدول یحفز أن

الكویتیة  الحكومة قبل من ودعمھا متابعتھا یقتضي والتي العامة للبیئة ،
 إلنجاح كافة الجھود جمع من بّد ال العربي البیئة مرفق األمھ مبادرة ومجلس

 إیجاد في فاعلة بطریقة یساھم قد ما قابلة للتطبیق، وجعلھا المبادرة ھذه
  .نقیة یئةبب الكویتي المواطن حق لتعزیز الالزم التمویل
  النافذة األنظمة تطبیق جانب :خامسًا
 استدامة على الحفاظ في تساھم عدیدة قوانین البیئة مجال في للكویت
 من والعدید .الدراسة ھذه اطار في تعدادھا جرى التي ومنھا الموارد

الھیئة العامة  عن الصادرة تلك وباألخص- الوزاریة والقرارات المراسیم
 البیئة تكون ال وحتى التآكل من البیئة على الحفاظ أھمیة لیفّعل جاء- للبیئة

 .عیشھ وسبل حیاتھ تتھدّد لمخاطر عرضًة اإلنسان وبالتالي
 كافة، أحكامھا بإنفاذ یساھم نحٍو على القوانین ھذه تطبیق أھمیة نجد ھنا من

 طلبًا الرسمیة اإلدارات إلى اللجوء في الحق لألفراد یكون أن ینبغي وتالیًا
 إلى والحق باللجوء كما البیئیة الحالة عن للتقّصي الضروریة لوماتللمع

 وااللتزام البیئیة حقوقھم لتحصیل األمر اقتضى ما إذا القضائیة المراجع
  .النافذة القوانین بتطبیق
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  الحالیة األنظمة تحدیث جانب: سادسًا
 وذلك ّموالتقد التطور في سرعة القوانین أكثر من ھو الدولي البیئة قانون إن
 األدوات ازدادت فكّلما التكنولوجي، بالتطور ترتبط البیئة حمایة فكرة ألن

 یكون لئال تخّطیھا یجب ال قانونیة بیئیة اطر لوضع الحاجة ازدادت المتطورة
  .عقباه یحمد ال بیئي لتقھقر مدخًال ذلك
 والقوانین األنظمة تعدیل ضرورة في یكمن مطروح تحدٍّ أھّم فإّن ھنا من
 فعلى عام وبشكل .الصعید ھذا على التقدّم العالمي یواكب بما دوري كلبش

 في وبشكل خاص الدولیة النصوص في جاء ما تتبّنى أن الكویتیة األنظمة
 القرار في والمشاركة االّطالع على األفراد  تساعد قوانین استحداث اطار

 رقابة یلوتشك كما والوطنیة الدولیة المحاكم لدى التقاضي إمكانیة وعلى
 والمنّظمات األھلیة الجمعیات خالل من القوانین ھذه تطبیق على مباشرة
  .الخاصة
 االقتصادیة المصالح جانب:سابعًا 

 قّلما وباألحرى البیئیة، المصالح مع االقتصادیة المصالح دائمًا تلتقي ال قد
 للمصالح مطلق بشكل الخضوع عدم لذا یقتضي .معًا المصلحتان ھاتان تلتقي

 یمارسھا أصحاب قد التي المالیة للضغوطات أبرز شكل وفي القتصادیةا
 المعاییر من ذلك سوى ما أو معّینة بیئیة أنظمة تطبیق لتجّنب المصالح

 األمر یتعلق عندما وباألخص المختّصة قبل اإلدارات من الموضوعة البیئیة
 ما كّل أي ةنقی ببیئة اإلنسان حّق إلى بالنسبة تطبیقھا یجب التي بالمعاییر

 األفراد  صحة على التأثیر وتالیًا البیئي، التلوث تفاقم إلى یؤدي أن شأنھ من
  .وحیاتھم

 الصناعیة بالمصالح اخّص وجھ على تتمثّل االقتصادیة المصالح ھذه إن
 رفاھیة على الحرص وأصول شروط دائمًا تراعي ال قد والتي المتوسطة

 والمصالح الضرورات یقّدم نص أحداث ضرورة ھنا من .البیئیة اإلنسان
 أصحاب على یمنع بشكل أخرى واقتصادیة مالیة مصالح أیة على البیئیة

 البیئیة المعاییر على المباشرة المالیة مصالحھم تقدیم االقتصادیة المصالح
  .تتناقض أن ال بعضھا مع األھداف تتالقى أن یجب أنھ بمعنى
  الجنائي الجانب: ثامنًا 
 بفعالیة والتصدي الجنائي القانون باستخدام البیئة یةلحما حاجة ھنالك

 جمیع على جھود بذل الضروري  ومن.البیئة مجال في المنظمة للجرائم
 محددة تفرض تدابیر التخاذ منھا والقضائیة التشریعیة ّسیما ال المستویات

 في تحدیدھا یتم التي المحظورات ارتكاب على الجنائیة العقوبات بعض
  .خاصة نصوص
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 لخاتمــة:-  

على المجتمع الدولي أن یسعى جادًا ومخلصًا ،دوًال صغیرة وكبیرة ،غنیة وفقیرة 
بمقاومة التلوث وبكل السبل وعلى كل المستویات واھمھا المعالجة القانونیة التي 
ال تتحقق إال إذا تحققت أسبابھا وشروطھا وقواعدھا من الصدق في المقصد وعدم 

لمجامالت والشعور الحقیقي بالمسئولیة واالرتفاع إلى األنانیة والتجرد من ا
وتدخل القانون بقواعده الملزمة لمواجھھ التلوث وحمایة البیئة . مستوى الخطر

  .بمختلف عناصرھا وأقصاھا صار أكثر من ضروري
باإلضافة إلى ذلك فإن الحمایة القانونیة لن تكتمل إال إذا تظافرت الجھود مجتمعة 

ت المحلیة أو العالمیة أو الجمعیات المھتمة بالبیئة والعلماء سواء من الحكوما
  .المتخصصون ورجال القانون 

 البد اإلنسان بحقوق واندماجھا البیئة بحمایة تتعلق دراسة أیة أضف إلى ذلك فإن
 كون المستدامة للتنمیة أساسي الحق كشرط ھذا مفھوم حول تتمحور أن من لھا

 تستمد الدراسة ھذه فان  لذلك.اإلنسان بحقوق تنعملل مسبق شرط ھي البیئة حمایة
الدولیة  والقوانین النصوص من أخّص وبشكل الدولي القانون من ركیزتھا

 أّن مكان من اكثر في وللتأكید البیئیة الحمایة من األدنى الحد لتأمین الموضوعة
 لكویتیةا القوانین أخذت فقد لذا .والفرد اإلنسان صلب حمایة في ھي البیئة حمایة

 ٢١رقم  القانون: في جاء أھمھا ما بیئیة قوانین ضمن وأقرتھا الدولیة بالمعطیات
الھیئة  مھام بتحدید  والمتعلق١٩٩٦ لسنھ ١٦ والمعدل تحت رقم ١٩٩٥لسنة 

"  والمعدل بعض أحكامھ بالقانون رقم ٢٠١٤ لعام ٤٢ رقم والقانون العامة للبیئة
 التنمیة مفھوم إحداث وبعد أنھ، إال. یئة والخاص بحمایة الب٢٠١٥لعام  " ٩٩

 على الصعید المرجوة النتائج تزال ال العالمي، المستوى على ونشره المستدامة
 ، ارتباطًا لذلك فاّن الثغر عن بحثًا تقییم إعادة إلى بحاجة وھي خجولة الداخلي
 وفي« النظرة ھذه مع وبالتكامل البیئة حمایة إطار ضمن یدخل الفقر على القضاء

 على الحفاظ إن حیث جیدة بیئة بدون عدالة ھناك یكون بالفقراء، لن یتعلق ما
 توجد ال إذ أیضًا صحیح العكس كما أن قویة مجتمعیة حقوق على یقوم الموارد

 یتعلق ما في الدولة دور تحدید إعادة ضرورة برزت ھنا  من« عدالة بدون بیئة
 وضوحًا أكثر المفھوم ھذا جعل عمل علىال خالل من لألفراد البیئیة الحقوق بحمایة
 إلى الھیئات بالنسبة كما الشأن بھذا والمعنیین العام القطاع لموظفي بالنسبة
 .واألفراد الخاصة

 فیما والتوصیات تمثلت واالقتراحات النتائج من العدید إلى التوصل ومن ھنا تم
  :یلي
  النتائج: أوًال : 
لضوء علیھ باعتباره محور الدراسة عن أن قانون حمایة البیئة الذي ركزنا ا .١

أو . حمایة البیئة في الكویت دون أن ننسى مختلف القوانین المكملة لھ
القانون الدولي ھي في مجملھا قوانین یشوبھا النقص وتزخر بالكثیر من 
الثغرات حیث ھناك خلل كبیر في النواحي العقابیة اإلداریة واشتمل على 

 . حجم الخطر على البیئةعقوبات ضعیفة ال تتناسب مع
 تھدف التي الجدیدة اإلنسان حقوق إحدى النقیة البیئة في اإلنسان حق یعتبر .٢

 العیش في البشري الجنس كرامة في احترام ،تتمثل خاصة غایة تحقیق إلى
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 كلھا عناصر واألرض ،الھواء الماء أن ،ذلك لألفراد نقیة بیئة وجود خالل ،من
 الحیاة في اإلنسان حق ،فإن البیئة ھذه بدون ،ألنھ یةاإلنسان الحیاة علیھا تعتمد

  . مخاطرة توقي أو رده یصعب ، فاضح على اعتداء وباألساس یتعرض
ترمي  التي األھداف خالل من تحدیده إال یستحیل متطور حق البیئة في الحق .٣

 األجیال ومصالح لإلنسان األساسیة الحقوق وصون البیئة حمایة إلى
 .المستقبلیة

 ھذا ویجسد األجیال ما بین العدل فكرة تحقیق إلى یھدف النقیة البیئة في الحق .٤
 جیل كل أن في المتمثل الزمني بعده خالل الالحقة من األجیال مصالح الحق
 ھذا التراث یترك أن علیھ ،یجب والثقافي للتراث الطبیعي مستخدمًا یعتبر

  . تسلمھ عند علیھا كان التي الحالة من أقل لیست حالة في الالحقة لألجیال
 خالل من یظھر البیئة وبین اإلنسان حقوق بین للعالقة األساسیة الجوانب أھم .٥

 وصحیة آمنة ببیئة بالتمتع المتعلقة حقوق اإلنسان التزامات توضیح ضرورة
 والعمل على االلتزامات تلك تتطلبھ ما فھم للجمیع یتسنى حتى ،وھذا ومستدامة

 .كامل نحو على بھا الوفاء
 أو الوطنیة القوانین في سواء قانوني غطاء من البیئة بھ حظیت مما لرغمبا .٦

 قائمة زالت ما التلوث مخاطر أن إال الدولیة االتفاقیات من الھائل الكم ذلك
     وبالرغم من .الكافیة بالعنایة تحظى لم البیئة أن على یدل مما ومستمرة

قانون حمایة البیئة إال  في شأن إصدار ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(أھمیة القانون رقم 
أنھ جاء قاصرًا في بعض المسائل ، لذلك أعد االقتراح بقانون لمعالجة أوجھ 

 . القصور في ھذا القانون 
 قانون حمایة البیئة الكویتي متوازن فبعض النصوص یتحدث عن حمایة البیئة  .٧

وآخر عن حمایة األفراد موضحا أن ھناك نصوصًا غایتھا الرئیسیة حمایة 
  .ئة ونصوصًا أخرى الغایة منھا حمایة األفراد بغض النظر عن تضرر البیئةالبی

 بھا تستعین ومتنوعة متعددة أسالیب البیئي اإلداري الضبط ھیئات تملك  .٨
 أسلوبین إلى ردھا یمكن األسالیب العام البیئي، وھذه النظام - البیئة لحمایة

 اإلداري الضبط دور ایتمثل فیھ التي وقائیة أسالیب تكون أن أما متمیزین،
جزاءات  بشكل تكون عالجیة أسالیب أو ، التلوث من البیئة بوقایة البیئي
 للحد بالفعل وقعت التي بالبیئة المساس حاالت لمواجھة الضبط سلطات توقعھا

 . بالبیئة الضارة أثارھا من الحاالت والتقلیل ھذه من
 البشري فالمجال المجتمع تواجھ التي المسائل أعقد من البیئیة القضایا تعتبر .٩

 وبالجانب أحیانًا الوطني بالجانب المختلفة وتعلقھا وعناصرھا للبیئة المتنوع
 المستقبل من وأجیال جھة من الحالیة باألجیال ،وارتباطھا أخرى أحیانا الدولي

  . واحدة وصیة جھة البیئة قضایا على تشرف أن الصعب من جعل أخرى جھة
 للواقع األخیرة ھذه باستجابة الخارجي لصعیدا على الكویت موقف تمیز .١٠

 ، اإلنسان وحقوق البیئة من قضیتي سلبیًا موقفًا تقف لم ،حیث الدولي
 دعمھا تأكید على البیئة في بالحق العالمي االھتمام ارتفاع مع وحرصت
 بالحق المتعلقة الدولیة للمواثیق االنضمام خالل من ذلك ، ویتجلى لھ الحقیقي

 شروط الحمایة والموافقة على الداخلیة قوانینھا في ودمجھا ، البیئة في
 اإلنسان، ناھیك لحقوق الدولیة والمحاكم كاللجان االتفاقیات ھذه عن المنبثقة
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 مع وتعاونھا ودعمھا البیئة حمایة حول الدولیة المؤتمرات مشاركتھا في عن
 العامة لحمایة إنشاء الھیئة وأیضًا المجال ھذا في العاملة الدولیة المنظمات
 . البیئة في الحق تنفیذ على الرقابة أجل البیئة من

 العوامل : منھا عوامل عدة تحكمھ البیئة في الحق كفالة أن الشك .١١
 ، ونظرتھا البیئیة الدولة للمسائل تمنحھا التي األولویات في المتمثلة الداخلیة

 بمصالح ثرتتأ قد الدولة سیاسة أن كما ، اإلنسان حقوق إطار في للبیئة
 .المختلفة الجماعات

 المقترحات : ثانیًا  
 لتحقیق واإلقلیمیة العالمیة الدولیة القانونیة النظم بین التكامل تعزیز ضرورة  .١

 مع تتوافق أن یجب والتي الوطنیة في القوانین الحال للبیئة كذلك أوفر حمایة
ین ب والتكامل التناسق تحقیق ضرورة المشرع وعلى الدولیة، المواثیق

 .البیئة بحمایة المتعلقة القطاعیة النصوص
الّنص على الحق في بیئة نقیة دستوریًا ُیساھم ال محالة في تحقیق أسمى  .٢

حمایة قانونیة لھا، فالّدستور على اعتبار أنھ القانون األساسي الذي یضمن 
ُیعد أفضل ضامن لتحقیق ھذه الحمایة  الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة؛

 .ولة القانون والمؤّسسات البیئة بوصفھا حقا من حقوق اإلنسانفي ظل د
الحرص على تقییم اآللیات الخاصة بتفعیل الحمایة القانونیة للبیئة في دولة  .٣

الكویت، ودور قانون حمایة البیئة في النھوض بالتنمیة المستدامة في دولة 
ة في دولة الكویت، ومساھمة قانون حمایة البیئة في تطویر التوعیة البیئی

الكویت، ودور قانون حمایة البیئة الجدید في تقلیص التداخل بین اإلدارات 
 .البیئیة

 الدولي القانون بتضمینھ وذلك المقبلة األجیال بحقوق خاص میثاق وتفعیل دعم .٤
 نقاء على حفاظا ،و تتھددھا التي ضد األخطار البیئة لحمایة كأساس ، للبیئة
 . األجیال بین العدالة لمبدأ وفقا المستقبلیة لألجیال البیئة

 یصل حتى الصناعة، في النظیفة التكنولوجیا باستخدام الصناعیة  إلزام الدول .٥
 من التخلص على الحرص األدنى، مع الحد المتولدة إلى الخطرة النفایات حجم
 .المنشأ بلد في النفایات تلك

 حیث لضمانھ ریةدستو مادة بصیاغة البیئة في للحق القانونیة المكانة تدعیم .٦
 كل حق : وھي التنمیة باسم ھدرت الیوم أخرى حقوق المادة ھذه توفر

المخاطر  أنواع كل ومن التلوث أشكال كافة من حر بشكل الحیاة في األشخاص
 في البقاء في األشخاص البیئي حق والنظام والصحة الحیاة تھدد التي البیئیة
 لكل القانونیة المالحقة في سانالحیوي حق اإلن بتنوعھ سلیم إیكولوجي نظام
یشارك  أن مواطن كل حق بالمحیط، أو بھ تمس بیئیة بأضرار یتسبب من

 تھدد التي البیئیة بالمخاطر یتعلق فیما القرارات بإصدار الحاكمة السلطات
 حول مواطنیھا إعالم الدولة على حیث یجب اإلعالم في المواطن حق ، حیاتھ

حول  سنویة تقاریر وإصدار ، التنفیذ ضعمو وضعھا قبل البیئیة خططھا
 . البیئیة الخطة سیرورة

 تلویث على مقررة كجزاءات والمدنیة اإلداریة الغرامات من مزیج توظیف  .٧
 القضاء من بأمر ، تنفیذھا لضمان اإلكراه البدني طریق اتباع إمكان مع ، البیئة
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 ذلك ،ویتعین على المالیة قدرتھ رغم الدفع في علیھ المحكوم مماطلة ثبتت متى
 ھو ما بقدر ، المعتدي عقاب بقصد لیس التلویث ارتكاب على الجزاء وضع
 . العقاب البیئة خشیة على االعتداء منع بھدف

المصادرة ال بد وأن تكون وجوبیة كما ھو الحال بالدول المتقدمة ولیست  .٨
 جوازیھ كما ببعض القوانین

 عن المصانع وأبعاد المحمیة عوالمواق الزراعیة المساحات في البناء حظر  .٩
  .والفالحیة الحضریة المناطق

 في إقراره مجرد على یتوقف ال البیئة في بالحق التمتع ألن نظرًا .١٠
 األفراد قبل من حقیقة وواعیة مشاركة إلى یحتاج بل ، القانونیة النصوص

 إال المشاركة ھذه تكتمل ال ،حیث بالبیئة الضارة السلوكیات كل على للقضاء
 جدیة بطریقة السعي من فالبد ، البیئة حالة على االطالع بالحق في لمطالبةبا

 ،حتى بین الجمھور فیما البیئیة والمعلومات البیئي الفھم واإلدراك نشر إلى
 ھذا وضمن ، البیئي التلوث قضیة ھي ھامة قضیة ھناك أن الجمیع یدرك

 المالئم العام الرأي تنمیة مسؤولیة العامة الدولة والسلطات على تقع المنظور
 و واإلعالم البیئیة التربیة ومناھج أسالیب البیئة وتطویر حمایة لوظیفة

  . البیئي التحسیس
 تنشط التي الجمعیات وتشجیع الجماعي بالعمل اكثر االھتمام ینبغي كما .١١

 أكثر االھتمام وأیضًا ، ومحلیة جوائز وطنیة لھا تخصص وأن البیئة مجال في
الجامعیة  المخابر إنشاء وتشجیع البیئیة القضایا حول الدراسات بمراكز

  . وانشغاالتھا البیئة بقضایا النھوض أجل من الالزمة بالقدرات وتعزیزھا
 أو البیئیة الموافقة علي الحصول قبل بناءھا یتم المشروعات بعض .١٢

 أن بعد البیئة موافقة علي للحصول أصحابھا ثم یتقدم الترخیص علي الموافقة
 مشكلة یسبب وھذا الفعلي طور اإلنتاج في دخلت قد المشروعات هھذ تكون
 في وخاصة في البیئة، المسئولین وبین المشروعات ھذه أصحاب بین كبرى
 أو الوزراء مجلس وندعو.  للنشاط الموقع مناسبة لعدم المشروع رفض حالة

 انونأحكام ق تنفیذ تسھل التي التعلیمات إصدار في اإلسراع إلى البیئة وزارة
 والمعدل بعض أحكامھ ٢٠١٤لسنة ) ٤٢(حمایة البیئة رقم رقم  البیئة حمایة

 .٢٠١٥لسنة ) ٩٩(بالقانون رقم 
 شأنھا من مشروعات أو بأعمال یقومون الذین لألشخاص المكافآت منح .١٣

 أو بأعمال یقومون الذین من والمعنویة الطبیعیة األشخاص حومن البیئة حمایة
 وكیفیة مقدارھا یحدد مكافآت وتحسینھا البیئة شأنھا حمایة من مشروعات

 والتسھیالت الضریبیة ومنح اإلعفاءات للقانون وفقًا یصدرھا بتعلیمات صرفھا
 .االئتمانیة

ونشرھا  البیئة وتحسینھا بحمایة الخاصة والبحوث الدراسات تشجیع .١٤
وطلبة  الباحثین من دراستھا یمكن التي البیئیة المواضیع تحدید على والعمل

 على والتعاقد العلمیة والمؤسسات الجامعات في العلیا الدراسات
 وكذلك النفایات تدویر إعادة على التي تعمل المصانع إقامة وتشجیع.إجرائھا
 والتقنیات عالجة التلوثم ومنظومات  الحدیثة والمعدات اآلالت استخدام تشجیع

https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
https://www.epa.org.kw/uploads/epa-law-2015pdf.pdf
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 تلوثًا األقل تكنولوجیًا الممكنة والبدائل المتجددة الطاقة وتقنیات بیئیًا النظیفة
 .للبیئة

 النسبیة اإلداریة الغرامة تطبیق من البیئي اإلداري الضبط ھیئات تمكن .١٥
 التراخیص الغاء أو سحب على قدرتھا اإلداریة مع المصادرة وكذلك

 على األضرار ھذه لھا إزالة یكون كما البیئیة ألضرارل المسببة للمشروعات
  .المخالف نفقة

 الموظفین تأدیب یجیز متكامل تشریعي نظام بإفراد یقضي نص إیراد .١٦
 حمایة في واجباتھم أداء في إخاللھم حالة البیئة في حمایة عن المسؤولین

  . البیئة
 التوصیات :  ثالثًا  
 مسؤولیاتھم تجاه تطبیق مواد وبنود یتعین على كافة المؤسسات بالدولة تحمل .١

القانون المرتبطة بھم وضرورة عرض الجھات المعنیة في الدولة لكافة 
بیاناتھا البیئیة تطبیقا لمبدأ الشفافیة المعلوماتیة وفق أطر مقننة ومضابط 

  .محددة مشمولة بمواد ملزمة تجاه مكونات البیئة في البالد
وجدان األفراد وزیادة الفھم واإلدراك یجب توضیح مفھوم حمایة البیئة في  .٢

لدیھم حتى یعلموا أن التوازن الذي ینشدونھ ال یتأتى إال بالحفاظ على ذلك 
  .التوازن الذي یربط بین العناصر البیئیة

االرتقاء بالمجال البیئي من كونھ مصلحة عامة یحمیھا القانون إلى كونا حق  .٣
 وجعل ھذا األمر مبدأ - حق اإلنسان في بیئة نقیة–من حقوق المواطن 

  . دستوري أسوة بالقانون الدولي
  .ضرورة االھتمام بالتشجیر واتخاذ مناطق محمیة .٤
تحدیث قانون البیئة الكویتي دائمًا بما یتماشى واالتجاه الدولي الحدیث وذلك  .٥

بإضافة بعض المفاھیم الناقصة وإدراج جانب البیئة المعنویة وحمایتھ عن 
  .نونیة التي تحقق ھذا الغرضطریق سن القواعد القا

 الناحیة من لفائدتھا نظرًا الجماعیة البیئیة الدعوى بفكرة باألخذ التوصیة .٦
 .وأمریكیا فرنسا في ھو الحال كما العمومیة،

 .البیئي والتلوث بالبیئة الخاصة القانونیة النصوص تطبیق في الحزم .٧
 ائل المرئیةوس مختلف في البیئیة التوعیة مجال في اإلعالم دور تفعیل .٨

 ومھما وضعنا من قوانین ونظم للعمل البیئي ال یمكن .والمسموعة والمقروءة
أن نستغني عن الثقافة العامة للجمھور وردع الشخص قبل أن یقوم بعمل ضد 

  ."البیئة من خالل نشر التوعیة البیئیة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة
 ترسل دوریة كتب خالل من أو عالماإل بوسائل اآلخر والحین الحین بین التنویھ .٩

 المشروعات ترخیص طلبات مقدمي على للتنبیھ الترخیص للمختصین ولجھات
 من المشروع إنشاء إلى توجیھھم قبل البیئة علي موافقة للحصول أوًال للتوجھ
 أصحابھا یتعرض ال حتى وذلك  الخ٠٠٠ وتشطیبات معدات وتركیب مباني

 .بعد تنفیذھا المشروعات لھذه البیئة رفض حالة في للخسائر
 ذات الصناعیة المؤسسات على إجباري تأمین نظام بإیجاد التوصیة .١٠

 .البیئي الضرر الحاق إلى نشاطھا والتي یؤدي الخطرة األنشطة
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 تحریك في الحق العربیة والدول في الكویت الحكومیة غیر الجھات إعطاء .١١
 في الحال كما ھو البیئة ىعل الواقعة الجرائم في العام والمخاصمة الحق دعوى
 .الغربیة الدول

 فصل )والھواء األرض، الماء، ( البیئة عناصر من عنصر أن یكون لكل .١٢
 القانونیة بالحمایة المتعمقة األحكام كل مستقل في قانون حمایة البیئة یجمع

  .العنصر لذلك
 مبتكرة وأعمال بمجھودات یقوم لمن التشجیعیة الجوائز بعض منح .١٣

 مقدمھ من كان سواء جمالھا، وتحقیق تحسین البیئة في موتساھ تساعد
 .األفراد أو بعض األشخاص، أو اإلدارات أو الجمعیات

 وزیادة ذلك، على الباحثین وحث البیئة، مجال في العلمي البحث تفعیل .١٤
 المواطنین لدى الفھم واإلدراك زیادة في دورھا في وزارة البیئة جھود تكثیف
 . والمؤتمرات التدریبیة طریق الورش عن البیئیة لجرائما وكذلك البیئة بأھمیة
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 - :قائمة المراجع
 :  المراجع باللغة العربیة 

  الكتب : أوًال 
   إبراھیم سلیمان عیسى /د: 

ط ، .الم�شكلة والح�ل، دار الكت�اب الح�دیث، الق�اھرة، د      : تلوث البیئة في قضایا الع�صر  -
٢٠٠٢.  

 إبراھیم عبد العزیز شیحا/د: 

وأحكام القانون اإلداري اللبناني دراسة مقارنة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر     مبادئ   -
 .بیروت، من دون سنة نشر

 إحسان حفظي/د: 

 .٢٠٠٤ط ، .علم اجتماع التنمیة، دار المعارف الجامعیة، اإلسكندریة، د -
 إحسان علي محاسنھ/د: 

 .١٩٩١البیئة والصحة العامة، دار الشروق للنشر والتوزیع،  -
 أحمد عبد الخالق السید /د: 

 .١٩٩٤السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار الكتب، المنصورة،  -
 أحمد عبد الكریم سالمة/د: 

ق���انون حمای���ة البیئ���ة اإلس���المي مق���ارن ب���القوانین الوض���عیة، دار النھ���ضة العربی���ة،    -
 .١٩٩٦القاھرة، الطبعة األولى، سنة

س��ة تأص��یلیة ف��ي األنظم��ة الوطنی��ة و االتفاق��ات الدولی��ة،،       ق��انون حمای��ة البیئ��ة، درا   -
 .١٩٩٧،جامعة الملك سعود، الریاض ،١ط

 .التلوث النفطي وحمایة البیئة البحریة، الجمعیة المصریة للقانون الدولي -
 أحمد محمد حشیش/د: 

المفھ�����وم الق�����انوني للبیئ�����ة ف�����ي ض�����وء أس�����لمة الق�����انون المعاص�����رة، دار الفك�����ر     -
 .٢٠٠١ط ، .ة، دالجامعي،اإلسكندری

 اشرف ھالل /د: 

 .٢٠٠٥، مكتبة اآلداب ،مصر، ١جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، ط  -
 جعفر عبد السالم/د : 

 "دراسات في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة  " القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -
 .١٩٩٩، ٢،دار الكتاب المصري ، القاھرة ،ط

 حمیدة جمیلة/د:  

لقانوني للضرر البیئي وآلیات تعوی�ضھ، دار الخلدونی�ة للن�شر والتوزی�ع، ب�دن        النظام ا  -
 .٢٠١١ طبعة، الجزائر،

 خالد مصطفى فھمي/د : 

الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء الت�شریعات الوطنی�ة واالتفاقی�ات               -
  . ٢٠١١، ٢، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ط "دراسة مقارنة  "الدولیة 

 الباز  داود ./د: 

،دار  وم�صر  فرن�سا  ف�ي  العصر لمشكلة الضوضاء معالجة من ، العامة السكینة حمایة -
  .٢٠٠٤الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ، 
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األس��اس الدس��توري لحمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ،دار الفك��ر الج��امعي ،اإلس��كندریة ،ط      -
١،٢٠٠٦. 

 رشید الحمد ومحمد سعید صباریني /د: 

ط ، .تھا ، المجل���س ال���وطني للثقاف���ة والفن���ون واآلداب ، الكوی���ت ، د  البیئ���ة وم���شكال  -
١٩٧٩.  

 رضوان زیادة/د: 

  .٢٠٠٠ مسیرة حقوق اإلنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي لبنان، سنة  -
 رغب جبریل خمیس راغب سكران/د: 

 ال������صراع ب������ین حری������ة الف������رد وس������لطة الدول������ة، المكت������ب الج������امعي الح������دیث      -
  .٢٠٠٨ة،اإلسكندری

 ریاض صالح أبو العطا /د: 

 الع�ام ،دار الجامع�ة الجدی�دة ،األزا ریط�ة         ال�دولي الحقوق الجماعیة ف�ي ض�وء الق�انون          -
  .٢٠٠٩مصر ، "

 "حمایة البیئ�ة م�ن منظ�ور الق�انون ال�دولي الع�ام ،دار الجامع�ة الجدی�دة ،األزا ریط�ة           -
  .٢٠٠٩ط ، .،د "مصر 

 زكي حسین زیدان/د: 

أثرھ�ا عل�ى اإلن�سان وكی�ف عالجھ�ا اإلس�الم، دار الكت�اب الق�انوني،            األضرار البیئی�ة و     -
  .بدون طبعة

 زین الدین عبد المقصود/ د: 

، دار البح��وث "المواجھ��ة والم��صالحة ب��ین اإلن��سان وبیئت��ھ "  ق��ضایا بیئی��ة معاص��رة  -
  .١٩٩٨العلمیة، الطبعة الثانیة،الكویت، 

 زین الدین عبد المقصود/د: 

  .١٩٨١ت ومشكالت، دار عطوة القاھرة، بدون طبعة، سنة  البیئة واإلنسان عالقا -
 سامي جمال الدین /د: 

  .١٩٨٢اللوائح اإلداریة وضمانة الرقابة اإلداریة، اإلسكندریة منشأة المعارف،  -
 سعید سعد عبد السالم/د:  

 .٢٠٠٣مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -
 الطماوي سلیمان/د: 

 ،الق�اھرة  العرب�ي  الفك�ر  ،دار٥ ط ،-مقارن�ة  دراس�ة - اإلداری�ة  للقرارات العامة النظریة -
١٩٨٤.  

 صالح الدین فوزي /د : 

  .١٩٩٨دعوى اإللغاء مكتبة الجالء الجدیدة المنصورة ،–القضاء اإلداري  -
 طالل بن سیف بن عبداهللا الحوسني /د: 

 .٢٠٠٥ حمایة البیئة الدولیة من التلوث، مایو  -
 بد الحكم عبد اللطیف الصغیري ع/د: 

  .١٩٩٤البیئة في الفكر اإلنساني والواقع اإلیماني،الدار المصریة اللبنانیة، -
 عبد الرؤوف ھاشم بسیوني /د: 

،دار ١نظریة الضبط اإلداري في الفكر النظم الوضعیة المعاصرة وال�شریعة اإلس�المیة           -
  .٢٠٠٧الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
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 ر عبد الھاديعبد العزیز مخیم/د 

 دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة، دار النھضة العربی�ة، الق�اھرة، ب�دون طبع�ة،                -
 .١٩٨٦سنة 

واألجنبی�ة   الوطنی�ة  الت�شریعات  أحك�ام  ض�وء  ف�ي  ال�صناعیة  النفای�ات  م�ن  البیئة حمایة  -
 .١٩٨٥والدولیة دار النھضة العربیة القاھرة، 

 عبد الغني بسیوني عبد اهللا /د: 

ون اإلداري دراسة مقارنة ألسس ومب�ادئ الق�انون اإلداري وتطبیقاتھ�ا ف�ي م�صر               القان -
  .١٩٩١اإلسكندریة منشأة المعارف باإلسكندریة،

  .٢٠٠٣نشأة المعارف، اإلسكندریة، مالقانون اإلداري، في العامة النظریة -
 عبد الفتاح مراد/د: 

ًا، دار ن�شر الكت�ب    شرح ت�شریعات البیئ�ة ف�ي م�صر وف�ي ال�دول العربی�ة محلی�ًا ودولی�                  -
  .١٩٩٦والوثائق المصریة، القاھرة، 

 عبد اللطیف رشاد أحمد /د: 

  .٢٠٠٧، الطبعة األولى دار الوفاء، اإلسكندریة، -منظور اجتماعي–البیئة واإلنسان  -
 عطاء سعد محمد حواس/د: 

المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الج�وار، دراس�ة مقارن�ة، ال�دار                -
  .٢٠١١معیة الجدیدة، بدون طبعة، اإلسكندریة، الجا

 علي سعیدان/د: 

حمای��ة البیئ��ة م��ن التل��وث ب��المواد اإلش��عاعیة والكیماوی��ة ف��ي الق��انون الجزائ��ري، دار    -
  .٢٠٠٨، الجزائر،١الخلدونیة، ط 

 زید أبو محمد علیان علي-الدباس صالح محمد علي/د: 

  .٢٠٠٥ عمان، وزیع،والت للنشر الثقافة دار وحریاتھ، اإلنسان حقوق  -
 عمر سعد اهللا /د:  

 .٢٠٠٨،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ٢معجم في القانون الدولي المعاصر، ط -
 عید أحمد الحسبان/د: 

دراس��ة دس��توریة تحلیلی��ة ( النظ��ام الدس��توري للح��ق ف��ي البیئ��ة ف��ي ال��نظم الدس��توریة   -
  .٢٠١١، ١دراسات علوم الشریعة، العدد ) مقارنة

 مد مناحي العازمي عید مح/د:  

  .٢٠٠٩الحمایة اإلداریة للبیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -
 فارس محمد عمران/د:  

 السیاسة التشریعیة لحمایة البیئة في م�صر وقط�ر ودور األم�م المتح�دة ف�ي حمایتھ�ا،                   -
  .٢٠٠٥المكتب الجامعي الحدیث باإلسكندریة، مصر، 

 فؤاد العطار /د:  

  بدون تاریخ –قانون الدستوري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة النظم السیاسیة وال -
 ماجد راغب الحلو/د:  

 قانون حمایة البیئة في ض�وء ال�شریعة، ال�دار الجامعی�ة الجدی�دة للن�شر، اإلس�كندریة،             -
  .٢٠٠٤بدون طبعة، سنة 

 محمد إبراھیم حسن /د: 
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 مرك��ز اإلس��كندریة  البیئ��ة والتل��وث ،دراس��ة تحلیلی��ة ألن��واع البیئ��ات ومظ��اھر التل��وث     -
  .١٩٩٧للكتاب،األسكندریة،

 محمد حسین عبد القوي/د: 

 .٢٠٠٢الحمایة الجنائیة للبیئة الھوائیة النسر الذھبي القاھرة ،  -
 .محمد سعد فودة/ د : 

دراسة فقھیة قضائیة مقارن�ة ، دار الجامع�ة الجدی�دة     النظریة العامة للعقوبات اإلداریة -
 .٢٠٠٨،اإلسكندریة ، 

 ید عبد اهللا الحمیديمحمد سع/د : 

الم��سؤولیة المدنی��ة الناش��ئة ع��ن تل��وث البیئ��ة البحری��ة والط��رق القانونی��ة لحمایتھ��ا         -
 .٢٠٠، الطبعة األولى، دار الجامعة الجدیدة، األزا ریطة،،)دراسة مقارنة(
 . القحطان عبید محمد/د: 

ة الق�اھرة،  العربی�  النھ�ضة  دار المتح�دة،  العربی�ة  اإلم�ارات  دول�ة  ف�ي  اإلداري ال�ضبط    -
٢٠٠٣.  

 . محمد محمد عبده إمام /د: 

،دار الفك���ر الج���امعي اإلس���كندریة ، ١وحمای���ة ال���صحة العام���ة، ط  الق���انون اإلداري -
٢٠٠٧. 

 محمود عاطف البنا /د:  

 .١٩٩٢الوسیط في القانون اإلداري ،الطبعة الثانیة ،دار الفكر العربي ،القاھرة ، -
 معمر رتیب محمد عبد الحافظ /د: 

 للبیئ��ة وظ��اھرة التل��وث، دار الكت��ب  ال��دولي الق��انون: ب محم��د عب��د الح��افظ معم��ر رتی�� -
 .٢٠٠٨القانونیة، المحلة الكبرى مصر 

 منى قاسم /د: 

 .١٩٩٤ ،الطبعة الثانیة ،المصریةالتلوث البیئي والتنمیة االقتصادیة ،الدار  -
 ناصر حسین العجمي/د: 

ارن ، دار النھ��ضة العربی��ة ،  الج��زاءات اإلداری��ة العام��ة ف��ي الق��انوني الك��ویتي والمق��    -
 .٢٠١٠القاھرة ، 

 . نواف كنعان/د: 

 .٢٠٠٦القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، : -
 نور الدین ھنداوي/د: 

  .١٩٩٢ الحمایة الجنائیة للبیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون طبعة، سنة  -
   -:رسائل الماجستیر و الدكتوراه: ثانیًا 
 أسامة عبد العزیز/د: 

نحو سیاسة جنائیة لحمایة البیئة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامع�ة               -
 .٢٠٠٥اإلسكندریة، 

 الدلیمي حمادة إبراھیم حبیب/د :  

 -الق�انون  دكت�وراه كلی�ة   العادی�ة أطروح�ة   الظ�روف  ف�ي  اإلداري ال�ضبط  س�لطة  ح�دود  -
  .٢٠٠٧ بابل، جامعة

 الھادي بدع مخیمر العزیز عبد/د: 
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نحو تع�دیل دس�توري ف�ي مج�ال حمای�ة البیئ�ة ونف�اذ أحك�ام الق�انون ال�دولي ف�ي النظ�ام                 -
–القانوني المصري بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الح�ادي ع�شر لكلی�ة الحق�وق                 

 .٢٠٠٧-جامعة المنصورة بعنوان اإلصالح الدستوري وأثره على التنمیة 
 علي بن علي مراح/د: 

یة ع�ن التل�وث عب�ر الح�دود، أطروح�ة لنی�ل درج�ة دكت�وراه دول�ة ف�ي                     المسؤولیة الدول  -
  .٢٠٠٦القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  :األبحاث والمقاالت والمجالت: ثالثا 
 أحمد أبو الوفاء  /د: 

ت����أمالت ح����ول الحمای����ة الدولی����ة للبیئ����ة م����ن التل����وث ، المجل����ة الم����صریة للق����انون   -
 .١٩٩٣  ،مصر،٤٩ :الدولي،العدد

 :أحمد عبد الكریم سالمة/د

مب��ادئ حمای��ة البیئ��ة ف��ي الق��وانین الوض��عیة و ال��شریعة اإلس��المیة، مجل��ة البح��وث          -
 .١٩٩٥، أفریل  ١٧القانونیة واالقتصادیة كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

 إسماعیل سراج /د: 

ق��د ال��دولي  ،مجل��ة التموی��ل والتنمی��ة ، ص��ندوق الن   " حت��ى ت��صبح التنمی��ة الم��ستدامة    -
 .١٩٩٣،دیسمبر 

 حسني أمین/د: 

، م�صر ،  ١١٠ :دار نشر، العدد.مقدمات القانون الدولي للبیئة، مجلة السیاسة الدولیة -
١٩٩٢. 

 خالد سعد زغلول حلمي/د: 

 ق�ضایا البیئ�ة والتنمی�ة االقت�صادیة الم�ستمرة، مجل�ة البح�وث القانونی�ة واالقت�صادیة،           -
 .١٩٩٢ الرابع، أكتوبر كلیة الحقوق،جامعة المنوفیة، العدد

 الباز  داود /د:  

 حمایة القانون اإلداري للبیئة ف�ي دول�ة الكوی�ت م�ن التل�وث ال�سمعي، مجل�ة الكوی�ت،                   -
  .٢٠٠٦دیسمبر  ٣٠العدد الرابع، 

 صالح الدین عامر/د: 

مقدمات القانون الدولي للبیئة، مجلة الق�انون واالقت�صاد كلی�ة الحق�وق، الق�اھرة، ع�دد             -
  .١٩٨٣خاص، لسنة 

 محمود أحمد أبو لیل/د: 

حمای�ة البیئ��ة ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة، مجل��ة ال��شریعة والق��انون، ت��صدر ع��ن مجل��س    -
 .٢٠٠١، جانفي  ١٤النشر العلمي، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، العدد 

 شحاتة مصطفى موسى/د: 

ء الق�ضا  ورقاب�ة  بالبیئ�ة  ال�ضارة  الم�صنفة  المن�شآت  مواجھ�ة  ف�ي  اإلداری�ة  الج�زاءات  -
اإلداري ف��ي فرن��سا علیھ��ا مجل��ة الحق��وق للبح��وث والدراس��ات القانونی��ة واالقت��صادیة    

  .٢٠٠٤جامعةاإلسكندریة،دار الجامعة الجدیدة ،اإلسكندریة ،  -،كلیة الحقوق 
 : مواقع اإلنترنت-:رابعا
 سفیان قري بن /د: 

 الوطنی�ة  س�ة المدر إج�ازة  لنی�ل  تخرج الجزائر مذكرة في البیئة لحمایة القانوني النظام -
 :الت������الي اإللكترون������ي الموق������ع عل������ى ، من������شورة للق������ضاء

http://www.djelfa.info/vb/. 

http://www.djelfa.info/vb/
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 بن علیة  بن عط اهللا/د : 

 ،ج��وان ٢ حق��وق اإلن��سان الع��دد  مجل��ة جی��ل ،» للح��ق ف��ي البیئ��ة الحمای��ة الدولی��ة« -
 ٥٩،ص٢٠١٣

 jilrc-magazines.Com: على الموقع اإللكتروني
 حسن أحمد شحاتھ /د:  

. ١٨البیئ����������������ة والتل����������������وث والمواجھ����������������ة المكتب����������������ة اإللكترونی����������������ة ص  -
www.kotobarabia.com  

  -:المراجع األجنبیة 
 Alexandre Kiss:  

- Un aspect du droit de vivre le droit à l’environnement, 
Bruylant , Bruxelles,٢٠٠١.  

 Ander de Laubadere: 

- Trait ele’mentaire de Droit Administratif, L. G.D.J, 
PARIS, ١٩٧٦ 

Article (٣) du LOi n° ٦٦٣-٧٦ du ١٩ juillet ١٩٧٦ relative aux 
installations classées pour la Assemblée nationale, 
Paris ٢٠٠٤.  

 BURDEAU ( G ) : 

- droit constitutionnel et institutions Politiques . L.G.D.J 
Paris ١٩٧٦ . 

 David R.Boyd:  

- The Statuts of Constitutional Protection for the 
Environement in Other Nations, , avilable on the 
site : http://davidsuzuki.org/publications. 

 Duverger ( M ) : 

- droit constitutionnel et institutions Politiques T٢ PU.F . 
Paris ١٩٧٦ . 

 E. Brandl, and H. Bunger: 

-  Constitutional entrenchment of environmental 
protection: A comparative analysis of experiences 
abroad, Harvard environmental law review, ١٩٩٢ ,١٦. 

- Environmental protection in a constitution offers several 
advantages over environnement, n°١٩٧٦ ,١. 

 Frank De Roose et Philippe Van Parijs: 

- la pensée écologiste , De Boeck université , Bruxelles 
Belgique , ١er éd , ٢ tirage ١٩٩٤.  

 J. P. Beurier: 

- droit international de l'environnement, éd: Pedone, 
Paris, ٢٠١٠ 

 Jean- Paul Métailié et Georges Bertrand: 

http://davidsuzuki.org/publications
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- Les mots de l'environnement,presses universitaires du 
Mirail, Toulouse France, ٢٠٠٦.  

 J-M.LAVIELLE : 

-  Droit International de l’Environnement, ٢eme Edition , 
ELLIPSES, Paris, ٢٠٠٤, 

 KISS (A): 

- peut-on définir le droit de l’homme à l’environnement ? 
Rev. Juridique et environnement, n°١٩٧٦ ,١. 

 Le Petit Robert, 

- tom ٠١, Paris, ١٩٩١. 
 Le prestre phillipe: 

- protection de l’environnement et relations 
internationales (les défis de      l’écodéveloppement 
,Armand COLIN , paris,٢٠٠٥, 

- l'environnement, Documents législatifs de l'Assemblée 
nationale, N°١٥٩٥, 

 M. N. Kosciusko Morizet,: 

-  Rapport fait au nom de la Commission des 
loisconstitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de laRépublique sur le projet 
de loi constitutionnelle (n° ٩٩٢) relatif à la charte 
del'environnement, Documents législatifs de 
l'Assemblée nationale, N°١٥٩٥, Assemblée nationale, 
Paris ٢٠٠٤. 

 M..Dejaent: 

- pons droits de l'homme et environnement, éditions du 
conseil de l'europe, juin ٢٠٠٢. 

- pons, l'insertion du droit de l'homme a l'environnement 
dans les systèmes régionaux de  de l'homme, RUDH, 
vol, ٠٣, N° : ١٩٩١ ,١١,  

 Maurice Hauriou: 

- Precis ele’mentaire de droit administratif, PARIS, ١٩٣٣. 
 Michel Despax: 

- droit de l’environnement, édition Litec, France, ١٩٨٠. 
 Michel prieur: 

- droit de l’environnement, ٤ eme édition, Dalloz, France, 
٢٠٠١,  

 Oliver c Ruppel : 
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- third generation rights and the protection of 
evironement in namipia .  

 P.Kromarek: 

- quel droit a l'environnement ? Historique et 
développement " environnement et droit de l'homme ", 
UNESCO, édition, paris, ١٩٨٧. 

 P/Prieur Michel : 

- Droit de l’environnement,Presise Dalloz, ٢eme édition 
١٩٩١. 

- « Le droit international de l’environnement » ;Pedone 
,Paris ٢٠٠٠. 

Réducteur et vague » : 
  Agathe (V.L) :  

- « Droit de l’environnement » ; P.U.F ٢٠٠٢. 
 UNTERMAIER (J),: 

- Droit de l’homme à l’environnement et libertés publique. 
Rev. Juridique et environnement, n°١٩٧٨ ,٤. 
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