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  Smail Seffahi  @hotmail.fr :البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث

یعالج موضوع البحث أحد المحاور األساسیة التي اھتم بھا المجتمع الدولي بصفة     

عامة والمملكة العربیة السعودیة بصفة خاصة، لكونھ یكرس أحد حقوق األساسیة 

أال وھو حق العیش في بیئة سلیمة، وتزداد أھمیتھ؛ خاصة في ظل تنامي  لإلنسان

األخطار الناجمة عن التلوث،وتطرح الدراسة إشكالیة بحثیة تتمثل في الـدور الـذي 

تلعبـھ األنظمة بمختلف أنواعھا في حمایة البیئیة، ومدى قدرتھا للتوفیق بین حمایة 

وإجابة عن إشكالیة الموضوع، . الدولة لتحقیقھاالبیئة والتنمیة االقتصادیة التي تسعى 

اعتمدت على المنـھج الوصفي التحلیلـي مـن خـالل تحلیل النصوص القانونیة المنظمة 

لآللیات المتخذة مـن قبـل المنظم السعودي في مجـال حمایـة البیئة، وقسمت موضوع 

أھمیة البحــث البحث إلى ثالثة فصول باإلضافة إلى مقدمة عامة نوضــح فیــھا 

وأھدافــھ وأسباب اختیاره ومشكالتھ والمنھج المعتمد وخطـة البحـث وغیرھا مـن 

بینما تناولنا في الفصل التمھیدي مفھوم حمایة للبیئیة بالمملكة .العناصر الضروریة

العربیة السعودیة وأساسھا القانوني بالمملكة العربیة السعودیة، أما الفصل األول 

اإلداریة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة، وأخیرا عالجت في  خصصتھ للحمایة

وخلصنا في نھایة .الفصل الثاني الحمایة الجنائیة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة

الدراسة ان المملكة العربیة السعودیة اولت اھتماما كبیرا للبیئة اآلن أن ھذه األنظمة 

ظم لوضع نظام بیئي موحد یھتم بجمیع متفرقة، األمر الذي یستدعي تدخل المن

  .المكونات البیئیة لتفادي التشتت والتعدد التشریعي الموجود بالمملكة

الحمایة الجنائیة للبیئة ، نظام بیئي، التعدد التشریعي، التلوث،  :الكلمات المفتاحیة

  .النصوص القانونیة
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Abstract: 
The research topic deals with one of the main axes that the 
international community in general and the Kingdom of Saudi 
Arabia in particular paid attention to, as it consecrates one of 
the basic rights of the human being, which is the right to live 
in a healthy environment, and its importance increases. 
Especially in light of the growing dangers resulting from 
pollution, and the study raises a research problem 
represented in the role that various types of systems play in 
protecting the environment, and the extent of their ability to 
reconcile between environmental protection and economic 
development that the state seeks to achieve.  
In response to the problematic of the topic, I relied on the 
descriptive and analytical approach through analyzing the 
legal texts regulating the mechanisms taken by the Saudi 
regulator in the field of environmental protection, The 
research topic was divided into three chapters in addition to a 
general introduction in which we explain the importance of 
the research, its objectives, reasons for choosing it, its 
problems, the approach adopted, the research plan and other 
necessary elements. 
 While we discussed in the introductory chapter the concept 
of environmental protection in the Kingdom of Saudi Arabia 
and its legal basis in the Kingdom of Saudi Arabia, while the 
first chapter is devoted to the administrative protection of the 
environment in the Kingdom of Saudi Arabia, and finally, in 
the second chapter, the criminal protection of the 
environment in the Kingdom of Saudi Arabia is dealt with. We 
concluded at the end of the study that the Kingdom of Saudi 
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Arabia has paid great attention to the environment now that 
these systems are dispersed, which calls for the intervention 
of the regulator to set up a unified environmental system that 
takes care of all environmental components to avoid 
dispersion and legislative plurality in the Kingdom. 
Keywords:Criminal Protection Of The Environment  , 
Environmental System , legislative Plurality , Pollution , Legal 
Texts. 
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  تمھید
یعالج البحث موضوعا یشكل محور اھتمام المجتمع الدولي والدولة على حد سواء، 

كرس أحد حقوق اإلنسان الجوھریة أال وھو الحق في البیئة، وتزداد أھمیتھ؛ لكونھ ی
خاصة في ظل تنامي األخطار الناجمة عن التلوث، وتطرح ھذه الدراسة جملة من 
التساؤالت المتمثلة في طبیعة اإلطار القانوني الذي ینظم حمایة البیئة 

ت القانونیة التباعھا، وھل أن السعودیة،والمبادئ القانونیة التي تحكمھا؟ واإلجراءا
ھذه المبادئ تستجیب لحمایة البیئة وفقا للمعاییر المحددة في االتفاقیات الدولیة؟ وإجابة 

فصول باإلضافة الى مقدمة  عن تلك التساؤالت، قمنا بتقسیم موضوع البحث الى ثالثة
والمنھج  عامة نوضــح فیــھا أھمیة البحــث وأھدافــھ وأسباب اختیاره ومشكالتھ

بینما تناولنا في الفصل .المعتمد وخطـة البحـث وغیرھا مـن العناصر الضروریة
التمھیدي مفھوم حمایة للبیئیة بالمملكة العربیة السعودیة وأساسھا القانوني بالمملكة 
العربیة السعودیة، أما الفصل األول خصصتھ للحمایة اإلداریة للبیئة بالمملكة العربیة 

یرا عالجت في الفصل الثاني الحمایة الجنائیة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة، وأخ
ویستند ھذا البحث على دراسة أحكام وبنود التشریعات البیئیة السعودیة، . السعودیة

ولما كان نطاق الدراسة ال یسمح بالتطرق لكل التشریعات، فإننا سنكتفي بدراسة 
  .ة السعودیةأھمھا والتي تعالج قضایا تتمیز بھا البیئ

  أھمیة البحث: أوال
لھ  ٢٠/٣٠إن التطرق لموضوع حمایة البیئة بالمملكة العربیة السعودیة وفق رؤیة 

أھمیة بالغة، سواء من الناحیة النظریة أو العملیة، فمن الناحیة النظریة یتمثل في 
لدولة  الدور الكبیر الذي تلعبھ البیئة في حیاة اإلنسان من جھة، والدور الذي تلعبھ ا

في ھذا المجال من جھة أخرى، حیث أن البیئة باعتبارھا الوسط الذي یعیش فیھ 
اإلنسان ویتحتم علیھ التفاعل معھا، كان البد  من الحرص على المبادئ العامة لقانون 
حمایة البیئة والمتمثلة في مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي ومبدأ عدم تدھور 

أ النشاط الوقائي وتصحیح األضرارالبیئة والحرصعلى الحفاظ الموارد الطبیعیة و مبد
علیھا ، وھذا ما أكدتھالنظم البیئیة الحدیثة من خالل المھام التي تمارسھا الدولة في 

أما من الناحیة العملیة، فتتمثل في اھتمام الدولة المتزاید بھذا المجال،  .ھذا المجال
ما یجعل من مھمة جمعھا في بحث واحد وتعدد القطاعات والقوانین التي تنظمھ، م

یعطي إمكانیة تكوین نظرة شاملة عن المجال، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبھ الدولة 
 .في القطاع سواء من الجانب القانوني أو التنظیمي

  أھداف البحث: ثانیا
كة ھذه الدراسة الى إبراز اھم االلیاتالقانونیة واإلداریة التي اعتمدتھا الممل تھدف 

من خالل إیضاح وتحلیل األصول القانونیة المتعلقة . العربیة السعودیة لحمایة البیئة
  :بھا، باإلضافة الى تحقیق أھداف اخري والمتمثلة في النقاط التالیة والمتمثلة فیما یلي
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توضیح دور االنظمة في الحفاظ على البیئة ورعایتھا، من خالل إبراز حجم .١
 .لبیئة، والكشف عن المبادئ العملیة لتحقیق ذلكاھتمام األنظمة الكبیر با

 التعرف على الدور الذي تلعبھ الدولة في حمایة البیئة.٢

 االضطالع على االلیات واألسالیب التي یوفرھا النظام لحمایة البیئة.٣

بیان االلیات الرقابیة والعقابیة التي دعت األنظمة القانونیة لتحقیقھا والتي تسھم  ..٤
لبیئة ورعایتھا، ومدى توافق قانون البیئة السعودي مع رؤیة في الحفاظ على ا

   .في ذلك ٢٠/٣٠

  إبراز االثار الخطیرة المترتبة على تلوث البیئة والعبث بعناصرھا ومكوناتھا.٥

  كشف مدى فعالیة األنظمة فیما یخص حمایة البیئة .٦

  مشكلة البحث: ثالثا

المبادئ والقیـم والسـلوكیات  تعمـل األنظمة القانونیة بمختلف فروعھا عـلى تكریس
البیئیـة لدى االنسان، مـن خالل خضوعھ لمقتضیاتھا، وھـذا یسـاھم في تنشـئة 
االنسان الواعـي بیئیـا،وبالتالي یعمـل تلقائیـا عـلى حمایة البیئـة، ومـن ھـذا المنطلق 

مایة تكمـن مشـكلة البحـث في الـدور الـذي تلعبـھ األنظمة بمختلف أنواعھا في ح
البیئیة،والى مدى تمكنت القوانین المتعلقة بالبیئة من التوفیق بین مھام الدولة في 
حمایة البیئة من جھة، والمتطلبات االقتصادیةواالجتماعیة التي تسعى الدولة لتحقیقھا 
من جھة أخرى؟ وھل یمكن القول أن اآللیاتواألسالیب التي كرسھا االنظمة البیئیة كان 

افي في توفیر الحمایة القانونیة للبیئة؟وبالتالي طـرح السـؤال المركزي لھا الدور الك
كیـف تسـاھم القواعد النظامیة والممارسة القضائیة في حمایة البیئة والمحافظة علیھـا 

بمعنى ھل األنظمة القانونیة المعتمدة من طرف المملكة  ٢٠/٣٠وذلك في ظل رؤیة 
  .ي المجال البیئيف ٢٠/٣٠قادرة على تحقیق اھداف رؤیة 

  تساؤالت البحث: رابعا

یتفرع عن ھذه اإلشكالیة أسئلة أخرى فرعیة سنحاول اإلجابة عنھا من خالل     
  :دراسة ھذا الموضوع والتي نوجزھا كالتالي

  ما مدى فعالیة النظم القانونیة في مجال حمایة البیئة؟ .١

  ما المقصود بحمایة البیئة؟ .٢

  یة البیئة؟ ما ھي الھیئات المكلفة بحما.٣

  ما ھي الوسائل الرقابة المعتمدة في مجال حمایة البیئة؟.٤

  ؟٢٠/٣٠مدى مالءمة األنظمة القانونیة البیئیة لتحقیق أھداف رؤیة .٥
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  منھج البحث: خامسا

لإلجابة عن إشكالیة الموضوع، سنعمد باألساس باستخدام المنـھج الوصفي التحلیلـي 
وص القانونیة المنظمة لآللیات المتخذة مـن قبـل والـذي یظھـر مـن خـالل تحلیل النص

المنظم السعودي في مجـال حمایـة البیئة، فضال عن االستعانة بالمنھج االحصائي 
  . وتقنیات البحث العلمي للصول الى النتائج المحدد في البحث

  خطة البحث: سادسا

یتم تقسیم  لإلجابة على إشكالیة الموضوع ودراسة مختلف جوانبھ القانونیة، سوف
موضوع الدراسة الى ثالثة فصول مع مقدمة عامة تناولنا في الفصل التمھیدي مفھوم 
حمایة للبیئیة بالمملكة العربیة السعودیة واساسھا القانوني بالمملكة العربیة السعودیة، 
أما الفصل األول خصصتھ للحمایة اإلداریة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة، وأخیرا 

ویستند ھذا . في الفصل الثاني الحمایة الجنائیة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة تناولت
البحث على دراسة أحكام وبنود التشریعات البیئیة السعودیة، ولما كان نطاق الدراسة 
ال یسمح بالتطرق لكل التشریعات، فإننا سنكتفي بدراسة أھمھا والتي تعالج قضایا 

  :وتبعا لذلك ستكون الخطة على الشكل التالي. ةتتمیز بھا البیئة السعودی
تشمل أھمیة البحث وأھدافھ وأسباب اتخاذه، ومشكالتھ، والتساؤالت : مقدمة عامة

  الفرعیة والمنھج المعتمد والخطة 
  مفھوم حمایة للبیئیة بالمملكة العربیة السعودیة واساسھا القانوني: الفصل التمھیدي

  ٢٠/٣٠ة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة في ظل رؤیة الحمایة اإلداری: الفصل األول
  ٢٠/٣٠الحمایة الجنائیة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة في ظل رؤیة : الفصل الثاني
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  الفصل التمهيدي

  محاية للبيئية باململكة العربية السعودية واساسها القانوني مفهوم

وأساسھا القانوني من خالل التطرق نتناول في الفصل التمھیدي مفھوم حمایة البیئة 
  :لتوضیح معنى الحمایة البیئیة واساسھا القانوني وذلك في مبحثین اساسین

  املبحث األول

  مفهوم احلماية البيئة وأهدافها 

نعالج في ھذا المبحث مفھوم حمایة البیئة مع تبیان أھدافھا وذلك في مطلبین،      
البیئیة، ونخصص المطلب الثاني ألھداف  نتناول في المطلب األول مھوم الحمایة

  الحمایة البیئیة

  اطب اول

ا وم ا  
   

ھي المحافظة لقد عرف النظام السعودیفیالمادة األولى من النظام للبیئة حمایة البیئة، 
ة، على البیئة، وتشمل منع التلوث، والتخفیف من حدتھ، والحد من تدھور البیئ

وضمان تحقیق التنمیة المستدامة؛ وذلك من خالل االلتزام بالمقاییس والمعاییر 
كما .١واإلجراءات الوقائیة أو العالجیة المتعلقة بالبیئة وفقًا ألحكام النظام واللوائح

المحافظة على مكونات البیئة واالرتقاء بھا، ومنع "عرفھا المشرع المصري بانھا
الل من حدة التلوث وتشمل ھذه المكونات الھواء والبحار تدھورھا أو تلوثھا، واإلق

والمیاه الداخلیة متضمنة نھر النیل والبحیرات والمیاه الجوفیة واألراضي والمحمیات 
  ٢.الطبیعیة والموارد الطبیعیة األخرى

   

ویفھم من التعاریف المشار الیھا أعاله أّنحمایة البیئة تعني ترشید استخدام الموارد 
ویتطلب الترشید، ضرورة . ة والحیلولة دون تلوثھا والحفاظ على توازنھاالطبیعی

إخضاع الموارد الطبیعیة لمعاییر االستخدام األمثل للموارد، لكي نضمن لھا بقاءھا 
وال شك في أّن الوسیلة لتحقیق ھذا . وتجددھا وعدم حرمان األجیال القادمة منھا

فظة الموارد المتجددة وإطالة أمد الترشید تكمن في تھیئة أنسب الظروف للمحا
وحمایة البیئة .استخدام الموارد غیر المتجددة، والبحث الدؤوب عن إیجاد بدائل لھا

تتطلب منع أسباب التلوث، ومكافحة األسباب القائمة، من أجل إعادة التوازن البیئي، 

                                      
وتاریخ ) ١٦٥/م(الفقرة الثانیة من النظام العام للبیئة الصادر بالمرسوم ملكي رقم  ١

 ھـ١٤٤١/١١/١٩
والمنشور بالجریدة  ١/٤٩ن البیئة المصري المقصود بحمایة البیئة في المادة لقد عرف قانو ٢

 ٣/٢/١٩٩٤٢- ٥الرسمیة رقم 
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ثة، إذ لم یدرك والواقع أّن الحمایة القانونیة للبیئة تتسم بالحدا ١.والقضاء على آثارھا
الفكر القانوني مدى الحاجة إلى تنظیم قانون لحمایة البیئة إال في وقت متأخر أو 
حدیث نسبیًا، حیث بات واضحًا أن أي اعتداء على البیئة یؤدي إلى تعطیل عجلة 
التنمیة، ویشكل في الوقت ذاتھ اعتداء مباشرًا على المجتمع، ومن ثّم یعد اعتداء 

ورّبما یعود السبب في تأخر االھتمام القانوني بالبیئة إلى  ٢.الفردمباشرًا كذلك على 
. أّن االھتمامات األولى بالبیئة وحمایتھا من التلوث، جاءت من مجال العلوم الطبیعیة

عالوة على صعوبة تحدید نطاق الحمایة التي ترتد بدورھا إلى صعوبة تحدید ماھیة 
البیئة التي یعیش فیھا، بوسائل مختلفة ال  ومع محاولة اإلنسان السیطرة على. البیئة

یمكن قبولھا، كان طبیعیًا أن یثیر سلوكھ ردود فعل عنیفة ضد ما یفعلھ بالبیئة، وھو 
  ٣.ما أدى إلى یقظة رجال القانون واستشعارھم ضرورة تدخلھم لتنظیم ھذا السلوك

                                      
  ١٦/١٩٩٦والمعدل تحت رقم  ١٩٩٥لسنة  ٢١قانون إنشاء الھیئة العامة للبیئة في رقم  ١
ندریة دار المطبوعات الجامعیة اإلسك –ماجد راغب لحلو قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة  ٢

 .١٦٥ص  ١٩٩٩
البدري، الحمایة القانونیة للبیئة في المملكة العربیة السعودیة، معھد اإلدارة العامة،   أحمد حامد٣

 .٦٥ص  ٢٠١٠- الریاض
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ب اطا  

 ا داف اأ  

من التلوث تقلیل االستنزاف من الموارد الطبیعیة، معالجة  تكمن أھمیة حمایة البیئة   
التلوث الناتج عن األنشطة البشریة وخاصة الصناعیة منھا، رفع اإلنتاج الزراعي، 
فعندما تزداد إنتاجیة الزراعة والمساحات الخضراء زادت الّنظافة وجمالّیة األشیاء، 

الدول المتقّدمة، استعمال المصادر خلق الوعي البیئي بین األجیال، تبادل الخبرات مع 
كذلك یھدف القانون الدولي للبیئة بالدرجة ١.البدیلة للطاقة كالشمس، والماء، والریاح

األساس إلى حمایة البیئة، أي حمایة المحیط من أي تدھور أو ضرر من شأنھ أن 
أن كل شكل من ”یعرض وظائفھ الحالیة والمستقبلیة للخطر، تنص الدیباجة على 

كال الحیاة فرید في ذاتھ، ویستحق االحترام بصرف النظر عن قیمتھ لإلنسانویؤكد أش
أن الجنس البشري ھو جزء  :میثاق األمم المتحدة أیضًا الغایة من حمایة البیئة بقولھ

من الطبیعة، وأن الحیاة تعتمد على العمل المتواصل للنظم الطبیعیة التي تعد مصدر 
وعلیھ فإن غایة القانون الدولي للبیئة تكمن في خدمة  ٢الطاقة والمواد الغذائیة،

المصلحة المشتركة للبشریة وبقائھا إضافة إلى تبادل الحقوق والواجبات، كذلك حدد 
المبدأ األول من إعالن ستوكھولم بالتزام كل شخص لحمایة وتحسین البیئة من أجل 

یجب أن تتخذ “ ول بالقولاألجیال الحالیةوالمستقبلیة، كما  أشار المبدأ إلى دور الد
الدول جمیع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي یمكن أن تعرض صحة 
البشر للخطر أو أن تضر بالموارد الحیة واألحیاء البحریة، أو أن تضر بمرافق 

  ٣.”االستجمام الطبیعیة أو أن تتداخل مع االستخدامات األخرى المشروعة للبحار

                                      
صالح عبد الرحمن عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي ١

 ٣٥ص ٢٠١٠، ١الحقوقیة، لبنان، ط
حمن عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي صالح عبد الر٢

 ٦٥م، ص ٢٠١٠، ١الحقوقیة، لبنان، ط
 ،١٢٠صالح عبد الرحمن عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، مرجع سابق ص ٣
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  املبحث الثاني

  االساس القانوني حلماية البيئة باململكة العربية السعودية
  

لقد حظیت البیئة في المملكة العربیة السعودیة بإطار قانوني ھام، غایتھ الحفاظ على 
یستندھذا التنظیم على قواعد دستوریة . المكونات البیئیة،نظرا لمكانتھا في حیاة األفراد

كم، مرسخا بذلك أھمیتھا ضمن باقي الحقوق من خالل ما ورد في النظام األساسي للح
وفي ھذا المبحث سنعالج .المكفولة،ثم ما جاءت بھ األنظمة البیئة بمختلف أنواعھا

اإلطار القانوني لحمایة البیئة بالمملكة العربیة السعودیة من خالل تقسیمھ إلى مطلین 
في األساسي للحكم، اساسین، تناول في المطلب األول، األساس القانوني لحمایة البیئة 

  .بینما نخصص المطلب الثاني لألساس القانوني للبیئة في األنظمة السعودیة
  

  اطب اول

  أس ا ا  اظم ا م 
  

تعتبر المملكة العربیة السعودیة من بین الدول التي أولت اھتماما كبیرا للبیئة،    
تلف انظمتھاالقانونیة،ولھذا یتمثل األساس وحرصت على ضرورة حمایتھا في مخ

القانوني للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة فیما جاء بھ النظام األساسي للحكم في المادة 
منھ التي اكدت على أن تعمل الدولة المحافظة على البیئة وحمایتھا وتطویرھا ومنع  ٣٢

لبیئة السعودیة سواء كانت فالنص المذكور أعاله یؤكد أھمیة حمایة ا ١.التلوث عنھا
بریة او بحریة او جویة، ویضع ذلك االلتزام على عاتق الدولة التي تقوم بدورھا بتفعیل 

كما اعتبرأیضا البیئة حقا من .  تلك الحمایة من خالل أنظمتھا التشریعیة المختلفة
في  الحقوق المكفولة للجمیع، والتي من ضمنھا الحقوق البیئیة، حیث ال یمكن الحدیث

ھذا الصدد عن الحیاة دونما الحدیث عن الوسط البیئي الذي یزداد وینمو ویعیش فیھ، 
  ٢.ھذا الوسط الذي یجب أن یكون مالئما للحیاة البشریة ال محالة

                                      
 ١ه ٢٨/١٤٢١خ وتاری ٩٠/النظام األساسي للحكم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ ١
تنص المادة الثانیة والثالثون من النظام األساسي للحكم على أن الدولة تعمل على المحافظة على ٢

 .البیئة وحمایتھا وتطویرھا ومنع التلوث عنھا ،مرجع سابق
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ب اطا  

 ودا ظا  ا س اأ  

ظمة أخرى تھتم بالمجال الى جانب األنظمة األساسیة التي تعنى بحمایة البیئة، ھناك أن
البیئي من ضمنھا النظام العام للبیئة الذییعد أھم األنظمة التي تعنى بحمایة البیئة في 

الذي كرس من خاللھ المشرع السعودي مجموعة من  ١.المملكة العربیة السعودیة
األھداف والمبادئ والحقوق والواجبات، التي یتعین االلتزام بھا للنھوض بالشأن البیئي 

مع ضرورة . في سبیل حمایة األنظمة البیئیة المتنوعة التي یمتاز بھا المجال السعودي
العمل وفق المقتضى القانوني المتعلق بالحكامة البیئیة، تلك التي تسھر علیھا كافة 
األطر المؤسساتیة المعنیة بالشأن البیئي، قصد الوصول إلى التنمیة المستدامة في 

وفي سبیل .عیل مقتضى قواعد المسؤولیة والمراقبة البیئیةالموارد البیئیة وكذا تف
المحافظة على البیئة والعمل على منع تدھورھا الزم المنظم السعودي الجھة المختصة 
بعدة التزامات من بینھا القیام بمراجعة حالة البیئة في المملكة والعمل على تقویمھا 

لحمایة البیئة وتوثیقھا ثم القیام وتطویر وسائل رصد الحالة البیئیة واعداد مقاییس 
بنشرھا على الرأي العام السعودي، وقد ورد النص على تلك االلتزامات في المادة 

، وھذا ما أكده النظام العام للبیئة لسنة ١٤٢٢٢الثالثة من النظام العام للبیئة القدیم لسنة 
م للبیئة، لعب نظام الى جانب نظام العا ٣.، في الفقرة الخامسة من المادة منھـ ھ١٤٤١

العملدورا أساسیا في حمایة بیئة العمل من المخاطر البیئیة من خالل التزامات صاحب 
العمل فیما یتعلق بتأمین الحمایة والسالمة والصحة المھنیة واتخاذ االحتیاطات الالزمة 
لحمایة العمال من األخطار واألمراض الناجمة عن العملٕ  خاصة العامل قبل مزاولة 

لعمل بمخاطر مھنتھ وأن یتخذ واآلالت المستعملة واالحتیاطات الالزمة للوقایة من ا
الحریق وتھیئة الوسائل الفنیة لمكافحتھ ومسؤولیة صاحب العمل عن الطوارئ 
والحوادث التي یصاب بھا أشخاص آخرین غیر عمالھكما نظم نظام العمل الضوابط 

من الحوادث الصناعیة الكبرى في المنشآت المتعلقة بالوقایة وحث على آلیات الوقایة 
كما حرص نظام االیجار باألسمدة والمخصبات الزراعیة على ٤.ذات المخاطر الكبرى

تأكید حمایة البیئة، فقرر حظر استیراد األسمدة التي تشكل خطرا على الصحة العامة 

                                      
 ھـ،١٤٤١/١١/١٩وتاریخ ) ١٦٥/م(النظام العام للبیئة الصادر مرسوم ملكي رقم  ١
 ، مرجع سابق ـھ ١٤٢٢العام للبیئة لسنة  المادة الثالثة من النظام ٢
على الجھات الحكومیة التي تختص بإصدار تراخیص لمزاولة أي من األنشطة التي لھا أثر ٣

بالتنسیق مع وزارة البیئة والمیاه والزراعة والمراكز الوطنیة لقطاع -إدراج التصاریح البیئیة  بیئي،
 .اسیة لمنح تلك التراخیصضمن االشتراطات األس-البیئة كل بحسب اختصاصھ

، المعــدل ١٤٢٦/ ٨/  ٢٣بتاریخ  ٥١/نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م ٤
) ٤٦/م(المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم . ھـ١٢/٥/١٤٣٤وتاریخ ) ٢٤/م(بالمرسـوم الملكــي رقم 

المعدل . ھـ٢٢/٢/١٤٤٠تاریخ و) ١٤/م(المعـدل بالمرسـوم الملكي رقم    .ھـ٥/٦/١٤٣٦وتاریخ 
)  ٥/م(المعدل بالمرسوم الملكي رقم . ھـ٢٧/١١/١٤٤٠وتاریخ ) ١٣٤/م(بالمرسوم الملكي رقم

 .بالبیئة من جمیع جوانبھا ،ھـ١٤٤٢/٠١/٠٧وتاریخ 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٦٢١ -  
 

وقد نصت  ١او الضارة باإلنسان والحیوانات والنبات او التي تؤدي الى تلوث البیئة،
على ذلك المادة الرابعة من نظام االتجار باألسمدة والمخصبات الزراعیة والتي جاء 

یحظر استیراد األسِمدة العضویة الطبیعیة الخام الناِتجـة مـن أصـل حیـوانِي أو : فیھا انھ
نبـاتي غیر مصرح بدخولـھ إلـى المملكـة أو المعالجة بمواد غیر مصرح بدخولھا إلى 

یستثنى من ذلك المواد العضـویة النباتیـة الخالیة . أو المخلوطة بالتربة الزراعیة المملكة
كما ال ُیسمح بفسح . من التربة الزراعیة أو أيِّ مادة عضویة ُأخر تحدُِّدھا الوازرة

اِلأسِمدة العضویة النباتیة الُمستوردة المسموح بدخولھا إلى المملكة إِلا بعـد فحِصھا من 
زرِة وإبراز شھـادة تثبت خلوھـا مـن اآلفـات الُمختلفـة الضـارة باإلنسـان ِقَبل الـوا

والحیـوان والنبـات أو تلـوا البیئـة وكـذلك عـدم تعاُرضـھا مـم األنِظمة والتعلیمات 
كما یحظر أیضا استیراد األسـِمدة التي یكون مصدرھا . المرعیة في ھذا الشأن بالمملكة

ك التي تشِكل خطرا على الِصحة العامة مثل األسمدة ذات المنشأ النفایات البلدیة أو تل
اآلدمي أو التي یزید فیھا ُمعـدل اإلشعاع أو تركیز المعـادن الثقیلة عن الحد المسموح 

 .بھ
  

  اطب اث

  رؤ  ا  س٢(  ٢٠/٣٠أ(  

ملكة نحو خارطة الطریق الذي سوف تسلكھ الم ٢٠٣٠رسمت رؤیة المملكة  لقد
مستقبل زاھر في جمیع المجاالت التنمویة وتركز الرؤیة على ثالثة مـحاور رئیسة 
،مـجتمع حـیوي واقتصـاد مزدھـر ووطن طـموح، وتحدد الرؤیة مجموعة من الـغایات 

 ٣والمقاصد لتحقیقھا في حقول التنمیة االقتصادیة والترابط االجتماعي وحمایة البیئة،
، فقد تم إعداد حزمة من البرامج التنفیذیة التي یجري إطالقھا ولضمان تحقیق الرؤیة

وفق جداول زمنیة مناسبة، ویشتمل كل برنامج على أھداف وخطط عمـل تفصیلیة 
باإلضافة إلى غایات ومقاصد ومؤشرات محددة لمتابعة التقدم المحرز على مدى 

مل یتألف من عدد من كذلك یدعم الرؤیة نظام حكومة متكا .الفترات الزمنیة المرصودة

                                      
وتاریخ  ٤/الملكي رقم منظام االیجار باألسمدة والمخصبات الزراعیة الصادر بالمرسوم  ١
٨/٢/١٤٢٢  
 ٢٥  تم اإلعالن عنھا في للمملكة العربیة السعودیة ھي خطة ما بعد النفط ٢٠٣٠دیة رؤیة السعو٢

 .م٢٠١٦ابریل 
قدمة في السالمة البیئیة، وذلك الى تحقیق استدامة بیئیة ومستویات مت ٢٠٣٠تسعى رؤیة المملكة  ٣

ینعم أفراده بنمط حیاة صّحي، ومحیط یتیح العیش في بیئة إیجابیة  في محور مجتمع حیوي الذي
 .وجاذبة
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البنى المؤسسیة التي تشمل مجموعة تضم األطراف الفاعلة من القطاعین العام 
  ١.والخاص والجمعیات والمؤسسات األھلیة

الى تحقیق استدامة بیئیة ومستویات متقدمة في  ٢٠٣٠وتبعا لذلك تسعى رؤیة المملكة  
فراده بنمط حیاة صّحي، ینعم أ السالمة البیئیة، وذلك في محور مجتمع حیوي الذي

من ھذا المنطلق فان المملكة تعمل جاھدة   .ومحیط یتیح العیش في بیئة إیجابیة وجاذبة
على تشكیل سیاساتھا على النحو الذي یحمي ثروتھا النفطیة، ویحسن من كفاءة 
االستھالك للطاقة، وبالتالي تعتبر حمایة البیئة والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة 

، ٢٠٣٠اھداف رؤیة   أساس الحمایة المستدامة، ومن المقاصد الرئیسیة فيھي 
وتحرص المملكة على تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة التي تضمنتھا الرؤیة بھدف تحقیق 

ي الفئات ذات التوازن المالي وإصالح منظومة الدعم في إطار نظام حمایة اجتماعیة یق
ویأتي ضمن ھذا السیاق برنامج حساب . الدخل المحدود والضعیفة من تأثیراتھا السلبیة

المواطن الذي یعمل على تقدیم دعم مادي ألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في 
المملكة لضمان حیاة أفضل لھم من خالل تعویض المواطنین الذین تلحقھم مخاطر 

كما أعدت المملكة العدید من  .یة التي تنفذھا الحكومةبسبب السیاسات االقتصاد
االستراتیجیات والخطط التي تعزز أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر، ومن ضمنھا 
االستراتیجیة الوطنیة للبیئة، واالستراتیجیة الوطنیة للمحافظة على التنوع األحیائي، 

والخطة الوطنیة لمواجھة الكوارث  واستراتیجیة إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الریاض،
الطبیعیة، والخطة الوطنیة لمواجھة الكوارث البحریة، والخطة الوطنیة للحوادث 
الكیمیائیة ویتم اعتماد الرؤیة كمرجعیة للقرارات المھمة التي تتخذ في المملكة للتأكد 

على من مواءمة المشاریع المستقبلیة مع ما تضمنتھ محاور الرؤیة وتعزیز العمل 
وفي سیاق التحلیالت التي تم القیام بھا لغرض إعداد ھذا االستعراض، فقد تم . تنفیذھا

إجراء تقییم لقیاس مدى ارتباط أھداف الرؤیة ومواءمتھا مع األھداف السبعة عشر 
ً  التقییم وجود قدر كبیر من المواءمة بین اإلطارین،  للتنمیة المستدامة، حیث أظھر

ویتوقع تحقیق م  ٢٠٣٠الزمني اللذین یمتد كالھما حتى عام  فضال عن تطابق أفقھما
مزید من المواءمة والتكامل مع دمج مقاصد التنمیة المستدامة ومؤشراتھا في خطط 

  .عمل الحكومة وبرامجھا التفصیلیة التي یجري إعدادھا وصقلھا في إطار الرؤیة

                                      
، برنامج جودة الحیاة الذییھدف الى  تحسین نمط ٢٠٣٠تضمنت رؤیة المملكة العربیة السعودیة  ١

لوب حیاة متوازن، وذلك من خالل تھیئة البیئة حیاة الفرد واألسرة وبناء مجتمع ینعم افراده بأس
الالزمة لدعم واستحداث خیارات جدیدة تعزز مشاركة المواطن والمقیم في األنشطة الثقافیة 
والترفیھیة والریاضیة التي تساھم في تعزیز جودة حیاة الفرد واألسرة، كما سیسھم تحقیق أھداف 

یع النشاط االقتصادي مما یسھم في تعزیز مكانة المدن البرنامج في وتولید العدید من الوظائف، وتنو
السعودیة في ترتیب افضل المدن العالمیة یھدف الى تحسین نمط حیاة الفرد واألسرة وبناء مجتمع 

 . ینعم افراده بأسلوب حیاة متوازن، وذلك من خالل تھیئة البیئة الالزمة

https://www.almrsal.com/post/520955
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  الفصل االول

  ٢٠/٣٠السعودية يف ظل رؤية احلماية اإلدارية للبيئة باململكة العربية 

لقد وضع المنظم السعودي  مجموعة من اإلجراءات الوقائیة والردعیة لحمایة البیئة 
كما كلف  اإلدارة بتنظیمھا وتفعیھا  في مختلف جوانبھا سواء فیما یتعلق منھا  بحمایة 

قانونیة الموارد المائیة أو المجال  الطبیعي أو اإلطار المعیشي من خالل اإلجراءات ال
التي تھتم بحمایة  البیئة ونظرا ألھمیة اإلدارة  في حمایة البیئة ارتأیتان  نسمط الضوء 
علیھا من حیث الھیئات اإلداریة المختصة بحمایة البیئة او من حیث الوسائل التي 
منحھا المنظم السعدي لھذه الھیئات من اجل المحافظة على البیئة بمختلف مكوناتھا، 

ھذا الفصل الى مبحثین اساسین، نتناول في المبحث األول الھیئات اإلداریة ولھذا سأقسم 
المكلفة بحمایة البیئة ،ونخصص المبحث الثاني للوسائل التي تملكھا الجھات اإلداریة 

  .لحمایة البیئة

  املبحث األول

 ٢٠/٣٠اهليئات اإلدارية املكلفة حبماية البيئة باململكة يف ظل رؤية 

كة العربیة السعودیة بحمایة البیئة بمختلف مكوناتھا من التدھور البیئي لقد اھتمت الممل
،وتتمثل ھذه األھمیة واالھتمام بأحداث ھیئات ومؤسسات حكومیة لھذا الغرض ،كما 
أصدرت العدید من التشریعات لحمایة البیئة والموارد  الطبیعیة من االثار السلبیة التي 

مواردھا ، وتتعدد الجھات الحكومیة المھتمة بالبیئة قد تنتج عن تلوث البیئة واستنزاف 
بالمملكة العربیة السعودیة ، فھناك وزارة  الزراعة  والشؤون البلدیة والقرویة 
والبترول والثروة المعدنیة والمدیریة العامة للدفاع المدني ،ومصلحة األرصاد الجویة 

وانمائھا ،وقد وضعت ھذه الھیئات وحمایة البیئة والھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة 
الحكومیة الخطط التي یمكن ان تحمي البیئة والموارد الطبیعیة في المملكة العربیة 
السعودیة ، ونحاول في ھذا المبحث ان نذكر اھم الجھات الحكومیة المكلفة بحمایة 

  .البیئة بالمملكة العربیة السعودیة وذلك في مطلبین

  اطب اول

ا وزاراا    

بحمایة البیئة كالوزارات والمدیریات التابعة لھا،  المتدخلة ھناك العدید من الوزارات
بحیث تلتزم بترشید استخدام الموارد الطبیعیة وتطویر التقنیات والنظم التقلیدیة التي 

وسنقتصر في ھذا الفرع على ذكر بعض .تنسجم مع ظروف البیئة المحلیة واإلقلیمیة
  .الوزارات التي لھا ارتباط بحمایة البیئةو
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  والمیاه والزراعة وزارة البیئة: الفرع األول
تعمل الوزارة و الھیئات والمؤسسات الحكومیة التابعة لھا على تحقیق أھدافھا من خالل 
 الصالحیات الممنوحة في التشریعات القانونیة و الخطط البیئیة ووفقًا االستراتیجیة

حیث تمارسالصالحیات  ١إصالح قطاع البیئة والسیاسة العامة للدولة،و حمایة البیئة
التالیةدون إخالل باختصاصات الجھات الحكومیة األخرى المقرة نظامًا، وتبعا لذلك 

في تنظیم  والمتمثلة- لتحقیق أھداف نظام البیئة -تتولى وزارة البیئة والمیاه والزراعة 
نشطة والخدمات المتعلقة بھ؛ وفقًا ألحكام نظام قطاع البیئة واإلشراف علیھ، وكذلك األ

إعداد االستراتیجیات الوطنیة لقطاع البیئة، ومتابعة  :ولھا في سبیل ذلك. البیئة ولوائحھ
تنفیذھا بعد إقرارھا،إعداد الدراسات ذات البعد الوطني واالستراتیجي لقطاع البیئة، 

،تمثیل المملكة في الھیئات وتشجیع ودعم البحث والتطویر؛ لتحقیق ریادة القطاع
والمنظمات والمحافل اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة باختصاصات الوزارة المتعلقة 
بقطاع البیئة، وذلك وفقًا لإلجراءات النظامیة المتبعة وضع المحفزات لالرتقاء باألداء 
البیئي، وتحفیز التحول إلى تقنیات صدیقة للبیئة، واستخدام أفضل التقنیات 

لمتوفرة،رفع مستوى التوعیة البیئیة، وتشجیع المشاركة االجتماعیة؛ لتعزیز حمایة ا
البیئة، ودعمھا، ووضع اآللیات والممكنات المناسبة لتعزیز دور المجتمع في المحافظة 

العمل على تعزیز مشاركة القطاع الخاص؛ من أجل إیجاد فرص وظیفیة  على البیئة،
ورفع مستوى الخدمات البیئیة وجودتھا،نشر المؤشرات  واستثماریة في القطاع البیئي،

اإلشراف على أراضي الغطاء النباتي والمناطق  .والتقاریر المتعلقة بجودة البیئة
  ٢.المحمیة ومحتویاتھا الحیة وغیر الحیة، وتنمیتھا، والمحافظة علیھا

  وزارة االقتصاد والتخطیط: الفرع الثاني
مع أھداف  ٢٠٣٠قیاس مدى اتساق رؤیة المملكة قامت وزارة االقتصاد والتخطیطب

التنمیة المستدامة، وللحصول على صورة شمولیة تمت إضافة عدد من الخطط 
اعتمدت . واالستراتیجیات الوطنیة وقیاس مدى اتساقھا مع أھداف التنمیة المستدامة

كة عملیة قیاس مدى االتساق على تحدید األھدافاالستراتیجیة الفرعیة لرؤیة الممل
وللخطط واالستراتیجیات الوطنیة المتوائمة مع مقاصد أھداف التنمیة  ٢٠٣٠

المستدامة، وذلك للخروج بصورة دقیقة تعكس اتساق فعلي قابل للتطبیق من قبل 
وقد تم استخدام أداة التقییم المتكامل السریع التي تم تطویرھا من قبل . الجھات المنفذة

ویوضح الشكل أدناه مدى مواءمة الخطط . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والستفادة من آلیات  .واالستراتیجیات الوطنیة الحالیة مع أھداف التنمیة المستدامة

المتابعة على المستوى الوطني فقد تمت مواءمة مؤشرات قیاس أداء األجھزة الحكومیة 
ات موازیة ذات العالقـة مع مقاصد أھداف التنمیة المستدامة وذلك بھدف إیجاد مؤشر

                                      
لمسؤولة عن سیاسة البیئة والمیاه ا ھي الوزارة وزارة البیئة والمیاه والزراعة السعودیة١

/  ٠٧/  ٣٠وتاریخ  ١٣٣/ ھـ صدر األمر الملكي رقم أ  ١٤٣٧، أنشأت عام بالسعودیة والزراعة
 .ھـ ١٤٣٧

 .مرجع سابق ـ ھ ١٤٤١ذه الصالحیات في المادة من النظام العام للبیئة لسنة لقد تم اإلشارة الى ھ ٢
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 ٢٠٣٠لقیاس التقدم المحرز في ھذه المقاصد على المستویات المختلفة رؤیة المملكة 
وقد شرعت المملكة في مواءمة  .وبرامجھا التنفیذیة ومؤشرات الجھات المختلفة

فعلى سبیل . استراتیجیاتھا الوطنیة في مختلف القطاعات مع أھداف التنمیة المستدامة
بیئة والمیاه والزراعة بإصدار استراتیجیة المیاه واستراتیجیة قامت وزارة ال: المثال

البیئة التي تتسق مع أھداف التنمیة المستدامة وتراعي التكامل بین أبعادھا الثالثة 
وفي إطار اھتمام المملكة المستمر بالتعلیم كمحرك . االجتماعیةواالقتصادیة والبیئیة

ر سامي كریم قضى بإدراج أھداف التنمیة أساسي للنھوض بعملیة التنمیة، فقد صدر أم
ً  في مناھج التعلیم، وجاري حالیا العمل على ذلك بقیادة وزارة التعلیم  المستدامة

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن . وشراكة الجھات ذات العالقة من القطاعین العامِ  والخاص
ز عند إصدارھا المزید من االستراتیجیات والخطط قید التطویر حً  الیا، والتي ستعز

  .حالة تغطیة األطر الوطنیة ألھداف التنمیة المستدامة
  :ووزارة الشئون البلدیة والقرویة:ثالثا

ھي الوزارة المسؤولة عن التخطیط  وزارة الشؤون البلدیة والقرویة واإلسكان السعودیة
تتولى مھام ١ ـھ١٩٣٥  تأسست عام المملكة العربیة السعودیة  العمراني لمدن

ومسؤولیات إدارة النفایات البلدیة الصلبة، وتشمل ھذه المھمات والمسؤولیات دون 
رفع المستوى الصحي وسالمة السكان وراحتھم في مدن المملكة وقراھا، وذلك حصر، 

عن طریق تقدیم الخدمات، وإدارة النفایات البلدیة الصلبة، إعداد االستراتیجیة الوطنیة 
إلدارة النفایات البلدیة الصلبة كإطار لعمل مؤسسي وفني، والرفع عن ذلك بحسب 

مشروعات نظافة المدن وإدارة النفایات البلدیة ، تنظیم تنفیذ .اإلجراءات النظامیة
  الصلبة، بما یحقق المصلحة العامة، والعنایة بنظافة المدن والقرى، وسالمة البیئة،

دراسة المتطلبات واالحتیاجات المختلفة وتحدیدھا، ووضع البرامج والخطط الالزمة 
بناء القدرات  -٥روعاتھا،وتطویرھا؛ إلدارة النفایات البلدیة الصلبة، ومتابعة تنفیذ مش

وتطویر اإلدارات المختصة في األمانات والبلدیات، وتزویدھا بالمعلومات، ووضع 
تحدید المنشآت، أو المباني أو األماكن التي تقع خدمات . البرامج التدریبیة للعاملین فیھا

زمة وضع الضوابط الھندسیة الال. جمع نفایاتھا على عاتق المالك، أو المستفید مباشرة
إلنشاء المدافن الصحیة؛ للتخلص من النفایات البلدیة الصلبة، والتأكد من أن ھذه 
المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظامًا، وأن یتم إدارتھا وُتشّغیلھا 

اإلذن بمزاولة . وتقّویمھا، بحسب األسالیب والمعاییر الفنیة والبیئیة المعتمدة عالمیًا
رفع . ضوء المواصفات والشروط والضوابط البیئیة التي تحدد ذلكنشاط الحرق؛ في 

الوعي البیئي، وإعداد البرامج المناسبة وتنفیذھا؛ لتوعیة السكان بأھمیة المحافظة على 
النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفایات، والتقید بالتعلیمات الخاصة عند 

ع خطة طوارئ بالتنسیق مع الجھات ذات وض. التعامل مع النفایات البلدیة الصلبة

                                      
م بموجب األمر الملكي رقم ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥في عام  وزارة الشؤون البلدیة والقرویة نشئتأ ١
 ھـ وُأِكلْت إلیھا مسؤولیة التخطیط العمراني لمدن المملكة٨/١٠/١٣٩٥وتاریخ  (٢٦٦/أ(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1395_%D9%87%D9%80
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العالقة واألمانات والبلدیات؛ لمباشرة نشاط إدارة النفایات البلدیة الصلبة في حاالت 
اقتراح الدراسات، وتبني تطبیق المشروعات . الضرورة، أو الظروف االستثنائیة

ر والتعدیالت الرائدة في مجال إدارة النفایات البلدیة الصلبة، واقتراح مشروعات التطوی
ووضع قاعدة -الالزمة للنظام بما یضمن مواكبة التقدم المستمر في أسالیب إدارتھا 

  . بیانات وطنیة لھا

ب اطا  

  واراز ذات ا  ا اؤت

  الرئاسة العامة لألرصاد وحمایة البیئة: الفرع األول
دولي بالعناصر البیئیة وتأثیراتھا على في ظل التطور واالھتمام الداخلي وال      

الخطط التنمویة الطموحة والتفاعالت بین البیئة والتنمیة، قامت المملكة العربیة 
م لیعاد بعد ذلك ١٩٥٠-ھـ ١٣٧٠السعودیة بإنشاء المدیریة العامة لألرصاد الجویة عام 

یط بھا دور ھـ لتصبح مصلحة األرصاد وحمایة البیئة وأن١٤٠١ –م ١٩٨١ھیكلتھا عام 
الجھة المسئولة عن البیئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورھا في مجال 

ورغبة . ومع التسارع الملحوظ للعمل البیئي واألرصاد محلیا وعالمیا. األرصاد الجویة
ھـ ـ تحویل المسمى من مصلحة ١٤٢٢من المملكة في إعطاء البعد األكبر تم في عام

البیئة إلى الرئاسة العامة لألرصاد وحمایة البیئة لیشھد العمل البیئي األرصاد وحمایة 
واألرصاد نقلھ نوعیھ متمیزة وحضورًا متواصًال وخططًا مستقبلیة جادة ویتجلى ذلك 
بوضوح في صدور النظام العام للبیئة في المملكة ولوائحھ التنفیذیة كخطوة جادة نحو 

وتبعا لذلك أصبحت الرئاسة العامة  ١.عمل بیئي یسیر وفق معاییر ونظم واضحة
لألرصاد وحمایة البیئة، الجھة المركزیة المسؤولة عن حمایة البیئة في المملكة العربیة 
السعودیة تقوم بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حمایة البیئة واالرصاد 

راد المجتمع ونشر الوعي البیئي بین كافة أف. على المستویات اإلقلیمیة والدولیة
  .السعودي 

  

  الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة: الفرع الثاني
 ٢٢/أنشئت الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة  بموجب المرسوم الملكي رقم م

الموافق  ھـ ١٤٠٦  عام الثاني عشر من رمضان  البیئة  بتاریخ ١٢/٩/١٤٠٦وتاریخ 
ومقرھا   مجلس الوزراء السعودي  ، كھیئة مستقلة ترتبط إداریا برئیس١٩٨٦  عام

الوطنیة الرسمي مدینة الریاض حسب ما نصت علیھ المادة الثانیة من نظام الھیئة 

                                      
حمایة البیئة ھي مؤسسة حكومیة سعودیة، ترجع نشأة الھیئة العامة الھیئة العامة لألرصاد و١

ھـ الموافق  ١٣٧٠لألرصاد عندما قامت السعودیة بإنشاء المدیریة العامة لألرصاد الجویة عام 
ھـ لتصبح مصلحة األرصاد  ١٤٠١الموافق  ١٩٨١، لیعاد بعد ذلك ھیكلة المدیریة عام ١٩٥٠

 .وحمایة البیئة

https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1406_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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والغرض األساسي من ھذه الھیئة كما جاء في المادة الثالثة  ١.فطریة وانمائھاللحیاة ال
وللمحافظة  السعودیة المحافظة على التنوع الحیواني والنباتي في٢:من نظامھا ھو

وإعادة توطین بعض أنواع الحیاة ودیةالحیاة الفطریة في المملكة العربیة السع على
الفطریة المھددة باالنقراض تنظیم استغالل الغطاء النباتي والطبیعي بھدف المحافظة 

وفي مواطنھا البحرفي البر والحیاة الفطریةعلیھ وإنمائھتسعى الھیئة إلى المحافظة على 
المملكة العربیة الطبیعیة، واستعادة نماء وازدھار األنواع والمواطن المتدھورة في 

استصدار التشریعات الخاصة بالحمایة واقتراح إقامة : وذلك من خالل ما یليالسعودیة
وخاصة ما یتعلق علوم األحیاءالمحمیة تشجیع إجراء البحوث العلمیة في مختلف حقول 

إثارة االھتمام بالقضایا البیئیة  .التي تعیش في البیئات الطبیعیةالحیواناتمنھا بالنباتات و
اة الفطریة ومحاولة إیجاد حلول مناسبة لھا عن طریق عقد اللقاءات المتعلقة بالحی

إجراء .والندوات والمؤتمرات المحلیة لمناقشتھا من قبل المتخصصین في ھذه المجاالت
مسح شامل للمعرفة الحالیة ونتائج البحوث المتعلقة بالحیاة الفطریة والمواطن الطبیعیة 

سواء تلك المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلیة المملكة العربیة السعودیةفي 
تطویر وتنفیذ خطط ومشروعات تھدف إلى المحافظة  .والعالمیة أو غیر المنشور منھا

مواطنھا الطبیعیة عن طریق إقامة مناطق محمیة على الحیاة الفطریة وإنمائھا في 
للحیاة الفطریة في المملكة واستصدار األنظمة والتعلیمات الخاصة بتلك المناطق 

غیر وحكومیةالتعاون مع مختلف الوزارات والھیئات الوطنیة من .والعمل على تطبیقھا
  .والھیئات العالمیة لتحقیق ھذه األھداف الھادفة األفرادوكذلك مع  حكومیة

  

  المركز الوطني لاللتزام البیئي: الفرع الثالث
م عندما بدأ ١٩٨١البیئة باھتمام كبیر منذ عام  اھتمت المملكة العربیة بقطاعحمایة لقد

 اول عمل مؤسسي؛ بإنشاء مصلحة األرصاد وحمایة البیئة وتوالت بعدھا مراحل
باإلضافة الى .التطویر والبناء والتشریعات التي دعمت حمایة البیئة وصون مواردھا

اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للبیئة وتنظیمات اإلطار المؤسسي للقطاع من خالل انشاء 
باإلضافة إلى أربعة مراكز أخرى، وأیضًا صدور  ٣المركز الوطني لاللتزام البیئي،

ظل ھذه القرارات التاریخیة التي حظیت بھا البیئة   وفي ٤.نظام البیئة الجدید
السعودیة؛فإن المركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي،سیعملعلى مراقبة االلتزام 

                                      
 ٩/  ١٢بتاریخ  ٢٢/لوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة وإنمائھا الصادر بمرسوم ملكي رقم منظام الھیئة ا١
 .مـ ٢٠/٠٦/١٩٨٦:الموافقھـ ١٣/١٠/١٤٠٦ب تاریخ ٣١١٦منشور بجریدة ام القرى عدد  ١٤٠٦/ 
ثلة لقد حددت المادة الثالثة من نظام الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة الغایة من انشائھا والمتم ٢

في العنایة بالحیاة الفطریة البریِّة والبحریِّة في المملكة والُمحافظة علیھا وحمایِتھا وإنمائھا، وإجراء 
  .بحوث علوم األحیاء وتجمیِعھا وتطبیِقھا بما یكفل التواُزن البیئي

مجلس  الریاض، تأسس بموافقة مقّره سعودي  المركز الوطني لاللتزام البیئي مركز حكومي ٣
 ٢٠١٩في مارس  الوزراء

 ـھ ١٩/٠٦/١٤٤١بتاریخ  ١٦٥/النظام البیئة العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٤

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
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البیئي لجمیع المنشآت ذات األثر على البیئة في القطاعات التنمویة كافة، واإلشراف 
یئیة، ومراقبة جودة الھواء على برامج رصد مصادر التلوث البیئي ورصد األوساط الب

والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات األثر البیئي، وإصدار التراخیص البیئیة 
لجمیع المشاریع التنمویة، والتفتیش البیئي على المنشآت، والتنسیق مع الجھات ذات 

ابة العالقة لالرتقاء بااللتزام البیئي من خالل رصد التلوث، والتقییم البیئي، والرق
كما یھدفایضا إلى .١واإلرشاد، باإلضافة إلى تتبع ومراقبة مستویات ومصادر التلوث

تفعیل الرقابة على األفراد والجھات الحكومیة وغیر الحكومیة والمشاریع في المملكة 
مباشرة، وذلك لضمان االلتزام باألنظمة واللوائح والمعاییر واالشتراطات البیئیة 

وبرامج ومشروعات للرقابة وااللتزام البیئي، ومتابعة وضع مبادرات  .المعتمدة
اقتراح المقاییس  .من مھامھ وضع خطط تنفیذیة للعمل، ومتابعة تنفیذھا.تنفیذھا

والمعاییر والضوابط واالشتراطات البیئیة فیما یتعلق باختصاصھ، ورفعھا إلى الوزارة 
مصادر ومستویات رصد جودة األوساط البیئیة، وتقویمھا، ومراقبة  .لالعتماد
إقرار القواعد  ٢.وإصدار التراخیص والتصاریح البیئیة المتعلقة باختصاصاتھ.التلوث

والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخیص والتصاریح التي یصدرھا، وتحدید المقابل 
إعداد خطط التأھب وقیادة االستجابة لحاالت الطوارئ الخاضعة  .المالي لھا وتحصیلھ

الحصول من األفراد والجھات الحكومیة وغیر الحكومیة على  .تنفیذھاالختصاصاتھ، و
تشجیع االستثمار والتمویل في المجاالت  .المعلومات والبیانات المتعلقة باختصاصاتھ

إقامة البرامج التدریبیة في المجاالت ذات العالقة  .ذات العالقة باختصاصاتھ
مانحة للشھادات مختصة بالتدریب  اعتماد برامج تدریبیة مھنیة وجھات .باختصاصاتھ

إعداد  .تنظیم نشاطات اإلرشاد البیئي .في المجاالت ذات العالقة باختصاصاتھ
التعاون مع الجامعات ومراكز  .الدراسات والتقاریر المتعلقة باختصاصاتھ، ومراجعتھا

  ٣.أي مھمة أخرى ذات صلة باختصاصاتھ .البحوث والمؤسسات

      

                                      
الفقرة األولى من المادة الثالثة لالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظام العام للبیئة لسنة  ١

 .ـھ١٤٤١
المادة الثالثة لالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظام العام للبیئة لسنة  الفقرة الثانیة من٢

  .ـھ١٤٤١
 
تتمثل المھام األساسیة التي یقوم بھا المركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي في تحدید المعاییر  ٣

البیئیة من خالل تتبع ومراقبة البیئیة وإعداد المعاییر واللوائح البیئیة، وتحسین جودة األوساط 
القیام بأنشطة التراخیص والتصاریح القطاعات التنمویة، : مستویات ومصادر التلوث، التصاریح

 موقع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي،. فرض االلتزام البیئي على القطاعات التنمویة
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والتي  تسري  ١حة التنفیذیة للتفتیش والتدقیق البیئي في المملكة،وقد تم اصدار الالئ
على جمیع األشخاص في المملكة، وتھدف إلى تحدید نطاق عمل المركز الوطني 
للرقابة على االلتزام البیئي، فیما یتعلق بالتفتیش والتدقیق البیئي، من إعداد منھجیة 

نشطة المراد تفتیشھا كالدواجن والطاقة التفتیش البیئي المالئم للفئات المتنوعة، واأل
والتعدین والصناعة، ووضع وتنفیذ الخطط السنویة للتفتیش البیئي، ومراقبة وضبط 
مخالفات النظام والالئحة، وتنفیذ أعمال المراقبة البیئیة وضبط المخالفین، وإصدار 

فیما یتعلق شھادات االلتزام البیئي، والتنسیق مع المراكز الوطنیة البیئیة األخرى 
بأعمال التفتیش، باإلضافة إلى تطبیق المھام المتعلقة بمتابعة التزام األنشطة بضوابط 
الرقابة الذاتیة، وتحدید األنشطة المحظورة، والتنسیق مع الجھات المعنیة إلنفاذ الالئحة، 

 .والتفتیش وضبط المخالفات، وإیقاع العقوبات
لمخالفات التي تشمل، إدراج معلومات غیر وتتضمن الالئحة جدول تصنیف العقوبات وا

صحیحة في التقاریر والسجالت والبیانات المقدمة للمركز، وإعاقة المفتشین عن أداء 
أعمالھم أو منعھم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول أو االعتداء علیھم أثناء 

قة أداء عملھم، وعدم السماح باالطالع على السجالت والبیانات ذات العال
بالموضوعات البیئیة للمنشآت قید التفتیش أو عدم السماح بأخذ الصور وسحب العینات، 
وعدم إعداد أو تنفیذ خطط اإلجراءات التصحیحیة، وعدم إعداد أو تنفیذ دراسة التدقیق 
البیئي، والعبث بأجھزة الرصد لتعطیل وظیفتھا وتغییر البیانات والقیاسات، واستعمال 

 ٢.یئي بعد تعلیقھا أو إلغائھاشارة االلتزام الب
كما یعمل المركز على مراقبة االلتزام البیئي لجمیع المنشآت ذات األثر على البیئة في 
القطاعات التنمویة كافة، واإلشراف على برامج رصد مصادر التلوث البیئي ورصد 

ت األثر األوساط البیئیة، ومراقبة جودة الھواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسا
البیئي، وإصدار التراخیص البیئیة لجمیع المشاریع التنمویة، والتفتیش البیئي على 
المنشآت، والتنسیق مع الجھات ذات العالقة لالرتقاء بااللتزام البیئي من خالل رصد 
التلوث، والتقییم البیئي، والرقابة واإلرشاد، باإلضافة إلى تتبع ومراقبة مستویات 

 . ٣ومصادر التلوث

                                      
/ ١١/ ١٩بتاریخ ) ١٦٥/ م(الملكي رقم  من نظام البیئة الصادر بالمرسوم ٤٨بناء على المادة  ١

 .ھـ١٤٤١/ ١١/ ١٦بتاریخ ) ٧٢٩(ھـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤١
 .ـ ھ١٤٤١من الالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظام البیئة العام لسنة  ٨المادة  ٢
 .ـھ١٤٤١ام البیئة العام لسنة من الالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظ ٥المادة  ٣



  ٢٠٣٠حمایة البیئة في المملكة العربیة السعودیة وفق رؤیة 
   

- ٢٦٣٠ -  
 

  املبحث الثاني

  وسائل اهليئات اإلدارية حلماية البيئة باململكة العربية السعودية

  ٢٠/٣٠يف ظل رؤية  

لقد منح النظام العام للبیئة للسلطات اإلداریة عدة أسالیب لحمایة البیئة والتي تأخذ 
صورتین أساسیتین، تتمثل الصورة األولى في آلیات قبلیة، تظھر من خالل استعمال 

یئات المكلفة بحمایة البیئة لمجموعة من األسالیب القبلیة الھدف منھا توقي األخطار الھ
البیئیة والحرص على عدم المساس بالنظام البیئي، أما الصورة الثانیة تكون بعد وقوع 
المخالفة فتعتبر آلیات بعدیة تتمثل في أسالیب لمعالجة المساس بالنظام البیئي، تظھر من 

وعلیھ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى . الیبالردعیة والعالجیةعقابیةخالل جملة من أس
مطلبین، نتناول في المطلب األول الوسائل القانونیة الوقائیة لحمایة البیئة، والفرع 

  .الثاني نخصصھ للوسائل القانونیة الجزائیة

  اطب اول

   ا  او ا او اول

لجأ اإلدارة في ممارسة وظائفھا الرقابیة الى اتخاذ مجموعة من التدابیر لمنع األخطار ت
المحدقة بالبیئة،ویأخذ تدخل اإلدارة لحمایة البیئة مظاھر مختلفة تتمثل في تقییدھا 

ولتحقیق ذلكتقوم السلطات ١للنشاط الفردي من أجل المحافظة على التوازن البیئي،
ناألسالیب القبلیة ذات الطابع الوقائي على بعض األنشطة، اإلداریة بفرض مجموعة م

بإلزامھا ببعض الشروط قبل الشروع في ممارستھا، ویمكن إجمال ھذه األسالیب في 
لقد اعتمد ٢.التصریح والترخیص وأسلوب الحظر واإللزام وأسلوب الحوافز واإلعانات

لبیئة والحفاظ على المشرع السعودي مجموعةمن الطرق والسبل الوقائیة لحمایة ا
عناصرھا، وسنتعرض في ھذا المطلبالھم ھذه الطرق والمتمثلة أوال في الحظر او 

  .المنع ثانیا اإللزاماو األمر ثالثا الترخیص او اإلذن، رابعا اإلبالغ
  الترخیص او االذن:الفرع األول

تمارس السلطات اإلداریة جملة من الصالحیات الواسعة بقصد تنظیم وضبط بعض 
. ٣ألنشطة، من خالل إلزام القائمین بھا إما بالترخیص المسبق في بعض الحاالتا

وبالتالي یعتبرالترخیصأسلوبوقائي یلزم القانون الشخص من خاللھبإعالماإلدارة أو 
السلطة العمومیة بما ینوي اإلقدام علیھ، حتى تتمكن اإلدارة مناتخاذ التدابیر الضروریة 

مل والتحذیر منھ،ومن أھم تطبیقات ھذا األسلوب ھو للوقایة من االضطراب المحت

                                      
 ٤٢١دار النھضة العربیة، القاھرة  ص  ١٩٨٣طعیمة الجرف ، القانون اإلداري  ١
 .٤٨١م دار المطبوعات الجامعیة اإلسكندریة ص  ١٩٩٤ماجد راغب الحلو القانون اإلداري  ٢
لشریعة عبد ھاشم المرؤوف بسیوني، نظریة الضبط البیئي في النظم الوضعیة المعاصرة وا٣

 . ١٢٨،ص  ٢٠٠٧،دار الفكر الجامعي، مصر،  ٣٠االسالمیة، ط
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إخضاع نوع من المنشآت المصنفة التي ال تشكل أي خطر أو تھدید على البیئة 
والمناطق السیاحیة للتصریح، فتتطلب من صاحبھا تقدیم تصریح للسلطات المختصة، 

أة وطبیعة یحتوي على جمیع المعلومات المتعلقة بھ، اسمھ وموطنھ وتحدید مكان المنش
النشاط المزمع أدائھ، ویختلف التصریح عن األسالیب القریبة منھ في أن التصریح 
یمكن الشخص من ممارسة النشاط بعد اإلخطار مباشرة، إال إذا كان مقترنا بحق 
اإلدارة في االعتراض، فإنھ یكون أقرب إلى نظام الترخیص إال أنھ تبقى ھناك بعض 

ومن امثلة ھذا األسلوب ما نص علیھ النظام ١.روضةالفوارق من حیث الشروط المف
العام للبیئة في مادتھ الثالثة،بحث نص على انھ ال یجوز ألي شخص ممارسة أي من 
األنشطة البیئیة أو التي لھا أثر بیئي؛ إال بعد الحصول على تصریح أو ترخیص؛ وذلك 

 ،الحادیة والعشرونمنھوھو نفس االمر الذي كرسھ في المادة .وفقًا لما تحدده اللوائح
حیث ُیحظر القیام بكل ما من شأنھ اإلضرار بالبیئة البحریة والساحلیة ومكوناتھا الحیة 

أعمال الحفر، والردم، والتجریف، واإلنشاء، والتنقیب، : ویشمل ذلك. وغیر الحیة
واالستكشاف، واالستغالل؛ وإجراء األبحاث؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، 

كما ُیحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بیئیا بالبیئة .ًا لما ُتبّینھ اللوائحوذلك وفق
البحریة والساحلیة، أو إدخالھا إلیھا أو إخراجھا منھا؛ دون الحصول على تصریح أو 

تحدد الجھة المختصة قائمة بالمواد واألدوات  .ترخیص، وذلك وفقًا لما ُتبّینھ اللوائح
 .ة الثانیة من ھذه المادةالمشار إلیھا في الفقر

  
  الحظر: الفرع الثاني

غالبا ما یلجا القانون في حمایتھ للبیئة إلى حظر اإلتیان ببعض التصرفات التي یقدر 
خطورتھا وضررھا على البیئة، وقد یكون ھذا الحظر مطلقا وقد یكون نسبیا،فالحظر 

ارة بالبیئة منعا باتا ال المطلقیتمثل في منع اإلتیان بأفعال معینة لما لھا من أثار ض
ومن امثلة ھذا النوع من الحظر أیضا ما نصت علیھ  .٢استثناء فیھ وال ترخیص بشأنھ

، التي نصت أنھ ُیحظر استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر ٣المادة العاشرة  من النظام 
جھة التي تحددھا ال-أو تداول أو تصنیع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

و .المختصة، دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح
ُیحظر استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر أو تصنیع أو استخدام األجھزة 

والتي تحتوي على أي من المواد  -الجدیدة أو المعاد تدویرھا-والمنتجات  والمعدات
ة؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، من ھذه الماد) ١(المشار إلیھا في الفقرة 

                                      
. دراسة تأصیلیة في األنظمة الوطنیة واالتفاقیة، مطابع- قانون حمایة البیئة“ أحمد عبد الكریم سالمة ١

 .١٥٦ص  ١٩٩٧جامعة الملك سعود سنة 
كز الوثائق والدراسات علي محمد یوسف المحمدي، حمایة البیئة في الشریعة اإلسالمیة، مجلة مر٢

 .١٥٨، ص ٢٠٠٠اإلنسانیة، العدد الثاني عشر، قطر 
 .المادة العاشرة من النظام العام للبیئة الجدید مرجع سابق ٣
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یكون التخلص من المواد واألجھزة والمعدات والمنتجات  .وذلك وفقًا لما تبینھ اللوائح
ُیحظر  .من ھذه المادة؛ وفقًا لما تبینھ اللوائح) ٢(و) ١(المشار إلیھا في الفقرتین 

ي من المواد التي تحتوي على أ-المستعملة-استیراد األجھزة والمعدات والمنتجات 
  .من ھذه المادة) ١(المشار إلیھا في الفقرة 

اما بخصوص الحظر النسبي فیتجسد في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق      
أثارا ضارة بالبیئة في أي عنصر من عناصرھا إال بعد الحصول على ترخیص بذلك 

قوانین واللوائح لحمایة من السلطات المختصة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددھا ال
على  الجھات الحكومیة التي  ٢حیث نص في الفقرة الخامسة  والسادسة منھ، ١البیئة،

إدراج التصاریح  تختص بإصدار تراخیص لمزاولة أي من األنشطة التي لھا أثر بیئي،
ل بالتنسیق مع وزارة البیئة والمیاه والزراعة والمراكز الوطنیة لقطاع البیئة ك-البیئیة 

كما الزم النظام .ضمن االشتراطات األساسیة لمنح تلك التراخیص -بحسب اختصاصھ
الجھات الحكومیة التي تتولى اإلشراف على مشاریع لھا تأثیر سلبي محتمل في 

اتخاذ ما یلزم لضمان االلتزام بأحكام نظام البیئة، التحقق من الحصول على   البیئة،
ار تراخیص ممارسة األنشطة البیئیة وفقًا ألحكام الموافقات النظامیة الالزمة قبل إصد

نظام البیئة،كما الزم النظام وزارة الشؤون البلدیة والقرویة مراعاة الحصول على 
موافقة وزارة البیئة والمیاه والزراعة قبل إقامة مخططات عمرانیة في أي من أراضي 

ومن أمثلة ھذه األفعال . یةالغابات والمراعي والمنتزھات الوطنیة أو البریة أو الجیولوج
في النظام السعودي ما جاء في المادة لمادة السابعة والعشرون من النظام العام للبیئة 

واستثناء من ذلك، . ُیحظر صید الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة٣ :الذي ینص على انھ
قصر أن ُی:یجوز صید أنواع محددة منھا بعد الحصول على ترخیص، مع مراعاة اآلتي

أن یكون الصید في األماكن  .الصید على األنواع التي تحددھا الجھة المختصة
عدم استخدام وسائل جذب الحیوانات والطیور  .واألوقات التي تحددھا الجھة المختصة

وتحدد اللوائح  .أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطیاد أكثر من حیوان أو طیر دفعة واحدة
ما یمكن قولھ في  .یھا وسائل الصید المسموح باستخدامھاالضوابط الالزمة لذلك، بما ف

ھذا الصدد أن إجراء الحظر النسبي یقترب إلى إجراء الترخیص، حیث ال یمنع 
المشرع نشاطا اال بالقدر الكافي الذي یحافظ فیھ على المنظومة البیئیة والموارد 

نع النھائي انما الطبیعیة، وھذا یعني أن إجراء الحظر النسبي لیس الھدف منھ الم
یستھدف تنظیم ھذا النشاط بشكل ال یؤدي إلى االضرار الذي یثبط النشاط التنموي 

 .بالموارد البیئیة

                                      
 .١٨٥ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، مرجع سابق ص  ١
 .المادة  الخامسة والسادسة من النظام العام للبیئة ،مرجع سابق٢
 .المادة السابعة والعشرون من النظام العام للبیئة مرجع سابق٣
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  االلزام: الفرع الثالث
لقد وضع المشرع ألیات قانونیة لحمایةالبیئة والمتمثلة في نظام اإللزام، حیث یلزم 

یئة والمحافظة علیھا من كل األخطار القانون األشخاص بالقیام بأعمال معینة لحمایة الب
وتبعا لذلكفأن اإللزام بالقیام بعمل إیجابي یعادل حظر القیام بعمل سلبي،  .١التي تھددھا

أي حظر القیام ببعض األعمال، أي أن اإللزام ھو عكس الحظر، الن ھذا األخیر إجراء 
بي، في حین أن قانوني یتم من خاللھ منع إتیان النشاط، فھو بذلك یعتبر إجراء سل

، ومن األمثلة القانونیة ٢اإللزام ھو ضرورة القیام بتصرف معین، فھو إجراء إیجابي
 ٣على ھذا النوع من األنظمة في النظام العام للبیئة،ما جاء في المادة الثالثة واألربعون،

حیث ألزم  المصانع و المنشآت اتخاذ التدابیر الضروریة اإلزالة  أو التقلیص من 
عاثات الملوثة للجو حین ممارستھا لنشاطاتھا، والتي یمكن أن تتسبب في انبعاث االنب

الملوثات في الجو وتشكل تھدیدا لألشخاص والبیئة ،كما أوجبت على المخالف إزالة 
اآلثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأھیل ودفع التعویضات، وذلك وفقًا لما تحدده 

النظام، على كل من المصرح لھ  ت لمادة الثامنة منوفي نفس االتجاه نص. اللوائح
والمرخص لھ الذي یمارس أنشطة قد یصدر منھا انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر 

االشتراطات والضوابط واإلجراءات والمقاییس :في األوساط البیئیة؛ االلتزام باآلتي
والتدابیر الالزمة عند االقتراب اتخاذ اإلجراءات .والمعاییر البیئیة؛ التي تحددھا اللوائح

وضع برامج وأجھزة للرصد .من تجاوز المقاییس البیئیة؛ وفقًا لما تحدده اللوائح
تزوید الجھة .والقیاس والرقابة على جودة األوساط البیئیة، وفقًا لما تحدده اللوائح

الصادرة  بالبیانات والتقاریر المتعلقة باالنبعاثات أو الملوثات-بصفة دوریة-المختصة 
عن أنشطتھ؛ لمراجعتھا ومطابقتھا، وتحدید تجاوزات المقاییس والمعاییر 

تزوید الجھة المختصة بدراسة التدقیق .واالشتراطات، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح
إعادة تأھیل األوساط البیئیة المتدھورة جراء ممارستھ .البیئي، وفقًا لما تحدده اللوائح

وتحدد الجھة المختصة األنشطة المشار إلیھا في ھذه  .دده اللوائحألنشطتھ، وفقًا لما تح
  .المادة

                                      
النكالوى احمد أسالیب حمایة البیئة العربیة من التلوث، مدخل انساني تداخلي، مركز الدراسات ١

 .١٥٣ص  ١٩٩٩والبحوث، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض السعودیة   سنة 
لبیئة بین الوقایة والعالج ،بحث في اطار التنظیم الدولي الجویلي ساعد سلیم ، مواجھة االضرار با٢

 .للمسؤولیة عن منع االضرار بالبیئة كلیة الحقوق جامعة الزقازیق مصر  بدون تاریخ
لمادة الثالثة واألربعون یجب : تنص المدة المادة الثالثة واألربعون من النظام العام للبیئة على انھ ٣

ترتبة على المخالفة وإعادة التأھیل ودفع التعویضات، وذلك وفقًا لما على المخالف إزالة اآلثار الم
 .تحدده اللوائح
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  البعدیة لحمایة البیئة بالمملكة  الوسائل القانونیة: الفرع الثاني
إلى جانب األدوات الرقابیة القبلیة السالفة الذكر، فقد منحت مختلف التشریعات 

دعیة الحقة لضمان حمایة فّعالة المعاصرة للسلطات اإلداریة أدوات ووسائل قانونیة ر
، "اإلعذار" تأخذ تلك األدوات شكل اإلخطار  ١للبیئة بمختلف عناصرھا ومكّوناتھا،

وتبعا لذلك  ٢.الوقف الجزئي للنشاط أو الوقف الكلي عن طریق سحب الرخصة
 تعتبرالوسائل اإلداریة الالحقة من األسالیب الوقائیة التي خولھا القانون، لإلدارة، إلى
الحیلولة دون وقوع األضرار البیئیة، سنتطرق في ھذا الفرع إلى األسالیب الردعیة 
التي تعتبر مجموعة اإلجراءاتالالزمة التي تتخذھا اإلدارة للقضاء على أسباب الخطر 
وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ، والمتمثلة في أسلوب التقریر واإلنذاروالعقوبات التي 

  .لمخالفینتوقعھا اإلدارة على ا
  االخطار: الفقرة األولى

یعتبر االخطار من بین اإلجراءات التي تمتلكھا اإلدارة من أجل تنبیھ وتذكیر 
المخالفوإلزامھ معالجة الوضع واتخاذه التدابیر الكفیلة بجعل نشاطھ مطابقا للمقاییس 

إنّما یعتبر واإلخطار في حقیقة األمر ال یعتبر جزاء و ٣القانونیة البیئیة المعمول بھا،
مجرد تنبیھ من اإلدارة للمعني لتدارك الوضع وتصحیحھ لیكون نشاطھ منسجما مع ما 
یتطلب القانون، ھذا إلى جانب توفیره للحمایة األولیة من اآلثار السلبیة للنشاط قبل تفاقم 

وقد جاء في  ٤.الوضع واتخاذ إجراءات ردعیة أكثر صرامة في حق المتسبب في ذلك
لثة واألربعون من النظام العام للبیئة على انھ یجب على المخالف إزالة اآلثار المادة الثا

 ٥.المترتبة على المخالفة وإعادة التأھیل ودفع التعویضات، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح

كما تتضمن المادة مادة الرابعة والثالثونمنالنظام العام للبیئة مثاال على ھذا اإلجراء 
وزیر اتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر لالستجابة ألي حالة بیئیة لل" تنص على أنھ

طارئة، أو كارثة بیئیة، أو خطر وشیك یتعلق بالبیئة، وكذلك اتخاذ ما یلزم من 
إجراءات وتدابیر لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسیق مع الجھات ذات 

أولیة قبل اتخاذ اإلجراءات والھدف من اإلخطار أو اإلعذار ھو حمایة قانونیة .العالقة
  ٦.الردعیة األخرى، فھو مقدمة من مقّدمات الجزاء القانوني

                                      
محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، مجلة األكادیمیة للدراسات  ١.

 ١٦٩ص ، ٢٠١٦، ١٥االجتماعیة واإلنسانیة، ع 
بیئة في المملكة العربیة السعودیة دراسة مقارنة، معھد اإلدارة احمد حامد البدري، الحمایة القانونیة لل 

 ١٦٥.٢،ص  ٢٠١٠العامة  الریاض 
إسماعیل البدیري، األسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث، دراسة مقارنة، مجلة المحقق للعلوم ٣

 ٧٧ص ٢٠٠٤السنة  ٦المجلد  ٢القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل العدد 
سى، المسؤولیة اإلداریة والوسائل القانونیة لحمایة البیئة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة نورة مو٤

 .٣٨٥ص  ٢٠١٤سنة  ٣٤/٣٥بسكرة العدد 
 المادة الثالثة واالربعون من النظام العام للبیئة، مرجع سابق٥
 المادة الربعة والثالثون من النظام العام للبیئة، مرجع سابق ٦
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  سحب الترخیص: ثانیا
یجوز لإلدارة تجرید المستّغل الذي لم یجعل من نشاطھ مطابقا للمقاییس البیئیة من 
الرخصة وذلك عن طریق سحبھا بقرار إداري،وبما أن نظام سحب الترخیص یعّد من 
أھّم وسائل الرقابة اإلداریة لما یحققھ من حمایة مسبقة على وقوع االعتداء وأنھ أكثر 

الرتباطھ بالمشاریع ذات األھمیة والخطورة علىالبیئة، تحكما ونجاعة لحمایة البیئة 
السیما المشاریع الصناعیة وأشغال البناء وكذلك المركباتوالمنقوالت األخرى، فإن 

وعادة ما  ١.سحبھ یعتبر من أخطر العقوبات اإلداریة التي خّولھا المشّرع لإلدارة
المشروع یؤدي إلى خطر تتّركز أسباب سحب التراخیص أو إلغاؤھا إذا كان استمرار 
او إذا لم یستوف المشروع .داھم على النظام العام أو الصحة العمومیة أو السكینة العامة

الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرھا، إذا توقف العمل بالمشروع ألكثر 
 ٢.لتھمن مّدة معیّنة یحّددھا القانون، إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزا

و لھذه اآللیة عدة تطبیقات في التشریع السعودي  فقد نّصت المادة الرابعة واألربعون  
بحسب (من النظام العام للبیئة على انھ للوزیر أو رئیس مجلس إدارة الجھة المختصة 

 - بعد التنسیق مع الجھة المشرفة-أو من یفوضانھ اتخاذ إجراء احترازي ) األحوال
ا لمدة ال تزید على بإیقاف النشاط جزئیخمسة عشر یومًا في حال ضبط ) ١٥(ا أو كلی

أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بیئیة، واتخاذ ما یلزم إلحالة 
من ) ٢(المنصوص علیھا في الفقرة - المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنیة 

خمسة أیام من ) ٥(خالل ) بحسب األحوال( -ممن النظا) التاسعة والثالثین(المادة 
خالل مدة ال تتجاوز  -بحسب األحوال- تاریخ اإلیقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة 

عشرة أیام من تاریخ اإلحالة في مدى الحاجة الستمرار اإلیقاف من عدمھ؛ ) ١٠(
  ٣.وتحدد اللوائح اإلجراءات الالزمة لذلك

  

  طالوقف المؤقت للنشا: ثالثا
ینصّب الوقف المؤقت للنشاط على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة مّما لھا من تأثیر 
سلبي على البیئة، خاصة تلك المنبعثة منھا الجزئیات الكیمیاویة المتناثرة جوا أو التي 
عادة ما تكرر زیوتا شحمیة تؤثر بالدرجة األولى على المحیط البیئي مؤدیة إلى تلویثھ 

                                      
: المراجعة البیئیة في المملكة العربیة السعودیة) "ھـ١٤٢٨-م٢٠٠٧(دالرحمن السعد، صالح عب ١

، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز، )استكشافیة(دراسة میدانیة  –الممارسة الحالیة والنظرة المستقبلیة 
 ٨٨،ص  ١٥١-٨٣: االقتصاد واإلدارة، ص ص

جزائري، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة مقاني فرید، تدابیر حمایة البیئة من التلوث في التشریع ال٢
 .٥٦صفحة  ٢٠١٥الحقوق، جامعة الجزائر الطبعة األولى ،

 .المادة الرابعة واالربعون من النظام العام للبیئة، مرجع سابق ٣
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وبالتالي فھو یعتبر من التدابیر التي تلجأ الیھا اإلدارة ١.ة العمومیةأو المساس بالصح
حمایة للبیئة بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة لنشاطاتھا المؤثرة على البیئة ونتیجة 
لعدم امتثال صاحب النشاط باتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة الالزمة وذلك من بعد إنذاره 

ھذا اإلطار نشیر إلى بعض الحاالت كتطبیق لھذا وفي . من طرف اإلدارة المختصة
دون ) الثالثة واألربعین(و) األربعین(الجزاء، حیث نّص المشّرع السعودي في المادتین 

إخالل بما ورد من النظام، وأي عقوبة أشد ینص علیھا نظام آخر؛ یعاقب كل من 
تعلیق  :ات اآلتیةیخالف أیا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوب

  ٢.وإلغاء الترخیص أو التصریح .الترخیص أو التصریح لمدة ال تتجاوز ستة أشھر

  ٢٠/٣٠الحمایة الجنائیة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة في ظل رؤیة : الفصل الثاني
في ظل االنتھاكات الصارخة للبیئة، دفع أغلب الدول الى استحداث ترسانتھا القانونیة 

ایة البیئة ومنع االعتداء علیھا ،حیثلجأت معظم الدواللى توظیف بقصد حم
والمملكة العربیة ، المقتربالقانوني من أجل ایجاد الحلول المناسبة للمشاكل البیئیة

فأوجدت أشكال قانونیة متنوعة لحمایة ، السعودیة سخرت بدورھا القانون خدمة للبیئة
حمایة المقررة بموجب أحكام القانون بحیث لم یكتفي المنظم السعودي بال، البیئة

بل ذھب الى ، وال تلك الحمایة المنصوص علیھا في أحكام القانون المدني، االداري
أبعد من ذلك وأقر الحمایة الجنائیة من خالل وضع عقوبات جنائیة تطبق في حالة 

، یئةمخالفة القواعد القانونیة المنصوص علیھا في مختلف النصوص المتعلقة بحمایة الب
وبالتالي اإلشكال الذي یطرح نفسھ على بساط .واجراءات خاصة بمعاینة الجریمة البیئیة

ھذا الموضوع یتمثل في مدى نجاع وفعالیة التدابیر التیاتخذھاالمنظم السعودي في إطار 
ولإلحاطة بموضوع الحمایة الجنائیة للبیئة بالمملكة العربیة السعودیة، . حمایتھ للبیئة
الفصل الى مبحثین نتناول في المبحث األول الحمایة الجنائیة للبیئة من سنقسم ھذا 

الناحیة الموضوعیة ونخصص المبحث الثاني الحمایة الجنائیة للبیئة من الناحیة 
  .اإلجرائیة

  
  

                                      
: تحسین القانون البیئي األردني تحقیق النفایات الصلبة المستدامة"المومني، نائل محمد حسین،  ١

، المجلة األمریكیة للعلوم البیئیة، "ادة من الوالیات المتحدة األمریكیة والقوانین البیئیةالدروس المستف
 م٢٠١٠)٣٤٣-٣٣٨: ٤( ٦(

 .المادة الثالثة واالربعون من النظام العام للبیئة مرجع سابق ٢
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  املبحث األول

  احلماية اجلنائية للبيئة من الناحية املوضوعية

انون بشكل مباشر بتجریم بعض األفعال یقصد بالحمایة الموضوعیة للبیئة، ان یتدخل الق
التیال تشكل اعتداء على حق معین لألفراد أو الدولة، وانما تشكل اعتداء مباشرا على 
البیئة بعناصرھا المختلفة بشكل ال یترك مجاال للشك سواء من ناحیة أنواعھا 

وسنحاول .اوالمسؤولیة الجنائیة أو لتوافر جمیع أركان الجریمة والعقوبات المقررة لھا
ان نقسم ھذا المبحث الى مطلبین، نعالج في المطلب األول،الجرائم البیئیة في النظام 
السعودي،ونتناول في المطلب الثاني، العقوبات المقررة للجرائم البیئیة في النظام العام 

  . للبیئة

  اطب اول

  ارام ا  اظم اودي

عودیة العدید من األنظمة اخرھا نظام البیئة العام لسنة لقد أصدرت المملكة العربیة الس
تھدف في مجملھا الى حمایة البیئة بمختلف أنواعھا ، وذلك من خالل  ١،ـ ھ١٤٤١

تجریم بعض التصرفات التي تشكل اعتداء على البیئة ومن شأنھا تلویث البیئة، 
نص علیھا نظام العام وسنحاول في ھذا المطلب التطرقالھم أنواع الجرائم البیئة  التي 

 .للبیئة
  الجرائم البیئیة البریة: الفرع األول

لقد جرم المنظم السعودي العدید من األفعال التي تشكل اعتداء على البیئة، وذلك من  
ونتناول في ھذه الفرع أھم الجرائمالبیئیة البریة . أجل إضفاء الحمایة الموضوعیة علیھا

إذ ُیحظر كل ما من شأنھ اإلضرار بأراضي الغطاء  ٢،التي اوردھا النظام العام للبیئة
النباتي، أو اإلخالل بالتوازن الطبیعي فیھا، وعلى وجھ خاص مایرتبط بقطع األشجار 
أو الشجیرات أو األعشاب أو النباتات، أو اقتالعھا أو نقلھا أو تجریدھا من لحائھا أو 

ترك النفایات   .االتجار بھا أوراقھا أو أي جزء منھا، أو نقل تربتھا أو جرفھا، أو
داخلھا، أو دفنھا، أو حرقھا، أو رمیھا في غیر األماكن المخصصة لھا التي تحددھا 

إشعال النار داخلھا في غیر األماكن المخصصة لذلك التي تحددھا  .الجھة المختصة
إتالف منشآتھا الثابتة أو المنقولة، أو قطع السیاجات التي تضعھا   .الجھة المختصة

 .الجھة المختصة داخلھا أو إتالفھا، أو العبث في عالماتھا الحدودیة أو اإلرشادیة

                                      
ـتاریخ  ـھ١٤٤١/١١/١٩وتاریخ ) ١٦٥/م(النظام العام للبیئة الصادر بمرسوم ملكي رقم  ١

: الموافقھـ ٢٦/١١/١٤٤١ مـ تاریخ النشر ١٠/٠٧/٢٠٢٠: الموافق ھـ١٩/١١/١٤٤١ اإلصدار
، الذي یھدف الى یھدف النظام إلى حمایة البیئة وتنمیتھا واستدامتھا، وااللتزام  مـ ١٧/٠٧/٢٠٢٠

 .بالمبادئ البیئیة، وتنظیم قطاع البیئة واألنشطة والخدمات المتعلقة بھ
 .مرجع سابق ھـ ١٤٤١ظام العام للبیئة لسنة المادة التاسعة عشر من الن ٢
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إطالق فیھا أي من أنواع  .الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجھة المختصة
  .وفما یلي تحلیل لھذه الجرائم.الكائنات الفطریة الحیوانیة الدخیلة على البیئة أو الغازیة

  بیئة بواسطة النفایات الخطرة والسامةجریمة تلوث ال: أوال
یقصد بالنفایات الخطرة ما یترتب عن األنشطة والعملیات المختلفة من مخلفات لیس لھا 

ونظرا لخطورة ھذه األفعال،  ١استخدامات أخرى وتحتفظ بخواص المواد الخطرة،
لبیئة لسنة من النظام العام ل ١٤فقدجرمھا المنظم السعودي في الفقرة األولى من المادة 

یحُظر إدخال النفایات الخِطرة أو السامة أو اإلِشعاعیة إلى المملكة العربیة  ١٤٢٢
كما یلتزم  ٢.السعودیة، ویشمل ذلك میاِھھا اإلقلیمیة أو المنِطقة االقِتصادیة الخاصة

القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزین أو تدویر أو ُمعالجة المواد السامة أو المواد 
واإلشعاعیة، بالتخلُّص النھائي ِمنھا والتقیُّد باإلجراءات والضواِبط التي ُتحدُِّدھا  الخِطرة

ھذا المقتضى،بحیث نص في  ١٤٤٢وقد أكد النظام العام للبیئة لسنة .اللوائح التنفیذیة
المادة التاسع عشر منھ ُیحظر كل ما من شأنھ اإلضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو 

الطبیعي فیھا من خالل ترك النفایات داخلھا، أو دفنھا، أو حرقھا، أو اإلخالل بالتوازن 
رمیھا في غیر األماكن المخصصة لھا التي تحددھا الجھة المختصة كماتم تجریم رمي 
النفایات والمخلفات بجمیع أنواعھا في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من نظام 

یث جاء فیھا مع عدم االخالل بما تقضي بھ بح ٣المناطق المحمیة للحیاة الفطریة،
األنظمة األخرى یعتبر مخالفة ألحكام ھذا الِنظام القیام في المناِطق المحمیة رمي 

وبمقتضى ھذه النصوص جرم المنظم السعودي . النفایات والُمخلَّفات بجمیع أشكاِلھا
ة السعودیة، بحیث ادخال النفایات الخطرة أو السامة أو االشعاعیة الى المملكة العربی

الزم المنظم السعودي الھیئات المنوطة بھا انتاج او نقل او تخزین او تدویر او معالجة 
  .بالتخلص منھا المواد السامة او الخطرة او اإلشعاعیة

  جریمة الصید داخل المدن والقرى واألماكن المحظورة: ثانیا
ام صید الحیوانات والطیور لقد ورد النص على ھذه الجریمة في المادة الرابعة من نظ

بمقتضىالمادة السابعة ـ ھ١٤٤١ما أكده النظام العام للبیئة لسنة ذا وھ٤البریة،
واستثناء من ذلك، . بحیث یحظر صید الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة ٥والعشرون،

                                      
لقد عرف النظام العام للبیئة النفایات الخطرة بأنھا ُمخلفات تشكل ضررًا على البیئة ومكوناتھا ١

الُسمیة العالیة أو القابلة لالنفجار أو التفاعل، : وصحة اإلنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدیة، مثل
 عالج وفقًا الشتراطات خاصةوالتي لیس لھا استخدام ما لم ت

 .مرجع سابق ھـ ١٤٢٢المادة الرابعة عشر من النظام العام للبیئة لسنة  ٢
الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من نظام المناطق المحمیة للحیاة الفطریة الصادر بالمرسوم  ٣

 .ـھ٢٦/١٠/١٤١٥وتاریخ  ١٢/الملكي رقم م
 ٨د الحیوانات والطیور البریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم تنص المادة الرابعة من نظام صی ٤

على انھ ال یجوز الصید داخل الُمدن والُقرى، وال في األماِكن واألوقات التي  ١٦/٤/١٤٢٠وتاریخ 
  .یحُظر فیھا، وال بالوسائل المحظور الصید ِبھا، وذلك ِوفقًا ِلما ُتحدُِّده الالئحة التنفیذیة

 .مرجع سابق ١٤٤٢العشرون من النظام العام للبیئة لسنة المادة السابعة و ٥
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أن ُیقصر  :یجوز صید أنواع محددة منھا بعد الحصول على ترخیص، مع مراعاة اآلتي
أن یكون الصید في األماكن واألوقات .لى األنواع التي تحددھا الجھة المختصةالصید ع

عدم استخدام وسائل جذب الحیوانات والطیور أو الوسائل  .التي تحددھا الجھة المختصة
كما ورد النص على ھذه   .التي تؤدي إلى اصطیاد أكثر من حیوان أو طیر دفعة واحدة

ام صید الحیوانات والطیور البریة اذ جاء فیھا ال الجریمة في المادة الرابعة من نظ
یجوز الصید داخل الُمدن والُقرى، وال في األماِكن واألوقات التي یحُظر فیھا، وال 

 .بالوسائل المحظور الصید ِبھا، وذلك ِوفقًا ِلما ُتحدُِّده الالئحة التنفیذیة
میاه الملوثة في الري جریمة استخدام میاه الصرف الصحي غیر المعالجة او ال: ثالثا

  او الزراعة
لقد جرم المنظم السعودي ھذا األفعال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الصرف 

ال یجوز استخدام میاه  ١:الصحي المعالجة وإعادة استخدامھا التي نصت على انھ
الصرف الصحي غیر المعالجة أو المیاه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجمیع 

وال یجوز زراعة الخضروات أو ما یالمس ثمره سطح التربة، إال بعد . أنواعھا
الحصول على تصریح من وزارة الزراعة والمیاه مبني على تحلیل للمیاه من وزارة 
الصحة أو وزارة الشؤون البلدیة والقرویة أو أي جھة أخرى معتمدة من قبل وزارة 

  .ئح التنفیذیة كیفیة ذلكالصحة، یثبت خلوھا من التلوث وتوضح اللوا
جریمة قطع األشجار أو األعشاب النامیة على سواحل المملكة او في الجزر : رابعا

  التابعة لھا
یتخذ السلوك االجرامي لھذه الجریمة عدة صور والمتمثلة في قطع األشجار او 
األعشاب التي تنمو على السواحل السعودیة او في أي جزیرة تتبع المملكة العربیة 

لسعودیة، كما یتخذ صورة نقل االتربة او بیض الطیور والسالحف او نقل المواد ا
العضویة او القیام بردم أي جزء ساحلي ما دام لم یصدر موافقة بذلك من وزارة 

ونظرا لخطورة ھذه األفعال فقد حرص نظام صید واستثمار وحمایة الثروات .الزراعة
الثروة المائیة الحیة ،في المادة السادسة منھ  التي المائیة في المیاه اإلقلیمیة على حمایة 

ال یجوز قطع األشجار أو األعشاب النامیة على سواِحل المملكة أو في :٢تنص على انھ 
الُجزر التاِبعة لھا، أو نقل األتِربة أو بیض الطیور والسالحف، أو أیة مواد عضویة 

ارة الِزراعة والمیاه على ذلك ِمنھا، أو القیام بردمیات ساحلیة إال بعد موافقة وز

                                      
وتاریخ  ٦/نظام الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامھا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م١ 

١٣/١٢/١٤٢١ 
نظام صید واستثمار وحمایة الثروات المائیة في المیاه اإلقلیمیة الصادر بموجب االمر الملكي رقم ٢
م، منشور بالجریدة الرسمیة ام القرى في ١٨/١١/١٩٨٧: الموافق ھـ ٢٧/٣/١٤٠٨بتاریخ / م٩

 . ـھ ٢٠/٠٤/١٤٠٨بتاریخ  ٣١٨٩عددھا رقم 
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وھذا ما أكدتھالمادة الثانیة .  بالتنسیق مع الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة وإنمائھا
  ١٤٤٢١والثالثون، من النظام العام للبیئة لسنة 

  

  الجرائم البیئیة الجویة: الفرع الثاني
  واالتربةجریمة عدم اتخاذ االحتیاطات الالزمة لتخزین المخلفات : أوال
یكمن السلوك االجرامي لھذه الجریمة في عدم اتخاذ المخالف االحتیاطات االزمة     

لتخزین المخلفات واالتربة الناتجة عن أعمال الحفر والتنقیب والبناء والھدم، ینتج عنھا 
ولخطورة ھذا السلوك، فقد جرم المنظم السعودي . ٢تلویث البیئة الھوائیة بكل عناصره

اتخاذ االحتیاطات الالزمة لتخزین المخلفات واالتربة الناتجة عن الحفر  جریمة عدم
والتنقیب والبناء والھدم بمقتضى المادة التاسعة من النظام العام للبیئة التي تنص على 

یلتزم من یقوم بأعمال الحفر أو الھدم أو البناء أو نقل ما ینتج عن ھذه األعمال  ٣:انھ
ذ االحتیاطات الالزمة للتخزین والنقل اآلمن لھا ومعالجتھا من مخلفات أو أتربة باتخا

وھذا ما أكده النظام العام للبیئة القدیم في الفقرة الثانیة .والتخّلص منھا بالطرق المناسبة
من المادة الثانیةعشر، حیث الزم كل من یقوم بأعمال الحفر أو الھدم أو البناء أو نقل ما 

ت أو أتربة باتخاذ االحتیاطات الالزمة للتخزین والنقل ینتج عن ھذه األعمال من مخلفا
یجب عند حرق أّي نوع من  .اآلمن لھا ومعالجتھا والتخّلص منھا بالطرق المناسبة

أنواع الوقود أو غیره سواء كان لألغراض الصناعیة أو تولید الطاقة أو أي أنشطة 
والمخلفات الصلبة والسائلة  أخرى أن یكون الدخان أو الغازات أو األبخرة المنبعثة عنھا

الناتجة، في الحدود المسموح بھا في المقاییس البیئیة،یجب على صاحب المنشأة اتخاذ 
االحتیاطات والتدابیر الالزمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الھواء داخل أماكن 

المغلقة یشترط في األماكن العامة  .العمل إال في حدود المقاییس البیئیة المسموح بھا
وشبھ المغلقة أن تكون مستوفیة لوسائل التھویة الكافیة بما یتناسب مع حجم المكان 

وتحّدد االحتیاطات والتدابیر . وطاقتھ االستیعابیة ونوع النشاط الذي یمارس فیھ
 .والطرق والمقاییس البیئیة في اللوائح التنفیذیة

و ابخرة ومخلفات تتجاوز جریمة حرق الوقود وانبعاث دخان او الغازات ا: ثانیا
  الحدود 

تتجسد جریمةحرق الوقود وانبعاث دخان او الغازات او ابخرة ومخلفات تتجاوز 
الحدود في عملیة حرق الوقود او أي مادة أخرى سواء كان ألغراض صناعیة او تولید 
الطاقة او أي نشاط اخر ویترتب عن ذلك الحرق انبعاث دخان او غازات او ابخرة او 

ت سواء كانت صلبة او سائلة بنسب تتجاوز الحدود المسموح بھا في المقاییس مخلفا

                                      
 .ه، مرجع سابق ١٤٤٢المادة الثانیة والثالثون من النظام العام للبیئة لسنة ١
ع، عمان، ، دار الحامد للنشر والتوزی١. یونس إبراھیم أحمد یونس، البیئة والتشریعات البیئیة، ط٢
،٢٠٠٩. 

 .، مرجع سابق١٤٤٢المادة التاسعة من النظام العام للبیئة لسنة  ٣
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ونظرا لخطورة ھذا السلوك فقد اوجب النظام على كل من یمارس أي نشاط  ١البیئیة،
یستخدم فیھ مواد لھا تأثیر سلبي في جودة الھواء، أو مواد مستنفدة لطبقة األوزون؛ 

المتعلقة بالتخلص -طط التي تعدھا الجھة المختصةالخ  اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتنفیذ
التدریجي من تلك المواد؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح و تحددھالجھة المختصة المواد 

كما ورد ٢.التي لھا تأثیر سلبي في جودة الھواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة األوزون
الثانیة عشر من النظام العام للبیئة  النص على ھذه الجرائم في الفقرة الثانیة من المادة

  .٣القدیم
  جریمة استخدام االت ومكبرات الصوت بطریقة تتجاوز حدود المقاییس البیئیة: ثالثا

یتمثل السلوك االجرامي لھذه الجریمة في تشغیل اآلالت والمعدات واستعمال االت  
قاییس البیئیة، وینتج التنبیھ ومكبرات الصوت بطریقة تتجاوز الحد المسموح بھ وفقا للم

عنھا الضوضاء والتلوث السمعي الناجم عن استخدام اآلالت والمعدات واالت التنبیھ 
وقد جرم المنظم السعودي ھذا السلوك في الفقرة الثالثة من المادة .ومكبرات الصوت

الثالثة عشر من النظام العام للبیئة التي تنص على انھ ینبغي الحد من الضجیج وخاصة 
تشغیل اآلالت والمعدات واستعمال آالت التنبیھ ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز عند 

  .حدود المقاییس البیئیة المسموح بھا المبینة في اللوائح التنفیذیة
  الجرائم البیئیة المائیة : الفرع الثاني: الفرع الثالث

  جرائم القاء او تصریف ملوثات او نفایات في المیاه اإلقلیمیة : أوال
یتمثل السلوك االجرامي لھذه الجریمة في عدة صور منھا قیام السفن بإلقاء او     

تصریف ملوثات ضارة في المیاه اإلقلیمیة او المنطقة االقتصادیة الخالصة او قیام 
السفن بإلقاء او تصریف النفایات السامة او الخطرة او النفایات المشعة في المیاه 

القتصادیة الخالصة، ینتج عنھا تلویث المیاه اإلقلیمیة اإلقلیمیة السعودیة او المنطقة ا
بتلك النفایات السامة والضارة بصحة االنسان، وقد جرم المنظم السعودي ھذا في الفقرة 
الثالثة من  المادة  الرابعة عشر من النظام العام للبیئة القدیم التي جاء فیھا  یحظر 

یة إلى المملكة العربیة السعودیة، ویشمل إدخال النفایات الخطرة أو السامة أو اإلشعاع
كمایحظر إلقاء أو تصریف أّي . ذلك میاھھا اإلقلیمیة أو المنطقة االقتصادیة الخالصة

ملوثات ضارة أو أّي نفایات سامة أو خطرة أو إشعاعیة من قبل السفن أو غیرھا، في 
لنظام العام للبیئة الجدید وھذا ما اكدة ا. المیاه اإلقلیمیة أو المنطقة االقتصادیة الخالصة

                                      
، دار الثقافة للنشر عمان ١الطب عة -دراسة مقارنة-ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة ١

 ١٢٥، ص ٢٠٠٩األردن، 
یمارس أي نشاط یستخدم فیھ على كل من : المادة التاسعة من النظام العام للبیئة التي تنص على انھ ٢

مواد لھا تأثیر سلبي في جودة الھواء، أو مواد مستنفدة لطبقة األوزون؛ اتخاذ ما یلزم من إجراءات 
المتعلقة بالتخلص التدریجي من تلك المواد؛ وذلك وفقًا لما - التي تعدھا الجھة المختصة-الخطط  لتنفیذ

ي لھا تأثیر سلبي في جودة الھواء، وكذلك المواد تحدد الجھة المختصة المواد الت .تحدده اللوائح
 .المستنفدة لطبقة األوزون

 ، مرجع سابق١٤٢٢المادة الثانیة عشر من النظام العام للبیئة لسنة ٣
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في المادة لمادة الحادیة والعشرون التي تنص على انھ ُیحظر القیام بكل ما من شأنھ 
أعمال : ویشمل ذلك. اإلضرار بالبیئة البحریة والساحلیة ومكوناتھا الحیة وغیر الحیة

اء الحفر، والردم، والتجریف، واإلنشاء، والتنقیب، واالستكشاف، واالستغالل؛ وإجر
كما .األبحاث؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقًا لما ُتبّینھ اللوائح

ُیحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بیئیا بالبیئة البحریة والساحلیة، أو إدخالھا إلیھا أو 
  ١ .إخراجھا منھا؛ دون الحصول على تصریح أو ترخیص، وذلك وفقًا لما ُتبّینھ اللوائح

مة ادخال النفایات الخطرة او السامة او االشعاعیة الى المیاه اإلقلیمیة جری: ثانیا
  السعودیة

یتمثل السلوك االجرامي في ھذه الجریمة في إدخال النفایات الى المیاه اإلقلیمیة للمملكة 
العربیة السعودیة او المنطقة االقتصادیة الخالصة من خالل السفن او الشاحنات البحریة 

وقد تم تجریم ھذا التصرف بناء على الفقرة األولى من  ٢تلویث البیئة،مما یؤدي الى 
المادة الرابعة عشر من النظام العام للبیئة التي تنص على انھ یحُظر إدخال النفایات 
الخِطرة أو السامة أو اإلِشعاعیة إلى المملكة العربیة السعودیة، ویشمل ذلك میاِھھا 

  ٣.یة الخاصةاإلقلیمیة أو المنِطقة االقِتصاد

ب اطا  

 مم اظا  م ارا ررةت اوا 

لقد عاقب المنظم السعودي على مختلف الجرائم البیئة المختلفة، فبخصوص جریمة 

فقد ٤ادخال النفایات الخطرة او السامة او االشعاعیة الى المملكة العربیة السعودیة،
من النظام العام للبیئة القدیم عقوبتھا بالسِّجن لُمدة ال  ١٨لمادة حددت الفقرة األولى من ا

خمسمائة ألف ) ٥٠٠.٠٠٠(تزید على خمس سنوات أو بغرامة مالیة ال تزید على 
. ریال، أو ِبھما معًا مع الُحكم بالتعویضات الُمناِسبة، وإلزام الُمخاِلف بإزالة الُمخالفة

ة لُمدة ال تتجاوز تسعین یومًا، وفي حالة العود ویجوز إغالق الُمنشأة أو حجز السفین
ُیعاقب الُمخاِلف بزیادة الحد األقصى لعقوبة السِّجن على أالَّ یتجاوز ِضعف الُمدة، أو 
بزیادة الحد األقصى للغرامة على أالَّ یتجاوز ِضعف ھذا الحد أو ِبھما معًا مع الُحكم 

ة الُمخالفة، ویجوز إغالق الُمنشأة بِصفة بالتعویضات الُمناِسبة وإلزام الُمخاِلف بإزال

اما جریمة الصید داخل ٥.مؤقتة أو دائمة أو حجز السفینة بِصفة مؤقتة أو ُمصادرِتھا
المدن والقرى واألماكن المحظورة فقد عاقب علیھا بغرامة ال تزید عن عشرین ألف 

األسِلحة ریال للمخالفة واجاز المشرع مضاعفة الغرامة في حالة العود ومصادرة 
واآلالت واألدوات التي ُاسُتعِملت في الصید، وكذا الحیوانات والطیور التي تم 

                                      
 .مرجع سابق ١٤٤٢المادة الواحدة والعشرون من النظام العام للبیئة لسنة  ١
 .لكة العربیة السعودیة مرجع سابق صاحمد حامد البدري الحمایة القانونیة للبیئة في المم ٢
 .المادة الرابعة عشر من النظام العام للبیئة مرجع سابق ٣
 ٤ه مرجع سابق ١٤٤٢النظام العام للبیئة لسنة  
 .مرجع سابق ١٤٤٢المادة الثامنة عشر من النظام العام للبیئة لسنة  ٥
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اصطیاُدھا، كما مع عدم اإلخالل بأيِّ عقوبة أشد یفِرُضھا ِنظام آخر، ُیعاقب ُكل من 
وفي جمیع  .ُیخالف أحكام ھذا الِنظام، وفي حالة ِتكرار الُمخالفة یجوز ُمضاعفة الغرامة

وز أنَّ ُتضبط ویجوز ُمصادرُتھا في حالة ثبوت الُمخالفة، اما جریمة قطع األحوال یج
األشجار او األعشاب النامیة على سواحل المملكة او في الجزر التابعة لھا فقد عاقب 
علیھا نظام صید واستثمار وحمایة الثروات المائیة الحیة بعقوبةالسِّجن لُمدة ال تزید 

زید على عشرة آالف ریال، أو بالعقوبتین معًا، وذلك عن على ستة أشُھر أو بغرامة ال ت
ُكل ُمخالفة مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص علیھا في األنِظمة واللوائح 

مـن النظام  ٤١وھذا ما اكدة النظام العام للبیئة الجدید في  المادة  .والقرارات اُألخرى
 تزید على عشر سنوات وبغرامة ال تزید یعاقب بالسجن لمدة ال: ١العام للبیئة على انھ

یرتكب  :ثالثین ملیون ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل من) ٣٠.٠٠٠.٠٠٠(على 
من النظام یرتكب للمرة الثانیة ) الخامسة والثالثین(أیا من األفعال الواردة في المادة 

فعال اآلتیة بالمخالفة أي من األ-خالل مدة سنة من ارتكابھا للمرة السابقة-وما بعدھا 
ألحكام النظام، قطع األشجار أو الشجیرات أو األعشاب أو النباتات، أو اقتالعھا، أو 
نقلھا، أو تجریدھا من لحائھا أو أوراقھا أو أي جزء منھا، أو نقل تربتھا أو جرفھا أو 

ادة االتجار بھا، قتل أي من الكائنات الفطریة الحیوانیة الحیة بالمخالفة لحكم الم
مـن النظام  العام للبیئة  علـى  ٤٢كمانصت  المادة .من النظام) السادسة والعشرین(

یعاقب كل من یخالف أیا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات :  ٢أنھ
من النظام، وأي ) الثالثة واألربعین(و) األربعین(اآلتیة دون إخالل بما ورد في المادتین 

عشرین ) ٢٠.٠٠٠.٠٠٠(شد ینص علیھا نظام آخر ،غرامة ال تزید على عقوبة أ
ملیون ریال، تعلیق الترخیص أو التصریح لمدة ال تتجاوز ستة أشھر، إلغاء الترخیص 

بقرار منھ جداول تصنیف -بالتنسیق مع الجھة المختصة-وُیصدر الوزیر .أو التصریح
ھ في ھذه المادة؛ تراعى فیھا للمخالفات وتحدید للعقوبات ضمن حدھا المنصوص علی

كما منح النظام للوزیر .طبیعة كل مخالفة وجسامتھا، والظروف المشددة والمخففة لھا
أو من یفوضانھ اتخاذ إجراء ) بحسب األحوال(أو رئیس مجلس إدارة الجھة المختصة 

في  خمسة عشر یومًا) ١٥(بإیقاف النشاط جزئیا أو كلیا لمدة ال تزید على  ٣احترازي،
حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بیئیة، واتخاذ ما 

المنصوص علیھا في - یلزم إلحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنیة 
) ٥(خالل ) بحسب األحوال( -من النظام) التاسعة والثالثین(من المادة ) ٢(الفقرة 

خالل  -بحسب األحوال-یقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة خمسة أیام من تاریخ اإل
عشرة أیام من تاریخ اإلحالة في مدى الحاجة الستمرار اإلیقاف ) ١٠(مدة ال تتجاوز 

  .من عدمھ؛ وتحدد اللوائح اإلجراءات الالزمة لذلك

                                      
 .مرجع سابق ١٤٤٢من النظام العام للبیئة لسنة  ٤١المادة  ١
 .، مرجع سابق١٤٤٢من النظام العام للبیئة لسنة  ٤٢المادة  ٢
 .مرجع سابق ١٤٤٢من النظام العام للبیئة لسنة  ٣٩المادة ٣
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  املبحث الثاني

  احلماية اجلنائية للبيئة من الناحية اإلجرائية

لجنائیة الموضوعیة حیز التنفیذ، یتطلب من الناحیة اإلجرائیة لیس إن وضع الحمایة ا
وجود الضرر وثبوتھ من خالل تقدیم شكوى أو معاینة على محض اواالبالغ عنھ، 
وانما قیام الجھة المكلفة قانونا بأعمال المتابعة من جھة، ومن جھة أخرى بتحریك 

طبیق القواعد القانونیة التي أقرت ومباشرة الدعوى العمومیة، ذلك ھو السبیل الوحید لت
الجھات المختصة بمعاینة الجرائم  وسنتطرق في ھذا المبحث الى١الحمایة الجنائیة،

  .البیئیة وكذلك الجھات المختصة لتحریك الدعوى والمسائلة وذلك في مطلبین

  املطلب األول

  اجلهات املتخصصة ملعاينة اجلرائم البيئية

لمتعلقة بحمایة البیئة األشخاص المؤھلین قانونا لمعاینة لقد حددت النصوصالقانونیة ا
الجریمة المتعلقة بالبیئة،والتي تختلف من دولة الى أخرى حسب طبیعتھا السیاسیة 
واالقتصادیة، وبحسب نص المادة السادسة والثالثون منالنظام للبیئة، السعودي یؤھل 

  .ضوابط ومعاییر تحددھا اللوائح كل ھؤالء لمعاینة الجرائم المتعلقة بالبیئة وذلك وفق
  

  مفتشوالبیئة: الفرع األول
لقد أوكل المنظم السعودي مھمة  التفتیش البیئیلمفتشي البیئة واعتبره الجھاز األساسي 

یحررون محاضر بموقع وظروف المعاینة والنص المجرم ٢لمكافحة الجریمة البیئیة،
سادسة والثالثون إجراءات تعیین للفعل، ولقد حدد المنظم السعودیبموجب المادة ال

مفتشي البیئةوكذا مھامھم التي یباشرونھا،بحیث تولى مفتشون یصدر بتحدیدھم قرار 
من الوزیر أو رئیس مجلس إدارة الجھة المختصة مجتمعین أو منفردین ضبط مخالفات 

ك دون أحكام النظام واللوائح، والتحقیق فیھا وإثباتھا، وتحدد اللوائح آلیات عملھم؛ وذل
من النظام ) الثانیة واألربعین(من ھذه المادة، والمادة ) ٢(إخالل بما ورد في الفقرة 

على المفتش قبل دخول المنشآت بغرض تفتیشھا واالطالع على سجالتھا وبیاناتھا، 
وتحدد اللوائح اآللیات . وضبط المخالفات فیھا؛ التنسیق في ذلك مع الجھة المشرفة

سحب عینات  :للمفتش ما یأتي.المنشآت المشمولة بھذه الفقرة الالزمة لذلك، وتصنیف
من المواد واألصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبھ بارتكابھا مخالفة ألي من أحكام 
النظام واللوائح، إذا لزم األمر، على أن یحرر محضر ضبط بھذه الواقعة تدوَّن فیھ 

والمواد واألصناف التي أخذت منھا،  جمیع البیانات الالزمة للتثبت من العینات نفسھا
وكذلك االحتفاظ بنسخة من سجالت المنشأة محل التفتیش وبیاناتھا؛ وذلك وفقًا لما 

                                      
عادل ماھر األلفي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة،  ١

 .١٩٨ص  ٢٠٠٩سنة
 .ه، مرجع سابق ١٤٤٢من النظام العام للبیئة لسنة  ٣٦المادة ٢
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استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحیاة الفطریة التي تضبط، والتعامل  .١تحدده اللوائح
الواردة في المادتین معھا؛ وفقًا لما تحدده اللوائح، وذلك دون إخالل بتطبیق العقوبات 

التحفظ على نفقة المخالف في حال ثبوت  .من النظام) األربعین(و) الثامنة والثالثین(
في ارتكاب ) المخالفة على المركبات واألدوات المستخدمة أو التي یشتبھ في استخدامھا

المخالفة، وتسلیمھا بوصفھا مضبوطات إلى الجھة المختصة، على أن یعرض ذلك على 
أیام، لتأكید التحفظ أو إلغائھ؛ وذلك ) سبعة(خالل مدة ال تزید على -مة المختصة المحك

وتتمثل اختصاصات مفتشي البیئة في السھر على تطبیق . وفقًا لما تحدده اللوائح
النصوص التنظیمیة في مجال حمایة البیئة من جمیع أشكال التلوث، مراقبة مدى 

ول بھ، التعاون والتشاور مع المصالح مطابقة المنشآت المصنفة للتشریع المعم
كالمواد الكیمیاویة والمشعة " المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فیھا مواد خطیرة 

من العام للبیئة تلزم المفتش البیئي بإرسال محاضر  ٣٦،وبالرجوع لنص المادة 
دور  ولتعزیر یوما من تاریخ إجراء المعاینة، ١٥المخالفات الجھة المختصة، خالل 

ھیئة التفتیش تم اصدار الالئحة التنفیذیة للتفتیش والتدقیق البیئي في المملكة، بقرار 
من نظام البیئة  ٤٨اداري من وزارة البیئة والمیاه والزراعة، وذلك بناء على المادة 

ھـ، وقرار مجلس ١٤٤١/ ١١/ ١٩بتاریخ ) ١٦٥/ م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
وأوضح القرار أن الالئحة تسري  ٢.ھـ١٤٤١/ ١١/ ١٦اریخ بت) ٧٢٩(الوزراء رقم 

  ٣على جمیع األشخاص في المملكة،
  

  قوة الحراسة : الفرع الثاني
إن مھمة معاینة الجرائم البیئیة ال تقتصر على مفتشیة البیئة فحسب، بل تتعدى الى     

ة والھیئة، أشخاص آخرین وھم قوة الحراسة التي أنشأت باالِتفاق بین وزارة الداخلی
تتولى حمایة المناِطق المحمیة، وُتِعد محاضر بُمخالفات أحكام ھذا الِنظام والئحِتھ 
والقرارات الصاِدرة تنفیذًا لھ ي حالة اكِتشاف قوة الِحراسة أيِّ ُمخالفة للِنظام، فعلیھا 

). ِتھُمتضِمنًا البیانات الالِزمة عن الُمخالف ومحل إقامِتھ ورقم ھوی(تنظیم محضر بذلك 
وفي حالة تعُذر الحصول على أيِّ من ھذه البیانات، ُیسلَّم الُمخاِلف ألقرب إمارة أو 
ُمحافظة أو مركز أو مركز ُشرطة أو مركز لحرس الحدود في الیوم نفِسھ، وُینظم 

وُیسلَّم المحضر في كلتا . محضر بذلك ُتدون ِبھ المعلومات الالِزمة، وُیخلى سبیُلھ
وفي .جان المنصوص علیھا في المادة الخامسة عشرة من ھذا الِنظامالحالتین إلى اللِّ

حالة اكِتشاف الُمخالفة وعدم معِرفة ُمرتِكِبھا یجب تنظیم المحضر الالِزم بشأن الُمخالفة 
وتسلیِمھ إلى أقرب إمارة أو ُمحافظة أو مركز أو مركز ُشرطة للقیام بالتحریات 

                                      
 .مرجع سابق ١٤٤٢من النظام العام للبیئة لسنة  ٤٢المادة  ١
تم اصدار الالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظام البیئة العام الصادر بالمرسوم الملكي  ٢

راعة وذلك   بقرار اداري صادر عن وزیر البیئة والمیاه والز ـھ١٩/١١/١٤٤١وتاریخ  ١٦٥/رقم م
 . ـھ٣٩٣٦٩١/١/١٤٤٢رقم 

 المادة الثانیة من الالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظام البیئة العام ٣
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یما  .تمھیدًا الِتخاذ اإلجراءات الالِزمة بحق الُمخاِلفالالِزمة لمعرفة ُمرتِكب الُمخالفة، 
ِوفقًا -عدا الُمخالفات في المحمیات البحریِّة، تتولى اللِّجان الُمشكلة في إمارات المناِطق 

ُمحاكمة الُمخالفین ألحكام ھذا -للمادة الثامنة من ِنظام صید الحیوانات والطیور البریِّة 
اللِّجان بأكثریة أعضاِئھا، ویجوز التظلُّم من ھذه القرارات الِنظام، وتصُدر قرارات ھذه 

  .أمام دیوان المظاِلم ِخالل ستین یومًا من تاریخ اإلبالغ بالقرار
  

ب اطا  

م اراا  ت اا  

استثناء لقد اناط النظام مھمة متابعة الجرائم البیئیة للنیابةالعامة، إال أن المنظم أورد   
لھذا المبدأ من خالل السماح لجھات أخرى للقیام بھذه المھمة والمتمثلة في اللجن 

  .من النظام العام للبیئة ٣٩الوزاریة وذلك حسب مقتضیات المادة 
  

  دور اللجن اإلداریة في حمایة البیئة: الفرع األول
الفات أحكام من النظام العام للبیئة، یتولى النظر في مخ ٣٩حسب مقتضیات المادة 

من ) الثامنة والثالثین(النظام واللوائح، وإیقاع العقوبات المنصوص علیھا في المادة 
النظام، واالعتراضات التي یقدمھا ذوو الشأن على الغرامات التي توقعھا الجھة 

من ھذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منھا بقرار من الوزیر لمدة ) ١(المختصة وفقًا للفقرة 
ویحدد . ات قابلة للتجدید، وُتكوَّن كل منھا من عدد ال یقل عن ثالثة أعضاءسنو) ثالث(

قرار تشكیل كل لجنة من یتولى رئاستھا على أن یكون من المختصین في الشریعة أو 
األنظمة، وتصدر قراراتھا باألغلبیة، وتكون مسببة، ویعتمد الوزیر أو رئیس مجلس 

اراتھا الصادرة بالغرامة التي تتجاوز قر-بحسب األحوال-إدارة المركز المختص 
ُتحدد اللوائح  .خمسة مالیین ریال، أو بإلغاء الترخیص أو التصریح) ٥.٠٠٠.٠٠٠(

یجوز االعتراض على قرارات  .قواعد عمل اللجان وإجراءاتھا، ومكافآت أعضائھا
 .اللجان أمام المحكمة اإلداریة

  

  بیئةدور النیابة العامة في حمایة ال: الفرع الثاني
بناء على مقتضیات المادة الثانیة واألربعون من النظام العام للبیئة تتولى النیابة العامة 

من النظام؛ واالدعاء أمام ) األربعین(التحقیق في المخالفات المشار إلیھا في المادة 
وتبعا لذلك  تعتبر النیابة العامة طرفا بارزا لمواجھة الجرائم . المحكمة المختصة

بعد ان ترسل لھا محاضر المعاینة من ، إذ تشكل الجھة المكلفة بمتابعة المخالف ،البیئیة
أو بعد شكوى ترفع ضد المخالف وتبقى لھا سلطة ، االشخاص المؤھلین قانونا بذلك

وتمارس النیابة العامة ، المالءمة في تحریك الدعوى العمومیة أو وقف المتابعة
حتى ولو تم ، فھي تنفرد بمباشرتھا اختصاصات واسعة بخصوص الدعوى العمومیة

تحریكھا من قبل جھات أخرى وال یمكن أن تؤدي النیابة العامة دورھا بشكل فعال إال 
بتنسیق التعاون  والتشاورالمستمر بینھا وبین مختلف الجھات اإلداریة المكلفة بالبحث 

، ابة العامةومعاینة الجرائم البیئیة باعتبارھا صاحبة االختصاص وتأھیل أعضاء النی
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عن طریق فتح دورات تكوین تھدف الى التعریف ، السیما في مجال الجرائم البیئیة
والتي غالبا ما ال تنشر إال  ,بمختلف القوانین البیئیة واألحكام التنظیمیة في ھذا المجال

وقد أصدر النائب العام للنیابة العامة قرارًا  .على مستوى الجھات اإلداریة المكلفة بھا
شاء دائرة تختص بالتحقیق في جرائم البیئة؛ بھدف تعزیز الحمایة الجنائیة للبیئة بإن

ومكوناتھا الطبیعیة في ظل التنظیمات الحدیثة التي تعنى بالجوانب الوقائیة واإلجرائیة 
كنظام الزراعة الصادر حدیثًا والمنطوي على إسناد اختصاص التحقیق واالدعاء في 

  .للنیابة العامة) ٢٩ – ٢٨(مخالفات أحكام المادتین 
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  الخاتمة

؛ توصلنا ٢٠/٣٠من خالل دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة للبیئة وفق رؤیة 
  :الى النتائج التالیة

  :نتائج الدراسة: أوال

 اھتمام المملكة العربیة السعودیة بموضوع حمایة البیئة التنمیة، بحیث كرست كل
 .مون االتفاقیات الدولیةجھودھا لوضع أنظمة بیئیة تتماشى مع مض

 حرصت المملكة العربیة السعودیة على ترسیخ مفھوم الحمایة القانونیة للبیئة من
 .التلوث بمختلف انواعھ

 ولقد توزعت اآللیات القانونیة لحمایة البیئة بین ما ھو ضبطي وزجري وذلك
فعال بحسب نوع الفعل المرتكب حتى یتم ردع المخالفین كي ال یعیدوا تكرار األ

الضار اتجاه البیئیة، كما زكى ذلك بھیئات ومؤسسات لھا اختصاص تنزیل ما 
 .جاء بھ القانون

 اخذت مختلف األنظمة البیئیة السعودیةبالبعد التنموي، ضمانا الستدامة الموارد
الطبیعیة والمحافظة علیھا، ثم تدبیر استغاللھا حتى تجد األجیال القادمة نصیبھا 

عة من المعیقات التي تحول دون تحقیق الحمایة البیئیة، حیث لكن ثمة مجمو.منھا
الذي عبر سلوكھ غیر القویم، یؤدي  :البشري العامل:تتخذ أوجھا متعددة، منھا

إلى إلحاق الضرر بالبیئة بشكل مباشر، خاصة فیما یتعلق باستنزاف الثروات، 
 العاملو.وكذا تلوثھا مما یؤدي في حاالت متعددة إلى تعطیل رھان التنمیة

حیث ال تؤدي المؤسسات المعنیة األدوار المنوطة بھا كما یجب،  :المؤسساتي
مما یتعین معھ على المنظم السعودي أن یعید النظر في األجھزة التي أوكل إلیھا 
تنزیل المقتضیات القانونیة الخادمة لشأن البیئي، حتى یتم ضبط االختصاص 

یم توحید االراء كي یعود ذلك باإلیجاب عبر تفعیل أسلوب التنسیق بینھا، حتى ت
 .على الوسط البیئي

 توصیات الدراسة  : ثانیا

 ضرورة إنشاء ھیأت وطنیة وجھویة بھدف العمل على مراقبة جودة اإلحصائیات
 البیئیة وتوحید المعاییر المستعملة إلنتاجھا؛

ت والتعدد ضرورة وضع نظام بیئي موحد یھتم بجمیع المكونات البیئیة لتفادي التشت
 .التشریعي الموجود بالمملكة

 ادراج بعض العقوبات المالیة ضمن الئحة العقوبات كالرسوم البیئة 
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 تفعیل اإلدارة الرقمیة على مستوى الوطني والجھویة حتى یتمكن األشخاص
المعنیین من االطالع على الوضعیات البیئیة وكذا سھولة الحصول من خاللھا 

 على المعلومة؛

وذجیة اإلدارة في مجال التنمیة المستدامة؛تكریس نم 

تكریس المقاربة التشاركیة للسكان في الشأن البیئي وتحسین جودة األداء؛ 

 اعتماد المقاربة المجالیة والتخطیط االستراتیجي المبني على مبدأ االندماج
  والشراكة التصاعدیة والتعاقد وتبني أسس التنمیة المستدامة؛

ة والتحسیس بخطورة المساس بالبیئة من خالل غــرس تكثیف عملیات التوعی
اإلحساس بأھمیــة حمایــة البیئــة مــن التلــوث وخاصــة التوعیــة البیئــة 

تشمل ھذه العملیات جمیع  .ضمــن المناھــج التعلیمیــة فــي مراحلھــا الدراســیة
ذلك من اجل افراد المجتمع على كل المستویات الصغیر منھم قبل الكبیر، و

تحفیز الوعي الجماعي واإلحساس بالمسؤولیة بغیة الحفاظ على التراث البیئي 
المشترك، والذي لن یتم إال بتربیة النشأ على ذلك وجعلھ اولى األولویات من 

  .أجل ترسیخ فكرة المحافظة على بیئتنا

ـة، إنشـاء محاكـم متخصصـة، وجھـات تحقیـق متخصصـة للنظـر فـي جرائـم البیئ
وذلـك بھـدف سـرعة الفصـل فیھـا، وعلـى أن یكـون ضمـن تشـكیلھا أحـد 

 .الخبـراء الفنییـن المختصیـن بالبیئـةً 
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  المراجع المعتمدة 

  المؤلفات المتخصصة: أوال

 ماجد راغب لحلو قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة دار المطبوعات الجامعیة
  .١٩٩٩اإلسكندریة 

دري، الحمایة القانونیة للبیئة في المملكة العربیة السعودیة، معھد الب  أحمد حامد
  .٢٠١٠اإلدارة العامة، الریاض

 دراسة موجزة للتشریعات البیئیة في دول المنطقة "عوضي، بدریة عبدا اهللا
، ورقة مقدمة في مؤتمر دور القضاء في تطویر القانون البیئي في "العربیة

  .٢٠٠٢ المنطقة العربیة، دولة الكویت

 صالح عبد الرحمن عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات
 ٢٠١٠، ١الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط

  ١٩٨٣طعیمة الجرف ، القانون اإلداري  دار النھضة العربیة، القاھرة  

 عبد ھاشم المرؤوف بسیوني، نظریة الضبط البیئي في النظم الوضعیة المعاصرة
  . ٢٠٠٧،دار الفكر الجامعي، مصر،  ٣٠عة االسالمیة، طوالشری

 وناس یحي، االلیات القانونیة لحمایة البیئة، رسالة دكتورا ه في الحقوق، جامعة ابو
  .٢٠٠٧بكر بالقاید، تلمسان، 

دائرة " الحمایة القانونیة لمبیئة في المملكة األردنیة الھاشمیة“ ماھر محمد المومني
  . ٢٠٠٤:سنة.ةالكتبة الوطنیة الطبع

دراسة تأصیلیة في األنظمة الوطنیة -قانون حمایة البیئة“ أحمد عبد الكریم سالمة
  ١٩٩٧جامعة الملك سعود سنة . واالتفاقیة، مطابع

 بدون دار  ١٩٩٩خالد خلیل الظاھر، قانون حمایة البیئة في األردن، الطبعة األولى
  النشر، 

بیئي للبیئة في العالم، منشورات الحلبي محمد خالد جمال رسم التنظیم القانوني ال
   ٢٠٠٥الحقوقیة لسنة 

  واالبحاث الدراسات: ثانیا

 علي محمد یوسف المحمدي، حمایة البیئة في الشریعة اإلسالمیة، مجلة مركز
  ، ٢٠٠٠الوثائق والدراسات اإلنسانیة، العدد الثاني عشر، قطر 
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تلوث، مدخل انساني تداخلي، النكالوى احمد أسالیب حمایة البیئة العربیة من ال
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض السعودیة   سنة 

١٩٩٩   

 الجویلي ساعد سلیم ، مواجھة االضرار بالبیئة بین الوقایة والعالج ،بحث في اطار
التنظیم الدولي للمسؤولیة عن منع االضرار بالبیئة كلیة الحقوق جامعة الزقازیق 

  .صر  بدون تاریخم

 محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، مجلة
   ٢٠١٦، ١٥األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، ع 

 إسماعیل البدیري، األسالیب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث، دراسة مقارنة، مجلة
 ٢٠٠٤السنة  ٦المجلد  ٢ة، جامعة بابل العدد المحقق للعلوم القانونیة والسیاسی

 نورة موسى، المسؤولیة اإلداریة والوسائل القانونیة لحمایة البیئة، مجلة العلوم
   ٢٠١٤سنة  ٣٤/٣٥اإلنسانیة، جامعة بسكرة العدد 

 الممارسة : المراجعة البیئیة في المملكة العربیة السعودیة"السعد، صالح عبدالرحمن
، مجلة جامعة الملك )استكشافیة(دراسة میدانیة  –المستقبلیة  الحالیة والنظرة

  م٢٠٠٧عبد العزیز، االقتصاد وال إدارة

 مقاني فرید، تدابیر حمایة البیئة من التلوث في التشریع الجزائري، فرع قانون البیئة
 ٢٠١٥والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الطبعة األولى ،

ط، دار الثقافة للنشر -دراسة مقارنة-مة تلویث البیئة ابتسام سعید الملكاوي، جری
  ، ٢٠٠٩عمان األردن، 

 ،فرج صالح الھریش، جرائم تلویث البیئة، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة
 ، ١٩٩٨الطبعة االول،

دار الحامد للنشر ١. یونس إبراھیم أحمد یونس، البیئة والتشریعات البیئیة، ط ،
  .٢٠٠٩، ،والتوزیع، عمان

  االنظمة: ثالثا

وتاریخ  ٩٠/النظام األساسي للحكم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ
   ـھ٢٨/١٤٢١

 ھـ٩/١١/١٤١٣بتاریخ  ١٤٢قرار مجلس الوزراء رقم  

٨/  ٢٣بتاریخ  ٥١/نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م 
. ھـ١٢/٥/١٤٣٤وتاریخ ) ٢٤/م(، المعــدل بالمرسـوم الملكــي رقم ١٤٢٦/
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المعـدل    .ھـ٥/٦/١٤٣٦وتاریخ ) ٤٦/م(المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقــم 
المعدل بالمرسوم . ھـ٢٢/٢/١٤٤٠وتاریخ ) ١٤/م(بالمرسـوم الملكي رقم 

المعدل بالمرسوم الملكي رقم . ھـ٢٧/١١/١٤٤٠وتاریخ ) ١٣٤/م(الملكي رقم
  . ئة من جمیع جوانبھابالبی ،ھـ١٤٤٢/٠١/٠٧وتاریخ )   ٥/م(

٤/نظام االیجار باألسمدة والمخصبات الزراعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 
   ٨/٢/١٤٢٢وتاریخ 

 الالئحة التنفیذیة للنظام العام للبیئة السعودي الصادر بموجب قرار وزیر الدفاع
  . ـ ھ ٣/٨/١٤٢٤وتاریخ  ١/١/٤/٥/١/٢٩٤والطیران والمفتش العام رقم 

ھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة وإنمائھا الصادر بمرسوم ملكي رقم نظام ال
تاریخ ب ٣١١٦منشور بجریدة ام القرى عدد  ١٤٠٦/  ٩/  ١٢بتاریخ  ٢٢/م

   ٢٠/٠٦/١٩٨٦: الموافق ھـ ١٣/١٠/١٤٠٦

 ـھ١٤٤١الالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي لنظام البیئة العام لسنة.  

ـ ھـ١٩/١١/١٤٤١وتاریخ ) ١٦٥/م(ام للبیئة الصادر بمرسوم ملكي رقم النظام الع 
مـ تاریخ ١٠/٠٧/٢٠٢٠: الموافق ھـ١٩/١١/١٤٤١ اإلصدار تاریخ
  مـ،  ١٧/٠٧/٢٠٢٠: الموافق ھـ٢٦/١١/١٤٤١  النشر

 نظام الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامھا الصادر بالمرسوم الملكي رقم
  ١٤٢١ھـ/١٣/١٢وتاریخ  ٦/م

 نظام صید واستثمار وحمایة الثروات المائیة في المیاه اإلقلیمیة الصادر بموجب
م، منشور  ١٨/١١/١٩٨٧: ھـ الموافق٢٧/٣/١٤٠٨بتاریخ / االمر الملكي رقم م

  . ـھ ٢٠/٠٤/١٤٠٨بتاریخ  ٣١٨٩بالجریدة الرسمیة ام القرى في عددھا رقم 
 لنظام البیئة العام الصادر بالمرسوم  الالئحة التنفیذیة لھیئة التفتیش والتدقیق البیئي

بقرار اداري صادر عن وذلك  ـھ١٩/١١/١٤٤١وتاریخ  ١٦٥/الملكي رقم م
  .ـھ٣٩٣٦٩١/١/١٤٤٢وزیر البیئة والمیاه والزراعة رقم 

  




