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 البحث ملخص

إن مسألة تحديد مفهوم واضح للبيئة وتعريفه والوقوف على عناصره ، هي من األمور المهمة جدا وكل من أطلع 

، ان صعوبة بيان ماهية البيئة حيث يعد من على مواضيع البيئة يرى تعدد مفاهيمها وذلك بتعدد العلوم االنسانية 

بهاما رغم أهميته المتزايدة ، لقد شكك العديد من الفقهاء في إمكانية وضع تعريف  أكثر المفاهيم العلمية تعقيدا وا 

  . محدد وواضح للبيئة بوصفها قيمة من القيم التي يسعى القانون للحفاظ عليها

القانوني تطورا كبيرا انعكس على المراحل المختلفة التي مر بها موقف لقد شهد مفهوم البيئة من حيث المضمون 

االنسان في المحيط البيني . فالقاعدة القانونية هي حصيلة وانعكاس لمختلف األوضاع االقتصادية والفكرية 

لتي واالجتماعية والسياسية التي تحصل في المجتمع اإلنساني وهي بذلك تواكب مختلف التطورات والتحوالت ا

تحصل لإلنسان في عالقته بمحيطه البيئي كما انه من خالل عالقة اإلنسان بالبيئة في مرحلة ما بعد الثورة 

الصناعية ومار افقها من تطورات ومالحق البيئة من اضرار نتيجة لذلك ، بدأت عالقة القانون بالبيئة حيث تنبهت 

  . نسانالمجتمعات الى أهميتها والى اثرها الكبير على حياة اال

ان الحماية الدستورية تقتضي منع االشخاص الطبيعية أو المعنوية أو األفراد من التعدي بعضهم البعض على 

حقوقهم وحرياتهم الدستورية وذلك بموجب قواعد ونصوص صريحة او ضمنية في صلب الوثيقة الدستورية بحيث 

  . ألضرار المتسبب فيها هذا التعدي حال وقوعهتكون كافية لرد االعتداء على هذا الحق وكفالة التعويض عن ا

تشكل المبادئ العامة لحماية البيئة في نطاق القانون الدستوري منظومة الحقوق والواجبات الدستورية المتعلقة 

بالبيئة ، فالحق في البيئة بوصفه من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يمكن أن يتحقق في الواقع العملي 

ال بتدخل ايجابي تؤمنه الدولة لنقل النص الدستوري من الحيز النظري الى االطار العملي الذي يمكن االفراد من ا

  . وامتيازاتمباشرته ، واالستمتاع بما يتيحه من إمكانيات 
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 المقدمة
يددل يعددد الحددق فددي بيئددة نظيفددة وسددليمة مددن اهددم الحقددوق فددي مجددال الحقددوق والحريددات العامددة وهددو ينتمددي للج 

وهو ينبني على فكرة وجدوب التضدامن بدين شدعوب العدالم المختلفدة ال نده ال يمكدن القضداء  (1)الثالث لحقوق االنسان
ار البيئيدة المختلفدة اال مدن خدالل تكداتف الجهدود الدوليدة والتعداون فدي مجدال الحفداظ علدى البيئدة  ، ولددم ر علدى االضد

لهدا اغلدب حقدوق االنسدان فدي النصدوص الوضدعية فبعددما يخرج الحق في سدالمة البيئدة عدن القاعددة التدي خضدعت 
 مرت اغلبها بمرحلة االعالن وانتهت الدى مرحلدة التجسديد والتكدريس مدن خدالل اقدرار اليدات قانونيدة واضدحة وهدو مدا
جرى عليه حق االنسان في البيئة السليمة فبعد ان كان مجرد نقاش نظري وفقهي حول طابعه والذي صاحبه الكثير 

يك انتقددل الحددق فددي سددالمة البيئددة الددى مرحلددة التجسدديد ، ولمددا كددان القددانون ظدداهرة اجتماعيددة يتفاعددل مددع مددن التشددك
المجتمع ويتأثر بالبيئة كان ضروريًا ان يعنى رجاله بدراسة البيئة وسن القواعد القانونية التي تضبط سدلوك االنسدان 

وتوضدديح المفدداهيم القانونيددة واالدوات والهيئددات التددي  فددي تعاملدده مددع البيئددة سددواء كددان ذلددك السددلوك إيجابيددا ام سددلبيا
 .  (2)تكفل ايجاد بيئة صحية

صداحبها مدن تغيدرات  ومع التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث وزيدادة االنشدطة االقتصدادية واالجتماعيدة ومدا
اثرت على البيئة شكاًل وموضوعًا ، حذر علماء البيئة من االثار الخطيرة التي يمكن ان تولددها االنشدطة الصدناعية 
واالقتصددادية علددى التدددوازن البيئددي الددذي اوجدددده اى سددبحانه وتعددالى ، واذا كاندددت  مشددكلة التلددوث البيئدددي قديمددة قددددم 

بصدددورتها الخطيدددرة لدددم تبدددرز اال عقدددب الثدددورات الصدددناعية المعاصدددرة وخاصدددة فدددي البشدددرية ، اال ان ظددداهرة التلدددوث 
منتصف القرن العشرين ، بصدد حوادث التلوث العالمية الكارثية وماترتب عليها من اثار بيئية جسديمة فاصدبح هدذا 

االخدرى ، الدى   الدى تهديدد حيداة الكائندات الحيدة باإلضدافةخطدرا يهددد وجدود االنسدان وكدذلك يهددد صدحته فدي الحيداة 
 درجة تنذر بتدمير الكون والقضاء على اسباب الحياة . 

ولكن رغم الخطورة البالغة للتلوث وتدهور الوضع البيئي في مختلف انحاء المعمدورة مدازال بامكدان االنسدان 
 ان يتجنب الكارثة متى واجه ظاهرة التلوث . 

وث البيئي مع زيادة التقدم العلمي والتكنولدوجي ،ولقدد ولقد زاد اهتمام العلماء في شتى المجاالت بمشكلة التل
بدأ في كثير من الدول اعادة النظر في دساتيرها وقوانينها الخاصة بهذا  الشأن ، كما زاد االهتمام بتنظيم العالقات 

لتدي الدولية البيئية بعد ان ثبت اتساع نطاق الضدرر البيئدي ، حيدث اصدبحت مشدكلة التلدوث البيئدي مدن المشدكالت ا
 .  (3) تواجه حق االنسان في بيئة صحية وسليمة ، بل وتمثل اعتداء صارخًا عليه
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وخالصدة القدول ان الحدق فددي سدالمة البيئدة وعلددى الدرغم مدن اهميتدده وخاصدة فدي الدددول المتقدمدة اال انده لددم 
قدددمها ورفاهيتهدددا  يحددظ بالقدددر فددي البحددث والدراسددة ، والدددول الناميددة يجددب عليهددا ان تهددتم بهددذا الحددق الن تحقيددق ت

 مرتهن بوجود بيئة امنه وسليمة ونظيفة . 

 اهداف البحث : 

تهددف الدراسددة الددى توضدديح مفهددوم او مصددطلح الحددق فددي سدالمة البيئددة والدددور الددذي تقددوم بدده الدسدداتير فددي  
تجسيد هذا الحق وكذلك تحديد فكرة الحماية الدستورية للحق في سالمة البيئة والتعرف على كيفية نفداذ هدذا الحدق ، 

حدددق االنسدددان فدددي بيئدددة نظيفدددة نيدددة للحفددداظ علدددى وبيدددان أهدددم الطدددرق الوقائيدددة والعالجيدددة التدددي تقرهدددا التشدددريعات الوط
 . وسليمة

 منهجية البحث : 

يدددتم اتبددداع المدددنهي التحليلدددي المقدددارن حيدددث يدددتم عمدددل دراسدددة للنصدددوص الدسدددتورية ذات الصدددلة لمعرفدددة دالالتهدددا   
ة مددددع الدسددددتورين الفرنسددددي ومقاصدددددها الصددددحيحة كددددذلك عمددددل مقارنددددة للحمايددددة الدسددددتورية للحددددق فددددي سددددالمة البيئدددد

 . المصريو 

 أهمية البحث : 

في إن العبرة من الحماية الدستورية للحق في سالمة البيئة هو نفاذ الحقوق البيئيدة بوصدفها مدن  لبحثتكمن أهمية ا
حقددوق االنسددان االساسددية التددي ناضددل مددن اجددل اكتسددابها ، وان دسددتورية الحددق فددي سددالمة البيئددة هددو السددبيل لرقددي 

عائددديتها الددى االفددراد فددي نهايددة المطدداف المجتمعددات الناميددة وبالتددالي فددين الحمايددة الدسددتورية لهددذا الحددق إنمددا تكددون 
 بوصفه المستفيد االول واالخير من تلك الضمانات التي توفرها الدساتير لهذا الحق االساسي . 

 خطة البحث : 

 من اجل االحاطة بموضوع البحث فين طبيعته تقتضي معالجته في مبحثين وعلى النحو االتي :  

عريف بالبيئة ، وذلك فدي مطلبدين ، المطلدب االول ، لتعريدف البيئدة ، والمطلدب يتم تخصيصه للت -المبحث االول :
الثددداني : وفيددده سددديتم تنددداول االسددداس الدسدددتوري للحدددق فدددي سدددالمة البيئدددة فدددي مطلبدددين ، فدددي المطلدددب االول الحمايدددة 

 لحق في سالمة البيئة . الدستورية للبيئة من التلوث ، وفي المطلب الثاني ، الحقوق والواجبات الدستورية المتعلقة با
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 المبحث االول
 التعريف بالبيئة

إن مسألة تحديد مفهوم واضح للبيئة وتعريفه والوقوف على عناصره ، هي من االمور المهمة جدا وكل من 
أطلع على مواضيع البيئة يرى تعدد مفاهيمها وذلك بتعدد العلوم االنسانية وكما اشرنا سابقًا الى صعوبة بيان ماهية 

بهامدًا رغدم اهميتده المتزايددة ، لقدد شدكك العديدد مدن الفقهداء فدي الب يئة حيث يعتبر من أكثدر المفداهيم العلميدة تعقيددًا وا 
 .   (4) إمكانية وضع تعريف محدد واضح للبيئة بوصفها قيمة من القيم التي يسعى القانون للحفاظ عليها

والجدددل التوضددديح يدددتم تقسددديم هدددذا المبحدددث الدددى مطلبدددين : فدددي المطلدددب االول تعريدددف البيئدددة ، وفدددي المطلدددب الثددداني 
 المفهوم القانوني للبيئة وتلوثها . 

 المطلب االول
 تعريف البيئة

ان تحديد مفهوم كلمة بيئة يبدو صعبًا النهدا تعندي كدل شديء وممدا يزيدد االمدر صدعوبةً  واشدكااًل ، التدداخل 
ين المجدداالت المتعددددة التددي يسددتخدم فيهددا لفددظ البيئددة ، فالبيئددة الثقافيددة تتددأثر بالبيئددة الطبيعيددة وتددؤثر فيهددا ، والبيئددة بدد

االجتماعيددة تتقدداطع فددي كثيددر مددن عناصددرها مددع البيئددة الثقافيددة وهددذا يعنددي ان وضددع تعريددف شددامل للبيئددة يسددتوعب 
 . (5) مجاالت استخدامها ال تسير بسهولة

لتشريعات البيئية قد جعلت مهمة ايجاد تعريف للبيئدة اكثدر صدعوبة فهنداك تشدريعات تتبندى مفهومدا كما ان ا
موسدددعًا للبيئدددة وفدددي المقابدددل هنددداك تشدددريعات تتبندددى المفهدددوم الضددديق لمصدددطلح البيئدددة ، وهدددذا االخدددتالف باالنظمدددة 

التي تاخذ بالمفهوم الواسع لكلمة البيئدة التشريعية يؤدي بدوره الى تعقيد مهمة ايجاد تعريف للبيئة ، ومن التشريعات 
فطبقا لما جداء بالمدادة االولدى فدان البيئدة مصدطلح  1976يوليو  10هو قانون حماية الطبيعة الفرنسي الصادر في 

يستخدم في التعبيدر عدن عناصدر معيندة وهدي الطبيعدة بمدا تشدمله مدن اجنداس حيوانيدة ونباتيدة وتدوازن بيئدي والمدوارد 
 .  (6) مله من ماء وهواء وارض ومناجم واالماكن والمواقع الطبيعية السياحيةالطبيعية بما تش

 1994( لسددنة  4ومددن التشددريعات التددي تأخددذ بددالمفهوم الواسددع لكلمددة البيئددة ، قددانون البيئددة المصددري رقددم )  
والعبارات االتية المعاني المبينة قرين  باأللفاظحيث جاء في المادة االولى منه يقصد في تطبيق احكام هذا القانون  
مدن مدواد ومدا يحديط بهدا مدن هدواء   وما يحتويدهكل منهما  : )) البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية 

 ( 7) من منشآت (( وما يقيمهوماء وتربة 
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(  27بيئدة العراقيدة رقدم  )اما في العدراق فدان الفقدرة الخامسدة مدن المدادة الثانيدة مدن قدانون حمايدة وتحسدين ال
 والتددأثيراتقددد عرفددت البيئددة بانهددا )) المحدديط بجميددع عناصددره الددذي تعدديش فيدده الكائنددات الحيددة  فأنهددا 2009لسددنة 

الناجمة عن نشاطات االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية (( والمالحظ مدن هدذا التعريدف انده قدد اسدتوعب كدل 
لحماية القانونية ، وهو بذلك لم يحصر مكونات هذا المحيط وذلك لكي ينسجم مدع عناصر البيئة حتى تكون محال ل

التطورات العلمية والتكنولوجية التدي يشدهدها  ، كمدا انده اعتبدر التدأثيرات الناجمدة عدن نشداطات االنسدان االقتصدادية 
القانونيددة لتشددمل البيئددة واالجتماعيددة والثقافيددة مددن ضددمن مكونددات البيئددة  ، وهددو بددذلك قددد وسددع مددن نطدداق الحمايددة 

 . ( 8) الطبيعية والبيئة الصناعية الناجمة عن نشاط االنسان سواء تمثل بالنشاطات االقتصادية واالجتماعية الثقافية

 الفرع االول
 التعريف اللغوي للبيئة

جداء الفعدل فدي  ان كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي ) بوأ ( وهو االصل الدذي اشدتق منده الفعدل بداء ، يبدوء وقدد
اب  القران الكريم بصيغ الفعدل الثالثدي ماضديًا  ومضدارعًا وأمدرًا فاايدات التدي جداء فيهدا الفعدل ماضدياً  )) ََ ُووا بغَغ َفَباا

ينٌ  ب  َولغْلَكافغرغيَن َعَذاٌب موهغ ََ ْن َبْعدغ َعاد  َوَباوأَأكوْم فغا  )) (9)(( َعَلى َغ َُ مغ َلَفا وا إغْذ َجَعَلكوْم خو اْن َواْذكورو اذووَن مغ اْْلَْرضغ َتتأخغ
َباَل بويووتًا تووَن اْلجغ ورًا َوَتْنحغ  . (10)((  سوهوولغَها قوصو

مْ والمضددارع فددي قولدده تعددالى ))  ااْن َقااْبلغهغ يَماااَن مغ ُووا الاادأاَر َوااْغ يَن َتَبااوأ َُ بغاا غْ مغ  ))( 11) (( َوالأااذغ ياادو َأْن َتبوااو إغنِّاا  أورغ
َك  كوَما بغمغْصَر بويووتًاواالمر في قوله تعالى  )) (12) ((َوا غْ مغ يهغ َأْن َتَبوأَآ لغَقْومغ  . ( 13)(( َوَأْوَحْيَنا إغَلى مووَسى َوَأخغ

)) ع ، فالمضدارع بقولده ) ص (  : أما في الحدديث النبدوي الشدريف فقدد جداء الفعدل ) بدوأ ( بصديغة المضدار  
 . ( 14)أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فأغفر لي (( 

اما كلمة بيئة في اللغة الفرنسية فقد عرفها معجم روبير بانهدا تعندي : مجمدوع الظدروف الطبيعيدة والفيزيائيدة 
  .( 15).اإلنسانية ى الكائنات الحية واألنشطة والكيميائية والبيولوجية والثقافية واالجتماعية القابلة للتأثير عل

)) مجمددوع العناصددر الطبيعيددة واالصددطناعية التددي تشددكل اطددار حيدداة  امددا فددي معجددم الروس فقددد عرفددت البيئددة بانهددا
 ((.  ( 16)الفرد 

وذلدددك للداللدددة علدددى الظدددروف  Environmentوأمدددا معندددى البيئدددة فدددي اللغدددة االنكليزيدددة فهدددي تسدددتعمل كلمدددة 
 المحيطة المؤثرة على النمو والتنمية ، كما تستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل الهواء والماء والتربة  
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   (17)والحيوان ، اما من الناحية العلمية فهي مكان الذي يحيط بالشخص ويؤثر على مشاعره واخالقه وأفكاره . 

بيئة يكاد يكون واحددًا بدين مختلدف اللغدات ، فهدو ينصدرف الدى المكدان أو المندزل إن المعنى اللغوي لكلمة ال 
او الوسط الذي يعيش فيه الكائن اي بوجه عام ، كما ينصدرف الدى الحدال أو الظدروف التدي تكتشدف ذلدك المكدان ، 

 أياً  كانت طبيعتها ظروف طبيعية أو 

 . (18)ونموه وتكاثره اجتماعية أو بيولوجية التي تؤثر على حياة ذلك الكائن 

 ان الفرع ال 
 التعريف القانون  للبيئة

تؤكددد غالبيددة الدددول علددى مفهددوم البيئددة فددي قوانينهددا ودسدداتيرها وكددذلك فددي االعالنددات الدوليددة بالشددكل الددذي  
جعلهددا ترتقددي الددى مرتبددة حقددوق االنسددان المتفددق عليهددا ، إذ تؤكددد بعددض القددوانين علددى اعتبددار حمايددة البيئددة واجددب 

ساسي من واجبات الدولة ،  في المقابل لم تحدد غالبية التشريعات المعنى أو التعريف القانوني للبيئة مما أدى الى أ
عدم تضمين القوانين الخاصة بالبيئة ، وال النصوص الموجودة فدي القدوانين الجنائيدة فدي معظدم الددول تعريفدا شداماًل 

 وجامعًا للبيئة وال تبيان لعناصرها . 

بعض الفقهاء ان فكرة البيئة تخلو من مضدمون قدانوني حقيقدي فهدي ليسدت فكدرة قانونيدة ، بدالرغم مدن ويرى  
نص المشرع عليها وانها على االقل فكرة تتعذر على التحديد والضبط فهي تتسم بالغموض وهو ما يؤدي  الى اثارة 

 ( 19)المشكالت في التطبيق والتفسير

ان تبنددي المشددرع للبيئددة باعتبارهددا مصددلحة جددديرة بالحمايددة ، يجعددل منهددا فكددرة وقددد انتقددد الددبعض هددذا الددرأي ، ذلددك 
 .(20)المعالم     قانونية واضحة 

ان وجود مفهوم قانوني واضح للبيئة ينطوي على أهميدة كبيدرة لمعرفدة مداهي حقيقدة البيئدة وبالتدالي حمايتهدا  
غة مفهدوم قددانوني للبيئدة يرجددع سدببه الددى أن عدن طريددق القدوانين حتددى تصدبح اكثددر وضدوحًا ، كمددا ان صدعوبة صدديا

 رجل القانون يتوخى دائمًا التحديد والدقة 

 . (21) وجامع  في اختيار االلفاظ المناسبة حتى يصل الى تعريف شامل 
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وعليه فين وضدع تعريدف للبيئدة مدن الناحيدة القانونيدة البدد ان يأخدذ بنظدر االعتبدار عداملين رئيسديين لتحديدد  
نوني ، العامل االول يركدز علدى العناصدر الطبيعيدة التدي خلقهدا اى لالنسدان كاالنهدار والبحدار والهدواء ، المفهوم القا

 اما العامل الثاني فيتعلق بنشاط االنسان والسلوك الذي يتبعه اتجاه البيئة . 

للبيئددة ، فددبعض وبندداء علددى مددا تقدددم فددين فقهدداء القددانون قددد وضددعوا تعدداريف متعددددة تبددين المفهددوم القددانوني 
)) الوسددط الددذي يحيددا فيدده االنسددان والتددي تددنظم سددلوكه ونشدداطه فيدده مجموعددة  مددن القواعددد    الفقهدداء عرفهددا بأنهددا :

القانونية المجردة ذات الصيغة الفنية على نحو يحفظ عليه حياته ويحمي صحته مما يفسد عليه ذلك الوسط واالثار 
 . (22)القانونية على مثل هذا النشاط

 10مددرة فددي القددانون الصددادر بتدداري   ألولمددا بخصددوص التشددريعات المنظمددة للبيئددة فقددد عرفهددا المشددرع الفرنسددي وأ
بانها )) مصطلح يعبر عن ثالثة عناصر ، طبيعيدة  ) انسدان ، حيدوان ، نبدات ( ومدوارد طبيعيدة )   1976يوليو  

 .(23)ماء ، هواء ، ارض ( واالماكن والمواقع الطبيعية السياحية 

فقددد عددرف البيئددة بأنهددا )) المحدديط الحيددوي الددذي يشددمل  1994( لسددنة  4امددا قددانون البيئددة  المصددري رقددم )  
 . ( 24)يقيمه من منشآت((  يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحويه من مواد وما الكائنات الحية وما

ديالتده فقدد عرفدت البيئدة بانهدا وتع 1997لسدنة  3واما في العراق وبموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم  
 .(25)........(( )) المحيط لجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية 

 المطلب ال ان 
 المفهوم القانون  للبيئة وتلو ها

تعد قضايا البيئة وحمايتها والحفاظ عليها من اهم قضايا العصر الحديث ، كمدا تعدد بعددًا اساسديًا مدن ابعداد 
تواجددده دول العدددالم باسدددره حيدددث لدددم تكدددن االبعددداد البيئيدددة موجدددودة عندددد وضدددع اسدددتراتيجيات التنميدددة  التحدددديات التدددي

االقتصدادية ، رغددم اهميتهددا القصددوى ممددا كددان سددببًا مباشددرًا فددي االعتددداءات المتكددررة علددى البيئددة مددن جددراء االنشددطة 
 . ( 26)المتطورة  الصناعية والتكنولوجية وغيرها من االنشطة العصرية

ان ظهددور مشددكالت التلددوث البيئددي بشددكل كبيددر وخاصددة بعددد فتددرة الحددرب العالميددة الثانيددة وهددي الفتددرة التددي  
امتددازت بالتقدددم العلمددي والتكنولددوجي الكبيددر فددي مجدداالت الحيدداة المختلفددة ولكددن مددع هددذا التقدددم التكنولددوجي الكبيددر 

 ة نتيجة هذا التقدم الذي افرز ظاهرة التلوث وتحقيق الرفاهية بسببه ظهرت المشكالت الخطيرة التي تهدد البيئ
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البيئي كما ان العالقدة السدببية بدين االنسدان والبيئدة فدي العصدر الحدديث ادت الدى ظهدور طائفدة جديددة مدن الظدواهر 
البيئية الخطيرة التي استرعت اهتمام العالم اجمع رغبة في مواجهة هذه الظواهر الحديثة ودراستها للحد من اخطارها 

 .   (27)والبيئة  رها الضارة على االنسان واثا

الدى مصدطلح التلدوث  باإلضدافةكما يعد التلوث اكثر الصور شيوعًا خاصدة وان لده صدورا متعدددة ، إال انده 
هناك مصطلحات اخرى مثل االضرار بالبيئة ، واالعتداء على البيئة ، وافسداد البيئدة وجميدع هدذه المصدطلحات مدن 

 . ( 28)ق اثار سلبية بالبيئة شانها ان تؤدي الى الحا

تقدم يمكن تقسديم هدذا المطلدب الدى فدرعين  سنخصدص  الفدرع االول لبيدان المفهدوم القدانوني  وبناءًا على ما 
 للبيئة أما الفرع الثاني فنبين من خالله المفهوم القانوني لتلوث البيئة . 

 
 الفرع االول

 المفهوم القانون  للبيئة
يعد القانون أحد فروع العلوم االجتماعيدة الدذي يدنظم عالقدات االفدراد وسدلوكهم لدذا كدان مدن الضدروري ان           

يددتالئم مددع واقددع الحيدداة االجتماعيددة وان يتددأثر بالبيئددة التددي يعدديش فيهددا وان يتفاعددل معهددا ، وكددان مددن الطبيعددي ان 
مطروحددة علددى السدداحة الدوليددة ويتصدددون لمفهددوم البيئددة مددن يواكددب رجددال القددانون فددي دراسدداتهم االفكددار الحديثددة ال

الناحية القانونية ، وواجه رجال القانون صدعوبة فدي تحديدد مفهدوم البيئدة مدن الناحيدة القانونيدة الن هدذا المفهدوم ذات 
طدددابع علمدددي وفندددي وهدددو امدددر يفدددرض علدددى رجدددل القدددانون محاولدددة المدددزج بدددين االفكدددار القانونيدددة و الحقدددائق العلميدددة 
الخاصددة بالبيئددة مددن اجددل تنظدديم قواعددد السددلوك التددي ينبغددي السددير عليهددا ووضددع الجددزاء المترتددب علددى انتهدداك تلددك 

 . ( 29)القواعد 

لقد شهد مفهوم البيئة من حيث المضمون القانوني تطورًا كبيرًا انعكس على المراحدل المختلفدة التدي مدر بهدا  
لقانونية هي حصيلة وانعكاس لمختلف االوضداع االقتصدادية والفكريدة موقف االنسان في المحيط البيئي . فالقاعدة ا

واالجتماعيددة والسياسددية التددي تحصددل فددي المجتمددع االنسدداني وهددي بددذلك تواكددب مختلددف التطددورات والتحددوالت التددي 
فدددي عالقتددده بمحيطددده البيئدددي كمدددا انددده مدددن خدددالل عالقدددة االنسدددان بالبيئدددة فدددي مرحلدددة مابعدددد الثدددورة  لإلنسدددانتحصدددل 

لصناعية ومارافقها من تطورات ومدالحق البيئدة مدن اضدرار نتيجدة لدذلك ، بددأت عالقدة القدانون بالبيئدة حيدث تنبهدت ا
 . ( 30)المجتمعات الى اهميتها والى اثرها الكبير على حياة االنسان 
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 وعلى الرغم من ان اغلب التشريعات والنصوص القانونية سواء كانت هذه النصوص على المسدتوى الددولي 
او على مستوى القدوانين الداخليدة قدد اقدرت الحمايدة القانونيدة للبيئدة ، اال انهدا فدي الغالدب لدم تعتدرف لتلدك النصدوص 

فددي الميثدداق العددالمي للطبيعددة  مددا جدداءبالشخصددية القانونيددة باسددتثناء القليددل مددن تلددك النصددوص مددن هددذه النصددوص 
والددذي نددص فددي ديباجتدده علددى ان )) كددل اصددناف الكائنددات الحيددة تسددتحق ان تحتددرم مهمددا كانددت حيويتهددا بالنسددبة 

 .( 31) (( لإلنسان

 الفرع ال ان 
 المفهوم القانون  لتلوث البيئة

اره ،لددذلك فددأن االمددد مدن الصددعوبة بمكددان وضددع تعريدف جددامع مددانع ودقيددق للتلدوث لتعدددد اسددبابه وتشددابك اثد
سيبقى طدوياًل قبدل الوصدول الدى تعريدف قدانوني ، كمدا انده يأخدذ معندى واسدع يتحددد بوضدول فدي االعمدال الملموسدة 

هدذا و أوجدددت ( 32) وغيدر الملموسدة التددي تنقدل العديددد مدن المدواد الضددارة التدي تددؤدي الدى تلدوث الهددواء والمداء والتربددة
بشددأن التلددوث ومنهددا ))ادخدال اي مددادة غيددر مألوفددة الددى اي مددن االوسدداط البيئيددة  الدراسدات القانونيددة تعريفددات عديدددة

 ((. (33)بحيث تؤدي هذه المادة الدخيلة عند وصولها لتركيز ما الى حدوث تغيير في نوعية وخواص تلك االوساط

ث الغددذاء او الهددواء او ان كلمدة التلددوث تسددتخدم عددادة مقرونددة بالبيئددة او بأحددد عناصددرها فيقددال التلددوث البيئددي او تلددو 
 التربة ..... ال .

والمعنى العلمي للكلمدة يشدير الدى كدل تغييدر فدي مكوندات البيئدة الحيدة وغيدر الحيدة ال تسدتطيع البيئدة ان            
 تستوعبه اي ان التلوث البيئي يؤدي الى احداث العديد من االضرار البيئية نتيجة اخالله بالتوازن البيئي. 

لتشريعات البيئية في العراق والدول المقارنة فقدد اهتمدت هدي االخدرى بتعريدف التلدوث ، ففدي اما بخصوص ا
 بأنها ))ادخال اية مدادة  1983( لسنة 91( من القانون رقم )3فرنسا عرف المشرع الفرنسي تلوث البيئة في المادة )

 .(34)او كيميائية او مادية((ملوثة في الوسط المحيط بصفة مباشرة او غير مباشرة سواء كانت بيولوجية 

 فدي المدادة بأنهدا )) اي تغييدر 1994( لسدنة 4وقد عرف المشرع المصري تلوث البيئة في القدانون رقدم )           
او يدؤثر  المنشدآتفي خدواص البيئدة ممدا قدد يدؤدي بطريدق مباشدر او غيدر مباشدر الدى االضدرار بالكائندات الحيدة او 

 .(35) على ممارسة االنسان لحياته الطبيعية((
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وتعديالتدده فقددد فددرق المشددرع العراقددي  1997( لسددنة 3امددا فددي قددانون حمايددة وتحسددين البيئددة العراقددي رقددم )           
ي تدؤدي بين تلوث البيئة و ملوثات البيئة اذ عرف تلوث البيئة بأنه )) وجود اي من الملوثات المؤثرة فدي البيئدة والتد

الددى االضددرار باالنسددان او الكائنددات الحيددة االخددرى او البيئددة التددي توجددد فيهددا بطريددق مباشددر او غيددر مباشددر(( امددا 
ملوثات البيئة فهي اي مدواد صدلبة او سدائلة او غازيدة او حدرارة او وهدي  او اهتدزازات او عوامدل احيائيدة تدؤدي الدى 

 .(36)تلوث البيئة بشكل مباشر او غير مباشر

من كل هذا يتبين بأن مشكلة التلدوث البيئدي ليسدت مشدكلة جديددة او طارئدة بالنسدبة لدالرض وانمدا الجديدد           
 .( 37)فيها هو زيادة شدة التلوث كمًا وكيفًا في العصر الحالي 

 ال ان المبحث 
 االساس الدستوري للحق ف  سالمة البيئة

الدستوري ان يكرس الدستور حقًا من الحقوق أو أمرًا مدن االمدور ، فيدنص عليده فدي صدلب  باألساسيقصد 
الوثيقددة الدسددتورية التددي تصدددر عددن السددلطة التأسيسددية االصددلية التددي وضددعت الدسددتور ، ثددم يتددولى المشددرع وضددع 

الى المفهوم الشكلي للدسدتور  ، ومن ثم فان االساس الدستوري يعد اقرب( 38)القواعد القانونية التفصيلية  لهذا الحق 
الذي يجعل القواعد الدستورية مقصورة على مايرد في الدستور فقط ، وتعد هذه القواعد دستورية في كل حالة بمجرد 

 . ( 39)النص عليها في صلب الوثيقة الدستورية 

ي بعضدهم الدبعض ان الحماية الدستورية تقتضي مندع االشدخاص الطبيعيدة او المعنويدة او االفدراد مدن التعدد 
علددى حقددوقهم وحريدداتهم الدسددتورية وذلددك بموجددب قواعددد ونصددوص صددريحة او ضددمنية فددي صددلب الوثيقددة الدسددتورية 
بحيددث تكددون كافيددة لددرد االعتددداء علددى هددذا الحددق وكفالددة التعددويض عددن االضددرار المتسددبب فيهددا هددذا التعدددي حددال 

 وقوعه . 

د الوسائل المادية والوسائل القانونية الكفيلة لحماية هدذا وحماية اي حق من الحقوق يستلزم العمل على ايجا
الحق وتتددرج قدوة الوسدائل الالزمدة لحمايدة هدذا الحدق بحسدب اهميتده ومركدزه بدين الحقدوق االخدرى ، ومدن هندا يمكدن 
ء القول ان الحماية هي اختصاصات واجراءات رقابية تمارسدها المنظمدات والهيئدات الدوليدة واالقليميدة بحدق االعضدا

لغرض احترام حقدوق االنسدان والحدد مدن انتهاكهدا واتخداذ االجدراءات الالزمدة لمندع هدذه االنتهاكدات ، لدذا فدان مفهدوم 
الحماية في القانون الوضعي هو مجموعة القواعد القانونية ، سواء النصوص الدستورية او التشريعات الوطنيدة ، او 

الحفاظ على حق االنسان في الحياة وسط وعداء بيئدي متدوازن خدال  االتفاقيات الدولية الملزمة العضائها والتي تكفل
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من التلوث ، وكذا مجموعة االجراءات الالزمة للتخفيف مدن حددوث التلدوث او مكافحتده بمدا يضدمن المحافظدة علدى 
وتالفدي  البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي ، والعمل على اصالل االضرار الناتجدة  عدن االنتهاكدات البيئيدة

 . ( 40) تكرار حدوثها ورد االعتداء الواقع عليها والتعويض عن االضرار البيئية

ولبيان االساس الدستوري  للحق في سالمة البيئة يتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين ، سنخصص المطلب 
قدوق والواجبدات الدسدتورية اهدم الحاالول للحماية الدستورية للبيئة من التلوث ، اما المطلب الثداني سنخصصده لبيدان 

  المتعلقة بالحق في سالمة البيئة . 

 المطلب االول
 الحماية الدستورية للبيئة من التلوث

لددم يكددن االعتددراف بالبيئددة كقيمددة دسددتورية يتوجددب حمايتهددا اوفددر حظددًا ممددا كددان االمددر عليدده علددى المسددتوى 
الددددولي ، حيدددث بددددأت النددددوات لحمايدددة البيئدددة بموجدددب االعالندددات المنبثقدددة عدددن االجتماعدددات القانونيدددة سدددواء علدددى 

بيئة  ، والتي ظهرت الى حيدز الوجدود مدع المستوى الرسمي للدول او على المستوى غير الرسمي للهيئات المهتمة لل
 .  (41) 1972مطلع السبعينات من القرن العشرين وتحديدًا منذ عام 

وبناءًا على ذلك يمكن تحديد نوعين مدن الدسداتير فيمدا يخدص الحمايدة الدسدتورية للحدق فدي سدالمة البيئدة ، 
اني تطدرق الدى الحمايدة الدسدتورية غيدر المباشدرة النوع االول الحماية الدستورية بصورة مباشدرة وصدريحة ، والندوع الثد

او الضمنية ، لدذا سديتم بحثهمدا فدي فدرعين مسدتقلين يحتدوي كدل منهمدا علدى امثلدة مطبقدة فدي الدسداتير ، ففدي الفدرع  
االول سدديتم ذكددر الدسدداتير التددي تطرقددت للحددق فددي سددالمة البيئددة بصددورة مباشددرة وهددي الدسددتور الفرنسددي والدسددتور 

( ، وفي الفرع الثاني يتم ذكر الدساتير التي تطرقت للحدق بصدورة غيدر مباشدرة وهدي الدسدتور  2005) العراقي لعام
 المصري . 

 الفرع االول
 الحماية الدستورية الصريحة للبيئة من التلوث

لقددد بددرزت اشددكالية جوهريددة تتعلددق بالجانددب التشددريعي الددذي يددنظم موضددوع البيئددة وحمايتهددا كقيمددة قانونيددة 
محمية ، وتطرل هذه االشدكالية التسداؤل حدول االسداس الدسدتوري الدذي قامدت عليده صدالحية السدلطة التشدريعية فدي 

هذه االشكالية يبرز تساؤال مهمداً  وهدو هدل وضع التنظيم القانوني  لموضوع الحق في سالمة البيئة ، واستنادا على 
هناك نصوص دستورية تجسد هذا الحق في بيئة سدليمة بصدورة مباشدرة ام ال توجدد مثدل هدذه النصدوص ، وبدالرجوع 
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الدددى الوثدددائق الدسدددتورية يمكدددن القدددول ان هنددداك عددددد مدددن الددددول اعترفدددت صدددراحة فدددي دسددداتيرها المعاصدددرة بدددالحق 
ليمة وبعض الدول تعطي الحق في سالمة البيئة موقعا غير عادي في الدستور كما هو الدستوري لالفراد في بيئة س

 . (42)الحال في فرنسا من خالل ميثاق البيئة 

ان الددنص الدسددتوري الصددريح يشددكل الخطددوة االولددى لبلددورة القدديم المحميددة فددي المجتمددع اي اندده شددكل البدايددة 
واة لحدق اقتصدادي واجتمداعي ، ومحدور لعالقدة حدق وواجدب فدي آن لدسترة الحق في سالمة البيئة ونوعية الحيداة كند

 . ( 43)واحد 

الدستوري لحمايدة البيئدة  يشدكل االطدار الدذي يددور فيده النظدام القدانوني لحمايدة  لألساسان النص الصريح 
البيئة ومن ثم سيبقى المشرع العادي ملزمًا  بالحدود والنطاق الفعلي من الحماية والذي ارساه المشرع الدسدتوري واذا 

 . ( 44)ماتجاوز ذلك ُعّد تشريعه غير دستوري 

ي الدسدتور الفرنسدي يالحدظ انده لددم يدنص عليده فدي الدسدتور مباشدرًة انمددا امدا فيمدا يخدص اقدرار حدق البيئددة فد
سبقه اصدار ميثاق خاص بالبيئة يحتوي على عشر مواد تسبقها الديباجة أدمي بعد ذلك في الدسدتور، مدع هدذا فدين 

نحدو وضدع  ( الدذي لدم يكدن وحيددا فدي المسديرة 2004هذه المحاوالت السابقة أفضت الى اعداد ميثاق البيئة لعدام ) 
مشدروعات تعندى بهدذا الحدق وذلدك  إلقدراراطار قانوني متكامل للحق في سدالمة البيئدة ، حيدث سدبقه عددة محداوالت 

كدددان االقدددرب لهدددذا الحدددق ، اذ تميدددز بتكاملددده ،  2004( ، اال ان ميثددداق  1998،  1978،  1972فدددي االعدددوام ) 
جمهوريدة فرنسدا ليصدبح الحدق فدي البيئدة حقدا دسدتوريا الى دمجه في دسدتور  ااراءوبعد اصدار هذا الميثاق اتجهت 

اساسدديًا معتددرف فيدده لصددالح المددواطنين ، تلتددزم فيدده سددلطات الدولددة باتخدداذ االجددراءات التددي تكفددل حمايددة البيئددة مددن 
 . (45)االخطار والحفاظ عليها ، تنفيذا لذلك االلتزام الدستوري 

خذ هو االخر بالحماية الدستورية الصريحة للبيئة وذلك في ( فقد أ 2005اما الدستور العراقي النافذ لعام ) 
( منه )) اواًل : لكدل فدرد الحدق فدي العديش فدي ظدروف بيئيدة سدليمة  . ثانيدًا : تكفدل الدولدة حمايدة البيئدة 33المادة ) 

 ( 46)والتنوع االحيائي والحفاظ عليهما . (( 

النافذ لم تعالي مسألة الحق في سالمة البيئة اي انه لدم (  2005ومع العلم ان  الفترة التي سبقت دستور )  
) ون حمايدة وتحسدين البيئدة رقدم يصبح حقًا اال بعد نفاذ هذا الدستور ، وعلدى ضدوء هدذا الدنص الدسدتوري صددر قدان

والددذي يهدددف فددي المددادة االولددى مندده )) الددى حمايددة وتحسددين البيئددة مددن خددالل ازالددة  ومعالجددة   2009لسددنة (  27
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الموجود فيها او الدذي يطدرأ عليهدا والحفداظ علدى الصدحة العامدة والمدوارد الطبيعيدة والتندوع االحيدائي والتدراث  الضرر
الثقافي والطبيعي بالتعداون مدع الجهدات المختصدة بمدا يتضدمن التنميدة المسدتدامة وتحقيدق التعداون الددولي واالقليمدي 

( منده 3)  ربيدة اقدر هدذا القدانون فدي المدادة تشدريعات العفي هذا المجال (( ، كما انه وفي تطور غير مسبوق في ال
 . مثله رئيس المجلس او من ينوب عنهتأسيس مجلس يسمى ) مجلس حماية وتحسين البيئة ( يرتبط بوزارة البيئة وي

 الفرع ال ان 
 الحماية الدستورية الَمنية للبيئة من التلوث

باشددر الددذي تتجدده اليدده دسدداتير بعددض الدددول لحمايددة تعددد الحمايددة الضددمنية هددي االسددلوب الدسددتوري غيددر الم
حددق االنسددان فددي بيئددة سددليمة ونظيفددة حيددث ال تتضدددمن هددذه الدسدداتير نصددا صددريحَاً  فددي نصوصددها يتعلددق بحدددق 
المددواطن فددي بيئددة سددليمة ونظيفددة او واجددب علددى الدولددة فددي حمايددة هددذا الحددق تجدداه المددواطنين ، ولكددن هددذه الحمايددة 

النصوص التي تتعلق بالحقوق االجتماعيدة واالقتصدادية  او المقومدات االساسدية للمجتمدع يمكن استنباطها من رول 
، لدذا البددد مدن البحددث  عدن ارادة المشددرع الدسدتوري الضددمنية مدن خددالل القدراءة المتأنيددة ( 47)التدي وردت فدي الدسددتور

الدسدددتورية مدددن اجدددل  للنصدددوص الدسدددتورية مدددن خدددالل عمليدددة التغييدددر بمناهجددده كافدددة او مدددن خدددالل ربدددط النصدددوص
اسدددتخالص اسددداس دسدددتوري لحمايدددة البيئدددة اسدددتنادًا لمنطدددق الحاجدددات االجتماعيدددة لكدددون النظدددام القدددانوني مددداهو اال 

 .(48) انعكاس لتلك الحاجات ، وألن القواعد القانونية المشكلة لذلك النظام ماهي اال مرآة  تعكس واقع المجتمع

ونظدرا الن معظدم الحقدوق البيئيدة االساسدية لدم يمدض علدى تكريسددها اكثدر مدن عقدد مدن الدزمن فلدم تبددأ آثددار  
هذه الحقدوق فدي الظهدور اال حدديثًا جددًا ، ولحداثدة هدذا المفهدوم علدى المسدتوى الدداخلي والددولي بالنسدبة لتلدك الددول 

 .(49)فقد اتخذت مواقفها ابعادًا مختلفة من التدهور البيئي 

واذ كان المشرع الدستوري الفرنسي والمشدرع الدسدتوري العراقدي يعتبدران مدن النمداذج الراقيدة للدنظم الدسدتورية 
، يدذهب الدى ( 50)التي تبنت اسلوب النص الصريح على الحق في سدالمة البيئدة ، فدأن المشدرع الدسدتوري فدي مصدر

لددم يددنص مباشددرة علددى هددذا الحددق او  1971ور تبنددي االسددلوب غيددر المباشددر لالعتددراف بددالحقوق البيئيددة ، ففددي دسددت
( 59اذ ان المادة )  2007لكن الوضع تغير بعد تعديل على  االلتزامات المترتبة على الدولة في حمايتها للبيئة  ، 

نصت على الحق في البيئة ولكن تنظر الى هذا الحق كونه واجب وطني حيث نصت علدى )) حمايدة البيئدة واجدب 
ون التدددابير الالزمددة للحفدداظ علددى البيئددة الصددالحة (( ، والجدددير بالمالحظددة ان هددذا الددنص وان وطنددي ، ويددنظم القددان
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اشددار الددى البيئددة كونهددا واجددب وطنددي اال اندده لددم يرقددى بالبيئددة الددى مرتبددة الحددق الدسددتوري الفددردي الجدددير بالحمايددة 
 الدستورية وانما  كرسها كونها واجب وطني ال غير . 

( مندده )) لكددل شددخص الحددق فددي بيئددة صددحية  46فقددد نصددت المددادة )  2014ام امددا فددي دسددتور مصددر لعدد
وسددليمة وحمايتهددا واجددب وطنددي وتلتددزم الدولددة باتخدداذ التدددابير الالزمددة للحفدداظ عليهددا وعدددم االضددرار بهددا واالسددتخدام 

(( ، يالحظ مدن هدذا  الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق االجيال القادمة فيها
كمددا ألددزم الدسددتور  لإلنسددانالددنص ان المشددرع الدسددتوري المصددري جعددل مددن الحددق فددي البيئددة مددن الحقددوق االساسددية 

الدولة وسائر اجهزتها االداريدة المختلفدة بالمحافظدة علدى البيئدة بكدل معطياتهدا ، ومراعداة حدق االجيدال فيهدا ، وبنداًء 
 .  (51)الف حول حق االنسان في بيئة سليمة على ذلك لم يعد هناك مجااًل لالخت

 المطلب ال ان 
 الحقوق والواجبات الدستورية المتعلقة بالحق

 ف  سالمة البيئة
العامدددة لحمايدددة البيئدددة فدددي نطددداق القدددانون الدسدددتوري منظومدددة الحقدددوق والواجبدددات الدسدددتورية  المبدددادئتشدددكل 

المتعلقددة بالبيئددة ، فددالحق فددي البيئددة بوصددفه مددن الحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة ال يمكددن ان يتحقددق فددي 
النظددري الددى االطددار العملددي الددذي  الواقددع العملددي اال بتدددخل ايجددابي تؤمندده الدولددة لنقددل الددنص الدسددتوري مددن الحيددز

 ..( 52)يمكن االفراد من مباشرته ، واالستمتاع بما يتيحه من امكانيات وامتيازات 

ان حمايددة البيئددة هدددف مشددترك بددين جميددع اجهددزة الدولددة واالفددراد علددى اسدداس ان الحددق فددي سددالمة البيئددة هدددفًا  
لددي ، ان الحددق فددي بيئددة نظيفددة يعددد مددن الحقددوق التددي عامددًا يجددب ان يسدداهم الجميددع فددي تحقيقدده علددى الصددعيد العم

اصبحت تلقى اعترافًا دوليًا ودستوريًا كبيرًا ، وكذلك عدم امكانية الفصل بين الحماية الدولية للبيئة والحماية الوطنية 
حمايددة  هامددة فددي مبددادئالحمايددة الدوليددة للبيئددة مددن  مددا تقددررهلهددا عددن طريددق االجهددزة االداريددة فددي داخددل الدددول ، إن 

موضددع التنفيددذ ، فددالواقع ان  المبددادئالبيئددة ال قيمددة لدده مددالم تكددن هندداك حمايددة اداريددة فعالددة تسددتطيع ان تضددع هددذه 
المسددافة فيمددا بددين الحمايددة الدوليددة للبيئددة والحمايددة الداخليددة لهددا مددن خددالل االجهددزة االداريددة تتالشددى يومددا بعددد يددوم ، 

لحمايددة البيئددة هددي  فددي ذات الوقددت تصددلح ان  مبددادئلقددانون الدددولي مددن قواعددد ا مددا تقددررهحتددى يمكددن القددول ان كددل 
 .  (53)تحكم عمل االدارة في حماية البيئة  مبادئتكون 
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ويختلف الحق في سدالمة البيئدة بمضدمونه هدذا اختالفدًا جدذريًا عدن الحقدوق المدنيدة والسياسدية والحقدوق الفرديدة  
السددلبية التددي يكفددي مجددرد االمتندداع عددن التدددخل لصددونها فدديذا صددح القددول بددأن الحقددوق المدنيددة والسياسددية ال يمكددن 

ي مجال توجهاتها او بالنظر الى عموم تطبيقاتها فيما فصلها عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  سواء ف
بين الدول ، وان النوع االول مدخاًل لثانيهما ، وشرطا اوليًا لتحقيدق وجدوده عمداًل ، اال ان الفدرق بدين هدذين الندوعين 
 من الحقوق تكمن في اصل نشأتهما وعلى ضوء مراميها ، ويترتب على الفرق السابق فارق جوهري اخر يتمثدل فدي
التنفيددذ ، فنفدداذ الحقددوق والحريددات المبنيددة والسياسددية نفدداذًا فوريددًا ، بينمددا الحقددوق والحريددات االقتصددادية واالجتماعيددة 
ومنها الحق في سالمة البيئة ال تنفذ نفاذًا فوريًا ، بل تنمو وتتطور وفدق تددابير تمتدد زمندًا وتتصداعد تكلفتهدا بدالنظر 

 .  (54)الى مستوياتها وتبعًا لنطاقها 

وتجدددر االشددارة الددى ان معظددم التنظيمددات الدسددتورية وخاصددة تلددك التددي تطرقددت الددى الحددق فددي سددالمة البيئددة  
بصورة غير مباشرة تكاد تخلو من االشارة  الى مثل هذه الحقوق  والواجبات ، إال ان بعض الدسداتير وال سديما تلدك 

ذه الحقددوق والواجبددات فقددررت للمددواطنين العديددد مددن التددي تبنددت التكددريس الصددريح والمباشددر للحددق فددي البيئددة تبنددت هدد
الحقوق الدستورية التي مكنتده مدن االنتفداع بامتيدازات حقده فدي البيئدة وفدي الوقدت نفسده الزمتده بالعديدد مدن الواجبدات 

الدددى تحمدددل الدولدددة واجبدددات دسدددتورية ايضدددًا ومدددن ابدددرز الدسددداتير التدددي تطرقدددت الدددى الحقدددوق والواجبدددات  باإلضدددافة
 . (55)ة المرتبطة بالحق في سالمة البيئة هي الدستور الفرنسي الدستوري

اما في مصر فان التنظيم الدستوري المصري يخلو من لنص على مثل هذه الحقوق والواجبات الدستورية على  
 . (56) اساس انه لم ينص على الحق في البيئة من االصل

( مددن دسددتور 33تددع بددالحق فددي البيئددة فددي المددادة ) امددا فددي العددراق فقددد ورد الددنص الدسددتوري صددريحًا فددي التم 
والتي نصت على )) اواًل : لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سدليمة . ثانيدًا : تكفدل الدولدة حمايدة البيئدة  2005

 . ( 57)والتنوع االحيائي والحفاظ عليهما ((

وعليه سوف يتم تقسيم هذا المطلب الى فرعين  يتم عرض الحقوق الدستورية المتعلقة بالحق في سدالمة البيئدة  
 اهم الواجبات الدستورية المرتبطة بذلك الحق .يتم التعرف على سفي الفرع االول بينما في الفرع  الثاني 

  

 الفرع االول
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 ة الحقوق الدستورية المتعلقة بالحق ف  سالمة البيئ

ان الكثيدر مددن الدسداتير التددي تطرقدت للحددق فدي سددالمة البيئددة تخلدو مددن الدنص علددى الحقدوق الدسددتورية فددي 
بيئددة سددليمة ، ولكددن هندداك بالمقابددل دسدداتير عديدددة تبنددت الحددق الدسددتوري فددي البيئددة قددد اشددارت بصددراحة وجددود حددق 

رع الدستوري الفرنسي كان ذو نظرة ايجابية في لالفراد تمكنهم من االنتفاع بحقوقهم في بيئة سليمة ، مثال ذلك المش
هذا المجال بسبب تبنيه لفكرة الحق الدستوري في البيئة السليمة فهو على ضوء هذا االعتدراف حددد للمدواطن العديدد 

 من الحقوق الدستورية ،

 :  لذا سوف يتم تقسيم هذا الفرع الى

 اواًل  : حق المشاركة في القرارات المتعلقة بالبيئة . 

 ثانيًا  : حق االطالع على المعلومات المتعلقة بالبيئة . 

 ثالثًا  : حق الحصول على العدالة البيئية . 

 اواًل 

 حق المشاركة ف  القرارات المتعلقة بالبيئة

يقصددد بددالحق فددي المشدداركة ، حددق كددل شددخص فددي المشدداركة فددي اعددداد القددرارات مددن الناحيددة الدسددتورية والتددي  
االصددل ان اجهددزة الدولددة هددي التددي تقددوم بصددورة ( 58)تددأثير مباشددر او غيددر مباشددر علددى البيئددة  يمكددن ان يكددون لهددا

اساسددية فددي حمايددة البيئددة ، ولكددن ال يمكددن انكددار هددذا الدددور علددى االفددراد والجماعددات غيددر الحكوميددة فددي الدولددة ، 
وخاصة بعد ان اصبحت البيئة النظيفدة حقدا مدن حقدوق االفدراد فدي الدولدة ، وذلدك سدواء بداعتراف االتفاقيدات الدوليدة 

 .  ( 59)اء الدولي او الوثائق الدستورية والقوانين الداخلية للدول واحكام القض

وعلددى صددعيد الدسدداتير نددرى ان الدسددتور الفرنسددي حالددة متقدمددة فددي تبنيدده لحددق المشدداركة فددي القددرارات المتعلقددة  
      م   سدددتوري الدددذي تدددم اقدددراره عدددابالبيئدددة ، وذلدددك عدددن طريدددق الدددنص علدددى الحدددق فدددي سدددالمة البيئدددة بموجدددب التعدددديل الد

 (2005 )(60)  . 



 )د اسة مقر نة (الدستو ي للحق يف سالمة البيئة  اطر اال

 2021عرش  الثرلثة/السنة  االولالعدد              مجلة المحقق الحيل للعلوم القرنونية والسيرسية
 

259 
 

كذلك نجد ان حق االفراد والجمعيات االهليدة غيدر الحكوميدة فدي المشداركة فدي حمايدة البيئدة ال يسدتند فقدط الدى  
كون الحق في البيئة قد اصبح من الحقوق التي القت اعترافا دوليا وداخليا بموجب الوثائق الدستورية ، وانما تسدنده 

 ية الهامة االدار  المبادئكذلك بعض 

 ( 61) التي تهدف الى حسن سير العمل االداري مثل مبدأ شفافية وديمقراطية االدارة

 2012اما في مصر فان االعتراف بحق االنسان في البيئة بوصفه حقًا دستوريًا لم يرد اال في دستور عام  
والذي اعترف صراحة بحق االنسان في البيئدة حيدث نصدت 2014المعطل ، ثم بعد ذلك في دستور مصر الصادر 

ب وطندي ، وتلتدزم الدولدة باتخداذ ( على ان )) لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ، وحمايتها واج46المادة ) 
التددابير الالزمدة للحفداظ عليهدا وعددم االضدرار بهدا ، واالسددتخدام الرشديد للمدوارد الطبيعيدة ، بمدا يكفدل تحقيدق التنميددة 

 . (62)المستدامة ، وضمان حقوق االجيال القادمة فيها (( 

وصدرت القدوانين التدي تنظمهدا ،  2005وفي العراق لقد حظيت بعض الحقوق والحريات باالهتمام في دستور  
اال ان هدذه القددوانين ضدديقت مددن ممارسدة تلددك الحقددوق والحريددات لديس فددي نددص القددانون بدل فددي تطبيقدده وعلددى سددبيل 

( تحدددرص الدولدددة علدددى تعزيدددز مؤسسدددات المجتمدددع المددددني ودعمهدددا 45فدددي المدددادة ) 2005المثدددال ورد فدددي دسدددتور 
 . (63)سائل السلمية لتحقيق االهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون وتطويرها واستقالليتها بما ينسجم مع الو 

( والتدددي نصدددت علدددى  )) 22فدددي المدددادة )  2009( لسدددنة 27امددا فدددي قدددانون حمايدددة وتحسدددين البيئدددة رقدددم )  
مدل تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عدن هدذه النشداطات ابدداء التعداون الكا

 . (64)والتسهيالت الالزمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل 

  انيًا 

 حق االطالع على المعلومات المتعلقة بالبيئة

ان الحددق فددي الحصددول علددى المعلومددات ، او حريددة المعلومددات او الحددق فددي االطددالع ، كلهددا مصددطلحات  
المقصود منها هو معنى واحد ويمكدن تعريفده بانده حدق الفدرد الدذي يعديش فدي مجتمدع مدا ان يحصدل علدى معلومدات 

 التي يرغب في االطالع عليها.  كافية من االدارة او السلطة التي تحكم هذا المجتمع وذلك حول المعلومات  العامة
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ولبيددان حدددود االطددالع وجددب عددرض تطددور االحكددام العامددة للنظددام القددانوني للحددق فددي االعددالم واالطددالع  
 . (  65) للتعرف على درجة شفافية النشاط االداري وتكريس الحق في االعالم البيئي وعرض حدوده

( والمتعلق بحماية البيئة ، ومن الجددير 1995قانون ) وعليه ان هذا الحق لم يتبلور في فرنسا اال بصدور  
 بالذكر الى انه تم النص على هذا الحق في مشروع يعرف بالميثاق الدستوري الذي تبناه مجلس الوزراء  الفرنسي . 

( مدددن الميثددداق علدددى عددداتق كدددل شدددخص واجدددب الحفددداظ علدددى البيئدددة ، بمدددا يتطلدددب 2وقدددد وضدددعت المدددادة )  
لمعلومات للقيام بدوره حتى يمكن مساءلته كما ان معرفة المعلومات البد ان يتبعهدا مشداركة ضرورة الحصول على ا

في القرارات ، فالحقان وان اختلفا في الطبيعة والجوهر ، اال ان احدهما يكمل االخر ، فال قيمة لالطدالع مدالم يكدن 
 . ( 66)  لى المعلوماتمصحوبًا بالمشاركة ، واليمكن المشاركة في القرارات من دون االطالع ع

امددا فددي مصددرفان الدسددتور المصددري لددم يعتددرف صددراحة بحددق االطددالع علددى المعلومددات البيئيددة ،   
،  2007او في ظل التعديالت التي ادخلت عليه عام  1971ولعل ذلك لم يكن غريبًا في دستور مصر الدائم عام 

ويدنظم القدانون التددابير الالزمدة للحفداظ علدى البيئدة    ( نصت علدى ان )) حمايدة البيئدة واجدب وطندي ، 59فالمادة  ) 
الصالحة (( ، وقد انتقدت منظمات حماية البيئة هذه المادة ووصفتها بانها شكلية ، والتحمل اي مضمون يعبر عن 

 المتطلبات الضرورية للبيئة والتي يجب حمايتها دستوريًا . 

  لمعلومددات البيئيدددة ، فالمدددادةفدددي الحصددول علدددى ااقدددر بحدددق المددواطنين  2014امددا فدددي دسددتور مصدددر لعددام  
)) المعلومددات والبيانددات واالحصددائيات والوثددائق الرسددمية ملددك للشددعب واالفصددال عنهددا مددن   ( نصددت علددى ان68)

 مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن ... (( 

  ال ًا 

 حق الحصول على العدالة البيئية

الحق في الحصول على المعلومات البيئية والحق في المشاركة البيئية اال من  ال يمكن حماية البيئة وتفعيل 
( 67)خالل ضمان وصول االفراد ومؤسسات المجتمع المدني الى مؤسسات قضائية حامية للعدالة وتتمتع بالمصداقية

للقضداء لدرد ويقصد بحق االنسان في الحصول على العدالة ان لكل مدن وقدع اعتدداء علدى حدق مدن حقوقده ان يلجدأ 
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ذلددك االعتددداء واالنتصدداف لدده ، وبمعنددى اخددر هددو حددق االفددراد فددي الترافددع امددام القضدداء لعددرض مظددالمهم والحصددول 
 على حقوقهم كاملة وغير منقوصة طبقًا للقانون 

ان للعدالة البيئيدة وجهدين ، فهدي تشدمل حدق الفدرد فدي مواجهدة السدلطات االداريدة المختصدة ، وكدذلك الحدق  
للقضدداء وباالضددافة الددى ذلددك ان فكددرة العدالددة البيئيددة لددم تعددد تقتصددر علددى حددق االنسددان فددي اللجددوء الددى فددي اللجددوء 

القضدداء او الددتظلم امددام الجهددات االداريددة دفاعددًا عددن حقوقدده ، بددل تطددورت لتشددمل الحددق فددي التوزيددع العددادل لعوائددد 
 استغالل الموارد الطبيعية بين افراد المجتمع . 

تير التدي كرسدت هدذا الحدق اعترفدت بحدق المدواطنين فدي الحصدول علدى حقدوقهم البيئيدة كما ان اغلب الدسدا 
والدددفاع عددن مددواردهم الطبيعيددة  حيددث يمكددن للمددواطن رفددع دعدداوي قضددائية الرغددام السددلطات العامددة علددى االمتثددال 

 . ( 68)لقوانين البيئة 

قاضددددي فأكددددت علدددى اندددده  ( بمبددددأ حدددق الت68فقدددد اختصددددت المدددادة )  1971امدددا فدددي مصدددر  فددددي دسدددتور  
 ))التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق االلتجاء الى قاضيه الطبيعي ...(( . 

( علددى ان )) تكددافؤ الفددرص حددق  16النافددذ فقددد نددص فددي المددادة )  (69) 2005امددا فددي العددراق فددي دسددتور  
( ثالثددًا  19لتحقيددق ذلددك (( ، وكددذلك فددي المددادة ) مكفددول لجميددع العددراقيين وتكفددل الدولددة اتخدداذ االجددراءات الالزمددة 

 ))التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ((

 الفرع ال ان 

 الواجبات الدستورية المرتبطة بالحق ف  سالمة البيئة

مثلمددا توجددد حقددوق تتعلددق بددالحق فددي سددالمة البيئددة فهندداك بالمقابددل واجبددات دسددتورية مرتبطددة بددذلك الحددق ،  
والسلطات العامة هو واجب وقاية البيئة او ما يطلدق  لألشخاصوهناك نوعين من هذه الواجبات ، النوع االول ملزم 

ب الحيطدة او مدا يطلدق عليده ايضدًا مبددأ الحيطدة . عليه مبدأ الوقايدة ، والندوع الثداني ملدزم للسدلطات العامدة هدو واجد
ومددن الجدددير بالددذكر الددى ان هددذه الواجبددات تفرضددها عدددة امددور منهددا حدائددة وتطددور المخدداطر والمشدداكل التددي تواجدده 

 .(70)البيئة وامكانية اثارة مسؤولية االجهزة االدارية في الدولة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي 
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كدون الحددق فدي بيئدة نظيفددة مدن الحقدوق التددي تلقدى اعترافدًا دوليددا ودسدتوريًا كبيددرًا ،  المبدادئكمدا تفدرض هددذه  
وكددذلك عدددم امكانيددة الفصددل فيمددا بددين الحمايددة الدوليددة للبيئددة والحمايددة الوطنيددة لهددا عددن طريددق االجهددزة االداريددة فددي 

 .( 71)داخل كل دولة 

لي من مباديء لحماية البيئة هي في ذات الوقدت تصدلح ان تكدون مبداديء تحكدم تقرره قواعد القانون الدو  ان كل ما
العامدة لحمايدة البيئدة فدي نطداق القدانون الددولي فدي مبداديء عددة منهدا  المبادئعمل االدارة في حماية البيئة وتتمثل 

 يتم بيانه على النحو االتي : ، وهذا ما (72)مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة 

 اواًل 

 وقاية البيئة من المخاطرواجب 

والسددلطات العامددة معددًا ، فدديذا كانددت االجددراءات  لألشددخاصيعتبددر واجددب وقايددة البيئددة مددن الواجبددات الملزمددة  
الواجب تطبيقها لحماية البيئة تهدف الى تأمين البيئة من كل اعتداء قد يقع عليها ومن كل خطر قد يهدددها ، فهدذا 

لبيئة بكل عناصرها ومنع اي اعتداء يقع عليها قبل ان يحدث وذلك لمنع وقوع يعني تحقيق اقصى درجات الحماية ل
الضرر الذي ال يمكن تداركه ، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير واالجراءات الوقائية الضرورية والالزمة ويتم ذلك 

ان االجدراءات الوقائيدة  عن طريق تشريع القوانين وسن اللوائح المانعة للتصرفات التدي تدؤدي لحددوث الضدرر ، كمدا
التددي يمكددن مددن خاللهددا منددع حدددوث التدددهور البيئددي فددي اي صددورة مددن صددوره المختلفددة اي منددع  باألسدداليبتتمثددل 

 . ( 73)وقوعه اصاًل 

واصدددبحت التشدددريعات الوطنيدددة تتضدددمن صدددراحة البعدددد الوقدددائي فدددي نصوصدددها المتعلقدددة بالمجددداالت البيئيدددة 
المختلفة ، منهدا علدى سدبيل المثدال القدانون الفرنسدي ، حيدث ندص القدانون الريفدي الفرنسدي الجديدد علدى مبددا الوقايدة 

عندد المصددر ، هدذا ولدم يقدم  باألولويدةيدة ( الدذي ربدط بدين مبددأ الوقايدة وتصدحيح االضدرار البيئ200-1في المادة )
 المشرع الفرنسي بتعريف مبدأ الوقاية ، .

( علدى 59اذ نصت المدادة )  1971وواجب وقاية البيئة تبناها الدستور المصري بشكل ضمني في دستور 
 .ان )) حماية البيئة واجب وطني ... ((
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واجدب ايضدًا واجدب يقددع علدى عداتق الدولددة  امدا فدي العدراق فددان حمايدة البيئدة ليسدت حقددا فحسدب ، بدل هددي 
االفددراد والمؤسسددات والمصددانع .... ولكددن هددذا الواجددب يقتضددي ان تقددوم الدولددة بتهيئددة الددنظم الكفيلددة بتحقيقدده حتددى 

 يمكن للمواطن ان يقوم بواجبه في الحفاظ على البيئة  . 

  انياً 

 واجب الحيطة أو الحذر

اذا كان واجب وقاية البيئة من الواجبات الدستورية التي تفرض على كدل االشدخاص فدان المشدرع الدسدتوري 
( ال يقدع الوفداء بده اال علدى السدلطات العامدة فقدط التدي تلتدزم  precautionفرض واجب اخر هو واجدب الحيطدة ) 

 . (74) ئةباتخاذ اجراءات معينة للحيلولة من دون حدوث االضرار المؤثرة في البي

ان مبدددأ الحيطددة ذو اصددول فلسددفية فهددو نددوع مددن الممارسددة الفعليددة للحددذر وهددو يرتكددز اساسددًا علددى مسددؤولية 
اثارهدا  مدا تقدعالسلطة الستباق وتوقع المخاطر التي ال يزال مدن المسدتحيل التحقدق منهدا فدي الوقدت الحاضدر وغالبدًا 

 . (75) ن من الجسامة وغير قابلة لالستردادعلى البيئة او الصحة او على الحياة البشرية وان تكو 

( لمبدأ الحيطة في نطداق حمايدة البيئدة وذلدك  1992ريو لعام )  بيعالنوقد وردت االشارة بصورة صريحة 
في المبدأ الخامس عشر منه )) ال يسدتخدم االفتقدار الدى التديقن العلمدي الكامدل سدببا لتأجيدل اتخداذ تددابير فعالدة مدن 

 (76)تدهور البيئة (( حيث التكلفة لمنع

وهندداك مددن يعتقددد مددن البدداحثين ان مبدددأ الحيطددة هددو الفكددرة الحديثددة لمبدددأ الوقايددة ، فددالفكرة التقليديددة لمبدددأ 
الوقايدددة تتطلدددب مدددن االجهدددزة االداريدددة وهدددي بصددددد الموافقدددة علدددى ممارسدددة نشددداط مدددا ان تجدددري دراسدددات حدددول تقيددديم 

نشددائه وكدذلك حدول االثددار البيئيدة الجديددة للمشددروعات القائمدة بالفعددل ، مشددروع قبدل التصدريح بي أليالمدردود البيئدي 
فاذا اسفرت هذه الدراسات عن إمكان وجود اضرار بيئية من جراء الموافقة علدى ممارسدة النشداط الجديدد او اسدتمرار 

العمدل علدى تقليلهدا وذلدك النشاط القديم فدان االدارة ان تتخدذ التددابير الضدرورية لمندع وقدوع االثدار البيئيدة الضدارة او 
 (77)بمنع النشاط او حضره او الزامه باتخاذ طرق معينة تقلل من االثار البيئية الضارة له.

وقد وجد مبدأ الحيطة صدى له فدي بعدض التشدريعات الوطنيدة ففدي فرنسدا تمدت االشدارة الدى هدذا المبددأ فدي 
( الصدادر عدام 101وقدانون حمايدة البيئدة رقدم )   (200 – 1تشريعات عددة منهدا قدانون بدارنيير وذلدك فدي المدادة ) 
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، والواقع ان مبدأ الحيطة او الحذر يطبق في فرنسا بصورة صدريحة فدي نطداق البيئدة ، بدل انده يمكدن القدول  1995
 ان ميالده الحقيقي كان في نطاقها ،

رة ضدمنية وفي مصر ال يوجدد تعريدف صدريح لمبددأ الحيطدة  ،وان كدان ذلدك ال يمندع مدن التعدرض لده بصدو 
       ( لسدددنة  4( مدددن قدددانون البيئدددة المصدددري رقدددم )  19سدددواء فدددي قدددانون البيئدددة او غيدددره مدددن القدددوانين فنجدددد ان المدددادة ) 

( قددد اشددترطت ضددرورة اجددراء دراسددا ت التقيدديم البيئددي للمشددروعات التددي تطلددب اصدددار تددرخيص لهددا وهددذه  1994) 
 . ( 78)الدراسات هي مظهر من مظاهر مبدأ الحيطة 

واجددب الحيطددة او الحددذر مددن المخدداطر 2009لسددنة  27وفددي العددراق اقددر قددانون حمايددة وتحسددين البيئددة رقددم 
( الفقدددرة ) ج( حيدددث نصدددت علدددى )) حددداالت التلدددوث الطارئدددة والمحتملدددة والتحوطدددات 10البيئيدددة وذلدددك فدددي المدددادة )

  ( رابعددًا والتددي نصددت علددى  15المددادة ) الواجددب اتخاذهددا لمنددع حدددوثها (( ، كمددا اشددار هددذا القددانون لمبدددأ الحيطددة فددي
)) يمنع ما يأتي  ... رابعًا التنقيب او الحفر او البناء او الهدم التدي يندتي عنهدا مدواد اوليدة ومخلفدات واتربدة اال بعدد 

 . (79)اتخاذ االحتياطات الالزمة للتخزين والنقل االمن لها لمنع تطايرها ((

 

 الخاتمة

ان موضوع الحماية الدستورية للحدق فدي سدالمة البيئدة مدن المواضديع الحديثدة ، التدي بددأ االهتمدام بدراسدتها 
مددع تزايددد االهتمددام بحقددوق االنسددان  وظهددور مشددكالت بيئيددة قددد تددؤدي بحيدداة االنسددان الددى الهددالك او قددد تسددبب لدده 

 خرى .  امراض مزمنة يعاني منها طوال حياته وقد تضر بجميع الكائنات اال

ولقددد حاولنددا مددن خددالل هددذا البحددث التعددرض لحددق االنسددان فددي البيئددة مددن خددالل النصددوص الدسددتورية التددي 
تطرقددت لهددذا الحددق واكدددت علددى وجددوده ومددن خددالل عددرض الدسدداتير التددي كرسددت هددذا الحددق فددي دسدداتيرها وخاصددة 

 الدستور الفرنسي والمصري ومقارنتها بالدستور العراقي . 

هم الحقوق والواجبات الدستورية التي تتناول هدذا الحدق ، وعليده والتزامدًا مندا بأهميدة البيئدة وكذلك تعرضنا أل
 مجموعة من النتائي والتوصيات .  والحفاظ عليها هناك

 اواًل : النتائج 
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تطور حق االنسان فدي سدالمة البيئدة بمدرور الدزمن ليصدبح مدن حقدوق االنسدان االساسدية التدي تتسدامى فدي  (1
 قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية االساسية ومنها الحق في الحرية والحق في المساواة. شأنها وعلو 

حرصددت اغلددب الوثددائق الدسددتورية الجديدددة علددى تددوفير الحمايددة الالزمددة لحددق االنسددان فددي حيدداة كريمددة فددي  (2
المحافظدة علدى وطنه وسط وعاء بيئي مالئم ، على ان يقابل هذا الحق تقرير واجدب علدى عاتقده بدااللتزام ب

 الحاضرة والمستقبلية .  لألجيالهذه البيئة والعمل على تحسينها 
فددي  2005ابددراز الضددرورة االجتماعيددة الملحددة لالتجدداه المتطددور الددذي اخددذ بدده الدسددتور العراقددي النافددذ لعددام  (3

 شأن حماية حق االنسان في سالمة البيئة . 
يقدة الدسددتورية يعدد اسدداس قويدًا لنشددر الدوعي البيئددي ترسدي  الحمايدة الدسددتورية بموجدب الددنص فدي صددلب الوث (4

 والتأصيل لفكرة التربية البيئية في المجتمع والتي تهدف الى تكوين جيل واع ومهتم بالبيئة ومشكالتها . 
علدددى الدددرغم مدددن تعددددد االحكدددام والضدددوابط البيئيدددة التدددي حرصدددت اغلدددب الوثدددائق الدوليدددة والدسدددتورية علدددى  (5

حقق حتى االن الحماية المطلوبة للحفاظ علدى حدق االنسدان فدي سدالمة البيئدة ، كمدا تضمينها اال  انها لم ت
لم تحقق االتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية البيئة حتى االن التوازن بين التقدم العلمدي والتقندي 

 واالقتصادي من جانب ، وبين الحفاظ على الحقوق البيئية وسالمتها من جانب اخر . 

  انيًا : التوصيات  

سن القواعد الدستورية المتسمة بالقوة والشدة في مجال حماية البيئة والتي تكفل الحماية الكافية للحفاظ على  (1
 البيئة بوصفها حقًا دستوريًا يمثل الوعاء الذي تمارس فيه الحقوق االخرى . 

ادراج النصدددوص الدسدددتورية المتنوعدددة والمتعلقدددة بحمايدددة البيئدددة فدددي ميثددداق موحدددد ، ليدددتم ربدددط جميدددع احكدددام  (2
 الحقوق البيئية الواردة في نصوص الدستور تحت ميثاق موحد . 

 تفعيل ضمانة االعالم البيئي عن طريق نشر الوعي البيئي وذلك كضمان دستوري للحفاظ على البيئة .  (3
ات غيددر الحكوميددة ومنظمددات المجتمددع المدددني فددي مجددال حمايددة البيئددة ، وذلددك بتقويددة تفعيددل دور المنظمدد (4

 الروابط بينها وبين االجهزة المختصة بشؤون البيئة . 
ايجدداد نظددام قدددانوني بيئددي متخصدددص بقضددايا البيئددة فقدددط حتددى ال تكدددون تلددك القضددايا عبئدددًا علددى االنظمدددة  (5

 ين على حماية البيئة بشكل افضل . القانونية االخرى ، بما يعزز من قدرة القوان
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 المصادر

 القران الكريم 

 اواًل : الكتب 

تنميدددة المدددوارد الطبيعيدددة ((، دار  –د. احمدددد عبدددد الكدددريم سدددالمة : قدددانون حمايدددة البيئدددة )) مكافحدددة التلدددوث  (1
 . 2008النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

د. احمدددد محمدددد احمدددد حشددديش : المفهدددوم القدددانوني للبيئدددة فدددي ضدددوء مبددددأ اسدددلمة القدددانون المعاصدددر ، دار  (2
 .  2001النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 .  2012د. اشرف توفيق شمس الدين : الحماية الجنائية للبيئة ، دار النهضة العربية ، مصر ،  (3
ي لحمايددة البيئددة مددن التلددوث ، دراسددة تحليليددة فددي اطددار المفهددوم داوود عبددد الددرزاق البدداز : االسدداس الدسددتور  (4

 .  2007القانوني للبيئة والتلوث ، دار الفكر الجامعي ،  االسكندرية ، مصر ، 
د . داوود ، عبددد الددرزاق البدداز : حمايددة القددانون االداري للبيئددة فددي دولددة الكويددت مددن التلددوث السددمعي ، مددن  (5

 ة بدولة الكويت . مطبوعات الهيئة العامة للبيئ
د. رجددب محمددود طدداجن : االطددار الدسددتوري للحددق فددي البيئددة ، دار النهضددة العربيددة ، القدداهرة ، مصددر ،  (6

2008  . 
د . طارق ابراهيم الدسوقي عطية : النظدام القدانوني لحمايدة البيئدة فدي ضدوء التشدريعات العربيدة والمقارندة ،  (7

 .  2014دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، مصر ، 
 .  1998،  3د. عادل الطباطبائي : النظام الدستوري في الكويت ، دراسة مقارنة ، ط (8
د. عبددد اى الصددعيدي : الجوانددب االقتصددادية لمشددكالت البيئددة ، دار النهضددة العربيددة ، القدداهرة ، مصددر ،  (9

1993  . 
 .  2006د. محسن افكيرين : القانون الدولي للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  (10
 د. نبيلة عبد الحليم كامل : نحو قانون موحد لحماية البيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر .  (11

  انيًا : الرسائل واالطاريح 
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 ( الرسائل  1

أ( بريكددي عبددد القددادر : نظددام المسددؤولية عددن التلددوث النددووي ، رسددالة ماجسددتير ، كليددة الحقددوق والعلددوم السياسددية ، 
 .  2016جامعة د . طاهر موالي سعيدة ، الجزائر ، 

ب( حسدددام الدددددين فدددالح سددددالم : الحمايدددة الدسددددتورية للحدددق فددددي البيئدددة ، رسددددالة ماجسدددتير ، كليددددة الحقدددوق ، جامعددددة 
 .  2016، مصر ، المنصورة 

ج( مسعودي رشيد : الرشادة البيئية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعدة صدطيف ، الجزائدر 
 ،2013  . 

ء( وليددد عايددد عددوض الرشدديدي : المسددؤولية المدنيددة الناشددئة عددن تلددوث البيئددة ، دراسددة مقارنددة ، رسددالة ماجسددتير ، 
 .  2012الحقوق ، االردن ، جامعة الشرق االوسط ، كلية 

 ( االطاريح : 2

أ( د. بدددر عبددد المحسددن عددزوز : حددق االنسددان فددي بيئددة نظيفددة ، اطروحددة دكتددوراه ، كليددة الحقددوق ، جامعددة عددين 
 .  2009شمس ، مصر ، 

ب( سليمان منصور يونس الحبوني : الحدق فدي البيئدة وااللتدزام بحمايتهدا فدي الدنظم الدسدتورية المعاصدرة ، اطروحدة 
 .  2014دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، 

دكتدوراه  ج(  د. عبد محمد مناحي المنوخ العازمي : الحماية االدارية للبيئة  في النظام الكدويتي والمقدارن ، اطروحدة
 .  2008، كلية الحقوق ، جامعة االسكندرية ، مصر ، 

ء ( لطفي محمد لطفي منصور : الحماية الدستورية لحق االنسان في البيئة ، دراسة مقارندة فدي الشدريعة االسدالمية 
 .  2016والقانون الوضعي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ، 

 ت  ال ًا : الدوريا
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سددحر مصددطفى حددافظ : )) المفهددوم القددانوني للبيئددة فددي ضددوء التشددريعات المقارنددة ((، المجلددة االجتماعيددة  (1
 .  1990، العدد الثاني ، مصر ،  27القومية ، المجلد

د. عبد احمد الحسبان : )) النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية (( دراسة تحليلية مقارنة ،  (2
 .  2011، 38، المجلد  1مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، العدد 

السددنة د. ماجددد راغددب الحلددو : )) السددرية فددي اعمددال السددلطة التنفيذيددة (( ، مجلددة الحقددوق ، العدددد االول ،  (3
 .  1975السابعة عشر ، جامعة االسكندرية ، مصر ، 

 رابعًا : بحوث ودراسات 

 26)   االمم المتحدة : تقرير حول مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ ، جنوب افريقيا من (1
 .  2002ايلول ( ،  4 –أب 

( 33)   التلوث ، دراسة مقارنة في ضوء المدادةد. حسين جبار عبد : االساس الدستوري لحماية البيئة من  (2
 .  2012، كلية القانون ، جامعة بابل ،  2005من الدستور العراقي لعام 

د. سددديد محمددددين : حقدددوق االنسدددان واسدددتراتيجيات حمايدددة البيئدددة ، دراسدددات عربيدددة فدددي الحمايدددة التشدددريعية  (3
 .  2006ن ، القاهرة ، مصر ، واالمنية للبيئة الطبيعية ، الوكالة الدولية للنشر واالعال

 .  1995محمد محمد عبد اللطيف : الحريات العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ،  (4
وداد غزالني : دور اليات وقواعد الشراكة في حماية البيئة فدي الجزائدر ، مداخلدة فدي ملتقدى البيئدة الددولي ،  (5

 .  2013جامعة قالمة ، الجزائر ، 

 ر الفرنسية : خامسًا : المصاد

1) Laloi du 10 juillet 1976 relative ala protection de La nature j.o, 13 juillet 1976 .  
2) Petit Robert , Paris , 1986 , p.664 .  
3) Society for sustainable development , china population , 2008, p.191 .  
4) The world book encyclopedia .v.6.U.S.A. 1988.p.50  
5) Prieu ( m.) : les principes generauk de droit de lenvironnement , master de , 

limoge , cours n5, p . 21 .  
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6) Loicon stitutionnelle 2005. 205 duler mars(charte de lenvironnement . Jo. N51 
du 2 mars . 2005.p3697 .  

 سادسًا : المواقع االلكترونية 

1) arb.parliament.iq. 
2) ˂https://www.constituteproject.org  
3) m.annabaa.org. 

  -الهوامش :

 تقسم حقوق االنسان الى ثالثة اجيال  : ( 1)
 الجيل االول :  يشمل الحقوق المدنية والسياسية ومنها حرية التعبير وحرية االديان والحق في المحاكمة العادلة  . 

 الجيل الثاني : يشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومنها حق الحصول على عمل والحق في الحصول على رعاية صحية 
. الصدددادر عدددن مدددؤتمر االمددم المتحددددة المعندددى بالبيئدددة  1972الجيددل الثالدددث : يشدددمل الحقدددوق التددي وردت فدددي اعدددالن اسدددتوكهولم عددام 

 جماعية وحق تقرير المصير ، والحق في الموارد الطبيعية . البشرية ومنها حق المفاوضة ال
( ينظددر لطفددي محمددد لطفددي منصددور : الحمايددة الدسددتورية لحددق االنسددان فددي البيئددة ، دراسددة مقارنددة فددي الشددريعة االسددالمية والقددانون 2) 

 .  16-15، ص  2016الوضعي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ، 
 .  4-3مصدر سابق ، ص الينظر (  3) 
،  27( ينظر سحر مصطفى حافظ : " المفهوم القانوني للبيئة في ضوء التشريعات المقارنة " المجلة االجتماعية القومية ، المجلد  4) 

 .  135، ص  1990العدد الثاني  ، مصر ، 
ايدة البيئدة مدن منظدور اسدالمي ، اطروحدة دكتدوراه ، كليدة ( ينظر د . علي بن هالل بن محمد العبري : مدى سدلطة الدولدة فدي رع 5) 

 .  1999الدراسات العليا  ، الجامعة االردنية ، االردن ، 
( 6 ) La loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature J.O, 13 Juillet , 1976 .  

 .  3/2/1994( الصادر بتاري  5( منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم )  7) 
، مركدز  2009( لسدنة  27( ينظر د . هالة صالل الحديثي : مالحظات نقدية حول قانون حمايدة وتحسدين البيئدة العراقيدة رقدم )  8) 

 ع االلكتروني لمركز الفرات . الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية ، كلية القانون ، جامعة تكريت . الموق
www.fcdrs.com   

 .  90( سورة البقرة ، االية  9) 

http://www.fcdrs.com/
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 .  74( سورة االعراف ، االية  10) 
 .  9( سورة الحشر ، االية  11) 
 .  29( سورة المائدة ، االية  12) 
 .  87( سورة يونس ، االية  13) 
 م .  1997هد ، 1417، المكتبة العصرية ، بيروت ،  6323( ينظر صحيح البخاري ، الحديث  ، رقم  14) 

15 ) petit Robert , paris , 1986 , P664 .  
دار الجامعدة ( ينظر د . طارق ابراهيم الدسوقي عطية : النظام القانوني لحمايدة البيئدة فدي ضدوء التشدريعات العربيدة والمقارندة ،  16) 
 . 88، ص 2014جديدة ، االسكندرية ، مصر ،ال
 .  10، ص  2006( ينظر د. محسن أفكيرين : القانون الدولي للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  17) 
تنميدة المدوارد الطبيعيدة (( ، دار النهضدة العربيدة  –الكريم سالمة : قانون حماية البيئدة )) مكافحدة التلدوث  عبد( ينظر د. احمد  18) 

 .  97-96، ص  2008،القاهرة، مصر ، 
( ينظر د . احمد محمد احمد حشيش : المفهوم القدانوني للبيئدة فدي ضدوء مبددأ اسدلمة القدانون المعاصدر ، دار النهضدة العربيدة ، 19) 
 .   70-69، ص 2001اهرة ، مصر ، الق
 .  14-13، ص  2012( ينظر د.: اشرف توفيق شمس الدين : الحماية الجنائية للبيئة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 20) 
هيئدة مدن مطبوعدات ال( ينظر د . داود عبد الرزاق الباز : حماية القانون االداري للبيئدة فدي دولدة الكويدت مدن التلدوث السدمعي ،  21) 

   34، ص العامة للبيئة بدولة الكويت 
 .  34( ينظر المصدر نفسه ، ص  22) 
( ينظر بريكي عبد القادر  : نظام المسؤولية عن التلوث النووي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلدوم السياسدية ، جامعدة د.  23) 

 .  12، ص  2016طاهر موالي سعيدة ، الجزائر ، 
 .   1994( لسنة  4( من القانون رقم ) 1لمادة )نص ا ينظر(  24)
 .  1997( لسنة 3( من القانون رقم )  2نص المادة )  ينظر(  25) 
دراسدات عربيدة فدي الحمايدة التشدريعية واالمنيدة للبيئدة ( ينظر د . سيد محمدين : حقدوق االنسدان واسدتراتيجيات حمايدة  البيئدة  ،  26) 

 .  99، ص  2006الطبيعية ، الوكالة العربية للصحافة والنشر واالعالن ، القاهرة ، مصر ، 
 .  13، ص  1( ينظر السيد ارناؤوط محمد : التلوث البيئي واثره على صحة االنسان ، اوراق شرقية ، ط 27) 
ض الرشيدي : المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة دراسة مقارنة ، رسالة ماجسدتير : جامعدة الشدرق وليد عايد عو ( ينظر  28) 

 .   22، ص  2012االوسط ، كلية الحقوق االردن ، 
ر ( مدن الدسدتو 33( ينظر د.حسين جبار عبد : االساس الدستوري لحماية البيئدة مدن التلدوث ، دراسدة مقارندة فدي ضدوء المدادة )  29) 

 .   424، ص  2012، كلية القانون ، جامعة بابل ،  2005العراقي لعام 
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( ينظر بيتر كدالفرت وسدوزان الفدرات : السياسدة والمجتمدع فدي العدالم الثالدث  ، ترجمدة عبدد اى جمعدان الغامددي : جامعدة الملدك  30) 
 .  423، ص2002سعود  ، الرياض ، المملكة العربية السعوديه، 

( ينظر د . طارق ابراهيم الدسوقي عطيه : عملية النظام القانوني لحماية البيئة  في ضوء التشريعات العربية  والمقارنة،  31) 
 .  111مصدر سابق ،ص

د. منصور مجاجي:)) المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي((، مجلة المفكر ، العدد الخامس، كلية الحقوق  ينظر ( 32) 
 fdsp.univ-biskara.dz، الموقع االلكتروني 103، ص2018لوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ،والع
( ينظر د. داوود عبدالرزاق الباز : االساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ، دارسة تحليلية في اطار المفهوم القانوني  33) 

 49،ص2007السكندرية ، مصر ،للبيئة والتلوث ، دار الفكر الجامعي ، ا
( ينظر د. علي مطشر عبدالصاحب : )) المسؤولية المدنية للمستثمر عن تلوث البيئة ((، مجلة العلوم القانونية والسياسية ،  34) 

 www.iasj.netالموقع االلكتروني  245، ص 2016العدد الحادي عشر ،جامعة االنبار ، 
 103المدلول العلمي و المفهوم القانوني للتلوث البيئي(( ، مصدر سابق ، ص( ينظر د. منصور مجاجي : ))  35) 
 426( ينظر د. حسين جبار عبد : االساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث ، مصدر سابق ، ص 36) 
قددوق ، جامعددة الموصددل ، دار الحامددد للنشددر والتوزيددع ، كليددة الح( ينظددر علددي عدددنان الفيددل : التشددريع الدددولي لحمايددة البيئددة ،  37) 

 9، ص 2011العراق ، 
 .  20، ص 1995( ينظر د . محمد محمد عبد اللطيف : الحريات العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ،  38) 
 .  15، ص  1998( ينظر د. عادل الطباطبائي : النظام الدستوري في الكويت ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ،  39) 
 .  49لطفي محمد لطفي منصور : الحماية الدستورية لحق االنسان في البيئة ، مصدر سابق ، ص( ينظر  40) 
 .  273، ص المصدر نفسه ينظر (  41) 
-73، ص( ينظر د. داود عبد الرزاق الباز : حماية القانون االداري للبيئة في دولة الكويت من التلوث السمعي، مصدر سابق 42) 
74  
 .  78، ص  المصدر نفسهظر ين( 43) 
، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ( ينظر حسام الدين فالح سالم  : الحماية الدستورية للحق في البيئة ،  44) 

 .  65ص،  2016مصر ، 
( ينظر د. بدر عبد المحسن عزوز : حق االنسان في بيئة نظيفة ، اطروحة  دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،   45) 

 .  296، ص  2009مصر ، 
 ( الموقع االلكتروني 33المادة ) 2005( ينظر دستور العراق النافذ لعام  46) 

https://www.constituteprojectorg.   
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محمد رفعت عبد الوهاب : "الدستور وحق المواطن في بيئة سليمة "، بحث مقدم الى اعمال المؤتمر السنوي الثامن  ( ينظر د . 47) 
عشر  للجمعية المصرية للطب والقانون عن حق المواطن في بيئة سليمة ، معهد الدراسات العليا والبحوث ، جامعة االسكندرية ، 

 .  403،ص  2000مصر ، 
دراسة دستورية تحليلية مقارنة ، مجلة بد احمد الحسبان : النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية ، ( ينظر د . ع 48) 

 .  293، ص   2011،  38دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 
اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق  ، جامعة عبر الحدود ،  ( ينظر د . علي بن علي مرال : المسؤولية الدولية عن التلوث  49) 

 .  111، ص   2007الجزائر  ، 
 (وكمثال أيضا المشرع الدستوري االردني والمشرع الدستوري الجزائري .  50)
(ينظر د. سليمان منصور يونس : الحق في البيئة وااللتزام بحمايتها في النظم الدستورية المعاصرة ، اطروحة دكتوراه ، كلية  51)
 .   97، ص  2014لحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، ا
،       2008القاهرة ، مصر ، ،  دار النهضة العربية ( ينظر د . رجب محمود طاجن : االطار الدستوري للحق في البيئة ،  52) 

 .  107ص 
اطروحة دكتوراه ، كلية العازمي : الحماية االدارية للبيئة في النظام الكويتي والمقارن ،  ( ينظر د. عبد محمد مناحي المنوخ 53) 

  .202، ص  الحقوق ، جامعة االسكندرية 
   108، ص مصدر سابق( ينظر د. رجب محمود طاجن : االطار الدستوري للحق في البيئة  ،  54) 
 .  112، ص   مصدر سابقعن التلوث عبر الحدود  ،  وليةينظر د. علي بن علي مرال : المسؤولية الد(  55)  
 .  110سابق ، ص  ( ينظر د . رجب محمود طاجن : االطار الدستوري للحق في البيئة ، مصدر 56) 
 .  2005من دستور العراق النافذ لعام  33( ينظر نص المادة  57) 
 .  112( ينظر د . رجب محمود طاجن : االطار الدستوري للحق في البيئة ، مصدر سابق ، ص  58)  
، ص 1993دار النهضددة العربيددة ، القدداهرة ، مصددر ، ( ينظددر د. نبيلددة عبددد الحلدديم كامددل : نحددو قددانون موحددد لحمايددة البيئددة ،  59) 
47 . 

( 60 ) Loiconstitutionnelle 2005.205 duler mars ( charte de lenrironnement ) . Jo.N.51 du 2 mars . 
2005.p3697.   

 .  545( ينظر لطفي محمد لطفي منصور : الحماية الدستورية لحق االنسان في البيئة ، مصدر سابق ، ص 61)
( ينظر د . ماجد راغب الحلو : )) السرية في اعمال السلطة التنفيذية (( ، مجلة الحقوق ، العددد االول ، السدنة السدابعة عشدر   62) 

 ومابعدها  .  43،  ص  1975،جامعة االسكندرية ، مصر، 
ومحددداذير التقييدددد ، شدددبكة النبدددأ ( ينظدددر د. عدددالء ابدددراهيم محمدددود الحسددديني : الحقدددوق والحريدددات فدددي العدددراق بدددين ضدددرورة التنظددديم 63)

  m.annatau.orgالموقع االلكتروني  :  2015المعلوماتية ، العراق ، 
 <arb.parliament.iq>الموقع االلكتروني   2009( لسنة 27( ينظر قانون وحماية وتحسين البيئة رقم )  64)  
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في حماية البيئة في الجزائر ، مداخلة في ملتقى البيئة الدولي ، جامعة قالمة  ( ينظر وداد غزالني : دور اليات وقواعد الشراكة  65) 
 . 11، ص 2013، الجزائر ، 

( ينظددر د. داوود عبددد الددرزاق البدداز : االسدداس الدسددتوري لحمايددة البيئددة مددن التلددوث ، دراسددة تحليليددة فددي اطددار المفهددوم القددانوني  66) 
 . 111للبيئة والتلوث ، مصدر سابق ، ص

،  رسدددالة ماجسدددتير ، كليدددة الحقدددوق والعلدددوم السياسدددية ، جامعدددة صدددطيف ، الجزائدددر( ينظدددر مسدددعودي رشددديد : الرشدددادة البيئيدددة ،  67) 
 .  127، ص 2013

 4 –اب  26( ينظر االمم المتحدة : تقريدر حدول مدؤتمر القمدة العدالمي للتنميدة المسدتدامة ، جوهانسدبرغ ، جندوب  افريقيدا مدن )  68) 
 . 19-18، ص  2002ايلول ( ، 

 ( ينظر الموقع االلكتروني :  69) 
<https://presidency.iq  
<https://www.constituteproject.org  

 .  192ود طاجن : االطار الدستوري للحق في البيئة ، مصدر سابق ، ص( ينظر د. رجب محم 70)
 .  95للحق في البيئة ، مصدر سابق ، ص ( ينظر حسام الدين فالح : الحماية الدستورية  71) 
 .  95ه ، ص ( ينظر المصدر نفس 72) 
،  1993، القددداهرة ، مصدددر ، ( ينظدددر د . عبدددد اى الصدددعيدي : الجواندددب االقتصدددادية لمشدددكالت البيئدددة ، دار النهضدددة العربيدددة  73) 
  100ص
 . 200د. رجب محمود طاجن : االطار الدستوري للحق في البيئة ، مصدر سابق ، ص ( 74)
تلمسدان  –ينظر د. عمارة نعيمه : مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيدين ، اطروحدة دكتدوراه ، كليدة الحقدوق ، جامعدة ابدو بكدر بلقايدد ( 75) 

 . 30، ص  2014الجزائر ، 
 . 116ينظر د. بدرية عبد اى العوضي : ابحاث في القانون البيئي الوطني والدولي ،مجموعة دراسات ، ص(  76) 
 .  97الدين فالح : الحماية الدستورية للحق في البيئة ، مصدر سابق ، ص  ينظر حسام( 77) 
 .  220( د. عبد محمد مناحي منوخ العازمي : الحماية االدارية للبيئة في النظام الكويتي والمقارن ، مصدر سابق ، ص  78) 
رع االول والثالددث ، نشددر بالوقددائع العراقيددة بالعدددد ، الفصددل الرابددع ، الفدد 2009( لسددنة 27( قددانون حمايددة وتحسددين البيئددة رقددم )  79) 

  <arb.parliament.iq>الموقع االلكتروني :  2010،  4142
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Abstract.  

The issue of defining a clear concept of the environment, defining it and identifying its 

elements, is one of the very important matters, and everyone who has access to 

environmental issues sees the multiplicity of its concepts due to the multiplicity of 

human sciences .The difficulty of explaining the nature of the environment as it is 

considered one of the most complex and ambiguous scientific concepts despite its 

increasing importance. Many jurists have questioned the possibility of developing a 

specific and clear definition of the environment as one of the value the law seeks to 

preserve . 

 The concept of the environment in terms of legal content has witnessed a great 

development that has been reflected in the various stages through which the human 

position in the environment has gone through. The legal rule is an outcome and a 

reflection of the various economic, intellectual, social and political conditions that take 

place in the human community, and thus it keeps pace with the various developments 

and transformations that happen to the human being in his relationship with his 

environmental environment, as well as through the human relationship with the 

environment in the post-industrial revolution stage and its periphery in terms of 
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developments and damages to the environment. As a result, the relationship of the 

arts began with the environment, as the extroverted woman became aware of its 

importance and its great impact on human life . the constitutional protection includes 

preventing natural or moral persons or individuals from infringing each other on their 

constitutional rights and freedoms, according to explicit or implicit rules and texts in 

the body of the constitutional document that are sufficient to repel the violation of this 

right and to guarantee compensation for the damages caused by this infringement if it 

occurs. And protect any right . The general principles of environmental protection 

within the scope of constitutional law constitute the system of constitutional rights and 

duties related to the environment. 

 The right to the environment as an economic, social and cultural right can only be 

achieved in practical reality through positive intervention by the state to transfer the 

constitutional text from the theoretical space to the practical framework that enables 

individuals to Direct it, and enjoy the possibilities and privileges it offers .  
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