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 المقدمة

  -أوال/ موضوع البحث :

بيئية والتي تعد أساس موضوع دراستنا  إداريةكما ىو معمـو أف ىنالؾ قواعد      
لمصمحة البيئة ويحمييا مف  ةاالدار تدخؿ تأف بوساطتيا مكف يتنظـ المجاالت التي 
 أذ تمعب االدارة دورا ميما في حماية البيئة كونيا تمثؿ سمطة االضرار واالخطار ,

الضبط االداري عمى النشاطات التي يمارسيا االفراد والمؤسسات والشركات الخاصة 
وتعد الجزاءات االدارية مف أىـ الوسائؿ التي تعتمدىا االدارة مف اجؿ  والعامة ,

حماية البيئة ,حيث أنيا تمثؿ جانب مف أمتيازات السمطة العامة المخولة لالدارة في 
خص وظيفتيا في كفالة تنفيذ القوانيف التي مف ة وباألة وظائفيا المتعددسسبيؿ ممار 

 بينيا القوانيف ذات الصمة بحماية البيئة .

 -ثانيا/ أسباب أختيار موضوع البحث وأهميته :

لقد أصبح الحديث عف البيئة مف االمور المسمـ بيا في الوقت الحاضر ,وغدت      
بحت فيو الحجة ممحة لمتدخؿ مشكمة البيئة تزداد تعقيدا وتشابكا ,االمر الذي أص

وأجراء الدراسات المتأنية لمبيئة وتشخيص المشكالت التي تعاني منيا ,والبحث عف 
أسباب التدىور والتموث واالجراءات الوجب أتباعيا لحؿ مشاكميا, فأخذت قضية 
البيئة وحمايتيا حيزا كبيرا مف االىتماـ عمى الصعيد الوطني العراقي والدولي ,وىذا 

الى أرتباطيا الوثيؽ بحياة االنساف والحيواف والنبات مما جعؿ الحكومات راجع 
والشعوب تتوجو نحو عقد مؤتمرات وحمقات العمؿ المتخصصة لبحث االشكاليات 

 المتعمقة بالبيئة.
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 -ثالثا /اهداف البحث :

نسعى مف خالؿ دراستنا لموضوع حماية البيئة الى خمؽ االىتماـ والوعي      
بشؤوف البيئة وحماية الموارد الطبيعية ودفع االدارة الى نشر الوعي لدى  الجماىيري

ماية البيئة حالمواطنيف مف خالؿ كؿ الوسائؿ مف خطط وتشريعات وأنشاء مؤسسات ل
 بمختمؼ عناصرىا ,والمحافظة عمييا .

 رابعا /منهج البحث 

قارنة لمنصوص الدراسة التحميمية الم ألسموبسيتـ تداوؿ موضوع البحث وفقا      
, ريع العراقي القانونية وأتجاىات الفقو ,وسنسمط الضوء بشكؿ خاص عمى التش

التشريع المصري ,والتشريع الفرنسي لكونيا مف أىـ  فضال عف تشريعات أخرى ىي ,
 التشريعات التي أىتمت بمجاؿ حماية البيئة.

 -خامسا /خطة البحث :

 -وسنتناوؿ تقسيـ البحث الى كؿ ما يا تي :

 المبحث االوؿ / مفيـو البيئة 

 المبحث الثاني/ الييئات االدارية المختصة بحماية البيئة 

 المبحث الثالث / وسائؿ االدارة الوقائية لحماية البيئة 

 المبحث الرابع / وسائؿ االدارة العالجية لحماية البيئة
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 املبحث االول

 مفهىم البيئت
شكؿ موجز وسريع عمى تعريؼ البيئة نحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث الوقوؼ وب

المطمب  اوعناصرىا التي تتكوف منيا وىذا ما سنتطرؽ لو في المطمب االوؿ أم
 الثاني سنتناوؿ االساس القانوني لحماية البيئة. 
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 مب االول / تعريف البيئة وعناصرها المط

 -يئة :تعريف الب -أوال:

ومباءة وليا  , يبوء بوءا ف الفعؿ باء ,خوذ مىي اسـ مأ -تعريؼ البيئة لغًة : -1
او يقصد بيا الحالة ,حالة  ,1عدة معاف : يستعمؿ أحيانا بمعنى حؿ ونزؿ وأقاـ

ويقاؿ باء  فيقاؿ باءت بيئتو سوء اي بحاؿ سوء, التبوء وىيئتو وىي االسـ مف البوء,
 .2بالفشؿ

ماية وتحسيف تعريؼ البيئة اصطالحا : قد اورد المشرع العراقي في قانوف ح -2
تعريفا شامال لمبيئة أذ جاء فيو " وىي المحيط بجميع  2009لسنة  27البيئة رقـ 

الناجمة عف نشاطات االنساف  والتأثيراتعناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية 
  .3االقتصادية واالجتماعية"

فقد  قد تعددت تعاريؼ البيئة مف قبؿ فقياء القانوف وقد عرفوىا عدة تعاريؼ     
بانيا الوسط الذي يحيا فيو االنساف , والذي تنظـ سموكو عرفيا البعض منيـ 

نحو  ية المجردة ذات الصيغة الفنية عمىونشاطو فيو مجموعة مف القواعد القانون
يحافظ عمى حياتو , ويحمي صحتو مما يفسد عميو ذلؾ الوسط عالوة عمى االثار 

 . 4ونية المترتبة عمى مثؿ ىذا النشاطالقان

                                                           
 262, ص1331, 1رب البن منظور , دار صادر , بٌروت , طلسان الع 1
 .  303, ص1, ج2القاموس المحٌط لمجد الدٌن الفٌروزآبادي , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت , ط 2
, نقالً عن جرٌدة الوقائع  2003لسنة  21/خامساً( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً النافذ رقم 2المادة ) 3

  25/1/2010, نشر بتارٌخ 4142لعدد العراقٌة ا
, دار النهضة العربٌة , 1د. عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , الحماٌة اإلدارٌة للبٌئة )دراسة مقارنة( ط 4

 .24, ص2003مصر , 
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 بانيا مجموعة العوامؿ الطبيعية والحيوية ,ويعرؼ البعض االخر البيئة       
االنساف  والعوامؿ االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تتجاوز في توازف وتؤثر عمى

 .1كائنات االخرى بطريؽ مباشر او غير مباشرلوا

ة بانيا " ىي وسوؼ نقؼ عند تعريؼ احد فقياء القانوف الذي عرؼ البيئ     
اة مف ماء المحيط الذي يعيش فيو االنساف والذي يشتمؿ عمى المقومات الالزمة لمحي

 .2حاجاتو " إلشباعاقاميا االنساف  ومنشئاتئنات حية وىواء وفضاء وتربة وكا

صر البيئة فضال اويرى الباحث اف ىذا التعريؼ ىو االكثر دقة واتساقا وشموال لعن
 عف بساطتو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 22د. عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 1
حماٌة البٌئة , بحث منشور فً مجلة الكوفة , تصدر عن م. عالء نافع كطافة , دور الجزاءات اإلدارٌة فً  2

 . 132, ص2013, 12كلٌة القانون جامعة مٌسان , العدد 
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 -عناصر البيئة : -: ثانيا  

  -: التربة -1

وىي اىـ مورد  سطح االرض , يقصد مف التربة ذلؾ الغطاء الرقيؽ الذي يكسو     
وتتكوف , او ىي الطبقة اليشة التي تغطي صخور القشرة االرضية  لإلنسافطبيعي 

د طبيعي ء واليواء ,وىي مور امف مزيج معقد مف المواد المعدنية والمواد العضوية والم
تطمبات االساسية لمحياة عمى كوكب االرض ممف موارد البيئة التي تتجدد وتعد احد ال

وىي اكثر حيوية مف الماء واليواء لكونيا اساس الدورة العضوية التي تجعؿ الحياة 
 .1ممكنة

 االساس والقاعدة التي تقـو عمييا االعماؿ الزراعية واقتصاد ضاً أيوتعد التربة      
.ومف المشكوؾ فيو اف يكوف عند شعب ما امكانية الحياة واالستمرار بمعزؿ  الغابات

 اساس الخيرات المادية ومصدر انتاجيا . ألنياعف التربة , 

منيا وعمى الرغـ مف اف اليابسة ىي حوالي ربع مساحة االرض ,ولكف الصالح      
ومناطؽ شديدة  , %, وذلؾ الستبعاد المناطؽ المكسوة دائما بالثموج11يزيد عف  ال

 يكسوىا مف التربة اال ينبت فييا النبات وال الجفاؼ ومناطؽ مغرقة بالماء ومناطؽ ال
 ومناطؽ افسدتيا كثرة الثموج, ومناطؽ شديدة البرودة. قشرة قميمة الغور,

تحتؿ االنسبة قميمة مف  ويالحظ مف ذلؾ اف التربة الصالحة والقابمة لمزراعة ال
الطبيعية التي مف  لمتأثيراتذلؾ فيذه النسبة الضئيمة معرضة مجموع اليابسة ,ومع 

والتعرية ىذه تكاد تسبؽ  نيا اف تضر بالتربة مف خالؿ تعريضيا لعوامؿ التعرية,أش
 .2جيود االنساف في ادخاؿ اراضي جديدة الى حوزة الزراعة

                                                           
, 2012, منشورات الحلبً الحقوقٌة , لبنان , 1د. اسماعٌل نجم الدٌن زنكنة , القانون اإلداري البٌئً , ط 1

 44ص
 33, ص1332كز غنٌم , عمان , , مر1د. عادل الجرار , البٌئة والموارد الطبٌعٌة , ط 2
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 ىنالؾ حالة التصحر والتي يقصد منيا عممية تحويؿ والى جانب التعرية ,     
او بسبب تدخؿ وذلؾ بسبب العوامؿ الطبيعية  االراضي الزراعية الى صحارى ,

طرؽ الري  العي المفرط , ازالة الغابات , االنساف مف خالؿ الزراعة المفرطة ,
 المفسدة ....الخ.

 كما اف المشاريع الصناعية والسكانية والمنشأ اليندسية تتوسع بشكؿ مستمر     
المساحات الزراعية وكقاعدة عمى حساب االراضي  وتمتد مساحتيا عمى حساب
اليات المتحدة االمريكية وحدىا المساحات و مثال في ال عالية الجودة واالنتاجية ,

مف  الؼ ىكتار 350السكانية والصناعية تخسر االراضي الزراعية سنويا اكثر مف 
 .1االراضي الزراعية

 -الماء: -2

لكف  فف الفضاء تبيف بانيا كوكب الماء,االرض التي التقطت مف ساف صور      
,ومع  % مف مجموعيا0110يتعدى  ال في متناوؿ ايدي االنساف مف الماء الكثير

كيمومترمكعب في السنة ,نجده في 14000قميال اذا تبمغ  يعد ىذا المقدار ذلؾ ال
 .2وفي جوؼ االرض , االنيار والبحيرات ووراء السدود

وىو يغطي  في حياة االنساف وسائر الكائنات,ة وميمة ويحتؿ الماء مكانة واسع     
% مياه البحار 97و41% مف سطح الكرة االرضية , منيا  70اكثر مف 

% مياه عذبة .وجعؿ اهلل مف الماء اساسا لوجود كؿ ما 2و59والمحيطات , والباقي 
 غنى عنو في حياة االنساف الحاضرة والستمرارىا . فيو ركف ال ىو حي ,

      

                                                           
 33د. عادل الجرار , المصدر السابق , ص 1
 34-33المصدر نفسه , ص 2
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واثبتت اف كؿ متر مكعب مف المياه يحتوي عمى المالييف مف الكائنات المائية      
الحية والتي تسمى باليائمات النباتية وىي مسؤولة عف امتصاص ثاني اوكسيد 
الكاربوف واستخداـ الطاقة الشمسية في عممية التمثيؿ الضوئي ,اذ يتـ انتاج مواد 

% مف 70ـز لحياة الكائنات الحية واتي تبمغ غذائية نباتية واستخراج االوكسجيف الال
 .1االوكسجيف الالـز لمحياة

ويدخؿ الماء في كؿ نشاط انساني تقريبا ,اذ انو اكثر المواد استعماال في الصناعة 
والماء  ,وانتاج الطاقة بحاجة الى الماء ,كما اف انتاج مختمؼ السمع تكوف بالماء,

يمكف اف تكوف  قى فيو النفايات ,والزراعة الوتم مكاف لمصيد والمالحة ولالستجماـ,
 نساف نفسو بصورة مباشرة .,وكذلؾ لالستخدامات الحياتية لأل مف دوف الماء

 

 اليواء     -3

.وليذا جعمو اهلل  يعد اليواء اثمف عنصر مف عناصر البيئة ,فيو روح الحياة وسرىا
 رى لكف اليواء اليباع والتعالى مباحا في الكوف عمى سعتو ,فالماء يشترى والغذاء يش

 يستطيع اف يستغني عنو لمحظات وكذلؾ الكائنات االخرى, ال فاإلنساف , يشترى
ىو المعدؿ " 1994( لسنة 4رقـ )في القانوف كما عرفو المشرع المصري  فاليواء

خميط مف الغازات المكونة لو خصائصو الطبيعية ونسبو المعروفة وفي احكاـ ىذا 
  .2الخارجي وىواء االماكف الغمقة وشبو المغمقة " القانوف ىو اليواء

      

                                                           
, 2003د. محمد حسٌن عبدالقوي , الحماٌة الجنائٌة للبٌئة الهوائٌة , دار النشر الذهبً للطباعة , مصر ,  1

 15ص
 .eeaa.govرة شإون بٌئة المصرٌة : من القانون المذكور , منشور على الموقع الرسمً لوزا 2( فقرة 1م) 2

eg.com 



 

9 

احمد محمد حشيش باف ىذا  ,حيث يرى د. اال اف ىذا التعريؼ محؿ انتقاد الفقو
انما ايضا  مصادرة عمى المطموب ,نو يتضمف ليس فقط أل , التعريؼ لميواء منتقد

ولو انو موجود  كاف ,بينما االصؿ باف اليواء بال م نو ينوع اليواء بحسب مكانو ,أل
يعد مف  نو يوىـ باف اليواء في االماكف الخاصة البؿ كذلؾ أل , في كؿ مكاف

رغـ اف اليواء غير قابؿ لمتنوع الى ىواء عاـ  عناصر البيئة التي يجب حمايتيا ,
ويسمى عمميا  رض ,ألويمثؿ اليواء الغالؼ الجوي المحيط با .1وىواء خاص

,ابرزىا  ف مف غازات تعد اساسيات لحياة الكائنات الحيةبالغالؼ الغازي لكونو يتكو 
وغازات اخرى غازات النتروجيف واالوكسجيف وارجوف خامؿ وثاني اوكسيد الكربوف 

 .2الكبريتوف نادرة كاليميـو والييدروجيف والميثاف والزيثوف و

كما يحتوي الغالؼ الجوي عمى بعض الغازات السامة مثؿ )النشارد والميثاف واوؿ 
 الكربوف واوكسيد النتروز(. اوكسيد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  50-43د. إسماعٌل نجم الدٌن زنكنة , المصدر السابق , ص1  
, دار الكتب 1د. أحمد محمد حشٌش , المفهوم القانونً للبٌئة فً ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر , ط 2

 23 -26, ص2002القانونٌة , مصر , 
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 المطمب الثاني /االساس القانوني لحماية البيئة 

يالحظ اف االىتماـ بتنظيـ االساس القانوني لحماية البيئة قد برز وبنطاؽ واسع      
 منيا اـ الوطنية.عمى المستويات كافة سواء الدولية واالقميمية 

مي نجد اف العديد مف المؤتمرات عقدت ومثميا مف فعمى الصعيد الدولي واالقمي     
 .1االتفاقيات ابرمت بيف الدوؿ بخصوص تاميف حماية البيئة مف التموث

ف احكاـ القانوف الدولي لمبيئة والقانوف الدولي لحقوؽ االنساف والقانوف الدولي إ     
ة مواردىا تؤكد واجب الدوؿ واالفراد في العمؿ عمى تحسيف البيئة وصياناالنساني 

مف التموث ,وذلؾ في مقابؿ تشديد ىذه االحكاـ عمى دور االنساف في بيئة نظيفة 
 .2مف التموث وفي االنتفاع بموارد البيئة وثرواتيا الطبيعية عمى نحو سميـ

وخاصة منيا تمؾ االحكاـ  وبعبارة اخرى فاف احكاـ القانوف الدولي العاـ ,     
تفرض التزاما قانونيا عاما بحماية البيئة مف اخطار  نبثقة عف فرعيو سالفي الذكرمال

وتحمؿ المسؤولية عف اصالح كافة االضرار البيئية التي قد تمحؽ  ,الدمار والتموث 
بالدوؿ االخرى جراء النشاطات التي تتـ مباشرتيا في االقميـ الوطني لمدولة او تحت 

سنده في اكثر مف مصدر  لطبيعيةاشرافيا وواليتيا ويحؿ االلتزاـ العاـ بحماية البيئة ا
مف المصادر المعتبرة في انشاء القواعد وترتيب االلتزامات القانونية الدولية واف 
حماية البيئة البشرية وتحسينيا يجب اف يكوف احد اىداؼ التقدـ واالنماء االجتماعي 

خطيرة وجسيمة بالنظـ البيئية ,ينبغي حظر  وانو مف اجؿ ضماف عدـ وقوع اضرار
 واطالؽ الطاقة بتمؾ الكمية او ذلؾ التركيز فريغ المواد السامة او المواد االخرى ,ت

ضارة وانو "يتعيف عمى الدوؿ الذي يتعدى قدرة البيئة عمى تحويميا الى مواد غير 

                                                           
 205سابق , صم. عالء نافع كطافة , المصدر ال 1
د. عبد علً محمد سوادي , حماٌة البٌئة الطبٌعٌة فً القانون الدولً اإلنسانً , مجلة رسالة الحقوق تصدر  2

 2ص -2014السنة السادسة  -العدد الثانً  -كلٌة القانون  -عن جامعة كربالء 
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الحفاظ عمى البيئة بما فييا البيئة البحرية لضماف  كافة اف تتعاوف مف اجؿ تيسير
الطبيعية المستخدمة او التي تصمح لالستخداـ في  الحفاظ المناسب عمى الموارد

 .1انتاج المواد الغذائية"

كما انو يحظر عمى الدوؿ استخداـ اعمي البحار في اغراض قتالية باعتبارىا      
الدولية  ومسؤولة عف الوفاء بالتزاماتيا ممتزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا ,

 ية والحفاظ عمييا وفقا لمقانوف الدولي .المتعمقة بحماية البيئة البحر 

لـ اوردت ضمف ااما عمى الصعيد الداخمي فنالحظ اف العديد مف دوؿ الع     
حقوؽ االنساف دساتيرىا نصوص تؤكد عمى وجوب حماية البيئة بوصفيا جزء مف 

 مف ذلؾ ما تضمنو الدستور الفرنسي بعد تعديمو الدستوري المرقـ االساسية ,
اطف و ضمف حقوؽ الم حماية البيئة مف عد  إذ )ميثاؽ البيئة(  2005(سنة 205)

 الفرنسي.

الى اف )كؿ انساف لو الحؽ في التمتع ببيئة  1979دستور اسبانيا لعاـ  واشار     
 .2 مالئمة لمتقدـ االنساني مثمما يتعيف عميو واجب المحافظة عمييا(

لكؿ فرد حؽ العيش في ظروؼ الى اف " 2005وقد أشار الدستور العراقي لعاـ     
)تكفؿ الدولة حماية البيئة بيئة سميمة " وقد اشار ايضا الى الحؽ في حماية البيئة 

 .3 والتنوع االحيائي والحفاظ عمييا(

العراقية السابقة لمدستور الحالي لوجدنا اف المشرع العراقي  ولو رجعنا الى الدساتير
    19704/تموز/16ف نصوص دستورتدريجي ضم اخذ بفكرة حماية البيئة بشكؿ 

                                                           
 3د. عبد علً محمد سوادي , المصدر السابق , ص 1
 205نقالً عن م. عالء نافع كطافة , المصدر السابق , ص 1313ٌا لسنة ( من دستور اسبان45المادة ) 2
 م .2005( من الدستور العراقً النافذ لسنة 2, 1, ف33المادة ) 3
م. رنا ٌاسٌن حسٌن العبادي , وسائل اإلدارة فً حماٌة البٌئة , مجلة رسالة الحقوق , تصدر عن جامعة بغداد  4

 121-126, ص2011نً , السنة الثالثة , كلٌة الطب البٌطري , العدد الثا
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كيد عمى ضماف حماية الصحة مف خالؿ التأ الى حماية البيئة ضمناً  قد اشارو 
بيف مسالة  ما ادركنا التالـز الكبير ة والطفولة .واذاالعامة ورعاية االسرة واالموم

حماية البيئة ومسالة حماية الصحة العامة واالنتاج الزراعي والصناعة ومخمفاتيا 
عمى  تأثيرعمييا وىي بذات الوقت ليا  تأثيرارة وغيرىا مف المواضيع التي لمبيئة الض

لمتالـز الذي بينيما نفيـ انو كؿ التشريعات التي تعالج المواضيع سالفة  راً ظنالبيئة 
 حماية البيئة .مسألة و صراحة أ عالجت ضمناً  الذكر
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 املبحث الثبني

  اهليئبث االداريت املختصت

 حبمبيت البيئت
حرصت اغمب الدوؿ المتحضرة عمى حماية البيئة مف خالؿ سمطاتيا المركزية      

الكفيمة  تختص بدراسة السبؿلس مختصة لحماية البيئة حيث االمتمثمة بالوزارة او مج
مشروعات القوانيف  بما في ذلؾ اعداد بالحفاظ عمى سالمة البيئة ودفع التموث عنيا,

تراىا ضرورية لحماية البيئة , وسنبيف في ىذا البحث السمطات ئح التي اوالمو 
 ختصة في حماية البيئة في كؿ مف مصر والعراؽ,مالمركزية والييئات المحمية ال

طمب الثاني الييئات مطمب االوؿ السمطات المركزية وفي الملذلؾ سنتناوؿ في ال
 المحمية.
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 اية البيئةالمختصة بحمالمطمب االول/السمطات المركزية 

ففي  بحماية البيئة مف بمد الى اخر المختصةتختمؼ السمطات المركزية      
جميورية مصر العربية قد ادرؾ المشرع المصري اىمية الحفاظ عمى البيئة وصيانة 
مواردىا منذ اوائؿ ىذا القرف فضمف التشريعات العقابية نصوص ذات ابعد بيئية 

,ويتضمف النص عمى انشاء جياز لشؤوف 1994لسنة 4وصدر اخيرا قانوف رقـ 
ىذا القانوف حموؿ جياز  قرر لحماية البيئة في مصر وقد البيئة كجية مختصة

فيما  ,1982لسنة  631شؤوف البيئة محؿ الجياز المنشأ بقرار رئيس الجميورية رقـ 
 لو مف حقوؽ وما عميو مف التزامات عمى اف ينقؿ العامموف بالجياز القديـ الى جياز

 . 1واقدميتيـالبيئة بدرجاتيـ ,ؤوف ش

ـ فأف الحكومة المصرية خصصت وزارة لمتنمية االدارية دتق وعالوة عمى ما     
وزارة شؤوف البيئة عمى الوجو -والبيئة لذلؾ سنتناوؿ أوال: جياز شؤوف البيئة .ثانيا :

 -االتي :

 -جياز شؤوف البيئة : -أوال:

بيئة عدة امور منيا الييكؿ التنظيمي يقتضي الحديث عف جياز شؤوف ال     
 لو لمباشرة ىذه االختصاصات .واختصاصاتو ,والصالحيات المخولة  لمجياز,

عمى ترشح الوزير  اً مف رئيس الجميورية بناء ويعيف بقرار -رئيس الجياز: -أ
المعاممة  المختص لشؤوف البيئة وعرض رئيس مجمس الوزراء ويتضمف قرار تعيينو

 338رئيس مجمس الوزراء رقـ  وطبقا لما قررتو الالئحة التنفيذية بقرار ,2المالية لو

                                                           
 المصري . 1334لسنة  4( قانون رقم 2المادة ) 1
 113د. عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 2
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فأنو يكوف مسؤوال عف تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيؽ  ,1995لسنة 
 .1والقرارات التي يتخذىا مجمس ادارتو اغراض الجياز ,

 -مجمس ادارة الجياز : -ب

ة عمى شؤوف وتصريؼ اموره  ىو السمطة العميا المييمن مجمس ادارة الجياز     
ولو اف يتخذ مف القرارات ما يراه الزما  ووضع السياسة العامة التي يسير عمييا,

 .2لتحقيؽ االىداؼ التي انشأ مف اجميا وفي اطار الخطط القومية

وفي حالة غياب  ئة ,يويشكؿ ىذا المجمس برئاسة الوزير المختص بشؤوف الب     
وجود مانع لديو يحؿ محمو في مباشرة اختصاصاتو  او رئيس مجمس ادارة الجياز

 ويمثؿ رئيس مجمس االدارة الجياز في عالقتو بالغير نائب رئيس مجمس االدارة ,
 .3وأماـ القضاء

مسؤوال عف تنفيذ السياسة العامة الموضوعة  ويكوف الرئيس التنفيذي لمجياز     
 .4لتحقيؽ اغراض الجياز وقرارات مجمس االدارة

 -اختصاصات عديدة ىي : مس ادارة الجيازاف لمج

 ئخطة الطوار  قومية لحماية البيئة ,الخطط ال , منيا الموافقة عمى عدة امور -1
والموافقة عمى  , اعداد مشروعات القوانيف المتعمقة بالبيئة ضد الكوارث ,ة يالبيئ

وخططو عمى سياسة التدريب البيئي  المشروعات التجريبية التي يضطمع بيا الجياز,
الموافقة عمى اسس  ,عمى المعدالت والنسب المالئمة لضماف عدـ تموث البيئة ,

االشراؼ عمى صندوؽ حماية وتنمية  البيئي لممشروعات , واجراءات تقييـ التأثير

                                                           
 . 1335لسنة  332( من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم 5المادة ) 1
 المصري . 1334لسنة  4( قانون رقم 4المادة ) 2
 121د مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , صد. عٌد محم 3
 المصري . 1334لسنة  4( قانون رقم 5المادة ) 4
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مية عمى الموائح الداخ البيئة ,عمى الييكؿ التنظيمي لمجياز وفروعو بالمحافظات ,
عمى مشروع الموازنة  الداخمية ولوائح العامميف فيو ,وائح مال ولوائح العامميف فيو ,

 السنوية الخاصة بالجياز.

النظر في كؿ ما يرى مجمس االدارة عرضو مف مسائؿ تدخؿ في اختصاص  -2
  .1الجياز

تحديد ما يعرض مف قراراتو عمى مجمس الوزراء التخاذ قرار في شانيا وفي  -3
خاصة تمؾ التي يرى عرضيا عمى  جميع االحواؿ عمى المجمس اف يضمف قرارتو

 قيقيا .تح دراسة عف تكاليؼ التنفيذ والنتائج المنتظر مجمس الوزراء

 -االميف العاـ لجياز شؤوف البيئة : -ج

حد العامميف مف شاغمي الوظائؼ العميا ,يتـ اختياره مف قبؿ الوزير أ وى     
لمجياز ,ويكوف دوره المختص بشؤوف البيئة ,وذلؾ بعد اخذ راي الرئيس التنفيذي 

في مباشرة االختصاصات التي اناطيا بو القانوف , ويكوف لو  معاونة رئيس الجياز
رئاسة العامميف في الجياز ولو عمييـ سمطة رئيس القطاع , و عمؿ االميف العاـ 
تحت اشراؼ رئيس الجياز كذلؾ يتولى االميف العاـ امانة مجمس ادارة شؤوف البيئة 

 .2صوت معدود في المعادالت اال اذا كاف عضوا في المجمسدوف اف يكوف لو 

 وزارة الدولة لشؤوف البيئة . -ثانيا :

متخصصة لالىتماـ بشؤوف البيئة في مصر قد عمى الرغـ مف اف انشاء وزارة      
حيث تـ تكميؼ اوؿ 1997جاء في وقت قريب جدا , وذلؾ في اوائؿ يوليو عاـ 

لسنة  275بموجب قرار رئيس الجميورية رقـ راء وزير لشؤوف البيئة بمجمس الوز 

                                                           
 المصري . 1334لسنة  4( القانون رقم 4المادة ) 1
 125عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 2
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ومنذ ذلؾ الحيف تركز الوزارة بالتعاوف مع كافة شركاء التنمية عمى تحديد  , 1997
 لمسياسات البيئية في مصر. الرؤية البيئية والخطوط العريضة 

, يباشر وزير الدولة لشؤوف  1997لسنة  275بموجب قرار رئيس الجميورية رقـ 
  -االتية : 1ختصاصاتالبيئة اال

المختص بشؤوف البيئة المنصوص عمييا  جميع سمطات واختصاصات الوزير -1
, يكوف لو حؽ تمثيؿ جياز شؤوف البيئة في  19942( لسنة 4في قانوف البيئة رقـ )

 عالقتو بالغير واماـ القضاء . 

الالزمة  دعيـ قطاعاتو واصدار القراراتتطوير نظـ العمؿ بجياز شؤوف البيئة وت -2
 لذلؾ . 

االتفاؽ والتنسيؽ والتعاوف مع الوزارات والجيات االخرى المعنية لمعمؿ عمى  -3
 تنفيذ احكاـ قانوف البيئة والئحتو التنفيذية .

ئة بعد اتباع القواعد يصدار القرار الخاص بالييكؿ الوظيفي لجياز شؤوف البإ -4
 واالجراءات الخاصة بذلؾ .

الى الرئيس التنفيذي لجياز شؤوف البيئة في الموائح  االختصاصات المسندة -5
 ., مالـ يفوضو الوزير في شيء منياوالقرارات 

 

 

                                                           
وزارة الشإون البٌئٌة المصرٌة منشور على الموقع الرسمً ل 1331لسنة  215قرار رئٌس الجمهورٌة رقم  1

eeaa.gov.eg.com 
 المصري . 1334لسنة  4( قانون رقم 3المادة ) 2
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أما في العراؽ فأف السمطة المركزية المختصة في حماية البيئة ىي مجمس حماية 
  -: البيئة وسنتناوليا كؿ عمى حدة ووزارة وتحسيف البيئة ,

( لسنة 3نص فانوف حماية البيئة رقـ ) -:مجمس حماية وتحسيف البيئة  -أوال :
كما بيف القانوف تشكيمو برئاسة وزير  ,1الممغى عمى تأسيس ىذا المجمس 1997

التي كانت قريبة مف  واختصاصاتوالعمؿ فيو  وبيف ايضا كيفية سير الصحة ,
 .2القانوف السبؽ لممجمس االختصاصات التي حددىا

ي المجمس ىو الجية المختصة بحماية بؽ الذكر بقاوبموجب القانوف الس     
,الى اف صدر أمر  وتحسيف البيئة ويممؾ اختصاصات عديدة في القياـ بمياميا

والذي نص عمى أف " يتـ  2003( لسنة 44المؤقتة رقـ )لمواد سمطة االئتالؼ 
غاء مجمس حماية وتحسيف البيئة التابع لمجمس الوزارة في ظؿ لبموجب ىذا االمر ا

 السابؽ...."نظاـ الحكـ 

  .3بموجب ىذا النص تـ الغاء مجمس حماية وتحسيف البيئة والحاقو بوزارة البيئة

( لسنة 37رقـ )ف ىذا االمر لـ يدـ طويال فقد صدر قانوف وزارة البيئة العراقي إ     
المجمس في قانوف حماية وتحسيف البيئة  موروأعاد العمؿ بالمواد المتعمقة بأ 2008
المعدؿ ,حيث جاء نص في قانوف الوزارة المذكور بالغاء أمر  1997( لسنة 3رقـ )

 .4 2003( لسنة 44سمطة االئتالؼ المؤقت ذي الرقـ )

 

                                                           
الملغى نقالً عن الموقع االلكترونً درر  1331لسنة  3العراقً رقم ( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة 3المادة ) 1

  wiki.dorar.aliraq.netالعراق , القوانٌن والتشرٌعات العراقٌة , 
 الملغى .  1331لسنة  3( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم 4لمادة )ا 2
نقالً عن جرٌدة الوقائع العراقٌة , العدد  2003لسنة  44( أمر سلطة االئتالف المإقت رقم 2( ف)3القسم ) 3

 23/3/2006, نشر بتارٌخ 4020
 4032الً عن جرٌدة الوقائع العراقٌة العدد نق 2002لسنة  31البٌئة العراقً رقم ( قانون وزارة 13المادة ) 4

 20/10/2002نشر بتارٌخ 
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( 27وتأكد دور المجمس في أطار نصوص قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ )     
الجديد والنافذ حيث جاء في الفصؿ الثاني مف القانوف تحت عنواف  2009لسنة 

ختصاصات اوتحديد صالحيات و  ية وتحسيف البيئة تأسيس وتشكيؿ ,مجمس حما
 .1ويمثمو رئيس المجمس أو مف يخولو المجمس ويرتبط بوزارة البيئة ,

لؼ المجمس مف وزير البيئة رئيسا والوكيؿ الفني لموزارة نائبا لمرئيس ومدير ويتأ     
ـ الوزارات عمى عاـ مف الوزارة عضوا ومقررا , وكذلؾ مف عضوية ممثؿ عف معظ

عاـ في االقؿ ومف دائرة او جية ذات عالقة بحماية البيئة  اف يكوف بعنواف مدير
ومف ذوي الخبرة في ىذا المجاؿ ,وكذلؾ مف عضوية ممثؿ عف امانة بغداد والييئة 

في حماية البيئة  حد الخبراءأو  النشاط االشعاعي , العراقية لمسيطرة عمى مصادر
 .2مف الوزارة يسميو الوزير سكرتيرا لممجمسوموظؼ  يسميو الوزير,

ويمارس مجمس حماية وتحسيف البيئة بموجب القانوف الجديد مجموعة مف 
 -: 3لتحقيؽ أىدافو وىياالختصاصات 

 تقديـ المشورة في االمور البيئية المعروضة عميو . -1

لمعدة مف اابداء الرأي في الجوانب البيئية لمخطط والمشاريع والبرامج الوطنية  -2
 الوزارات والجيات المعنية قبؿ اقرارىا ومتابعة تنفيذىا .

التنسيؽ مع الوزارات والجيات المعنية في اعداد البرامج المحمية الخاصة لحماية  -3
 الطبيعة ومتابعة تنفيذىا .

 أبداء الرأي في العالقات العربية والدولية المتعمقة بشؤوف البيئة. -4

                                                           
 النافذ .  2003لسنة  21( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم 3المادة ) 1
 النافذ .  2003لسنة  21( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم 4المادة ) 2
 النافذ .  2003لسنة  21ً رقم ( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراق6المادة ) 3
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طة الوطنية وخطط الوزارات والجيات المعنية بحماية البيئة ابداء الرأي في الخ -5
 وتقويـ اعماليا.

 ابداء الرأي في التشريعات ذات العالقة بالبيئة ومشاريعيا . -6

 تقويـ أعماؿ مجالس حماية وتحسيف البيئة في المحافظات . -7

ية الطبيعية التعاوف مع الوزارات والجيات المعنية في أعداد قائمة بالمواقع التراث -8
 والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .

في التقرير السنوي لحالة البيئة في جميورية العراؽ قبؿ رفعو الى ابداء الرأي -9
 مجمس الوزراء.

 -وزارة البيئة :-ثانيا :

( لسنة 44رقـ )تأسست وزارة البيئة العراقية بموجب امر سمطة االئتالؼ المؤقت 
سمطة  والغى أمر 2008( لسنة 37ر قانوف وزارة البيئة رقـ )وبعدىا صد 2003

 .1ةاالئتالؼ المؤقت

عمى "تؤسس وزارة تسمى )وزارة البيئة(تتمتع  2008( لسنة 37فقد نص قانوف رقـ )
  ."2بالشخصية المعنوية ويمثميا وزير البيئة اومف يخولو

صحة العامة والموارد تيدؼ الوزارة الى حماية وتحسيف البيئة لمحفاظ عمى الو      
يضمف التنمية  تراث الثقافي والطبيعي واالقميمي بمالالطبيعية والتنوع االحيائي وا

 .3مي في ىذا المجاؿيالمستدامة وتحقيؽ التعاوف الدولي واالقم

                                                           
, نصت على " ٌلغى أمر سلطة األئتالف المإقتة 2002لسنة  31( قانون وزارة البٌئة العراقً رقم 13المادة ) 1

 وزارة البٌئة ". 2003لسنة  44رقم 
 .2002لسنة  31( قانون وزارة البٌئة رقم 2المادة ) 2
 .2002لسنة  31( قانون وزارة البٌئة رقم 3المادة ) 3
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وتسعى وزارة البيئة لتحقيؽ اىدافيا مف خالؿ اقتراح السياسة العامة لحماية      
 سيؽ مع الجيات ذات العالقة في االقاليـ والمحافظات ,تموث , والتنلالبيئة مف ا

 واعداد االنظمة واصدار التعميمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سالمة تنفيذىا 
النظر في القضايا  دراسة االتفاقات والمعاىدات العربية واالقميمية والدولية , ,

متابعة  قترحة لمموارد الطبيعية ,ملومتابعة االستخدامات القائمة وا والمشاكؿ البيئية ,
وتحسينيا واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعمقة بالمموثات سالمة البيئة ل

 .1البيئية

أعداد ونشر وتشجيع  بداء الرأي بصالحية مواقع المشاريع مف النحية البيئية ,ا  و      
,والثقافة البيئية  نشر الوعي الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسيف البيئة ,

أعداد تقرير سنوي عف حالة البيئة في  ,اقامة وتشجيع الندوات التدريسية الخاصة ,
العمؿ  االثر البيئي , دراسة تقرير العراؽ ,الحفاظ عمى التراث الطبيعي والثقافي ,

مواقع الطبيعية المسجمة وطنيا , اقامة وأدارة المحميات عمى حماية الطبيعة وال
بناء قواعد معمومات بيئية وأدامة تحديثيا , أتخاذ الوسائؿ الالزمة لحماية  الطبيعية ,

البيئة واالنساف مف مخاطر االشعاع , وضع أسس لالدارة السميمة لمموارد الكيمياوية 
أعداد المشروعات والقوانيف واالنظمة والتعميمات  واالحيائية والنفايات الضارة ,

د المكاتب والجيات االستشارية والمختبرات في اعداد اعتما المتعمقة بحماية البيئة ,
 .2تقارير تقرير االثر البيئي

والوزير ىو الجية االعمى في الوزارة والمسؤوؿ عف تنفيذ سياسة الوزارة ويمارس      
الرقابة عمى انشطتيا وفعاليتيا , وتصدر عنو التعميمات واالنظمة الداخمية والقرارات 

                                                           
 .2002لسنة  31( قانون وزارة البٌئة رقم 4المادة ) 1
 .2002لسنة  31( قانون وزارة البٌئة رقم 4المادة ) 2
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عمى عالقة بعمؿ الوزارة وتشكيالتيا وسائر شؤونيا االدارية في كؿ مالو  واالوامر
 .1والتنظيميةوالفنية والمالية 

ونستخمص مما سبؽ االشارة اليو مف اختصاصات وصالحيات مجمس حماية       
مثابة مستشار وتحسيف البيئة ووزارة البيئة أف مجمس حماية وتحسيف البيئة يكوف ب

نما تحتفظ وزارة البيئة يب طات متصمة بحماية البيئة ,عماؿ ونشاومنسؽ فيما يتعمؽ بأ
جية االدارية المركزية التي تتمتع باختصاصات وصالحيات ادارية واسعة لبكونيا ا

 .2في مجاؿ حماية البيئة العراقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2002لسنة  31( قانون وزارة البٌئة رقم 5المادة ) 1
 220د. إسماعٌل نجم الدٌن زنكنة , المصدر السابق , ص 2
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  المطمب الثاني/الهيئات المحمية

عامة لنظاـ ـ االسس ال1971لقد وضع دستور جميورية مصر العربية لسنة      
حيث حدد  , في مصر ,وذلؾ تحت عنواف االدارة المحمية الالمركزية المحمية ,

اردىا المالية وضمانات اعضائيا وتمتعيا بالشخصية و تشكيميا واختصاصيا وم
 .1االعتبارية

ولممجالس المحمية تمؾ دور في حماية البيئة وعناصرىا في نطاقيا الجغرافي      
بصيانة وتنمية البيئة مف خالؿ مجالس المحمية والشعبية وذلؾ عف طريؽ قياـ ال

االىتماـ بالنظافة العمة ,ومراعاة توافر االشتراطات البيئية في المحاؿ والمنشأت 
  .2الصناعية وكذلؾ االماكف السكنية الواقعة في نطاقيا

ولتحقيؽ منظومة المركزية لالدارة العامة البيئية في مصر وتفعيؿ دور      
فظات في متابعة وادارة االنشطة التي تتعمؽ بتحسيف حالة البيئة عمى المستوى المحا

المحمي وكذلؾ الحفاظ عمى الموارد الطبيعية قاـ جياز شؤوف البيئة بانشاء شبكة مف 
الفروع االقميمية لو مدعمة بشبكة مف معامؿ القياسات البيئية وكذلؾ تطوير ودعـ 

 .3مكاتب شؤوف البيئة بالمحافظات

بشأف أنشاء ثمانية فروع اقميمية  1995لسنة  187الوزاري رقـ  القرار بالفعؿ صدرو 
وقد  2000لسنة  56وزاري اخر رقـ  اعقبو صدور قرار تابعة لجياز شؤوف البيئة ,

 حدد أختصاصات الفروع االقميمية لجاز شؤوف البيئة .

 

                                                           
 33, ص2006ر الجامعة الجدٌدة , مصر , , دا1العلو , القانون اإلداري , ط راغب د. ماجد 1
 236عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 2
  eeaa.gov.eg/Arabic/main/Branches.aspالموقع الرسمً لوزارة شإون البٌئة المصرٌة  3
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لفرع االقميمي عمى اف يمارس ا 2000لسنة  56وقد نص القرار الوزاري رقـ      
لمجياز في نطاؽ اختصاصو الجغرافي سمطات وصالحيات الجياز ويشرؼ عمى 

ات الواقعة في حدود نشاطو , ىذا وقد تضمف القرار منح الفروع االقميمية المحمي
وىذه  .1قاليمياقعيا في أنيوض بوالأختصاصات عديدة تستيدؼ حماية البيئة وا

 -االختصاصات ىي :

عف الوضع البيئي في المحافظات الداخمة في النطاؽ االقميمي  اعداد الدراسات -1
 لمفرع وصياغة خطة اقميمية لحماية البيئة فييا ,والمشروعات التي تتضمنيا .

 .متابعة تنفيذ المحافظات ليذه الخطط في اطار الخطة القومية لحماية البيئة  -2

شؤوف البيئة وتحقيؽ تنفيذ قرارات الوزير المختص بشؤوف البيئة ورئيس جياز -3
 سياسة وزارة الدولة لشؤوف البيئة.

ئة والئحتو التنفيذية يالمعدؿ بشاف الب 1994لسنة  4متابعة تنفيذ القانوف رقـ -4
 في المحافظات . لتعاوف مع االجيزة المحمية المعنية,وبا

التي تقع في نطاؽ اختصاص الفرع  لممنشآتمراجعة دراسات تقييـ االثر البئي  -5
 لموافقة عمييا.وا

محتمؿ وقوعيا بدائرة اقميـ افرع , والجيات لتحديد انواع الكوارث البيئية ا -6
 , ثراً أتوقع حدوثيا ,والمناطؽ االكثر ت او المسؤولة عف االبالغ في حالة وقوعيا,

 ووضع االجراءات النسبة لكؿ نوع منيا. نيا ,مالمتوقع لكؿ  ومعرفة التأثير

 

                                                           
شإون البٌئة نقالً عن الموقع الرسمً لوزارة  2000( لسنة 56( القرار الوزاري المصري رقم )2المادة ) 1

 . eeaa.gov.eg.comالمصرٌة , 



 

25 

 -تي :أختصة بحماية البيئة بما يمؿ الييئات المحمية الأما في العراؽ فتتمث

 -مجالس حماية وتحسيف البيئة في المحافظات : -اوال:

في  سيس مجالس أقد بادرت القوانيف البيئية المتعاقبة في العراؽ الى انشاء او ت     
مس حماية وتحسيف المحافظات تختص بحماية البيئة وتحسينيا , وترتبط اداريا بمج

 . 1سيا المحافظويرأبيئة المركزي ال

الممغي باف  1986لسنة  76وقد جاء في قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ      
 -مجمس حماية وتحسيف البيئة في المحافظات يمارس االختصاصات االتية :

 الجمس االعمى لحماية وتحسيف البيئة . متابعة تنفيذ قرارات -1

معنية بحماية وتحسيف البيئة في المحافظة التنسيؽ بيف انشطة الجيات ال -2
 ومتابعة تقييـ اعماليا .

 وضع الخطط لحماية وتحسيف البيئة في المحافظة. -3

النظر في المتعمقة بحماية وتحسيف البيئة في المحافظة وتقديـ التوصيات الى  -4
شأت لممنالمجمس االعمى بشأنيا ,واقتراح ايقاؼ العمؿ أو الغمؽ المؤقت أو الدائـ 

 مموث لمبيئة في المحافظة . أي نشاط ذي تأثير والمعامؿ أو االقساـ أو الوحدات أو

النافذ فقد تـ معالجة   2009سنة ل 27أما في قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ      
 .2ئة في سياؽ مادة واحدةيمجالس المحافظات المتخصصة بحماية وتحسيف الب مرأ

                                                           
الملغى نقالً عن الموقع األلكترونً ,  1326لسنة  16م ( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رق11المادة ) 1

  wiki.dorar.aliraq.netدرر العراق , القوانٌن والتشرٌعات العراقٌة , 
حٌث نصت على " ٌإسس فً كل  2003لسنة  21قم ( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً ر1المادة ) 2

محافظة مجلس ٌسمى )محلس حماٌة وتحسٌن البٌئة فً المحافظات( ٌراسه المحافظ وٌرتبط بالمجلس تحدد 
 مهامه وسٌر العمل فٌه وتسمٌة أعضائه بتعلٌمات ٌصدرها رئٌس المجلس .
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ادة لـ تبيف تشكيمة ومياـ وكيفية سير العمؿ لمجالس ويالحظ أف ىذه الم          
بؿ ترؾ تحديد وتعييف المسائؿ تمؾ الى تعميمات يصدرىا رئيس مجمس  المحافظات ,

 في المركز )وزارة البيئة(. حماية وتحسيف البيئة

ونرى اف ىذه الخطوة لممشرع العراقي منتقدة وذلؾ مف جية عدـ اعطاء      
ؾ المجالس بصورة صريحة في القانوف وايضا ترؾ المسائؿ الشخصية المعنوية لتم

الجوىرية  المتعمقة بيذه المجالس تكوينيا, كيفية سير العمؿ فييا أختصاصاتيا وغير 
 ذلؾ .

 -الدوائر االقميمية التابعة لوزارة البيئة : -ثانيا :

ذلؾ عمى كما سبقت االشارة  , مؤخرا لـ تؤسس في العراؽ وزارة لمبيئة اال     
وكانت الجيات االدارية المختصة بحماية البيئة وتحسينيا ىي )مجمس حماية 

 وتحسيف البيئة( في المركز ومجالس حماية وتحسيف البيئة في المحافظات .

 1997لسنة  3ف البيئة رقـ كما وأسست البيئة بموجب قانوف حماية وتحسي     
نت ىي الجية التنفيذية المركزية )دائرة وتحسيف البيئة( وكاػدائرة سميت ب , يالممغ

واالستقالؿ المالي واالداري ويراس ىذه الدائرة مدير التي تتمتع بالشخصية المعنوية 
عاـ بدرجة خاصة مف ذوي االختصاص وتتمتع الدائرة أيضا بميزانية خاصة بيا 

 .1لتغطية نفقاتيا ونفقات المجمس ومجالس المحافظات

بطت بيا اداريا وفنيا مديريات لحماية البيئة في وىذه الجية التنفيذية ارت     
مياـ التي لواالمحافظات كافة بأعتبارىا ىيئات أدارية أقميمية تمارس الصالحيات 

 .2تعيف ليا مف قبؿ المجمس

                                                           
 م .1331لسنة  3( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم 11المادة ) 1
 ( من القانون نفسه .14المادة ) 2
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تحت ىذا وقد عيف المجمس الدوائر واالقساـ بموجب التعميمات الصادرة عنو      
مياـ اقساـ حماية وتحسيف البيئة في  والتي سميت )تعميمات 1998لسنة  (1رقـ )

اذا تكونت بموجبيا تمؾ االقساـ والمديريات مف التشكيالت  .1المحافظات وتشكيالتيا(
 -االتية :

 شعبة الرقابة البيئية  -1

 شعبة التوعية البيئية   -2

 شعبة الدراسات  -3

 البيئة شعبة شؤوف مجمس المحافظة لحماية وتحسيف  -4

لسنة  44يس وزارة البيئة بموجب أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ سأبيد انو بعد ت
حة الحؽ مجمس حماية وتحسيف البيئة الى وزارة البيئة بدال مف وزارة الص 2003

عتبارا مف تاريخ نقمو الى وزارة االعتبارية المستقمة اوسمبو عف شخصيتو المعنوية او 
 .2بيئة والغى شخصيتيا المعنويةدائرة حماية وتحسيف ال البيئة, كما ألغى االمر

وبالتالي أصبحت االقساـ والمديريات البيئية المنتشرة في محافظات العراؽ تتبع وزارة 
 البيئة مف الناحية االدارية والفنية .

  

 

 

 
                                                           

 241الدٌن زنكنة , المصدر السابق , ص د. اسماعٌل نجم 1
 2003لسنة  44( أمر سلطة االئتالف المإقتة رقم 1القسم ) 2
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 لثاملبحث الثب

 وسبئل االدارة الىقبئيت حلمبيت البيئت

 
ف االدارة بصدد ممارستيا ف وسائؿ االدارة الوقائية لحماية البيئة تصدر مإ     

الوظيفية الضبط االداري , وعمى ىذا االساس فأف سمطة الضبط االداري البيئي أف 
تستخدـ أحدى ىذه الوسائؿ لحماية البيئة مف التموث ,ولبياف ىذه الوسائؿ سوؼ 
نتناوؿ في المطمب االوؿ االنظمة والتعميمات وفي المطمب الثاني سنتناوؿ القرارات 

 ي المطمب الثالث سنتناوؿ التنفيذ الجبري.ما فالفردية أ
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 المطمب االول/االنظمة والتعميمات 

 تمؾ القواعد العامة الصادرة مف سمطات اخرى غير البرلماف. باألنظمةيقصد      
المجتمع أنيا قواعد عامة مجردة تضعيا السمطة التنفيذية لحماية النظاـ العاـ في  أو

ت الضبط االداري قيودا وضوابط لمحريات الفردية بقصد وعف طريقيا تضع ىيئا
الحفاظ عمى االمف العاـ او الصحة العامة أو السكينة العامة وبالتالي تمس وبشكؿ 

ونواه يجب مراعاتيا عند مباشر حقوؽ االفراد وحرياتيـ وذلؾ بما تتضمنو مف أوامر 
تمؾ  أو ة بالمرورمباشرة ىذه الحقوؽ والحريات . ومف أمثمتيا االنظمة الخاص

المتعمقة بمراقبة االغذية والوقاية مف االمراض المعدية وأالوبئة وكذلؾ االنظمة 
 .1المتعمقة بالمحاؿ العامة وتمؾ التي تتعمؽ بالميف المختمفة وغيرىا

نيا لحماية البيئة بعناصرىا ألوتعد انظمة الضبط مف أىـ وسائؿ االدارة      
وتستيدؼ  لفيا ,كما تتضمف عقوبات لمف يخا ,ضوعية تتضمف قواعد عامة ومو 

فمثال وضع نظاـ يتضمف منع  تنظيـ بعض أوجو نشاط االفراد حماية لمنظاـ العاـ ,
ستخداـ االت التنبيو يضمف المحافظة عمى السكينة ااستخداـ مكبرات الصوت وعدـ 

 العامة ويحد مف التموث السمعي .

لحماية البيئة عبارة عف قواعد عامة  أف أنظمة الضبط االداري التي تصور     
االداري المختصة بذلؾ في سبيؿ المحافظة عمى  مجردة تصنفيا ىيئات الضبط 

النظاـ العاـ البيئي مف خالؿ حماية البيئة مف التموث بمختمؼ عناصرىا بما ال 
 .2ةئيوالتشريعات المعنية بحماية الب يتعارض مع الدستور
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المختصة باصدار أنظمة الضبط االداري فاف االمر  وفيما يخص السمطة     
عمى النص صراحة عمى الجية يختمؼ مف دولة الخرى فقد حرصت اغمب الدوؿ 

 1958 المختصة التي تممؾ سمطة اصدارىا , ففي فرنسا نص دستور سنة 
 . 1عمى اف السمطة التنفيذية ىي الجية المختصة باصدار انظمة الضبط

الجية التي تتولى اصدار انظمة الضبط  1971ستور سنة اما في مصر فقد حدد د
بشكؿ صريح باف اعطى لرئيس الجميورية صالحية اصدارىا و ىذه االنظمة 
والتعميمات تصدر دوف الحاجة الى االستناد الى القانوف , كما يمكف لرئيس 

ولممشرع الجميورية اصدار الموائح التنفيذية لمقوانيف الضبطية ولو تفويض غيره 
صريح ـ مف نص  2005وقد خال دستور العراؽ لعاـ , ذلؾ ل ىاخر  ةتحديد جي

ؿ في الدساتير المقارنة مة مستقمة , كما ىو الحايخوؿ الحكومة سمطة اصدار انظ
مة نظألىذه السمطة اىمية , ولـ يمنح الدستور الحكومة سوى اصدار ا التي اولت

اصدار -لصالحيات االتية :ء امجمس الوزرا يمارسالتنفيذية اذ نص عمى انو "
مة والتعميمات والقرارات بيدؼ تنفيذ القوانيف" وكاف يستحسف بالمشرع العراقي االنظ

صدار ىذه االنظمة , بأعدـ اغفاؿ ذلؾ وايراد نص صريح يحدد السمطة المختصة 
  .2لتجنب الخالفات الفقيية و االجتيادات القضائية

ري فقد صدرت بعض الموائح والتعميمات التي وتطبيقا لما ورد في الدستور المص     
( لسنة 4المصري رقـ ) , منيا الالئحة التنفيذية لقانوف البيئةيئة بتعنى بحماية ال

(لسنة 33لتي صدرت بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ) المعدؿ أ  1994
 . 2005( لسنة 1741والمعدلة  بقرار قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ )  1995

                                                           
اعٌل صعصاع البدٌري , األسالٌب القانونٌة لحماٌة البٌئة من التلوث , مجلة المحقق المحلً للعلوم أ.د اسم 1

 65, ص 2013السنة السادسة , ’ القانونٌة والسٌاسٌة , العدد الثانً 
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( 27اما في العراؽ عمى الرغـ مف تشريع قانوف حماية البيئة وتحسينيا رقـ)      
, اال انو لـ يتـ اصدار التعميـ و التوجييات الخاصة بتطبيقو , وكاف  2009لسنة 

االجدى بالمشرع العراقي ايراد نص مشابو لقانوف البيئة المصري يحدد المدة الالزمة 
ه المشرع جاء غامضا لنصو عمى بقاء لصدور التعميمات . فالنص الذي اورد

لسنة  ( 3االنظمة والتعميمات الصادرة بموجب قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ )
الممغي نافذة بما ال يتعارض واحكاـ ىذا القانوف حتى صدور ما يحؿ محميا  1997

لوزير البيئة  اجاز 2008لسنة  ( 37او يمغييا , اال اف قانوف وزارة البيئة رقـ )
مة لتسييؿ تنفيذ قانوف حماية البيئة , واستنادا لذلؾ لصدرة صدار تعميمات وانظا

وزارة البيئة تعميمات الوقاية مف االشعة غير المؤذية الصادرة مف منضمات اليتؼ 
, والنظاـ الداخمي لتشكيالت وزارة البيئة ومياميا 2010لسنة  ( 1المحموؿ رقـ ) 

 . 2011لسنة  (1رقـ ) 

  -جب توفرىا لصحة صدور االنظمة  والتعميـ :الشروط الوا

ف يجب اال تخالؼ انظمة الضبط الصادرة لحماية البيئة نصا تشريعيا سواء م -1
نيا صدرت لسد نقص التشريع او التوقيع كيفية الناحية الموضوعة اـ الشكمية أل

 قانونيةنيا في مرتبة ادنى منو لذا يجب عمييا اف ال تخالؼ القواعد ال, و أل تطبيقو
                                                                                                                                                                  . 1المشروعية أاالعمى منيا تطبيقا لمبد

مييزا ليا عف قرارات ينبغي أف تصدر الالئحة بصور قواعد عامة مجردة ,ت -2
ى الضبط الفردية الصادرة لحالة فردية خاصة بؿ ينبغي اف يخاطب بيا مجموع 

االفراد ,وصدورىا عمى غير ىذه الصورة يؤدي الى أنتقاء صفة الالئحة عنيا 
 وتتحوؿ الى مجرد قرار فردي متى توافرت أركانو .
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د عف تطبيؽ الئحة يجب عمى ىيئات الضبط أف تمتـز بالمساواة بيف االفرا -3
الضبط عمييـ متى توافرت شروطيا ,اي مساواتيـ باالوامر والنواىي دوف أفراد 
أحدىـ أو بعضيـ بمعاممة خاصة اذا تساوو في مراكزىـ , ومما الشؾ فيو أف 

بيئة يعـ المجتمع باسره لذا يجب أف حد عناصر اللذي ينتج عف المساواة بأ اضرر لا
 ـ بحمايتيا.يتساوى االفراد في االلتزا

يجب عمى ىيئات الضبط االداري أختيار أنظمة الضبط المجدية في توخي  -4
االفراد الى أوجو االخالؿ المراد توقييا وأذا ما  الخطر وأقميا مشقة ,بتوجيو نظر

تجاوزت سمطة الضبط االداري ذلؾ وفرضت وسيمة محددة كانت متجاوزة لسمطاتيا 
تممؾ تحديد عدد الحيوانات  ف "ىيئات الضبط اللذا قضى  مجمس الدولة الفرنسي با

أيواؤىا التي يؤوييا اصحابيا في مساكنيـ الف ىناؾ وسائؿ اخرى لموقاية مما يسببو 
مف ازعاج" ,وطبقا لذلؾ يجب اف تكوف انظمة الضبط التي تصدر لحماية بيئة 

ا يؤدي تزيد عف الحد المطموب لذلؾ مم مناسبة لمخطر البيئي المراد توقيو واف ال
 .1الى تقييد حرية االفراد
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 المطمب الثاني/القرارات الفردية

وىي عبارة عف اوامر ونواه فردية تصدر عف سمطات الضبط االداري البيئي في      
حالة  بصدد الخاص لشخص معيف او مجموعة أشخاص معينيف بذواتيـ أوالنشاط 
 بيدؼ حماية النظاـ العاـ البيئي. محددة ,

االصؿ أف تصدر ىذه االوامر الفردية استنادا الى نص في القانوف او االنظمة و      
ومع ىذا  واف تكوف مطابقة لما ورد في النص مف أحكاـ وقواعد قانونية . الضبطية ,

يوجد ما يمنع ىيئة الضبط أف تصدر قرارا فرديا بصدد تنظيـ نشاط فردي  فانو ال
انوف او نظاـ ,شريطة اف يكوف ذلؾ في ظرؼ معيف لـ يتـ تناولو بالتنظيـ بواسطة ق

 .استثنائي يستدعي اتخاذ ىذا االجراء باعتباره الوسيمة الوحيدة لمواجية ىذا الظرؼ 
تختمؼ ىذه القرارات عف بقية القرارات االدارية االخرى في كونيا تنفيذ جميع  وال

في التشريعات  سواءا أكانت واردة في الدستور أـ القواعد القانونية التي تعميا ,
وأكثر مف ذلؾ حتى في حالة عدـ وجود نص  أو االنظمة االدارية , البرلمانية ,

القانونية  ئف غير مشروعة مف ما خالفت المبادتشريعي تستند عميو فأنيا تكو 
 .1العامة

ومف امثمة القرارات الضبطية الفردية ذات الصمة بحماية البيئة أو أحدى      
زالة أكواـ االسمدة البمدية أو إوقرار ب , منزؿ ايؿ لمسقوط بيدـ قرار , عناصرىا

 النفايات المكدسة في احد االماكف العامة.
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الشروط الالـز توفرىا لصحة صدور القرارات االدارية البيئية الفردية واذا تخمؼ      
 , 1شرط مف ىذه الشروط تصبح القرارات عرضة لمطعف بيا اماـ القضاء االداري

 -ي:والشروط ى

أي في نطاؽ القوانيف  صدر االمر او القرار في نطاؽ المشروعية القانونية ,اف ي -1
غائو تطبيقا لمقاعدة العامة التي توجب لمشروع ويجب ا كاف غير االو  والموائح ,

أو التشريعات أو  خضوع القاعدة االدنى لمقاعدة االعمى منيا درجة كالدستور
أذ اقتضت محكمة  حكاـ القضاء االداري العراقي ,وذلؾ ما استقرت عميو ا االنظمة ,
االداري بانو )ليس لممحافظ حجر متعيد عموة المخضر بحجة عدـ تسديد القضاء 

 . 2مستحقات الدولة عف ايجار العموة لمخمفة قرار الحجز لمقانوف(

فردي بيئي مخاؼ  يفيـ مف ذلؾ انو ليس لييئات الضبط االداري البيئي أصدار قرار
 يجعمو عرضة لاللغاء . ـ أعمى منو واف فعمت ذلؾ جاز الطعف بقرارىا ممالنص عا

أف يبني القرار الفردي عمى وقائع مادية فعمية حقيقية تبرر اصداره ,وبخالؼ  -2
أذا استند عمى وقائع غير صحيحة أي  ذلؾ يعد القرار معيبا ويكوف عرضة لاللغاء

النظاـ العاـ البيئي .وتطبيقا –يكوف اه موضوع محدد بالمحافظة عمى النظاـ العاـ 
لذلؾ قضت محكمة القضاء االداري في مصر بالغاء قرار رفض ترخيص باقامة دار 

  .3سينما في مدينة )شبرا(

تصدر مف سمطة الضبط أف  ويشترط كذلؾ لصحة القرارات االدارية الفردية , -3
المختصة باصدارىا ,لكونيا أكثر مف غيرىا قدرة ومعرفة بالظروؼ المكانية والبيئية 

بيعة المكاف واحتياجاتو المختمفة ,وبالتالي أقدر عمى تحقيؽ أىدافيا لما تتمتع بو طو 
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المصانع  بإقامةاحة اماميا , كالقرارات الخاصة المت باألساليبمف كفاءة ومعرفة 
 المموثة لمبيئة بعيدا عف المساكف .ش والور 

أيضا أف يستند القرار الفردي لسبب صحيح ومشروع ومحدد بوقائع ويشترط  -4
ظاىرة تبرر لييئات اضبط اصداره ,اما أذا كاف السبب الذي أستند اليو القرار عاما 

مف قبؿ القضاء  االداري غير مشروع ومستحؽ االلغاء مبيما ,يكوف القرار أو
ي فالسبب الذي تستند اليو سمطات الضبط االداري عند وجود وصؼ معيف االدار 

لعامة مف االمراض واالوبئة تعد عمى سبيؿ المثاؿ وقاية الصحة ا ما, يءيرتبط بش
السبب وراء صدور قرار التطعيـ وحماية البيئة والحفاظ عمى جماليا يمثؿ السبب مف 

  .1اصدار رفع النفايات

القرارات االدارية واف يكوف القرار الفردي الزما لحماية ويشترط أخيرا لصحة  -5
النظاـ العاـ البيئي .اي يستيدؼ غاية محددة وىي منع االخالؿ –النظاـ العاـ 

يترؾ لييئات  بالنظاـ العاـ او المساس بو, عمى اف تقرير االخالؿ بالنظاـ العاـ ال
راء المتخذ والحماية , أي البد مف تحقؽ التناسب بيف االجالضبط بصورة مطمقة 

 .2المطموبة أي أف يكوف متناسبا مع الخمؿ الذي ترغب سمطة الضبط االداري تقاربو
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 المطمب الثالث /التنفيذ المباشر

ويقصد مف ىذه الوسيمة مف وسائؿ االدارة الوقائية لحماية البيئة حؽ االدارة في      
بالقوة الجبرية دوف الحجة الى اذف مف  أف تنفذ قراراتيا وأوامرىا الضبطية عمى االفراد

 بأذفيمكف ليا اف تستخدـ القوة المادية اال  مف قاعدة أف االدارة ال القضاء كأستثناء
النظاـ مف المحافظة عمى سالمة الدولة و  سابؽ مف القضاء .وذلؾ لتمكينيا

 .1والمجتمع

االداري وتعد ىذه الوسيمة مف اخطر الوسائؿ الممنوحة لسمطات الضبط      
النطوائيا عمى خطر كبير ييدد الحريات العامة ,ويقضي عمييا اذا ما اساءت االدارة 
أستعماؿ سمطاتيا ذاتيا . وبالتالي فأف ضرورة ضماف أطاعة القانوف وتأكيد سيادتو 
ىي التي تبرر ىذه الوسيمة مف الناحية القانونية وذلؾ متى ما أنعدـ في القانوف أي 

 أجراء أخر.

يذا فأف السمطة الضبطية لالدارة في مجاؿ التنفيذ المبشر لقراراتيا ليست ل     
 يجوز أستخداميا أال في حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر مطمقة ,بؿ مقيدة وال

غير تمؾ الحاالت يكوف التنفيذ المباشر أجراء غير مشروع ومعيبا يعيب اساءة .وفي 
 .2متى ما طعف فيو أماـ القضاء أستعماؿ السمطة وبالتالي يكوف موضعا اللغائو

بما  وتتمثؿ الحاالت التي تستطيع بيا الجية االدارية تنفيذ قراراتيا تنفيذا مباشرا,     
 -يأتي:

 وجود نص في القانوف يبيح لييئات الضبط استعماؿ القوة المادية لتنفيذ قراراتيا. -1

                                                           
, دار الجامعة الجدٌدة االسكندرٌة , 1د. ماجد راغب الحلو , قانون حماٌة البٌئة فً ضوء الشرٌعة , ط 1
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نظاـ العاـ ,ويتطمب ويشترط فييا وجود خطر داىـ وجسيـ ييدد الحالة الضرورة  -2
,واف تكوف ىنالؾ مف أجيزة الضبط االداري سرعة التدخؿ لتالفيو والقضاء عميو 
االداري عف التنفيذ غاية وىي تنفيذ قرارات مشروعة يمتنع الموجو اليو تدبير الضبط 

ىو الوسيمة الوحيدة لممحافظة عمى النظاـ العاـ  يكوف التنفيذ المباشر وأف اختياريا ,
 .1ة مع الضرورة الذي دعت الييامتباين كوف القوة المستخدمة لمتنفيذت  ا أف,واخير 

 -الشروط الالـز توفرىا لصحة صدور التنفيذ المباشر ىي:

مف خالؿ التنفيذ المبشر سواء استند مشروعية القرارات االدارية المراد تطبيقيا  -1
ماؿ العقب أذا تـ تنفيذا مف أع ويعد التنفيذ المباشر القرار لنص تشريعي أـ الئحي ,

لقرارات ادارية غير مشروعة مما يستمـز الغائو ,وفي مجاؿ حماية البيئة يقصد بيذا 
الشرط أف تكوف القرارات االدارية الصادرة لحماية البيئة والمراد تنفيذىا جبرا موافقة 

اإلداري لمقانوف أي أف تستمد مشروعيتيا مف النصوص التي تخوؿ سمطات الضبط 
 .2يئي استخداـ القوة وبالتالي تعد ممزمة ليا ويجب عمييا تطبيقيا والتقيد بياالب

اف يثبت امتناع االفراد عف تنفيذ القرارات االدارية او التمرد عمييا طوعا واختيارا  -2
أي أف تميؿ االفراد فترة مناسبة لتنفيذ  يعد تبميغيـ ومنحيـ فرصة لمتنفيذ الطوعي ,

وبعكس  يـ فأف لسمطات الضبط االداري اتباع التنفيذ الجبري ,قراراتيا وعند أمتناع
 يعد أعتداء عمى الحريات ألنويجوز لسمطات الضبط االداري استخداـ القوة  ذلؾ ال

يوجد ما يمنع سمطات الضبط مف استخداـ القوة لحفظ النظاـ  وبخالؼ ذلؾ ال ,
 .3العاـ
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 302,ص2003
 14أ. د اسماعٌل صعصاع البدٌري , المصدر السابق , ص 2
 15أ. د اسماعٌل صعصاع البدٌري , المصدر السابق , ص 3



 

38 

ري لتفادي ما قد ينتج مف يشترط اف يقتصر التنفيذ الجبري عمى ما ىو ضرو  -3
خداـ القوة تبعا لمحد االدنى والضروري تأف يكوف اسعدـ تنفيذ القرار االداري , اي 

وبالقدر المطموب لتحقيؽ الغرض منو ,وليس لسمطات الضبط استخداـ وسائؿ 
تبعا لمحد االدنى والضروري التعسؼ باستخداـ القوة  اضافية غير ضرورية أو

وليس لسمطات الضبط استخداـ وسائؿ  قيؽ الغرض منو ,المطموب لتح وبالقدر
قامت  التعسؼ باستخداـ القوة دوف أدنى مبرر ,واذا ما اضافية غير ضرورية أو

 . لإللغاءبذلؾ كاف عمميا غير مشروع ومستحقا 
انو في حاؿ عدـ توفر الشروط السابقة لمقاضي االداري  ومما يجدر مالحظتو ,     

 ترتب عميو مف اثار . اري الذي نفذ بالقوة وازالة ماأف يمغي القرار االد

وبذلؾ يكوف لسمطات الضبط االداري وفي سبيؿ حماية البيئة سموؾ طريؽ      
 . 1لو وفقا لمقواعد العامةالتنفيذ المباشر متى ما توافرت الشروط الالزمة 
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 املبحث الرابع

 عالجيتوسبئل االدارة ال

 حلمبيت البيئت 
الؿ ىذا البحث سوؼ نحاوؿ تسميط الضوء عمى فكرة الجزاءات االدارية مف مف خ

خالؿ تناوؿ كؿ ما مف شأنو أف يزيؿ الغموض عمييا نظرا لحداثتيا عمى الساحة 
القانونية ولذلؾ سوؼ نتناوؿ في المطمب االوؿ مفيـو الجزاءات االدارية البيئية وفي 

رية البيئية ومف ثـ نتناوؿ في المطمب المطمب الثاني سنتناوؿ صور الجزاءات االدا
 الثالث ضمانات فرض الجزاءات االدارية. 
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 ئيةيالمطمب االول/مفهوم الجزاءات االدارية الب

ومدى والتمييز بينو وما يشتبو بو , البحث عف دواعي نشأة الجزاء االداري ,     
بيا الفقو لمجزاء االداري مشروعية ىذا الجزاء . وربما ترجع ثورة التعريفات التي قاؿ 

الى عدـ وجود رغبة لديو في حصر نطاؽ ىذا الجزاء في امور محددة أو لصعوبة  ,
وضع تعريؼ عاـ لمجزاء االداري يتضمف كافة أنواع الجزاءات التي تصدر عف 

 .1السمطة االدارية

مى لـ يرد تعريؼ الجزاء االداري االولي بصفة عامة في القوانيف اذ اقتصرت ع     
"تمؾ غياب التعريؼ التشريعي ليا , وعرؼ بعض الفقياء الجزاءات االدارية بانيا 

الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقفيا سمطات ادارية عادية او مستقمة 
)كالييئات(بواسطة اجراءات ادارية محددة النظر عف ىويتيـ الوظيفية ,بيدؼ ردع 

  .2ئح"بعض االفعاؿ المخمفة لمقوانيف والموا

وعرفو البعض االخر بانو عقاب يعيد المشرع بسمطة توقيعو الى جية ادارية, عمى 
 .3كؿ مف يخالؼ التزاما قانونيا اوال يتمثؿ الحد القرارات االدارية

 السمطات االدارية المستقمة )لجاف وعرفيا اخروف بكونيا "جزاءات توقعيا االدارة أو
نتيجة الرتكابيـ  دوف تدخؿ القضاء سات,سمطات(عمى االفراد او المؤس ,مجالس,

جرما عمى مصمحة يحمييا المشرع ,وذلؾ بيدؼ حماية  مخالفة او اعتداء او
 المصمحة العامة او النظاـ االقتصادي او النظاـ العاـ" .
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ويالحظ اف مفيوـ الجزاء االداري طبقا لما ورد بالتعريفات السابقة لو طابع      
مجرد تيديد فرد معيف او جماعة معينة . فيو عقاب عف  يقتصر عمى وال العقاب ,

عدـ  تمؾ الجماعة عمى مخالفة التزاـ قانوني أو االفعاؿ التي اتاىا ىذا الفرد او
 .1اداري االمتثاؿ لقرار

,ليا  أما تعريؼ الجزاءات االدارية البيئية فيمكف تعريفيا بانيا القرارات االدارية الفردية
مى فرد لتطبؽ ع ية دوف الرجوع الى القضاء,السمطة االدار طابع الجزاء تصدر عف 

او تعاقدية تربطيـ باألدارة .  معيف او جماعة محددة . خارج نطاؽ عالقة وظيفية
في حدود و  تشكؿ اخالال بالبيئة , وذلؾ بموجب نص تشريعي , تيانيـ افعاالأل

 . 2الضمانات الواردة بيذا النص

يتفؽ مع ىذا التعريؼ كونو  لسابؽ ذكره اعاله ا اف التعريؼحث اويرى الب     
 ولذلؾ تعرؼ الجزاء االداري بانو )قرار تضمف عنصر تميز الجزاء االداري البيئي ,

التي توقع الجزاء االداري ىي سمطة ادارية سواء كانت مركزية أو السمطة و فردي 
ي البيئي ىو المركزية وشرعية الجزاء االداري البيئي واف اليدؼ مف الجزاء االدار 

 .حماية البيئة(
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 المطمب الثاني/ صور الجزاءات االدارية البيئية 

البيئة  ايةيمكف القوؿ باف الجزاءات االدارية التي تممؾ االدارة توقيعيا بيدؼ حم     
 تنقسـ الى صور متعددة, تندرج في الغالب وبحسب ما اتفؽ عميو أكثر الفقياء

 .1وجزاءات ادارية غير مالية , دارية ماليةجزاءات ا –.ضمف صورتيف ىما 
 -بياتيف الصورتيف سوؼ نتناوليا كؿ واحدة عمى حدة كما يمي : ةاطولإلح

 -لجزاءات االدارية المالية:ا-أوال:

يتخذ ىذا النوع مف الجزاءات المالية لمشخص ىدفا لتوقيعيا مف جانب االدارة ,وىي 
ا االدارة لمواجية حالة خرؽ القوانيف تمثؿ أىـ الوسائؿ التي يمكف أف تستعيف بي

الى نواع عديدة ة بحماية البيئة ,تنقسـ وتقسـ ألالمختمفة والتي مف بينيا تمؾ المتعمق
ولما كاف الذي يعنينا في ىذا المجاؿ ىو بياف انواعيا في درجة يتعذر معو حصرىا .

ت و ورد نص ف مف ىذه الجزاءاالىـ نوعيمجاؿ حماية البيئة , فانو يمكف اف نشير 
البيئية سواء في العراؽ اـ فرنسا اـ مصر وىي : الغرامة المالية  ب التشريعاتفي اغم

  -: 2االدارية , و المصادر االدارية , ويمكف بيانيا كاالتي

  -الغرامة المالية االدارية: -1

وىي عبارة عف مبمغ مف النقود تفرضو االدارة بقرار اداري عمى مف تسبب      
لبيئة , وذلؾ تنفيذا لنص قانوني يبيح ليا فرض تمؾ الغرامة , وتعد مف اكثر بتموث ا

تقريرىا ازاء مخالفات حرصت بعض التشريعات البيئية الجزاءات االدارية والتي 
 .3البيئة واالعتداء عميياتمويث 
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وغالبا ما تتخذ الغرامة االدارية شكؿ المالغ المالية لذلؾ نجد انو قد اكتسبت      
ية خاصة و متميزة مف بقية الغرامات المالية الصادرة في مجاؿ حماية البيئة و اىم

بخاصة الغرامات المالية الجنائية , فصدور الغرامة المالية  البيئية مف جية االدارة 
بعيدا عف تدخؿ القضاء جعمتيا تتميز مف الغرامة الجنائية التي ال تفرض اال بحكـ 

ت طويمة تتطمبيا الدعوة الجزائية , كما تفرض عمى قضائي يصدر بعد اتباع اجراءا
فو الشخصية بمعنى انيا ال تيتـ رو المخالؼ في اغمب االحواؿ مف دوف مراعات ظ

تثير أي  كما انيا الالتقرير المعاممة العقابية المعروؼ في الغرامة الجنائية  لمبدأ
اصة بخالؼ أشكالية بشأف تطبقيا عمى االشخاص المعنوية سواء العمة اـ الخ

أنطالقا مف مبدأ شخصية الغرامة الجنائية التي يمكف اف يثار بشأنيا ىذا االشكاؿ 
 .1العقوبة

أعطى صالحية  1981لسنة  89وفي العراؽ نجد أف قانوف الصحة العامة رقـ      
فرض الغرامة االدارية لوزير الصحة أومف يخولو بحؽ صاحب المحؿ الخاضع 

القانوف أو االنظمة أو التعميمات لتمؾ  ألحكاـمخالفة  حاؿ لالدارة أو الرقابة  في 
دوف أف تحدد الحد  ( مائتاف وخمسوف الؼ دينار ,وذلؾ مف 250000العقوبة وىو )

قد اعطى  2009لسنة  27وكذلؾ فاف قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ  .2االدنى ليا
تقؿ  غرامة ال 3فرض تقؿ وظيفتو عف مدير عاـ ممف ال يخولو لوزير البيئة او مف

( عشرة مميوف دينار 10000000تزيد عمى ) وال ( مميوف دينار1000000عف )
تكرر شيريا حتى ازالة المخالفة عمى كؿ مف خالؼ أحكاـ القانوف المذكور واالنظمة 

 والتعميمات الصادرة بموجبو.
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 -المصادرة االدارية : -2

جبرا بغير مقابؿ وىي عينية دائما المصادر بصورة عامة عبارة عف نزع الماؿ      
ت عمى قدر معيف مف الماؿ ,وقد تكوف الصادرة االدارية منصبة عمى حصبواف أ

 .1بوطة بعد انقضاء الدعوى الجزائيةأشياء محرمة بذاتيا مثؿ مصادرة االسمحة المض

والمصادرة نوعاف , مصادرة عامة و مصادرة خاصة , فالمصادرة العامة محميا      
وة المحكـو عميو , اما المصادرة الخاصة فمحميا شيء معيف قد يكوف جسـ كؿ ثر 

 .الجريمة او يكوف قد استعمؿ فييا او تخمص منيا
عقوبة جنائية وتقظي بيا المحاكـ الجنائية , بيد انو االصؿ في المصادرة و      

ري وطبقا لقانوف العقوبات االداري , يكوف لالدارة اف تقدر المصادرة كجزاء ادا
 تكميمي او تبعي او اصمي لمواجية بعض الجرائـ االدارية.
ومع ذلؾ فقد اجاز القضاء الفرنسي لييئات الضبط اف تصادر المواد الغذائية الفاسدة 
المعروضة لمبيع , وذلؾ ليدؼ حماية صحة االفراد . كما تعد مصادرة المطبوعات 

ضائح مف اشير صور لتي تنشر لفاالتي تتضمف وصؼ الجرائـ المثيرة لمفتف و 
 .2المصادرة االدارية  في فرنسا

جيزة الرقابة الصحية المخولة جاز قانوف الصحة العامة العراقي أىذا وقد ا     
مصادر المواد الغذائية ومستحضرات التجميؿ و المنظفات و المواد الداخمة في 

بصورة غير  صنعيا و الممنوع تداوليا في السوؽ المحمية او التي دخمت الى العراؽ
اصولية , كما ليا اف تصادر المواد و االجيزة و المعدات و االدوات المصنعة و 
المكائف التي تستخدـ لصناعة و تجييز و تحضير المواد الغذائية و مستحضرات 

                                                           
, الفكر الجامعً , 1لنظم الوظٌفٌة المعاصرة , طد. عبد الرإوف هاشم بسٌونً , نظرٌة الضبط اإلداري فً ا 1
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او عدـ الحصوؿ التجميؿ و المنظفات في حالت تكرار مخالفة الشروط الصحية 
 .1عمى االجازة الصحية المطموبة

  -: الجزاءات االدارية غير المالية -: اثاني

ينبع مف كونيا  أف تسمية ىذه الصورة مف الجزاءات االدارية بغير المالية , ال     
ثيرىا عمى ذمتو المالية يكوف بطريقة نما تأا  و  النواحي المالية لممخمؼ ,تؤثر عمى  ال

احؽ مف الجزاءات يفرؽ معناىا الى اعتبارىا جزاءات اليسر و  غير مباشرة . كما ال
المالية , وانما يكوف العكس صحيحا في بعض االحواؿ المالية وذلؾ لكونيا في 

تتضمف تقييدا لمحقوؽ والحريات ,نحو الحؽ في العمؿ ,وحرية التجارة االغمب 
 .2والصناعة

جزاءات االدارية غير المالية التي تيدؼ الى حماية البيئة فيما لومف ابرز ا     
ويمكف بانيا  وسحب الترخيص , ـ التشريعات البيئية غمؽ المنشاة ,نصت عميو معظ

  -كما يأتي :

  -ة او وقؼ العمؿ :أشنغمؽ الم -1

ة او وقؼ العمؿ في مجاؿ حماية البيئة , المنع مف استمرار أيقصد بغمؽ المنش     
ت محال او اداة ...( متى ما كان غالؿ المنشاة )مصنع ,محؿ تجاري , مكتبتاس
 . 3لخطر او الضررا الى يض البيئةلتعر 
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طاء عويحرص المشرع في كثير مف القوانيف المتعمقة بحماية البيئة عمى ا     
 في بعض الحاالت . ويرجع ذلؾ الى ما الجيات االدارية صالحية توقيع ىذا الجزاء

نشطة الخطرة عمى البيئة وعمى زاء مف فعالية لكونو يضع حدا لأليتسـ بو ىذا الج
 وسالمة االنساف , فضال عف منع تكرار ممارسة ىذه االنشطة في المستقبؿ.صحة 

لوزير الصحة سمطة الغاء  1981لسنة  8وأعطى قانوف الصحة العامة العراقي رقـ 
االجازة الصحية وغمؽ المحؿ العاـ عند ثبوت وجود تموث في البيئة ييدد سالمة 

 . 1وصحة المواطنيف في ذلؾ المحؿ
,لوزير البيئة  2009لسنة  27حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ  قانوف كما أجاز

زالة أو أي جية أو مصدر مموث لمبيئة ألأومف يخولو أنذار أي منشأة أو معمؿ 
وفي حالة عدـ  باإلنذار( عشرة أياـ مف تأريخ التبميغ 10العامؿ المؤثر خالؿ )

( يوما قابمة 30تزيد عمى ) االمتثاؿ فمموزير أيقاؼ العمؿ أو الغمؽ المؤقت مدة ال
 .2لمتمديد

 -سحب أو الغاء الترخيص : -2

تجيز العديد مف التشريعات الخاصة بحماية البيئة لمجيات االدارية المختصة      
سحب الترخيص الالـز لمباشرة أنشطة معينة وذلؾ في حالة أخالؿ  سمطة الغاء أو

 المرخص لو لمضوابط والشروط الخاصة بممارستيا. 
تي مف ولعؿ الغاء الترخيص مف أشد وأقصى الجزاءات االدارية البيئية ال     

 .3ت التي تخؿ بالبيئةالممكف أف تتعرض ليا المنشأ
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سحب  1963لسنة  1228وأجاز قانوف المنشأت النووية الفرنسي رقـ      
أذا لـ  في حالة عمؿ خالؿ الفترة المحددة فيو ,أوالترخيص اذا لـ يكف وضع المنشاة 

ترخيص جديد طبقا تستخدـ لمدة مستمرة قدرىا سنتيف , ويتعيف الحصوؿ عمى 
 .1لمقواعد المقررة

أما في العراؽ نجد أف المشرع أيضا في قانوف حماية وتحسيف البيئة خوؿ      
االدارة سمطة توقيع ىذا الجزاء كعقوبة ادارية تبعية لمتعويض عف االضرار البيئية 

يؿ وزير البيئة والجيات االدارية المختصة سمطة تقرير مسؤولية ,فقد نص عمى تخو 
ىمالو أو تقصيره أو بفعؿ منيـ تحت رعايتو إو أبفعمو الشخصي كؿ شخص يتسبب 

البيئية ,مع الزامو  أو رقابتو أو سيطرتو مف االشخاص أو تابعيو عف االضرار
 قبؿ حدوث الضرروأزالة  الضرر, وأعادة  الحاؿ الى ما كاف عميو  بالتعويض ,

وطبقا لمشروط  ددىا وزارة البيئة ,وذلؾ بوسائمو الخاصة وضمف المدة التي تح
 .2الموضوعة منيا

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م1363لسنة  1222( قانون المنشآت النووٌة الفرنسً رقم 5المادة ) 1

 35نقالً عن د. إسماعٌل نجم الدٌن زنكنة , المصدر السابق , ص
 .2003( لسنة 21( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة العراقً رقم  )33,  32المادة ) 2
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 مطمب الثالث/ ضمانات فرض الجزاءات االدارية البيئية لا

دى التشابو بيف الجزاءات االدارية والجزاءات في نطاؽ القانوف الجنائي مف أ     
ة توافر ضمانات قانونية في الجزاءات ضرور الى –ع العقاب حيث أف لكؿ ميما طاب

ات شكمية االدارية البيئية , وىذه الضمانات تنقسـ الى ضمانات موضوعية وضمان
 -وسنتناوليا فيما يأتي كؿ عمى حدة :

 -لضمانات الموضوعية لمجزاء االداري البيئي : ا  -أوال:

ضرورة مراعاتيا في عمى االدارة  القانونية تفرض ئىنالؾ مجموعة مف المباد     
ومبدأ عدـ رجعية  البيئي ,الجزاء االداري البيئي وىي مبدأ شرعية الجزاء االداري 

 .1سب بيف الجزاء والمخالفة البيئيةابدأ التنمالداري البيئي , و الجزاء  ا

كأصؿ عاـ يقصد بمبدأ الشرعية الجنائية  -مبدأ شرعية الجزاء االداري البيئي : -1
لفاظ أليا ب بنص قانوني يحدد تمؾ الجريمة واجزاء المقرر عقوبة اال جريمة وال و الأن

االساسية التي يرتكز عمييا  ئيعتبر مف المبادكافية ومحددة , وعمى ىذا النحو , 
قد أكد عمى تبني النظاـ  2005وفي دستورنا العراقي الدائـ لعاـ  قانوف العقوبات,

ير ىذا الدستور وبشكؿ صريح الى تبنو لمبدأ , ثـ يش2الديمقراطي االتحادي
 .4وأكد كذلؾ عمى مبدأ مساواة العراقييف جميعا أماـ القانوف ,3المشروعية

                                                           
 . 516د. عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 1
  النافذ . 2005( من الدستور العراقً لسنة 1المادة ) 2
( من نفس الدستور نصت على )السٌادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعٌتها , ٌمارسها 5المادة ) 3

 باالقتراع السري العام المباشر وعبر مإسساته الدستورٌة(
( من نفس الدستور نصت على )العراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس أو 14المادة ) 4

ة أو األصل أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو العرق أو القومٌ
 االجتماعً(
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توقيع الجزاءات االدارية ويرى الفقو والقضاء االدارييف أف منح االدارة سمطة      
ض عمييا ر التي مف بينيا الجزاءات البيئية بما تتضمنو مف طابع العقاب يفالعامة و 

 . 1ضمانا لحقوؽ االفراد وحرياتيـ أضرورة التقيد بيذا المبد

 -مبدأ تناسب الجزاء االداري مع المخالفة البيئية : -2

وانما عمييا أف   تعمو السمطة المعنية بتوقيع الجزاء في أختياره , التناسب اال     
 .2ية وأثارىاتتخذ ما يكوف عمى وجو المزـو ضروريا لمواجية المخالفة االدار 

كما أف تقدير المخمفة االدارية أمر يستنتج مف طبيعة وظروؼ ارتكابو ومدى اضراره 
أف يكوف اال احد القواعد  يعدو الجزاء والمخالفة الوالتناسب بيف  بالمصمحة العامة ,

اف  العقابية الحديثة التي تفرضيا مقتضيات العدالة والرغبة في االبتعاد وبالعقوبة مف
االمر  مبررالسيمة لمتنكيؿ بالمخالؼ مف خالؿ تعسفيا في العقاب بشكؿ غير تكوف و 

الذي قد يدفع المخالؼ الى العند لمعاودة اثبات المخالفة نتيجة لفقدانو الثقة في 
االفراط في الشدة فقط انما يشمؿ االسراؼ في التساىؿ يعني عدـ التناسب  االدارة وال

الذي يغريو الى معاودة  رده الجزاء االمري غير المبرر مع المخالؼ بحيث ال
 .3تفريط أفراط وال المخالفة وبالتالي فاف مبدأ التناسب يقتضي العمؿ بقاعدة ال

الى ضرورة  2009لسنة  27ممس في قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ نوفي العراؽ 
حددة وىي أف تراعي االدارة عند فرض جزائي التفويض وازالة الخالفة البيئية معايير م

 .4ومستقبالً  نياً آثيرىا عمى البيئة أومدى ت درجة خطورة المواد المموثة ,

 

                                                           
 . 154م.م عالء نافع كطافة , المصدر السابق , ص 1
 . 156م.م عالء نافع كطافة , المصدر السابق نفسه , ص 2
الة ماستر فً جامعة محمد خٌضر تاسة الهاشمً , ضمانات مشروعٌة العقوبات اإلدارٌة فً الجزائر , رس 3

 . 66, ص2013بالجزائر , كلٌة القانون العلوم السٌاسٌة قسم القانون , 
 . 2003لسنة  21/ثانٌاً( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة رقم 32المادة ) 4
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 -مبدأ عدـ رجعية الجزاء االداري البيئي : -3

يا ميجع في الطبيعة الردعية مايشترؾ الجزاء االداري مع العقوبة الجنائية      
 لذي بمقتضاه التخضع لمقواعد العامة في النظاـ العقابي ومنيا عدـ الرجعية وا

يسري الجزاء عمى ما أكتمؿ مف وقائع قبؿ نفاذ النص العقابي الذي يجرميا حيث 
الشخص بوقوعو تحت طائمة  أيفاج انيا لـ تكف مجرمة مف قبؿ ىذا النفاذ وحتى ال

 .1عف فعؿ كاف مباحا حاؿ أثباتو لو عقوبة ادارية

المستقر عمييا في القانوف  ئاالداري يعد مف المباد كما اف مبدا عدـ رجعية القرار
 تفرض اال بقرار اداري , االداري ,وبذلؾ يخضع الجزاء االداري لممدا نفسو كونيا ال

الداري ومنيا المفروضة في مجاؿ الحماية البيئية الجزاء اعدـ رجعية  أغير أف مبد
 -عميو استثنائيف ىما :

اف يطبؽ عميو القانوف بمصمحة مرتكب المخالفة البيئية الذي يمكف  يتصؿ -االوؿ:
 الجديد كاف اصمح لو مف السابؽ .

في ظؿ قانوف قديـ  يتعمؽ بحالة المخالفات البيئية المستمرة التي تبدأ -ثانيا :
يمكف لالدارة اف تمـز المخالؼ بترتيب  وتستمر الى حيف نفاذ القانوف الجديد فينا

 .2أوضاعو بحسب احكاـ القانوف الجديد

عمى أف "تمنح العراقي  2009لسنة  27ة وتحسيف البيئة رقـ وجاء في قانوف حماي
( ثالثة سنوات مف تاريخ نفاذه لترتيب 3المنشأت القائمة قبؿ نفاذ ىذا القانوف ميمة )

 .3امو"كأوضاعيا وفقا الح

 
                                                           

 61-66تاسة الهاشمً , المصدر السابق , ص 1
 155م.م عالء نافع كطافة , المصدر السابق , ص 2
 2003لسنة  21( قانون حماٌة وتحسٌن البٌئة رقم 36المادة ) 3
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 -الضمانات الشكمية لمجزاء االداري البيئي : -ثانيا :

د بيا تي ينبغي عمى االدارة التقيتتمثؿ ىذه الضمانات بمجموعة مف الشكميات ال     
عند فرض الجزاءات االدارية البيئية بحؽ المخالؼ وىي اجراءات قد ترد في المرحمة 

أو في مرحمة الطعف  السابقة عمى توقيع الجزاء االداري البيئي , او اثناء تنفيذه ,
 ونشير الى نوعيف مف ىذه الضمانات التي تشتمؿ عمى االجراءات ,1القضائي ضده

بيئي ,ونبيف ىذه االجراءات كما الالزمة مراعاتيا لكفالة توقيع الجزاء االداري ال
 -ي:أتي

 -ة بالفعؿ المخؿ بالبيئة:أشنأو اعذار مستقؿ الم اخطار -1

باالفعاؿ ف أمستغميا او صاحب الش يعتبر أنذار , أو أخطار مدير المنشاة أو     
ب القانوف وجودىا جزا اداريا بيئيا مف المخمة بالبيئة الصادرة عف منشأتو والتي رت

اىـ الضمانات الشكمية السابقة عمى توقيع الجزاء ,اذ ىي بمثابة طمب موجو الى 
 ,مرتكب الفعؿ المخؿ بالبيئة لالمتناع عف اتياف ىذه االفعاؿ بالسبؿ المتاحة لديو 

 عنيا. قررموذلؾ لتوخي خضوعو لمجزاء االداري ال

لفرنسي قد أعتبر ىذا االخطار أو االعذار يشكؿ مقدمة لذلؾ نجد اف مجمس ا     
 .2ئة الفرنسييضرورية وجوىرية قبؿ توقيع الجزاءات االدارية المقررة في تقنيف الب

 

 

 

                                                           
 151. م.م عالء نافع كطافة , المصدر السابق , ص1 1
 533-532عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 2
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مشروعية الجزاء االداري ضرورة تمكيف صاحب الشأف مف الطعف عمى  -2
 -البيئي:

قيع جزاءات ادارية عمى يعتبر الطعف القضائي عمى قرارات االدارة الصادرة بتو      
االفراد والمشات ضمانة ىامة وأساسية مف الضمانات التي تصوف حقوؽ وحريات 
االفراد في مواجية ىذه الجزاءات وبخاصة حؽ الممكية وحرية ممارسة التجارة 
والصناعة , وتتبع ىذه االىمية مما تتمتع بو الجية القضائية التي يتـ الطعف أماميا 

دارية البيئية مف حيدة وأستقالؿ أفتقدتو الجية االدارية التي وقعت عمى الجزاءات اال
الطعف عمى الجزاءات االدارية أماـ القضاء الجزاء , ىذا مف ناحية ,كذلؾ ما يميز 

مف امكاف الحكـ بوقؼ تنفيذ الجزاء االداري لحيف الفصؿ في موضوع الدعوى مما 
 .1الدارية عمييـ مف ناحية أخرىيجنب االفراد او المنشأت خطر تنفيذ الجزاءات ا

 تممؾ سمطة وقؼ تنفيذ الجزاء وفي العراؽ نجد اف محكمة القضاء االداري ال     
االداري البيئي استنادا لعدـ وجود نص في قانوف مجمس شورى الدولة يخوؿ المحكمة 
سمطة ىذه السمطة . ونرى اف مف الضروري تدخؿ المشرع بمنح المحكمة سمطة 

االداري في حاؿ توافر ركنا الجدية واالستعجاؿ في الطمب الذي  القراروقؼ تنفيذ 
يمكف اف يقدمو المتضرر مف القرارات االدارية لما مف شانو اف يوفر ضمانا لحقوؽ 

 .2االفراد وحرياتيـ

 

 

 

                                                           
 546د. عٌد محمد مناحً المنوخ العازمً , المصدر السابق , ص 1
 162م.م عالء نافع كطافة , المصدر السابق , ص 2
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 الخاتمة 
ينبغي أف  , بعد أف تناولنا بالحث والدراسة موضوع دور االدارة في حماية البيئة     
ما انتيت اليو ىذه الدراسة التي خمصت الى بمورة عدد مف النتائج فضال عف  نذكر

 -عدد مف المقترحات وىي عمى النحو االتي :

 -النتائج : -أوال
أف حؽ االنساف في بيئة نظيفة وسميمة واجب يقع عمى عاتؽ الدولة ويجعميا  -1

 الخالؿ بذلؾ الواجب .امسؤولة أماـ الدستور عف 

خر في حماية البيئة يرتب في المقابؿ واجبا يقع عمى عاتقو فقد سأف حؽ افرد  -2
شباع حاجات الفرد اباح استغالليا بالقدر الالـز اهلل تعالى البيئة وعناصرىا إل

لممحافظة عمى الحياة وىذه االباحة ليست مطمقة فال يسمح الحد استغالؿ تمؾ 
 العناصر لتحقيؽ الفرد فتتحرر الطبيعة واالنساف .

ئة وتحسيف البيئة في المحافظات بموجب التشريع العراقي يف مجالس حماية البأ -3
الحدود االدارية  أجيزة ادارية محمية لحماية البيئة في أطارالبيئي التي أسس 

أداري المركزي وأف قد جيات  يمكف التسميـ في أنيا تتمتع بتنظيـ ال لممحافظات ,
عد فروعا أدارية تتبع الجية االدارية التي بؿ ت أدارية متمتعة بالشخصية المعنوية ,

 تحسيف البيئة في العراؽ( وفؽ تنظيـ اداري مركزي. تعموىا )مجمس حماية و

تممؾ ىيئات الضبط االداري البيئي اساليب متعددة ومتنوعة تستعيف بيا لحماية  -4
,بوقاية مميزيف  البيئة .النظاـ العاـ البيئي ,وىذه االساليب يمكف ردىا الى اسموبيف

البيئة مف التموث ,أو اساليب عالجية تكوف بشكؿ جزاءات توقعيا سمطات الضبط 
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لمواجية حاالت المساس بالبيئة التي وقعت بالفعؿ لمحد مف ىذه الحاالت والتقميؿ 
 مف أثارىا الضارة بالبيئة.

لفردية ات االدارية البيئية ىي نوع مف انواع القرارات االدارية اتبيف لنا أف الجزاء -5
أذ يمكف توقيعيا عمى كؿ شخص طبيعي  تتسـ بالطابع العقابي والوعي لالشخاص ,

 معنوي ينتيؾ النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة. أو

أتضح لنا بأف االدارة البيئية وحتى تضمف توفير حماية أفضؿ لمبيئة مف خال ؿ  -6
 والضمانات القانونية . ئالمبادبجممة مف  الجزاء االداري البيئي البد ليا أف تتقيد
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 -المقترحات : -ثانيا:

ت تعميمات بصدد منح المكافئا إلصداريئة المختصة في العراؽ ندعو وزارة الب -1
والتدابير التحفيزية الى الجيات أو االفراد الذيف يقوموف بأنشطة تساىـ في حماية 

حث وتشجيع االفراد والجيات  ألجؿا البيئة وتحسينيا ,االمر الذي نراه ميما وضروري
 فردية وجماعية لمصمحة البيئة . بأنشطةلمقياـ 

التي صدار التعميمات أو وزارة البيئة الى االسراع في اء ندعو مجمس الوزرا -2
 . 2009لسنة  (27تسيؿ تنفيذ أحكاـ قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ )

في  يع الدراسات واالبحاث البيئية سواءندعو وزارة البيئة العراقية الى دعـ وتشج -3
 مجاؿ العمـو االنسانية ,وذلؾ مف أجؿ النيوض بواقع البيئة المتردي في العراؽ.

نقترح بضرورة أف تسعى الجيات االدارية المختصة بحماية البيئة في العراؽ  -4
 الى تفعيؿ دورىا في ئة مجالس حماية وتحسيف البيئة في المحافظات (ي)وزارة الب

 توقيع الجزاءات االدارية البيئية.

تشجيع أقامة الدورات والندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية لتوعية المجتمع  -5
 لمبيئة وتنشيط العمؿ مف أجؿ تفعيؿ النشاطات االنسانية لمكافحة التموث.
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