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 دور القانون اإلداري في حماية البيئة
     

 د نصر الدين مصباح القاضي.أ
 جامعة طرابلس ــــــــكلية القانون  

 
     

 : المقدمة
وضعها لألنام  واألرض : يقول اهلل تعالى : بسم اهلل الرحمن الرحيم 

: ألناموا، 1
وليس هذا فحسب  ،دب على األرضوي ، ، وكل شيء فيه روحالخلق جميعا األنس والجن

وسخر : )) فاهلل سبحانه وتعالى سخر للناس ما في األرض والسموات جميعا يقول اهلل تعالى
 . 2((، إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون السموات وما في األرض جميعا منه لكم ما في

ظهر : )) ئما يسعى في األرض، ويعيث فسادا، يقول اهلل تعالىولكن اإلنسان دا
 3((لبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الفساد في ا

 .، ويتعظ ، ويرجع من يأتي بعدهمويتوبون إلى اهلل عن المعاصي ،
 ،وصار يفسد في الفضاء والسماء نطاق األرض له أن اإلنسان تجاوز ومما يؤسف

عناصر الماء يخرج عن  فالتفجير الذي أجرته أمريكا فوق سطح القمر بحجة البحث عن
 .4، ويتجاوزها ليدخل في مجال الكواكب األخرى مجال األرض

ي تحافظ على والشك أن الدين بمعناه العام من أهم النظم اإلنسانية واالجتماعية الت
، ووظيفته ه من أقوى مظاهر الضبط االجتماعي، ثم يأتي القانون باعتبار حياة الفرد والمجتمع

                                                 
ـــ ســورة الــر  1 ــ بيــروت دار الكتــب . يراجــع األمــام الســيوطي الــدر المنثــور فــي التفســير المــأثور ط أولــى  01: حمن اآليــة ـ ـ

 .  074ــ  070، ص  6ـــ ج . م 4111هـ ــ 0240العلمية ، سنة 
  01: ــ سورة الجاثية اآلية  2
 . 114ــ  110، ص  5المصدر السابق ذكره ج . يراجع األمام السيوطي .  20: اآلية ــ سورة الروم  3
دار الفكـر العربـي ، سـنة : ــ القـاهرة . ط أولـى . أصـول الثقافـة اإلسـةمية : يراجع كتابنـا ( . م4101)ــ في مطلع العام  4

 ( .4هامش )  014ــ  010م ــ ص 4102هـ ــ  0215



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جلة العلوم االجتماعية واإلنسانيةم

 79 

ةقات ، وتنظيم ع، ويحرص على استقرار النظاماعية للناس جميعاة الحياة االجتمصيان
 .، وبينهم وبين الدولة بصفة عامة األفراد فيما بينهم أنفسهم

فإذا كان اهلل تعالى أعد األرض وخلقها على هيئتها هذه لتكون صالحة لحياة 
إال أن اإلنسان اإلنسان وغيره من خلق اهلل تعالى ، وسخر له ما فيها بل وما في السموات ، 

نما يعبث ال يعمل على هذا األساس ويتصرف  وفقا لهذا المنهج الرباني والنظام اإللهي ، وا 
ويلعب ويلهو ويفسد في األرض ، ويظن أنه يحسن صنعا بتلك األدوات واآلالت الصناعية 

 .ا من هواء ، وماء ، وغذاء ، وغيرهذات التقنية الرهيبة التي أفسدت األرض وما يحيط بها 
رض وفي أمام هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر والجو والفضاء على األ

ار هذه الصناعات التخفيف من مضوالعقةء من دول مختلفة،السماء حاول بعض العلماء 
لى الكرة األر ضية وما يحيط ، وحذروا من األخطار المهددة لحياة الناس عوأثارها السلبية

 سطح األرض ىالفساد علظاهرة دراسة  أجل نــوالدولية م ليةفعقدت المؤتمرات المح، بها
سواء فيما يعرف بالتلوث البيئي في نطاق خاص ومحدود كتلوث الماء أو الهواء أو الغذاء 

وتنظيم  أم كان على مستوى حماية كوكب األرض والغةف الجوي المحيط بها بصفة عامة ،
اتفاقية األمم  أفردت فقد ،وغيرها الثقافية، ماعية،واالجت واالقتصادية، شمولي للبيئة الطبيعية،

م الجزء الثاني عشر بكامله لحماية البيئة البحرية ، 0794المتحدة لقانون البحار في سنة 
منها الدول األطراف باحترام البيئة البحرية وعدم المساس بها ، ويستفاد  072وألزمت المادة 
على الدول احترام البيئة ، والتطور تفرض شوءهناك قاعدة عرفية آخذت في النمن ذلك أن 

 .1، وغيرها من البيئاتالبحرية، والمحافظة عليها
، وفرعه القانون الدولي العام وخاصة فرعه الخارجي، ،ون العاموفي ظل إحكام القان

في أي : مكانيا) ية البيئة مـن التلـوث التزاماالداخلي القانــون اإلداري أضحى االلــتزام بحما

                                                 
. لنزاعــات المســلحة فــي البحــار حمايــة البيئــة أبــان ا. يمكــن الرجــوى إلــى الــدكتور صــةح الــدين عــامر : فــي التفاصــيل ـــ  1

ــ القــاهرة ( . الجمعيــة المصــرية للقــانون الــدولي ) المجلــة المصــرية للقــانون الــدولي  ـــ ص . م 0771ســنة .  27المجلــد : ـ
: ــ اإلسـكندرية (. أصـله رسـالة دكتـوراه ) القـانون الـدولي البيئـي . الـدكتور محمـد عـادل عسـكر . وكذلك . وما بعدها  42

 .وما بعدها  000ـ ص . م 4101الجديدة ، سنة دار الجامعة 
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ري في يس :نيازما ) والتزاما، وكذلك بالنسبة لألنهار الدولية ،والبحر، والجو في البر،( كانم
أفرادا ( ةيسري تجاه الكاف: شخصيا) والتزاما والحرب على السواء، ،في زمن السلم( كل وقت
 .وما في حكمها أو منظمات دولية، جماعات، دوال،أو أو معنويين، طبيعيين،

القواعد األخةقية، ، وتشريع بمعناه العام ليتولى صياغة قانونوهكذا يأتي ال
تفاعةتهم مع البيئة المحيطة ، و انية التي انبثقت عن حياة الناس، واألفكار اإلنسواالجتماعية

من أجل حماية ، وتصرفات اإلنسان ا في قالب قانوني ملزم لضبط سلوكفيضعه ؛بهم
، ، واقتصادياإشباى حاجاتهم العامة اجتماعياة ، وكفالالمجتمع، والمحافظة على حياة الناس

 .، ودينياوسياسيا، وثقافيا
بيئة بما ولعل القانون اإلداري هو أكثر فروى القانون أهمية في المحافظة على ال

لعام بعناصره ا، وامتيازات تعمل من خةلها على حماية النظام يمنحه لإلدارة من سلطات
ومن هنا تقتضي خطة ( والسكينة العامة ، واألمن العام الصحة العامة ،)الثةثة األساسية 

 :هذا التقديم على النحو التالي البحث تناول الموضوى ــ بعد 
 .حماية البيئة في التشريع الليبي تطور مصطلحات ، ومفاهيم: المبحث األول 
 .ر الضبط اإلداري في حماية البيئةدو : المبحث الثاني 

      .ومقترحاته ، ونتائجهلخص البحث ، تتضمن م: خاتمة 
 المبحث األول

 .تطور مصطلحات ومفاهيم حماية البيئة في التشريع الليبي
مشكةت البيئة بمعناها  لقد رأينا كيف واجهت المجتمعات اإلنسانية الكثير من: تمهيد

 خاصة إذا أخذ. وذلك أمام تزايدها،وتفاقم مخاطرها،وأضرارها. الجغرافي،واالجتماعي،والثقافي
، والضوابط التي ور الصناعي الرهيب،لها القواعدوالتطخم،بعين االعتبار التقدم التقني الض

 .، ودوليا ها على مستوياتها المختلفة محلياتمنع أضرارها ، وتحد من تلوث
ولقد كان للمشروى الليبي دوره الفعال في حماية البيئة بإصداره عدة تشريعات سواء 

 . ، أم غيرها من القوانين األخرىجنائي، القانون اإلداريقانون الأكان على مستوى ال
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ولكنه ، انونا موحدا يصدر في وثيقة واحدةوال شك أن قانون حماية البيئة ليس ق
ة في حماية البيئة ، والغاية النهائيتشريعات التي تتفق في وحدة الهدفمجموعة من اليمثل 

وأغلب هذه التشريعات توجد في  ) :الحلوومن هنا يقول الدكتور ماجد راغب  بمعناها العام،
، وكلها يدخل في والمحةت العامة، واإلدارة المحلية ،، والنظافة العامةةالصحة العام قوانين

ذا كانت بعض الــدول داريإطار القانــون اإل قد أصدرت أخيرا قوانين ( كمصر، وليبيا)، وا 
أو تستغرق كل تشريعات، وانين الفإن هذه الق بحماية البيئة على وجه االستقةل،خاصة 

، وتعد من فروعه الحديثة خل أيضا في مجال القانون اإلداري، كما أنها تدقواعد حماية البيئة
    .  1(الخدمة المدنية ، وقانون المرور التي أضيفت مؤخرا إلى فروعه التقليدية كقانون

نها جاء في قانون ، ممشكةت البيئة بعدة قواعد ملزمة ولقد واجه المشرى الليبي
العقوبات ومنها ما جاء في قوانين حماية الغابات والمراعي أو قوانين األماكن العامة وقوانين 
الصحة إلى غير ذلك من القوانين التي تضمنت أحكاما تشريعية من أجل حماية البيئة 

ة البالغة والمحافظة عليها ثم أفراد لحماية البيئة قانونا خاصا يبدو أنه يعكس مدى األهمي
( م4111سنة 05)ره المشرى الليبي هو القانون رقموكان آخر قانون أصد لمثل هذه القوانين ،

فـــي ( م0794سنة  9) الذي حل محل القانون الملغي رقم في شأن حماية وتحسين البيئة
/ 05) ويشتمل القانون الحالي رقم ،(م0794سنة )يوليو  6ية البيئة الصادرفــيشأن حما
: تحت عنوان الفصل األول، سبعين مادة تضمنوتسع و  فصة، رأحد عشعلى  (4111

 اهذبها تطبيق أحكام والمفاهيم التي يقصد  مجموعة من المصطلحات،. حكام عامةأ
 .، وتدخل ضمن أحكامه بما يؤكد على دور المشرى في حماية البيئة القانون

                                                 
قــانون حمايــة البيئــة فــي ضــوء التشــريعة ، اإلســكندرية ، دار الجامعــة الجديــدة ، ســنة . ــــ الــدكتور ماجــد  راغــب الحلــو  1

ــــ . 0ط . أصـــول القانــــــون اإلداري : وبشـــأن مفهـــوم القـــانون اإلداري ، خصائصـــه يراجـــع كتابنـــا .  91ــــ ص . م 4101
 .ومابعدها  7ـ ص , م 4119هـ ـ 0247دار الفكر العربي ، سنة : هرة القا
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  :المشرع ، ومفهوم البيئة : أوال 
للغة األوروبية ويستند على منهج ا،تعريف المشرى لمفهوم البيئة حثينالبا ينتقد بعض
تعتمد فــي وضــع  ول التينية ويونانية،ــة ذات أصــواإلنجليزية وهــي لغ وخاصــة الفرنسية،

األسلوب  وهذا( Structure) ى مـا يعــرف بعمليــة الـتركيبالمصطلحــات والمفاهيــم علــ
وأغلب أساليب المناطقة تعتمد على الصوري  إلى المنطق ،في التوضيح والشرح  يحتاج

أما فقه اللغة العربية  ((أرسطو)) صوله الفيلسوف اليوناني الرمزي الذي وضع قواعده وأ
، للغة العربية وعاء القرآن الكريمومن هذا كانت ا قوم على البناء وهو أسلوب البيان،في

: يقول اهلل تعالى  ، تنظيم حياة الناس وهدايتهم في اإللهيمنهجه  واختارها اهلل تعالى لبيان
قرأنا عربيا : )وكذلك قوله تعالىفصيحا مبينا،: ، أي1(لناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلونإنا أنز )

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن أتبعت أهواءهم )وقوله تعالى . 2(غير ذي عوج لعلهم يتقون
  ( .ن ولى وال واقبعد ما جاءك من العلم ما لك من اهلل م

ي فصيحا مبينا القرآن نزل باللسان العرب هذا ستفاد من هذه اآليات المحكمات أني
، يرتبط بمنهج والتفكير اللغوي البياني الواضح، ومفهوم غير ذي عوج ،ليكون منهجا للحكم

مانة ود اإلنسان في هذه الحياة الدنيا، والضالتفكير العقلي من أجل التقوى التي هي غاية وج
، من أسماء األشياء( بالكسر) بيئة وهي الغاية النهائية في اآلخرة ، وال اإللهية لدخوله الجنة،

أو محدودة  ،ألنها مقيدةالتي ندرك مفهومها؛وأسماء األشياء في البيان العربي هي تلك 
 .، أو اإلنسانية بالزمانية، أو المكانية

الهيئة ، والحالة وأصلها : ، أي سن البيئةيقال فةن ح: ِفْعَلة  فكلمة البيئة على وزن
الرجوى : أصةن ، أحدهما : ولها كما يقول أبن فارس ( الباء ، والواو ، والهمزة ) من مادة 

                                                 
 . 4: ـ سورة يوسف اآلية   1
 . 49: ــ سورة الزمر اآلية   2
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بهم ، إذا نزلت تهم منزال، وبوأأبات القوم منزال: يقال. 1، واآلخر تساوي الشيئين إلى الشيء
  .2ئة البي: فاالسم من ذلك .إلى سند جبل أو قبل نهر

 
وعلى هذا األساس اللغوي المبين فإن المشرى العربي عامة والليبي خاصة كان 

المحيط )ها ـي تعريف البيئة أنــول المشرى الليبي فــموفقا في تعريفة التشريعي للبيئة حيث يق
ل الهواء والماء والتربة والغذاء، سواء ، ويشميه اإلنسان وجميع الكائنات الحيةالذي يعيش ف

 . 3، أو غيرها من األماكن األخرىاط، أو مزاولة النشأماكن السكن، أو العملفي 

                                                 
ط أولــى ــــ . بعنايــة الــدكتور محمــود عــوض مرعــب واألســتاذة فاطمــة محمــد أصــةن / ــــ ابــن فــارس معجــم مقــاييس اللغــة  1

 .  020م ــ ص 4110هـ ــ 0244ربي ، سنة دار إحياء التراث الع: بيروت 
يراجـع الراغـب األصـبهاني المفـردات فـي غريـب القـرآن . ــ ولقد وردت في القرآن الكريم ومشتقاتها حوالي سبع عشرة مرة  2
وكــذلك ،  99ـ  96م ـ ص 0791مكتبــة األنجلــو المصــرية ـ ســنة : إعــداد الــدكتور محمــد أحمــد خلــف اهلل ـ القــاهرة / 

م 0772هــ ـــ 0202دار الفكر، سـنة : تحقيق علي شيري ـ بيروت / تاج العروس من جواهر القاموس . لزبيدي مرتضى ا
فهـي مركبـة ، ومـن أجـل فهمهـا تحتـاج إلـى عمليـة ( Environment : )وما بعدها أما الكلمـة األوربيـة  006ــ ط  ، ص 

، وفهمـه فهـي تتركـب مـن ثـةث أجـزاء أصـل الكلمـة  على أسلوب المنطق فـي تحليـل االكـةم(  Destructure: )التفكيك 
 . التي تكشف عن األسمية ( Meht)الخ والةحقة ........بمعنى في أة يدخل ( EN) والبادية ( Viron : )وهو 

ــــ يراجــع بشــأن بعــض تعريفــات التشــريعات العربيــة األخــرى ، الــدكتور ماجــد راغــب الحلــو قــانون حمايــة البيئــة فــي ضــوء  3
( أســتوكهولم ) ولقـــد عرفـت البيئـة دوليـا فـــي مؤتــمر  1، هـامش رقـم  29ـــ 29ـــ ص  ( : المصـدر السـابق ذكـره  التشـريعة

مجموعـة مـن الـنظم الطبيعيـة واالجتماعيـة والثقافيـة التـي يعـيش فيهـا ) م ، بأنهـا 0799سـنة ( تبيلـيس) م وفي 0794سنة 
 ( .م ويؤدون فيها نشاطهم اإلنسان والكائنات األخرى والتي يستمدون منها زاده

أسـتاذ وخبيـر ) وهو تعريف موسع يقترب جدا من تعريف المشرى الليبي يراجـع فـي التفاصـيل الـدكتور سـعيد محمـد الحفـار 
دار : ـــ الدوحـة قطـر . ط أولـى (( . بيئـة مـن أجـل البقـاء : )) مؤلفـه بعنـوان ( . الدراسات البيئية بجـامعتي دمشـق وقطـر 

ومن هنا يبدو أن ما جاء في مؤلف الـدكتور فـرج الهـريش بعنـوان . وما بعدها  910م ـ 0771هـ ـ 0201ـ ـ.الثقافة ، سنة 
يكشـف عـن مــدى . ومــا بعـدها  54ـــ ص . م 4119سـنة ( . منشــورات جامعـة مصـراتة ) ـــ . 4ط. جـرائم تلويـث البيئـة : 

ة فـي اللسـان العربـي الفصـيح المبـين نتيجـة تلطيخـه وخلطـه صعوبة تعريف البيئة وما يكشف عن حقيقة تلوث البيئة الثقافي
مــا علـى البيئــة يمكـن الرجــوى وبشـأن المنــاا والطقـس وأثاره! باللغـة األوروبيــة وأسـاليبها ذات اللســان األعجمـي ذي العــوج  

 . وما بعدها  14ــ ص ( .المصدر السابق ذكره ) القانون الدولي البيبئ . إلى الدكتور محمد عادل عسكر 
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لى أسلوب المنطق ع( Destructure: )ل فهمها تحتاج إلى عملية التفكيكومن أج
والبادية ( Viron: )، وفهمه فهي تتركب من ثةثة أجزاء أصل الكلمة وهوفي تحليل الكةم

(En ) حقة الخ والة....بمعنى في أو يدخل(ment ) االسميةالتي تكشف عن. 
 

فهو تعريف موسع وأقرب إلى الحقيقة ألنه ينظر إلى البيئة بأنها المحيط الذي 
م األنام الذي سبقت اإلشارة يعيش فيه اإلنسان وغيره من الكائنات الحية فهو أقرب إلى مفهو 

والقيود ن الحدود ، فضة عن ذلك فإن التعريف التشريعي ينظر إلى البيئة في إطار مإليه
، (المهنية)صادية، والسياسية، والوظيفية ، واالقتنية ذات األبعاد االجتماعيةالزمانية والمكا

 .والثقافية ، وغيرها 
 :المشرع وتلوث البيئة : ثانيا 

وعلى سبق تحديده تؤثر في حياة الناس تأثيرا جوهريا إن البيئة بمعناها الواسع الذي 
واالقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها فلقد كشفت الدراسات القديمة مستوياتها االجتماعية 

كسابها طابعها  والحديثة على أن البيئة بمفهومها السابق تعمل على تشكيل حياة الجماعة وا 
، فاإلنسان أبن بيئته فهى األستاذ األول له تعمله وتوجهه وتدربه وترشده على ما المميز

والمؤرا العربي المسلم هو أول من ن بن خلدون المفكر والفقيه ينبغي عمله ولعل عبد الرحم
فطن إلى دور البيئة وأثرها في حياة المجتمعات المختلفة وما اختةف األمم والشعوب في 

، ومستوى الحضارة والتقدم العمراني، دهم وقوانينهم وأفكارهم وأخةقهمأجسامهم وعاداتهم وتقالي
لسياسة واالقتصاد وغيرها ال يرجع في أغلبه األعم إال إلى والوعي الثقافي ونظم الحكم وا
  . 1شاملالبيئة بمعناها العام ومفهومها ال

                                                 
ـــ لقـد بـدأ ابــن خلـدون دراسـته عــن البيئـة بالحـديث عــن الجغرافيـا وتقسـيم البلــدان واألقـاليم فـي أربــع مقـدمات ممهـدات مــن  1

لشهيرة ثم تولى تفصيل وتوضيح أثر البيئة الجغرافية في مختلف الظـواهر اإلنسـانية علـى مسـتوي الباب األول في مقدمته ا
ـــ . 1ط . تحقيــق وشــرح الــدكتور علــي عبــد الواحــد وافــي / مقدمــة ابــن خلــدون : يراجــع فــي التفاصــيل . الفــرد  والجماعــة  ـ

ويـذهب إلـــى تأييـد . ومـا بعـدها  199، ص  121، ص 411، ص  0ـــ ج. م 0797دار نهضـة مصـر ، سـنة : القاهرة 
دار : القـاهرة . ترجمـة عـادل زعيتـر / روح الشـرائع : فـي كتابـه . م 0955ت : منتسـكيو ) هذا االتجـاه العةمـــة الفرنسـي 
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فهذه البيئة على هذا الذي خلقها اهلل تعالى عليه وجعلها صالحة لحياة الناس رأينا 
كيف ظهر فيها الفساد بما كسبت أيدي الناس على مختلف مستوياتها الجغرافية الطبيعية 

 .جتماعية الثقافية والدينية األخةقية وغيرها واال
والفساد هو الذي يكشف عن مدى التغير الذي يحدثه اإلنسان على سطح األرض 

قد  وهواء وما يوجد في باطنها من معادن وسوائل وغازات وغير ذلكوما يحيط بها من ماء 
 .أو غير مادية وات، ووسائل ماديةتكون في الكم أو الكيف وفي الزمان والمكان وبأد

يها التي تمثل روافد الفساد العام على سطح األرض وغيرها أطلق علوهذه التغيرات  
التغير السلبي المفسد الذي يطرأ )فالمقصود بالتلوث عندهم هو ( مفهوم تلوث البيئة)العلماء 

على أحد مكونات الوسط البيئي والذي ينتج كة أو جزءا عن النشاط اإلنساني الحيوي 
لصناعي وذلك بالمقارنة بالوضع البيئي الطبيعي قبل تدخل اإلنسان الذي يتبدى في حدوث وا

تغيرات الطاقة والمستويات اإلشعاعية المختلفة والتغيرات الحيوية والفيزيائية والكيميائية غير 
، والذي تعيش فيه جميع المخلوقات لتي تحدث في الوسط الذي يحيط بناالمرغوب فيها ا

 . 1خرىالحية األ
نما يشمل حتى التراث، وليس التلوث مقصورا على البيئة الطبيعية وال جغرافية، وا 

 .والثقافة واآلثار، وما في حكمها

                                                                                                                            

ـــ ج. م 0751المعــارف ، ســنة  . وقــارن الــدكتور مصــطفى الخشــاب . ومــا بعــدها  210ومــا بعــدها ، ص  147، ص  0ـ
ومـا بعـدها ، وكـذلك الـدكتور سـعيد محمـد  97ـــ ص . م 0795مكتبـة األنجلـو المصـرية ، سـنة: اهرة القـ. دراسة المجتمع 

 .   وما بعدها  20ــ ص ( . المصدر السابق ذكره ) ظبيئة من أجل البقاء . الحفار 
ط أولـى ـــ ( كافحتـه أسـبابه ـــ أخطـاره ـــ م) تلـوث البيئـة . ــ الدكتور فؤاد حسن صالح والدكتور مصطفى محمد أبـو قـرين  1

ـــ ص 0774الهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي ، ســنة : طــرابلس  . والتلــوث فــي فقــه اللغــة مصــدر لــوث يلــوث تلويثــا .  00م ـ
خـالطتهم : وتلـوث المـاء أو الهـواء ونحوهمـا . لطخـه بـه : خلطـه بـه ، ولـوث الثـوب بـالطين : لوث الشيء بالشيء : يقال 

ومـا بعـدها وكـذلك المعجـم  459ـ ص  1ـــ ج ( . المصـدر السـابق ) تـاج العـروس . يـدي يراجـع الزب. مـواد غريبـة ضـارة 
  569ــ ص .م 0772هـ ــ 0205بوزارة التربية والتعليم ، سنة ( طبعة خاصة : ) القاهرة . مجمع اللغة العربية . الوجيز 
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ويستفاد من ذلك أن عناصر تلوث البيئة تتمثل في إدخال مواد ملوثة في البيئة ، 
شخصل  ويحدث تغيير سلبي مفسد وضار غير نافع ويكون الفاعل هو اإلنسان سواء أكان

 .1طبيعيا أم أشخاصا معنوية بفعل العاملين فيه
( م05/4111رقم )من القانون ( الفقرة الثالثة)المادة األولى  وبناء على ذلك تقول
حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة اإلنسان أو )في تعريف تلوث البيئة بأنه 

و المصادر المائية أو التربة أو سةمة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أ
اختةل توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج واالهتزازات والروائح الكريهة 

 .(تي يمارسها الطبيعي، أو المعنويوأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن األنشطة واألعمال ال
بطريقة غير و ، أتلوث البيئي بفعل اإلنسان مباشرةويفهم من النص أن حدوث ال

: التلوث خطرا على حياة اإلنسان ويستفاد من النص أيضا أن مجاالت، ويسبب مباشرة
ة لعناصر الحياة في كوكب األرض ، وهي المكونات الرئيسية الثةثالهواء والماء والتربة

نهاره ومحيطاته وغةف مناا المختلفة والغةف المائي بأالغةف الجوي بأنواى الهواء والو 
مةيين السنين حتى تنتج رة األرضية الذي منه تفتت الصخور بعوامل التربة على مدى القش

الغةف الرقيق الهش من التربة وتتداخل هذه األغلفة كلها في نسيج واحد يضم جميع النظم 
التي تساعد على وجود وبقاء الحياة العضوية على األرض ، وفي غير تفاعلها المستمر لم 

 .2الحية أن تكون في هذا اإلطار البيئي الحيوي الصغير يكن يقدر للكائنات
 :المشرع ، ومصطلحات أخرى : ثا ثال

حاول المشرى الليبي أن يةحق روح التطور الحضاري في مجاالت كثيرة ومنها مجال لقد 
رة إليها ــ ومن بينها القانون المحافظ على البيئة بصدور عدة قوانين ــ سبقت اإلشا

، فحتى يضفي المشرى على أحكامه ميزة وتحسين البيئةأن حماية في ش( 05/4111)

                                                 
 .وما بعدها  96ــ ص ( .المصدر السابق ذكره ) جرائم تلويث البيئة . فرج الهريش . ــ د 1
 .  071ــ ص (. المصدر السابق ذكره ) بيئة من أجل البقاء . سعيد محمد الحفار / ــ د2
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االستقرار وتجنب التعديةت المتةحقة باإلضافة إلى الوضوح وسهولة التطبيق العملي في 
 :نه عدة تعريفات أخرى من أهمها واقع الحياة ضم

ثير التحكم في كل العوامل البيئية التي لها تأ)) مفهوم إصحاح البيئة ، ويقصد به  .0
 ((.مباشر أو غير مباشر على سةمة اإلنسان البذنية أو النفسية أو االجتماعية 

من العيوب  ومنعنى هذا التحكم في مجموعة العومال البيئة أن يجعلها صحيحة وسليمة
 .، وال فساد دون ضرر لإلنساننفعها وفائدتها  واآلفات بما يكفل

لسةمة البذور والسةالت الحية من أي  اإلجراءات المتخذة)السةمة اإلحيائية ، وهي  .4
وال شك ( تقبل البذور، والسةالت الوطنيةتغيير جيني أو هندسة وراثية قد تؤثر على مس

، وصون البيئة ق بالمحافظة على الثروة الزراعية، وكفالة اإلنماء الزراعيأنه مفهوم يتعل
نحراف التجارب العلمية في مجال الجينات  والهندسة الوراثية التي الزراعية من عبث وا 

 .، وحدود ضوابطصارت تعبث بحياة الناس دون 
وهي مجموعة من المواد واألشياء المختلفة التي تمثل المصدر األساسي : ملوثات الهواء .1

لتلوث الهواء خاصة والبيئة عامة ومنها مصادر طبيعية كالغازات واألبخرة التي 
ية من فعل اإلنسان كما هو الحال في ، أو مصادر صناعن وغيرهاتتصاعد من البراكي

األدخنة المتصاعدة من المصانع المختلفة ذات األهمية الكبيرة في عملية اإلنتاج 
الصناعي وغيرها من العمليات اإلنتاجية باإلضافة إلى المخلفات والفضةت الناتجة 
 عن اإلنسان نفسه وعن وسائل النقل ومختلف اآلالت المستخدمة في إنتاج المواد

 . الكيميائية والصناعية
ثلة على ملوثات وذكر بعض األم( 2فقرة )ا جاء المشرى في المادة األولى ومن هن

 :الهواء ومنها
في محرك السيارة على سبيل وهو ناتج عن احتراق الوقود كما : جمع عادم: العوادم - أ

 .المثال
ى ـع علــح يجمـــات جمع شعاى ويبدو أن األصاإلشعاعــ: اإلشعاعــات المؤينة - ب

، وهي التي تصل إلى األرض من ألشعة أنواى منها األشعة الكونيةوا (أشعة)
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وامتدادها في لطاقة هو انبعاث ا: ي شديدة النفاذ واإلشعاىالفضاء الخارجي وه
كهربائية أو )ي على هيئة موجات أي كان نوعها الفضاء أو في وسط عاد

 .1(مغناطيسية أو غيرها
هي التي تؤدي إلى تأين محتويات الخلية داخل األنسجة : واإلشعاعات المؤينة

الحية لإلنسان والحيوان مما يؤدي إلى تحطمها أو فقدانها ألداء وظيفتها أو حتى موتها 
يعتبر التلوث اإلشعاعي أخطر أنواى التلوث التي تعرض اإلنسان للخطر الشديد  بالتاليو 

 . 2الذي قد يؤدي إلى نهاية الحياة أو عدم استمرارها على نحو طبيعي 
وتضيف الفقرة الرابعة من المادة األولى المشار إليها ملوثات أخرى للهواء مثل 

، وهي في مجملها تمثل الغبار المتطاير في الدقيقةية الكيميائية والجزيئات المركبات العضو 
الهواء يضاف إليها المبيدات الحيوية والمرذذات وهي اآلالت التي تنشر السوائل وتطلقها 

 .على هيئة رذاذ كالمطر الضعيف أو الخفيف 
أم  وقد أشارت المادة السابقة إلى الزيوت بأنواعها المختلفة سواء أكانت زيوت خام

ها من عوادم ، وكل ما ينتج عنالمحركات المختلفة، وغيرها من مشتقات النفطزيوت وقود 
 .فسدة للبيئة بمستوياتها المتعددةأثار سلبية مومخلفات وفضةت ذات 

فضة عن ذلك فقد أشارت المادة السابقة إلى السفن وغيرها من المركبات واآلالت 
يئة البحرية وتأخذ أحكام الوحدات التي تعمل في البحر التي قد تكون من مصادر تلوث الب

قيات البحرية العائمة كافة ومن أي طراز وفقا للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية واالتفا
 .والمعاهدات الدولية النافذة

الكمال لبيئة وتحسينها ليس على درجة من ويبدو مما تقدم جميعا أن قانون حماية ا
الصياغة الفنية أو الناحية الموضوعية غير أن وال مبرأ من كل عيب سواء على مستوى 

                                                 
 125ــ ص ( .المصدر السابق ذكره ) ــ المعجم الوجيز  1
 وما بعـدها ، وكـذلك الـدكتور 114ــ ص ( .المصدر السابق ذكره ) بيئة من أجل البقاء . ــ الدكتور سعيد محمد الحفار  2

. ومـا بعـدها  141ـــ ص ( .المصـدر السـابق ذكـره ) تلـوث البيئـة . فؤاد  حسن صالح والدكتور مصطفى محمد أبـو قـرين 
 . 91ــ  94ــ ص ( .المصدر السابق ذكره ) وأيضا الدكتور فرج صالح الهريش جرائم تلويث البيئة 
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المرء ال يستطيع أن ينكر أهميته البالغة وكفايته في حماية البيئة والمحافظة عليها بعناصرها 
المختلفة لو كان هناك اإلنسان المواطن الصادق والمخلص والمتقن لعمله وأداء واجباته 

بين الناس من التعاون المشترك  الوظيفية على مستوى الدولة ومستوى األسرة ووجود
األشخاص الطبيعية أفرادا وجماعة وبين األشخاص االعتبارية العامة والخاصة ولكن الواقع 
غير ذلك على األجمال والعموم بل وعلى الخصوص أيضا فالتطبيق الفعلي للقوانين عامة 

خلق المبررات وقوانين البيئة خاصة غير ذات جدوى نتيجة اإلهمال والتقصير والتكاسل و 
وصنع أكباش الفداء الوهمية فكان من جراء هذه المواقف السلبية من تطبيق وتفعيل قوانين 
البيئة أن أستشري التلوث البيئي على مختلف المستويات فة تزال القمامة والفضةت 
المختلفة تشاهد متركمة في مختلف الشوارى والطرقات العامة والخاصة فة تزال الغازات 

دخنة الضارة المنبعثة من السيارات والمركبات المتعددة تلوث الهواء فضة عن الضجيج واأل
والضوضاء التي تحدثها األصوات الصادرة عن مكبرات الصوت بتلك المركبات وغيرها وكل 
فسادا للحياة  خةال بالنظام العام وا  هذه المخالفات الضارة بالبيئة عامة تمثل خرقا للقانون وا 

 .واألخةقية والدينية  االجتماعية
 

 المبحث الثاني
 :ةدور الضبط اإلداري في حماية البيئ

في شأن حماية وتحسين البيئة والقوانين المتعلقة ( 4111/ 05)يعتبر القانون رقم 
إجماال بحماية بعض العناصر البيئية بمعناها الواسع من قوانين الضبط اإلداري التي وتهدف 

وث والعمل على صيانتها وتحسينها فمن المصلحة العامة وجود مثل إلى حماية البيئة من التل
هذه القوانين ومن الضروري احترامها وااللتزام بتنفيذها الفعلي في الواقع العملي فقد أضحى 
هذا األمر من الحقوق األساسية لإلنسان التي تدخل تحت الجيل الثالث فيما يعرف بالحقوق 

ة والحق في البيئة السليمة لكل إنسان يجب أن ينعم بهما وأن الجماعية ومنها الحق في التنمي
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توفر له كافة السبل للحصول عليهما فضة عن توفير كافة الضمانات الةزمة لحماية هذه 
 . 1الحقوق 

طريق ما ومن هنا يظهر الدور األساسي للقانون اإلداري في حماية البيئة عن 
ن كان ائل الدولة فالذي يمثل أحد وس" بالضبط اإلداري"يعرف  ي إشباى الحاجات العامة وا 

 .. بأسلوب غير مباشر 
، يهدف إلى المحافظة يفة من أهم وظائف الدولة الحديثةفالضبط اإلداري هو وظ

، وذلك ألمن العام، واالسكينة العامة، والصحة العامة : على النظام بعناصره الثةثة المعروفة
ب حصولهم على حقوقهم العامة ووضع الضوابط بتنظيم ممارسة حريات األفراد وترتي

ماية البيئة والقواعد التي تكفل وتضمن كل ذلك ، ويمكن عرض نظرية الضبط اإلداري في ح
 :على النحو التالي 

 ( :وعناصره// تعريفه )الضبط اإلداري : أوال 
بمعنى حفظ الشيء بالحزم ولقد الضبط في اللغة العربية : تعريف الضبط اإلداري  .0

لمجازية المجردة العقلية، طورت داللة اللفظ من المعاني المادية الحسية إلى المعاني ات
، وكل فةن ال يضبط عمله، إذا عجز عن والية ما وليه، وال يقوم بما فوض إليه: فيقال
، والمعاني المجازية العقلية النفسية ، تشترك جميعها المعاني الحقيقية المادية الحسيةهذه 

                                                 
دور المنظمــات الدوليــة فــي فــرض العقوبــات ) إلنســان ـــ يراجــع الــدكتورة هويــدا محمــد عبــد المــنعم القــانون الـدولي وحقــوق ا1

ومـا بعـدها وقـد تبـين فيمـا  009م ـــ ص 4119هــ ـــ 0249القاهرة دار الكتـاب الحـديث سـنة ( على انتهاك حقوق اإلنسان 
سـبق كيــف اهــتم القــانون الــدولي بحمايــة البيئـة وكيــف حاولــت الــدول وضــع تنظــيم قـانوني دولــي لحمايــة البيئــة وبهــذا صــار 
الموضوى حماية األمن البيئي من الحقوق الحديثة للمدنيين التي يجـب مراعاتهـا والحفـاظ عليهـا أثنـاء السـلم والحـرب يراجـع 

رســالة ) فــي التفاصــيل الــدكتور محمــد أحمــد داود الحمايــة األمنيــة للمــدنيين تحــت االحــتةل فــي القــانون الــدولي اإلنســاني 
وفـي شـأن المسـؤولية المدنيـة فـي القـانون .. وما بعـدها  400م ــ ص 4119وم ، سنة مطابع أخبار الي: ــ القاهرة ( دكتوراة

المســئولية المدنيـة عـن أضــرار التلـوث البيئــي فـي نطــاق . المـدني يراجـع رســالة الـدكتوراة للــدكتور عطـا سـعد محمــد حـواس 
وأمـــا عـــن . ومـــا بعـــدها  067ص ـــــ . م 4110دار الجامعـــة الجديـــدة ، ســـنة : اإلســـكندرية ( . دراســـة مقارنـــة ) الجـــوار 

ط أولـى . الحمايـة الدسـتورية للحقـوق البيئيـة . فـيمكن الرجـوى إلـى الـدكتور وليـد محمـد الشـناوي . القانون الدستوري والبيئة 
 .  وما بعدها  7ــ ص .م 4101دار الفكر والقانون ، سنة ( : مصر)ــ المنصورة .
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دة هي حفظ الشيء ولزومه وتحديده بحزم ودقة وشدة ولعل هذا الفهم هو في صفة واح
أهمية دور الضبط اإلداري في  أول خطوات حماية البيئة بصفة عامة مما يكشف عن

 .ذلك
، يقصد به تنظيم الدولة بما الضبط في مجمله ومعناه االصطةحيفمن المتفق عليه أن 

 .هو في األساس تنظيم وقائيالمحافظة على سةمة أمن المجتمع، ف يكفل
هو مجموعة اختصاصات السلطة العامة في سبيل : ويستفاد من ذلك أن الضبط اإلداري

وهذا األمر يقتضي تنظيم الحريات العامة . في الدولة المحافظة على النظام العام 
وفرض القيود عليها من أجل مكافحة التلوث والمحافظة على البيئة التي تمثل جزءا من 

 .1نظام العام وعناصره ال
لقد استقر فقهاء القانون العام على أن اسطةح النظام العام : عناصر الضبط اإلداري .4

، والصحة العامة بصرف ، والسكينة العامةي األمن العاميشمل ثةثة عناصر أساسية ه
 :2التالي  ، ويمكن توضيحها على النحوالقوانين عليه قف المشرى، وما تنصالنظر عن مو 

 :ألمن العام ا . أ
وعدم  ،ضد الخوف، ونقيضه فأصله طمأنينة النفس، وزوال الخوف: لغة  األمن 

، وما انتهى إليه مفهوم يفهم من استقراء اآليات القرآنيةوهذا ما  .توقع مكروه في الزمن اآلتي
د ظن حدوث أمر مكروه في عبارة عن حال يحصل في القلب عن:"عند المفسرين وهوالخوف 

ولعل . طمأنينة وبعد عن القلق واالضطرابشعور بالهدوء وال: واألمن نقيضه، فهوالمستقبل، 
ما يدل على  ،مية وعند المشرى العربي المعاصرفي النظم اإلسة( األمن)استعمال مفهوم 

الذي ال : تمن ، والمأمون تفيد معنى السليمهذا األساس اللغوي االصطةحي، فاألمين ، والمؤ 
نون إليه، ويضعون بثقتهم فيه، وال يخشون خيانته، وعلى هذا األساس يخافه الناس، ويطمئ

ومنها أمين الوحي، ويقصد به   بأداة التعريف لقب سيدنا محمد( األمين)كانت صيغة 

                                                 
دار الفكر العربي ، : القاهرة . ط أولى . أصول القانون اإلداري : تابنا ــ يراجع في تفاصيل تعريف الضبط اإلداري ك 1

 .وما بعدها  15ـ ص .م 4119هـ ــ 0247سنة 
 .، وما بعدها ، والمراجع المشار إليها  54ــ ص . ــ المصدر السابق  2
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، فإذا كان أمر الناس والعباد على هذا النحو من األمانة ، فهل يحدث جبريل عليه السةم
، أم البيئة الثقافية االجتماعية وهذا المفهوم يعية الجغرافيةأكانت البيئة الطبتلوث للبيئة سواء 

، والشريعة اإلسةمية يقصر عنه المفهوم في فقه القانون ام لكلمة األمن في اللغة العربيةالع
، وحماية اطمئنان المرء على نفسه، وماله من خطر االعتداءات: يقصد بهالعام الذي 

 . اإلنسان أم الحيوان أم األشياءا اإلنسان من األخطار أيا كان مصدره
 :الصحة العامة  . ب

، يبرز دور الضبط اإلداري في ذا العنصر من عناصر النظام العاملعل في ه 
يكفل الصحة السليمة  حماية البيئة من التلوث والعمل على تحسينها والمحافظة عليها بما

حماية األفراد ووقاية : هوعامة عند فقهاء القانون العام ، فالمقصود بالصحة الللناس جميعا
، وذلك باتخاذ كافة الوسائل اآلفات واألوبئة التي تضر بصحتهمالناس من األمراض و 

عداد ا عداد جودة إ، و  لمياه الصالحة للشربوالتدابير التي تكفل رقابة نظافة األغذية وا 
ات ، وحسن التخلص من القمامة والفضةت ومختلف النفايالمجاري وقنوات الصرف الصحي

ات الصناعية الصلبة والسائلة وتوفير شروط الصحة ورعايتها في المنشآت والمؤسسات والهيئ
مدارس ودور ، والمحافظة على نظافة األماكن العامة مثل الجماعات والوالزراعية والتجارية

، وتحصين المواطنين ضد األوبئة الرعاية وما في حكمها، ومكافحة األمراض المعدية
فإن مكافحة التلوث البيئي هو أحد وأهم ، وبنا على ذلك جميعا وغير ذلك ريةواألمراض السا

، ويمثل قانون حماية المستهلك أهم على الصحة العامةأهداف الضبط اإلداري في المحافظة 
دى وسائل المشرى في التدخل لحماية صحة اإلنسان عن طريق مراقبة األغذية واألدوية وم

 .رقابة التي تكفل بيئة صحية سليمةوغير ذلك من أنواى ال ةكصةحيتها لةستعمال واالسته
 :السكينة العامة  .ج

، الذي يكفل المحافظة على البيئة ذا العنصر من عناصر النظام العامويبدو أن ه
المحافظة : هو. ية من جوانب نفسية وعقلية وعصبية، ألن المقصود بالسكينة العامةاإلنسان

، والمحال واألماكن العامة، وذلك بمنع مظاهر اإلزعاج لطرقاتعلى الهدوء، والسكون في ا
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قةق الناس أيا كان مصدرها سواء من وسائل  والضوضاء وكل ما من شأنه إحداث الجلبة وا 
، أم المرئية والمسموعة وما في حكمها النقل والمواصةت والسيارات أو من وسائل اإلعةم

من وسائل اللعب واللهو كاأللعاب النارية ذات  ، أمرة من المصانع والمنشآت المختلفةصاد
 .األصوات المزعجة بل والملوثة للبيئة الجغرافية وغيرها 

ويستفاد  من كل ما تقدم أن مفهوم النظام العام والمحافظ عليه بعناصره الثةثة 
، البيئة اإلنسانية المادية الحسية، والروحية المعنويةالمشار إليها يشمل أغلب مجاالت 

، ويهدف بصفة عامة إلى تنظيم العامةيشمل حماية البيئة االجتماعية واألخةقية واآلداب و 
، بما والفساد والتلوث أيا كان مصدرها، ية الجماعة من مختلف وسائل الضررالمجتمع ووقا

األفراد هذه البيئة السليمة الصحية يتمكن ، وفي ظل فل سةمة وآمان واستقرار الجماعةيك
 ...، وهي الهدف األسمى للضبط اإلداري جاتهم العامةمن إشباى حا

 ( :وسائله ، وأساليبه)ـ الضبط اإلداري : ثانيا  
اشك أن القانون يمثل الوسيلة التشريعية األساسية لتنظيم المجتمع بما فيه حماية 

، فضة عن ذلك فإن المشرى غالبا ما يفوض الهيئات يئة والعمل على تحسينها وصيانتهاالب
نفيذية التي تمثلها الحكومة في إصدار القرارات المناسبة بما يتفق وتنظيم األمور واألحداث الت

المتجددة والضرورات التي تقتضيها بيئة اإلنسان الجغرافية واالجتماعية وبهذا يتم التوفيق بين 
 .واقع البيئة اإلنسانية على مختلف مستوياتها وبين التشريع والقانون 

ال يتحقق إال باتباى مجموعة من الوسائل تقوم بها الهيئات اإلدارية والضبط اإلداري 
المختصة بالمحافظة على النظام العام بعناصره المتعارف عليها، وال شك أن هذه الوسائل 

، فإن أسلوب الضبط اإلداري يعتبر سلوبا  تنظيميا وقائيا ال عقابيا، فضة عن ذلكتمثل أ
، ث باعث يمثل تهديدا للنظام العامعن إرادتها نتيجة حدو تعبير اإلدارة مظهرا من مظاهر 

، وهذه األداة إما تأخذ شكل القرار التنظيمي اة التي يفرغ فيها العمل اإلداريفي الشكل وباألد
ما أالةئحي، أو القرار الضبطي الفردي، وهما تصرفان قانونيان ن تكون بوسيلة التنفيذ ، وا 
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ومن هنا يمكن  ،دخل في التصرفات المادية لإلدارةا يوهو م( التنفيذ الجبري)المباشر 
 : (1) واألساليب على النحو التاليتوضيح هذه الوسائل،

تستعمل الهيئات اإلدارية المختصة بالضبط اإلداري هذه  :بط اإلداريوسائل الض (0
الوسائل القانونية والمادية وفقا الختصاصاتها المناط بها تنفيذها ألجل تحقيق أهدافها 

، التي تمثل أهم روافد المحافظة العام بعناصره الثةثة المعروفة غراضها في حفظ النظاموأ
على البيئة اإلنسانية بصفة عامة ومن هنا فإن هيئات الضبط اإلداري تتمتع بسلطة تقديرية 

وسائل الضبط  ومن أهمالتدخل من أجل حماية البيئة خاصة،والمجتمع عامة،واسعة في 
 :اإلداري ما يلي 

 ( : أو لوائح الضبط اإلداري) القرارات التنظيمية( أ    
ف الدول المعاصرة تمنح في مختل( القانون الدستوري)نين األساسية إن أغلب القوا

، التي تمثل أهم وسائل حق وضع اللوائح( مة أو ما يعرف بالسلطة التنفيذيةالحكو )اإلدارة 
، ا، لما تتميز اللوائح من المرونةذ تصرفاتهاإلدارة في ممارسة نشاطها وأداء أعمالها وتنفي

، ديلها لمواجهة كل األحوال،والظروفوتعلسرعة المناسبة في إجراءات وضعها،والسهولة وا
، والجغرافية واالقتصادية، واالجتماعية، تحيط باإلنسان في بيئته السياسية،واألحداث التي 

 .وغيرها
تحتوي على قواعد تشريعية  يةقرارات إدار  فاللوائح عامة هي في حقيقتها

 األشخاص الطبيعيين أو أوومجردة وملزمة تنطبق على عدد غير محدد من الحاالت عامة،
 .األشخاص المعنوية

 فتسمى تنفيذية أو ة له،فإذا كانت تنفيذا ألحكام القانون أو تكمي :وهي أنواى 
ن كانت بناء على تفويض تشريعي،و  تكميلية،  استقةال وابتداء،ة لبعض األحكام ومنشئ ا 
ذا تعلق مضمون الةئحة بتنظيم المرافق  ،وائح مستقلة وكذلك لوائح تفويضيةلفتسمى  وا 

 ي بعناصره الثةثةن تعلق بالضبط اإلدار وا  .فتسمى لوائح تنظيمية.حكمهاالعامة وما في 
                                                 

 وما بعدها 69ص ( المصدر السابق ذكره ) كتابنا ، أصول القانون اإلداري  ــــــــ1
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ذ تعلق األمر  :لوائح الضبط :سميت (الصحة العامة نة العامة،، السكياألمن العام) وا 
 .(1)، سميت لوائح الضرورة ظروف استثنائيةب

ويكاد ينعقد اإلجماى بين فقهاء القانون العام على أن للسلطة التنفيذية حق تنظيم 
، كما يكون لها حق تنظيم ، بموجب لوائح تنظيميةالدولة ومصالحها وأجهزتها العامةمرافق 

 اصر الثةثة المعروفة،م العام بعنالضبط اإلداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظا
ال تتعارض هذه اللوائح مع  تستند إلى قانون معين بشرط أن ال بموجب لوائح مستقلة،

 .القوانين النافذة أو تحد من ممارسة األفراد لحرياتهم العامة التي كفلها الدستور 
في رئيس الدولة ورئيس  ومن هنا فإن المستقر عليه أن للسلطة التنفيذية ممثلة

الحق في إصدار اللوائح بأنواعها المختلفة ( الوزير األولس مجلس الوزراء أو رئي)ة الحكوم
الظروف توسعا في سلطات  تقتضي  لببما فيها لوائح الضرورة التي تعالج حاالت استثنائية 

اإلدارة وتقييدا لحريات األفراد عندما تتعرض سةمة البةد للخطر نتيجة الكوارث الطبيعة أو 
مراض واألوبئة أو في حاالت االضطرابات الداخلية وحالة الحرب ففي مثل هذه انتشار األ

الظروف ذات الخطر المحدق بالدولة ومؤسساتها السياسية واإلدارية أو المجتمع بصفة عامة 
تتدخل الدولة وتعلن حالة الطوارئ أو تعلن األحكام العرفية أو ما في حكمها حتى تزول حالة 

  . 2الخطر 
 : القرارات الفردية ( ب    

للتطبيق وهي إجراءات إدارية تتضمن نواهي ، وأوامر صادرة من اإلدارة المختصة 
على فرد محدد بذاته وشخصه أو مجموعة من األفراد معينين بذواتهم وأشخاصهم فهي 

تنفيذا قرارات إدارية بمعنى الكلمة ال تزيد عن كونها تطبيقا وتنفيذا للقوانين أو على أقل تقدير 
للوائح تنظمية عامة ومن هنا فإن القاعدة العامة في هذه الحالة أن يكون األمر اإلداري 

                                                 
، كليـة الحقـوق  رسـالة دكتـوراة)العةقة بين القـانون والةئحـة  .الدكتور عبد العظيم عبد السةم : يراجع في التفاصيل ـــــــ  1

داريـة وضـمانة اللـوائح اإل. وكذلك ، الدكتور سامي جمال الدين . وما بعدها  6ص . م 0792سنة ( ــ جامعة عين شمس
ـــ ســنة : مــن رســالة الــدكتوراة بعنــوان  أصــله الجــزء األول)الرقابــة اإلداريــة  الرقابــة القضــائية علــى أعمــال اإلداري الةئحيــة ـ

 . وما بعدها  05ــ ص . م 0794منشأة المعارف ، سنة : ــ اإلسكندرية ( م 0790
 .، والمصادر المشار إليها  94ــ  90ـ ص ( . المصدر السابق ذكره ) ــ كتابنا أصول القانون اإلداري  2
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الفردي مجرد تطبيق لقاعدة تنظيمية عامة سواء أكانت منصوصا عليها في قانون أم في 
دف تحقيق الئحة ويجوز استثناء أن تصدر الهيئات اإلدارية قرارات ضبط إداري فردية به

ومن ذلك على سبيل  تحقيقه إال بهذه الوسيلة الوحيدة،وال سبيل ل لنظام العام،غرض يبيحه ا
، جدار آيل للسقوطالمثال األمر بمصادرة أحد الجرائد أو الصحف اليومية أو بهدم بيت أو 

في سلع غذائية  (بيعا ــ وشراء)والتجمهر أو النهي عن التجارة  بمنع المظاهراتواالنهيار أو 
باستعمال  ومن ذلك الترخيص لبعض األفراد ر تداولها في األسواق،فسادها وخط ثبت

األرصفة المخصصة للمشاة في عرض بضائع ، أو سلع تجارية من أجل البيع وعلى هذا 
يبدو أن سبيل األوامر الفردية هو الوسيلة التي تكاد تعم أو تشمل أغلب قرارات الضبط 

 . 1اإلداري الضبط صات هيئات اإلداري أو هي الطريقة التي أضحت تسود اختصا
 (:التنفيذ الجبري) التنفيذ المباشر ( ج     

األصل وفي اقتضاء الحقوق بين األفراد وغيرهم هو اللجوء إلى القضاء ولكن من  
االمتيازات التي تمتاز بها اإلدارة عن األفراد ما عرف بفكرة التنفيذ المباشر بمعنى أن اإلدارة 

األفراد بمقتضى قرارات إدارية تصدرها وتنفذها بإرادتها المنفردة  تملك تقدير حقوقها قبل
ومن هنا يكون لهيئات الضبط اإلداري استخدام  .2وحدها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء 

إلعادة النظام العام وهو أشد وسائل الضبط اإلداري وأكثرها عنفا وتهديدا  القوة المادية
ق األفراد نتيجة ما يصاحبه من استعمال القوة المادية للحريات العامة واالعتداء على حقو 

خضاعهم ألوامرها وتنفيذ قراراتها حفاظا وحماية للنظام العام وترتيبا  الجبرية إلزعام األفراد وا 
على ذلك فإن التنفيذ المباشر الجبري يعتبر من اإلجراءات االستثنائية التي ال يجوز لهيئات 

                                                 
ـــ ( . م 0765م ـــ 0762)دار النهضـة العربيـة : القاهرة . القانون اإلداري الليبي . راجع في التفاصيل الدكتور السيد محمد مدني ــ ي 1

المطبعة العالمية : ــ القاهرة ( . طبعة مكررة )  2ط . مبادئ القانون الدستوري . وما بعدها ، وكذلك الدكتور السيد صبري  171ص 
م 0759مـع مةحظـة أن إصـدار اللـوائح المسـتقلة وغيرهـا فـي ظـل الدسـتور الفرنسـي لســنة . ومـا بعـدها  259ـــ ص  .م 0727، سـنة 

يراجــع فــي التفاصـــيل . علــى ســـبيل العــد والحصــر ت محــددةاختصاصــا أصــية للســلطة التنفيذيــة وتحديــد نطـــاق القــانون فــي موضــوعا
 . وما بعدها 125ــ ص ( . الرسالة السابق ذكرها) والةئحة ن العةقة بين القانو . الدكتور عبد العظيم عبد السةم 

 .والمراجع المشار إليها  91ــ ص (. المصدر السابق ذكره ) أول القانون اإلداري . كتابنا  2
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 بشرط محددة بدقة حيث يعتبر استثناء على القاعدة العامة الضبط اإلداري اللجوء إليه إال
التي تقضي بأن تلجأ اإلدارة إلى القضاء للحصول على حكم بحقها إذا امتنع الناس عن 
الخضوى لقرارتها وتنفيذها في حدود ما حكم به القضاء األمر الذي يوجب توافر الشروط 

 : التالية 
الهيئات اإلدارية لهذا  باشر واستعماليذ المأن يوجد نص قانوني صريح يجيز التنف

 .االختصاص
 هذه الوسيلة يوجد سبيل آخر غير التنفيذ الجبري أي ال يستخدم الهيئات اإلدارية  الأ

 .رها التقاء ما يخل بالنظام العام، والضرورات تقدر بقدإال في حالة الضرورة
 تياريا وفي الوقت المناسب أن تترك اإلدارة الفرصة لألفراد لتنفيذ األمر الضبطي اخ

فإذا امتنعوا أو تراخوا في ذلك كان لها في هذه الحالة استعمال القوة المادية والتنفيذ الجبري 
م في شأن 4111لسنة  05، ومن هنا جاء النص في القانون رقم 1ألوامر الضبط اإلداري 

البيئي ويكون  حماية وتحسين البيئة على جهاز شرطة البيئة الذي يقوم بمهام التفتيش
ألعضائه أثناء مباشرتهم لمهامهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لقانون اإلجراءات 

، (المادة التاسعة)هذا القانون  الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة ألحكام
م في شأن األمن 0774لسنة  01وكذلك تنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 

لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة بدون استعمال السةح وذلك : )) رطة على أنهوالش
ومن أمثلة تدخل  ((أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلكبالقدر الةزم ألداء واجبه وبشرط 

رجال الشرطة واستخدام القوة المادية للحفاظ على البيئة ومكافحة تلوثها التدخل إلطفاء 
ألماكن الخاصة ومصادرة األدوية المنتهية الصةحية أو االستيةء الحرائق ولو كانت في ا

للبيع في المحال التجارية الخاصة والتدخل بالقوة المادية من على األغذية الفاسدة المعدة 
أجل رفع أو إزالة ما يشغل الشوارى والطرق وأرصفة المشاة من بضائع أو عوائق مادية ، 

                                                 
مؤسســة شــباب الجامعــة بــــدون تــاريخ نشــر ــــ : اإلســكندرية . مبــادئ وأحكــام القــانون اإلداري . الــدكتور محمــد فــؤاد مهنــا  1
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ن كانت ملكا خاصا لألفراد قد يصل األمر إلى تدخل هيئات الضبط اإلداري عن ، و 1وا 
طريق الجزاء اإلداري الوقائي فهو تدبير تهديدي وقائي شديد الوقع على الصالح المعنوي 
والمادي لألفراد ومن تطبيقات الجزاءات اإلدارية الوقائية ما يعرف بالمصادرة اإلدارية وهي 

تعويض ألنها ترد على أشياء ممنوى  إجراء يهدف إلى نزى المال جبرا بغير مقابل وال
استعمالها أو تداولها كما في األمثلة السابقة وكذلك الحال في مصادرة األسلحة غير 

طة في خصة والمواد المخدرة ، والمؤثرة على القدرات العقلية ومصادرة العملة المضبو المر 
  .2، وسحب الترخيص وغير ذلكجرائم النقد ومصادرة الصحف

 : لضبط اإلداري أساليب ا( د
ضبط اإلداري له هيئات مختصة بممارسته والقيام عليه حفاظا على النظام لقد تبين أن ال

لهيئات وسائلها من العام بعناصره الثةثة الصحة العامة والسكينة العامة واألمن العام ولهذه ا
تتمثل في  ، كما سبق القول، وتتخذ وسائل الهيئات اإلدارية مظاهر متعددةأجل تحقيق ذلك

 :  األساليب الفنية القانونية التالية 
، وقد أو ممارسة نشاط محدد بصفة مطلقة وهو النهي عن اتخاذ إجراء معين: الحظر( أ 

تحدد لوائح الضبط هذا المنع زمانيا ومكانيا ومقصديا ومن هنا قد تكون النواهي مطلقة أو 
ألمثلة الكثيرة على م ا4111لسنة  05م نسبية جزئية وقد ورد قانون حماية وتحسين البيئة رق

، أو الجزئي النسبي ألفعال محددة نظرا لما لها من آثار سلبية مفسدة وضارة الحظر المطلق
 : بالبيئة ومنها على سبيل المثال 

ظر إلقاء النفايات أو الفضةت أو المواد السامة أو المخلفات في الشواطئ والمياه ـ ح0
 .اإلقليمية الليبية 

حظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث المصادر  ــ4
المياه التي تستعمل : المائية تلوثا مباشرا أو غير مباشر و المقصود بالمصادر المائية 

                                                 
 . 017ــ ص ( .  المصدر السابق ذكره ) قانون حماية البيئة . الدكتور ماجد راغب الحلو  1
 . 95ــ  92ــ ( . المصدر السابق ذكره ) أصول القانون اإلداري . كتابنا  2
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أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابلة لةستعمال ألغراض الشرب 
الها في الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو كمصدر لبعض واألغراض المنزلية أو الستعم

العناصر أو المواد الكيماوية أو ألغراض الصحة أو غيرها سواء كان مصدر هذه المياه 
 .سطحيا أو جوفيا أو مياه تحلية أو أمطار أو سيوال أو ما في حكمها

قعات وأي نفايات صناعية ــ حظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفر 1
 .أو نووية بقصد التخلص منها أو تخزينها في المياه اإلقليمية الليبية 

ويبدو واضحا من أنواى الحظر المطلق السابق أنها تتعلق بحماية المياه البحرية ومياه 
مصادرها من التلوث فضة عن حماية الثروة البحرية والمائية بصفة  الشرب على مختلف

القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها : أمثلة الحظر النسبي الجزئي عامة ومن 
مجاورة ما لم راف أو ترسب منطقة لتيارات البحرية أو التسبب في انجإحداث تغيير في ا
راف أو الترسب وحظر صرف فيلة بحماية تلك المنطقة من االنجتتخذ اإلجراءات الك

عن طريق أنابيب التصريف سواء كان الصرف  المياه الملوثة بالبحر بصورة مباشرة
بالساحل أو منه أو عن طريق القنوات والمجاري بما في ذلك المجاري المائية الباطنية 
األنسياب وذلك قبل معالجتها حسب التشريعات النافذة واللوائح التي تصدر تنفيذا لقانون 

ي المواد المطاطية والنفطية وكذلك يمنع إشعال النار فحماية وتحسين البيئة المشار إليه 
والقمامة وكذلك المواد العضوية األخرى بغرض التخلص منها في المناطق األهلة 

 .بالسكان أو المجاورة لها
 ( الترخيص) المسبق  اإلذن( ب

وهو من أهم األساليب اإلدارية وأكثرها فاعلية فقد توجب لوائح الضبط اإلداري  
ها اتخاذ ما يلزم من احتياطات تقتضيالنشاط ألجل  الحصول على إذن سابق على ممارسة

العامة وفي مقدمتها حماية البيئة مما قد يترتب على ممارسة هذا النشاط من  المصلحة
أخطار قد تخل بالنظام العام كما هو الحال في الترخيص بحمل السةح أو فتح بعض 

في  ا ومن أمثلة ما جاءمحكمهالمحةت التجارية لبيع المواد الغذائية أو الدوائية وما في 
الترخيص باستعمال المركبات اآللية ال ( م4111لسنة  05رقم )قانون حماية وتحسين البيئة 
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يتم إال إذا اجتازت تلك المركبات االختيارات الخاصة باالحتراق الداخلي ونوعية الوقود التي 
تصة وال من قبل اإلدارة المخد تحدد وتعتمتجريها الجهات الفنية المختصة وفقا للمعايير التي 

يجوز ألي شخص أن يصطاد الحيوانات والطيور البرية إال بعد الحصول علي ترخيص أو 
إذن من جهات االختصاص ويمنع الصيد في غير األوقات التي يسمح فيها بذلك بشرط عدم 

ي استعمال العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو بعض أنواى الطعم التي تؤذ
صيد في المناطق كما ينص القانون المشار إليه على حظر ال( 59المادة ) بالحيوانات البرية 

المحمية التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إال ألغراض البحث العلمي وبشرط 
الحصول على ترخيص بذلك وفقا للتشريعات النافذة كما تنص المادة الستون من القانون 

الحيوية إال بإذن مسبق التقنية ال يسمح باالستخدام المعزول لنتائج )) على أنه المشار إليه 
واتباى  وبعد اتخاذ التحوطات الةزمة لإلدارة السليمة لتلك المواد (من الجهة المختصة 

 (( .االشتراطات البيئة المحددة باإلذن 
وهو المسبق  مارسة النشاط دون الحصول على اإلذنموال شك أن من يقوم ب

دارية ومن ذلك على  الترخيص لمزاولة العمل يتعرض لعدة عقوبات قانونية جنائية ومدنية وا 
يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف ) حيث جاء فيها  (92)سبيل المثال ما تنص عليه المادة 

دينار وال تتجاوز خمسة آالف دينار كل من قام بعمليات الصيد بدون ترخيص أو قام 
محفوظة ومحطات التجارب المحمية والغابات غير الطبيعية وال بالصيد في المناطق

، وال تتجاوز مائة ألف دينار كل ألف دينار ويعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين. (الصناعية
 من خالف أحكام المادة الستين التي توجب الحصول على إذن مسبق وترخيص باالستخدام

 .المعزول لنتائج التقنية الحيوية
 :اإلخطار( ج 

في هذا األسلوب يكون النشاط الفردي باقيا على األصل العام وهو اإلباحة فهو 
نشاط غير محظور وال يلزم بذلك الحصول على إذن مسبق من الهيئات اإلدارية المختصة 
ولكن الئحة الضبط اإلداري توجب اإلخطار لممارسة النشاط حتى تتمكن اإلدارة من اتخاذ 
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بة في هذا الوقت نظرا الرتباط هذا النشاط وممارسته بالنظام العام اإلجراءات التي تراها مناس
في المجتمع وبالتالي يأخذ اإلخطار منزلة وسطا بين منزلتي حرية النشاط التامة والمطلقة 
من كل قيد ومنزلة اإلذن المسبق أي الترخيص من الجهة اإلدارية المختصة ومن ذلك على 

، واإلخطار عنه بوقت مناسب حتى تتدبر االعتصامثال الحق في اإلضراب أو سبيل الم
   .1اإلدارة أمرها

واإلخطار قد يكون عن طريق إبةغ اإلدارة قبل ممارسة النشاط بما يسمح لها 
بدارسة األمر وبحث أحوال وظروف العمل ونتائجه المتوقعة ومدى تأثيرها على النظام العام 

رف باإلخطار السابق، وقد يكون اإلخطار اصة وهو ما يعفي الدولة عامة وعلى البيئة خ
، وذلك بإبةغ اإلدارة شاط المشروى من حيث األصل، وبعد البداية في ممارسة النالحقا

، والوقوف على ما يحتمل توقعه من آثار زمنية تتمكن فيها من تدبير أمرهاخةل فترة 
خاذ االحتياطات ، أو التأثير في تلوث البيئة واتتنعكس على اإلخةل بالنظام العام

  . 2واإلجراءات المناسبة لحماية البيئة والمحافظة على النظام العام بعناصره الثةثة
م 4111لسنة  05ولقد نصت المادة الرابعة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

المشار إليه على أن تلتزم الجهات المختلفة بالدولة والشركات العامة والخاصة الوطنية 
ة واألفراد الذين يمارسون نشاطا يمكن أن ينتج عنه أي تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق واألجنبي

قوانين ذات العةقة جميع الشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانونوغيره من ال
، كما يجب عليها إبةغ الجهة المختصة عن الحوادث التي تقع بسبب مزاولتها بشؤون البيئة

زمة ، وعليها أن تعمل على توفير المعدات واألجهزة الةؤدي إلى تلوث البيئةاطاتها مما يلنش
 .لمكافحة التلوث والوقاية منه

 : توجيه النشاط وتنظيمه( د 
وهو األسلوب األكثر ذيوعا في العمل التنظيمي الةئحي الذي تمارسه الهيئات 

ماية البيئة وصيانتها في اإلدارية في مجال حفظ النظام العام في الدولة وما يتضمن من ح
                                                 

 . 021ــ  017، ص  90ــ  91ــ ص (. المصدر السابق ذكره ) أصول القانون اإلداري . ــ كتابنا 1
 . 051ــ  054ــ ص ( . المصدر السابق ذكره ) قانون حماية البيئة . دكتور ماجد راغب الحلو ــ ال 2
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ذات الوقت ومقتضاه أن تصدر الةئحة متضمنة توجيهات محددة ال تحظر النشاط وال 
نما تكتفي لممارسته أو االمتناى عنه( ترخيصال)توجب اإلخطار وال اإلذن المسبق  ، وا 

صل األمر إلى نوى من الترغيب بتنظيمه عن طريق بيان أوضاى وكيفية ممارسته وربما ي
سيارات وتضع اإلشارات ، وأماكن وقوف اللوائح المرور السرعة المسموح بها، فمثة تحدد فيه

، وأوقات ات المرور، وتحدد الةئحة أماكنالتي تحدد أسبقي ، والعةمات األرضيةالضوئية
، وما في ت الطويلةأو المركبات الكبيرة ذات المقطورا ،ور ووسائل النقل البطئ والثقيلمر 

، ومن ذلك ة، وعبورهم ووضع األرصفة الخاصة بالمشاين أماكن سير المشاةحكمها، وتعي
لوائح الصحة العامة التي تتعلق بفرض رقابة على نظافة األغذية بكيفية معينة وسةمة 

، ومن األمثلة التي جاءت في القانون رقم األدوية ومدى صةحيتها لةستعمال، وغير ذلك
رشادات مالبيئة م بشأن حماية وتحسين4111 لسنة 05 ن أجل تنظيم ، وتتضمن توجيهات وا 

على كل منشأة، ) :يه المادة الحادية عشرة بقولها البيئة ما نصت عل النشاط والمحافظة عل
كمية و االحتفاظ بتسجيل لنوعية ومكونات، معمل تنبعث منه ملوثات للهواء أو أو مصنع،

 ( .وتقديمها للجهة المختصةهذه الملوثات المطورة، 
صدار التعليمات الةزمة ألي كذلك النص على حق الجهة اإلدارية المختصة إو 
 ،أو طريقة التشغيل ال تغييرات على المبنى الخاص بها،أو معمل بإدخ أو منشأة، مصنع،

وذلك إذا  أو إغةقه للمدة التي تحددها، وثات الهواء أو تغيير نوى الوقود،أو التخلص من مل
والمعايير الصادرة في  ،ة تجاوز القواعدت الهوائية المنبعثثبت لها أن كمية الملوثا

 .(04المادة ) أو تلويثا للبيئة العامة للخطر، ذلك تعريضا للصحة استمرار الخصوص وأن في
كما تضمن القانون المشار إليه التوجيه القانوني لكل الجهات العامة المختصة في 

الكفيلة بالمحافظة على توازن البيئة عند وضع الدولة أن تأخذ في االعتبار الطرق والوسائل 
نشاء المدن ال طوير العمراني،مخططاتها المتعلقة بالت قامة المصانع، ة،نيكسوا  وغيرها من  وا 

ومقاومة روط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج،كما يجب عليها تنفيذ الش المنشأت األخرى،
 ( .المادة الخامسة) لقانونة لهذا ااالهتزازات على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذي
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 : الخـــاتمــــة
 

بحماية البيئة عن طريق ما هذا البحث الموجز عةقة القانون اإلداري لقد تناول  
مبينا مفهومها وعناصرها ووسائلها وأساليبها في المحافظة ( بنظرية الضبط اإلداري)يعرف 

 .في حماية البيئة بصفة خاصةضمنها على النظام العام إجماال وما يمكن أن يدخل 
التي  وفي ضوء ذلك اتضح مدى العةقة بين القانون اإلداري وقوانين حماية البيئة

 .تعتبر في مجملها فروعا منه

وفي ذات الوقت تبين مدى األخطار التي تحيق ببيئة اإلنسان المعاصر وما 
والقانونية الجادة ة والتصرفات المادي رورة اإلسراى في اتخاذ اإلجراءات،تقتضيه من ض

والواعية والفاعلة من أجل حماية البيئة في ظل هذا التقدم الحضاري التقني في وسائل 
وأدوات الصناعة والزراعة واالتصاالت وغيرها مما تشهده حياة اإلنسان من تغيرات وتبدالت 

الجغرافية ذات تأثير بالغ األهمية في البيئة المحيطة به على مختلف مستوياتها الطبيعية و 
 .والثقافية وغيرها 

أن الدراسة قد أظهرت بشئ من الوضوح مدى العةقة بين القانون ومما ال شك فيه 
اإلداري والقوانين ذات العةقة بحماية البيئة والمحافظة عليها وكشفت عن دور الضبط 

العام،  ةالسكين العام،األمن )ظة على النظام بعناصره الثةثة اإلداري وأهميته في المحاف
 .وهي ذات عةقة واضحة بحماية البيئة والمحافظة عليها( والصحة العامة

وبناء على ذلك فإن هذا البحث ينتهي إلى التوصية بإعادة صياغة التشريعات 
صدارها في قانون واحد المختلفة ذات العةقة ، وليكن الهم األكبر لهذا القانون هو بالبيئة وا 

ألساس الذي تدور حوله كل األعمال والتشريعات وغيرها فهو اإلنسان نفسه فهو المحور ا
يجابا فة قيمة ألي قانون أو عمل  العنصر الفاعل في حماية البيئة والمحافظة عليها سلبا وا 

ما !! ه ومواده من حيث الشمول واإلتقان،صياغة وأحكاماتشريعي آخر مهما كانت نصوص
 .اني لم يأخذ في الحسبان حقيقة هذا العنصر اإلنس
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لسنة  05والشك أن إعادة النظر في التشريعات البيئة القائمة ومن بينها قانون رقم 
م في شأن حماية وتحسين البيئة تحتاج قبل إعادة صياغتها إلى ندوة خاصة بها 4111

تكون محاورها أساسا لدراسة مقارنة موزانة وتحليلية نقدية في ضوء المتغيرات الدولية 
وما يشهده العالم اليوم من تطور حضاري رهيب خاصة في تقنية والقومية والمحلية 

الصناعات اإللكترونية واإلشعاعية فضة عن التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
بها الشعوب من حين إلى آخر وفي مقدمتها وما تعكسه الثورات واالنتفاضات التي تقوم 

الثورات العربية األخرى م خاصة و 4100سنة  فبراير 09ي في انتفاضة الشعب العربي الليب
يجابا على البيئة اإلنسانية لمستوياتها المختلفة  عامة ومدى تأثيراتها المتعددة الكبيرة سلبا وا 

وبناء على ما تقدم جميعا  يجب أن ينص في ! لخير اإلنسان أو شره في حاضره ومستقبله 
وعلى كل مواطن  ( ا  واجتماعيا  وثقافيا  ا  وجغرافيصحي) الدستور على الحق في بيئة سليمة 

 .ومواطنة حماية البيئة ، وتكفل الدولة ذلك بكل الوسائل الممكنة 
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