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انمهخص
ُوذ ح ٠ُٝحُذعظٞس حُؼشحهيُ ٢غي٘ش ; 866حُليخُٝ ٢وٓ ٍٝيشس كي ٢طيخس٣خ حُذُٝيش حُؼشحه٤يش حُلذ٣ؼيش ٓ٘يز
طؤع٤غٜخ ػخّ ; 768حٛظٔخٓخ خخفخ ُِز٤جش ,كوذ ٝسدص ك ٚ٤حالؽخسس فيش٣لش ٝوٓ ٍٝيشس ػِي ٠حُلين كي ٢حُز٤جيش
يشٝف ر٤ج٤ي ةش عئِ٤ش.
أ ١حٕ حُظطٞس حالرشص دعظٞس٣خ كقَ كي ٢حُٔيخدس  " 99حٝالً ٌُ -يَ كيشد كين حُؼي٤ؼ كي٢
ة
ػخٗ٤خ ً -طٌلَ حُذُٝش كٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُظ٘ٞع حالك٤خثٝ ٢حُللخ ػِٜٔ٤خ".
حٓخ طؾش٣ؼ٤خ كوذ فيذس هيخٗٝ ٕٞصحسس حُز٤جيش سهيْ ُ 91غي٘ش ٤ُ 8661زي٤ٌِ٤ٛ ٖ٤يش ٝحخظقخفيخص ٛيزٙ
حُٞصحسس ٝحالٛذحف حُظ ٢طغؼُ ٠ظلو٤وٜخ ٝحُٜٔخّ حُِٔوخس ػِ ٠ػخطوٜخ  ,ػْ طيه ٙهيخٗ ٕٞكٔخ٣يش ٝطلغي ٖ٤حُز٤جيش سهيْ
(ُ )81غ٘ش  8666كظ ٠طٌظَٔ حُؼِٔ٤ش حُظؾش٣ؼ٤ش حُخخفش رلٔخ٣ش حُز٤جش  ,ك٤غ حفزق ٓـِيظ كٔخ٣يش ٝطلغيٖ٤
حُز٤جش ٓشطزطخ ُ رٞصحسس حُز٤جش
٘ٛخى حعخُ٤ذ هخٗ٤ٗٞش ٓظؼذدس ٓٝظ٘ٞػش ُلٔخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼيخّ حُز٤جي ٢طغيظؼ ٖ٤رٜيخ ُظلو٤ين ؿخ٣ظٜيخ كي ٢كٔخ٣يش
حُز٤جش ٛٝز ٙحوعخُ٤ذ  ٌٖٔ٣سدٛخ اُ ٠أعِٞرٓ ٖ٤ظٔ٤يض ,ٖ٣أٓيخ إٔ طٌي ٕٞأعيخُ٤ذ ٝهخث٤يش طظٔؼيَ رؼٔيَ ًيَ ٓيخ ٓيٖ
ؽؤٗٝ ٚهخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ,أ ٝأعخُ٤ذ ػهؿ٤ش طٌ ٕٞرؾٌَ ؿيضحاحص ادحس٣يش طٞهيغ ُٔٞحؿٜيش كيخالص حُٔغيخط
رخُز٤جش حُظٝ ٢هؼض رخُلؼَ ُِليذ ٓيٖ ٛيز ٙحُليخالص ٝحُظوِ٤يَ ٓيٖ أػخسٛيخ حُنيخسس  ,ططزين مئٖ كيذٝد حُؾيشػ٤ش
حُوخٗ٤ٗٞش ٝكوخ ً ُِذعظٞس ٗٝقٞؿ حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش حُٔ٘ظٔش ُٜز ٙأإلػٔيخٍ كي ٢يَ ٝؿيٞد سهخريش كؼخُيش رؾيٌَ
٣نٖٔ أكغٖ كخػِ٤ش ٝأًلؤ أدحا كلخ خ ً ػِ ٠حُ٘ظخّ حُؼخّ حُز٤جٝ ,٢كيٛ ٢يز ٙحُٞسهيش حُزلؼ٤يش عي٤ظْ طغيِ٤و حُنيٞا
ػِ ٠حالعِٞد حال ٞٛٝ ٍٝحالعِٞد حُٞهخث.٢
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انمقذمة
ُ٤ٜجخص حُنزو حإلدحس ١حُز٤جي ٢إٔ طغيظؼ ٖ٤رؼيذد ٓيٖ حوعيخُ٤ذ حُوخٗ٤ٗٞيش حُٞهخث٤يش ُظلو٤ين ؿخ٣ظٜيخ رلٔخ٣يش
حُز٤جشٝ ,طظٔؼَ ٛيز ٙحوعيخُ٤ذ رٞعيخثَ حُنيزو حإلدحس ١حُٞهخث٤يش ٓيٖ أٗظٔيش ٝهيشحسحص كشد٣يش ٝحُظ٘ل٤يز حُـزيش,١
كنهً ػٖ حطخخرٛخ ُزؼل حإلؿشحاحص حُٞهخث٤ش حُظ ٢ط٘ـ ػِٜ٤خ حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤يش .كخُنيزو حإلدحس ١رح هز٤ؼيش
ٝهخث ٤ش الٕ حوفَ كٜٔٓ ٢ظٝ ٚهخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼخّ ٖٓ حُٔغخط رُ ٚزح طٔ٤ض رخُقلش أ ٝحُطخرغ حُٞهخث , ٢كيخُوشحسحص
حُٔظخيزس كييٓ ٢ـييخٍ حُنييزو حإلدحس ١حُز٤جييُٜ ٢يخ فييلش حُٞهخث٤ييش  ,أ ١أٜٗييخ طٜييذف اُي٘ٓ ٠ييغ ٝهييٞع حُظِييٞع رخطخييخر
حإلؿشحاحص حُهصٓش كٛ ٢زح حُؾؤٕ.
حٕ ٓٞمٞع حُز٤جش ٓٝؾٌهطٜخ ٖٓ حُٔٞحم٤غ حُٜٔٔش حُظي ٢طلظي ٠رخٛظٔيخّ حُـٔ٤يغ رذسؿيش ًز٤يشس ,دٝالً
ًخٗٞح أّ أكشحدحً ,رَ حٕ رُي دكغ دٝالً ٓؼَ كشٗغخ حُ ٠اٗؾخا ٝصحسس ٓغيظوِش ُِز٤جيش( )7كي ٢ػيخّ ًٝ 7617خٗيض طيي
خطٞس سحثذس.
أٓخ ك ٢حُؼشحم كوذ حعظلذػض ٝصحسس طخظـ رخُز٤جش ٝكِٔض حعْ (ٝصحسس حُز٤جش) وٓ ٍٝشس ػخّ ,8669
ًٔخ أػِ٘ض رش٣طخٗ٤خ ٓٔؼِش رشث٤ظ ٝصسحثٜخ حٕ حُٔلخكظش ػِ ٠حُز٤جش ٓغئ٤ُٝش حُذ ٍٝؿٔ٤ؼخ ً الٕ طِٞػٜخ ع٘٤ؼٌظ
ػِ ٠حُـٔ٤غ(.)8
طظزخ ٖ٣خطٞسس حُٔؾخًَ حُز٤جش ٖٓ رِذ وخش وٜٗخ طظٞهق ػِ ٠ػذس ػٞحَٓ ًخُظشٝف حإل٣ذُٞٞ٣ؿ٤ش,
حالهظقخد٣ش ,حالؿظٔخػ٤ش ٌُٜ٘ٝخ طشطزو حسطزخهخ ً ٝػ٤وخ ً رخُظطٞس حُق٘خػٝ ٢حُظٌُ٘ٞٞؿٝ ٢حُ٘ٔ ٞحُغٌخٗ.٢

مشكهة انبحج
طٌٖٔ ٓؾٌِش حُزلغ ك ٢طضح٣ذ ٓؾٌِش حُظِٞع حُز٤ج ٢حُز ١رخص ٜ٣ذد حُل٤خس ػِ ٠حوسك ك ٢كخمشٛخ
ٓٝغظوزِٜخ ٝمؼق حُٔؼخُـش حُوخٗ٤ٗٞش ُٝ ,ٚهِش ٝمؼق حُٞعخثَ ٝحإلٌٓخٗ٤خص حُهصٓش ُزُي حُظ ٢ال طظ٘خعذ ٓغ
كـْ حُخطش حُزٜ٣ ١ذد حُز٤جش رٔخظِق ػ٘خفشٛخ٣ .نخف حُ ٠رُي حٕ حٌُٞحسع حُز٤ج٤ش حُظ ٢طؼشمض ُٜخ حُز٤جش
رغزذ هشف حُ٘لخ٣خص حٌُ٤ٔ٤خ٣ٝش ٓٝخِلخص حإلٗظخؽ حُق٘خػًٔ ٢خ  ٞٛحُلخٍ ُٜ٘ش دؿِش ٝحُلشحص ٝؿ٤شٛخ ٖٓ
حالٜٗخس حُذ٤ُٝش.

اهمية انبحج
طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُزلغ ك ٢حٕ حُظِٞع ٣ؼذ ٓؾٌِش اٗغخٗ٤ش ٣وظن ٢كِٞالً إلٗوخر حُزؾش٣ش ٖٓ دٓخسٝ ٙأميشحسٙ
حُـغٔ٤ش رخإلمخكش حُ ٠رٌُ ظٌٔ٘ؤ٤ٔٛشٓٞمٞػخُزلؼزؤٗ٣ ٚظ٘خ ٍٝكٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ؿخٗذ هخٗ ٢ٗٞحُيز٣ ١ؼيذ ٓيٖ أٛيْ
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حُٔٞحم٤غ كٔ٤ـخالُذسحعخطخُوخٗ٤ٗٞش  ,كٜزح حُٔٞمٞع ٓؼشٝف رؤ٤ٔٛظٝ ٚكذحػظ ٚكٔغؤُش كٔخ٣ش حُز٤جش رخطيض ٓغيؤُش
ك٤خس أٞٓ ٝص حوٓش حُز ١حعظِضّ مشٝسس ٝؿٞد أعخُ٤ذ حُوخٗ٤ٗٞش طٌلَ كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع.

مىهجية انبحج
ع٤ظْ ط٘خٞٓ ٍٝمٞع حُزلغ ٝكوخ ً وعِٞد حُذسحعش حُظلِ٤ِ٤ش حُٔوخسٗش ُِ٘قٞؿ حُوخٗ٤ٗٞش ٝحطـخٛخص حُلو,ٚ
ٝع٘غِو حُنٞا رؾٌَ خخؿ ػِ ٠حُظؾش٣غ حُؼشحه ٞٛٝ ٢دسحعش ٓلَ حُٔوخسٗش.

خطة انبحج
ع٘وغْ ٛزح حُزلغ آُ ٠زلؼٝ ٖ٤كوخ ً ُهط:٢
انمبحج األول :وسبئم انضبظ اإلداسي انبيئي.
انمبحج انخبوي:اإلجشاءات انىقبئية نحمبية انبيئة مه انتهىث.
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انمبحج األول
وسبئم انضبظ اإلداسي انبيئي
حُوخػييذس حٕ ٝعييخثَ حُنييزو حإلدحس ١ػزييخسس ػييٖ ٝعييخثَ ٝهخث٤ييش هخٗ٤ٗٞييش  ,طقييذس ٓييٖ حإلدحسس رقييذد
ٓٔخسعظٜخ ُ٤ ٞلش حُنزو حإلدحسٝ,١ػِٛ ٠زح حوعخط كيؤٕ ُغيِطش حُنيزو حإلدحس ١حُز٤جي ٢إٔ طغيظخذّ اكيذٟ
ٛز ٙحُٞعخثَ ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ُٝ ,ز٤خٕ ٛز ٙحُٞعخثَ ع٘وغْ ٛزح حُٔطِذ ٝكوخ ً ُٔخ :٢ِ٣

انمطهب األول
أوظمة انضبظ اإلداسي (انهىائح أو انتعهيمبت)
إٔ أٗظٔييش حُنييزو حإلدحس( ١حُِييٞحثق ) ٓييٖ حُٞعييخثَ حُظيي ٌٔ٣ ٢يٖ حٕ طِـييؤ اُٜ٤ييخ عييِطخص حُنييزو حإلدحس١
حُز٤جُ ٢لٔخ٣ش حُز٤جشُ,ز٤خٕ رُي ع٘وغْ ٛزح حُٔطِذ ػِ ٠حُ٘ل ٞحوط:٢
انفشع األول
انتعشيف بأوظمة (انهىائح) انضبظ انبيئية
رقييٞسس ػخٓييش ػييشف حُلويي ٚحإلدحس ١أٗظٔييش حُنييزو (حُِييٞحثق) رؤٜٗييخ ػزييخسس ػييٖ هٞحػييذ ػخٓييش ٓٞمييٞػ٤ش
ٓـشدس طقذسٛخ حُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔخظقش رٜذف كلظ حُ٘ظخّ حُؼخّ رؼ٘خفيش ٙحُٔؼشٝكيٝ,7ٚطؼيذ أٗظٔيش حُنيزو
ٖٓ أًؼش ٝعخثَ حُنزو حإلدحس ١هذسس ػِ ٠كلظ حُ٘ظخّ حُؼخّ كؼٖ هش٣وٜخ طنغ ٤ٛجخص حُنيزو حإلدحس ١هٞحػيذ
ػخٓييش ٓ ـييشدس ًِييٞحثق ط٘ظيي ْ٤حُٔييشٝس ٝحُغيي٤ش كيي ٢حُطييشم حُؼخٓييش ٝحُِييٞحثق حُٔ٘ظٔييش ُِٔلييخٍ حُؼخٓييش ٝحُخطييشس
ٝحُٔوِوش ُِشحكشٝ,حُِٞحثق حُٔظؼِويش رٔشحهزيش حوؿز٣يش ٗٝظخكيش حوٓيخًٖ ٝحُٞهخ٣يش ٓيٖ حإلٓيشحك حُٔؼذ٣يش ٝحوٝرجيش
حُٔظؼِويش رلٔخ٣يش حُقيلش حُؼخٓيش ٝكٔخ٣يش حُز٤جيش ٓيٖ حُظِيٞع ٘ٓٝيغ حُنٞميخاٝ ,8حٛيْ ٛيز ٙحُِيٞحثق ٛي ٢حُِييٞحثق
حُٔ٘ظٔش ُِ٘ؾخهخص حُِٔٞػش ُِز٤جش ٝحُقلش حُؼخٓشٔٓٝ .9خ ٘٣زـ ٢رًش٘ٛ ٙيخ  ,إٔ ُيٞحثق حُنيزو ٜيشص ًؤعيِٞد
ٝهخثُ ٢غذ حُ٘وـ حُظؾش٣ؼ ٢حُلخفيَ كي ٢حُظؾيش٣ؼخص  ,كويذ حػزيض حُظطز٤ين حُؼِٔي ٢ػـيض حُظؾيش٣غ ٝكيذ ٙػيٖ
ط٘ظٔٓ ْ٤خسعش حُلش٣خص ُـٔيٞدٝ ٙػيذّ هذسطي ٚػِيٞٓ ٠حًزيش ططيٞس حُٔـظٔؼيخصُٝ .:قيؼٞرش ٓؼخُـيش ؿضث٤يخص
1د .نواؼ كنعاف :القانوف اإلداري ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،6002 ،ص  .692وكذلؾ د.ماهر صالح عالوي
الجبوري :القانوف االداري ،دار الكتب لمطباعة وألنشر ،ألموصؿ ،.2992 ،ص  .226وكذلؾ د.محمد رفعت عبدالوهاب :
مبادئ واحكاـ القانوف االداري ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،6002 ،ص .639
8د .ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،6006 ،ص  .263وكذلؾ د.ماهر
صالح عالوي الجبوري القانوف االداري ،مصدرسابؽ ،ص . 226
9د .مازف ليمو :الحماية اإلدارية لمبيئة ،مجمة المستقبؿ العراقي ،العدد الثامف عشر ، 6008 ،ص .47
:

د.عبد الرؤوؼ هاشـ بسيوني :نظرية الضبط االداري في الفكر النظـ الوضعية المعاصرة والشريعة اإلسالمية ،ط ،2دار
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حُ٘ؾخه حإلدحس ١حُظ٘٣ ٢زـ ٢حٕ طظ٘خُٜٝخ حإلدحسس رلٌيْ طٔظؼٜيخ رخزيشس ػِٔ٤يش كيٛ ٢يزح حُؾيؤٕ .وٜٗيخ حوهيذس ػِي٠
ط٘ظ ْ٤حُٔغخثَ حُظلق٤ِ٤ش ُِ٘ؾخه حإلدحس ١حُظي ٢ال ٌٔ٣يٖ حإلُٔيخّ رٜيخ اال ػ٘يذ ط٘ل٤يز حُويخٗ.7ٕٞكخُغيِطش حُظؾيش٣ؼ٤ش
ٜٓٔخ كخُٝض كؤٜٗخ ال طغظط٤غ حإلُٔخّ رظلخف َ٤حُوخُٗ, ٕٞزح ًخٕ ٖٓ حوكغٖ طشى ٛيزُِ ٙغيِطش حُظ٘ل٤ز٣يش ُظئدٜ٣يخ
رٞحعطش حُِٞحثق.8
٣ٝظشطذ ػِٓ ٠خخُلش أٝحٓش ٞٗٝح ٢ٛأٗظٔش حُنزو كشك رؼل حُؼوٞرخص حُـضحث٤يش ػِيٓ ٠خخُلٜ٤يخ ٓٔيخ
٣نييل ٢ػِيي ٠أٗظٔييش حُنييزو حإلدحس ١هخرؼ يخ ً خخف يخ ً ًظِييي حُظيي ٢طظؼِيين رٔشحهزييش حوؿز٣ييش ٝحُٔلييهص حُؼخٓييش أٝ
حوػٔخٍ حُخطشس حُٔظؼِوش رخُٞهخ٣يش ٓيٖ حوٝرجيش ٝحإلٓيشحك حُٔؼذ٣يشٝ .9كٔ٤يخ ٣خيـ حُغيِطش حُٔخظقيش ربفيذحس
أٗظٔش حُنزو حإلدحس ١كؤٕ حوٓش ٣خظِق ٖٓ دُٝش وخش ٟكوذ كشفض حؿِذ حُذ ٍٝػِ ٠حُ٘ـ فيشحكش ػِي٠
حُـٜش حُظ ٢طِٔي عِطش افذحسٛخ ,كلي ٢كشٗغيخ ٗيـ دعيظٞس عي٘ش  76;1ػِي ٠إ حُغيِطش حُظ٘ل٤ز٣يش ٛي ٢حُـٜيش
حُٔخظقش ربفذحس أٗظٔش حُنزو  ,ر٘ق ٚػِ ٠حٗ٣) ٚذ٣ش حُٞص٣ش حو ٍٝػَٔ حُلٌٓٞش ٣ٝ ...ظ ٠ُٞط٘ل٤ز حُويٞحٖٗ٤
ٔ٣ٝييخسط حُغييِطش حُظ٘ظ٤ٔ٤ييش حُهثل٤ييش ٓ ...ييغ ٓشحػييخس حُٔييخدس ٝ .79رٔٞؿييذ ٛييزح حُيي٘ـ ٌ٣ييُ ٕٞييشث٤ظ حُييٞصسحا
عِطش افذحس أٗظٔش حُنزو رؾشه ٓشحػخس أكٌخّ حُٔخدس (ٓ )79يٖ حُذعيظٞس .أٓيخ ػِي ٠حُقيؼ٤ذ حالهِٔ٤ي٣ ٢ظٔظيغ
حُٔلخكظ رغِطش حفذحس حٗظٔش حُنزو كٗ ٢طخم ٓلخكظظًٝ ٚزُي ٔ٣خسط حُؼٔذس ٛز ٙحُغِطش ك ٢كذٝد رِذ٣ظ.:ٚ
أٓييخ كييٓ ٢قييش كوييذ كييذد دعييظٞس عيي٘ش  867:حُـٜييش حُظيي ٢طظيي ٠ُٞعييِطش افييذحس أٗظٔظييش حُظ٘ل٤ز٣ييش رؾييٌَ
فش٣ق رؤٕ أػط ٠سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحا فهك٤ش افذحسٛخ ر٘قي ٚػِي ٠أٗي٣" ٚقيذس سثي٤ظ ٓـِيظ حُيٞصسحا
حُِٞحثق حُهصٓش ُظ٘ل٤ز حُوٞحٗ ٖ٤رٔخ ُ٤ظ ك ٚ٤طؼط ,َ٤أ ٝطؼذ ,َ٣أ ٝاػليخا ٓيٖ ط٘ل٤يزٛخُٝ ,ي ٚإٔ ٣ليٞك ؿ٤يش ٙكي٢
افذحسٛخ ,اال ارح كذد حُوخٗ٣ ٖٓ ٕٞقذس حُِٞحثق حُهصٓش ُظ٘ل٤زٝ .);(ٙك ٢دُٝش حإلٓيخسحص حُؼشر٤يش حُٔظليذس ٗيـ
دعظٞس ع٘ش  7617ػِ ٠حٗ٣( ٚظٓ ٠ُٞـِظ حُٞصسحاٝ ...مغ حُِٞحثق حُهصٓش ُظ٘ل٤ز حُوٞحٗ ٖ٤حالطلخد٣ش رٔخ ُي٤ظ
ك ٚ٤طؼذ َ٣أ ٝطؼطُٜ َ٤خ أٝاػلخا ٖٓ ط٘ل٤زٛخ ًٝزُي ُٞحثق حُنزو.<)...
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أٓخ رخُ٘غزش ُِؼشحم  ,كوذ خه دعظٞس ع٘ش ; ٖٓ,866ا٣شحد ٗيـ فيش٣ق ٣خي ٍٞحُلٌٓٞيش عيِطش حفيذحس
حٗظٔش مزو ٓغظوِشًٔ ,خ  ٞٛحُلخٍ ك ٢حُذعيخط٤ش حُٔوخسٗيش حُظي ٢أُٝيض ٛيز ٙحُغيِطش أ٤ٔٛيش ُٝ,يْ ٔ٣ي٘ق حُذعيظٞس
حُلٌٓٞش ع ٟٞافذحس حوٗظٔش حُظ٘ل٤ز٣ش ار ٗـ ػِ ٠حٗٔ٣(ٚخسط ٓـِظ حُٞصسحا حُقهك٤خص ح٥ط٤ش ...حفيذحس
حوٗظٔييشٝحُظؼِٔ٤خطٞحُوشحسحص رٜييذف ط٘ل٤ييز حُوييٞحًٗٝ .7)...ٖ٤ييخٕ ٣غظلغييٖ رخُٔؾييشع حُؼشحهيي ٢ػييذّ اؿلييخٍ رُييي
ٝا٣ييشحد ٗييـ فييش٣ق ٣لييذد حُغييِطش حُٔخظقييش رؤفييذحس ٛييز ٙحوٗظٔييشُ ,ظـ٘ييذ حُخهكييخص حُلو٤ٜييش ٝحالؿظٜييخدحص
حُونخث٤ش.
ٝططز٤وخ ً ُٔخ ٝسد ك ٢حُذعظٞس حُٔقشٝ ١حإلٓخسحط ٢كوذ فيذسص رؼيل حُِيٞحثق أ ٝحُظؼِٔ٤يخص حُظي ٢طؼ٘ي٢
رلٔخ٣ييش حُز٤جييش  ٜ٘ٓ ,يخ حُهثلييش حُظ٘ل٤ز٣ييش ُوييخٗ ٕٞحُز٤جييش حُٔقييش ١سهييْ (ُ ):غيي٘ش  766:حُٔؼييذٍ حُظيي ٢فييذسص
رٔٞؿييذ هييشحس سثيي٤ظ ٓـِييظ حُييٞصسحا سهييْ (ُ )99غيي٘ش ;ٝ 766حُٔؼذُييش روييشحس سثيي٤ظ ٓـِييظ حُييٞصسحا سهييْ
(ُ )71:7غ٘ش ;ٝ ,8866كوخ ً ُٔخ ٗـ ػِٛ ٚ٤زح حُوخٗ ٕٞحُز ١ؿخا ك ٚ٤رؤٕ (٣قذس سث٤ظ ٓـِظ حُيٞصسحا ر٘يخ ًا
ػِ ٠ػشك حُٞص٣ش حُٔخظـ رؾئ ٕٝحُز٤جيش رؼيذ أخيز سأٓ ٟـِيظ ادحسس ؿٜيخص ؽيئ ٕٝحُز٤جيش حُهثليش حُظ٘ل٤ز٣يش
ُِوخٗ ٕٞحُٔشحكن كٓ ٢ذس ال طظـخٝص عظش أؽٜش ٖٓ طخس٣خ حُؼَٔ ر.9)...ٚ
ٝك ٢دُٝش حإلٓخسحص طْ حفذحس حالٗظٔش حُهثل٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش ُِوخٗ ٕٞحالطليخد ١سهيْ (ُ )8:غي٘ش  7666كي٢
ؽؤٕ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝط٘ٔ٤ظٜخ حُٔؼذٍ رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُٞصسحا سهيْ (ُ )91غي٘ش ,8667حعيظ٘خدحً حُيٓ ٠يخ ٗيـ
ػِٛ ٚ٤زح حُوخٗ ٕٞرؤٗ٣( ٚقذس ٓـِظ حُٞصسحا رخُظؾخٝس ٝحُظ٘غ٤ن ٓغ حُغِطخص حُٔخظقش حُهثلش حُظ٘ل٤ز٣يش ُٜيزح
حُوييخٗٛٝ, :)ٕٞييز ٙحوٗظٔييش ٛييٗ :٢ظييخّ كٔخ٣ييش حُز٤جييش حُزلش٣ييش ٗ ,ظييخّ طييذح ٍٝحُٔييٞحد حُخطييشس ٝحُ٘لخ٣ييخص حُخطييشس
ٝحُ٘لخ٣ييخص حُطز٤ييش ٗ ٝ,ظييخّ طو٤يي ْ٤حُظييؤػ٤ش حُز٤جييُِ٘ٔ ٢ؾييخصٗ ٝ ,ظييخّ ٓز٤ييذحص ح٥كييخص ٝحُٔقييِلخص حُضسحػ٤ييش
ٝحوعٔذسٝ ,فذس رؼذ رُي حُ٘ظخّ حُخخٓظ ك ٢ؽؤٕ كٔخ٣ش حُٜٞحا ٖٓ حُظِٞع رٔٞؿذ هشحس ٓـِظ حُٞصسحا سهْ
(ُ )78غ٘ش <.866
آخ ك ٢حُؼشحم ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ طؾش٣غ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش ٝطلغٜ٘٤خ سهْ (ُ )81غي٘ش  , 8666حال حٗيُ ٚيْ
٣ظْ افذحس حُظؼِٔ٤خص ٝحُظٞؿٜ٤خص حُخخفش رظطز٤وًٝ,ٚخٕ حوؿذ ٟرخُٔؾيشع حُز٤جي ٢حُؼشحهي ٢ا٣يشحد ٗيـ ٓؾيخرٚ
ُوخٗ ٕٞحُز٤جش حُٔقش - ١حُغخرن رًشٛخ ٣ -لذد حُٔذس حُهصٓش ُقذٝس ٛز ٙحُظؼِٔ٤خص.
كخُ٘ـ حُز ١أٝسد ٙحُٔؾيشع ؿيخا ؿخٓنيخ ً ُ٘قي ٚػِ زويخا حوٗظٔيش ٝحُظؼِٔ٤يخص حُقيخدسس رٔٞؿيذ هيخٕٗٞ
كٔخ٣ش ٝطلغ ٖ٤حُز٤جش سهْ (ُ )9غ٘ش  7661حُِٔـٗ ٢خكزس رٔخ ال ٣ظؼخسك ٝأكٌخّ ٛيزح حُويخٗ ٕٞكظي ٠فيذٝس ٓيخ
٣لَ ٓلِٜخ أِ٣ ٝـٜ٤خ; .حال حٕ هخٗٝ ٕٞصحسس حُز٤جش سهْ (ُ )91غي٘ش  8661حؿيخص ُيٞص٣ش حُز٤جيش حفيذحس طؼِٔ٤يخص
1ينظر البند (ثالثا) مف المادة ( )80مف الدستور العراقي لسنة .6002
2منشور في الوقائع المصرية العدد ( )674في(.)6002/20/ 69
3ينظر المادة (الثانية) مف قانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
4ينظر المادة ( )99مف قانوف حماية البيئة وتنميترا االماراتي رقـ ( )67لسنة  2999المعدؿ.
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ٝحٗظٔش دحخِ٤ش ُظغ َ٤ٜط٘ل٤يز هيخٗ ٕٞكٔخ٣يش حُز٤جيشٝ ,7حعيظ٘خدحً ُيزُي حفيذسص ٝصحسس حُز٤جيش طؼِٔ٤يخص حُٞهخ٣يش ٓيٖ
حالؽييؼش ؿ٤ييش حُٔئ٘٣ييش حُقييخدسس ٓييٖ ٓ٘ظٓٞييخص حُٜييخطق حُٔلٔيي ٍٞسهييْ(ُ )7غيي٘ش ٝ ,88676حُ٘ظييخّ حُييذحخِ٢
ُظؾٌ٤هص ٝصحسس حُز٤جش ٜٓٝخٜٓخسهْ (ُ )7غ٘ش .98677
ٝال س٣ييذ إٔ طييؤخش حفييذحس طؼِٔ٤ييخص ط٘ل٤ييز هييخٗ ٕٞكٔخ٣ييش حُز٤جييش ٝطلغييٜ٘٤خ ٣ييئد ١اُيي ٠ؿٔييٞد ٗقٞفييٚ
ٝهقٞس ٙػٖ ٓؼخُـش حٌُؼ٤ش ٖٓ كخالص حإلعخاس اُي ٠حُز٤جيش٣ٝ ,غظلغيٖ رٔـِيظ حُيٞصسحا ح ٝحُيٞصحسس حإلعيشحع
رخفيذحس حُظؼِٔ٤يخص حُظيي ٢طغي َٜط٘ل٤ييز أكٌيخّ ٛييزح حُويخٗٝ ٕٞػِيي ٠ؿيشحس حٗظٔييش حُهثليش حُظ٘ل٤ز٣ييش حُظي ٢أفييذسٛخ
حُٔؾشع حُز٤ج ٢حإلٓخسحطُ ٢ظؾَٔ ٓخظِق ػ٘خفش حُز٤جش.
٣ٝظنيق ُ٘يخ ٓٔيخ عيزن  ,حٕ حٗظٔيش حُنيزو حإلدحس ١حُظيي ٢طقيذس ُلٔخ٣يش حُز٤جيش ػزيخسس ػيٖ هٞحػيذ ػخٓييش
ٓـشدس طنؼٜخ ٤ٛجخص حُنزو حإلدحس ١حُٔخظقش رزُي ك ٢عز َ٤حُٔلخكظيش ػِي ٠حُ٘ظيخّ حُؼيخّ حُز٤جيٓ ٢يٖ خيهٍ
كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع رٔخظِق ػ٘خفشٛخ رٔخ ال ٣ظؼخسك ٓغ حُذعظٞس ٝحُظؾش٣ؼخص حُٔؼ٘٤ش رلٔخ٣ش حُز٤جش .
ٝػِ  ٠رُي كؤٕ أعِٞد حُلٔخ٣ش حُلؼخُش ُِز٤جش  ٌٖٔ٣كٔ٤خ طٌِٔ٤ٛ ٚجخص حُنزو حإلدحسٓ ١يٖ عيِطخص طظٔؼيَ
رخطخخر ٓخ ِ٣ضّ ٖٓ ُٞحثق ٝطذحر٤ش ُٞهخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞعٓ ,:ؼخٍ رُي حُِٞحثق حُظ ٢طقذس ُظ٘ل٤يز حُويٞحٗ ٖ٤حُز٤ج٤يش
ًِٞحثق طذح ٍٝحُٔٞحد حُخطشس ٝحُ٘لخ٣خص حُخطشس ًٝيزُي حُِيٞحثق حُخخفيش ريخُظخِـ ٓيٖ حُؤخٓيش كٔخ٣يش ُِقيلش
حُؼخٓش ٝحُز٤جش ٖٓ حُظِٞع;ُٔٝ .خ ًخٕ افذحس حُِٞحثق ُٞ -حثق حُنزو حُز٤ج٤ش ٓ -يٖ هزيَ ؿٜيخص ٓخُٞيش دعيظٞس٣خ ً
رييزُي,كؤٕ فييذٝس ٛييز ٙحُِييٞحثق ٝكييذ ٙال ٌ٣لييُ ٢لٔخ٣ييش حُز٤جييش ٓييخُْ ٣ييظْ ططز٤وٜييخٛ ٌٕٞ٣ٝ,ييزح حُظطز٤يين ربفييذحس
حُوشحسحص ٝحوٝحٓش حُلشد٣ش حُظ ٢طقذس ك ٢حُـخُذ ٖٓ حُٞصسحا حُٔخظق ٖ٤رزُي ً -يٞص٣ش حُز٤جيش  -أ ٝسٝإعيخا
حإلدحسحص حُٔلِ٤ش أ ٖٓ ٝسؿخٍ حُنزو حُٔخظق ًَ ٖ٤كٗ ٢طخم حخظقخفٝ ٚعِطظ.ٚ
كنهً ػٖ رُيي طظٔظيغ عيِطخص حُنيزو حإلدحس ١رغيِطش طوذ٣ش٣يش ٝحعيؼش كي ٢حفيذحس ٛيز ٙحُِيٞحثق ٣ٝيشٟ
ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗغ ٢حٕ عِطخص حُنزو ؿ٤ش ِٓضٓش ربفذحسٛخ اال ارح ًخٕ ػذّ حفيذحسٛخ ٜ٣يذد حُ٘ظيخّ حُؼيخّ
رخطش ؽذ٣ذ ٝ ,طظؼِن ٛز ٙحُون٤ش رخُغ٤ذ (دٝرِ )ٚ٤حُز٣ ١لٞص ر٤ض ك ٢ك ٢عٌ٘ٞٓ ٢حؿٜش وسك ٣ؾـَ ؿخٗذ
ٜٓ٘خ ٓؼغٌش إلكذ ٟحُ٘وخرخص  ,كطِذ ٖٓ حُؼٔذس ط٘ظٛ ْ٤زح حُٔؼغٌش ػِ ًَ ٠حهِي ْ٤حُزِيذس كٔخ٣يش ُقيلش ٝحٓيٖ
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3منشور في الوقائع العراقية العدد( )7622في (.)6022/20/3
:د .داود عبدالرزاؽ ألباز  :حماية السكينة العامة ،مف الضوضاء (معالجة لمشكمة العصر في فرنسا ومصر) ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ، 6007 ،ص  26ومابعدها.
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د .محمد حسيف عبد القوي :الحماية الجنائية لمبيئة الروائية ،النسر الذهبي ،القاهرة ،6006 ،ص .328
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حُزِذس كشكل حُؼٔذس ٛيزح حُطِيذٝ .7أخ٤يشحً ٘٣زـي ٢حٕ ٗيزًش حٕ أٗظٔيش حُنيزو حإلدحس - ١رقيٞسس ػخٓيش  -طظخيز
ٓظخٛش ٓظزخ٘٣ش رقذد طو٤٤ذٛخ ُ٘ؾخه حوكشحد ٖٓ حؿَ حُللخ ػِ ٠حُز٤جش ٝطظـِٛ ٠ز ٙحُٔظخٛش رخُلظش ح ٝحُٔ٘غ,
ٝحُظشخ٤ـٝ ,حوخطخس حُغخرن ٝأخ٤شحً ط٘ظ ْ٤حُ٘ؾخه.
انفشع انخبوي

انششوط انالصو تىفشهب نصحة صذوس أوظمة انضبظ انبيئية
حُـخُذ ػِ ٠حٗظٔش حُنزو حإلدحس ١حٕ ٖٓ ؽؤٜٗخ حُٔغيخط رلويٞم حوكيشحد ٝكش٣يخطُ , ْٜيزح ٣ـيذ ػِي٠
عِطخص حُنزو حٕ طظو٤ذ رؼذس ؽشٝه ػ٘ذ افذحسٛخ ٛٝز ٙحُؾشٝه ٝرب٣ـخص -: ٢ٛ
٣ -7ـييذ اال طخييخُق حٗظٔييش حُنييزو حُقييخدسس ُلٔخ٣ييش حُز٤جييشٗ .قيخ ً طؾييش٣ؼ٤خ ً عييٞحا ٓييٖ حُ٘خك٤ييش حُٔٞمييٞػ٤ش أّ
حُؾٌِ٤ش وٜٗخ فذسص ُغذ ٗوـ حُظؾش٣غ حُ ٝظٞم٤ق ً٤ل٤ش ططز٤وٝ ,ٚوٜٗخ كٓ ٢شطزش أدُٗ ٚ٘ٓ ٠يزح ٣ـيذ ػِٜ٤يخ
حٕ ال طخيخُق حُوٞحػيذ حُوخٗ٤ٗٞيش حوػِيٜ٘ٓ ٠ييخ ططز٤ويخ ً ُٔزيذأ حُٔؾيشٝػ٤شٝ .8ػِييٛ ٠يزح حوعيخط ٣ ,ـيذ حٕ طظو٤يذ
ُٞحثق حُنزو حُز٤ج٤ش ر٘قٞؿ حُذعظٞس ٝحٕ ال طخخُلٜخ ٣ٝـذ حٕ ال طخخُق حُٔزخدة حُؼخٓش ُوخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جيش
ٝحُوٞحٗ ٖ٤حوخش ٟرحص حُؼههشٝ .ك ٢كخُش ػذّ ٝؿٞد ٗقٞؿ هخٗ٤ٗٞش كؤٕ حُونخا حإلدحس ١كٓ ًَ ٢يٖ كشٗغيخ
ٓٝقش كشؿ ػِٝ ٠مغ مٞحرو طؼَٔ رٔٞؿزٜخ ٤ٛجيخص حُنيزو حإلدحس ١ػ٘يذ حفيذحس ُيٞحثق حُنيزو ُلٔخ٣يش
كوٞم حإلكشحد ٝكش٣خط ْٜطـخٜٛخ.9
٘٣ -8زـ ٢حٕ طقذس حُهثلش رقيٞس هٞحػيذ ػخٓيش ٓـيشدس  ,طٔ٤٤يضحً ُٜيخ ػيٖ هيشحسحص حُنيزو حُلشد٣يش حُقيخدسس
ُلخُش كشد٣ش خخفش رَ ٘٣زـ ٢حٕ ٣خخهذ رٜخ ٓـٔٞع حإلكشحد ٝ ,فذٝسٛخ ػِي ٠ؿ٤يش ٛيز ٙحُقيٞسس ٣يئد ١حُي٠
حٗظليخا فيلش حُه ثليش ػٜ٘ييخ ٝطظلي ٍٞحُيٓ ٠ـييشد هيشحس كيشدٓ ١ظيي ٠طيٞحكشص أسًخٗيٓٝ.:ٚييٖ حوٓؼِيش ػِي ٠حُِييٞحثق
حُقخدسس ُلٔخ٣ش حُز٤جش  ,حُِٞحثق حُظ ٢طلظش سٓي ٢حُؤخٓيش ح٘ٓ ٝيغ طِيٞع ٓ٤يخ ٙحوٜٗيخس كٜيز ٙحُِيٞحثق ال طخخهيذ
أؽخخؿ ٓؼ ٖ٤٘٤رزٝحط, ْٜرَ ٓٞؿٜش آُ ٠ـٔٞػش حكشحد رـل حُ٘ظش ػٖ رٝحط.ْٜ
٣ -9ـذ ػِ٤ٛ ٠جخص حُنزو حٕ طِظيضّ رخُٔغيخٝحس ري ٖ٤حوكيشحد ػ٘يذ ططز٤ين الثليش حُنيزو ػِيٓ ْٜ٤ظي ٠طيٞحكشص
ؽييشٝهٜخ,أٓ ١غييخٝحط ْٜرييؤالٝحٓش ٝحُ٘ييٞح ٢ٛد ٕٝحكييشحد حكييذ ْٛح ٝرؼنيي ْٜرٔؼخِٓييش خخفييش ارح طغييخٝٝح كيي٢
ٓشحًضٝ .;ْٛططز٤وخ ً ُزُي هنض حُٔلٌٔش حإلدحس٣ش حُؼِ٤خ كٓ ٢قش رؤٕ (كظش طؾـ َ٤حُٔطخكٖ ُي٤هً رويشحس ػيخّ
٣غش ١ػِ ًَ ٠حُٔطخكٖ ػِ ٠كذ عٞحا ال ٣ؼذ ٝحٕ ٓ ٌٕٞ٣ـشد ط٘ظ,ْ٤كظي ٠ال ٌ٣ي ٕٞطؾيـِٜ٤خ كيٛ ٢يزح حُٞهيض
7حكـ مجمس الدولة الفرنسي في ( )2929 / 20 / 63اشار اليه د .ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدرسابؽ ،ص
. 263
2د.عبد الرؤوؼ هاشـ بسيوني  :مصدر سابؽ ،ص .266

3د.عيد محمد مناحي العازمي  :الحماية اإلدارية لمبيئة ،دار النرضة العربية ،القاهرة،6009 ،ص .729
4د.عبد الرؤوؼ هاشـ بسيوني  :مصدر سابؽ ،ص .262
;د.عبد الرؤوؼ هاشـ بسيوني :المصدر السابؽ ،ص .262
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هِويخ ً ح ٝاصػخؿيخ ً ُِغييٌخٕ  .7)...كٔٔييخ ال ؽييي ك٤يي ٚحٕ حُنييشس حُييز٘٣ ١ييظؾ ػييٖ حُٔغييخط رؤكييذ ػ٘خفييش حُز٤جييش ٣ؼييْ
حُٔـظٔغ رؤعشُ ٙزح ٣ـذ حٕ ٣ظغخ ٟٝحوكشحد ك ٢حالُظضحّ رلٔخ٣ظٜخ.
٣ -:ـذ ػِ٤ٛ ٠جخص حُنزو حإلدحس ١حخظ٤خس حٗظٔش حُنزو حُٔـذ٣ش ك ٢طٞه ٢حُخطش ٝحهِٜخ ٓؾوش,رظٞؿٗ ٚ٤ظش
حإلكشحد اُ ٠أٝؿ ٚحإلخهٍ حُٔشحد طٞهٜ٤خ ٝارح ٓخ طـخٝصص عيِطش حُنيزو حإلدحس ١رُيي ٝكشميض ٝعيِ٤ش ٓليذدس
ًخٗض ٓظـخٝصس ُغِطخطٜخُ .8زح هنٓ ٠ـِظ حُذُٝش حُلشٗغ ٢رؤٕ (٤ٛجخص حُنزو ال طِٔي طلذ٣ذ ػيذد حُلٞ٤حٗيخص
حُظ٣ ٢ئٜ٣ٝخ أفلخرٜخ كٓ ٢غخً٘ ْٜالٕ ٘ٛخى ٝعخثَ أخيشُِٞ ٟهخ٣يش ٓٔيخ ٣غيزز ٚاٞ٣حإٛيخ ٓيٖ اصػيخؽ)ٝ , 9هزويخ ً
ُزُي ٣ـذ حٕ طٌ ٕٞحٗظٔش حُنزو حُظ ٢طقيذس ُلٔخ٣يش حُز٤جيش ٓ٘خعيزش ُِخطيش حُز٤جي ٢حُٔيشحد طٞه٤يٝ ٚحٕ ال طض٣يذ
ػٖ حُلذ حُٔطِٞد ُزُي ٓٔخ ٣ئد ١اُ ٠طو٤٤ذ كش٣ش حإلكشحد.

انمطهب انخبوي
انقشاسات اإلداسية انفشدية
ُز٤خٕ حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُلشد٣ش حُقخدسس ٖٓ حُـٜخص حُٔخظقش رلٔخ٣ش حُز٤جيش ,ع٘وغيْ ٛيزح حُٔطِيذ حُي٠
حُؾٌَ حوط:٢
انفشع حألول
انتعشيف ببنقشاسات اإلداسية انبيئية انفشدية
طظٔؼَ ٛز ٙحُٞعِ٤ش ٖٓ ٝعخثَ حُنزو حإلدحس , ١رظِي حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُقخدسس ٖٓ حُغيِطش حُٔخظقيش
ُظطزوٜييخ ػِيي ٠كييشد ح ٝحكييشحد ٓؼ٘٤يي ٖ٤رييزٝحط , ْٜآ ١خخهزييش ؽييخـ ح ٝأؽييخخؿ ٓؼ٘٤يي ٖ٤رييزٝحط ْٜح ٝأعيئخثْٜ
ٝ,طظنئٖ ٛيز ٙحُويشحسحص ح ٝأٓيش ح ٝطيشحخ٤ـ روقيذ كليظ حُ٘ظيخّ حُؼيخّ ًيخوٓش حُقيخدس رٜيذّ حُٔ٘يخصٍ حِ٣٥يش
ُغوٞه ح ٝحُظشخ٤ـ رلظق ٓلَ طـخسًٔ .:١خ ٓ ٞٛؼِ ّٞحٕ ُٞحثق حُنيزو طٔؼيَ حُٔشكِيش حوُٝيُ٘ ٠ؾيخه عيِطش
حُنزو حإلدحس , ١حال حٜٗخ هذ طٔخسط ٛز ٙحُغيِطش ػيٖ هش٣ين افيذحس هيشحسحص كشد٣يش طخيـ ؽيخـ ٓؼي ٖ٤حٝ
أؽخخؿ ٓلذد ٖ٣رؤعٔخثُ .;ْٜزح طؼذ حُوشحسحص حُلشد٣ش ٓيٖ أًؼيش ٝعيخثَ حُنيزو حإلدحس ١حعيظخذحٓخًٗ,ظشحً ُؼيذّ
1حكـ المحكمة االدارية العميا المصرية رقـ ( )49في ( ،)2920/7/22أشار إليه حبيب إبراهيـ الدليمي :حدود سمطة الضبط
اإلداري في الظروؼ العادية ،مصدر سابؽ ،ص .37
:2أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني :اطروحة دكتو ار  ،كميةالقانوف – جامعة بغداد ،ص .48

3حكػػـ مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي فػػي ( ،)2932/2/ 7أشػػار إليػػه عاشػػور سػػميماف صػػالح :مسػػؤولية اإلدارة عػػف إعمػػاؿ الضػػبط
االداري (دراسة مقارنة) ،ط ،2منشورات جامعة قاف يونس ،بنغازي، 2994،ص .243
4د.ابراهيـ عبد العزيز شيحا ،مبادئ واحكاـ القانوف االداري المبناني( ،دراسة مقارنة) الدار الجامعي ةلمطباعػة والنشػر ،بيػروت،
بػػددوف سػػنة نشػػر ،ص .339وكػػذلمؾ د.محمػػد رفعػػت عبػػدالوهاب  :مصػػدر سػػابؽ،ص  .372وكػػذلؾ د.نػواؼ كنعػػاف  :مصػػدر
سابؽ ،ص .692

5د.عدناف الزنكة :سمطة الضبط االداري في المحافظة عمى جماؿ المدف وروائرا ،مصدرسابؽ ،ص .239
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هذسس ُٞحثق حُنزو ػِٞٓ ٠حؿٜش ؿٔ٤غ فٞس حإلخهٍ رخُ٘ظخّ حُؼخُّ,قذٝسٛخ رؾٌَ عيخرن ػِي ٠حُ٘ؾيخه حُيز١
طظ ٠ُٞط٘ظ ٚٔ٤ك ٢ك ٖ٤طقذس حوٝحٓش حُلشد٣ش رقٞسس ٓؼخفشس ح ٝالكوش ُ.7ٚ
أٓخ حُوشحسحص حُظي ٢طقيذس ُلٔخ٣يش حُز٤جيش كٜي ٢طِيي حُويشحسحص ح ٝحوٝحٓيش حُقيخدسس ػيٖ عيِطخص حُنيزو
حإلدحس ١حُز٤جيييٝ ٢حُخخفيييش رليييشد حٓ ٝـٔٞػيييش أكيييشحد ٓليييذد ٖ٣ريييزٝحط ْٜرٜيييذف حُلليييخ ػِييي ٠حُ٘ظيييخّ حُؼيييخّ
حُز٤جً,٢خوٓش حُقخدس رخالٓظ٘خع ػيٖ حفيذحس طيشخ٤ـ ُٔ٘ؾيؤس ٓؼ٘٤يٌُٜٗٞ ٚيخ طِيٞع حُز٤جيش ,ح٘ٓ ٝيغ دخي ٍٞحكيذ
حوكشحد ُق٤ذ ٖٓ دحخَ حُٔلٔ٤خص حُطز٤ؼ٤ش  ,ح ٝحوٓش رٔ٘غ دخ ٍٞعل٘٤ش ٓؼ ٚ٘٤اُ ٠حُٔ٤خ ٙحإلهِ٤ٔ٤ش ُذُ ٍٝلِٜٔخ
ٓٞحد ِٓٞػ ٚحٓ ٝؾؼ ,ٚحٓ ٝقخدسس ؽل٘ٓ ٚؼ٘٤ش هخدٓش ٖٓ حُخخسؽ ُهؽظزخ ٙرخكظٞحثٜخ ٓٞحد خطشسًٝ,8زُي حوٓش
حُقخدس ربصحُش أًٞحّ حوعٔذس حُزِذ٣ش ح ٝحُ٘لخ٣خص حٌُٔذعش ك ٢حوٓخًٖ حُؼخٓش ٝ ,حُ٘ ٢ٜػٖ ر٤غ عِؼش ؿزحث٤ش ػزض
كغخدٛخ ٝحُظشخ٤ـ رؾـَ رؼل حوسفلش ك ٢ػشك رؼل حُزنخثغ حُظـخس٣ش ٔٓٝ,خ ِ٣لظ ػِٛ ٠ز ٙحُوشحسحص
حٗ ٖٓ ٚحُ٘خدس فذٝسٛخ ٖٓ حُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش -ػٌظ ُٞحثق حُنزو  -ار حُؼخدس أٜٗخ طقذس ٖٓ حُٞصسحا كٗ ٢طخم
حخظقخف ْٜح ٖٓ ٝحُٔلخكظ ,ٖ٤ح ٝسؿخٍ حُنزو ًَ ك ٢دحثشس حخظقخف.9ٚ
ًٝزُي حوٝحٓش حُظ ٢طقذس رٔ٘غ هطغ حوؽـخس ٝحوصٛخس ٓيٖ حُليذحثن حُؼخٓيش ٝحُغيخكخص ٝػيذّ حُغئخف
رشٓ ٢حُو٘خٗ ٢حُلخسؿش ٝحوً٤خط كي ٢حُؾيٞحسعٓ ,:ؼيخٍ رُيي حُويشحس حُقيخدس ٓيٖ ٓـِيظ كٔخ٣يش ٝطلغي ٖ٤حُز٤جيش
رؾؤٕ ٓ٘غ هطغ حوؽـخس سهْ (ُ )7غ٘شٝ,7667حُوشحس سهْ (ُ )8غ٘ش  7667رؾؤٕ طقش٣ق ٓ٤خ ٙحُلنهص ٖٓ
حُٞكذحص حُغٌ٘٤ش ٝحُٔلهص حُؼخٓش حُ ٠حالٜٗخس ٓزخؽشسً ٝ,حُوشحس سهْ (ُ )9غ٘ش7667رؾؤٗنيخ ٓ٤يخ ٙحُؾيشد ,
ٝحُوشحس سهيْ (ُ ):غي٘ش  7667رؾيؤٕ حُغي٤خسحص حُٔلِٔيش رخُٔؾيظوخص حُ٘لط٤يش ٝ ,حُويشحس سهيْ (;) ُغي٘ش 7667
رؾؤٕ طقش٣ق ٓ٤خ ٙحُٔـخس ١حُٔ٘ضُ٤ش ٝحُوشحس سهْ (<) ُغ٘ش  7667رؾؤٕ حعظخذحّ حُغ٤خسحص حُٔخققش ُ٘وَ
حُٔ٤خٝ .;ٙرُي ٣ؾ٤ش حُ ٠آٌخٗ٤ش فذٝس حُوشحسحص حُلشد٣ش ٖٓ ٤ٛجخص حُنزو حالدحس ١حُٔؼ٘٤ش رخُز٤جش ٓ -شًض٣يش
حٓٝلِ٤ش  -ك ٢فٞسس أٓش ح ٢ٜٗ ٝػٖ ػَٔ ؽ٢ا ٓؼُ ٖ٤لٔخ٣ش حُز٤جش ,ططز٤وخ ً ُِوٞحٗ ٖ٤حُز٤ج٤يش ح ٝحٗظٔيش حُنيزو
حُز٤ج٤ش  ,رؾشه حٕ ال طخخُلٜخ وٜٗخ حهَ ٓشطزش ٜٓ٘خ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخٗ٤ٗٞش.
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انفشع انخبوي
انششوط انالصو تىفشهب نصحة صذوس انقشاسات اإلداسية انبيئية انفشدية
ُٝنيئخٕ ٓؾييشٝػ٤ش حُوييشحسحص حُلشد٣ييش ٝمييغ حُلوييٝ ٚحُونييخا ػييذد ٓييٖ حُؾييشٝه ٝحُنييٞحرو حُٞحؿييذ
طٞحكشٛخ ُظلون ٓؾشٝػ٤ظٜخ٣ٝ ,ظشطذ ػِ ٠طخِق حكذ ٛز ٙحُؾشٝه ح ٝرؼنٜخ ,ػذّ حُٔؾشٝػ٤ش  ٖٓٝػيْ طٌيٕٞ
ػشمش ُِطؼٖ رٜخ أٓخّ حُونخا حالدحسٛٝ ,7١ز ٙحُؾشٝه -: ٢ٛ
 -7حٕ ٣قذس حوٓش ح ٝحُوشحس كٗ ٢طخم حُٔؾشٝػ٤ش حُوخٗ٤ٗٞش  ,أ ١كٗ ٢طخم حُوٞحٗٝ ٖ٤حُِٞحثق ٝ ,أال ًخٕ ؿ٤يش
ٓؾشٝع ٣ٝـذ اُـخث , ٚططز٤وخ ً ُِوخػذس حُؼ خٓش حُظ ٢طٞؿذ خنيٞع حُوخػيذس حودٗيُِ ٠وخػيذس حوػِيٜ٘ٓ ٠يخ دسؿيش
ًخُذعظٞس ح ٝحُظؾش٣ؼخص ح ٝحالٗظٔش ٝ ,رُي ٓخ حعظوشص ػِ ٚ٤أكٌخّ حُونخا حإلدحس ١حُؼشحه,٢ار هنض ٓلٌٔيش
حُونخا حالدحس ١رؤٗ٤ُ( ٚظ ُِٔلخكظ كـض ٓظؼٜذ ػِٞس حُٔخنش رلـش ػذّ طغذ٣ذ ٓغظلوخص حُذُٝيش ػيٖ ا٣ـيخس
حُؼِٞس ُٔخخُلش هشحس حُلـض ُِوخٗ٣ .8)...ٕٞلٜيْ ٓيٖ رُيي حٗيُ ٚي٤ظ ُ٤ٜجيخص حُنيزو حإلدحس ١حُز٤جي ٢حفيذحس هيشحس
كشد ١ر٤جٓ ٢خخُق ُ٘ـ ػخّ أػِٝ ٚ٘ٓ ٠حٕ كؼِض رُي ؿخص حُطؼٖ روشحسٛخ ٓٔخ ٣ـؼِ ٚػشمش ُإلُـخا.
 -8حٕ ٣ز٘ ٠حُوشحس حُلشد ١ػِٝ ٠هخثغ ٓخد٣ش كؼِ٤ش كو٤و٤ش طزشس حفذحسٝ, ٙرخهف رُي ٣ؼذ حُوشحس ٓؼ٤زخ ً ٌٕٞ٣ٝ
ػشمييش ُإلُـييخا حرح حعييظ٘ذ ػِييٝ ٠هييخثغ ؿ٤ييش فييل٤لش ح ١حٕ ٌ٣ييُ ٕٞييٞٓ ٚمييٞع ٓلييذد ٣ظؼِيين رخُٔلخكظييش ػِيي٠
حُ٘ظخّ حُؼخّ – 9حُ٘ظخّ حُؼخّ حُز٤ج. - ٢ططز٤وخ ً ُزُي هنض ٓلٌٔش حُونخا حالدحس ١كٓ ٢قش رخُـيخا هيشحس سكيل
طشخ٤ـ ربهخٓش دحس عٔ٘٤خ كٓ ٢ذ٘٣ش (ؽزشح) روُٜٞخ (...حٗ ٚحٕ ًخٕ ُِغِطش حالدحس٣ش طوذ٣ش هشد حُٔلهص حُؼخٓيش
ح ٝرؼذٛخ ػٖ حوٓخًٖ حُٔؼذس إلهخٓش حُؾؼخثش حُذ٤٘٣ش ػ٘ذ ٓ٘ق حُظشخ٤ـ حال حٕ عِطظٜخ ك ٢رُي ُ٤غض ٓطِوش ريَ
٣ـذ حٕ ٣و ّٞهشحسٛخ ػِ ٠أعخط ٖٓ حُٞهخثغ حُٔخد٣ش حُقل٤لش ٝحٕ  ٌٕٞ٣طوذ٣شٛخ طوذ٣شحً عِٔ٤خً.:)...
٣ٝ -9ؾظشه ًزُي ُقلش حُوشحسحص حالدحس٣ش حُلشد٣ش,حٕ طقذس ٖٓ عِطش حُنزو حُٔخظقش ربفذحسٛخ ٌُٜٗٞ ,خ
حًؼش ٖٓ ؿ٤شٛخ هذسس ٓٝؼشكش رخُظشٝف حٌُٔخٗ٤ش ٝحُز٤ج٤ش ٝهز٤ؼش حٌُٔخٕ ٝحكظ٤خؿخط ٚحُٔخظِلش ٝ ,رخُظخُ ٢حهيذس
ػِ ٠طلو٤ن أٛيذحكٜخ ُٔيخ طظٔظيغ ريٓ ٚيٖ ًليخاس ٓٝؼشكيش رخوعيخُ٤ذ حُٔظخكيش آخٜٓيخ;ً ,يخُوشحسحص حُخخفيش ربهخٓيش
حُٔقخٗغ ٝحُٞسػ حُِٔٞػش ُِز٤جش رؼ٤ذحً ػٖ حُٔغخًٖ<ٝ .ططز٤وخ ً ُٜزح حُؾشه هنض ٓلٌٔش حُونيخا حالدحس ١كي٢
حُؼشحم رؤٗ ...( ٚطـذ حُٔلٌٔش رؼذ دسحعش حُون٤ش رؤٕ حُؼَٔ حالدحس ١حُٔطؼي ٕٞك٤يُ ٚيْ ٌ٣يٖ ٓيٖ اػٔيخٍ حإلدحسس
7أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني  :مصدر سابؽ،ص .84
2حكػـ محكمػة القضػاء االداري الع ارقػي رقػـ ( )230فػي (، )6006/2/22أشػار إليػه حبيػب إبػراهيـ حمػادة الػدليمي :مصػدر
سابؽ ،ص .72
9د .محمد عبيد القحطاني  :الضبط اإلداري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دار النرضة العربية ،القاهرة ،6003 ،ص
.626
4حكػػـ محكمػػة القضػػاء االداري المصػػري رقػػـ ( )660فػػي ( ،)2978/6/67أشػػار إليػػه د .عبػػدالرؤوؼ هشػػاـ بسػػيوني  :مصػػدر
سابؽ ،ص .276
;د .عبد الرؤوؼ هشاـ بسيوني  :المصدر سابؽ،ص .276
<د .محمد عبيد القحطاني  :الضبط اإلداري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المصدر السابؽ ،ص .626
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حُذحخِش مٖٔ فهك٤ظٜخ ح ٝحخظقخفٜخٝ ....ك٤غ حٕ حُقيهك٤ش حُظيٓ ٢خسعيٜخ حُٔيذػ ٠ػِ٤ي ٚاميخكش ُ٤ ٞلظيٚ
ك ٢هيشحس ٙحالدحس ١حُٔطؼي ٕٞك٤يٛ ٚيٓ ٢يٖ ؽيؤٕ حُونيخا كيً ٢يَ حوكيٞحٍ حُظي ٢طويذّ رًشٛيخ ٓٔيخ ٌ٣ي ٕٞحُويشحس
حُٔزًٞس ٓخخُلخ ً ُِوخُٗٝ ٕٞوٞحػذ حالخظقخؿ ػِٝ ٚ٤حعظ٘خدحً ُٔخ طويذّ هيشسص حُٔلٌٔيش ٝرخالطليخم حُلٌيْ ربُـيخا
حُوشحس حالدحس ١حُٔطؼ ٕٞكٝ , 7)...ٚ٤هزوخ ً ُٜزح حُؾشه  ٌُٕٞٝحُنزو حالدحس ١حُز٤ج ٢ميزو ادحس ١خيخؿ ٓيٖ
ك٤غ حوؽخخؿ ح ٝحُ٤ٜجخص حُظ ٢طٔخسع٣ ٚظؼ ٖ٤حٕ طقذس حُوشحسحص حالدحس٣ش حُهصٓش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُ٤ٜجيخص
حُٔخظقش رٔٔخسعش ٛزح حُ٘ؾخه ,وٜٗخ أًؼش ٓؼشكش رخُٔظطِزخص حُهصٓش ُلٔخ٣ش حُز٤جش.
٣ٝ -:ؾييظشه أ٣ن يخ ً حٕ ٣غييظ٘ذ حُوييشحس حُلييشدُ ١غييزذ فييل٤ق ٓٝؾييشٝع ٓٝلييذد رٞهييخثغ ييخٛشس طزييشس ُ٤ٜجييخص
حُنزو حفذحس ,ٙحٓخ ارح ًخٕ حُغزذ حُز ١حعظ٘ذ اُ ٚ٤حُوشحس ػخٓخ ً حٓ ٝزٜٔخ ً  ٌٕٞ٣ ,حُوشحس حالدحس ١ؿ٤يش ٓؾيشٝع
ٓٝغظلن حإلُـخا ٖٓ هزَ حُونخا حالدحس ١كخُغزذ حُز ١طغظ٘ذ اُ ٚ٤عِطخص حُنيزو حالدحس ١ػ٘يذ حفيذحس حُويشحس
حُلييشد ١هييذ ٣ظلويين ػ٘ييذ ٝؿييٞد ٝفييق ٓؼيي٣ ٖ٤ييشطزو رؾيي٢ا ٓييخ,8ػِيي ٠عييز َ٤حُٔؼييخٍ ٝهخ٣ييش حُقييلش حُؼخٓييش ٓييٖ
حإلٓشحك ٝحوٝرجش طؼذ حُغزذ ٝسحا فذٝس هشحس حُظطؼٝ ْ٤كٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُللخ ػِ ٠ؿٔخُٜخ ٔ٣ؼيَ حُغيزذ ٓيٖ
حفذحس هشحس سكغ حُ٘لخ٣خصٝ .9ططز٤وخ ً ُزُي رٛزض ٓلٌٔيش حُونيخا حالدحس ١كي ٢حُؼيشحم حُي ٠اُـيخا هيشحس ٓليخكظ
د٣ييخُ ٠حُييز ١حٓظ٘ييغ ك٤يي ٚػييٖ ٓيي٘ق حُٔييذػ ٢اؿييخصس ر٘ييخا ٓ٘ؾييؤس صسحػ٤ييش كيي ٢حوسك حُظيي ٢حعييظؤؿشٛخ ٓييٖ ٝصحسس
حُضسحػش وٜٗخ طوغ مٖٔ ٓلشٓخص حُزِذ٣ش  ,ك ٢ك ٖ٤حٕ حُخزشحا حُٔخظقي ٖ٤ر٘٤يٞح حٕ حوسك حُٔطِيٞد ر٘خإٛيخ
طوغ خخسؽ كذٝد حُزِذ٣ش ٝ ,ػِ ٠رُي كؤٕ هشحس ٓلخكظ د٣يخُ ٠حعيظ٘ذ حُيٝ ٠هيخثغ ؿ٤يش فيل٤لش ٓٔيخ ٣ظؼي ٖ٤اُـخثيٚ
٘ٓٝق حُٔذػ ٠اؿخصس ر٘خا حُٔ٘ؾؤس حُضسحػ٤ش.:
;٣ٝ -ؾظشه أخ٤شحً ُقلش حُوشحسحص حالدحس٣ش ,حٕ  ٌٕٞ٣حُوشحس حُلشد ١الصٓخ ً ُلٔخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼخّ – حُ٘ظخّ حُؼخّ
حُز٤ج - ٢أ ١حٕ ٣غظٜذف ؿخ٣ش ٓلذدس ٘ٓ ٢ٛٝغ حإلخهٍ رخُ٘ظيخّ حُؼيخّ ح ٝحُٔغيخط ري ,ٚػِي ٠حٕ طويذ٣ش حإلخيهٍ
رخُ٘ظخّ حُؼخّ ال ٣ظشى ُ٤ٜجخص حُنزو رقٞسس ٓطِوش ,وٗٓ ٚو٤ذ رٜذف حُٔؾشع ٝرٔيخ ٣يشح ٙحُوخميٓ ٢طخرويخ ً ُٜيزح
حُٜذف أ ١الرذ ٖٓ طلون حُظ٘خعذ ر ٖ٤حإلؿشحا حُٔظخز ٝحُلٔخ٣ش حُٔطِٞرش ا ١حٕ ٓ ٌٕٞ٣ظ٘خعزخ ً ٓيغ حُخِيَ حُيز١
طشؿذ عِطش حُنزو حالدحس ١طلخد.;ٚ٣
ٝر٘خ ًا ػِ ٠رُي هنٓ ٠ـِظ حُذُٝش حُلشٗغ( ٢رزطهٕ هشحس مزط٣ ٢لنش حؿظٔخػخ ً ػِ ٠أعخط حٕ ٓيخ
طٔغٌض ر٤ٛ ٚجش حُنزو ٖٓ حكظٔخٍ ه٤خّ حمطشحرخص ؿ٤ش ٓوز ٍٞالٕ ٛزح حالكظٔخٍ ال ٘٣ؾيؤ كخُيش ٓيٖ حُخطيٞسس

1حكػػـ محكمػػة القضػػاء االداري الع ارقػػي رقػػـ ( /22قضػػاءإداري )6002/فػػي ( )6002/4/28منشػػور فػػي مجمػػة العدالػػة ،العػػدد
الرابع ، 6002 ،ص .206-202
8حبيب إبراهيـ حمادة الدليمي  :مصدر سابؽ،ص . 74
3د.عدناف الزنكة  :مصدر سابؽ،ص . 276
:حكـ محكمة القضاء االداري العراقي رقـ ( / 97قضاء إداري ) 2992/في (( )2992/4/20غير منشور) .
5أحمد عبد العزيز الشيباني  :مصدر سابؽ ص  .84وكذلؾ د.عادؿ السعيد محمد ابو الخير :مصدرسابؽ ،ص .674
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رل٤غ ًخٕ ٣ظؼزس حطوخا ٛزح حالمطشحد رـ٤ش ٓ٘يغ حالؿظٔيخع)( , (7ك٤ٜجيخص حُنيزو حالدحس ١حُز٤جي ٢طِٔيي عيِطش
طوذ٣ش٣يييش ٝحعيييؼش كييي ٢حخظ٤يييخس حُٞعيييخثَ حُٔ٘خعيييزش ,كٜييي ٢طويييذس حُخطيييش حُز٤جيييٝ ٢ػِٜ٤يييخ حٕ طخظيييخس حُٞعيييِ٤ش
حُٔ٘خعزشُٔٞؿٜظٝ ٚحُلذ ٖٓ أػخسٝ ٙأ٣غشٛخ خطٞسس ػِٗ ٠ؾخه حإلكشحد رلغذ خطٞسس حُظٜذ٣ذ ٝحإلخهٍ رخُ٘ظخّ
(.(8
حُؼخّ حُز٤ج٢

انمطهب انخبنج
انتىفيز انجبشي
طِٔي عِطخص حُنزو حإلدحس ١اُ ٠ؿخٗذ حُٞعِ٤ظ ٖ٤حُغخرن رًشٛخ ٝعِ٤ش ػخُؼش طظٔؼَ رخُظ٘ل٤ز حُـزش ١ح١
حعظخذحّ حُوٞس إلؿزخس حإلكشحد ػِ ٠ط٘ل٤يز هشحسحطٜيخ ٝحالٓظؼيخٍ ُٜيخ ُلٔخ٣يش حُ٘ظيخّ حُؼخُّٝ,ز٤يخٕ ٓيذ ٟحعيظخذحٜٓزٙ
حُٞعِ٤ش ك ٢كٔخ٣ش حُز٤جش حسطؤ٘٣خ طوغٛ ْ٤زح حُلشع ٝكن حُؾٌَ حوط:٢
انفشع األول
انتعشيف ببنتىفيز انجبشي انبيئي
٣وقييذ رخُظ٘ل٤ييز حُـزييشً ١ؤكييذ ٝعييخثَ حُنييزو حالدحس , ١كيين حإلدحسس رييؤٕ طغييظؼَٔ حُوييٞس ُظ٘ل٤ييز أٝحٓشٛييخ
ٝهشحسحطٜخ حُنزط٤ش ػِ ٠حإلكشحد د ٕٝحُلق ٍٞػِي ٠ارٕ عيخرن ٓيٖ حُونيخا كي ٢عيز َ٤حُٔلخكظيش ػِي ٠حُ٘ظيخّ
حُؼخّ(ٝ . )9الس٣ذ حٕ حُظ٘ل٤ز حُـزيش ١كغيذ ٛيزح حُٔؼ٘ي٣ ٠ؼظزيش خيشٝؽ ػِي ٠حُوخػيذس حُؼخٓيش حُظي ٢طوني ٢رؼيذّ
ؿٞحص حُِـٞا حُي ٠حُويٞس حال رؼيذ حعظلقيخٍ ارٕ ٓغيزن ٓيٖ حُونيخا(ُ,):يزح ؿيخاص ٛيز ٙحُٞعيِ٤ش ًؤعيظؼ٘خا ػِي٠
حوفَ حُؼخّ رٔ٘ق عِطش حُنزو حالدحس ١حُلن ك ٢حعظخذحٜٓخ ُللظ حُ٘ظخّ حُؼخّ رؼ٘خفيش ٙحُٔؼشٝكيش (;)ٓٝ .يٖ
حوٓؼِش ػِ ٠رُي ٛ ,ذّ ٓز٘ ٠آُِ َ٣غوٞه ِٓٔٞى وكذ حوكشحد ٝ ,حؿظؼيخع أؽيـخس طؼيٞم كشًيش حُٔشٝسٝ,ؿ٤يش
رُي(<).
ٝكييٓ ٢ـييخٍ كٔخ٣ييش حُز٤جييش طؼ٘ييٛ ٢ييز ٙحُٞعييِ٤ش إٔ ُغييِطخص حُنييزو حإلدحس ١حُز٤جيي ٢حُليين رخعييظخذحّ حُوييٞس
إلؿزخس حوؽخخؿ  -حُطز٤ؼ٤ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش  -ػِ ٠ط٘ل٤ز أٝحٓشٛخ ٝهشحسحطٜخ حُز٤ج٤ش رٔخ ٌ٣لَ حالٓظؼخٍ ُٜخ ٝحكظشحٜٓخ
7حكـ مجمس الدولة الفرنسي في ( ،)2933/2/29أشار إليه عاشور سميماف صالح :مسؤولية اإلدارة عف إعماؿ الضبط
االداري ،مصدر سابؽ ،ص .249
2
3

د.عيد محمد مناحي العازمي  :مصدر سابؽ ،ص .723

د.سميماف الطماوي :النظرية العامة لمق ار ارت االدارية (د ارسػة مقارنػة) ،ط  ،2دار الفكػر العربػي ،القػاهرة ، 2987،ص .243

وكذلؾ د.ماهر صالح عالوي الجبوري :مصدر سابؽ ،ص .227
:د.عدناف الزنكة  :مصدر سابؽ ،ص .220
;د.نواؼ كنعاف  :القانوف االداري ،مصدر سابؽ ،ص 694
6أحمد عب دالعزيز سعيد الشيباني  :مصدر سابؽ ص .88
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ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٝٝهخ٣ظٜخ ٖٓ حُظِٞعٓ,ؼخٍ رُي حعظخذحّ حإلدحسس حُوٞس حُـزش٣ش ٌُٔخكلش حُظِيٞع كلخ يخ ً ػِي ٠حُ٘ظيخّ
حُؼييخّ  -حُ٘ظييخّ حُؼييخّ حُز٤جييُ - ٢ظلييخد ١حُخطييش حُٜٔييذد ُِز٤جييشًٔ ,قييخدسس حوؿٜييضس ٝح٥الص حُِٔٞػييش ُِز٤جييش حٝ
حالعظ٤ها ػِ ٠حوؿز٣ش حُِٔٞػش ,ح ٝحٕ ٘ٔ٣ق حُوخٗ ٕٞاكذ ٟحُـٜخص حُٔخظقش رلٔخ٣ش حُز٤جش عيِطش ا٣ويخف حُؼٔيَ
ح ٝحُـِن حُٔئهض ُِٔقذس حُِٔٞع ُِز٤جش ,حٓ ٝقخدسس حوؿز٣ش حُلخعذس حُٔؼذس ُِز٤غ ح ٝحُٔٞؿٞدس كي ٢حوعيٞحم حٝ
اػذحٜٓخ ك ٢حُلخٍ ,ح ٝأُضحّ ح ١ؿٜش طغظٞسد ٗلخ٣خص خطشس أػخدس طقذ٣شٛخ ػِٗ ٠لوظٜخ(.)7
٣ٝظزُ٘ ٖ٤خ ٖٓ ًَ رُيي ,إٔ حُظ٘ل٤يز حُـزيش٣ ١ؼيذ ٓيٖ أًؼيش ٝعيخثَ حُنيزو حإلدحس ١خطيٞسس ػِي ٠كويٞم
ٝكش٣خص حوكشحد ٗ ,ظشحً ُٔيخ ٣ظغيْ ريٓ ٚيٖ هيخرغ حُوغيش ٝحُويٞس ,وٗيٌ٣ ٚي ٕٞرقيٞسس ػٔيَ ٓخد,١رخهكخُٞعيخثَ
حُغييخرن رًشٛييخ حُظيي ٢طٌيي ٕٞرقييٞسس ػٔييَ هييخٗ٣ , ٢ٗٞظٔؼييَ رو٤ييخّ عييِطخص حُنييزو ربؿزييخس حإلكييشحد ػِيي ٠ط٘ل٤ييز
حُوشحسحص حُلشد٣ش ُللظ حُ٘ظخّ حُؼيخّ(ُٔٝ . )8يخ ًيخٕ حُظ٘ل٤يز حُـزيش ١اؿيشحا حعيظؼ٘خث ٢ػِي ٠حوفيَ حُؼيخّ ُيزح كويذ
كشؿ حُلوٝ ٚحُونخا حالدحس ١ػِ ٠هقش كن حإلدحسس كي ٢ططز٤وي ٚػِي ٠كيخالص ٓليذدس ال ٣ـيٞص حُظٞعيغ رٜيخ ,
ٝطظٔؼَ ٛز ٙحُلخالص رٔخ ٣ؤط-:٢
حُلخُيش حوُٝييٝ -: ٠ؿيٞد ٗييـ فيش٣ق كيي ٢حُويخٗ ٕٞح ٝحالٗظٔييش ٣غئق ُ٤ٜجييخص حُنيزو حالدحس ١حعييظخذحّ حُظ٘ل٤ييز
حُـزشُ ١ظ٘ل٤ز هشحسحطٜخ حإلدحس٣ش رخُوٞس ( ٖٓٝ ,)9أٓؼِش ٛز ٙحُ٘قٞؿ كٓ ٢ـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ٓخ ٗـ ػِ ٚ٤طوٖ٘٤
حُز٤جش حُلشٗغ ٢رؤُِٗٔ ٚلخكظ حُلن ربؿهم حُٔ٘ؾؤس حُٔخخُلش ُؾشٝه حُظشخ٤ـ ح ٝاُـخثٜخ ٝ ,ارح سكل حُٔخخُق
حُو٤خّ رخإلػٔخٍ حُٔطِٞرش ُٓ٘ ٚإلدحسس حُو٤خّ رٜخ ػِٗ ٠لوظٝ ,):(ٚكٛ ٢زح حُخقٞؿ رٛذ ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗغي٢
حُ ٠حٕ( هشحس حُٔلخكظ ربؿهم حُٔ٘ؾؤس حُٔق٘لش حُظ ٢طشكل طٞك٤ن حٝمخػٜخ حُوخٗ٤ٗٞش رؤالرهؽ ح ٝحُظشخ٤ـ
٣ؼذ حؿشح ًا مشٝس٣خ ً )(;) ٖٓٝ .ططز٤وخص رُي أ٣نخ ً ٓخ ٗقض ػِ ٚ٤حُهثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُوخٗ ٕٞحُز٤جش حُٔقش ,١رؤٗٚ
ارح ُييْ ٣وييْ فييخكذ حُٔ٘ؾييؤس حُٔخخُلييش رظقييل٤ق حُٔخخُلييخص خييهٍ حُٔييذس حُٔلييذدس ُِـٜييش حإلدحس٣شحُٔخظقييش ؿِيين
حُٔ٘ؾؤس حٝ ٝهق حُ٘ؾخه حُٔخخُق ُل ٖ٤طقل٤ق حُٔخخُلش(<).

7

د .عيد محمد مناحي العازمي  :مصدر سابؽ ،ص  .722وكذلؾ د .محمد محمد عبد إماـ :القانوف االداري وحماية الصحة

العامة ،ط ،2دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،6004 ،ص .693
8أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني  :مصدر سابؽ ،ص .88
Maurice Hauriou: Precisele’mentaire de droit administratif, PARIS, 1933.P. 316.

3

:ينظر البند ( )2مف المادة() L. 227مف تقنيف البيئة الفرنسي ( ) code de l’environnementرقـ( )927لسنة 6000

اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة :الجزاءات االدارية في مواجرة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء االداري في

فرنسا عميرا ،مجمة الحقوؽ لمبحوث والدراسات القانونية واالقتصادية ،كميةالحقوؽ – جامعة اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية، 6007 ،ص .67
5ينظر حكـ مجمس الدولة الفرنسي في ( )2984/ 6 / 60اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة :الجزاءات االداريػة فػي مواجرػة
المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء االداري في فرنسا عميرا ،المصدر السابؽ ،ص .62

6المادة ( )28مف الالئحة التنفيذية (المعدلة) لقانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
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ٝك ٢ططز٤ن أخش ٗـ ٗظخّ ٓز٤ذحص ح٥كخص ٝحُٔقِلخص حُضسحػ٤ش ٝحوعٔذس حإلٓيخسحط ٢ػِي ٠حٗيُِ ٚـٜيش
حإلدحس٣ييش حُٔخظقييش رؼييذ حُظؼزييض ٓييٖ ػييذّ فييهك٤ش حُٔز٤ييذحص ح ٝطزييُٜ ٖ٤ييخ حعييظ٤شحد ٓز٤ييذحص ٓلظييٞسس  ,حُييضحّ
حُٔغظٞسد ربػخدس طقذ٣شٛخ ػِٗ ٠لوظ ٚحُخخفش د ٕٝإٔ  ُٚ ٌٕٞ٣حُلوخُشؿٞػؼِ خُٞصحسس رخُظؼ٣ٞل(.)7
أٓخ رؾؤٕ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش حُؼشحه ٢كوذ ٓ٘ق حُوخٗٝ ٕٞص٣ش حُز٤جش عيِطش ا٣ويخف حُؼٔيَ كي ٢أ٣يش ٓ٘ؾيؤس حٝ
ٓؼَٔ ح ٝا ١ؿٜش ِٓٞػش ُِز٤جش ح ٝؿِوٜخ ٓئهظخ ً كظ ٠حصحُيش حُٔخخُليش(ًٝ .)8يخٕ حوؿيذ ٟرخُٔؾيشع حُز٤جي ٢حُؼشحهي٢
طٞع٤غ ٗطخم ططز٤ن ٛز ٙحُٞعِ٤ش وٕ كٔخ٣ش حُز٤جش رٔخظِق ػ٘خفشٛخ ٖٓ حُٔٞحم٤غ حُظ ٢طظطِذ حعظخذحّ حُوٞس
كيي ٢رؼييل حوك٤ييخٕ  ,العيئ٤خ كييٓ ٢ـييخٍ حُٔييٞحد حُخطييشس ًٔقييخدسطٜخ ح ٝاػييخدس طقييذ٣شٛخ ح ٝحُييظللظ ػِٜ٤ييخ حٝ
اطهكٜخ ُٔخ ُٜز ٙحُٔٞحد ٖٓ خطٞسس ػِ ٠حُقلش حُؼخٓش ٝحُز٤جش رؾٌَ ػخّ ُ .زُي  ٌٕٞ٣حُ٘ـ حُٞحسد ك ٢حُوخٕٗٞ
ح ٝحُهثلش ِٓضٓخ ً ُ٤ٜجخص حُنزو حالدحس ١حُٔخظقش طِظضّ رخُظو٤٤ذ رٝ ٚػذّ ٓخخُلظيٝ ,ٚارح ٓيخ ٗيـ ػِي ٠هش٣ين
أخش  ٌٖٔ٣حٕ طِـؤ اُ ٚ٤عِطش حُنزو ًخُلٌْ حُونخث٤ُ ٢ظ ُٜخ حوخز رٜز ٙحُٞعِ٤ش(.)9
حُلخُييش حُؼخٗ٤ييش ٝ -:طظٔؼييَ ٛييز ٙحُلخُييش رييشكل حوكييشحد ط٘ل٤ييز هييخٗ ٕٞح ٝالثلييش ال ٣ظنيئٖ أٜٔ٘ٓ ١ييخ حُيي٘ـ ػِيي٠
حُـضحا حُز٣ ١ظشطذ ػِٓ ٠خخُلظٜٔخ ُ ,زح ال ٞ٣ؿذ ٓخ ٘ٔ٣غ ٤ٛجخص حُنزو حالدحسٓ ١يٖ حعيظؼٔخٍ حُظ٘ل٤يز حُـزيش١
ُنيئخٕ حكظييشحّ حُ٘قييٞؿ حُوخٗ٤ٗٞييش ٝػييذّ طؼط٤ييَ ططز٤وٜييخ(ٝ ,):رٛييذ حُونييخا حالدحس ١حُلشٗغيي ٢حُيي ٠حٕ ٛييزٙ
حُلخُش طظٔؼَ رؼيذّ ٝؿيٞد اٝ ١عيِ٤ش هخٗ٤ٗٞيش ٌٔ٣يٖ ُغيِطخص حُنيزو حٕ ط٘ليز ٓيٖ خهُٜيخ حُي٘ـ حُويخًٗ ٢ٗٞؼيذّ
ٝؿٞد ؿضحا ؿ٘خث ٢ػ٘ذ ٓخخُلش حُ٘ـ ح ٝدػٓ ٟٞذٗ٤ش طشكؼٜخ حإلدحسس الٕ ٜٓٔش ط٘ل٤يز حُ٘قيٞؿ حُوخٗ٤ٗٞيش ٣ويغ
ػِ ٠ػخطن حإلدحسس حُظ٣ ٢ـذ حٕ طـذ ٝعِ٤ش ُظ٘ل٤زٛخ(;)ٝ .حُلو٤وش حٕ ططز٤ن ٛز ٙحُلخُش ٣وظقش ػِ ٠كشٗغخ دٕٝ
ٓقش ٝحُؼيشحم ٝرُيي ُظنئٖ هٞحٜٗٔ٘٤يخ ػِي ٠ؿيضحاحص طظشطيذ ػِيٓ ٠خخُليش أكٌخٜٓيخ.كلٓ ٢قيش ٗيـ هيخٕٗٞ
حُؼوٞرخص حُٔقش ١ػِ ٠حُؼوٞرش حُظي ٢ططزين ػِي ٠حإلكيشحد حُٔخيخُل ٖ٤إلكٌيخّ حُِيٞحثق حُظي ٢ال طظنئٖ ػوٞريخص
طلشك ػِٓ ٠خخُلٜ٤خ(<).
حٓخ رخُ٘غزش ُِؼشحم كوذ أٝسد هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص حُٔؼذٍ ٗقخ ً ػخٓخ ً ٓؾيخرُ ٚي٘ـ حُٔؾيشع حُـ٘يخث ٢حُٔقيش١
حر ؿخا ك ٚ٤رؤٗ٣( ٚؼخهذ رخُلزظ ...ح ٝرـشحٓش  ٖٓ ًَ ...خخُق حوٝحٓش حُقخدسس ٓيٖ ٓ ٞيق حٌِٓ ٝيق رخذٓيش
ػخٓش حٓ ٖٓ ٝـخُظ حُزِذ٣ش ح٤ٛ ٝجش سعٔ٤ش ح ٝؽز ٚسعٔ٤ش مٖٔ عِطخط ْٜحُوخٗ٤ٗٞش حٔ٣ ُْ ٝظؼَ وٝحٓش أ٣ش ؿٜش
ٓييٖ حُـٜييخص حُٔييزًٞسس حُقييخدسس ميئٖ طِييي حُغييِطخص ٝرُييي د ٕٝحإلخييهٍ رؤ٣ييش ػوٞرييش حؽييذ ٣يي٘ـ ػِٜ٤ييخ

1ينظر المادة ( )62مف نظاـ مبيدات اآلفات والمصمحات الزراعية واألسػمدة االمػاراتي الصػادر بقػرار مجمػس الػوزراء رقػـ ()34
لسنة  6002بشأف الالئحة التنفيذية لقانوف حماية البيئة وتنميترا االتحاد يرقـ ( )67لسنة  2999المعدؿ.

8

ينظر البند (اوال) مف المادة (  )33مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009

9

عامر احمد المختار :تنظيـ سمطة الضبط االداري في العراؽ ،مطبعة دار الحياة ،دمشؽ ،2942 ،ص.92

Ander de Laubadere: Trait ele’mentaire de Droit Administratif, L. G.D.J, PARIS, 1976 .P.401.

4

;د .ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .262
6ينظر المادة ( )380مف قانوف العقوبات المصري رقـ ( )28لسنة  2934المعدؿ.
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حُوخٗٝ . )7()ٕٞك ٢حُٞحهغ حٕ ٛز ٙحُلخُش ُ٤ظ ُٜخ ططز٤ن كٓ ٢ـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ُظنٖٔ حُويٞحٗٝ ٖ٤حُِيٞحثق حُز٤ج٤يش
ؿضحاحص هخٗ٤ٗٞش  -عخرن رًشٛخ  -طظشطذ ػِٓ ٠خخُلش أكٌخٜٓخ.
حُلخُش حُؼخُؼيش  -:كخُيش حُنيشٝسس ٝطظنئٖ ٛيز ٙحُلخُيش ٝؿيٞد خطيشدحٜ٣ ْٛيذد حُ٘ظيخّ حُؼيخّ ٔٓ ,يخ ٣وظنيٓ ٢يٖ
حإلدحسس مشٝسس حُظذخَ كٞسحً ُذكغ حُخطش رخعظؼٔخٍ حُوٞس حُٔخد٣ش ُظؼزس دكؼ ٚرؤطزخع هشم هخٗ٤ٗٞش ػخد٣يش ُٝ ,يٞ
ُْ ٞ٣ؿ ذ ٗـ هخٗ٣ ٢ٗٞز٤ق ُٜخ رُي ٛٝ ,ز ٙحُلخُش طٔ٘ق عِطش حُنزو حُلن رخعظخذحّ حُوٞس عٞحا ٝؿذ ٗـ ٣ز٤ق
ٛز ٙحُٞعِ٤ش أّ ُْ ٞ٣ؿذ ٝد ٕٝكخؿش الٗظظخس كٌْ ٓيٖ حُونيخا ,ريَ ُٜٝيخ رُيي كظي ٠كي ٢كخُيش ٓ٘يغ حُويخُٜٗ ٕٞيخ
فشحكش ح ٝمٔ٘خ ً ٖٓ حُِـٞا ُِوٞس  ,ططز٤وخ ً ُوخػذس حُنشٝسحص طز٤ق حُٔلظٞسحص(ٓ ,)8ؼيخٍ رُيي حعيظخذحّ حُويٞس
حُٔخد٣ش ُللظ حُ٘ظخّ حُؼخّ كٓ ٢ـخٍ ٌٓخكلش حُظِٞع ربهلخا حُلشحثن  ُٞٝك ٢حوٓخًٖ حُخخفش(.)9
ٝططز٤ويخ ً ُٜيز ٙحُلخُييش ٘ٓٝؼيخ ً ُِظِييٞع حُـيزحث ٢حهييش ٓـِيظ حُذُٝييش حُلشٗغيُ ٢غييِطش حُنيزو حالدحس ١رلوٜييخ
رخعظؼٔخٍ حُوٞس ك ٢كخُش حُنشٝسس رؤٕ أؿخص ُِؼٔذس أفذس أٓش رٔقخدسس ٝاطهف ٓٞحد ؿزحث٤ش كخعذس ٓؼشٝمش
ُِز٤غ كلخ خ ً ػِ ٠حُقلش حُؼخٓش(ٝ .):كي ٢حالطـيخٗ ٙلغي ٚعيخس حُونيخا حُٔقيش ١ار هنيض ٓلٌٔيش ٓقيش حٌُِ٤يش
(رؼذّ ٓغئ٤ُٝش حُذُٝشٝرشكل دػ ٟٞحُظؼ٣ٞل ك ٢حُذػ ٟٞحُٔشكٞػش ٖٓ فخكذ ه٘٘٤يش هيٞد أطِلظٜيخ حإلدحسس
وٜٗييخ ًخٗييض ٓؾييظؼِش رـييٞحس حُٔغييخًٖ ًٝييخٕ رُييي هزييَ فييذٝس كٌييْ هنييخث ٢رٜييذٜٓخ)(;)  .ر٤ييذ حٕ طييذخَ ٤ٛجييخص
حُنزو حإلدحس ١ك ٢كخُش حُنشٝسس٤ُ ,ظ طذخَ ٓطِن رَ ٓو٤ذ رؼيذس ؽيشٝه ٝميؼٜخ حُلويٝ ٚحُونيخاٗ,ظشحً ُٔيخ
٣ظشطذ ػِ ٠حطخخر ٖٓ ٙاؿشحاحص خط٤شس طٔظ كوٞم حإلكشحد ٝكش٣خطٛٝ, ْٜز ٙحُؾشٝه :٢ٛ
 -7حٕ ٘ٛ ٌٕٞ٣خى خطش ٝحٕ ٛ ٌٕٞ٣زح حُخطش ؿغٔ٤خ ً ٓٝلخؿجخ ً ٜ٣ذد حُ٘ظخّ حُؼخّ رؼ٘خفش ٙحُٔؼشٝكش.
 -8حٕ ال  ٌٕٞ٣آخّ عِطخص حُنزو ٝعِ٤ش أخش ٌٖٔ٣ ٟحعظخذٜٓخ ُذكغ حُخطش اال ٝعِ٤ش حُظ٘ل٤ز حُـزش.١
 -9حٕ طٜييذف ٤ٛجييخص حُنييزو ٓييٖ ططز٤يين حُظ٘ل٤ييز حُـزييش ١طلو٤يين حُٔقييِلش حُؼخٓييش ٝأال ؽييخد ػِٜٔييخ ػ٤ييذ
حالٗلشحف.
 -:حٕ ال طنل ٢عِطخص حُنزو حإلدحس ١رٔقِلش حوكشحد اال روذس ٓخ طوظنٓ ٚ٤ظطِزخص كلظ حُ٘ظخّ حُؼيخّ كي٢
كخُش حُنشٝسس ٝ ,ػِٜ٤خ حٕ طخظخس حهيَ حُٞعيخثَ ميشسحً ريخوكشحد ٓيٖ ري ٖ٤حُٞعيخثَ حُٔظخكيش آخٜٓيخ,ا ١ططز٤ين
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ينظر المادة ( )670مف قانوف العقوبات العراقي رقـ ( )222لسنة  2929المعدؿ.
د.عادؿ السعيد محمد أبو الخير :مصدر سابؽ ،ص  .622-622وكذلؾ عاشور سميماف صالح :مصدر سابؽ ،ص 287
د .ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .264

4

ينظػػر حكػػـ مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي الصػػادر فػػي ( ،)2967/2/28أشػػار إليػػه د.عيػػد محمػػد منػػاحي العػػازمي  :مصػػدر سػػابؽ،

5

ينظػػر حكػػـ المحكمػػة الكميػػة المص ػرية فػػي ( ،)2937/6/2أش ػػار إليػػه عاشػػور سػػميماف صػػالح :مسػػؤولية اإلدارة عػػف إعمػػاؿ

ص.727

الضبط االداري ،مصدر سابؽ ،ص .282 - 287
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هخػييذس حُنييشٝسس طوييذس روييذسٛخ (٣ٝ .)7لٜييْ ٓٔييخ طوييذّ حٗ ي٣ ٚلظييش ػِيي٤ٛ ٠جييخص حُنييزو حإلدحس ١حعييظؼٔخٍ حُظ٘ل٤ييز
حُـزش ١حرح ُْ طظلون ؽشٝه كخُش حُنشٝسس ٝأال ًخٗض ٓظؼغلش ك ٢حعظؼٔخٍ حُظ٘ل٤ز حُـزش.١
انفشع انخبوي
انششوط انالصو تىفشهب نصحة صذوس انتىفيز انجبشي انبيئي
ٗظشح ُٔخ ٘٣ط ١ٞػِ ٚ٤حُظ٘ل٤ز حُـزش ٖٓ ١خطٞسس ػِ ٠كش٣خص حوكشحد ٝكوٞه ,ْٜؽذد حُلوٝ ٚحُونخا
حالدحس ٖٓ ١حُؾشٝه حُهصّ طٞكشٛخ ػ٘ذ طلوين أٓ ١يٖ حُليخالص حُغيخرن رًشٛيخ ُنئخٕ ٓؾيشٝػ٤ش كين عيِطش
حُنزو ك ٢حعظخذحّ ٛز ٙحُٞعِ٤ش ٛٝ,ز ٙحُؾشٝه :٢ٛ
ٓ -7ؾشٝػ٤ش ح ُوشحسحص حإلدحس٣ش حُٔشحد ططز٤وٜخ ٖٓ خهٍ حُظ٘ل٤ز حُـزش ١عٞحا حعظ٘ذ حُوشحس ُ٘ـ طؾش٣ؼ ٢أّ
الثل٣ٝ ,٢ؼذ حُظ٘ل٤ز حُـزش ٖٓ ١اػٔخٍ حُـقذ ارح طْ ط٘ل٤زحً ُوشحسحص ادحس٣ش ؿ٤ش ٓؾشٝػش ٓٔخ ٣غظِضّ
اُـخثٝ .)8(ٚكٓ ٢ـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ٣وقذ رٜزح حُؾشه حٕ طٌ ٕٞحُوشحسحص حالدحس٣ش حُقخدسس ُلٔخ٣ش حُز٤جش
ٝحُٔشحد ط٘ل٤زٛخ ؿزشحً ٓٞحكوش ُِوخٗ ٕٞح ١حٕ طغظٔذ ٓؾشٝػ٤ظٜخ ٖٓ حُ٘قٞؿ حُظ ٢طخ ٍٞعِطخص حُنزو
حالدحس ١حُز٤ج ٢حعظخذحّ حُوٞس ٝرخُظخُ ٢طؼذ ِٓضٓش ُٜخ ٣ٝـذ ػِٜ٤خ ططز٤وٜخ ٝحُظو٤٤ذ رٜخ.
-8حٕ ٣ؼزض حٓظ٘خع حوكشحد ػٖ ط٘ل٤يز حُويشحسحص حإلدحس٣يش ح ٝحُظٔيشد ػِٜ٤يخ هٞػيخ ً ٝحخظ٤يخسحً رؼيذ طزِي٤ـٓٝ ْٜي٘لْٜ
كشفش ُِظ٘ل٤ز حُطٞػ , ٢ا ١حٕ طٔ َٜحإلكشحد كظشس ٓ٘خعزش ُِظ٘ل٤ز هشحسحطٜخ ٝػ٘ذ حٓظ٘خػ ْٜكيؤٕ ُغيِطخص حُنيزو
حالدحس ١اطزخع حُظ٘ل٤ز حُـزشٝ , ١رؼٌظ رُي ال ٣ـٞص ُغِطخص حُنزو حالدحس ١حعيظخذحّ حُويٞس وٗي٣ ٚؼيذ حػظيذحا
ػِ ٠حُلش٣خصٝ,رخهف رُي ال ٞ٣ؿذ ٓخ ٘ٔ٣غ عِطخص حُنزو ٖٓ حعظخذحّ حُوٞس ُللظ حُ٘ظيخّ حُؼيخّ(ُ .)9يزح ٗـيذ
حٕ ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗغ ٢هن ٠رنشٝسس حإلخطخس هزَ طٞه٤غ حُـضحاحص حالدحس٣ش حُظٗ ٢ـ ػِٜ٤يخ طو٘ي ٖ٤حُز٤جيش
,اال ك ٢كخُظ ٢ٛٝ ٖ٤كخُش حالعظؼـخٍ ٝٝؿيٞد أكؼيخٍ خط٤يشس طٜيذد حُز٤جيشٝ ,حُؼخٗ٤يش طٌيشحس حُٔخخُليش ٓيٖ ٓغيظـَ
حُٔ٘ؾؤس حُٔق٘لش(.):
ٝرٜزح حُؾؤٕ ٗقض حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش رؤٗ٘٣ ٚزـ ٢ػِ ٠عِطخص حُنيزو اخطيخس ح ٝاٗيزحس حُـٜيخص حُِٔٞػيش
هزَ حٕ طو ّٞرخُظ٘ل٤ز حُـزش , ١ار ٗـ هخٗ ٕٞحُز٤جش حُٔقش ١ػِ ٠حٗ٣...( ٚو ّٞحُـٜخص ربخطخس حُـٜيةش حإلدحس٣يش
7

د .عادؿ السعيد أبو الخير :دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،6008 ،ص  .622وكذلؾ عامر احمد المختار :تنظيـ سمطة

الضبط االداري في العراؽ ،مصدرسابؽ ،ص .97وكذلؾ د.عبد الرؤوؼ هشاـ بسيوني :مصدرسابؽ ،ص .222
2حبيب إبراهيـ حمادة الدليمي  :المصدر السابؽ ،ص  .22وكذلؾ د .عبد الغني بسيوني  :النظرية العامة في القػانوف االداري،
منشػػأة المعػػارؼ ،االسػػكندرية ،6003 ،ص  . 698وكػػذلؾ د.محمػػد رفعػػت عبػػد الوهػػاب :مبػػادئ واحكػػاـ القػػانوف االداري،
مصدر سابؽ ،ص .667
9

د.عدناف الزنكة  :مصدر سابؽ ،ص .224

:ينظر حكمي مجمس الدولة الفرنسي في ( )2949/4/7وفي ( )2989/2/32أشار إليرا د.عيد محمد مناحي العازمي :مصدر
سابؽ ،ص .239
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حُٔخظقش رظٌِ٤ق فخكذ حُٔ٘ؾؤس رظقل٤ق حُٔخخُلش ػِٝ ٠ؿ ٚحُغشػش كبرح ُيْ ٣ويْ ريزُي خيهٍ(ٓٞ٣ )<6يخ ً ٓيٖ
طخس٣خ طٌِ٤لُِ ٌٕٞ٣ ٚـٜخص رؼذ اخطخس حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظقش حطخخر أ ٖٓ ١حإلؿشحاحص ح٥ط٤ش ٘ٓ - 7:ق ِٜٓيش
امخك٤ش ٓلذدس ُِٔ٘ؾؤس ُظقل٤ق حُٔخخُلخص ٝاال كن ُِـٜخص إٔ ٣و ّٞرزُي ػِيٗ ٠لويش حُٔ٘ؾيؤس ٝ -8هيق حُ٘ؾيخه
حُٔخييخُق ُليي ٖ٤اصحُييش آػييخس حُٔخخُلييش ٝد ٕٝحُٔغييخط رييؤؿٞس حُؼييخِٓ ٖ٤ك٤يي .)7()...ٚحٓييخ رخُ٘غييزش ُِٔؾييشع حُز٤جيي٢
حالٓخسحط ٢كؤٗ٘٣ ُْ ٚـ ػِٛ ٠ز ٙحُـضحاحص ٝحًظل ٠رخُ٘ـ ػِ ٠حُـضحاحص ؿ٤ش حالدحس٣ش.
ٝك ٢حُؼشحم ٗـ هخٗ ٕٞحُز٤جش ػِ ٠حٗ( ٚحٝالًُِٞ:ص٣ش ح٣ ٖٓ ٝخ ُٚٞاٗزحس أ٣ش ٓ٘ؾيؤس حٓ ٝؼٔيَ ح ٝا ١ؿٜيش
حٓ ٝقذس ِٓٞع ُِز٤جش إلصحُش حُؼخَٓ حُٔئػش خهٍ ( )76ػؾشس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ حُظزِ٤ؾ رخإلٗزحس.)8()...
 - 9كنهً ػٔخ عزن رًش٣ ٙؾظشه ًزُي حٕ ٣وظقش حُظ٘ل٤ز حُـزش ١ػِٓ ٠خ  ٞٛمشٝسُ ١ظلخدٓ ١خ هذ ٘٣ظؾ ٖٓ
ػذّ ط٘ل٤ز حُوشحس حالدحس , ١ا ١حٕ  ٌٕٞ٣حعظخذحّ حُوٞس طزؼخ ً ُِلذ حودٗٝ ٠حُنشٝسٝ ١رخُوذس حُٔطِٞد ُظلو٤ين
حُ ـشك ٓ٘٤ُٝ,ٚظ ُغِطخص حُنزو حعيظخذحّ ٝعيخثَ اميخك٤ش ؿ٤يش ميشٝس٣ش ح ٝحُظؼغيق رخعيظخذحّ حُويٞس دٕٝ
حدٗٓ ٠زشسٝ,ارح ٓخ هخٓيض ريزُي ًيخٕ ػِٜٔيخ ؿ٤يش ٓؾيشٝع ٓٝغيظلوخ ً ُإلُـيخا(ٝ .)9ططز٤ويخ ً ُيزُي هنيض حُٔلٌٔيش
حالدحس٣ش كٓ ٢قش رؤٕ حُظـخا حإلدحسس حُ ٠حُوٞس ُظ٘ل٤ز هشحسحطٜخ هش٣ن حعظؼ٘خث ٢ال طِـؤ اُ ٚ٤اال كي ٢كخُيش ٓليذدس
ػِ ٠عز َ٤حُلقش ,الٕ حوفَ حُؼخّ حُز٣ ١خنغ اُ ٚ٤حإلكشحد حٕ طِـؤ حإلدحسس حُ ٠كٌْ هنخثُ ٢ظلقَ ػِي٠
كوٞهٜخ(.):
ٔٓٝخ ٣ـذس ٓهكظظ , ٚحٗ ٚك ٢كخٍ ػذّ طٞكش حُؾشٝه حُغخروش ُِوخم ٢حالدحس ١حٕ ِ٣ـ ٢حُوشحس
حالدحس ١حُزٗ ١لز رخُوٞس ٝاصحُش ٓخ طشطذ ػِ ٖٓ ٚ٤أػخسٛٝ ,زح ٓخ رٛذ آُ ٚ٤ـِظ حُذُٝش حُلشٗغ ٢ك ٢هن٤ش
حُغ٤ذس ( )KLEINحُظ ٢طظِخـ ٝهخثؼٜخ رو٤خّ حُغ٤ذس ( )KLEINر٘وَ عٞسٛخ رؾٌَ حٗوـ ٖٓ ػشك
هش٣ن ػخّ م٤ن ٔٓ ,خ دػخ حُؼٔذس حُ ٠حفذحس هشحس اُٜ٤خ ٣طِذ ٜٓ٘خ اػخدس حُلخٍ حُٓ ٠خ ًخٕ ػِٝ ٚ٤ه٤خٓٚ
رظ٘ل٤ز ٙارح ُْ طزػٖٝ ,ػ٘ذ حُطؼٖ رظقشف حُؼٔذس ٖٓ هزَ حُغ٤ذس حُٔزًٞسس آخّ ٓـِظ حُذُٝش هن ٠رؼذّ
ٓؾشٝػ٤ش حُظ٘ل٤ز حُـزشُ ١ؼذّ طٞكش ؽشٝهٝ.);(ٚأخ٤شح ٌ٘٘ٔ٣خ حُو , ٍٞحٕ ُغِطخص حُنزو حالدحس ١ك ٢عزَ٤
كٔخ٣ش حُز٤جش حٕ طو ّٞربطزخع هش٣ن حُظ٘ل٤ز حُـزشٓ ١ظ ٠طٞكشص حُؾشٝه حُهصٓش ُزُي ٝكوخ ً ُِوٞحػذ حُؼخٓش.

1ينظر المادة( )66مف قانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
8

ينظر البند (اوال) مف المادة (  )33مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009

3حبيب إبراهيـ حمادة الدليمي  :مصدر سابؽ ،ص . 22-22
4ينظػػر حكػػـ المحكمػػة االداريػػة العميػػا المص ػرية فػػي ( ،)2922/3/62أشػػار إليػػه عاشػػور سػػميماف صػػالح :مسػػؤولية اإلدارة عػػف
إعماؿ الضبط االداري ،مصدر سابؽ ،ص .282

5

ينظػػر حكػػـ مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي فػػي (  )2922/6/62أشػػار إليػػه عاشػػور سػػميماف صػػالح :المصػػدر السػػابؽ ،ص -282
.282
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انمبحج انخبوي
اإلجشاءات انىقبئية نحمبية انبيئة مه انتهىث
طٔظِي عِطخص حُنزو حإلدحس ١ك ٢عز َ٤أدحا ٜٓٔظٜخ ك ٢كٔخ٣ش حُز٤جش ػيذس اؿيشحاحص ٝهخث٤يش ٗيـ ػِٜ٤يخ
حُوخًٗ , ٕٞؤكذ حوعخُ٤ذ حُوخٗ٤ٗٞش حُلؼخُش ٝحُـذ٣ش ُلٔخ٣ش ُِز٤جش ٖٓ اخطخس حُظِٞع حُظ ٢ال طظلون رٔـشد ططز٤ن
اؿشحاحص الكوش ػِ ٠كق ٍٞحُنشس ,رَ الرذ ٖٓ ٝؿيٞد اؿيشحاحص ٝهخث٤يش ٓغيزوش ٓيٖ هزيَ حُـٜيخص حُٔخظقيش
طٔ٘غ كقٞالُنشس ح ٝطؼَٔ ػِ ٠حُظوِ ٖٓ َ٤أػخسُ ,ٙزُي ع٘وغْ ٛزح حُٔزلغ ػِ ٠حُ٘ل ٞحوط:٢

انمطهب األول
انحظش (انمىغ)
رقلش ػخٓش ٣ظلذد حُٔوقٞد رخُلظش ًٞعِ٤ش طِـؤ أُٜ٤خ عِطخص حُنزو حإلدحسُ ١للظ حُ٘ظخّ حُؼخٓزخُ٘٢ٜ
ػٖ حطخخر اؿيشحا ٓؼي ٖ٤أٔٓ ٝخسعيش ٗؾيخه ٓليذد ُخطٞسطي ٚػِي ٠حُ٘ظيخّ حُؼيخّ ًٜ٘,ي ٢ػ٘ٞهيٞف حُغي٤خسحص كي٢
ٌٓخٕ ٓؼ ٖ٤رغزذ حصدكخّ حُٔشٝس ك ٢رُي حٌُٔخٕ  ,اال حٕ رُي ال ٣ؼ٘ ٢حُلظش حُٔطِن أ ٝحُؾخَٓ ُِ٘ؾخه ٓليَ
حُلظش ,وٗ٤ُ ٚظ ُغِطش حُنزو حإلدحس ١اُـخا حُلش٣خص حُظً ٢لِٜخ حُوخُٗ, ٕٞزح ُْ ٣وش ٓـِيظ حُذُٝيش حُلشٗغي٢
ُإلدحسس ه٤خٜٓخ رٔ٘غ حُٔقٞس ٖ٣حُٔظـٔٓ ٖٓ ٖ٤ُٞخسعش ٗؾخه ْٜك ٢حُؾٞحسع رؾٌَ ٓطِن(ٝ .)7كٓ ٢ـخٍ كٔخ٣ش
حُز٤جش ٣ ,ؼ٘ٛ ٢زح حإلؿشحا  ,إ ٘ٔ٣غ حُوخٗ ٕٞاط٤خٕ حٔٓ ٝخسعش رؼل حُظقشكخص حُظٓ ٢يٖ ؽيؤٜٗخ إٔ طٜيذد حُز٤جيش
ٝطئد ١حُ ٠حإلمشحس رٜخ(ٗٝ .)8ظشحً و٤ٔٛش ٛزح حوؿيشحا كي ٢كٔخ٣يش حُز٤جيش  ,كشفيض حُظؾيش٣ؼخص حُز٤ج٤يش ػِي٠
ح٣شحد ٗـ رؾؤٕ حُلظش ر٘ٞػ ٚ٤حُٔطِن ٝحُ٘غز ٢رلغذ طوذ٣شٛخ ُخطٞسس حُظقيشف ٓليَ حُلظشٝ,رُيي ػِي٠
حُ٘ل ٞحوط:٢
انفشع األول
انحظش انمطهق
٣ؼ٘ييٛ ٢ييزح حوؿييشحا إٔ ٣لظييش حُوييخٗٝ ٕٞرؾييٌَ ٓطِيين ال أعييظؼ٘خا ك٤ييٝ ٚال طييشخ٤ـ ٓؼٔٓ,ٚخسعييش أكؼييخٍ
ٓؼ٘٤ش ٗظشحً ُٔخ ُٜخ ٖٓ أػخس مخسس رخُز٤جش( ٖٓٝ.)9حوٓؼِش ػِ ٠رُي ك ٢كشٗغخ حُٔشع ّٞروخٗ ٕٞكي76;6/7/9 ٢
حُز ١كظش حُق٤ذ ك ٢حوٜٗخس رخعظخذحّ حُؼوخه٤ش حُٔخيذسس ح ٝحُظلـ٤يش رخٌُٜشريخا ًٝ ,يزُي كظيش طِيٞع حُٔيٞحسد
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حُٔخث٤ش رٔخ ٣ـ٤ش خٞحفٜخ ٝهٔ٤ظٜخ(ٝ .)7كيٓ ٢قيش ٗيـ هيخٗ ٕٞكي ٢ؽيؤٕ حُز٤جيش حُٔقيش , ١ػِي ٠حُٔ٘يغ حُٔطِين
ُلٔخ٣ش حُز٤جش حُٔخث٤ش ٖٓ حُظِٞع رؤٕ كظش ػِي ٠حُغيلٖ أ٣يخ ً ًخٗيض ؿ٘غي٤ظٜخ طقيش٣ق أ ٝاُويخا حُض٣يض أ ٝحُٔيض٣ؾ
حُض٣ظ ٢ك ٢حُزلش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش حالهظقخد٣ش حُخخُقش ُـٜٔٞس٣ش ٓقش حُؼشر٤ش(.)8
ٝك ٢دُٝش حوٓخسحص حُؼشر٤ش حُٔظلذس ٗـ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش ٝط٘ٔ٤ظٜخ  ,ػِ ٠حُٔ٘غ حُٔطِن ُلٔخ٣ش حُز٤جيش
حُزلش٣ش رو ُٚٞأٗ٣ ( ٚلظش ػِ ٠حُٞعخثَ حُزلش٣ش حُظ ٢ط٘وَ حُٔٞحد حُخطشس اُوخا أ ٝطقش٣ق أ٣ش ٓٞحد ميخسس أٝ
ٗلخ٣خص ك ٢حُز٤جش حُزلش٣ش رطش٣وش ٓزخؽشس أ ٝؿ٤ش ٓزخؽشس ًٔ,خ ٣لظش ػِي ٠حُٞعيخثَ حُزلش٣يش حُظي ٢طلٔيَ ٓيٞحد
مخسس ٓ٘وُٞش ك ٢ػزٞحص أ ٝكخ٣ٝخص ؽلٖ أ ٝفٜخس٣ؾ ٗوخُش أ ٝػشرخص فيٜش٣ـ٤ش رش٣يش أ ٝكذ٣ذ٣يش حُيظخِـ
ٜٓ٘خ ربُوخثٜخ ك ٢حُز٤جش حُزلش٣ش ُِذُٝش)(.)9
 ٖٓٝحُٔلظيٞسحص حوخيشٓ ٟيخ ٗيـ ػِ٤ي ٚهيخٗ ٕٞكٔخ٣يش ٝطلغي ٖ٤حُز٤جيش حُؼشحهي , ٢حُيز ١كظيش ٝرؾيٌَ
ٓطِن ًَ ٖٓ حإلػٔخٍ ح٥ط٤ش ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ ال حُلقش ٛٝي :٢سريو ٓـيخس ١حُيذٝس ٝحُٔقيخٗغ أ ٝطقيش٣لٜخ
اُ ٠ؽزٌخص طقش٣ق ٓ٤خ ٙحوٓطخس حُ ٠ؿ٤ش رُي ٖٓ حُ٘ؾخهخص حوخش , ٟأ ٝسٓ ٢حُ٘لخ٣خص حُقِزش أ ٝكنيهص
حُلٞ٤حٗخص أ ٝأؽهثٜخ أٓ ٝخِلخطٜخ اُ ٠حُٔٞحسد حُٔخث٤ش ٘ٓٝغ أ٣نخ ً حعظخذحّ حُٔٞحد حُغخٓش ٝحُٔظلـشحص كي ٢في٤ذ
حوعٔخى ٝحُطٞ٤س ٝحُلٞ٤حٗخص حُٔخث٤ش ًٝ ,زُي ٓ٘غ طقش٣ق حُٔخِلخص حُ٘لط٤ش أ ٝروخ٣خ حُٞهٞد أ٤ٓ ٝخ ٙحُٔٞحصٗيش
ُِ٘خههص حُ ٘لط٤ش اُ ٠حُٔ٤خ ٙحُغطل٤ش حُذحخِ٤ش أ ٝحُٔـخالص حُزلش٣ش حُؼشحه٤ش عٞحا أًخٕ حُظقش٣ق ٖٓ ٓلطيخص
ػخرظش أّ ٖٓ ٓقخدس ٓظلشًش أّ ٖٓ حُظغشرخص حُ٘خطـش ػٖ ػِٔ٤خص حُظلٔ,َ٤كنهً ػٖ ا٣شحد ٙػذس أػٔخٍ أخشٟ
مٖٔ ٗطخم ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُلظش(.):
٣ٝظنق ٓٔخ عزن,إٔ طلذ٣ذ حوػٔخٍ حُظ ٢طذخَ مٖٔ ٗطخم حُلظش حُٔطِن ٣شؿغ ُظوذ٣ش حُٔؾيشػخُز٤ج٢
ػِ ٠أعخط خطٞسس ٛز ٙحإلػٔخٍ ػ٘ذ ٓٔخسعظٜخ ػِ ٠حُز٤جش كٌِٔخ صحد ٓخ ٘٣ظؾ ػٜ٘خ ٖٓ آػخسمخسس رخُز٤جيش ًِٔيخ
كشؿ حُٔؾشع ػِ ٠ادسحؿٜخ مٖٔ ٗطخم حُلظش حُٔطِن ٝحُؼٌظ فل٤ق.
انفشع انخبوي
انحظش انىسبي
رؼييذ إٔ ر٘٤ييخ حُٔوقييٞد ر يخُلظش حُٔطِيين كييؤٕ ٓؼ٘يي ٠حُلظييش حُ٘غييز٣ ٢زييذٝ ٝحمييلخًٝ ,حُييز٣ ١ظـغييذ رٔ٘ييغ
حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش حُو٤خّ رؤػٔخٍ حٗ ٝؾخهخص ٓؼ٘٤ش ُٔخ ُٜخ ٖٓ خطيش ػِي ٠حُز٤جيش أال رؼيذ حُلقي ٍٞػِي ٠ارٕ حٝ
ٓٞحكوييش ح ٝطييشخ٤ـ ٓييٖ ٤ٛجييخص حُنييزو حإلدحس ١حُز٤جيي ٢ح ٝحطخييخر رؼييل حالكظ٤خهييخص حُهصٓييش ٝكو يخ ً ُِؾييشٝه
ٝمٞحرو كٔخ٣ش حُز٤جش ٝ .رشؿٞػ٘خ اُ ٠حُوٞحٗ ٖ٤حُز٤ج٤ش ٗـذ حٕ رؼل حُ٘قٞؿ هذ طلوين كٜ٤يخ حُٔؼ٘ي ٠حُغيخرن
ُِلظش حُ٘غزٝ ٢رؾٌَ ٝحمقٜ٘ٓ,خ ٓخ ٗـ ػِ ٚ٤هخٗ ٕٞك ٢ؽؤٕ حُز٤جش حُٔقش٣خُز ١كظش ٝرؾٌَ ٗغزٓ ٢ضحُٝش
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رؼل حُ٘ؾخهخطخُظ ٖٓ ٢ؽؤٜٗخ حومشحس رخُز٤جش اال رؼذ طٞكش ؽشٝه ٓليذدس ٓ,ؼيخٍ رُيي كظيشُ ٙظيذح ٍٝحُٔيٞحد ٝ
حُ٘لخ٣ييخص حُخطييشساال رظييشخ٤ـ ٣قييذس ٓييٖ حُـٜييش حُٔخظقييش ٝكيين حُؾييشٝه ٝحإلؿييشحاحص حُظيي ٢طنييؼٜخحُهثلش
حُظ٘ل٤ز٣ييش ُٔيي٘ق حُظييشخ٤ـ ٝحُـٜييش حُٔخظقييش ربفييذحس٣ٝ ٙقييذس حُييٞصسحا رلغييذ حخظقخفييٝ ْٜرخُظ٘غيي٤ن ٓييغ
ٝص٣ش حُقلش ٝؿٜخص ؽئ ٕٝحُز٤جش ؿذٝالً رٜز ٙحُٔٞحد(.)7
ٗٝـذ أ٣نخ ً حٕ حُٔؾشع حُز٤ج ٢حإلٓخسحطٗ ٢ـ ػِ ٠حُلظش حُ٘غزٜ٘ٓ ٢خ ػِ ٠عيز َ٤حُٔؼيخٍ كظيش ٙفي٤ذ
أ ٝهظَ أ ٝآغخى حُطٞ٤س ٝحُلٞ٤حٗخص حُزش٣ش ٝحُزلش٣ش حُٔلذد أٗٞحػٜخ كٛ ٢زح حُوخٗٝ ٕٞكظش ًزُي ك٤يخصس ٛيزٙ
حُط٤ييٞس ٝحُلٞ٤حٗييخص أٗ ٝوِٜييخ أ ٝحُظـيي ٍٞرٜييخ أ ٝر٤ؼٜييخ أ ٝػشمييٜخ ُِز ٤يغ ك٤ييش أ٤ٓ ٝظييش اال رؼييذ حُلقيي ٍٞػِيي٠
طييشخ٤ـ ٓييٖ حُغييِطخص حُٔخظقييش ًٔ ,ييخ كظييش اطييهف أًٝييخس ٛييز ٙحُط٤ييٞس أ ٝاػييذحّ ر٤نييٜخ ٝ ,طلييذد حُهثلييش
حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔ٘خهن حُظ ٌٖٔ٣ ٢حُظشخ٤ـ رخُق٤ذ كٜ٤خ ٝؽشٝه حُظشخ٤ـ ,رخإلمخكش حُ ٠طلذ٣ذٛخ ُٞعخثَ حُشهخرش
حُهصٓش ُظ٘ل٤ز ٛز ٙحُٔخدس(.)8
أٓخ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش ٝطلغ ٖ٤حُز٤جش حُؼشحه , ٢ك ٜٞحوخش أٝسد كظشحً ُزؼل حوػٔخٍ رٜذف كٔخ٣يش حُٔيٞحسد
حُٔخث٤ش ٖٓ حُظِٞع ٜٓ٘خ ػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ٘ٓ ،ؼُ ٚظقش٣ق أ٣يش ٓخِليخص عيخثِش ٓ٘ضُ٤يش أ ٝفي٘خػ٤ش أ ٝخذٓ٤يش أٝ
صسحػ٤ش اُ ٠حُٔٞحسد حُٔخث٤ش حُذحخِ٤ش حُغطل٤ش ٝحُـٞك٤ش أ ٝحُٔـخالص حُزلش٣ش حُؼشحه٤ش اال رؼذ ٓؼخُـخطٜيخ رؾيٌَ
٣نٖٔ ٓطخروظٜخ ُِٔٞحفلخص حُٔلذدس ك ٢حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش حُٞه٘٤ش ٝحالطلخه٤خص حُذ٤ُٝشحٝأ٣ش أػٔيخٍ طيئد ١اُي٠
طِٞع حُٔٞحسد حُٔخث٤ش حُغطل٤ش ٗظ٤ـش حعظـهٍ ملخكٜخ اال رؼيذ ٓٞحكويش حُـٜيخص حُٔؼ٘٤يش(ٓٝ , )9يٖ ططز٤ويخص ٛيزح
حإلؿييشحا حُٞهييخث ٢ح٣نيخ ً ٓييخ ؿييخا كيي ٢أهييخس حُ٘قييٞؿ حُخخفييش رلٔخ٣ييش حُز٤جييش حُٜٞحث٤ييش ٓييٖ حُوييخٗ ٕٞرحطيي ٚرؾييؤٕ
ٓ٘ؼٜهٗزؼخع حودخ٘ش أ ٝحُـخصحص أ ٝحورخشس أ ٝحُذهخثن حُ٘خؿٔش ػٖ ػِٔ٤خص اٗظخؿ٤ش أ ٝكشم ٝهٞد اُي ٠حُٜيٞحا
اال رؼذ ٓؼخُـظٜخ ُنخٖٓ ٓطخروظٜخ ُِظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش حُٞه٘٤ش ,ح ٝحعظخذحّ ٓلشًيخص أٓ ٝشًزيخط٘٤ظؾ ػٜ٘يخ ػيخدّ
أػِييٓ ٠ييٖ حُلييذ حُٔغيئٞف ريي ٚكيي ٢حُظؾييش٣ؼخص حُز٤ج٤ييش حُٞه٘٤ييش ,ح ٝكييشم حُٔخِلييخص حُقييِزش اال كيي ٢حوٓييخًٖ
حُٔخققش ٖٓ حُـٜخص رحص حُؼههش ٝرؤعِٞد آٖٓ ر٤ج٤خً ,ح ٝحُظ٘و٤ذ أ ٝحُللش أ ٝحُز٘خا أ ٝحُٜذّ ػِٗ ٠لي٘٣ ٞيظؾ
ػٜ٘خ ٓٞحد أ٤ُٝش ٓٝخِلخص ٝأطشرش اال رؼذ حطخخر حالكظ٤خهخص حُهصٓش ُظخضٝ ٖ٣حُ٘وَ حُٜ ٖٓ٥خ ُٔ٘غ ططخ٣شٛخ ,حٝ
ٓٔخسعييش حُ٘ؾييخهخص حُزخػؼييش ُلؽييؼش حٌُٜشٓٝـ٘خه٤غيي٤ش ؿ٤ييش حُٔئ٘٣ييش ٝحُٔ٘زؼؼييش ٓييٖ ٓلطييخص حُزييغ حُشث٤غيي٤ش
ٝحورشحؽ ٝحُٜٞحث٤خص حُخخفش ريخُٜٞحطق حُ٘وخُيش ٝؿ٤شٛيخ اال هزويخ ً ُِظؼِٔ٤يخص ٝحُنيٞحرو حُقيخدسس ٓيٖ حُيٞصحسس
ُٜزح حُـشك(.):
ٝك ٢حُغ٤خم رحط ٚعخسص طؾش٣ؼخص حُز٤جش حُؼشحه٤ش حوخشٜ٘ٓ ,ٟخ ٓخ ٗـ ػِٗ ٚ٤ظخّ حُللخ ػِ ٠حُٔٞحسد
حُٔخث٤ش رٔ٘ؼ ٚطقش٣ق ح ٝسٓ ٢حُٔخِلخص ٖٓ حُٔلَ اُ ٠حُٔ٤خ ٙحُؼخٓش أ٣خ ً ًخٗض ٗٞػ٤ش ٛيز ٙحُٔخِليخص ح٤ًٔ ٝظٜيخ
ح ٝهز٤ؼييش حُظقييش٣ق عييٞحا ًييخٕ ٓغييظٔشحً أّ ٓظوطؼ يخ ً أّ ٓئهظ يخ ً ٝو ١عييزذ ًييخًٕٔ ,ييخ ٓ٘ييغ طقييش٣ق ح ٝسٓيي٢
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:

ينظر المادة (  )22مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة 6009
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حُِٔٞػييخص رٔييخ كيي ٢رُييي حُٔييٞحد حُغييخٓش ح ٝحُٔؾييؼش كيي ٢حُٔ٤ييخ ٙحُؼخٓييش ح ٝهٔشٛييخ اال رظييشخ٤ـ ٓييٖ دحثييشس كٔخ٣ييش
ٝطلغ ٖ٤حُز٤جش ح ٖٓ ٝطخ.)7(ُٚٞ
ٝػ٘ذ ٓوخسٗش ٛزح حوعِٞد ٓغ حُلظش حُٔطِين ٣هكيظ حٕ حوخ٤يش كظيش ٓطِين ٜٗيخثٝ ٢دحثيْ ال أعيظؼ٘خا
رؾؤٗٝ, ٚػِ٤ِٜ٤ظ ُ٤ٜجخص حُنزو حُٔخظقش اال ط٘ل٤ز ٛزح حوؿشحا ٝكن ٓخ ؿخا كي ٢حُ٘قيٞؿ حُوخٗ٤ٗٞيش د ٕٝحٕ
ُٜ ٌٕٞ٣خ حُظٞعغ ك ٢ططز٤و , ٚالٕ حُٔؾشع حُز٤ج ٢ال ٣غظؼَٔ حُلظش حُٔطِن اال كي ٢كخُيش حوٗؾيطش حُظي ٢طيئد١
اُيي ٠حإلمييشحس رخُز٤جييش ربمييشحس ؿغيئ٤ش ٝحُظيي ٢ال ٌٔ٣ييٖ طلييخد ١أػخسٛييخ  ,كيي ٢كيي ٖ٤حٕ ُ٤ٜجييخص حُنييزو حإلدحس١
حُٔخظقش رلٔخ٣ش حُز٤جش ك ٢كخُش حُلظش حُ٘غز ٢حُلن ك ٢حعظخذحّ عِطظٜخ ك ٢هزي ٍٞح ٝسكيل ٓٔخسعيش حُ٘ؾيخه
حُٔلظٞس ك ٢مٞا حُؾشٝه حُظ ٢كذدٛخ حُوخٗٓٝ ,ٕٞظ ٠طٞكشص حُؾشٝه حُوخٗ٤ٗٞش طٌ٤ٛ ٕٞجخص حُنزو حُٔؼ٘٤ش
ِٓضٓييش رٔيي٘ق حُظييشخ٤ـ ح ٝحُٔٞحكوييش ػِيئٓ ٠خسعييش حُ٘ؾييخه ٓلييَ حُلظييشٔٓٝ ,خسعييش حُ٘ؾييخه حُٔلظييٞس دٕٝ
ٓٞحكوش حُـٜخص حُٔخظقش ٣نل ٢ػِ ٠حُ٘ؾخه فلش ػذّ حُٔؾشٝػ٤ش(.)8

انمطهب انخبوي
انتشخيص (األرن انسببق)
٣ؼ٘ ٢حؽظشحه حُوخُٗٔٔ ٕٞخسعش ٗؾخه ٓؼ - ٖ٤طـخس ١ح ٝفي٘خػ ٢ح ٝخيذٓ ٢ح ٝؿ٤شٛيخ  -حُلقي ٍٞػِي٠
أرٕ ٓغزن رزُي ٖٓ حُـٜخص حُٔخظقش ُٔ ,خ ُٜزح حُ٘ؾخه ٖٓ حطقيخٍ ٓزخؽيش ح ٝؿ٤يش ٓزخؽيش رخُ٘ظيخّ حُؼيخّ ٓؼيخٍ
رُي ح٥رٕ ٝحُظشخ٤ـ حُقخدس رؤكظظخف حُٔلخٍ حُق٘خػ٤ش حُخطيشس ٝحُنيخسس رخُقيلش حُؼخٓيش ح ٝحُٔوِويش ُِشحكيش
حُؼخٓش ح ٝطغ٤٤ش ٝه٤خدس ع٤خسحص حُ٘وَ حُؼيخّ(ٝ .)9ال ٘٣طزين ٛيزح حُ٘ظيخّ حُنيزط ٢ػِي ٠حُلش٣يخص حوعخعي٤ش حُظي٢
ًلِٜخ حُذعظٞس ٝحُوخٗ ٕٞوٗ ٚؿ٤ش ٓؾشٝع(ٛٝ .):يزح ٓيخ حطلين ػِ٤ي ٚحُلويٝ ٚحُونيخا حإلدحسُ ١نئخٕ ػيذّ ادسحؽ
حُلش٣خص حُؼخٓش مٖٔ ٗطخم حُظشخ٤ـ ار هشس ٓـِظ حُذُٝيش حُلشٗغي ٢كيٛ ٢يزح حُؾيؤٕ ,حٗي ٚارح ًيخٕ ُِؼٔيذس حٕ
٘٣ظْ ٓشٝس حُٔشًزخص حإلػهٗ٤ش ك ٢حُطشم حُؼخٓش,اال حٗيُ ٚي٤ظ ُي ٚإٔ ٘ٔ٣ؼٜيخ ح ٝحٕ ٣خنيؼٜخ ُِظيشخ٤ـ وٗيٚ
رزُي ٣و٤ذ كش٣ش حُظـخسس ٝحُق٘خػش(;).
ٝكٓ ٢ـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش  ,كزؼذ حٕ ٗقض حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش ػِ ٠حُلظش رخُ٘غزش ُلٗؾطش حُخط٤شس حُظ٢
ٖٓ ؽؤٜٗخ طٜذ٣ذ حُ٘ظخّ حُؼخّ حُز٤ج ٢رؾٌَ ٓزخؽش  -حُغخرن رًشٛخ ٗ -ـ ػِ ٠حُظشخ٤ـ ًؤؿشحا ٝهخثُ ٢لٔخ٣ش
7ينظر المادتاف ( )7،3مف نظاـ الحفاظ عمى الموار دالمائية رقـ ( )6لسنة  . 6002منشور في الوقائع العراقية العدد ()3890
في (.)6002/8/2
2ينظر بف قري سفياف :النظاـ القانوني لحماية البيئة في الجزائر ،مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة الوطنية لمقضاء ،منشورة عمى
الموقع االلكتروني التالي:
vb/www.djelfa.info//http:ص/. 60
9ينظر د .نواؼ كنعاف :مصدر سابؽ ،ص .693

:د .محمد عبيد القحطاني  :الضبط اإلداري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مصدر سابؽ ،ص.249
;ينظر حكـ مجمس الدولة الفرنسي في ( ،)2927/7/6أشار أليه د.عي دمحمد مناحي العازمي  :مصدرسابؽ،ص .746
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حُز٤جش رخُ٘غزش ُِ٘ؾخهخص حوهَ طؤػ٤شحً رخُ٘ظخّ حُز٤جٝ ٢حُظ ٢ال ٣ـٞص ٓٔخسعظٜخ حو رؼذ حُلق ٍٞػِ ٠أرٕ ٓغزن.
ًٔ٘ق طشخ٤ـ ُـشك طذح٤ًٔ ٍٝخص ح ٝأٗٞحع ٓؼ٘٤ش ٖٓ حُ٘لخ٣خص حُنخسس رخُز٤جش ح ٝحصحُظٜخ حٓ ٝؼخُـظٜخ حٝ
طخضٜ٘٣خ(ٝ .)7حُظشخ٤ـ ًبؿشحا ٝهخث ٢حُلٌٔش ٖٓ كشم, ٚطظٔؼَ رلغق حُٔـخٍ أٓخّ عِطخص حُنزو حإلدحس١
حُٔؼ٘٤ش وطخخر حالكظ٤خهخص حُهصٓش ُظٞه ٢ح٥ػخس حُغِز٤ش ُِ٘ؾخه ٓلَ حُظشخ٤ـ(.)8
٣ٝؼذ حُظشخ٤ـ حكذ أ ْٛحُنٔخٗخص حُٞهخث٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش  ,وٕ ُي٤ظ ُ٤ٜجيخص حُنيزو حُٔخظقيش رلٔخ٣يش
حُز٤جش ٓ٘ق حُظش حخ٤ـ حال رؼيذ طلووٜيخ ٓيٖ طيٞكش حُؾيشٝه حُهصٓيش ٝحُظي ٢هيذ طظؼِين رؾيخـ حُٔظويذّ هز٤ؼي ٢حٝ
ٓؼ٘ٓٝ ١ٞظ ٠طٞكشص ٛز ٙحُؾشٝه ٣قذس حإلرٕ رٔٔخسعش حُ٘ؾخه ٝكوخ ً ُٔوظني٤خص كٔخ٣يش حُز٤جيش(ٝ .)9حُٞحهيغ حٕ
حُظشخ٤ـ ًبؿشحا ٝهخث٣ ٢لظَ أ٤ٔٛش ًز٤شس كٗ ٢طخم كٔخ٣ش حُز٤جش  ,وٕ ٓٔخسعش رؼيل حوٗؾيطش حُظـخس٣يش حٝ
حُق٘خػ٤ش ح ٝرؼل حُلش٣خص ًلش٣ش حُقي٤ذ ًؼ٤يشحً ٓيخ ٣ي٘ـْ ػٜ٘يخ اخيهٍ رخُ٘ظيخّ حُؼيخّ حُز٤جيُ , ٢يزح كيؤٕ أ٤ٔٛيش
حُظشخ٤ـ طٌٝ ٕٞحميلش كيٝ ٢ميغ حُنيٞحرو حُظي ٢طٔيخسط كي ٢اهخسٛيخ ٓؼيَ ٛيز ٙحُ٘ؾيخهخص ٝحُلش٣يخص دٕٝ
حومشحس رخُز٤جش ح ٝطِٞػٜخ(.):
ٝرخعيظوشحا ٗقيٞؿ حُظؾيش٣ؼخص حُز٤ج٤يش ٗ ,ـيذ ٛيزح حوؿيشحا ٝحميلخ ً كيً ٢ؼ٤يش ٜٓ٘يخ  ,كلي ٢كشٗغيخ ٗيـ
هخٗ ٕٞحُٔ٘ؾآص حُٔق٘لش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ػِ ٠حُظيشخ٤ـ رخُ٘غيزش ُِٔ٘ؾيآص حُظي ٢طؾيٌَ خطيشحً ًز٤يشحً ح ٝاصػخؿيخً,
ُشحكش حُغخً٘ ٖ٤ك ٢حُٔ٘خهن حُٔـخٝسس ح ٝػِي ٠حُقيلش ٝحُغيهٓش حُؼخٓيش,ح ٝحُضسحػيش ٝػِي ٠حُطز٤ؼيش ح ٝحُز٤جيش
ٝحُٔٞحهييغ ح ٝحُٔؼييخُْ حوػش٣ييش(;)ًٔ .ييخ ٗييـ حُوييخٗ ٕٞحُٔقييش ١ػِيي ٠مييشٝسس حُلقيي ٍٞػِيي ٠طييشخ٤ـ إلهخٓييش
حُٔ٘ؾآص أ ٝحُٔلخٍ ػِ ٠ؽخهت حُزلش أ ٝريخُوشد ٓ٘ي٘٣ ٚيظؾ ػٜ٘يخ طقيش٣ق ٓيٞحد ِٓٞػيش رخُٔخخُليش وكٌيخّ ٛيزح
حُوخٗٝ ٕٞحُوشحسحص حُٔ٘لزس ُٝ ٚأُضّ هخُذ حُظشخ٤ـ ربؿشحا دسحعخص حُظيؤػ٤ش حُز٤جيٝ ٢رظيٞك٤ش ٝكيذحص ُٔؼخُـيش
حُٔخِلخص  ,كنهً ػٖ اُضحٓ ٚرظؾـِٜ٤خ كٞس رذا طؾـ َ٤طِي حُٔ٘ؾآص(<).
ٝك ٢حُؼشحم حؽظشه حُوخُٗ ٕٞوطغ أؽـخس حُـخرخص حُلق ٍٞػِٞٓ ٠حكوش حُـٜش حُٔؼ٘٤يش رٔي٘ق حُظيشحخ٤ـ
٣ ُْ ٝؾظشه حُلق ٍٞػِ ٠طشخ٤ـ ٖٓ حُـٜخص حُٔخظقش رؾيٌَ فيش٣ق حال ُـيشك اهخٓيش حوٗؾيطش حُخخفيش

7حبيب إبراهيـ حمادة الدليمي :مصدر سابؽ ،ص .32
8د.عبد العزيز مخيمر عبدالرادي :حماية البيئة مف النفايات الصناعية في ضوء احكاـ التشريعات الوطنية واالجنبية والدولية،
دار النرضة العربية ،القاهرة ،2982 ،ص.29
9الجيالني عبدالسالـ ارحومة :حماية البيئة في القانوف ،مصدر سابؽ،ص .696
:د.عيد محمد مناحي العازمي  :مصدر سابؽ ،ص .742 – 747

Article (3) duLOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classes pour la

5

proration de l’environnement.
منشورعمىالموقعااللكترونيالتالي:

http://www.admi.net/jo/loi76-663.html

<المادة ( )40مف قانوف البيئة المصري رقـ( )7لسنة  2997المعدؿ.
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رٔؼخُـش حُ٘لخ٣خص حُخطشس ٝرؾشه حخز سأ ١حُيٞصحسس (ٝ ,)7حُـخُيذ ػِيٗ ٠قٞفٜخؽيظشحه ٚحُلقي ٍٞػِي ٠أرٕ
حٞٓ ٝحكوش حُـٜخص حُٔخظقش ٓ,ؼخٍ رُي ٓ٘ؼُِ٘ ٚؾخه حُز ٖٓ ١ؽؤٗ ٚحومشحس رٔغخكش أٞٗ ٝػ٤ش حُـطخا حُ٘زيخط٢
كييي ٢أ٘ٓ ١طويييش ٣يييئد ١اُييي ٠حُظقيييلش أ ٝطؾييي ٚ٣ٞحُز٤جيييش حُطز٤ؼ٤يييش اال رؼيييذ حعظلقيييخٍ ٓٞحكويييش حُـٜيييخص رحص
حُؼههش،وحؽظشحه ٚإل دخخٍ أك٤خا ٗزخط٤ش أ ٝكٞ٤حٗ٤ش رٔخظِق أٗٞحػٜخ اُ ٠حُز٤جش حُلقي ٍٞػِي ٠أرٕ ٓيٖ حُـٜيخص
حُٔؼ٘٤يش( .)8رخإلميخكش حُي ٠رُييي  ,هيذ ٣ؾيظشه حُويخٌُٗ ٕٞييٌ٣ ٢يٛ ٕٞيزح حإلؿيشحا ٓظخكيخ ً ُِظطز٤ين ٓيٖ هزيَ ٤ٛجييخص
حُنزو حُٔؼ٘٤ش حٕ  ٌٕٞ٣رٔوخرَ ٗوذ ١طلذد ٙحُـٜخطخُٔخظقش  ,أ ٝحٕ  ٌٕٞ٣حُظشخ٤ـ ٓئهظخ ً رٔذس ٓلذدس ٝ -حٕ
ًخٕ حوفَ ك ٚ٤حٗ ٚدحثْ ٝ -هذ ٘٣ـ حُوخٗ ٕٞػِ ٠ؿٞحص طٔذ٣ذ ٙكغذ ٓوظن٤خص حُلخؿش (.)9
أٓخ رؾؤٕ حُـٜخص حُظ ٢طٔ٘ق حُظشخ٤ـ كخُوخٗ٣ ٖٓ ٞٛ ٕٞلذد ٛز ٙحُـٜخص( ,):كوذ طٌيٛ ٕٞيز ٙحُظيشحخ٤ـ
ٖٓ حُغِطش حُٔشًض٣ش ح ٝحُذ٣ٝهص ٝحُٞال٣خص ك ٢حُيذ ٍٝحالطلخد٣يش(;) ٓ ,ؼيخٍ رُيي ٓ٘يغ حُٔؾيشع حُز٤جي ٢حُؼشحهي٢
هطييغ حوؽييـخس حُٔؼٔييشس كيي ٢حُٔ٘ييخهن حُؼخٓييش دحخييَ حُٔييذٕ اال رؼييذ حُلقيي ٍٞػِيي ٠أرٕ ٓييٖ سثيي٤ظ ٓـِييظ
كٔخ٣شٝطلغ ٖ٤حُز٤جش ك ٢دحخَ حُٔلخكظش(<)٣ٝ .ظشطذ ػِٓ ٠خخُليش آ ١يٖ حإلؿيشحاحص ح ٝحُؾيشٝه حُظي ٢طي٘ـ
ػِٜ٤ييخ حُظؾييش٣ؼخص حُز٤ج٤ييش رؾييؤٕ حُظييشخ٤ـ ٤ًٝل٤ييش حُلقيي ٍٞػِٜ٤ييخ كييشك ؿييضحاحص هخٗ٤ٗٞييش أدحس٣ييش ٓييٖ هزييَ
حُغِطخص حالدحس٣ش حُٔخظقش ًؤُـخا ح ٝعلذ حُظيشخ٤ـ ح ٝكيشك ؿيضحاحص ؿ٘خث٤يش حٓ ٝذٗ٤يش( )1حُظي ٢عي٘ظطشم
ُٜخ الكوخَ.

انمطهب انخبنج
اإلنضاو(األمش)
٣وقيييذ ريييخإلُضحّ ًيييؤؿشحا هيييخٗ ٢ٗٞأدحس ١اُيييضحّ حُٔؾيييشع حإلكيييشحد رنيييشٝسس حُو٤يييخّ ريييزؼل حإلػٔيييخٍ
ٝحُظقشكخص  ٞٛٝاؿشحا ح٣ـخر ٢ال ٣ظلون ٛذك ٚاال ربط٤خٕ حُظقشف حُز ١أٝؿز ٚحُوخٗٝ , ٕٞػِ ٚ٤كبالُضحّ كغذ

7ينظر البند (سادسا) مف المادة ( )28والبند (خامسا) مف المادة ( )60مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ( )64لسنة
.6009

8ينظر البند (ثالثا ) مف المادة ( )24والبند (سابعا) مف المادة ( )28مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ( )64لسنة
.6009
9ينظر المادة ( )64مف الالئحة التنفيذية (المعدلة) لقانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
:الجيالني عبدالسالـ ارحومة :حماية البيئة في القانوف ،مصدر سابؽ،ص .696
;د.ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .238
<ينظر البند(خامسا) مف المادة ( )28مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009
1د.ماجد راغب الحمو  :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .238د.عبد العزيز مخيمر عبدالرادي :حماية البيئة مف

النفايات الصناعية في ضوء احكاـ التشريعات الوطنية واالجنبية والدولية ،مصدرسابؽ ،ص .29ينظر بشأف هذ الجزاءات
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ٛزح حُٔؼ٘ ٠ػٌظ حُلظيش وٗي ٚاؿيشحا عيِز٣ ٢ظٔؼيَ رٔ٘يغ حُويخٗ ٕٞرؼيل حُظقيشكخص(٣ٝ .)7ؼيذ حإلُيضحّ حُقيٞسس
حُـخُزش ُإلؿشحاحص حُوخٗ٤ٗٞيش حُظي ٢طغيظخذٜٓخ عيِطخص حُنيزو حإلدحس, ١كٜي ٢كيٗ ٢طيخم ٛيزح حإلؿيشحا ال طلظيش
حُ٘ؾييخه ٝال طؼِيين ٓٔخسعييظ ٚػِيي ٠طييشخ٤ـ ح ٝاخطييخس عييخرن,رَ طٌظليي ٢رٔـييشد ط٘ظيي ْ٤حُ٘ؾييخه ٝر٤ييخٕ ً٤ل٤ييش
ٓٔخسعييظُٝ.)8(ٚظلو٤يين ٓظطِزييخص كٔخ٣ييش حُز٤جييش طِـييؤ ٤ٛجييخص حُنييزو حإلدحس ١حُز٤جيي ٢اُييٛ ٠ييزح حإلؿييشحا حُٞهييخث,٢
رلغييذ حُؾييشٝه حُٔ٘قييٞؿ ػِٜ٤ييخ كيي ٢حُوييٞحٗ ٖ٤حُخخفييش رلٔخ٣ييش حُز٤جييش٣ٝ .وقييذ ريي ٚاُييضحّ حإلكييشحد ٝحُـٜييخص
حوخش ( ٟهز٤ؼ٤ش حٓ ٝؼ٘٣ٞش) رخُو٤خّ رؼَٔ ٓؼ - ٖ٤طقشف ح٣ـخر – ٢رٜيذف كٔخ٣يش حُز٤جيش ٘ٓٝيغ حُظِيٞع ارح ٓيخ
طو٤ذص رؾشٝه ٛزح حإلُ ضحّٝ .حوٓؼِش ػِ ٠حإلُضحّ حُٞحسد ك ٢حُظؾيش٣ؼخص حُز٤ج٤يش ًؼ٤يش ٗيزًش ٜٓ٘يخ ٓيخ ٗيـ ػِ٤يٚ
حُٔؾشع حُلشٗغ ٢ك ٢هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُطز٤ؼش ك٤غ أؽخس حُ ٠اُضحٓ٤ش دسحعش حُظؤػ٤ش حُز٤جُ ٢ظوٓ ْ٤٤خ ُٜز ٙحُٔؾخس٣غ
ٖٓ طؤػ٤ش ػِ ٠حُز٤جش(.)9
ًٝزُي أُضٓض حُهثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُوخٗ ٕٞحُز٤جش حُٔقش,١حُـٜش حُظ٣ ٢ظُٞذ رٜخ ٗلخ٣خص خطشس حطخخرح
إلؿشحاحص ح٥ط٤ش - 7...( :حُؼَٔ ػِ ٠خلل ٓؼذٍ طُٞذ ٛز ٙحُ٘لخ٣خص ًٔخ ً ٞٗٝػخ ً ٝرُي رظط٣ٞش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ
حُٔغظخذٓش ٝاطزخع حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُ٘ظ٤لش ٝحخظ٤خس رذحثَ ُِٔ٘ظؾ أ ٝحُٔٞحد حو٤ُٝش أهَ مشسحً ػِ ٠حُز٤جش ٝحُقلش
حُؼخٓش  - 8طٞف٤ق حُ٘لخ٣خص حُٔظُٞذس ًٔخ ً ٞٗٝػخ ً ٝطغـِٜ٤خ - 9اٗؾخا ٝطؾـٝ َ٤كذحص ُٔؼخُـش حُ٘لخ٣خص ػ٘ذ
حُٔقذس رؾشه ٓٞحكوش ؿٜخص ؽئ ٕٝحُز٤جش ػِ ٠أعِٞد حُٔؼخُـش ٝػِ ٠حُٔٞحفلخص حُل٘٤ش ُٜز ٙحُٞكذحطٞرشحٓؾ
طؾـِٜ٤خٝ .):()...حُضّ ًزُي حُٔؾشع حُز٤ج ٢حإلٓخسحط ٢حُـٜخص ٝحإلكشحد ػ٘ذ ه٤خٓ ْٜرؤػٔخٍ حُظ٘و٤ذ ح ٝحُللش
ح ٝحُز٘خا ح ٝحُٜذّ حٗ ٝوَ حُ٘لخ٣خص ٝحوطشرش حُ٘خطـش ػٜ٘خ رؤطخخر ٓخ ِ٣ضّ ٖٓ حالكظ٤خهخص اػ٘خا ٛز ٙحإلػٔخٍ
كنهً ػٖ حالكظ٤خهخص حُهصٓش ُِظخضٝ ٖ٣حُ٘وَ حُٜ ٖٓ٥خ ُٔ٘غ ططخ٣شٛخ ٝكوخ ً ُٔخ طلذد ٙحُهثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُٜزح
حُوخٗ ٝ ,);(ٕٞػِ ٠حالطـخ ٙرحطٗ ٚـ ٗظخّ كٔخ٣ش حُٜٞحا ٖٓ حُظِٞع ار ؿخا ك٣ - 7...( ٚ٤ـذ طـط٤ش حُٔٞحد
حُوخرِش ُِظطخ٣ش كٞٓ ٢هغ حُؼَٔٗ -8...وَ حُٔخِلخص ٝحوطشرش ...رخعظخذحّ ع٤خسحص ٗوَ ٓؼذس ٓٝشخقش ُٜزح
حُـشك ٝحالُظضحّ رٞمغ ؿطخا ػِ ٠كُٔٞش حُغ٤خسس  -.9إٔ طو ّٞحُزِذ٣ش ...رظلذ٣ذ حوٓخًٖ حُظ٣ ٢ظْ حُ٘وَ اُٜ٤خ
ُِظخِـ ٖٓ طِي حُٔخِلخص رل٤غ طزؼذ ٓغخكش الطوَ ػٖ) ٓ );666ظشػٖ أهشد ٓ٘طوش عٌ٘٤شٖٓٝ .)<()...
ططز٤وخص ٛزح حإلؿشحا ك ٢اهخسهخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش حُؼشحه ٢حُضحُِٓ ٚـٜخص حُظ٣ ٢غزذ ٗؾخهٜخ طِٞع ر٤ج٢
رظٞك٤ش ٝعخثَ ٘ٓٝظٓٞخص ٓؼخُـظ ٚرؤعظخذحّ حُظو٘٤خص حوٗظق ر٤ج٤خ ً ٝطؾـِٜ٤خ ٝ ,حُظؤًذ ٖٓ ًلخاطٜخ ٓٝؼخُـش
حُخَِ كخٍ كذٝػٝ ٚاػهّ حُٞصحسس رٝ , ٚطٞك٤ش أؿٜضس ه٤خط ٓٝشحهزش حُِٔٞػخص ٝطذٗ ٖ٣ٝظخثؾ حُو٤خعخص ك٢
عـَ ُٜزح حُـشك ُ٤ظغُِ٘ٞ ٠صحسس حإلههع ػِٜ٤خ ٝحرح ُْ طظٞحكش ٛز ٙحوؿٜضس طو ّٞحُٞصحسس رؤؿشحا حُو٤خعخص
رؤؿٜضطٜخ ٣ٝخنغ رُي اُ ٠سهخرش ٝطذه٤ن حُٞصحسس ٝأ٣نخ ً ر٘خا هخػذس ٓؼِٓٞخص خخفش رلٔخ٣ش حُز٤جش ٝادحٓظٜخ
7بف قري سفياف :النظاـ القانوني لحماية البيئة في الجزائر ،مصدر سابؽ .ص .67
8د .عيد محمد مناحي العازمي :مصدر سابؽ ،ص .740
Article (3) duLoi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
:ينظر البند (اوال) مف المادة ( )68مف الالئحة التنفيذية (المعدلة) لقانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
;ينظر المادة ( )26مف قانوف حماية البيئة وتنميترا االماراتي رقـ ( )67لسنة 2999المعدؿ.
<ينظر المادة( )20مف نظاـ حماية الرواءمف التموث االماراتي رقـ ( )26لسنة .6002
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طظنٖٔ طشحً٤ض ٓٝغظ٣ٞخص حُِٔٞػخص حُ٘خطـش ػٖ حُـٜش حُِٔٞػش ًٝزُي مشٝسس حُؼَٔ ػِ ٠حعظخذحّ طو٘٤خص
حُطخهش حُٔظـذدس ُِظوِ ٖٓ َ٤حُظِٞػخُز٤ج.)7(٢
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن ر٘ظخّ حُللخ ػِ ٠حُٔٞحسد حُٔخث٤ش كوذ حُضّ فخكذ حُٔلَ رخعظخذحّ أكنَ حُظو٘٤خص ُٔؼخُـش
ٓييخ هييذ ٘٣ييظؾ ػٜ٘ييخ ٓييٖ ٓخِلييخص طلظيي ١ٞػِييٓ ٠ييٞحد ٓؾييؼش هزييَ طقييش٣لٜخ حُيي ٠حُٔ٤ييخ ٙحُؼخٓييش ٜٓٔييخ ًخٗييض حٌُِلييش
حالهظقخد٣ش ُٜخ ِ٣ٝ,ضّ ًزُي رٔؼخُـش حُٔ٤خ ٙحُٔظخِلش ٖٓ حُٔليَ ػِيٗ ٠لي٣ ٞـؼِٜيخ ٓطخرويش ُِٔليذدحص حُقيخدسس
رٔٞؿذ حكٌخّ حُز٘ٞد (د,ٝ,ؽ,ٝ,د) ٖٓ حُٔخدس(;) ٖٓ ٛيزح حُ٘ظيخّ هزيَ طقيش٣لٜخ حُي ٠حُٔ٤يخ ٙحُؼخٓيش ح ٝؽيزٌخص
حُقشف حُقل ٢ح ٝؽزٌخص ٓ٤خ ٙحإلٓطخس(.)8

انمطهب انشابغ
اإلخطبس(اإلبالغ)
٣ؼ٘ ٢حإلخزخس ػٖ ٓٔخسعش ٗؾخه ٓؼ ٖ٤هزَ حُزذا رُ ٚظٌٔ ٖ٤عِطخص حُنزو حإلدحس ١حُٔخظقش ٖٓ حطخيخر
حوؿشحا حُٞهخث٤ش حُهصٓش رٔخ ٣ل ٍٞد ٕٝطٜذ٣يذ حُ٘ظيخّ حُؼيخّ ٘ٓٝ ,يغ ٝهيٞع حالػظيذحا ػِ٤يً,ٚخإلخطخس ػيٖ ػويذ
حالؿظٔخػخص حُؼخٓش ٤ُٜٝ ,جخص حُنزو حالػظشحك ػِ ٚ٤ارح ًخٕ ٖٓ ؽؤٗ ٚحُٔغخط رؤكذ ػ٘خفش حُ٘ظخّ حُؼيخّ(.)9
ٝحإلخطخس  ٌٕٞ٣ػِٞٗ ٠ػ,ٖ٤ك ٜٞأٓخ إٔ ٣وظقش ػِٓ ٠ـشد أخزخس ٤ٛجخص حُنزو حُٔخظقش د ٕٝإ ٌ٣يُٜ ٕٞيخ
كن حالػظشحك ػِ ٠حُ٘ؾخه ٓلَ حإلخطخس,أٓخ حُ٘ٞع حُؼخٗ ٢كؤٕ ُغِطخص حُنزو كٗ ٢طخه ٚحُلين ريخالػظشحك
ػِٔٓ ٠خسعش حُ٘ؾخه ارح ُْ طظٞكش ك ٚ٤حُؾشٝه حُوخٗ٤ٗٞش حُهصٓش(.):
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رخُ٘ؾخه ٓلَ حإلخطخس ك ٜٞك ٢حوفَ ؿخثض ٝؿ٤يش ٓلظيٞس ٝال ٣ؾيظشه ُٔٔخسعيظ ٚأ ١أرٕ
ح ٝطشخ٤قبال إٔ ٓظطِزخص كلظ حُ٘ظخّ حُؼخّ طظطِذ رُي الطخيخر حالكظ٤خهيخص حٌُلِ٤يش رٔ٘يغ ًيَ ٓيخ ٓيٖ ؽيؤٗ ٚحٕ
٣خَ رًٔٝ , );(ٚخ ٓؼِ ّٞحٕ حُلش٣ش حُلشد٣ش كين هز٤ؼيُ ٢إلكيشحد ال طظٞهيق ٓٔخسعيظٜخ ػِي ٠سأ ١حٞٓ ٝحكويش ٓيٖ
اكذ ٟحُـٜخص ك ٢حُظشٝف حُؼخد٣ش ,حٓخ رخُ٘غزش ُلخطخس ُٔٔخسعش ٗؾخه ٓؼ ٖ٤كؤٗ٣ ٚوظقش ػِي ٠أريهؽ ٤ٛجيخص
حُنزو حالدحس ١رخُز٤خٗخص ٝحُؾشٝه ُِظلون ٖٓ ٓذ ٟفلظٜخ(<).
آييخ رؾييؤٗخإلخطخس حُييز٣ ١ؾييظشه ُٔٔخسعييش حوٗؾييطش حُظيي٘٣ ٢ؾييؤ ػٜ٘ييخ طِييٞع ر٤جيي, ٢ك٤ؼ٘ييٛ ٢ييزح حإلؿييشحا
حُوخٗ , ٢ٗٞأخزخس ٤ٛجخص حُنزو حإلدحس ١حُٔخظق ش ػيٖ حُ٘ؾيخه حُٔيئػش رخُز٤جيش هزيَ ٓٔخسعيظ ٚح ٝرؼيذٛخ ُظيظٌٖٔ
7ينظر المادة ( )9مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة 6009
8ينظر المادة ( )2مف نظاـ الحفاظ عمى الموارد المائية رقـ ( )6لسنة .6002

9د.محمد الوكيؿ:حالة الطوارئ وسمطات الضبط االداري ،مصدرسابؽ ،ص  .222وكذلؾ د.نواؼ كنعاف  :القانوف االداري،
مصدر سابؽ ،ص .697
:احمد عبد العزيز الشيباني :مصدر سابؽ ،ص .82

;د.محمد رفعت عبد الوهاب  :مصدرسابؽ ،ص .672
<د.عدناف الزنكة  :مصدر سابؽ ،ص .232
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ٛز ٙحُـٜخص ٖٓ حطخخر حالكظ٤خهخص حٌُلِ٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُلذ ٖٓ أمشحسٛخٝ .حإلخطخس حُز٣ ١ؾظشه ٚحُٔؾشع
حُز٤ج ٢أٓخ حٕ  ٌٕٞ٣عخرن ُٔٔخسعش حُ٘ؾخه ح ٝالكن ُٝ ٚػِ ٠حُٞؿ ٚآالط:٢
انفشع األول
حإلخطبس انسببق
٣ٝظٔؼ َ ٛزح حإلؿيشحا حُٞهيخث ٢ريبُضحّ ٓيٖ ٣شؿيذ رٔٔخسعيش ٗؾيخه ٓؼي – ٖ٤عيٞحا ًيخٕ ؽخقيخ ً هز٤ؼ٤يخ ً حّ
ٓؼ٘٣ٞخ ً  -حٕ ٣زِؾ ؿٜش حإلدحسس حُٔخظقش هزَ ه٤خٓ ٚرٝ ٚحال ًخٕ ػشمش ُِٔغؤُش حُوخٗ٤ٗٞش (ٝ ،)7حإلخطيخس حُغيخرن
٣ظ٤ق ُإلدحسس دسحعش ؿٔ٤غ شٝف حُ٘ؾخه ٗٝظخثـ ٚحُٔلظِٔش ُ ,ظوشس ك ٢مٞا رُي أٓخ حُغٔخف رٔٔخسعش حُ٘ؾخه
ح ٝػذّ ٓٔخسعظُ ٚظـ٘ذ أػخس ٙحُنخسس رخُز٤جش( ,)8ر٤يذ حٕ حؽيظشحه حُويخُٗ ٕٞنيشٝسس حإلخطيخس حُغيخرن ُٔٔخسعيش
ٗؾخه ٓؼ , ٖ٤ال ٣ظْ اال رؼذ حُظلون ػٖ ٓخ ٘٣ظـيٛ ٚيزح حُ٘ؾيخه ٓيٖ أػيخس ميخسس رخُز٤جيش ٓٝيذ ٟخطٞسطٜيخ ػِٜ٤يخ
,كٌِٔييخ صحدص طِييي ح٥ػييخس حُ٘خؿٔييش ػييٖ ٓٔخسعييش حُ٘ؾييخه ًِٔييخ صحد طؤً٤ييذ حُٔؾييشع حُز٤جيي ٢ػِيي ٠حوخييز رخوخطييخس
حُغخرن ٝرخهف رُي  ٌٕٞ٣حوخطخس حُهكن أ ٠ُٝرخُظطز٤ن( ٖٓٝ .)9أٓؼِش حإلخطخس حُغخرن ٓخ ٗـ ػِ ٚ٤هيخٕٗٞ
حُٔ٘ؾآص حُٔق٘لش حُلشٗغ ٢ك٤يغ حخنيغ حُٔشحكين حُظي ٢ال طؾيٌَ خطيش ح ٝاصػيخؽ ُإلخطيخس(حإلرهؽ) ُنئخٕ
كٔخ ٣ش حُٔقخُق حُظٗ ٢ـ ػِٜ٤خ ٛزح حُوخٗ ٕٞرؾشه حالٓظؼيخٍ ُِؾيشٝه حُؼخٓيش حُظي ٢طنيؼٜخ حُيٞصحسس (ٝ , ):رُيي
رؼذ حٕ حخنغ ٗؾخه حُٔ٘ؾآص حُظ ٢طؾٌَ خطشحً ًٔخ عزن ٝرًشٗخ ُِظشخ٤ـ.
ًٝييزُي ٗقييض حُهثلييش حُظ٘ل٤ز٣ييش حُٔقييش٣ش حٗيي٘٣ ٚزـييُِ ٢ظقييش٣ق رؼزييٞس حُغييلٖ حُ٘خهِييش ُِ٘لخ٣ييخص حُخطييشس
حإلخطخس حُٔغزن ػٜ٘خ ٝكوخ ً ُٔخ ٗقيض ػِ٤ي ٚحطلخه٤يش ريخصٍ ُِٝـٜيش حإلدحس٣يش حُٔخظقيش ػيذّ حُظقيش٣ق كي ٢كخُيش
حكظٔخٍ كذٝع أ ١طِٞع ُِز٤جش(;).
ًٔخ حعظِضّ حُٔؾشع حُز٤ج ٢حإلٓخسحطٛ ٢زح حإلؿيشحا  ,ػ٘يذٓخ حٝؿيذ ػِي ٠سريخٕ حُٞعيِ٤ش حُزلش٣يش حُذحخِيش
حُٞٓ ٠حٗت حُذُٝش حإلرهؽ ػٖ حُٔٞحد حُخطشس حُظ ٢طلِٜٔخ حُٞعِ٤ش حُزلش٣ش ٖٓ ك٤يغ أٗٞحػٜيخ ٤ًٔٝخطٜيخ ٝأٓيخًٖ
طٞحؿذٛخ ػِ ٠حُٞعِ٤ش حُزلش٣ش ٓٝقخدس ؽلٜ٘خ ٝأخ٤شحً ؿٜخص طلش٣ـٜخ(<).

7د.محمد محمد عبد أماـ :القانوف االداري وحماية الصحة العامة ،مصدر سابؽ ،ص .307
8د.ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .270
9د .عيد محمد مناحي  :مصدر سابؽ ،ص .782

Article (3) duLOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la

4

protection de l'environnement.
;ينظر الفقرة( )2مف البند (ثالثا) مف المادة ( )68مف الالئحة التنفيذية (المعدلة) لقانوف البيئةالمصري رقـ ( )7لسنة
2997المعدؿ.

<ينظر المادة ( )69مف قانوف حماية البيئة وتنميترا االماراتي رقـ ( )67لسنة 2999المعدؿ.
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أٓخ حُٔؾشع حُؼشحم كوذ حؽظشه حإلؽؼخس حُٔغزن ٝحعظلقخٍ حُٔٞحكوخص حُشعٔ٤ش إلدخخٍ ٓٝشٝس حُ٘لخ٣خص
حُخطشس ٝحإلؽؼخػ٤ش ٖٓ حُذ ٍٝحوخش ٟاُ ٠حوسحم ٢أ ٝحوؿٞحا أ ٝحُٔـخالص حُزلش٣ش حُؼشحه٤ش(.)7

انفشع انخبوي
اإلخطبس انالحق
أٓخ ك ٢كخُش حإلخطخس حُهكن كؤٗ ٚػِ ٠حُؼٌظ ٖٓ حوخطخس حُغخرن  ,كخُوخٗ ٕٞال ٣ؾظشه حُلق ٍٞػِي٠
ارٕ عخرن ح ٝحرهؽ ُِو٤خّ رزؼل حوٗؾطش حُظ ٖٓ ٢ؽؤٜٗخ حٕ طِيٞع حُز٤جيش ,ريَ ٞ٣ؿيذ ػِي ٠فيخكذ حُؾيؤٕ حٕ
٣و ّٞربرهؽ حُـٜخص حُٔخظقش رؼذ حُو٤خّ رخُ٘ؾخه ح ٝرؼذ ٓذس ٓؼ٘٤ش ٖٓ حُو٤خّ ر٣ - ٚلذدٛخ حُوخُٗ - ٕٞظيظٌٖٔ ٛيزٙ
حُـٜييخص ٓييٖ حطخييخر ٓييخ ِ٣ييضّ ُٔشحهزييش حػييخس ٛييزح حُ٘ؾييخه ػِيي ٠حُز٤جييش ُ٘ٔٝييغ حُظِييٞع ٓٝييخ ٘٣ييظؾ ػ٘ييٓ ٚييٖ أمييشحس.
ٝحإلخطخس كغذ ٛزح حُٔؼ٘ٝ ٠ؿذ ُ ٚططز٤وخ ً ك ٢أهخس ٗقٞؿ حُهثليش حُظ٘ل٤ز٣يش حُٔقيش٣ش ،حُظي ٢أٝؿزيض ػِي٠
ٓخُي حُغل٘٤ش أ ٝسرخٜٗيخ أ ٝحُؾيخـ حُٔغيئ ٍٝػٜ٘يخ ًٝيزُي حُٔغيئ ٖ٤ُٝػيٖ ٝعيخثَ ٗويَ حُض٣يض حُٞحهؼيش دحخيَ
حُٔٞحٗت أ ٝحُزلش حإلهِ ٢ٔ٤أ ٝحُٔ٘طوش حالهظقخد٣ش حُخخُقش ُـٜٔٞس٣ش ٓقش ٝحُؾيشًخص حُؼخِٓيش كي ٢حعيظخشحؽ
حُض٣ض إٔ ٣زخدسٝح اُ ٠ارهؽ حُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظقش ػٖ كٞحدع طغشد حُض٣ض كيٞس كذٝػيٓ ٚيغ ر٤يخٕ ٌٓيخٕ
 ٝشٝف حُلخدع ٞٗٝع حُٔخدس حُٔظغشرش ٤ًٔٝظٜخ ٝر٤خٕ ٓخ حطخز ٖٓ حإلؿشحاحص إل٣وخف حُظغشد أ ٝحُلذ ٓ٘.)8(ٚ
 ٖٓٝططز٤وخط ٚحوخشٓ ٟخ ٗـ ػِ ٚ٤هيخٗ ٕٞحُز٤جيش حإلٓيخسحط ٢رؤٗي٣( ٚـيٞص كي ٢حُليخالص حُطخسثيش حُوٜش٣يش
ػذّ حُظو٤ذ رخُٔوخ٤٣ظ ٝحُٔؼخ٤٣ش حُظ ٢طقذس رخُظطز٤ن وكٌخّ ٛزح حُوخٗ ٕٞارح ًخٕ حُٜيذف ٛي ٞكٔخ٣يش حوسٝحف أٝ
مٔخٕ طؤٓ ٖ٤عهٓش حُٔ٘ؾؤس أ٘ٓ ٝطوش حُؼَٔ٣ٝ,ـذ كٛ ٢ز ٙحُلخُش اخطخس حُ٤ٜجشٝحُغِطخص حُٔخظقش)(.)9
أٓخ رخُ٘غزش ُِوخٗ ٕٞحُؼشحه ٢كؤٗ ٚحؽظشه حإلخطخس حُٔغزن رؾؤٕ أدحسس حُ٘لخ٣خص حُخطشس رؤٕ حُيضّ فيخكذ
أ٘ٓ ١ؾيييؤس أٗ ٝؾيييخه اخطيييخس حُيييٞصحسس ػيييٖ أ ١طقيييش٣ق ٣ليييذع رغيييزذ هيييخٛش اُييي ٠حُز٤جيييش ُٔيييٞحد أ٘ٓ ٝظـيييخص
خطشسٝحطخخر حُظذحر٤ش حُهصٓش ُظلخدٓ ١خ هذ ٘٣يظؾ ػٜ٘يخ ٓيٖ أميشحس رخُز٤جيش(ًٝ .):يخٕ حالكنيَ ُي ٞكيذد حُٔؾيشع
حُٔذس حُهصٓش ُإلخطيخس ُظليخد ١أٛيخٍ ح ٝطشحخي ٢فيخكذ حُ٘ؾيخه ػيٖ حإلخزيخس كظي ٠طيظٌٖٔ حإلدحسس ٓيٖ حطخيخر
حإلؿييشحاحص حُهصٓييش ُٔٞحؿيي ٚحُنييشسًٔ ,ييخ ًييخٕ ٓييٖ حوؿييذ ٟريي ٚحٕ ٞ٣عييغ ٓييٖ ٗطييخم حالؽييخخؿ حُِٔييضٖٓ٤
رخإلخطخس ػٖ كخُش حُظِٞع – ًٔخ كؼَ حُٔؾشع حُٔقشٝ - ١حٕ ٣ز ٖ٤حإلؿيشحاحص حُظي٣ ٢ـيذ حطخخرٛيخ ُِغي٤طشس
ػِ ٠حومشحس حُ٘خطـش .
٣ٝظنق ٓٔخ طوذّ,حٕ حإلخطخس ًؤؿشحا طغظؼ ٖ٤ر٤ٛ ٚجخص حُنزو حإلدحس ١حُز٤ج ٢حٗي٣ ٚظلين ٓيغ ٓظطِزيخص
حُلش٣خص حُؼخٓش  ,وٗ٣ ٚوظقش ػِٓ ٠ـشد اخطخس عِطش حُنيزو حإلدحس ١رخُ٘ؾيخه حُٔيشحد ٓٔخسعيظٝ ٚحُيزٓ ١يٖ
7ينظر البند (رابعا) مف المادة ( )60مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009
8ينظر المادة ( )20مف الالئحة التنفيذية (المعدلة) لقانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
9ينظر المادة ( )22مف قانوف حماية البيئة وتنميترا االماراتي رقـ ( )67لسنة 2999المعدؿ.

:ينظر البند (ثالثا) مف المادة ( )60مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009
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ؽؤٗ ٚحُٔغخط رخُز٤جش  ,اال حٗٓ ٚغ رُي طٌ ٕٞعِطش حُـٜخص حُٔؼ٘٤ش رلٔخ٣ش حُز٤جش ٓو٤ذس كٗ ٢طخه .ٚالٕ حُٔؾيشع
هذ طذخَ عِلخ ً ٝكذد حُؾشٝه حُظ٘٣ ٢زـ ٢طٞكشٛخ ُٔٔخسعيش حُ٘ؾيخه ٓليَ حإلخطيخس ٝرخُظيخُُِٔ ٢خطيش حط٤يخٕ ٛيزح
حُ٘ؾخه ٓخدحّ هذ طٞكشص ك ٚ٤حُؾشٝه حُوخٗ٤ٗٞش(.)7

انمطهب انخبمس
انتشغيب(انحىافض)
٣ؼذ حُظشؿ٤ذ حكذ ح ْٛحإلؿشحاحص حُوخٗ٤ٗٞش حُظٗ ٢قض ػِٜ٤خ حُظؾيش٣ؼخص حُز٤ج٤يش ٘ٓٝليض ٤ٛجيخص حُنيزو
حإلدحس ١حُٔخظقش عِطش ططز٤وُٞ ٚهخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ٓخظِق اؽٌخٍ حُظِٞع حٌُٔٔيٖ حٕ طظؼيشك ُٜيخ ٣ٝ .ظٔؼيَ ٛيزح
حإلؿشحا حُٞهخث ٢رٔـٔٞػش أػٔخٍ ُٜخ أ٤ٔٛظٜخ ك ٢طؤٓ ٖ٤كٔخ٣ش حُز٤جش كغذ طوذ٣ش حُوخًٗ٘ٔ,ٕٞق ٓغخػذحص ٓخُ٤ش
ح ٝحالثظٔخٗيخص حُٔخُ٤يش ح ٝحإلػليخاحص حُنيش٣ز٤ش ح ٝرؼيل حُظغيي٤ٜهص حُوخٗ٤ٗٞيشٝ,ؿ٤ش رُيي(ٓٝ.)8ؼ٘يخ ٙرلغيذ ٓييخ
أٝسد ٙحُٔؾشع حُز٤ج , ٢حُٔضح٣خ حُٔخد٣ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش حُظ ٢هشس حُوخٗ٘ٓ ٕٞلٜيخ ٌُيَ ٓيٖ ٣وي ّٞربكيذ ٟحإلػٔيخٍ حُظي٢
طليي ٍٞد ٕٝطِييٞع حُز٤جييش ٝطظٔؼييَ ٛييز ٙحُٔضح٣ييخ رٔيي٘ق رؼييل حُٔغييخػذحص حُٔخُ٤ييش ح ٝحإلػلييخاحص حُنييش٣ز٤ش حٝ
حُظغ٤ٜهص حُوخٗ٤ٗٞش ٝهذ طٌ ٕٞرؾٌَ طوذ٣ش ٓؼً٘٘ٔ ١ٞق ؽٜخدس حُظوذ٣ش ٝحُؾيٌش ح ٝرؾيٌَ أٝعئش ح ٝاؽيخدس حُي٠
ؿ٤ش رُي ٖٓ فٞس حُظشؿ٤ذ حُٔؼ٘.)9(١ٞ
 ٖٓٝحوٓؼِش ػِٛ ٠ز ٙحإلػٔخٍ أػخدس حعظخذحّ حُ٘لخ٣خص ًٔؼخُـيش حُ٘لخ٣يخص ٝطل٣ٞيَ حُٔيٞحد حُؼني٣ٞش حُي٠
عٔخد,ح ٝحعظخذحّ ٓ٘ظـخص رذِ٣ش حهيَ طِٞػيخًٝ,طـ٤٤ش هيشم حإلٗظيخؽ حُي ٠هيشم حهيَ طِيٞع ُِز٤جيش ًخعيظخذحّ حُطخهيش
حُؾٔغ٤ش حُ٘ظ٤لش رذٍ حُطشم حُوذٔ٣ش ٝص٣خدس حُؼٔيش حالكظشحميُ ٢يزؼل حُٔ٘ظـيخص ُنئخٕ كٔخ٣يش حُز٤جيش ًبٗظيخؽ
حُغِغ حُٔؼٔشس حٓ ٝظٌيشسس حالعيظؼٔخٍ ريذٍ حُغيِغ حُظي ٢طغيظخذّ ُٔيشس ٝحكيذس ًضؿخؿيخص حُٔ٤يخ ٙحُـخص٣يش(ٓٝ.):يٖ
حإلػٔخٍ حُظ ٢طقِق ًٔلَ ُِظشؿ٤ذ رٜخ ك ٢اهخس حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش ٓ ,خٗـ ػِ ٚ٤حُٔشع ّٞحُلشٗغي ٢حُقيخدس
ك 79 ٢طٔٞص  766:حُخخؿ رخُظخِـ ٓيٖ حُ٘لخ٣يخص حُ٘خطـيش ػيٖ رؼيل حُ٘ؾيخهخص ٝاػيخدس طيذ٣ٝشٛخ ح ٝاػيخدس
حعيييظخذحٜٓخ حُييي ٠ؿ٤يييش رُيييي ٓيييٖ حإلؿيييشحاحص حُظييي ٢طغيييظٜذف حُلقييي ٍٞػِييي ٠حُٔيييٞحد حُوخرِيييشإلػخدس حالعيييظخذحّ
ٝحُطخهش(;) .ورخُ٘غزش ُِلٞحكض حُظ ٢طوذٜٓخ ٤ٛجخص حُنزو حالدحس ١حُز٤جُِ ٢ز٣ ٖ٣وٓٞي ٕٞح٣ ٝغيخ ٕٞٔٛرؤػٔيخٍ أٝ
ٓؾشٝػخص ٖٓ ؽؤٜٗخ كٔخ٣ش ٝطلغ ٖ٤حُز٤جش ٗ .ـ هخٗ ٕٞحُز٤جيش كيٓ ٢قيش ػِي ٠حٗي٣ ٚنيغ ؿٜيخص ؽيئ ٕٝحُز٤جيش
7ينظر د .عادؿ سيد أبوالخير :مصدر سابؽ ،ص .668 -664
8د.ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .276

9الجيالني عبدالسالـ ارحومة:حماية البيئة في القانوف ،مصدرسابؽ ،ص 697
:د.ماجد راغب الحمو :قانوف حماية البيئة ،مصدر سابؽ ،ص .276
Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
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matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
ménages.
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رخالؽظشحى ٓغ ٝصحسس حُٔخُ٤ش ٗظخٓخ ً ُِلٞحكض حُظ٣ ٢وذٜٓخ حُـٜخص  ٝحُـٜخص حإلدحس٣ش حُٔخظقش ُٖٔ ٣و ّٞرؤػٔخٍ
أٓ ٝؾشٝػخص ٖٓ ؽؤٜٗخ كٔخ٣ش حُز٤جش(ٝ.)7كٔ٤خ ٣ظؼِن رٔ٘ق حُلٞحكض ك ٢دُٝش حوٓخسحص كوذ ٗيـ حُٔؾيشع حُز٤جي٢
ػِ ٠حٕ ُِيٞصحسس ٝرخُظ٘غي٤ن ٓيغ حُغيِطخص حُٔخظقيش حٕ طنيغ ٗظخٓيخ ً ُِليٞحكض حُظي ٢طويذّ ُِٔئعغيخص ٝحُ٤ٜجيخص
ٝحُٔ٘ؾآص ٝحوكشحد حُز٣ ٖ٣و ٕٞٓٞرؤػٔخٍ أٓ ٝؾشٝػخص ٖٓ ؽؤٜٗخ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝط٘ٔ٤ظٜخ ٣ٝ ,قيذس ٛيزح حُ٘ظيخّ
روشحس ٖٓ ٓـِظ حإلدحسس (.)8
ٝك ٢حُؼشحم ٗـ هخٗ ٕٞحُز٤جش ,ػِ ٠طخٝ َ٣ٞص٣ش حُز٤جش عِطش ٓ٘ق حٌُٔخكآص ُلؽخخؿ حُطز٤ؼ٤ش
ٝحُٔؼ٘٣ٞش حُز٣ ٖ٣و ٕٞٓٞرؤػٔخٍ أٓ ٝؾشٝػخص ٖٓ ؽؤٜٗخ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝطلغٜ٘٤خ ٣لذد ٓوذحسٛخ ٤ًٝل٤ش فشكٜخ
رظؼِٔ٤خص ٣قذسٛخ ٝكوخ ً ُِوخًٗٝ .)9(ٕٞخٕ حوؿذ ٟرخُٔؾشع حُز٤ج ٢حُؼشحه ٢ػذّ حالهظقخس ػِ ٠حٌُٔخكآص حُٔخد٣ش
ٝاٗٔخ ٣ـذ ٓ٘ق ٓضح٣خ ٓؼ٘٣ٞش ًظؾـ٤غ حُذسحعخص ٝحُزلٞع حُخخفش رلٔخ٣ش حُز٤جش ٝطلغٜ٘٤خ ٗٝؾشٛخٝ,حُؼَٔ
ػِ ٠طلذ٣ذ حُٔٞحم٤غ حُز٤ج٤ش حُظ ٌٖٔ٣ ٢دسحعظٜخ ٖٓ حُزخكؼٝ ٖ٤هِزش حُذسحعخص حُؼِ٤خ ك ٢حُـخٓؼخص
ٝحُٔئعغخص حُؼِٔ٤ش ٝحُظؼخهذ ػِ ٠اؿشحثٜخ( , ):ػِ ٠ؿشحس ٗـ هخٗٝ ٕٞصحسس حُز٤جش(;)ًٝ ,زُي طوش٣ش فهك٤ش
ٓ٘ق حٌُٔخكآص أ٣نخ ً ُِ٤ٜجخص حُٔلِ٤ش ك ٢كذٝد ٓؼ٘٤ش ٝػذّ هقشٛخ ػِ ٠حُٞص٣ش ُزح ٗ٤ٜذ رٔؾشػ٘خ طهكٛ ٢زح
حُ٘وـ ك ٢طؼِٔ٤خص ط٘ل٤ز ٛزح حُوخٗ ٕٞارح فذسص ٝ.حُٔهكظ ح٣نخ ً ػِ ٠حُ٘ـ حُؼشحه ٢حٗ ٚحؿلَ رًش حُؼذ٣ذ
ٖٓ أعخُ٤ذ حُظشؿ٤ذ حُٔخد٣ش حُٔؾـؼش ػِ ٠كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ًٔ٘ق حالػلخاحص حُنش٣ز٤ش ٝحُظغ٤ٜهص
حالثظٔخٗ٤ش ٝطؾـ٤غ اهخٓش حُٔقخٗغ حُظ ٢طؼِٔؼِ ٠اػخدس طذ٣ٝش حُ٘لخ٣خص ٝحُٔخِلخص ًٝ,زُي طؾـ٤غ حعظخذحّ
ح٥الص ٝحُٔؼذحص حُلذ٣ؼش حوهَ طِٞػخ ً ُِز٤جش  ٝطـ٤ٜض ٓخظِق حُٔشحكن رٜز ٙح٥الص ًؤعِٞد ٖٓ أعخُ٤ذ
حُظشؿ٤ذًٝ ,خٕ كش٣خ ً رخُٔؾشع ح٣نخ ً حٕ ٣ذػْ ٣ٝؾـغ حُـٜخص حُظ ٢طؼَٔ ػِ ٠ططز٤ن ٓخ ٗقض ػِٚ٤
حُٔخدطخٕ( ٖٓ )76(ٝ )6هخٗ ٕٞكٔخ٣ش ٝطلغ ٖ٤حُز٤جش حُؼشحه , ٢رؾؤٕ حعظخذحّ ٓ٘ظٓٞخص ٓؼخُـش حُظِٞع
ٝحُظو٘٤خص حُ٘ظ٤لش ٝطو٘٤خص حُطخهش حُٔظـذدس ٝحُزذحثَ حٌُٔٔ٘ش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حالهَ طِٞػخ ً ُِز٤جش ٝحُظ ٢طو ّٞرظوِ٤ـ
حُ ُٔخِلخص ٝطذ٣ٝشٛخ أ ٝاػخدس حعظخذحٜٓخ ًِٔخ ًخٕ رُي ٌٓٔ٘خ ً(<).
7ينظر المادة ( )24مف قانوف البيئة المصري رقـ ( )7لسنة  2997المعدؿ.
8ينظر المادة ( )92مف قانوف حماية البيئة وتنميترا االماراتي رقـ ( )67لسنة 2999المعدؿ.
9ينظر المادة ( )32مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009

:ينظر البند (تاسعا) مف المادة ( )7مف قانوف و ازرة البيئة العراؽ رقـ ( )34لسنة  .6008والجدير بالذكر اف قانوف حماية البيئة
وتحسينرا رقـ ( )3لسنة  2994الممغي نص في الفقرتيف ( )9، 8مف البند (اوال) مف المادة ( )26عمى دعـ معنوي ومادي
لمباحثيف في مجاؿ البيئة تقوـ به دائرة حماية وتحسيف البيئة بنصه عمى انه (  – 8إعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة

بحماية البيئة وتحسينرا ونشرها  – 9 .تحديد المواضيع البيئية التي يمكف دراسترا مف الباحثيف وطمبة الدراسات العميا في
الجامعات والمؤسسات العممية والتعاقد عمى إجرائرا).
;حيث نص قانوف و ازرة البيئةعمى انه (تسعى و ازرة البيئة الى تحقيؽ اهدافرا مف خالؿ مايأتي...:تاسعا -إعداد ونشر وتشجيع
الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسيف البيئة وتحدي دالمواضيع البيئية التي يمكف دراسترا مف الباحثيف وطمبة الدراسات
العميا في الجامعات والمؤسسات العممية لمتعاقد عمى تنفيذها.)...

<لممزيد ينظر المادتاف()20،9ـ نقانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ ( )64لسنة .6009
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ٝك ٢مٞا ٓخ طوذّ ٗ٤ٜذ رخُٔؾشع حُؼشحه ٢اُ ٠حوخز رٜز ٙحوعخُ٤ذ حُظشؿ٤ز٤ش رٜذف طؾـ٤غ كٔخ٣ش
حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ٝ ,افذحس طؼِٔ٤خص خخفش رظخِـ ٖٓ حُ٘لخ٣خص ٝاػخدس طذ٣ٝشٛخ ػِ ٠ؿشحس ٓخ ٗـ ػِٚ٤
حُٔؾشع حُلشٗغ ٢ك ٢حُٔشع ّٞحُغخرن رًشُ ٙظـ٘ذ ٓخ طؼخٗ ٚ٘ٓ ٢ر٤جظ٘خ رغزذ ٓخ طِو ٚ٤حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔؼخَٓ
ٝحُٔقخٗغ ٖٓ ِٓٞػخص ٗخطـش ػٖ ٗؾخهخطٜخ حُ٤ٓٞ٤ش .
٣ٝظنق ُ٘خ ٖٓ ًَ ٓخ طوذّ رًش ٙرؾؤٕ حُٞعخثَ ٝحإلؿشحاحص حُٞهخث٤ش حُظ ٢طغظؼِٜٔخ عِطخص حُنزو
حإلدحس ١حُز٤ج ٖٓ ٢حؿَ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُللخ ػِٜ٤خ أٜٗخ طؼذ رٔؼخرش ٝهخ٣ش عخروش ُِز٤جش ٖٓ حُٔخخهش حُظ ٢هذ
طٜذدٛخ  ,كٔ٤خ ُٓ ٞخسعض ٤ٛجخص حُنزو حإلدحس ١حُٔخظقش دٝسٛخ رخُؾٌَ حُٔطِٞد ك ٢مٞا حُغِطخص
ٝحُقهك٤خص حُظ٘ٓ ٢لٜخ حُوخٗٝ ٕٞحُظ ٢طقذ ك ٢حإلهخس حُؼخّ ُلٔخ٣ش حُز٤جش.

31

انىتبئج وانتىصيبت
اوال :انىتبئج
-7

-8

-9

-:

إ طلذ٣ذ حُٔ ؼ٘ ٠حُوخُِٗ ٢ٗٞز٤جش الرذ إٔ ٣ظنٖٔ ك ٢ػ٘خ٣خ ٙأٓٞسح ًؼ٤شس ٜٔٓٝش ,ك٤غ ٖٓ حُنشٝس ١إٔ
٣ؾَٔ حُٞعو حُٔخدٓ ًَٝ ١خ٣ل٤و حإلٗغخٕ ٖٓ ػ٘خفش حُز٤جش حُٔخظِلش هز٤ؼ٤ش أّ ٝمؼ٤شًٝ ,زُي ٝحالْٛ
إٔ ٣ظنٖٔ حُٔضحٝؿش ر ٖ٤حُٔؼ٘ ٠حُوخٗٝ ٢ٗٞحُٔؼ٘ ٠حُلُِ٘ ٢ز٤جش ًٔخ ٖٓ حُٔ ْٜإٔ ٣ظنٖٔ حالؽخسس حُ٠
حُٜذف حُوخٗ ٖٓ ٢ٗٞحُظذخَ كٛ ٢زح حُٔـخٍ حُل٘ٝ ٢حُؼِٔ.٢
إٔ حُٔذُ ٍٞحُوخُِٗ ٢ٗٞظِٞع الرذ إٔ ٓ ٌٕٞ٣شٗخ ٝهخره ُِظطٞس ٣ٝؾَٔ ًخكش ػ٘خفش حُز٤جش رخُلٔخ٣ش ٞ٣ٝحًذ
حُظـ٤شحص حُظ ٢ططشأ رغزذ حُظطٞسحص حُؼِٔ٤ش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُٜخثِش ٝرحص حُ٘غن حُغش٣غ ٌُٖٝ ,د ٕٝإٔ
٣لنٛ ٢زح حُظٞؿ ٚحُ ٠ػذّ أ٣شحد طؼش٣ق ُِظِٞع أ ٝأػطخثٌٗٞٓ ٚخص ٝأرؼخد ٣قؼذ ػِٓ ٠طزن حُوخٕٗٞ
طلذ٣ذٝ ٙططز٤و.ٚ
ٖٓ حُخطؤ حُ٘ظش آُ ٠ؾٌهص حُز٤جش ٝهنخ٣خٛخ ػِ ٠أٜٗخ ٓؾٌِ ٚك٤ض٣و ٚ٤رلظش ,ك٤ـذس أال ٗـلَ حورؼخد
حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُ٘لغ٤ش ُظِي حُون٤شٓٝ ,شد رُي إٔ حالٗغخٕ حُز٣ ١ؾٌَ حكذ حُؼ٘خفش حالعخع٤ش ك٢
حُز٤جش ُؼذس حػظزخسحص ٜٓ٘خ أٗ ٞٛ ٚػخَٓ حُظـ٤٤ش كٜ٤خًٔ ,خ أٗٞٓ ٞٛ ٚمٞع حُظؤػش رٜخ ٝحُظؤػ٤ش كٜ٤خ عٞحا
ًخٕ رُي حُظؤػ٤ش ٣ظخز ؽٌَ حُٔلخكظش ػِٜ٤خ ٝحعظـهُٜخ رؤعِٞد ؿ٤ش سؽ٤ذٓٝ ,خ ٘٣ـْ ػٖ رُي ٖٓ
حمشحسرخُـش رخُز٤جش ,ػْ ك ٢حُٜ٘خ٣ش  ٞٛحُز٣ ١ظؤػش ٣ٝـ٘ ٢رؾٌَ ٓزخؽش ٓخ ٣طشأ ٖٓ طـ٤٤شحص ٝأخهٍ
رخُظٞحصٕ حُطز٤ؼٗ ٢ظ٤ـش طقشكٝ ٚأٗٔخه ٚحُغِ٤ًٞش ٞٓٝهل ٖٓ ٚحُز٤جش.
إ ٓل ّٜٞحُز٤جش ٝهز٤ؼش حُ٘ظش حُٜ٤خ طخظِق ٝكوخ ُظخقـ حُؼخُْ حُٔظ٘خُٜ ٍٝخ ك ٢ٜطخظِق ك ٢مٞا ٗظشس
ػِْ حالؿظٔخع أ ٝػِْ حالٗغخٕ ٝحُــشحك٤خ أ ٝحالهظقخد أ ٝحُطز٤ؼش ...حُخ.

حبويب :انتىصيبت
-7

-8

-9

-:

ٖٓ حُنشٝس ١إٔ ٣ظز٘ ٠حُٔؾشع حُؼشحه ٢حُؼَٔ ػِ ٠سكغ حُظنخسد ك ٢حخظقخؿ حُٞصحسحص أصحا كٔخ٣ش
حُز٤جش ٖٓ خهٍ ح٣ـخد ٝعخثَ ط٘غ٤ن كخػِش رٜ٘٤خ ُظ٘ظ ْ٤حالدٝحس ٝطٞص٣ؼٜخ رخُؾٌَ حُز٘٣ ١ؼٌظ ح٣ـخرخ ػِ٠
ٝحهغ حُز٤جش حُٔظشدٝ ,١وؿَ إٔ طو ّٞحُٞصحسحص رٞحؿزٜخ ػِ ٠حًَٔ ٝؿ ٚد ٕٝطؼذ ١حُٞصحسحص ػِ٠
حخظقخؿ رؼنٜخ حُزؼل أ ٝد ٕٝإٔ طؼضف ٝصحسس ٖٓ حُٞصحسحص ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزٜخ طـخ ٙحُز٤جش ٝكٔخ٣ظٜخ
رزس٣ؼش حٜٗخ طذخَ مٖٔ ٝحؿزخص ٝصحسس حخش.ٟ
ٗذػٞح ٝصحسس حُز٤جش وفذحس طؼِٔ٤خص رقذد ٓ٘ق حٌُٔخكآص ٝحُظذحر٤ش حُظللض٣ش حُ ٠حُـٜخص أ ٝحالكشحد حُزٖ٣
٣و ٕٞٓٞرؤٗؾط ٚطغخ ْٛك ٢كٔخ٣ش حُز٤جش ٝطلغٜ٘٤خ ,حوٓش حُزٗ ١شحٜٔٓ ٙخ ٝمشٝس٣خ وؿَ كغ ٝطؾـ٤غ
حالكشحد ٝحُـٔؼ٤خص حال٤ِٛش ُِو٤خّ رؤٗؾطش كشد٣ش ٝؿٔخػ٤ش ُٔقِلش حُز٤جش.
ٖٓ حُنشٝس ١إٔ ٣ؼٔذ حُٔؾشع حُؼشحه ٢حُ ٠حٕ ٣و ّٞرغٖ هخٗٓ ٕٞظؼِن رخُظخط٤و حُؼٔشحًٗٔ ,٢خ ٞٛ
حُلخٍ كٓ ٢قشُٔ ,خ ُٜزح حُوخٗ ٖٓ ٕٞح٤ٔٛش رخُـش كٝ ٢مغ خطش ػٔشحٗ٤ش ٓلٌٔش ٞٓٝكذس٣ٝ ,ظْ ٖٓ
خهُٜخ ٝهخ٣ش ٝكٔخ٣ش حُز٤جش ٝػ٘خفشٛخ حُٔخظِلش.
رؼذ إٔ أفزق حالػظٔخد ػِ ٠حالدٝحص حالهظقخد٣ش حُ ٠ؿخٗذ حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش ٖٓ أٗـق حُٞعخثَ حُلخُ٤ش
ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٝأًؼشٛخ طؤػ٤شحػِ ٠حُلذ ٖٓ حالٗزؼخػخص ٝحُظِٞػخص حُنخسس رخُز٤جش ٝػ٘خفشٛخ ,اال إٔ
حالػظٔخد ػِٜ٤خ مٖٔ حُظؾش٣ؼخص حُز٤ج٤ش ك ٢حُؼشحم كٓ ٢ـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش الصحٍ مؼ٤لخ إٔ ُْ ٌٖ٣
32

ٓؼذٓٝخُ ,زح ٗذػ ٞحُٔؾشع حُ ٠طز٘ ٢طِي حالدٝحصً -لشك مشحثذ ٝسع ٖٓ ّٞخهٍ طنٔ ٖ٤حُظؾش٣ؼخص
حُز٤ج٤ش ػِ ٠ططز٤وخص ُٜخ ٝرخوخـ حُنش٣زش حُز٤ج٤ش.
;ٗ -ذػٞح ٝصحسس حُز٤جش حُ ٠دػْ ٝطؾـ٤غ حُذسحعخص ٝحالرلخع حُز٤ج٤ش عٞحا كٓ ٢ـخٍ حُذسحعخص حُؼِٔ٤ش
حُظطز٤و٤ش ,أ ٝحُذسحعخص كٓ ٢ـخٍ حُؼِ ّٞحالٗغخٗ٤ش ٝرُي وؿَ حُٜ٘ٞك رٞحهغ حُز٤جش حُٔظشد ١ك ٢حُؼشحم
ٝسك غ حُٞػ ٢حُز٤جُِ ٢ؼشحهًٝ ٖ٤٤زُي طٞػ٤ش حُٔٞحه٘ ٖ٤رٔخخهش حعظخذحّ حُٔز٤ذحص حُلؾش٣ش ك ٢حُٔ٘خصٍ
ٝػَٔ رشحٓؾ ُظذس٣ذ ٝطٞػ٤ش حُؼخِٓ ٖ٤حُز٣ ٖ٣ظؼخِٓٓ ٕٞغ حُٔز٤ذحص ك ٢ؿٔ٤غ حُٔشحكَ ٖٓ حُق٘خػش كظ٠
٣ظْ حُظخِـ ٖٓ آػخسٛخ حُغِز٤ش.
ً -6زُي طٞػ٤ش حُطِزش ك ٢حُـخٓؼخص ٝحُٔذحسط ٖٓ خهٍ ٝمغ ٓ٘خٛؾ طؼِ٤ٔ٤ش طغخػذ كٗ ٢ؾش حُٞػ٢
حُز٤جٝ ٢حُللخ ػِ ٠حُز٤جش ٘ٓٝغ طذٞٛسٛخ ٝرُي ٖٓ خهٍ حُٔغخروخص ٝحُذٝسحص حُظذس٣ز٤ش.
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انمشاجغ
انمشاجغ انعشبية
 -1حُـ٤هٗ ٢ػزذحُغهّ حسكٓٞش :كٔخ٣ش حُز٤جش ك ٢حُوخٗ( ٕٞدسحعش ٓوخسٗش ُِوخٗ ٕٞحُِ٤ز ,)٢ه ,7حُذحس
حُـٔخ٤ٛش٣ش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ,حُـٔخ٤ٛش٣ش حُِ٤ز٤ش.8666 ,
 -2د.حرشح ْ٤ٛػزذحُؼض٣ض ؽ٤لخٓ ,زخدة ٝحكٌخّ حُوخٗ ٕٞحالدحس ١حُِز٘خٗ( ,٢دسحعشٓوخسٗش) ,حُذحس
حُـخٓؼ٤ش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ,ر٤شٝص ,رذ ٕٝع٘ش ٗؾش.
 -3د .كز٤ذ ارشح ْ٤ٛكٔخدس حُذُ : ٢ٔ٤كذٝد عِطش حُنزو حإلدحس ١ك ٢حُظشٝف حُؼخد٣ش ,حهشٝكش
دًظٞسح٤ًِ ,ٙشحُوخٗ -ٕٞؿخٓؼش ,رخرَ.8661,
 -4د .دحٝد ػزذحُشصحم أُزخص :كٔخ٣ش حُغٌ٘٤ش حُؼخٓش ٖٓ ,حُنٞمخا (ٓؼخُـش ُٔؾٌِش حُؼقش ك ٢كشٗغخ
ٓٝقش) ,دحس حُلٌش حُـخٓؼ ,٢حإلعٌ٘ذس٣ش.866: ,
 -5د.ع٤ٜش ػِ ٢حكٔذ :عِطش حفذحس حُِٞحثق (حُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ك ٢حُـٜٔٞس٣ش حُ٤٘ٔ٤ش) (دسحعش
ٓوخسٗش) ,حهشٝكش دًظٞسح٤ًِ ,ٙش حُوخٗ -ٕٞؿخٓؼش رـذحد7666 ,
 -6د .ؽخد طٓٞخ ٓ٘قٞس :حُوخٗ ٕٞحالدحس( ,١دسحعش ٓوخسٗش) ,ؽٓ ,7طزؼش عِٔخٕ االػظٔ ,٢رـذحد,
;.,761< –761
 -7ػخؽٞس عِٔ٤خٕ فخُقٓ :غئ٤ُٝش حإلدحسس ػٖ اػٔخٍ حُنزو حالدحس( ١دسحعش ٓوخسٗش) ,ه,7
ٓ٘ؾٞسحص ؿخٓؼش هخٕ ٗٞ٣ظ ,ر٘ـخص. 7661,١
 -8دٓ .خؿذ سحؿذ حُلِ :ٞهخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش ك ٢مٞا حُؾش٣ؼش٘ٓ ,ؾؤس حُٔؼخسف ,حإلعٌ٘ذس٣ش,
.8668
 -9دٓ .خصٕ ُ :ِٞ٤حُلٔخ٣ش حإلدحس٣ش ُِز٤جشٓ ,ـِش حُٔغظوزَ حُؼشحه ,٢حُؼذد حُؼخٖٓ ػؾش.8661,
 -11دٓ .لٔذ كغ ٖ٤ػزذ حُو :١ٞحُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش ُِز٤جش حُٜٞحث٤ش ,حُ٘غش حُزٛز ,٢حُوخٛشس.8668 ,
 -11دٓ .لٔذ ػز٤ذ حُولطخٗ :٢حُنزو حإلدحس ١ك ٢دُٝش حإلٓخسحص حُؼشر٤ش حُٔظلذس ,دحس حُٜ٘نش
حُؼشر٤ش ,حُوخٛشس.8669 ,
 -12دٓ .لٔذ ٓلٔذ ػزذ ٙآخّ  :حُوخٗ ٕٞحالدحسٝ ١كٔخ٣ش حُقلش حُؼخٓش ,ه ,7دحس حُلٌش حُـخٓؼ,٢
حإلعٌ٘ذس٣ش.8661 ,
 -13دٞٗ .حف ً٘ؼخٕ :حُوخٗ ٕٞحإلدحس ,١دحس حُؼوخكش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ,ػٔخٕ.866< ,
 -14دٝ .عخّ فزخس حُؼخٗ :٢حالخظقخؿ حُظؾش٣ؼُ ٢إلدحسس ك ٢حُظشٝف حُؼخد٣ش ,ه ,7حُٔ٘٤خا
ُِطزخػش ,رـذحد.8669 ,
 -15د.أكٔذ ػذ دحُؼض٣ض عؼ٤ذ حُؾ٤زخٗ : ٢حهشٝكش دًظٞسح٤ًِ ,ٙشحُوخٗ - ٕٞؿخٓؼشرـذحد.
 -16د.حؽشف ٛهٍ :ؿشحثْ حُز٤جش ر ٖ٤حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ن ,هٌٓ ,7ظزش ح٥دحدٓ ,قش.866;,
 -17د.عِٔ٤خٕ حُطٔخ :١ٝحُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ُِوشحسحص حالدحس٣ش (دسحعش ٓوخسٗش) ,ه ; ,دحس حُلٌش
حُؼشر ,٢حُوخٛشس.761: ,
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 -18ػخٓش حكٔذ حُٔخظخس :ط٘ظ ْ٤عِطش حُنزو حالدحس ١ك ٢حُؼشحمٓ ,طزؼش دحس حُل٤خس ,دٓؾن,
;.761
 -19د.ػخدٍ حُغؼ٤ذ أر ٞحُخ٤ش :دحس حُلٌش حُـخٓؼ ,٢حإلعٌ٘ذس٣ش.8661 ,
 -21د.ػزذ حُشإٝف ٛخؽْ رغٗ : ٢ٗٞ٤ظش٣ش حُنزو حالدحس ١ك ٢حُلٌش حُ٘ظْ حُٞمؼ٤ش حُٔؼخفشس
ٝحُؾش٣ؼش حإلعهٓ٤ش ,ه ,7دحس حُلٌش حُـخٓؼ ,٢حالعٌ٘ذس٣ش.8661 ,
 -21د.ػزذ حُؼض٣ض ٓخٔ٤ش ػزذحُٜخد: ١كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُ٘لخ٣خص حُق٘خػ٤ش ك ٢مٞا حكٌخّ حُظؾش٣ؼخص
حُٞه٘٤ش ٝحالؿ٘ز٤ش ٝحُذ٤ُٝش ,دحس حُٜ٘نش حُؼشر٤ش ,حُوخٛشس.761; ,
 -22د.ػزذ حُـ٘ ٢رغ : ٢ٗٞ٤حُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ك ٢حُوخٗ ٕٞحالدحس٘ٓ ,١ؾؤس حُٔؼخسف ,حالعٌ٘ذس٣ش,
.8669
 -23د .ػذٗخٕ حُضٌٗش :عِطش حُنزو حإلدحس ١ك ٢حُٔلخكظش ػِ ٠ؿٔخٍ حُٔذٕ ٝسٝحثٜخ٘ٓ ,ؾٞسحص
حُلِز ٢حُلوٞه٤شُ ,ز٘خٕ.8677 ,
 -24د .ػ٤ذ ٓلٔذ ٓ٘خك ٢حُؼخصٓ : ٢حُلٔخ٣ش حإلدحس٣ش ُِز٤جش ,دحس حُٜ٘نش حُؼشر٤ش ,حُوخٛشس.8666 ,
 -25دٓ.خٛش فخُق ػه ١ٝحُـزٞس :١حُوخٗ ٕٞحالدحس ,١دحس حٌُظذ ُِطزخػش ٝأُ٘ؾش ,أُٔٞفَ,
<.766
 -26دٓ.لٔذ كغخّ ٓلٔٞد ُطل -٢حُٔل ّٜٞحُوخُِٗ ٢ٗٞز٤جش كٓ ٢قش -رلغ ٓوذّ ُِٔئطٔش حوٍٝ
ُِوخٗ ٖ٤٤ٗٞحُٔقش 8</8;( ٖ٤٣ؽزخه 7668
 -27دٓ.لٔذ سكؼض ػزذ حُٛٞخد ٓ :زخدة ٝاكٌخّ حُوخٗ ٕٞحالدحس٘ٓ ,١ؾٞسحص حُلِز ٢حُلوٞه٤ش,
ر٤شٝص.866; ,
 -28دٞٓ.عٓ ٠قطل ٠ؽلخطش :حُـضحاحص حالدحس٣ش كٞٓ ٢حؿٜش حُٔ٘ؾآص حُٔق٘لش حُنخسس رخُز٤جش
ٝسهخرش حُونخا حالدحس ١ك ٢كشٗغخ ػِٜ٤خٓ ,ـِش حُلوٞم ُِزلٞع ٝحُذسحعخص حُوخٗ٤ٗٞش ٝحالهظقخد٣ش,
ًِ٤شحُلوٞم – ؿخٓؼش حإلعٌ٘ذس٣ش ,دحس حُـخٓؼش حُـذ٣ذس ,حإلعٌ٘ذس٣ش.866: ,
انمشاجغ االجىبية

1- Ander de Laubadere: Trait ele’mentaire de Droit Administratif, L. G.D.J,
PARIS, 1976.
2- Maurice Hauriou: Precisele’mentaire de droit administratif, PARIS, 1933.
انذسبتيش وانتششيعبت
 -1حُذعظٞس حالٓخسحطُ ٢غ٘ش 7617
 -2حُذعظٞس حُؼشحهُ ٢غ٘ش ;.866
 -3حُذعظٞس حُلشٗغُ ٢غ٘ش 76;1
 -4حُذعظٞس حُٔقشُ ١غ٘ش 867:
 -5طو٘ ٖ٤حُز٤جش حُلشٗغ )code del’environnement( ٢سهْ (ُ )67:غ٘ش .8666
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 -6هخٗ ٕٞحُز٤جش حُٔقش ١سهْ (ُ ):غ٘ش  766:حُٔؼذٍ.
 -7هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص حُؼشحه ٢سهْ (ُ )777غ٘ش  76<6حُٔؼذٍ.
 -8هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص حُٔقش ١سهْ (ُ );1غ٘ش  7691حُٔؼذٍ.
 -9هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش ٝط٘ٔ٤ظٜخ حالٓخسحط ٢سهْ (ُ )8:غ٘ش  7666حُٔؼذٍ.
 -11هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُز٤جش ٝط٘ٔ٤ظٜخ حالٓخسحط ٢سهْ (ُ )8:غ٘ش 7666حُٔؼذٍ.
 -11هخٗ ٕٞكٔخ٣ش ٝطلغ ٖ٤حُز٤جش حُؼشحه ٢سهْ (ُ )81غ٘ش .8666
 -12هخٗٝ ٕٞصحسس حُز٤جش حُؼشحه ٢سهْ (ُ )91غ٘ش .8661
ٗ -13ظخّ حُللخ ػِ ٠حُٔٞحسد حُٔخث٤ش حُؼشحه ٢سهْ (ُ )8غ٘ش .8667
ٗ -14ظخّ كٔخ٣ش حُٜٞحا ٖٓ حُظِٞع حالٓخسحط ٢سهْ (ُ )78غ٘ش <.866

انمىاقغ االنكتشووية
http://www.admi.net/jo/loi76-663.html
http://www.djelfa.info/vb/.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte
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