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  الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث
   )مقارنة تحلیلیة دراسة( 

٧٥    



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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  لب األولالمط
  مفھوم تلوث البیئة



 





 





                                                
بحث منشور في مجلـة / یة والبیئة  التنمیة المستدیمة والعالقة بین التنم–عبد الخالق عبد اهللا  )١(

 .٢٤٣، ص١٩٩٨دراسات في التنمیة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
إیهــاب محمــد ملحــم ومجموعــة مــن البــاحثین، العوامــل واألثــار االجتماعیــة لتلــوث البیئــة، بیــت  )٢(

 .٣٩، ص٢٠٠١، ١الحكمة، بغداد، ط
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 ٧٧



 



 









 









 

                                                
 بحـث منـشور فـي مجلـة دراسـات فـي التنمیـة العربیـة، عدنان مصطفى، العرب وقیمة األرض، )١(

 .٤٢٩، ص١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربیة، 
ساطع محمود الراوي، مثلـث التحـدي، النمـو الـسكاني، اسـتنفاذ المـوارد، التلـوث، بحـث منـشور  )٢(

 .٨، ص١٩٩٩في مجلة دراسات في التنمیة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
) ٧،٦،٥،٤،٣(لقـد تـضمن هـذا التـشریع تحدیـد للمــوارد البیئیـة ومـا تعنیـه وذلـك خـالل الفقــرات  )٣(

 .من المادة الرابعة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٧٨
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 ٧٩



 

 



 

  
  









 

                                                
هالــة صـــالح یاســـین الحـــدیثي، المـــسؤولیة المدنیـــة الناجمــة عـــن تلـــوث البیئـــة، دراســـة تحلیلیـــة  )١(

 .١١، ص٢٠٠٠تطبیقیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القانون، موصل، 
أحمــد عبــد الكــریم ســالمة، حمایــة البیئــة فــي التــشریع اإلســالمي، بحــث مقــارن بالتــشریعات .د )٢(

الوضـــعیة، بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر نحـــو دور فاعـــل للقـــانون مـــن حمایـــة البیئـــة وتنمیتهـــا، جمعیـــة 
 .١٠، ص٢/٤/١٩٩٩اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون للفترة من 

 .لحمایة البیئة المصریة) ١٩٩٤ لسنة ٤(القانون رقم من ) ١/٣٧(المادة  )٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٨٠





 



 

  

  
  
  
  

 

                                                
 . وما بعدها١٠أحمد عبد الكریم سالمة، المصدر السابق، ص.د )١(
، ١٩٩٨، ٢١إیهاب محمد ملحم، البیئة والسیاحة، بحث منشور في مجلة رسالة بیئیـة، العـدد  )٢(

 .٤١ص
وااللتـزام بحمایـة البیئـة العربیـة، بحـث إبراهیم محمد العناني، دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة .د )٣(

مقـــدم لمـــؤتمر نحـــو دور فاعـــل للقـــانون فـــي حمایـــة البیئـــة وتنمیتهـــا، جامعـــة اإلمـــارات العربیـــة 
 .٨، ص)٢/٤/١٩٩٩(المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، الذي عقد في 



================================  

 ٨١

  المطلب الثاني 
  الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في التشریعات الوطنیة















 









 

                                                
، ١٩٩٤، عمـــان، ١رشـــید محمـــد الحمـــد، اإلنـــسان والبیئـــة، ط.محمـــد ســـعید الـــصباریني و د.د )١(

 .٢٠١-٢٠٠ص
صاحب عبید الفـتالوي، دور المـسؤولیة المدنیـة فـي حمایـة البیئـة مـن التلـوث فـي ضـوء التقـدم  )٢(

، علــوم إنــسانیة ٨العلمــي والتقنــي، بحــث منــشور فــي مجلــة البلقــاء للبحــوث والدراســات، المجلــد 
 .٣، ص٢٠٠١، تشرین أول، )٢(واجتماعیة، العدد 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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ة البیئة في التشریع العراقي، بحث منشور في مجلـة القـانون عصمت عبد المجید بكر، دراس.د )١(

 .١٩، ص٢٠٠١، )٩(المقارن، العدد 
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 ٨٣





 





 





 







 





 





 

                                                
 .٢١عصمت عبد المجید بكر، المصدر نفسه، ص. د )١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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ـــد خلیـــل الظـــاهر، قـــانون حمایـــة البیئـــة بـــاألردن، دراســـة مقارنـــة، ط.د )١( ، ١٩٩٩، عمـــان، ١خال

 .٧ص
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 ٨٧



 

















 

 

  المطلب الثالث
                                                

وصى الفریق البیئـي التـابع للمؤسـسة العامـة لحمایـة البیئـة هذا وقد أ) الفقرتین آ،ب/٢٠المادة  ()١(
في أربد بضرورة إنشاء مصنع تجفیف الزبل البلدي الطري، كما وافقـت اللجنـة الخاصـة بدراسـة 
نقــل مكــب النفایــات مــن العقبــة علــى إغــالق مكــب النفایــات الحــالي واعتمــاد موقــع أخــر أكثــر 

ة أرض شــمال شــرق العقبــة كمكــب للنفایــات مالئمــة مــن النــواحي البیئیــة، وتــم تخــصیص قطعــ
ًوســیكون مــسیطرا علیــه بــشكل جیــد مــن قبــل الجهــات المختــصة إضــافة إلــى مالئمتــه للنــواحي 

ویذكر أن مكب النفایات الحالي الواقع جنـوب شـرق مدینـة العقبـة أصـبح یـشكل مكرهـة . البیئیة
ل المـشاریع الـسیاحیة صحیة إضافة إلى موقعه القریب مـن التوسـع العمرانـي وبخاصـة فـي مجـا

 بتـــاریخ ١٠٦٢٥ًواالقتـــصادیة التـــي تـــشتهر بهـــا العقبـــة حالیـــا، جریـــدة الـــرأي األردنیـــة، العـــدد 
 .٦١ً، نقال عن صاحب عبید الفتالوي، المصدر السابق، ص٢٦، ص١٢/١٠/١٩٩٩



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٨٨

  قیات الدولیةالحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في االتفا




 

 

  

  
  
  
  
  











 

                                                
، إیهــاب محمــد ملحــم ومجموعــة مــن البــاحثین مــشار إلــى هــذه المــؤتمرات واالجتماعــات لــدى )١(

 .١٥٦ واآلثار االجتماعیة لتلوث البیئة، المصدر السابق، صالعوامل
 .٢٤عصمت عبد المجید بكر، المصدر السابق، ص.د )٢(



================================  

 ٨٩





 



 

















 



 

 

 

 

                                                
 .٩/٤/١٩٣١ في ٩٦٧نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٩٠

  
  

 

 
 

١.  

٢. 



 


 



 

 

 

 

                                                
 .٢٤/١٢/١٩٦٩ في ١٨٢٨نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )١(
 .١/٥/١٩٧٤ في ٢٤٢٠ا المرقم نشر في الوقائع العراقیة بعدده )٢(
 .٢/١٢/١٩٩٦ في ٣٦٤٦نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٣(
 .٢٥/١١/١٩٧٣ في ٢٢٩٧نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٤(
 .١٦/١٠/١٩٨٩ في ٣٢٧٧نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٥(
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 .٢٧/٤/١٩٦٢ في ٦٧٤نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )١(
 .٢٤/١٢/١٩٦٩ في ١٨١٨نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٢(
 .٦/١٢/١٩٦٦ في ١٢٢٩نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٣(
 .١/١٢/١٩٧٤ في ٢٤٢٠نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٤(
 .٢/١٠/١٩٨٩ في ٣٢٧٥نشر في الوقائع العراقیة بعددها المرقم  )٥(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٩٢

  المطلب الرابع
  جزاء اإلخالل بالمحافظة على البیئة من التلوث



















 

 

 

 

 

  الفرع األول 
  المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة









================================  

 ٩٣



 





 





 







 











                                                
 .٢٨٩، ص١٩٦٤سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، مصر، .د )١(
 .٢٠٥، ص١٩٨٠صالح عامر، القانون الدولي للبیئة، القاهرة، .د )٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٩٤







 













 

                                                
، بحـث منـشور )نظریـة تحمـل التبعـة(حسن علـي الـذنون، المـسؤولیة المادیـة . د–للمزید ینظر  )١(

، ١٩٨٤ جامعـة بغـداد، عـدد خـاص، مـایس في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القـانون،
 شـعیب أحمـد ســلیمان، المـسؤولیة المدنیـة علــى تحمـل التبعـة، مجلــة القـانون المقــارن – ٣١ص

 .٣٦٨، ص١٩٨٣، ٥١العراقیة، العدد 
) ٢٩( م –مـــدني ســـوفیتي ) ٤٠٦( م –مـــدني ألمـــاني ) ٨٢٩( م –مـــدني سویـــسري ) ٥٤(م  )٢(

  .مدني بولوني
 .١١اسین الحدیثي، المصدر السابق، صهالة صالح ی: ًنقال عن

  :إن من صور المسؤولیة المادیة في التشریع العراقي المقررة بموجب أحكام القانون هي )٣(
  .مدني) ١٩١( المسؤولیة المادیة للصغیر غیر الممیز والمجنون م -١-
 .١٩٧١لسنة ) ٣٩( المسؤولیة المادیة في قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم -٢-

 .١٢٦هالة صالح یاسین الحدیثي، المصدر السابق، ص )٤(
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 ٩٥





 

 









 



 





                                                
إن قواعــد العدالــة تعــد مــصدر مــن مــصادر القــانون فــي حالــة عــدم وجــود تــشریع أو عــرف أو  )١(

 .مدني عراقي) ١٥٠(ینظر م / قاعدة شرعیة 
 .١٢١سلیمان مرقس، المصدر السابق، ص.د )٢(
، ١٩٧٤مسؤولیة عدیم التمییز، مطبعة الشعب، بغـداد، فخري رشید مهنا، أساس المسؤولیة التقصیریة و )٣(

 .١٥٧ص
، ١٩٨٤، مركـز البحـوث القانونیـة، بغـداد، )المبـادئ واألحكـام(مجید حمید العنبكي، قانون النقل العراقي .د )٤(

 .٧٠ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٩٦



 

 







 

 









 







 

                                                
 .٣٢حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص.د )١(
ي مواجهــة الحاســب اآللــي، بحــث مقــدم حـسام االهــواني، الحمایــة القانونیــة للحیــاة الخاصــة فـ.د )٢(

 . وما بعدها١، ص١٩٨٩إلى مؤتمر القانون والحاسب اآللي، الكویت، 
 .١٥٩فخري رشید مهنا، المصدر السابق، ص )٣(
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 ٩٧















 





 





 

 

  الفرع الثاني
  المسئولیة الجزائیة عن تلوث البیئة





                                                
 .٣١صاحب عبید الفتالوي، المصدر السابق، ص )١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٩٨







 



























 

                                                
 .٤٢صاحب عبید الفتالوي، المصدر السابق، ص )١(
 .٦/٣/١٩٦٦ في ١٢٤٠ المرقم نشر في الوقائع العراقیة بعددها )٢(



================================  

 ٩٩











 

















 








                                                

 .٤٥صاحب عبید الفتالوي، المصدر السابق، ص )١(
 .١٩٩٣لسنة ) ١٢(من قانون حمایة البیئة األردني رقم ) ٩٠(المادة  )٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٠٠

















 











 

 

 

 

 

                                                
 .٥٩٧، ص٢/٥/١٩٨٤ بتاریخ ٣٢٢٩المنشور في الجریدة الرسمیة العدد  )١(



================================  

 ١٠١

  الفرع الثالث 
  المسئولیة الدولیة عن تلوث البیئة











 









 




                                                

مــا واســتمرار العمــل بهــا حتــى یتولــد إتبــاع قاعــدة معینــة لتنظــیم عالقــة "یقــصد بــالعرف الــدولي  )١(
شـعور بـأن هـذه القاعـدة أصـبحت ملزمــة وأن مخالفتهـا تـستوجب الجـزاء وتتـضمن ركنـین مــادي 

  ".ومعنوي
ســـعید عبـــد الكـــریم مبـــارك، أصـــول القـــانون، مطـــابع مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة . د–ینظـــر 

 .١٧٦، ص١٩٨٢والنشر، جامعة الموصل، 
 .٤١ي، المصدر السابق، صهالة صالح یاسین الحدیث )٢(
 .٤١ًنقال عن هالة صالح یاسین الحدیثي، المصدر السابق، ص )٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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 ١٠٣











 

 

  :الخاتمة
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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  :المصادر
 

 

 
 

 
 

 
 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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