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الملخص
ادرك االنسان ان البيئة بأبعادىا وعناصرىا المختمفة ىي نعمة من اهلل عميو التي جعميا أية من أياتو التي
تعرف بيا االنسان الى ربو سواء في االرض  ،او في الجو  ،او في البحر  ،وكان يمكن أالّ تروعنا أية مشكمة
ّ
في شأن البيئة التي تحيط بنا لو ظمت عمى طبيعتيا نقية كما خمقيا اهلل نتزود منيا ونبتغي من فضمو ،غير ان

آمال وطموحات البشرية التقف عند حد منذ ان بدأت الثورة الصناعية في العصر الحديث وازدادت تبعاً لذلك
مشروعات التنمية االقتصادية في الدول المتقدمة ورغبة الدول االخرى في المحاق بيا ،قد خمق نوعاً مؤسفاً من
الصراع ليس بين الدول وبعضيا البعض ،وانما بين ىذه الدول جمعاء وبين البيئة التي تحيط بيا والتي تتسابق
الدول عمى تمويثيا تحقيقاً ألغراضيا الصناعية والتكنولوجية ،متجاىمة مايحيق بيا من اخطار بسبب سموكيا
الغريب والمشين في صرف مخمفات المصانع والمجاري والسفن في البحار واالنيار وعوادم السيارات وتسرب
المواد الضارة والسامة والمشعة في اليواء ،كما اصبح استخراج النفط الخام وتكريره وتصنيعو بكميات غزيرة
مصد اًر اساسياً من مصادر تموث البيئة.
ولكن من الطريف في وقتنا الحاضر ىو ان االنسان المعاصر يبني من جيو ،وييدم من حيث اليشعر من
جيو اخرى ،يصنع أآلال ت واالجيزة المتطورة ويقيم المصانع العمالقة ،وفي الوقت ذاتو يشطب السنين من اجندة
عمره ويقرب نيايتو بيده في الوقت الذي يحمم فيو بالمزيد من العمر والراحة واالطمئنان ،ومن ىذا المنطمق باتت
حماية البيئة مسألة حياة او موت ،االمر الذي استمزم ضرورة وجود وسائل قانونية تكفل حماية البيئة من التموث،
وىذا ماسنورده في بحثنا ىذا من خالل دراسة ماىية الضبط االداري وال سيما اذا ماعممنا ان الغاية من الضبط
االداري تتسم بمطابع الواقعي والذي يتجسد في المحافظة عمى النظام العام بعناصره المختمفة(االمن العام-الصحة
العامة-السكينة العامة-واخي اًر اآلداب واالخالق العامة)حيث التخمو اليوم اية دولة من جية او و ازرة او أدارة
تتكفل االىتمام بالبيئة ،ووضع برامج تتولى االىتمام بالبيئة والمحافظة عمييا ،وذلك في المبحث االول من بحثنا
فنتعرف
المتواضع والذي قسمناه الى ثالث مطالب ،خصصنا االول التعريف بالضبط االداري ،اما المطمب الثاني
ّ
فيو عن البيئة وماىيتيا ،اما المطمب الثالث من المبحث االول فنتكمم عن العالقة بينيما ،اما في مبحثنا الثاني
فسيكون حديثنا عن دور الضبط االداري في حماية البيئة  ،وقسمناه ايضاً عمى مطمبين ،االول نتطرق الى ىيئات

الضبط االداري ،والمبحث الثاني فيكون عن وسائل الييئات اعاله من اجل قياميا بمياميا المحددة أال وىي
حماية البيئة .
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ويمارس دوره المنوط بو ،واذا
األرض ىي بيئة اإلنسان ،وأصل نشأتو وبداية مادتو ،وفييا ُخمق وفييا َيحيا ُ
كان اإلنسان في سعيو الدؤوب نحو التقدم والرقي قد حقّق رخاء ورفاىية أال أنو حمل في طياتو آثا اًر سمبية،
صارت تيدد البيئة بالفناء والدمار ،وتكمن ىذه اآلثار السمبية في تموث البيئة بأنواعيا المختمفة وأشكاليا المتباينة،
لذا أضحت حماية البيئة من التموث من المسائل التي َحظيت بعناية الدول المختمفة في الوقت الحاضر ،ألرتباط
نصت
ىذه الحماية بحق من حقوق اإلنسان األساسية ،والمتمثمة بحق اإلنسان في العيش في بيئة سميمة ،والذي ّ
عميو معظم الدساتير والتشريعات المختمفة ،مؤكدة عمى ضرورة كفالة تطبيقية في ظل ما تشيده المجتمعات
المعاصرة من تقدم عممي وتكنولوجي في كافة مجاالت الحياة المختمفة ،وما رافقيا من مظاىر التموث بصورة تنذر
بمخاطر ال ُيحمد عقباىا عمى صحة وسكينة اإلنسان والمجتمع ،لذا عممت السمطات العامة في معظم دول العالم
ومنيا العراق ومصر وغيرىا عمى مكافحة كل ما ُيخل بالبيئة من خالل التشريعات التي أقرتيا لتحقيق ىذه
ُقرت ضمن اختصاصات سمطات الضبط اإلداري ،كونيا ىي التي تضطمع بميمة تنفيذ القوانين
الحماية ،والتي أ ّ
واألنظمة والتعميمات الخاصة بحماية البيئة من أي تموث وتُعد حماية البيئة من اختصاص سمطة الضبط االداري
لما ليا من وسائل وأساليب وقائية وعالجية في تحقيق حماية النظام العام ،مع األخذ بكل التشريعات التي أقرت
ىذه الحماية في ظل قواعد القانون المدني والجنائي وغيرىا من أجل تحقيق الحماية الحقيقية لمبيئة ،لذلك فإن
سمطات الضبط اإلداري في إطار القانون اإلداري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية وتحسين البيئة ومكافحتيا من أي
تموث ،كونيا تدخل ضمن األىداف التي تسعى سمطات الضبط الى تحقيقيا.
اوالً -:أهمية البحث

األمر الذي الشك فيو أن اىمية ىذه الدراسة تتجمى من خالل كون حماية البيئة من التموث تشكل ىدفاً
أصيالً من اىداف الضبط اإلداري ،وعنص اًر أساسياً من عناصر النظام العام ىذا من جانب ،ومن جانب آخر
مدى ارتباط عناصر النظام العام مع بعضيا البعض ،وذلك من خالل اآلثار السمبية التي تسببيا التموث بكل
1
عناصره(الضوضاء ،االوبئة ،الغبار ،انواع االدخنة بمختمف مصادرىا ،وغيرىا من عناصر التموث المحسوسة
والغير محسوسة)عمى صحة اإلنسان التي ظيرت آثارىا السمبية في سموكو عمى المجتمع.
األمر الذي تطمب البحث في ىذه الحماية من الناحية القانونية ،فعمى الرغم من وجود العديد من الدراسات
واألبحاث العممية التي تُعنى بموضوع التموث البيئي ،وقد اعتبرت اغمب ىذه الدراسات بأنو من اىم مموثات البيئة
والتي رّكزت أساساً عمى الجانب الصحي وتأثيره في حسن األداء وآثاره النفسية ،أال أن الجانب القانوني في
مكافحة ىذه اآلفة(التموث البيئي) ،لم يجد االىتمام الكافي ،وىذا واضح من ندرة األبحاث القانونية والدراسات
المتخصصة في ىذا المجال ،عمى الرغم من وجود النصوص التشريعية التي تمنح األساس في الخوض في ىذا
المجال ،والتي تُعد األداة التي تتكأ عمييا سواعد األجيزة اإلدارية المختصة بحماية النظام العام ،وذلك عن طريق
وسائل الضبط اإلداري وسمطاتو ،فضالً عن الحماية القانونية المقررة ليا وفق القواعد الدولية والداخمية في
مكافحتو ،ويتم ذلك من خالل اإلطالع عمى وجوه النقص والقصور في تمك القواعد لكي تتم معالجتيا ،من خالل
إجراء التعديالت الالزمة لمسعي الى تحقيق الحماية القانونية لمبيئة السميمة والصحية.
ومما ىو جدير بالذكر ،إن دراسة حماية البيئة من التموث ليس دراسة ترفييية او ترفاً فكرياً ،وانما ىي في
حقيقة األمر دراسة قانونية اساسية تتمحور في قضية جوىرية تتصل بتنمية المجتمع وحمايتو وحماية البيئة معاً.

ثانياً :اشكالية البحث
تكمن مشكمة الدراسة في عدم االىتمام الكافي المتمثل بقصور سمطة الضبط االداري في حماية البيئة من
التموث ،وقصور المشرع العراقي في السعي الى محاولة جادة الى إعادة صياغة قانون منع الضوضاء العراقي رقم

( )21لسنة ،1966وىذا القانون اصبح ال يسعف في تحقيق الحماية الحقيقية من التموث مع كل ىذا التطور
والتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يشيده عصرنا اليوم ىذا من جانب ،ومن جانب آخر المفيوم الخاطئ لمحرية
لدى البعض والمتمثل بعدم معرفة كل فرد حداً لمدى حريتو في المجتمع ،وعدم اعترافو بحقوق غيره في الراحة
والسكينة او عدم احتراميا ،فكان البد من إبراز ىذه المشكمة وبيان اآلثار السمبية الناتجة عنيا سواء كان أثرىا
عمى األفراد أو عمى البيئة ،لذا اصبح من الضروري تدخل سمطات الضبط اإلداري من خالل القوة التي منحيا
اياىا القانون المتمثمة في الوسائل والجزاءات التي مكنيا القانون لإلدارة لتحقيق ىذه الحماية ،مما يجعميا مسؤولة
قانوناً في حالة تقصيرىا أو فشميا في توفير ىذه الحماية.

ثالثاً :فرضية البحث
ان فرضية البحث تتمخص في مجموعة من التساؤالت ،واليدف منيا ىو ايجاد حمول قانونية تساىم في
حميا من خالل سعي سمطة الضبط اإلداري في تحقيق الحماية لمبيئة من شتى انواع المموثات ،وذلك من خالل
البحث عن اإلجابة عنيا والتي تتمثل باألسئمة االتية:
 -1لماذا الزالت مخاطر التموث قائمة وتزداد باستمرار عمى الرغم من االطار القانوني الذي يحيط بيذا الفعل،
والذي ال ُيعد مقتص اًر عمى قواعد القانون الداخمي بل حتى عمى مستوى القواعد الدولية ايضاً.
 -2ماىي األسباب الكامنة والحقيقية في عدم التطبيق والتعديل لمنصوص القانونية التي تناولت حماية البيئة،
عمى الرغم من الوسائل واألساليب التي تممكيا اإلدارة التي منحيا القانون إياىا من اجل تعزيز دورىا في الحماية
السيما الجزاءات التي تممكيا في تحقيق ىذه الحماية.
و ّ
 -3لماذا تتقاعس سمطات الضبط اإلداري عن تنفيذ أحكام قوانين حماية البيئة من التموث ،وما ىو دور دوائر
حماية وتحسين البيئة الموجودة في كل محافظة والتابعة لو ازرة البيئة بموجب قانون و ازرة البيئة العراقي رقم()37
السيما شعبة الضوضاء التي استحدثت فييا والتي يجيل بوجودىا او
لسنة 2008النافذ من تحقيق ىذه الحماية ،و ّ
يغيب حتى السماع بيا من عامة الناس كونيا من الوحدات المتخصصة بشكاوي المواطنين من الضوضاء .
3

 -4مع محاولة تعريف كل فرد بحقو في بيئة سميمة وصحية خالية من كل ما يخل بسكونو وأمنو وصحتو،
والعمل بيذا المبدأ في التشريعات العراقية لمحماية من التموث ،من اجل انشاء مجتمع خالي من أأمن وصحي
لمعيش.
3
رابعاً :منهجية الدراسة
سنحاول في دراستنا ىذه اتباع المنيج التحميمي والمقارن ،ويتم من خالل المنيج األول البحث في النصوص
القانونية المختمفة ،ودورىا في المعالجة اإلدارية والتشريعية لحماية البيئة من التموث ،وذلك من خالل تحميل تمك
النصوص والوقوف عمى ماليا وما عمييا.
اعتمدنا عمى المنيج المقارن من خالل مقارنة التشريعات التي تناولت حماية البيئة في العراق مع تشريعات
دولة أخرى كجميورية مصر العربية.

خامساً-:هيكمية الدراسة
اقتضت طبيعة البحث ان نقسمو الى مقدمة ومبحثين وخاتمة ،سنتناول في المقدمة بسيطة ومختصرة عن
مباحث مطالب بحثنا ،اما المبحثين التاليين ،فقسمنا االول الى ثالثة مطالب تكممنا في االول عن التعريف او
ماىية الضبط االداري ،وفي الثاني ّبينا تعريف البيئة  ،اما االخير فكان كالمنا عن العالقة بين كل من الضبط
االداري والبيئة ،في حين سنعرض في المبحث الثاني والذي قسمناه الى مطمبين ايضاً ،االول سيكون عن ىيئات
سمطات الضبط االداري ،وفي الثاني سيكون كالمنا عن الوسائل التي تتبعيا تمك الييئات من اجل حماية البيئة
من التموث ،اما في خاتمة بحثنا فسنبين بعض االستنتاجات التي توصمنا ألييا ،باألضافة الى بعض المقترحات
التي ّدوناىا في بحثنا من اجل حماية بيئتنا من أي مموثات .

ّ
واهللِوليِالتوفيك ِ
ِ

4
المبحث االول
تعريف الضبط االداري والعالقه بينهما
ان الضبط االداري ىو صورة من صور النشاط االداري الذي تقوم بو السمطة االدارية( التنفيذية)عند
ممارستيا لوظيفتيا بما يحقق المصمحة العامة لألفراد ،وعميو فأن ىذه الوظيفة الضبطية ىي االكثر خطورة
واىمية ،فيي مظير جوىري يعبر عن سيادة الدولة بما يوكل الييا من ميمات ومسؤوليات السيما اذا ما عممنا ان
الغاية من الضبط االداري تتسم بالطابع الواقعي والذي يتجسد في المحافظة عمى النظام العام بعناصره
المختمفة(االمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة – واآلداب واالخالق العامة)حيث التخمو اليوم الدولة من
جية او و ازرة او ادارة تتكفل االىتمام بالبيئة ووضع برنامج يتولى االىتمام بالبيئة والمحافظة عمييا – وىذا ما
سنوضحو في ىذا المبحث وذلك في ثالثة مطالب .
المطمب االول
تعريف الضبط االداري
()1

الضبط لغةً( -:ضبط الشيء حفظو بالحزم وبابو ضرب ،ورجل ضابط أي حازم)

وعرف لغةً انو ( -:لزم الشيء وحبسو وقيل الضبط لزوم الشيء ال يفارقو في كل شيء)(.)2
ُ
أما بالنسبة لتعريف الضبط اصطالحاً -:فأن المشرع سواء في التشريع العراقي ام التشريع المصري لم يتطرق
الى وضع تعريف مانع جامع لمضبط االداري وأنما فقط تناول اغراض الضبط االداري ولعل السبب في ىذا

( )1االيبو ثٍ اثي ثكز عجذ البدر انزاسي  ،يختبر انصذذبح  ،دار انزضواٌ  ،دهت  ، 2005 ،ص.265
( )2اثو انفضم جًبل انذيٍ اثٍ يُظور  ،نسبٌ انعزة  ،ج ، 8ط ، 3دار انتزاث انعزاثي  ،ثيزود  ، 1556 ،ص.15

االمر ،انما يعود الى فكرة النظام العام كونيا فكرة تتسم بالمرونة ىذا من ناحية ،ومن ناحية اخرى ان ىذه الفكرة
()1

تختمف باختالف الزمان والمكان

.

وازاء عدم تعريف المشرع بماىية الضبط االداري كان الزاماً عمى الفقو ان يقوم بوضع تعريف لمضبط االداري
عرفو البعض الى انو( :حماية النظام العام
 ،وان كان ىناك اختالفات في رؤية الفقو حول الضبط االداري ،فقد ّ

()2
وعرفو آخرون عمى انو( :مجموعة من القواعد العامة تفرضيا سمطة عامة عمى االفراد في
والمحافظة عميو) ّ ،

عموم حيات يم العادية ،ولممارسة نشاط معين بقصد صيانة النظام العام ،وتتخذ ىذه القواعد شكل الق اررات
التنظيمية او الق اررات الفردية ،ويترتب عمييا حتما تقييد الحريات الفردية)(.)3
من التعريفات الحديثة لمضبط االداري في الفقو الفرنسي ىو ما عرفو الفقيو الفرنسي(دي لوبادير)بأنو(:احد
()4

اشكال تدخل االدارة التي تمارسو السمطات االدارية لتقييد الحريات الفردية بيدف حماية النظام العام)

.

وبيذا يتبين لنا ان لمضبط االداري معنيان ،االول عضوي :ويقصد بو الييئات واالجيزة االدارية التي تتولى
جية الحفاظ عمى النظام العام ،اما المعنى الثاني فيو معنى مادي :ويقصد بو النشاط الذي تباشره االجيزة
المعنية بحماية النظام العام(. )5
وعميو فأن ممارسة جية الضبط االداري يعد نشاطاً ادارياً ووقائياً تمارسو السمطة االدارية بعد الجية المختصة
ألن السمطة االدارية ىي صاحبة االصل في تنفيذ القانون.

المطمب الثاني
تعريف البيئة

( )3د .دسبو يزسي ،سهطخ االدارح في يجبل انضجظ االداري-دارسخ يمبرَّ ،يُشأح انًعبرف ،االسكُذريخ ، 2010 ،ص. 103
5
( )4د .يبْز صبنخ عالوي ،يجبدئ انمبَوٌ االداري ،انًكتجخ انمبَوَيخ ،ثغذاد(،ة  ،د )  ،ص. 55
( )1د .توفيك شذبتّ ،انمبَوٌ االداري ،ج ، 1ط ،1دار انُشز نهجبيعبد انًصزيخ ،انمبْزح ،1555 ،ص.558
(َ )2مال عٍ د .دسبٌ يزسي ،انتُظيى انمبَوَي نهضجظ االداري ،دار انجبيعخ انجذيذح ،االسكُذريخ ، 2011 ،ص. 56
( )3د .يبْز صالح عالوي انججوري ،انوسيظ في انمبَوٌ ،دار اثٍ االثيز نهطجبعخ وانُشز ،انًوصم ، 2005 ،ص. 156

ان مصطمح البيئة يستعمل كثي اًر ويختمف معناه بحسب المجال الذي استخدم فيو ،فبتعدد المجاالت التي
يستخدم فييا ىذا المصطمح تختمف وتتعدد معاني مصطمح البيئة ،فكممة البيئة في المغة العربية ىي(االسم لمفعل
تبوأ ،أي نزل او اقام ،تبوأ أي اصمحو وىيأه)( ،)1وفي المغة الفرنسية فقد وردت البيئة في معجم الروس الفرنسي
وتعني(ىي مجموعة العناصر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية سواء كانت طبيعية ام اصطناعية والتي يعيش فييا
االنسان والحيوان والنبات وكذلك العناصر االخرى)(. )2
أما بالنسبة لتعريف البيئة اصطالحاً ،فقد عرفيا بعض المختصون في عموم الطبيعة تعريفاً عممياً ،مفاده
بانو(:مجموعة الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فييا الكائنات الحية وتؤثر في العمميات الحيوية التي تقوم
(. )3

بيا)

أما في ما يخص تعريف البيئة قانوناً ،فعمى الرغم من تعدد النصوص القانونية التي تعالج موضوع البيئة
وحمايتيا إال اننا سنحاول ايراد بعض ىذه التعاريف ومنيا ماعرفيا قانون حماية وتحسين البيئة العراقي
رقم()27لسنة  2009النافذ عمى انيا( البيئة :المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية والتأثيرات
()4
عرفيا قانون البيئة المصري عمى
الناجمة عن نشاطات االنسان االقتصادية االجتماعية والثقافية )  ،كما ّ

انيا( المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويو من مواد وما يحيط بو من ىواء وماء وتربة وما يقيمو
()5

االنسان من منشآت

.

عرف المشرع الفرنسي البيئة ضمن المادة االولى من القانون الصادر في 1976/7/10المتعمق
اما في فرنسا ّ

بحماية الطبيعة بأنيا(مجموعة من العناصر التي تتمثل بالطبيعة ،الفصائل الحيوانية والنباتية ،اليواء ،االرض،
الثروة المنجمية والمظاىر الطبيعية المختمفة)(.)6
ومن خالل ىذه التعاريف سآلفو الذكر يتبين لنا ان لمبيئة عناصر تتمثل بعنصرين :عنصر الوسط الطبيعي
الذي اوجده اهلل تعالى لألنسان ،والثاني :عنصر الوسط االصطناعي الذي اوجده االنسان من خالل نعم اهلل من
اشباع حاجاتو ،أما عن االساس القانوني لحماية البيئة فيالحظ ان االىتمام بتنظيم ىذه الحماية قد برز وبنطاق
( )4اثو انفضم جًبل انذيٍ ،انًصذر انسبثك  ،ص. 382
( )5دسوَّ عجذ انغُي ،انذًبيخ انمبَوَيخ نهجيئخ في اطبر انتًُيخ انًستذايخ  ،اطزودخ دكتوراِ ،جبيعخ يذًذ خيضز ،سكزِ ،كهيخ
6
انذموق ، 2013 ،ص. 12
( )1د .يبجذ راغت انذهو ،لبَوٌ دًبيخ انجيئخ في ضوء انشزيعخ ،يُشأح انًعبرف ،االسكُذريخ ، 2002 ،ص. 35
( )2يُظز لبَوٌ دًبيخ وتذسيٍ انجيئخ انعزالي رلى()25نسُخ 2005انُبفذ .
(ٌ )2نظر المادة()0/0من قانون رقم()9لسنة  3119فً شأن البٌئة المصري النافذ .
( )2حسون عبد الغنً ،المصدر السابق ،ص. 02

واسع عمى المستويات كافو سواء الدولية واالقميمية منيا والوطنية ايضاً ،فعمى الصعيد الدولي واالقميمي نجد
العديد من المؤتمرات واالتفاقيات التي ابرمت بين الدول بخصوص تأمين حماية البيئة من التموث،

()1

أما عمى

الصعيد الوطني فنالحظ ان العديد من دول العالم اوردت ضمن دساتيرىا نصوص تؤكد عمى وجود حماية البيئة
بوصفيا جزء من حقوق االنسان االساسية وىذا ما اكد عميو الدستور العراقي لسنة 2005النافذ( ،)2والدستور
المصري النافذ( ،)3وما تضمنو الدستور الفرنسي بعد تعديمو بالقانون الدستوري المرقم()205لسنة(2005ميثاق
البيئة)من ّعده حماية البيئة من ضمن حقوق المواطن الفرنسي(.)4
وليذا يتضح لنا ان حماية البيئة من التموث ليست حقاً فقط بل واجب عمى كل شخص الحفاظ عمييا،
وبموجب ىذا القرار اصبح حق االنسان في بيئة غير مموثو حق ذو قيمة دستورية .

المطمب الثالث
عالقة الضبط االداري بالبيئة
اصبحت البيئة وقضاياىا وادارتيا وحمايتيا تستقطب اىتمام العالم اجمع ،إذ ان كثي اًر من بمدان العالم تواجو
مشكالت تراجع وتناقص مدخ ارتيا في الموارد الطبيعية وظيرت مشاكل التموث البيئي وخطر االنقراض لمعديد من
الكائنات الحية السيما اذا ما عممنا انو كمما ازداد التقدم العممي ازدادت مشكالت االنسان وىو امر يحتم عمى
الدول البحث عن حمول جذرية لحماية تمك البيئة وذلك من خالل العمل عمى ايجاد حماية قانونية فعالة وال شك
ان لمضبط االداري دور فعال في ىذا االمر .
وكما ّبينا ان الضبط االداري ييدف الى حماية النظام العام وان مفيوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام العام

االداري واالخالق العامة وحماية المظير العام لجمال المدن وروائيا وحماية الفن والثقافة وعميو ان أي عنصر من

( )5عالء نافع كطافه ،دور الجزاءات االدارٌة فً حماٌة البٌئة(دراسة قانونٌة مقارنه ) ،بحث منشور فً مجلة الكوفة للعلوم
القانونٌة والسٌاسٌة ،كلٌة القانون ،جامعة الكوفة ،مجلة  ،0العدد( ، 3102 ،)05ص. 022
7
( )6تنظر المادة()22بفقرتٌها االولى والثانٌة من الدستور العراقً لسنة  3115النافذ .
( )0تنظر المادة()26من الدستور المصري لسنة  3102النافذ .
( )0اشار الٌه د .رجب محمود طاجن ،االطار الدستوري للحق فً البٌئة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،3112 ،ص.36

عناصر النظام العام لو ارتباط وثيق بالبيئة( ،)1أي ان ىناك ضبط اداري خاص حيث ال بد من تدخل المشرع
بتشريع قوانين خاصة لتنظي م انشطة معينة من ذلك الضبط االداري الخاص بحماية البيئة من التموث الذي ييدف
الى المحافظة عمى عناصر البيئة مثل المحافظة عمى انواع معينة من الكائنات الميددة باالنقراض ،او حماية
الثروة السمكية ،او النباتات ،او المحافظة عمى جمال المدن وروائيا ،او الحد من انبعاث المموثات الصادرة من
المنشآت الصناعية(. )2
عدة تشريعات لحماية البيئة فمنذ عام1962صدر قانون الري رقم()6لسنة
كرس المشرع العراقي ّ
ىذا وقد ّ

 ،1962والذي تعنى بأعمال الري وحماية الموارد المائية ،وقانون الصحة العامة رقم()89لسنة1981المعدل(،)3
وقانون منع الضوضاء العراقي رقم()21لسنة ،1966وقانون الحماية من االشعاعات المميتة رقم()99لسنة
 ،1980كما وأصدر مجمس الوزراء الع ارقي النظام رقم()2لسنة ،2001والذي ُيعرف بأسم نظام الحفاظ عمى

عدة تتعمق بتنظيم واستقالل الموارد المائية والمحافظة عمييا(.)4
الموارد المائية وقد تضمن قواعد قانونية ّ

ولما كان لمبيئة ىذا التأثير الكبير عمى حياة االنسان والنبات والحيوان صدر قانون حماية وتحسين البيئة
العراقي رقم()27لسنة  2009النافذ ،وقد تضمنت المواد من()21 – 14الحماية لمجمل الفعاليات الحيوية التي
يمارسيا االنسان والمشاريع الصناعية والزراعية وما تخمفو من آثار مضرة بالبيئة اذا ما ترتب عمى حاليا واعتمد
في الحد منيا عمى معالجات اصحاب العالقة لمضرر الذي ينتج عنيا.
ىذا وان و ازرة البيئة في العراق ىي حديثة التشكيل ،حيث نظمت بموجب قانون و ازرة البيئة رقم()37لسنة
 2008والتي نصت المادة االولى منو بالمقصود بحماية البيئة(وىي المحافظة عمى مكونات البيئة واالرتقاء بيا
حدة التموث).
ومنع تدىورىا او تموثيا او االقالل من ّ

( )2د .مصطفى ابو زٌد فهمً  ،الوسٌط فً القانون االداري  ،تنظٌم االدارة العامة ) ط ،0دار المطبوعات الجامعٌة ،
2
االسكندرٌة  ،0996 ،ص. 329
( )0د .رشاد عبد الرزاق ج اسم  ،هٌئات الضغط االداري ودورها فً حماٌة البٌئة  ،بحث منشور فً مجلة كلٌة الحقوق ،
جامعة النهرٌن  ،المجلد( ، )06العدد( ، 3102 ، )3ص. 372
( )3نص المادة()62من قانون الصحة العامة العراقً رقم()29لسنة 0920المعدل على( ضرورة استحصال موافقة الجهات
المختصة عند دراسة وتصمٌم المشارٌع الخاصة بتجهٌز المٌاه ،وكذلك بتقدٌم المعلومات الخاصة بنوعٌة المٌاه) ،كما وبٌنت
المادة()65من القانون ذاته طرق تصفٌة ومعالجة المٌاه والتً ٌجب ان تعتمد على المواصفات القٌاسٌة العراقٌة والعالمٌة
لتحدٌد نوعٌة مٌاه الشرب ومدى صالحٌتها لالستهالك البشري .
9
( )2عماد عبٌد جاسم ،التشرٌعات البٌئة فً العراق ،ج، 3103 ،0ص. 065

عدة نصوص تعالج البيئة
كرس المشرع المصري في قانون البيئة رقم()9لسنة 2009النافذ ّ
وفي مصر فقد ّ

وحماية البيئة والحفاظ عمييا من التموث .

المبحث الثاني
دور الضبط االداري في حماية البيئة
البيئة ىي المحيط الحيوي الذي يحيط بنا وىذا المحيط الحيوي يتعرض باستمرار الى خطر التموث االمر الذي
البد من تدخل السمطات العامة لحماية البيئة والحفاظ عمييا وباألخص سمطات الضبط االداري وعميو سنقوم
سنوضح في المطمب
بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين ،سنتكمم في االول منو عن ىيئات الضبط االداري ،ثم
ّ

الثاني منو وسائل ىيئات الضبط االداري في حماية البيئة .

المطمب االول
هيئات الضبط االداري ودورها في حماية البيئة
يقصد بييئات الضبط االداري ىي الييئات المكمّفة بتحقيق الميام والمسؤوليات المتعمقة بالضبط االداري وذلك
()1

نظ اًر لما تنطوي عمييا ىذه العممية من اىمية كبيرة وذلك لمساسيا المباشر بحقوق االفراد وحرياتيم

 ،ففي

العراق تعد و ازرة البيئة حديثة التشكيل حيث لم تعرف إال بعد  2003/4/9وكان قبل ىذا التاريخ دائرة حماية
وتحسين البيئة والتي كانت ترتبط بو ازرة الصحة( ،)2إال انو بعد صدور قانون حماية وتحسين البيئة رقم()27لسنة
 2009النافذ قد اسند ميمة الحفاظ عمى البيئة والحد من الحاق االضرار فييا ومعالجتيا الى جيتين ىما مجمس
حماية وتحسين البيئة ،ومجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات(.)3
وان اليدف من ىذا القانون ىو تحسين البيئة من خالل ازالة ومعالجة الضرر الموجود فييا او الذي يط أر عمييا
والحفاظ عمى الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع االحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجيات
المختصة بما يتضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي واالقميمي في ىذا المجال

()4

( )0د .رشا عبد الرزاق ،المصدر السابق ،ص. 321
( )3د .رشا عبد الرزاق ،المصدر السابق ،ص. 320
( )2تنظر المادتٌن( )2و ()7من قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم  37لسنة  3119النافذ .
( )2تنظر المادة()0من قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم  37لسنة  3119النافذ .

.

01

ىذا وعندما نقول السمطة المختصة بحماية البيئة فان ىذا االمر ال يعني فقط و ازرة البيئة او مجمس حماية البيئة
وانما شمل جيات اخرى ايضاً مختصة بحماية البيئة والحفاظ عمييا من ذلك و ازرة الداخمية من خالل استتباب
االمن في البالد وىو عنصر من عناصر النظام العام ،وكذلك و ازرة الصحة من خالل المحافظة عمى الصحة
العامة ،ووزارتي التربية والتعميم العالي من خالل تضمين المناىج التعميمية في المدارس والجامعات والمؤسسات
االخرى عمم البيئة ،وو ازرة الصناعة من خالل دورىا في الحد من التموث الصناعي لممخمفات الصمبة والسائمة
()1

والغازية لممصانع ،باألضافة الى دور الو ازرات االخرى ودورىا الناجح في حماية البيئة والحفاظ عمييا

.

وان مسألة حماية البيئة ال تقتصر عمى الو ازرات فقط وانما تمتد لتشمل مشاركة جماىيرية واسعة وحقيقية من
خالل دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي بين االفراد وىذا بالتعاون مع و ازرة البيئة وو ازرة
االعالم حيث تتولى ىذه الجيات العمل عمى تعزيز البيئة والتي تعمل عمى تنمية الثقافة البيئية(.)2

المطمب الثاني
وسائل الضبط االداري في حماية البيئة
تمتمك سمطات الضبط االداري في سبيل اداء ميمتيا في حماية البيئة اجراءات وقائية عديدة نص عمييا
القانون  ،كأحد االساليب االدارية الفعالة والجدية لحماية النظام العام من أي خطر ييدد سالمة البيئة .3ومن ىذه
االساليب او الوسائل ىي:
أوالً :أنظمة الضبط االداري
عرف الفقو االداري انظمة الضبط(الموائح)بأنيا :عبارة عن قواعد عامة وموضوعية مجردة تصدرىا
بصورة عامة ّ
السمطة التنفيذية المختصة بيدف حفظ النظام العام بعناصره(التقميدية وغير التقميدية) ،وتعد انظمة الضبط من
اكثر وسائل الضبط االداري قدرة عمى حفظ النظام العام فعن طريقيا تضع ىيئات الضبط االداري قواعد عامة
مجردة كأنظمة تنظم المرور والسير في الطرق العامة ،واالنظمة المتعمقة بمراقبة االغذية ونظافة االماكن،

( )0تنظر المادة()2من القانون ذاته .
( )3تنظر المادة ( )02من القانون ذاته  ،كما ونصت المادة ( /2الحادي والعشرون) من قانون وزارة البٌئة رقم( )27لسنة
 3112العراقً على (التعاون مع المنظمات الدولٌة ومنظمات المجتمع المدنً فً مجال حماٌة وتحسٌن البٌئة).
( )2د .نواف كنعان ،القانون االداري ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان ،3116 ،ص.390
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واالنظمة المتعمقة بحماية البيئة من التموث ،لذا فأن انظمة الضبط االداري تعتبر من الناحية الموضوعية بمثابة
قوانين ،أما من حيث الشكل فيي انظمة ضبط لضرورة صدورىا من السمطة التنفيذية وليذه االنظمة صور عديد
منيا:
 )1الحظر :المقصود بالحظر منع االف ارد من ممارسة نشاط ما وىذا االمر يعتبر منعاً استثنائياً بقصد
التوفيق بين النظام العام وممارسة الحريات العامة ألن الحظر المطمق غير جائز قانونياً فيو يعني
()1

مصادرة الحريات العامة التي كفميا الدستور

.

إال انو قد يكون الحظر مطمقاً وذلك بمنع القيام بأعمال معينة وبصورة نيائية ألن القيام بيذه االعمال يؤدي
الى االضرار بالبيئة اض ار ًار بميغة وىذا ما أكد عميو قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم()27لسنة 2009
(. )3

النافذ في المادة()14منو( ،)2وىذا ما اكد عميو ايضاً قانون حماية البيئة المصري رقم()9لسنة 2009

 )2الترخيص :ىو اسموب اقل شدة من الحظر إال انو في الحقيقة يعتبر قيد عمى االفراد عند ممارستيم لحرياتيم،
أي انو أالذن السابق الصادر من السمطة االدارية المختصة لممارسة نشاط معين( ،)4وبذلك فاليجوز مباشرة أي
مشروع أو مزاولة أي مينة يكون من شأنيا احداث تموث في البيئة ،دون الحصول عمى الترخيص المقرر وفق
المعايير والمواصفات واالسس والضوابط الالزمة لمزاولة ىذا النشاط( ،)5وىذا ما أكدت عميو المادة()11من قانون
حماية وتحسين البيئة العراقي()27لسنة  2009النافذ والتي نصت عمى(تمنع الجيات ذات النشاطات المؤثرة عمى
البيئة من ممارسة عمميا دون استحصال موافقة الو ازرة) .
 )3االخطار :يقصد باألخطار التزام االفراد بضرورة اعالم االدارة عن رغبتيم في ممارسة نشاط معين
لكي يقوم باتخاذ ما يمزم من احتياجات واجراءات الزمة لمحفاظ عمى النظام العام( ،)6وىذا ما أكد عميو
قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم()27لسنة  2009النافذ في المادة( ،)10ومما تجدر اليو االشارة

( )0د .حسام مرسً ،المصدر السابق ،ص. 293
( )3تنظر نص المادة()02من قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً()7لسنة  3119النافذ .
( )2تنظر المادتٌن()23()29من قانون حماٌة البٌئة المصري رقم()9لسنة  3119النافذ .
( )2د .حسام مرسً ،المصدر السابق ،ص.292
( )5رائد ٌاسٌن خضر ،سلطة الضبط االداري فً حماٌة السكٌنة العامة من الضوضاء (دراسة مقارنة) ،دراسة ماجستٌر،
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة ،جامعة كركوك،3105 ،ص. 005
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انو باألضافة الى ىذه الصور من وسائل الضبط االداري المذكورة انفاً ،توجد الى جانبيا وسائل ادارية
اخرة قد تكون ذو فعالية كبيرة في حماية البيئة من أي خطر او ضرر ييددىا ،ومن ىذه الوسائل ىي
وسائل الترغيب ،وقد تكون ىذه الوسائل معنوية كتشجيع البحوث والدراسات التي تتعمق بمكافحة التموث
البيئي او مادية كمنح المكافئات ومنح االعفاءات الضريبية والتسييالت االئتمانية ،ومن تطبيقات تقنية
الترغيب في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي ىو مانصت عميو المادة()31والتي اعطت لوزير البيئة
الحق في منح االشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال او شركات من شأنيا حماية البيئة
وتحسينيا مكافئات يحدد مقدارىا وكيفية صرفيا بتعميمات يصدرىا بموجب القانون(.)1
ثانياً  :الق اررات الفردية
يقصد بالق اررات الفردية في مجال حماية البيئة ىي تمك الق اررات او االوامر الصادرة عن سمطات الضبط
االداري والخاصة بفرد او مجموعة افراد محددين بذواتيم بيدف الحفاظ عمى النظام العام البيئي ،كأالمر الصادر
باالمتناع عن اصدار ترخيص لمنشآت معينة لكونيا تموث البيئة ،او منع دخول سفينة معينة الى المياه االقميمية
لمدول لحمميا مواد مموثة او مشعة ،وكذلك االمر الصادر بأزالة اكوام االسمدة البمدية او النفايات الحكومية في
(. )2

االماكن العامة

ومما يالحظ عمى ىذه القرارت انو من النادر صدورىا من السمطة التنفيدية–عكس انظمة الضبط–اذ من
المعتاد انيا تصدر من الوزراء في نطاق اختصاصيم او من المحافظين او رجال الضبط ك ٌل في دائرة
اختصاصو( ،)3مثال ذلك القرار الصادر من مجمس حماية وتحسين البيئة بشأن منع قطع االشجار رقم()1
لسنة ،1991وذلك يشير الى امكانية صدور الق اررات الفردية من ىيئات الضبط االداري المعنية بالبيئة-مركزية او
محمية–في صورة امر او نيي عن عمل شيء معين لحماية البيئة تطبيقاً لقوانين البيئة او انظمة الضبط المحمية،
بشرط ان ال يخالفيا ألنيا اقل مرتبة منيا من الناحية القانونية .
ثالثاً :التنفيذ المباشر الجبري
( )0رائدة ٌاسٌن خضر  ،الصدر السابق  ،ص. 007
( )3د .عبد محمد مناحً العازمً ،الحماٌة االدارٌة للبٌئة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ، 3119 ،ص. 26
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يقصد بالتنفيذ المباشر في مجال حماية البيئة ان لسمطات الضبط االداري البيئي الحق في استخدام القوة
إلجبار االشخاص–الطبيعية والمعنوية–عمى تنفيذ اوامرىا وق ارراتيا البيئية بما يكفل االمتثال ليا واحتراميا لحماية
البيئة ووقايتيا من التموث ،مثال ذلك استخدام االدارة القوة الجبرية لمكافحة التموث حفاظاً عمى النظام العام
البيئي ،كمصادرة االجيزة ،واآلالت المموثة لمبيئة(.)1
ويعد التنفيذ المباشر من اكثر وسائل الضبط االداري خطورة عمى حقوق وحريات االفراد ،نظ ار لما يتسم بو من
طابع القسوة والقوة ،ألنو يكون بصورة عمل مادي ،بخالف الوسائل السابق ذكرىا والتي تكون بصورة عمل
قانوني ،ويتمثل بقيام سمطات الضبط بأجبار االفراد عمى تنفيذ الق اررات الفردية لحفظ النظام العام( ،)2ولما كان
التنفيذ الجبري اجراء استثنائي عمى االصل العام ليذا فقد حرص الفقو والقضاء االداري عميو وقصر حق االدارة
في تطبيقو عمى حاالت محددة ال يجوز التوسع بيا ،وتتمثل ىذه الحاالت بما يأتي :
 -1ان يكون ىناك نص قانوني صريح يجيز المجوء الى التنفيذ المباشر الجبري.
 -2امتناع االفراد عن تنفيذ اوامر الضبط االداري.
 -3حالة الضرورة واالستعجال أي اذا كان ىناك تيديد لمنظام العام ويتعذر تفادي ىذا التيديد بالضرر
العادي.
رابعاً :الجزاءات اإلدارية
ىي اجراءات وقائية تيدف من خالليا االدارة دفع خطر االخالل بالنظام العام بموجب نصوص تشريعية وىي
جزاءات غالباً ماتمس المصالح االدبية والمادية لمشخص المخالف ألحكام القانون( ،)3لكن من ابرز صور الجزاء
االداري الوقائي الغاء ترخيص ممنوح ألحد االفراد ،وىذا يعني ان ىذه الجزاءات االدارية تكون عمى نوعين:
 -1جزاءات ادارية مادية والصور االكثر شيوعاً ليذه االجزاءات ىي الغرامة وىذا ما اكدتو المادة()33من
قانون حماية وتحسين البيئة في العراق والتي نصت عمى انو (:مع مراعاة االحكام المخصص عمييا في
( )0د .عبد محمد مناحً ،المصدر السابق ،ص. 265
( )3د .احمد عبد العزٌز الشٌبانً ،مسؤولٌة االدارة عن اعمال الضبط االداري فً الظروف العادٌة ،اطروحة دكتوراه ،كلٌة
القانون ،جامعة بغداد ،3115 ،ص. 22
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البند اوالً من ىذه المادة لموزير او من يخولو ممن ال تقل وظيفتو عن مدير عام فرض غرامة ال تقل
عن()1000000مميون دينار والتزيد عمى()10000000عشرة مميون دينار شيرياً تكرر شيرياً حتى
أزالة المخالفة عمى كل من خالف احكام ىذا القانون واالنظمة والتعميمات والبيانات الصادرة بموجبو).
وىذا االمر ايضاً اكدتو المادة()61من قانون البيئة المصري رقم()4لسنة1994والتي نصت عمى
انو(الجيات االدارية المختصة بحماية البيئة تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة
الغرامة والتعويض التي يقضي بيا في الحدود المنصوص عمييا في الباب الرابع من القانون المذكور).

عدة صور ومنيا االنذار الذي يوجو الى كل من لم ينفذ
 -2جزاءات ادارية غير مادية :وىي جزاءات تتخذ ّ
قوانين البيئة وىذا ما اكدتو المادة()33من قانون حماية وتحسين البيئة في العراق رقم 27لسنة2009والتي
نصت عمى انو(اوالً :لوزير او من يخولو إنذار أي منشآة او معمل أو أي جية أو مصدر مموث لمبيئة
إلزالة العامل المؤثر خالل()10ايام من تاريخ التبميغ باألنذار وفي حالة عدم االمتثال لموزير أيقاف العمل
أو الغمق المؤقت مدة التزيد عمى()30يوماً قابمة لمتمديد حتى ازالة المخالفة ) ،ىذا وقد تتخذ ىذه
الجزاءات صورة الغاء الترخيص الممنوح إلحدى المشاريع عندما يتسبب في إلحاق اض ار اًر بالغة بالبيئة.1

( )0رائدة ٌاسٌن خضر ،المصدر السابق ،ص.007
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الخاتمة
بعد ان تناولنا بالبحث موضوع(سمطة الضبط االداري في حماية البيئة من التموث) ،ينبغي ان نذكر ماانتيى
اليو ىذا البحث والتي خمصت الى بمورة عدد من االستنتاجات ،فضالً عن عدد من التوصيات ،وذلك كأألتي:
اوالً -:االستنتاجات
 -1تعد البيئة السميمة حقاً من حقوق االنسان التي يتوجب ان تعترف بيا الدساتير في سائر الدول ىذا وقد
احتوى الدستور العراقي النافذ ،عمى اعتراف صريح بحق كل فرد في البيئة السميمة وعمى واجب الدولة حمايتيا،
وىو بذلك يكون من بين قمة من الدساتير التي انطوت عمى الجمع بين الحق في البيئة وواجب الدولة في حمايتيا
وتحسينيا.
 -2ا ن حماية البيئة من التموث ىي احد اىداف سمطة الضبط االداري ،اذ ان اليدف االساس من اجراءات
الضبط االداري ىو حماية النظام العام بعناصره التقميدية ومنيا حماية البيئة.
 -3تمتمك ىيئات الضبط االداري اساليب ووسائل عديدة ومتنوعة لحماية البيئة من التموث وىذه االساليب يمكن
ردىا الى اسموبين متميزين ،اما ان تكون اساليب وقائية التي تتمثل في دور الضبط االداري في تحقيق الحماية او
اساليب عالجية تكون بشكل اجراءات توقعيا سمطات الضبط االداري لمواجية حاالت التموث والتي وقعت بالفعل
لمحد من ىذه الحاالت والتقميل من اثارىا الضارة بالفرد والبيئة معاً.
 -4تأخر اصدار تعميمات تنفيذ قانون حماية البيئة وتحسينيا العراقي رقم()27لسنة2009النافذ ،وخاصة
التعميمات الخاصة بمنح المكافآت او الحوافز لكل من يقوم بأعمال او مشروعات من شأنيا حماية البيئة
وتحسينيا ،وكذلك اقتصار اسموب الترغيب في قانون البيئة العراقي عمى المكافآت المادية من دون المكافآت
المعنوية ،فضالً عن اغفالو العديد من اساليب الترغيب المادية التي من شأنيا ان تشجع القيام بأعمال الزمة
لحماية البيئة ،ومن ىذه االساليب ألعفاء من الضريبة(الضريبة البيئية)ألعمال ونشاطات الصديقة لمبيئة.

 -5اسفرت الدراسة عن اتجاه اكثر الدول نحو انشاء اجيزة ادارية مختصة بحماية البيئة مركزية ومحمية عمى
اختالف تسميا تيا من ضمنيا العراق الذي اتجو نحو تأسيس و ازرة لمبيئة بموجب قانون و ازرة البيئة
رقم()37لسنة ،2008والتي اخذت عمى عاتقيا حماية البيئة من أي تموث يصيبيا.

16

التوصيات
 -1االسراع في اصدار التعميمات التي تسيل تنفيذ احكام نص المادة()31من قانون حماية البيئة وتحسينيا
رقم()27لسنة2009الخاصة بمنح المكافآت لألشخاص الذين يقومون بأعمال او مشروعات من شأنيا حماية
البيئة من أي تموث قد يصيبيا ،مع ضرورة النص في القانون ذاتو عمى تقديم الدعم المادي والفني لمقطاع
الخاص لتمكينيم(أي االشخاص)من استخدام التقنيات الحديثة.
 -2تفعيل التشريعات المتعمقة بحماية البيئة من خالل وجود رقابة محكمة واجراءات رادعة لممخالفين فعمى سبيل
المثال الزالت المصانع والمستشفيات تمقى بمخمفاتيا الى نيري دجمة والفرات دون اتخاذ السبل الكفيمة أليقاف
الضرر المتولد عنيا.
 -3ضرورة ان تكون ىناك لجان ادارية خاصة لحماية البيئة من التموث في كل محافظة وان تكون ىذه المجان
مقيدة بالمحددات الوطنية والتي تحددىا مجالس المحافظات ،مع الزام ىذه المجان بأتخاذ الوسائل الالزمة لتحقيق
ىذه الحماية مع التنسيق مع و ازرة البيئة وو ازرة الصحة وو ازرة الزراعة وو ازرة البمدية.
يمكن
 -4ندعو المشرع العراقي تعديل المادة()33من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي النافذ ،بالشكل الذي ّ
سمطات الضبط االداري من تطبيق الغرامة االدارية النسبية ،وكذلك النص عمى المصادرة االدارية ،مع تمكين ىذه

السمطات من سحب او الغاء التراخيص لممشروعات المسببة ألضرار بيئية ،كما يمكن النص عمى ازالة ىذه
االضرار عمى نفقة المخالف بعد انذاره.
 -5منح رخص البناء لممنازل والمنشآت والمصانع بعد التأكد من عدم اضرارىا بالبيئة وأمن السكان وراحتيم
وصحتيم واالماكن االثرية والترفييية والمحميات الطبيعية.
 -6نشر وتعزيز المعرفة والثقافة والوعي والحس البيئي لكافة االعمار من خالل وسائل االعالم والمعرفة المقروءة
والمسموعة والمرئية ،وقيام االسرة والمؤسسات التربوية والتعميمية بدورىا في اشاعة التربية والثقافة البيئية ،كون
وجود تشريعات بيئية وادارة صارمة غير كافية وحدىا لموقوف امام االخطار البيئية اذا لم يتم تثقيف االفراد

وتوعيتيم في حماية البيئة ،اذ ان نشر الثقافة والوعي البيئي يشكل ضمانو حقيقية تكفل احترام القوانين المختصة
وتطبيقاتيا بحماية البيئة من أي تموث.
17
 -7فتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي واالستفادة من االمكانيات العممية المتوفرة في الجامعات والمؤسسات
العممية الرصينة المتواجدة في دول العالم المتطورة ،وذلك من اجل بناء االمكانيات الوطنية من خالل تفعيل ىذه
المعايير عمى المستوى الداخمي من خالل التعاون بين و ازرتي البيئة والصحة ،وتشجيع ومساعدة االبحاث
والدراسات البيئية وعمى كافة المستويات ،والسعي نحو عقد الندوات والمؤتمرات العممية المتعمقة بالبيئة وطرائق
حمايتيا من التموث.
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المــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر
اوالً :معاجم المغة
 -1ابو الفضل جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،8ط ،3دار التراث العربي ،بيروت.1956 ،
 -2اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،دار الرضوان ،حمب.2005 ،

ثانياً :الكتب القانونية
 -1د .توفيق شحاتة  ،القانون االداري ،ج،1ط ،1دار النشر لمجامعات المصرية  ،القاىرة .1955
الفكرلجامعي ،اإلسكندرية،
 -2د.حسام مرسي ،سمطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري-دراسة مقارنة ،دار ا
.2011
 -3د .رجب محمود طاحن ،االطار الدستوري لمحق في البيئة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة .2008،
 -4د .عماد عبيد جاسم  ،التشريعات البيئة في العراق  ،ج.2012 ،1
 -5د .عيد محمد مناحي العازمي  ،الحماي االدارية لمبيئة ،دار النيضة العربية ،القاىرة .2009،
 -6د .ماجد راغب الحمو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة  ،منشاة المعارف ،االسكندرية .2002،
 -7د .ماىر صالح عالوي ،مبادى القانون االداري ،المكتبة القانونية  ،بغداد( ،ب،ت)  ،ص.75
 -8د .مصطفى ابو زيد فيمي ،الوسيط في القانون االداري(تنظيم االدارةالعامة) ،ط، 1دار المطبوعات
الجامعية ،االسكندرية.1996،
 -9د .نواف كنعان  ،القانون االداري ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عمان .2006 ،
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ثانياُ -:الرسائل واالطاريح
 -1احمد عبدالعزيز الشيباني ،مسؤولية االدارة عن اعمال الضبط االداري في الظروف العادية ،اطروحة
دكتوراه ،كمية القانون ،جامعة بغداد.2005 ،
 -2حسونو عبدالغني ،الحماية القانونية لمبيئة في اطار التنمية المستدامة ،اطروحة دكتوراه ،جامعة محمد
خيضر ،بسكره ،كمية الحقوق ،الجزائر.2013 ،
 -3رائدة ياسين خضر ،سمطة الضبط االداري في حماية السكينة العامة من الضوضاء ،رسالة ماجستير،
كمية القانون والعموم السياسية ،جامعة كركوك.2015،

ثالثاً -:البحوث والمقاالت
 -1د .رشا عبد الرزاق جاسم ،ىيئات الضبط اإلداري ودورىا في حماية البيئة ،بحث منشور في مجمة كمية
الحقوق ،جامعة النيرين ،المجمد ( ،)16العدد (.2014 ،)2
 -2عالء نافع كطافو ،دور الجزاءات االدارية في حماية البيئة-دراسةقانونيةمقارنة ،بحث منشور في مجمة
الكوفة لمعموم القانونية والسياسية ،كمية القانون ،جامعة الكوفة ،مجمة ،1عدد.2013 ،5

رابعاً -:الدساتير والقوانين
أ -الدساتير-:
 -1الدستور العراقي لسنة  2005النافذ.

 -2الدستور الفرنسي بعد تعديمو بالقانون الدستوري المرقم()205لسنة(2005ميثاق البيئة).
 -3الدستور المصري لسنة  2014النافذ.
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ب -القوانين-:
 -1قانون الري العراقي رقم()6لسنة.1962
 -2قانون منع الضوضاء العراقي رقم()21لسنة.1966
 -3القانون الفرنسي الصادر في.1976/7/10
 -4قانون الحماية من االشعاعات المميتة العراقي رقم()99لسنة.1980
 -5قانون الصحة العامة العراقي رقم()89لسنة1981المعدل.
 -6قانون البيئة المصري رقم()4لسنة.1994
 -7قانون و ازرة البيئة العراقي رقم()37لسنة.2008
 -8قانون حماية البيئة المصري رقم ( )9لسنة  2009النافذ.
 -9قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ( )27لسنة  2009النافذ.

خامساً -:االنظمة والق اررات
 -1القرار الصادر في مجمس حماية وتحسين البيئة بشأن منع قطع االشجار رقم()1لسنة1991.
 -2النظام رقم()2لسنة2001الذي اصدره مجمس الوزراء العراقي .
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