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ملخ�ص:
تت�سابة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
والبيئية،  املُ��ن��اخ��ي��ة  ظ��روف��ه��ا  يف  ال��ع��رب��ي 
ب�سكٍل  ف��ي��ه��ا  التنمية  م��ع��دلت  وت��ت��ق��ارب 
والغازية  النفطية  ال��روات  وا�سٍح بف�سل 
كبري  ح��د  اإىل  تت�سابه  كما  فيها.  الهائلة 
والدميغرافية  القت�سادية  اخل�سائ�س 
يف  ملحوظاً  ت�سابهاً  فر�س  ح��ٍد  اإىل  فيها 
نظمها القانونية، فعلى الرغم من تبايناٍت 
يف النظام القانون لهذه الدولة اأو تلك، فاإن 
لدول  وقوانني  لد�ساتيري  العامة  املالمح 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تكاُد 
تكوُن واح��دًة. وقد جرى يف هذه الدرا�سة 
البيئية  ر���س��د وب��ي��ان م��ن��ظ��وم��ة احل��ق��وق 
هذه  د���س��ات��ري  يف  والإج��رائ��ي��ة  املو�سوعية 
واقع  على  والتعرف  البيان  بهدف  ال��دول 
ه��ذه احل��ق��وق يف النظام ال��ق��ان��وين ل��دول 
املجل�س، ودع��وة امل�سّرع يف هذه ال��دول اإىل 
تعزيز وحماية منظومة احلقوق البيئية؛ 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن ه���ذه احل���ق���وق ا���س��ت��ق��ّرت 
الدولية  واملواثيق  الإعالنات  يف  وتكّر�ست 
ويف  الإن�����س��ان،  بحقوق  اخلا�سة  والعربية 

العديد من د�ساتري وقوانني دول العامل.

املبحث الأول: حقوق الإن�سان 
البيئية: تعريف وتق�سيم 

حقوُق الإن�سان هي �سماناٌت عامليٌة يتمتع 

بها الإن�ساُن يف كل مكان ب�سرف النظر عن 
جن�سه اأو عرقه اأو لونه اأو دينه اأو انتمائه 
ال�سيا�سي يف مواجهة العتداءات التي قد 
اأو الأف����راد)1(.  وقد  تقع عليه من الدولة 
ق�����ّس��م ال��ف��ق��ي��ة »ال��ت�����س��ي��ك��ي« الأ����س���ل ك��ارل 
ثالثة،  اأجياٍل  اإىل  الإن�سان  حقوق  فا�سك 
املدنية  احلقوق  يف  ويتمثل  الأول،  اجليل 
وامل�ساركة  احل��ي��اة  يف  ك��احل��ق  وال�سيا�سية 
وهي  ال��ث��اين،  اجل��ي��ل  وح��ق��وق  ال�سيا�سية، 
احل����ق����وق الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة 
الثالث،  اجليل  حقوق  واأخ��رياً  والثقافية، 
ك���احل���ق يف ال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة واحل�����ق يف 
امل��وارد الطبيعية.  واإذا  التنمية واحلق يف 
وال��ث��اين قد  الأول  ح��ق��وق اجليلني  ك��ان��ت 
ب��ه��ا، فما  ع��امل��ي��اً  ا�ستقرت ون��ال��ت اع��راف��اً 
زالت حقوق اجليل الثالث حماًل للنقا�س 
وحتتاُج اإىل مزيٍد من العراف ال�سيا�سي 

والقانوين بها)2(. 
فحقوق الإن�سان البيئية هي نوٌع جديٌد 
يف منظومة حقوق الإن�سان، والتي تطورت 

1-  متتاز حقوق الإن�سان باأنها حقوٌق عاملّيٌة ل تتجزاأ وهي 
متاأ�سلٌة يف كل فرد ب�سفته اإن�ساناً كما اأن حقوق الإن�سان 
نا�سر  اأن��ظ��ر   للمزيد  الب�سر.  جلميع  بالن�سبة  واح���دٌة 
الإن�����س��ان  ح��ق��وق  »�سمانات  عبدالرحمن  نبيل  ال��دي��ن، 
وح��م��اي��ت��ه��ا«، دار امل��ط��ب��وع��ات اجل��ام��ع��ي��ة، ال���س��ك��ن��دري��ة، 

�س70، 2009
2-  Karel Vasak 1977, “Human Rights: A Thirty-Year 

Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law 
to the Universal Declaration of Human Rights”, in 
UNESCO Courier 30, Paris: UNESCO
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ون�����س��ج��ت يف ال��ث��ل��ث الأخ�����ري م���ن ال��ق��رن 
البيئية  احل���رك���ة  ن�����س��وج  م���ع  ال��ع�����س��ري��ن 
البيئة  و���س��ع  اإىل  ق����ادت  ال��ت��ي  ال���دول���ي���ة 
املجموعة  اأع��م��ال  ج���دول  على  وحمايتها 
ح��ي��ن��اً)1(،  املتحدة  الأمم  اإط���ار  ال��دول��ي��ة يف 
ويف اأطٍر ثنائية واإقليميٍة حيناً اآخر.  وهي 
مو�سوعيٍة،  ح��ق��وٍق  اإىل  تنق�سم  ب��دوره��ا 
وح����ق����وٍق اإج����رائ����ي����ة، وُي��ق�����س��د ب��احل��ق��وق 
التي  احل��ق��وق  ت��ل��ك  امل��و���س��وع��ي��ة  البيئية 
حني  يف  لأ�سحابها،  قانونياً  مركزاً  تقرر 
امل�سار  الإج��رائ��ي��ة  البيئية  احل��ق��وق  حت��دد 
الإج���رائ���ي لإن���ف���اذ احل��ق��وق امل��و���س��وع��ي��ة. 
فاحلق يف البيئة النظيفة يقرر حقاً للفرد 
على  اإل���ت���زام  مقابلة  يف  البيئة  ن��ظ��اف��ة  يف 
اأن احلق  ه��ذا احل��ق، على  الدولة ب�سمان 
احل�سول  يف  احل���ق  يف  املتمثل  الإج���رائ���ي 
على العدالة البيئية تعني اأن يكون للفرد 
حق اإقامة دعوى ق�سائية للدفاع عن حق 
ومنع اأو رفع الإعتداء عليه واحل�سول على 
احلقوق  فتق�سيم  امل��ن��ا���س��ب)2(.  التعوي�س 
اأول موؤمتر  اأعقاب  اإع��الن ا�ستوكهلم ال�سادر يف  1-   ورد يف 
نظّمته الأمم املتحدة لبحث ال�ساأن البيئي العاملي الن�س 
على اأن  »ل��الإن�����س��ان ح��ق اأ���س��ا���س��ي يف احل��ري��ة وامل�����س��اواة 
له  تتيح  نوعية  ذات  بيئة  ويف  منا�سبة  عي�س  وظ���روف 
م�سوؤولية جليلة  يتحمل  وهو  والرفاهية  الكرامة  حياة 
ولالأجيال  احلا�سر  للجيل  وحت�سينها  بيئته  حماية  يف 
امل��ق��ب��ل��ة. د. ع��ب��دال��ك��رمي ع��ل��وان خ�����س��ري، »ال��و���س��ي��ط يف 
القانون الدويل العام« الكتاب الثالث، دار الثقافة للن�سر 

والتوزيع،�س 70، عّمان، 1997.
2-  Nickie Vlavians, “The Intersection of Human 

اإىل م��و���س��وع��ي��ة واإج���رائ���ي���ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س 
احلقوق  اأن  كما  وم�سمونه،  احلق  طبيعة 
حني  يف  م�ستقل،  ب�سكل  تن�ساأ  املو�سوعية 
اأن احلقوق الإجرائية تكون مرتبطة بحٍق 
اإج��راءات معينة لإنفاذه،  مو�سوعي حتدد 
 - التعريف  التاليني  املطلبني  يف  و�سيتم 

موجزاً - بهذه احلقوق. 

املطلب الأول
 احلقوق البيئية املو�سوعية 

ُيق�س���د باحلق���وق البيئي���ة املو�سوعي���ة، 
تل���ك احلق���وق التي حت���دد مرك���زاً قانونياً 
لالإن�سان يف مواجهة الدولة يف كل ما يتعلق 
بالبيئ���ة، وتتمثل ه���ذه احلقوق يف احلق يف 
البيئة ال�سحية، واحلق يف التنمية، واحلق 
يف املوارد الطبيعية، ويريز حديثاً احلق يف 
امل���اء كاأحد احلق���وق البيئية اجلديدة التي 

ما زال احلديث عنها �ساخناً. 

الفرع الأول: حق الإن�سان يف البيئة 
النظيفة وال�سحية 

مل ت���ع���د ح����ق����وق الإن�����������س�����ان ق���ا����س���رًة 
ع��ل��ى احل���ق���وق »ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة« ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
بل  والثقافية،  والإجتماعية  والقت�سادية 

Rights Law and Environmental Law”, 2012, avai-
lable online at: http://cirl.ca/system/files/Nic-
kie_Vlavianos-EN.pdf and also, Elaine L. Hughes 
& David Iyalomhe, “Substantive Environmental 
Rights in Canada”, 1999, Ottawa Law Review, Vol. 
30, Issue 2, 229-256, Available online at: http://
www.rdo-olr.uottawa.ca/en/articles/
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لت�سمل  املنظومة  ه��ذه  تتعدى  اأ�سبحت 
حقوقاً »طبيعية« مل تكن حتى عهٍد قريب 
الوثائق  يف  عليها  من�سو�ساً  اأو  معروفة 
القانونية - الدولية منها والوطنية- ومن 
هذه احلقوق التي بداأت ت�سق طريقها اإىل 
الوطنية  والت�سريعات  ال��دول��ي��ة  ال��وث��ائ��ق 
ال�سحّية  البيئة  يف  الإن�����س��ان  ح��ق  ل��ل��دول 
غ��ري امل���ل���وث���ة)1(. وي��ع��ن��ي ح��ق الإن�����س��ان يف 
بيئٍة  يف  العي�س  يف  احلق  ال�سحّية،  البيئة 
نظيفٍة �سحّيٍة خاليٍة من التلوث مبختلف 
اأنواعه ب�سكٍل ي�سمن لالإن�سان حياًة كرميًة 
الإن�سان  لأن  وال��رف��اه،  بالتطور  له  ت�سمح 
ه���و حم����ور وه����دف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، 
املنتجة  ال�سحّية  وهو خمّوٌل بحق احلياة 
يف وئاٍم مع الطبيعة)2(. وقريباً من احلق 
الأف�سل  م��ن  اأن  البيئة  وف��ق��ه��اء  فال�سفة  بع�س  ي��رى   -1
الإ�سارة اإىل احلق يف البيئة النظيفة وال�سحية دون الإ�سارة 
هوؤلء  وبح�سب  الإن�سان،  حقوق  من  هو  احلق  هذا  اأن  اإىل 
الإن�����س��ان  ذل��ك  وي�سمل   ، الأح��ي��اء  ل�سائر  ح��ٌق  البيئة  ف���اإن 
يف  املجادلة  اإىل  منهم  فريق  يذهب  بل  والنبات،  واحليوان 
اعتبارها  البيئية يجب  الأنظمة  املكونات غري احلية يف  اأن 

والهتمام بها لذاتها. للمزيد اأنظر:
Christopher D. Stone, 1972, “Should Trees Have Stan-
ding? Toward Legal Rights for Natural Objects”, Avai-
lable online at:  http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.
topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf .

الأ�سرار  عن  املدنية  »امل�سوؤولية  عدنان  ال�سرحان،  وكذلك 
الأردين  القانونني  ال�سار يف  الفعل  اأحكام  البيئية يف �سوء 
والفرن�سي«. جملة املنارة، 2000، املجلد 5، العدد 2. متوفر 

الكرونياً على الرابط التايل:
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/270.
pdf
2- Principle 1 of the Rio Declaration on Environ-
ment and Development provides that “Human 
beings are at the centre of concerns for sustainable 

يف ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ّي��ة، اع������راف ال��ع��دي��د 
يف  الأف����راد  بحق  الوطنية  الد�ساتري  م��ن 
حماية  يكفل  وال��ذي  ال�سحية)3(،  الرعاية 
احلية  العنا�سر  اأه��م  اأح��د  الإن�سان  �سحة 

يف البيئة.
وح�����ق الإن���������س����ان يف ال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
اإيجابيٍة  ب�سيغٍة  يتقرر  اأن  اإم��ا  ال�سحّية 
ال�سحّية  البيئة  احل��ق يف  ل��الأف��راد  تعطي 
اأو  الذ�ستور  يكفلها  ال��ت��ي  احل��ق��وق  ك��اأح��د 
القانون، ومبوجبه مُيكن لالأفراد اللجوء 
للق�ساء اإذا تعّر�س هذا احلق لالنتهاك اأو 
التهديد والإنكار. وقد يرُد ب�سيغة فر�س 
التزاٍم على الدولة يف تكفل حماية البيئة 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، وم��ن��ع ال��ت��ل��وث عنها. 
باحرام  تقوم  اأن  الدولة  مبا يوجب على 
لن�ساطاتها  ممار�ستها  عند  الل��ت��زام  ه��ذا 
املختلفة، وخا�سة عن و�سع وتنفيذ ُخطط 

وبرامج التنمية املختلفة. 
الفرع الثاين: احلق يف التنمية

تتوفر  اأن  ال��ت��ن��م��ي��ة،  يف  ب��احل��ق  ُي��ق�����س��د 
الأ�سا�سية  واخل��دم��ات  احلاجات  لالإن�سان 
وخرباته  ق��درات��ه  تنمية  م��ن  متكنه  التي 
و���س��خ�����س��ي��ت��ه، وت�����س��م��ل ه�����ذه احل���اج���ات 
development. They are entitled to a healthy and 
productive life in harmony with nature”.

لدولة  وال�سيا�سي  الد�ستوري  »النظام  كنعان،  ن��واف  3-  د. 
امل��ت��ح��دة»، مكتبة اجل��ام��ع��ة، ط 2،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

�س250، 2006، الإمارات العربية املتحدة.
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واخلدمات احلق يف الغذاء وامل��اء وال��دواء 
كما  والعمل.  والثقافة  والتعليم  وامل���اأوى 
ي�سمل هذا احلق احل�سول على اخلدمات 
الأ�سا�سية كاملرافق العامة الالزمة ل�سباع 
ح��اج��ات��ه الأ���س��ا���س��ي��ة ك��ال��ط��رق والأ����س���واق 
ال��ع��ب��ادة  ودور  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  وامل����دار�����س 

وامل�سارح وو�سائل الت�سال)1(. 
العديد  يف  التنمية  يف  احل��ق  ظهر  وق��د 
من اإعالنات املبادئ التي تبنتها املجموعة 
بالبيئة  امل���وؤمت���رات اخل��ا���س��ة  ال��دول��ي��ة يف 
من  الأوىل  امل���ادة  ن�ست  حيث  والتنمية. 
اإع������الن احل����ق يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال�������س���ادر عن 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1986 
اأنَّ »احل��ق يف التنمية حٌق من حقوق  على 
ومبوجبه  للت�سرف،  قابل  غ��ري  الإن�����س��ان 
يحق لكل اإن�سان وجلميع ال�سعوب امل�ساركة 
والإ����س���ه���ام يف حت��ق��ي��ق ت��ن��م��ي��ٍة اق��ت�����س��ادي��ٍة 
والتمتع  و�سيا�سيٍة  وثقافيٍة  واجتماعيٍة 
ب��ه��ذه ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ف��ي��ه��ا اإع��م��اُل 
جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية 
امل��ادة الثامنة  ت��ام��اً«)2(. كما ن�ست  اإع��م��اًل 
1-  هياجنه، عبدالنا�سر، » احلق يف التنمية«، مقال للموؤلف 
من�سور على موقعه الإلكروين الأكادميي على الرابط 

التايل:
http://www.ju.edu.jo/sites/academic/a.hayajneh/
default.aspx
ال��ذي  التنمية  يف  احل���ق  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  2-  اإع���الن 
 4 خ  امل��وؤرَّ  128/41 قرارها  العامة يف  اعتمدته اجلمعية 
باللغة  اإلكرونياً  متوفر   .1986 الأول/دي�سمرب  كانون 
ال��ع��ام��ة  للجمعية  ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ع  ع��ل��ى  الإجن��ل��ي��زي��ة 

اأن�����ه: »ينبغي  م���ن الإع������الن ن��ف�����س��ه ع��ل��ى 
الوطني،  ال�سعيد  على  تتخذ،  اأن  ل��ل��دول 
جميع ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة لإع��م��ال احل��ق 
جملة  م��ن  ت�سمن،  اأن  ويجب  التنمية  يف 
اإمكانية  يف  للجميع  الفر�س  تكافوؤ  اأم��ور، 
والتعليم  الأ�سا�سية  امل���وارد  اإىل  و�سولهم 
والإ���س��ك��ان  وال��غ��ذاء  ال�سحية  واخل��دم��ات 

والعمل والتوزيع العادل للدخل«. 
ترجع  التنمية  يف  احل���ق  اأ����س���ول  ول��ع��ل 
امل���ادة 25 من  م��ا ج��اء يف  اإىل  يف احلقيقة 
الإع�����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان التي 
ت��ن�����س ع��ل��ى اأن »ل���ك���ل ���س��خ�����س احل����ق يف 
م�ستوى من املعي�سة كاٍف للمحافظة على 
ال�سحة والرفاهية له ولأ�سرته، ويت�سمن 
والعناية  وامل�سكن  وامللب�س  التغذية  ذل��ك 
الجتماعية  اخل���دم���ات  وك��ذل��ك  ال��ط��ب��ي��ة 
ال��الزم��ة، ول��ه احل��ق يف تاأمني معي�سته يف 
حالت البطالة واملر�س والعجز والرّمل 
وال�����س��ي��خ��وخ��ة وغ�����ري ذل�����ك م����ن ف���ق���دان 
و�سائل العي�س نتيجًة لظروٍف خارجٍة عن 

اإرادته«)3(.
حقه  على  الإن�سان  ح�سول  �سمان  لكنَّ 

لالأمم املتحدة:
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.
htm

3-  الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة ، 1948/12/10، متوفر اإلكرونياً باللغة العربية 

على املوقع الر�سمي لالأمم املتحدة:
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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الإن�����س��ان،  ي��د  اإط���الق  يعني  التنمية ل  يف 
دوًل واأفراداً يف �سمان هذا احلق لالأجيال 
احل���ا����س���رِة ف��ق��ط م���ن خ����الل ا���س��ت��ن��زاف 
امل�������وارد ب�����س��ك��ٍل م���ف���رٍط ُي���خ���لُّ ب���ال���ت���وزان 
الأجيال  وُيهدد  البيئة  لعنا�سر  الطبيعي 
يف  فر�ستها  اإ���س��ع��اف  اأو  بفقدان  ال��ق��ادم��ة 
لأن  والتنموية.  الأ�سا�سية  حاجتها  اإ�سباع 
ال�سعي  ت��ق��ت�����س��ي  ب���ني الأج���ي���ال  ال��ع��دال��ة 
تاأخذ  ال��ت��ي  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
القادمة يف  الأجيال  العتبار حقوق  بعني 
احلياة والتمتع بفر�ٍس معقولٍة يف التنمية 
العدالة  لفكرة  وتاأكيداً  وال��رف��اه.  وامل��وارد 
الثالث  امل���ب���داأ  ورد يف  ف��ق��د  الأج���ي���ال  ب��ني 
م��ن اإع���الن ري��و دي ج��ان��ريو ال�����س��ادر عن 
موؤمتر قمة الأر�س يف الربازيل عام 1992 
التنمية  اإع��م��ال احل��ق يف  ما ن�سه: »يجب 
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ك��ف��ل ال���وف���اء ب�����س��ك��ل من�سٍف 
بالحتياجات الإمنائية والبيئية لالأجيال 

احلالية واملقبلة«)1(. 
الفرع الثالث: احلق يف املوارد الطبيعية

ي��ن�����س امل����ب����داأ ال���ث���اين م���ن اإع������الن ري��و 
»متلك  اأن���ه  ع��ل��ى  والتنمية  البيئة  ب�����س��اأن 
مليثاق الأمم املتحدة ومبادئ  الدول، وفقاً 

1-  اإعالن ريو ب�ساأن البيئة والتنمية ال�سادر عن موؤمتر ريو 
»قمة الأر�س« املنعقد يف الربازيل 3-14/ حزيران 1992. 
متوفر اإلكرونياً باللغة الإجنليزية على املوقع الر�سمي 

لربنامج الأمم املتحدة للبيئة:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/
Default.asp?documentid=78&articleid=1163

ال���ق���ان���ون ال��������دويل، احل�����ق ال�������س���ي���ادي يف 
ا�ستغالل مواردها وفقاً ل�سيا�ساتها البيئية 
اأن  �سمان  عن  م�سوؤولة  وه��ي  والإمنائية، 
نطاق  يف  تدخل  التي  الأن�سطة  ت�سبب  ل 
دوٍل  لبيئة  اأ���س��راراً  �سيطرتها  اأو  وليتها 
اأخرى اأو ملناطق واقعٍة خارج حدود وليتها 

الوطنية«)2(. 
وُيفهم من ه��ذا، اأن امل���وارد امل��وج��ودة يف 
اإق��ل��ي��م ال��دول��ة مم��ل��وك��ٌة ل��ه��ا، حيث تتمتع 
اإقليمها  ���س��ي��ادٍة على  ال��دول��ة مب��ا لها م��ن 
باحلق يف ا�ستغالل هذه امل��وارد على �سوء 
البيئية،  و�سيا�ساتها  التنموية  اأولوياتها 
ومبا ُيحقق ملواطني تلك الدولة م�ستوًى 
الفهم  ه��ذا  اأن  ورغ��م  معقوًل من احلياة. 
مواردها  ا�ستغالل  يف  الدولة  بحق  يتعلق 
لهذه  ال��دول��ة  ا���س��ت��غ��الل  ف���اإن  الطبيعية، 
امل�������وارد اإمن�����ا ي���ك���ون خل���دم���ة م��واط��ن��ي��ه��ا 
الحتياجات  تلبية  على  الدولة  وم�ساعدة 
الدولة  به  تتمتع  حٌق  فهو  لهم،  التنموية 
ومتار�سه على نحٍو ي�سمن حق مواطنيها 

يف التنمية امل�ستدامة وال�ساملة.  
ول��ع��ل م���ن اأب�����رز وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ال��ت��ي 
الطبيعية،  امل�����وارد  يف  احل���ق  اإىل  ت�ستند 
ال����راأي ال��ق��ائ��ل ب���اأن ال��دول��ة متلك امل���وارد 
2-  اإعالن ريو ب�ساأن البيئة والتنمية 1992. متوفر اإلكرونياً 
الأمم  لربنامج  الر�سمي  املوقع  على  الإجنليزية  باللغة 

املتحدة للبيئة:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/
Default.asp?documentid=78&articleid=1163
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وي��ق��وُد  م��واط��ن��ي��ه��ا،  ع��ن  ن��ي��اب��ًة  الطبيعية 
نتيجٍة مفادها عدم جواز  اإىل  ال��راأي  هذا 
ال��ت�����س��رف يف ه���ذه امل�����وارد ت�����س��رف��اً ينقل 
اأو  اأخ��رى  جهاٍت  اإىل  الدولة  من  ملكيتها 
اإىل اأفراد. ووفقاً لهذا الفهم املعقول فاإن 
اإذا  مقبولٍة  غ��ري  ت��ك��ون  التخا�سية  ف��ك��رة 
واإمنا  ذاتها،  الطبيعية  امل��وارد  كان حملها 
هذا  بح�سب   - ج��ائ��زًة  اخل�سخ�سة  ت��ك��ون 
ال��راأي-  اإذا اأن�سبت على ا�ستك�ساف واإدارة 
اأن  ا�ستغاللها دون  اأو و�سائل  امل��وارد،  هذه 

تتعدى ذلك اإىل ملكيتها)1(. 
املطلب الثاين

احلقوق البيئية الإجرائية
املو�سوعية؛  البيئية  احلقوق  م��وازاة  يف 
ول�����س��م��ان اإن��ف��اذه��ا ع��ل��ى ال��وج��ه الأم��ث��ل، 
ظهرت حقوٌق بيئيٌة اإجرائية تر�سم طريق 
و�سماناتها،  امل��و���س��وع��ي��ة  احل��ق��وق  اإن��ف��اذ 
املعلومات،  على  احل�����س��ول  يف  احل��ق  وه��ي 
واحلق يف امل�ساركة يف �سنع القرار، واحلق 
العدالة. وهذه احلقوق  يف احل�سول على 
اإل  امل��ج��الت،  كافة  يف  �سرورية  كانت  واإن 
البيئي.  ال�سياق  يف  خا�سًة  اأهميًة  لها  اأن 
وُيعرب عن هذه احلقوق الإجرائية مببداأ 
واأك��ر  اأب���رز  م��ن  وه��و  ال�سعبية،  امل�ساركة 
مبادئ القانون البيئي ح�سوراً واأهميًة يف 

الطبيعية«  امل����وارد  يف  »احل���ق  ع��ب��دال��ن��ا���س��ر،  1-  ه��ي��اج��ن��ه، 
مقال من�سور على الرابط التايل:

http://abdelnaserhayajneh.maktoobblog.com/

جمال العمل البيئي على كافة امل�ستويات، 
الرامية  اجلهود  يف  امل�ساركة  مبداأ  اإن  بل 
ُي�����س��ّك��ُل ن��وع��اً  اإىل ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ����س���ار 
ُيعرف  ال�سعبية،  امل�ساركة  من  متخ�س�ساً 

بالدميقراطية البيئية. 
وق����د اأّك������د اإع������الن ري����و ب�������س���اأن ال��ب��ي��ئ��ة 
ن�س  حيث  امل�ساركة  م��ب��داأ  على  والتنمية 
امل��ب��داأ العا�سر م��ن الإع���الن على م��ا يلي: 
وج��ٍه  اأف�����س��ل  على  البيئة  ق�سايا  »ت��ع��ال��ج 
على  املعنيني،  املواطنني  جميع  مب�ساركة 
فر�سة  فرد  لكل  وتوفر  املنا�سب،  امل�ستوى 
للو�سول  الوطني  ال�سعيد  على  منا�سبة 
ال��ع��ام��ة من  ال�����س��ل��ط��ات  اإىل م���ا يف ح����وزة 
ذل��ك  يف  مب��ا  بالبيئة،  متعلقة  م��ع��ل��وم��ات 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����امل����واد والأن�����س��ط��ة 
اخل��ط��رة يف امل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا ت��ت��اح ل��ك��ل ف��رد 
القرار.  �سنع  عمليات  يف  امل�ساركة  فر�سة 
توعية  وت�سجيع  بتي�سري  ال����دول  وت��ق��وم 
اجل��م��ه��ور وم�����س��ارك��ت��ه ع��ن ط��ري��ق اإت��اح��ة 
امل���ع���ل���وم���ات ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����س����ع، وت��ك��ف��ل 
الإج���راءات  اإىل  بفعالية  الو�سول  فر�س 
الق�سائية والإدارية مبا يف ذلك التعوي�س 

و�ُسبل الإن�ساف.«)2(.
2-  Principle 10 of the Rio Declaration on Environ-

ment and Development States that: “Environ-
mental issues are best handled with participation 
of all concerned citizens, at the relevant level. 
At the national level, each individual shall have 
appropriate access to information concerning 
the environment that is held by public authori-
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وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ه���ذا امل���ب���داأ ال��وا���س��ع يف 
رف��ع  ع��ل��ى  ُت�����س��اع��د  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  اأن 
م�����س��ت��وي��ات ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ال����ذي ُي�����س��ّك��ُل 
بدوره عاماًل حا�سماً يف جناح جهود حماية 
البيئة. كما اأن امل�ساركة يف �سناعة القرارات 
ذات الأثر البيئي واحلق يف احل�سول على 
يف  كبري  ب�سكٍل  ُت�سهمان  البيئية  العدالة 
وفيما  البيئية.  الت�سريعات  اإن��ف��اذ  �سمان 

يلي اإيجاز مل�سامني هذه احلقوق. 
الفرع الأول: حق امل�ساركة يف �سناعة 

القرارات املتعلقة بالبيئة
كنتيجٍة  البيئية  امل�سكالت  معظم  برزت 
ر  تب�سّ دون  الإن�����س��ان  مار�سها  لن�ساطاٍت 
بالعواقب، وبحكم تطور احلياة وزيادة عدد 
ال�سكان ازداد اعتماد الإن�سان على التقنيات 
احل��دي��ث��ة ل��زي��ادة الن��ت��اج، و���س��ادت اأمن��اط 
ال�سراعات  ون�سبت  الإ�ستهالكية،  احلياة 
على  لل�سطرية  امل�سّلحة  وغ���ري  امل�سّلحة 
النفوذ؛  وب�سط  الطاقة  وم�����س��ادر  امل���وارد 
البيئة  كارثّية على  �سلبيًة  اآث��اراً  مما ترك 
اأدت اإىل تفاقم م�سكالت التلّوث مبختلف 
الطبيعي بني  ال��ت��وازن  واخ��ت��الل  اأن��واع��ه 

عنا�سر الأنظمة البيئية املختلفة. 
ties, including information on hazardous mate-
rials and activities in their communities, and the 
opportunity to participate in decision-making 
processes. States shall facilitate and encourage 
public awareness and participation by making 
information widely available. Effective access to 
judicial and administrative proceedings, inclu-
ding redress and remedy, shall be provided”.

ل����ذا ك����ان ل ب���د م���ن ت��ط��وي��ِر م��ف��اه��ي��َم 
على  ُت�����س��اع��د  والإدارة  احل��ك��م  يف  ج��دي��دٍة 
ونوعية  م�ستوى  وحت�سني  البيئة  حماية 
احلياة. فتقرر اأن يكون لالإن�سان احلق يف 
امل�ساركة يف �سناعة القرار الوطني عموماً 
والقرارات ذات الآثار البيئية ب�سكٍل خا�س، 
واحلق يف امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة 
يف الدولة. ولقد تطورت املفاهيم اخلا�سة 
خمتلفة،  مراحل  عرب  ال�سعبية  بامل�ساركة 
نع  �سُ يف  امل�ساركة  يف  احل��ق  اأ�سبح  اأن  اإىل 
البيئية يندرج �سمن  الآثار  ذات  القرارات 
م��ن��ظ��وم��ة احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة الإج���رائ���ي���ة 
الإع��الن��ات  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ت��ي تكّر�ست يف 
بالبيئة  اخل��ا���س��ة  ال���دول���ي���ة  وامل���ع���اه���دات 
واأ���س��ه��ره��ا ات��ف��اق��ي��ة »اآره����و�����س« اخل��ا���س��ة 
املعلومات  على  احل�����س��ول  ف��ر���س  ب��اإت��اح��ة 
اتخاذ  يف  اجلمهور  وم�ساركة  البيئة،  عن 
ال���ق���رارات امل���وؤث���رة ف��ي��ه��ا، والح��ت��ك��ام اإىل 

الق�ساء يف امل�سائل املتعلقة بها)1(.  

1-  UNECE Convention on Access to Information, 
Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters 
(Aarhus Convention), available online in English 
at: http://www.unece.org/env/pp/documents/
cep43e.pdf

ف���ر����س احل�����س��ول على  ب���اإت���اح���ة  اأو الت��ف��اق��ي��ة اخل��ا���س��ة 
امل���ع���ل���وم���ات ع���ن ال��ب��ي��ئ��ة وم�������س���ارك���ة اجل���م���ه���ور يف ات��خ��اذ 
امل�����س��ائ��ل  ال��ق�����س��اء يف  اإىل  ب�����س��ان��ه��ا والح���ت���ك���ام  ال����ق����رارات 
اإلكرونيا  متوفرة   )1998 اآرهو�س  )اتفاقية  بها  املتعلقة 

باللغة العربية على الرابط التايل:
http://www.unece.org/env/pp/documents/ce-
p43arabic.pdf
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وي��ك��ون اإن��ف��اذ ه���ذا احل���ق د���س��ت��وري��اً من 
خ���الل اإق�����رار ح��ق ال��ن��ا���س يف امل�����س��ارك��ة يف 
ت���األ���ي���ف ه��ي��ئ��ات ال��ت�����س��ري��ع وال���رق���اب���ة يف 
وتكري�س  املحلي،  احلكم  وهيئات  الدولة، 
ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  الأدوات 
م�ساركة الأفراد يف اإبداء الراأي مبا�سرًة اأو 
من خالل »ممثلنَي« منتخبنَي. كما مُيكن 
اإن��ف��اذ ه���ذا احل���ق ب�سمان احل���ق يف ت��ويل 
مبداأ  واإق���رار  الدولة  يف  العامة  الوظائف 

امل�ساواة بني املواطنني يف ذلك.  

الفرع الثاين: حق احل�سول 
على املعلومات

يف  للم�ساركة  اأ�سا�سياً  احل��ق  ه��ذا  ُيعترب 
عملية  اأن  ذلك  البيئية،  القرارات  �سناعة 
اأو  ي��ت��وله��ا  مَم����ْن  تقت�سي  ال���ق���رار  ���س��ن��ع 
واملعلومات  املعرفة  من  فيها قدراً  ُي�سارك 
باملو�سوع حمل القرار املراد اتخاذه. ووفق 
ه��ذا ال��َف��ْه��م، ف��اإن احل��ق يف احل�سول على 
املعلومات  ه��ذه  ت��واف��ر  يقت�سي  املعلومات 
ف���ع���اًل م���ن م�������س���ادره���ا، وواج�����ب اجل��ه��ات 
ال��ت��ي حت��ت��ف��ظ ب��ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات ب��اإت��اح��ة 
املهتمني،  طلب  على  ب��ن��اًء  املعلومات  ه��ذه 
اآليات  وفق  اجلمهور  لط��الع  توفريها  اأو 
هذه  على  الط���الع  فر�سة  ل��الأف��راد  ُتتيح 
املعلومات وحتليلها بهدف ال�ستفادة منها 
اأو  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  وا�ستخدامها 

امل�ساركة يف ذلك. 
واملعلومات التي يحق لالإفراد احل�سول 
عليها، ت�سمل املعلومات البيئية التي تتعلق 
وطبيعة  واملتوقع،  القائم  البيئي  بالواقع 
وح��ج��م امل�����س��ك��الت ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وال��ن�����س��اط��ات 
وامل�ساريع القائمة وتلك التي ُيراد اإقامتها 

وتاأثرياتها البيئية. 
الإع����الم  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  م���ن  ب���د  ول 
امل��ه��ن��ّي امل�����س��وؤول وك��ذل��ك الإع����الم البيئي 
امل��ت��خ�����س�����س، ي��ع��ت��رب و���س��ي��ل��ًة اأ���س��ا���س��ي��ًة يف 
جمال تزويد اجلمهور باملعلومات البيئية 
ال���ت���ي مُت���ك���ن اجل���م���ه���ور وامل���ه���ت���م���ني م��ن 
ال��ب��ي��ئ��ي ملنطقتهم  ال���واق���ع  ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى 
اإقامتها  اأو التي ُيراد  وامل�سروعات القائمة 
فيها، وتاأثرياتها البيئية، مما ُي�سهُل على 
الأفراد واجلمعيات املهتمة بحماية البيئة 
املنا�سب من  املوقف  تبني  اأو  القرار  اتخاذ 

ذلك. 
اإنفاذ هذا احلق بو�سائَل خمتلفة،  ويتم 
اإق��رار ح��ٍق مبا�سر ل��الأف��راد يف طلب  منها 
احل�������س���ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م���ن اجل��ه��ات 
ذلك  يكون  ما  وغالباً  اخلا�سة،  اأو  العامة 
كالقوانني  للت�سريع،  ال��ث��اين  امل�ستوى  يف 
قواعَد  اإي��راد  اإمكانية  عن  ف�ساًل  العادية، 
ت�سمن - ولو جزئياً - حق احل�سول على 
امل��ع��ل��وم��ات. ك��م��ا مي��ك��ن اإن���ف���اذ ه���ذا احل��ق 
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والتعبري،  ال��راأي  من خالل �سمان حرية 
وحرية ال�سحافة والطباعة و�سائر و�سائل 
الإعالم. و�سمان بع�س احلقوق واحلريات 
ال��ع��ام��ة الأ���س��ا���س��ي��ة، ك��احل��ق يف الج��ت��م��اع 
العام، وحرية تاأليف اجلميعات والأحزاب.

الفرع الثالث: احلق يف احل�سول 
على العدالة البيئية

ُيعترب هذا احلق من احلقوق الأ�سا�سية 
اأن  يعني  وهو  املجالت،  كافة  يف  لالإن�سان 
ال�ُسلطات  مراجعة  الإن�����س��ان  بو�سِع  يكون 
عن  دف��اع��اً  والق�سائية  الإداري���ة  املخت�سة 
تتعر�س  ق���د  اأو  ت��ع��ر���س��ت  ال��ت��ي  ح��ق��وق��ه 
لالإعتداء. ويف املجال البيئي يكت�سب هذا 
من  الإن�سان  لتمكني  كبريًة  اأهميًة  احل��ق 
ممتلكاته  اأو  بدنه  اأو  حقوقه  ع��ن  ال��دف��اع 
التي يطالها التلوث، لكنه يطرح ت�ساوؤلٍت 
قانونيٍة جدّيٍة عن �ساحب احلق يف الإدعاء 
عندما ُي�سيب ال�سرر عنا�سر البيئة دون 
الأف��راد م�سلحٌة �سخ�سيٌة  اأن يكون لأحد 

مبا�سرٌة.
مل  البيئية  ال��ع��دال��ة  اأن  البع�س  وي���رى 
اللجوؤ  يف  الإن�����س��ان  ح��ق  على  تقت�سر  تعد 
امل��راج��ع الإداري�����ة دف��اع��اً  اأو  ال��ق�����س��اء  اإىل 
ع��ن ح��ق��وق��ه، ب��ل ���س��ارت ت��ت��ط��ور لت�سمل 
التنمية  لعوائد  ال��ع��ادل  التوزيع  يف  احل��ق 
ا�ستغالل  ع��وائ��د  وك��ذل��ك  وم�����س��روع��ات��ه��ا 

املوارد الطبيعية بني اأفراد املجتمع)1(.

املبحث الثاين: حماية البيئة يف 
د�ساتري دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية  
بداأت الد�ساتري الوطنية يف العديد من 
دول العامل بو�سع ن�سو�ٍس خا�سٍة  ُتكّر�س 
اخلالية  ال�سحّية  البيئة  يف  الإن�سان  حق 
اإْن ب�سيغة احلق للمواطن يف  التلوث  من 
العي�س يف بيئٍة �سحيٍة خاليٍة من التلوث، 
اأو ب�سيغة الواجب على الدولة واأجهزتها 
ي��ت��م��ث��ل يف ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة وع��ن��ا���س��ره��ا 

واملحافظة على التنوع احليوي فيها.
وُت�سرُي امل�سوحات، اإل اأن احلق يف البيئة 
 110 ُي��ق��ارب  فيما  اإق���راره  ج��رى  ال�سحّية 
د�ساتري وطنية، منها بع�س د�ساتري الدول 
اإليه يف  الإ�سارة  العربية، ولعل مما جتُدر 
هذا املقام، اأن د�ستور جمهورية كينيا لعام 
2010 ُيعترب من اأحدث الد�ساتري الوطنية 
البيئة،  تقدماً يف جم��ال حماية  واأك��ره��ا 
البيئة  اإىل احل��ق يف  الإ���س��ارة  فقد ت�سمن 
يف  ال���دول���ة  وواج����ب  وال�����س��ح��ي��ة  النظيفة 
الدولة  على  اإلتزاماً  و�سع  كما  حمايتها، 
اجلمهورية،  يف  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  ب�سيانة 
حقه  اأن  يّدعي  مواطٍن  لكل  اأعطى  مثلما 
اإلكرونياً  متوفر  البيئية«  »العدالة  م�سكاة،  1-  امل��وؤم��ن، 

على الرابط التايل:
http://www.greenline.com.kw/Journals/meshkat.
doc
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يف التمتع ببيئٍة نظيفٍة و�سحيٍة قد جرى 
اأو من املحتمل اأن يجري  اإنكاره اأو انتهاكه 
مطالباً  للق�ساء  ي��ت��ق��دم  اأن  ت��ه��دي��ده  اأو 
امل�ستحقة  وبالتعوي�سات  النتهاك،  بوقت 
اأب��رز ما يلفت الإنتباه يف  ل��ه)1(. ولعل من 
األ��زم  ال��د���س��ت��ور  ه��ذا  اأن  الكيني  ال��د���س��ت��ور 
ال��دول��ة ب���اأن حت��م��ي ال��ت��ن��وع احل��ي��وي واأن 
والغابات  الأ�سجار  على  وحتافظ  حتتفظ 
 %10 ن�سبته  م��ا  ال��غ��اب��ات  ه��ذا  تغطي  واأن 
ع��ل��ى الأق����ل م��ن م�ساحة الإق��ل��ي��م ال��ربي 

جلمهورية كينيا)2(. 
1- See Kenya’s new constitution Available online 
at:  http://www.nation.co.ke/blob/view/-/913208/
data/157983/-/l8do0kz/-/published+draft.pdf .

د�ستور  من   70 و   69 و   42 للمواد  التقريبية  2-  الرجمة 
بيئة  »لكل �سخ�س احلق يف    42 املادة  كينيا:  جمهورية 
اأ- حماية البيئة مل�سلحة  نظيفة و�سحية وي�سمل ذلك 
الأجيال احلا�سرة والقادمة من الإجراءات الت�سريعية 
وغريها وخ�سو�ساً تلك املقررة يف املادة 69. ب-  تنفيذ 
املادة   .»70 املادة  يف  املقررة  بالبيئة  املتعلقة  اللتزامات 
69 » 1- تكفل الدولة اأ- ال�ستغالل  والنتفاع والإدارة 
الطبيعية  وامل���وارد  للبيئة  م�ستدام  ب�سكل  واملحافظة 
حتقيق  على  العمل  ب-  املنافع«.  يف  العادلة  وامل�ساركة 
هدف يتمثل يف اأن تغطي الأ�سجار 10% على الأقل من 
وتعزيز  حماية  ج-  ال��دول��ة.  لإقليم  الياب�سة  امل�ساحة 
املحليني  لل�سكان  الأ�سلية  والثقافة  الفكرية  امللكية 
يف  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  ت�سجيع  د-  احل��ي��وي.  وال��ت��ن��وع 
احل��ي��وي.  ال��ت��ن��وع  حماية   - ه���  البيئة.  وح��م��اي��ة  اإدارة  
اإن�ساء نظام لتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي.  و- 
ُيحتمل  التي  والعلميات  الن�ساطات  من  التخل�س  ي- 
الطبيعية  امل�����وارد  ا���س��ت��غ��الل   - ط  ال��ب��ي��ئ��ة.  ت��ه��دد  اأن 
مل�����س��ل��ح��ة ���س��ع��ب ك��ي��ن��ي��ا. 2- ع��ل��ى ك���ل ���س��خ�����س ال���ت���زام 
وامل��وارد  البيئة  حماية  يف  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  م��ع  التعاون 
املادة  امل�ستدامة«.  البيئية  التمنية  ل�سمان  الطبيعية 
اإذا ادعى �سخ�س باأن حقوق مبوجب املادة 42 قد   «  70
تهديدها  اأو  عليها  العتداء  اأو  انتهاكها  اأو  اإنكارها  مت 

اإق��رار مبداأ حماية البيئة يف  اأهميُة  اأما 
العي�س  يف  املواطن  حق  و�سمان  الد�ستور 
جنباً  التلوث  م��ن  خاليٍة  �سحيٍة  بيئٍة  يف 
وامل���وارد  التنمية  يف  احل��ق  م��ع  اإىل  جنب 

الطبيعية فيتمثل فيما يلي:
1-  م��ن��ع امل�����س��رع م��ن جت��اه��ل ال��ب��ي��ئ��ة عند 
املختلفة  والأنظمة  الت�سريعات  و�سع 
املتعلقة بال�سناعة والزراعة وال�سياحة 
وال�ستثمار حتت طائلة عدم د�ستورّية 
ملبداأ  ا�ستناداً  والأنظمة  القوانني  هذه 
ب��اق��ي ت�سريعات  ع��ل��ى  ال��د���س��ت��ور  ���س��م��ّو 

الدولة.
ّناع القرار يف اأجهزة  2-  و�سع قيٍد على �سُ
ال����دول����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ع���دم ال��ت�����س��ح��ي��ة 
لتحقيق  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ب��امل�����س��ال��ح 
التنمية  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  اأخ���رى  م�سالح 

القت�سادية.
3-  اإك�����م�����اُل ال��ن��ق�����س وج�������الُء ال��غ��م��و���س 
البيئة  حماية  ت�سريعات  ي�سوب  ال��ذي 
الت�سريعات  ه���ذه  ك��ان��ت  اإذا  خ�سو�ساً 
للحقوق  ���س��ري��ح��ًة  اإ����س���ارًة  تت�سمن  ل 

البيئية اأو بع�سها.

واحلكم  الع��ت��داء  لوقت  للمحكمة  بطلب  التقدم  فله 
تراه  ما  تقرر  اأن  وللمحكمة  املنا�سبة.  بالتعوي�سات  له 
اأو منع  اأو منعه  العتداء  اإج��راءات كوقف  مالئما من 
ا���س��ت��م��راره. ول��ه��ا اأن ت��ل��زم اأي م�����س��وؤول ع���ام ب��ذل��ك اأو 
ول  البيئة،  حلماية  �سروريا  ت��راه  مبا  بالقيام  ت��اأم��ره 
يلزم لغايات هذه املادة اأن يثبت ال�سخ�س اأن �سرراً قد 

اأ�سابه اأو اأ�ساب �سخ�ساً اآخر«.
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4-  منح الأفراد ومنظمات املجتمع املدين 
املهتمة بالبيئة رخ�سًة قانونيًة للدفاع 
العامة  ال�سلطات  واإل�����زام  البيئة  ع��ن 
املختلفة بالتدخل ومراعاة العتبارات 

البيئية.
القرو�س  على  الدولة  ح�سول  5-  ت�سهيل 
الدولة  كانت  اإذا  خا�سًة  املالية،  واملنح 
ل���دع���م م���وازن���ت���ه���ا - ع��ل��ى  ت���ع���ت���م���ُد - 
ال��ق��رو���س وامل�����س��اع��دات وامل��ن��ح امل��ال��ي��ة 
اخلارجية، وقد يكون يف �سالح الدولة 
د�ستورها  منت  يف  البيئة  حماية  اإدراج 
ال����دول  م���ن  ال���ع���دي���د  واإن  خ�����س��و���س��اً 
وجود  ت�سرُط  باتت  املانحة  واجلهات 
قواعد قانونيٍة ت�سمن حقوق الإن�سان 
يف  البيئية-  احل��ق��وق  �سمنها  وم���ن   -
ال���ن���ظ���ام ال���ق���ان���وين ل���ل���دول���ة ك�����س��رٍط 

للح�سول على تلك القرو�س اأو املنح.
6-  اإن ورود حماية البيئة يف الد�ستور من 
�ساأنه امل�ساهمة يف تعزيز الوعي البيئي 
ل����دى الأف��������راد وامل���وؤ����س�������س���ات ب��اع��ت��ب��ار 
ال��د���س��ت��ور اأك�����ر ال���وث���ائ���ق ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اأهميًة ورواجاً يف الدولة)1(. 
النظرية  ال��ب��ي��ئ��ي:  »ال��ق��ان��ون  ع��ب��دال��ن��ا���س��ر،  1-  ه��ي��اج��ن��ه، 
البيئية«،  الت�سريعات  �سرح  مع  البيئي  للقانون  العامة 
2012، دار الثقافة للن�سر والتوزيع.  وكذلك، هياجنه، 
ع��ب��دال��ن��ا���س��ر« ال���ق���ان���ون ال��ب��ي��ئ��ي: ���س��رح ال��ت�����س��ري��ع��ات 
�سوء  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  البيئية 
الآف��اق  دار   ،2013 البيئي«،  للقانون  العامة  النظرية 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  امل�����س��رق��ة 
امل��ت��ح��دة. ل��ل��م��زي��د ح���ول ح��م��اي��ة احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 

و�سنعر�س تباعاً يف املطالب التالية واقع 
جمل�س  دول  د�ساتري  يف  البيئية  احل��ق��وق 

التعاون لدول اخلليج العربية.

املطلب الأول: احلقوق البيئية يف 
الد�ستور الإحتادي لدولة الإمارات 

العربية املتحدة
الإحت��ادي  الد�ستور  اأح��ك��ام  با�ستعرا�س 
اأن  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، جند 
امل�����س��ّرع ال��د���س��ت��وري الإم���ارات���ي مل يخ�س 
ال��ب��ي��ئ��ة وح��م��اي��ت��ه��ا ب���اأي���ة اأح����ك����اٍم ميكن 
جمال  يف  عليها  ال�ستناد  اأو  اإليها  اللجوء 
امل�سّرع  توجهات  حتديد  اأو  البيئة  حماية 
اإلَّ يف جمال  اللهم  ذلك،  الإماراتي حيال 
احل��دي��ث ع��ن احل��ق يف التنمية واحل��ق يف 
الد�ستور  �سدر  فقد  الطبيعية)2(.  امل���وارد 
الإحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة 
عام 1971) 3(، بعد قليل من قيام الإحتادي 
ال���ف���ي���درايل ل���دول���ة الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

الد�ستورية  »احلماية  اأنظر،  الد�ستوري  القانون  اإطار 
للحقوق البيئية«، ال�سناوي، وليد، دار الفكر والقانون، 

ط 1، 2013، م�سر.
د�ساتريها  تت�سمن  دول   110 عن  يزيد  ما  الآن  2-  هناك 
اأح���ك���ام���اً م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وي��غ��ل��ب اأن ت��ك��ون 
ال��ن�����س ع��ل��ى احل��ق يف  ال��د���س��ت��وري��ة للبيئة يف  امل��ع��اجل��ة 
الدولة  على  والتزاٍم  للمواطن،  كحٍق  ال�سحية  البيئة 

ب�سمان هذا احلق.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الإحت���ادي  3-  الد�ستور 
ملجل�س  الر�سمي  املوقع  على  اإلكرونياً  متوفر   ،1972
الوزراء يف دولة الإمارات العربية املتحدة على الرابط 

التايل:
http://www.uaecabinet.ae/Arabic/UAEGovern-
ment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspx
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املتحدة)1(. ولعل من املنا�سب هنا، التذكري 
ب����اأن ال���ف���رة ال��ت��ي ���س��در ف��ي��ه��ا ال��د���س��ت��ور 
الإم�����ارات�����ي، ت��زام��ن��ت م���ع ب���داي���ة ن�����س��وج 
موؤمتر  وانعقاد  الدولية،  البيئية  احلركة 
دويل   موؤمتر  ك��اأول  ال�سويد  يف  ا�ستوكهلم 
رعاية  حتت  العاملي  البيئي  ال�ساأن  لبحث 
الأمم املتحدة، وكذلك مع ظهور وا�ستقرار 
املفاهيم اخلا�سة بحقوق الإن�سان البيئية 
اأو ما  ك��واح��دٍة م��ن ح��ق��وق اجل��ي��ل الثالث 
ي��ع��رف ب��احل��ق��وق اجل��م��اع��ي��ة »امل�����س��رك��ة« 
التي   ،)Collective Human Rights(
منذ  ج��دي��دة  حقوقية  كمنظومٍة  ظ��ه��رت 
من  ال�سبعينيات  واأوائ���ل  �ستينيات  اأواخ���ر 
القرن الع�سرين، اأي بالتزامن تقريباً مع 

تاريخ �سدور الد�ستور الإماراتي. 
لدولة  الحت��ادي  الد�ستور  ت�سمن  وقد 
اأب���واب  ع�سرة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ت��ن��اول��ت خمتلف  م���ادة،  ت��وزع��ت على 152 
املو�سوعات الأ�سا�سية يف الدولة و�ُسلطاتها 
اإم��ارة)2(.  الحتادية واملحلية اخلا�سة بكل 
املتحدة«  العربية  »الإم��ارات  الفيدرالية  الدولة  1-  �سمت 
اإم�����ارات اأب��وظ��ب��ي، ودب����ي، وال�����س��ارق��ة، وع��ج��م��ان، واأم 
ال��ق��وي��ن، وال��ف��ج��رية، وان�����س��م��ت اإم�����ارة راأ�����س اخليمة 

لالإحتاد يف وقٍت لحق. 
لدولة  الإحت��ادي  الد�ستور  الع�سرة يف  الأب��واب  2-  عناوين 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ه��ي الإحت�����اد وم��ق��وم��ات��ه 
واأه������داف������ه الأ����س���ا����س���ي���ة، وال����دع����ام����ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
والق���ت�������س���ادي���ة الأ����س���ا����س���ي���ة ل�����الإحت�����اد، واحل����ري����ات 
الإحت��ادي��ة،  وال�سلطات  العامة،  وال��واج��ب��ات  واحل��ق��وق 
املخت�سة  واجلهات  الإحت��ادي��ة  واملرا�سيم  والت�سريعات 
الت�سريعية  الإخت�سا�سات  وت��وزي��ع  بها، والإم���ارات، 

وعلى �سعيد احلقوق واحلريات الأ�سا�سية 
الد�ستور  م��ن  ال��ث��اين  ال��ب��اب  ت�سمن  فقد 
ال���دع���ام���ات   24 وح���ت���ى   13 م���ن  امل������واد  يف 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 
ال��ث��ال��ث من  ال��ب��اب  ل��الإحت��اد، كما ت�سمن 
الد�ستور يف املواد من 25 اإىل 44 احلريات 
للمواطنني،  العامة  والواجبات  واحلقوق 
املقيمني  الأجانب  من  املواطنني  غري  اأما 
يف اإقليم الدولة، فقد قررت املادة الأربعني 
من الد�ستور متتعهم باحلقوق واحلريات 
يف  اأو  املرعية،  الدولية  املواثيق  يف  املقررة 
املعاهدات والتفاقيات التي يكون الحتاد 
طرفا فيها وعليهم الواجبات املقابلة لها. 
باأن  للقول  مفتوحاً  الباب  ي��رك  ما  وه��و 
احلقوق  بكافة  يتمتعون  امل��واط��ن��ني  غ��ري 
واحل���ري���ات امل���ق���ررة يف خم��ت��ل��ف امل��واث��ي��ق 
الدولية، ومن جملة هذه احلقوق، احلقوق 

البيئية املو�سوعية منها والإجرائية. 
الفرع الأول: احلقوق البيئية 

املو�سوعية
خ��ل��ت م�����واد ال��د���س��ت��ور الإم�����ارات�����ي من 
ال��ب��ي��ئ��ة وح��م��اي��ت��ه��ا، وح��ق  اإىل  الإ�����س����ارة 
خاليٍة  �سحيٍة  بيئٍة  يف  العي�س  يف  املواطن 
من التلوث، رغم اأن ما ورد يف املادة التا�سعة 
ع�سرة من الد�ستور يحمل يف طياته دللٍت 

والتنفيذية والدولية بني الإحتاد والإمارات، وال�سوؤون 
امل��ال��ي��ة ل���الإحت���اد، وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة وق�����وات الأم����ن، 

واملوؤقت�ة.  والأحكام اخلتامي�ة 
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الإن�سان  حماية  ب�����س��رورة  مت�سلٍة  بيئيٍة 
الأم��را���س والأوب��ئ��ة وتوفري  و�سحته من 
��ت على  ن�����سّ ل���ه. ح��ي��ث  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ال��رع��اي��ة  للمواطنني  املجتمع  »ي��ك��ف��ل  اأن 
وال��ع��الج من  ال��وق��اي��ة  وو���س��ائ��ل  ال�سحية 
اإن�ساء  على  وي�سجع  والأوب��ئ��ة.  الأم��را���س 
العالج  ودور  وامل�ستو�سفات  امل�ست�سفيات 

العامة واخلا�سة«.
جتِر  مل  التنمية  يف  احل��ق  اأن  ويالحظ 
اإليه ب�سكل مبا�سٍر و�سريح، حيث  الإ�سارة 
غري  والع�سرين  ال��راب��ع��ة  امل���ادة  ن�س  ج��اء 
وا����س���ِح ال���دلل���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ق�����س��ود 
الد�ستوري  امل�سّرع  ذك��ره��ا  التي  بالتنمية 
الوطني  »الق��ت�����س��اد  اأن  على  الن�س  عند 
اأ���س��ا���س��ه ال���ع���دال���ة الج��ت��م��اع��ي��ة وق���وام���ه 
ال���ت���ع���اون ال�������س���ادق ب���ني ال��ن�����س��اط ال��ع��ام 
والن�ساط اخلا�س وهدفه حتقيق التنمية 
م�ستوى  ورفع  الإنتاج  وزي��ادة  القت�سادية 
يف  للمواطنني  ال��رخ��اء  وحتقيق  املعي�سة 
التعاون  الحت��اد  وي�سجع  القانون،  ح��دود 

والدخار«.  
وحدها  القت�سادية  التنمية  فمفهوم 
ل ي��ت��ط��اب��ق م����ع م���ف���ه���وم ال��ت��ن��م��ي��ة وف���ق 
الإعتبارات البيئية، لكن امل�سّرع الإماراتي 
ا�ستطرد يف بيان اأهداف القت�ساد الوطني 
حت��ق��ي��ق��ه��ا  يف  ي���ت���ع���اون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ت���ي 
ال��ن�����س��اط ال���ع���ام واخل����ا�����س ع��ل��ى اأ���س��ا���س 

م�ستوى  رفع  الجتماعية، فجعل  العدالة 
املعي�سة وحتقيق الرخاء للمواطنني هدفاً 
يعني  مما  الدولة.  يف  الوطني  لالقت�ساد 
اأن امل�����س��ّرع ال��د���س��ت��وري الإم����ارات����ي ت��رك 
واإق���راره  معرفته  ل��ت��اأوي��ل  مفتوحاً  ال��ب��اب 
اأن  ال��ت��ن��م��ي��ة، م���ن دون  حل���ق الإن�������س���ان يف 
ُي�سّرح بذلك،  كما اأنه مل ي�سف »التنمية 
الق��ت�����س��ادي��ة« ب��امل�����س��ت��دام��ة ال���ت���ي حتقق 
ح��اج��ات الأج���ي���ال احل��ا���س��رة دون اإخ���الل 
بحق الأجيال القادمة يف اإ�سباع حاجاتها. 
ال��ذي قد يقت�سي مراجعة عبارات  الأم��ر 
اأكر و�سوحاً يف  الن�س الد�ستوري لتكون 
تبنيها لفكرة التنمية امل�ستدامة واعتبارها 
للمواطن  وحقاً  الوطني  لالقت�ساد  هدفا 
ي�����س��م��ل م�����راع�����اة الع�����ت�����ب�����ارات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
م�ستوى  ورف��ع  البيئة  حماية  ومقت�سيات 

املعي�سة وحتقيق الرخاء للمواطنني.
ل��ك��ن ال���الف���ت اأن ال��د���س��ت��ور الإحت�����ادي 
ت�سمن ن�ساً هاماً يتعلق باملوارد الطبيعية 
وال��������روات، ح��ي��ث ق�����س��ت امل������ادة ال��ث��ال��ث��ة 
وامل���وارد  ال���روات  »تعترب  ب��اأن  والع�سرين 
ملكيًة  مم��ل��وك��ًة  اإم�����ارة  ك��ل  يف  الطبيعية 
ع���ام���ة ل��ت��ل��ك الإم���������ارة وي����ق����وم امل��ج��ت��م��ع 
ل�سالح  ا�ستغاللها  وح�سن  حفظها  على 
اأن  بالقول  ي�سمح  ما  الوطني«؛  القت�ساد 
حق الإن�سان يف املوارد الطبيعية، معروٌف 
لدى امل�سّرع الد�ستوري الإماراتي، واأن هذا 
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احلق م�سموٌن للجميع على ال�سيوع، على 
امل��وارد والروات  اأن يقوم املجتمع بحفظ 
مل�سلحة  الأم��ث��ل  ال�ستغالل  وا�ستغاللها 

القت�ساد الوطني. 
الفرع الثاين: احلقوق البيئية 

الإجرائية
اأم�������ا ع���ل���ى ���س��ع��ي��د احل����ق����وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الإجرائية، فلم يرد يف الد�ستور الإحتادي 
�سياقها  يف  احل���ق���وق  ه���ذه  اإىل  ي�����س��ري  م���ا 
البيئي، ولكن بع�س الن�سو�س الد�ستورية  
ميكن اأن حتمل يف طياتها اأبعاداً بيئية من 
دلياًل  الد�ستور  يف  اإي��راده��ا  يكون  اأن  دون 
على اأن امل�سّرع الد�ستوري يعرف اأو يعرف 
ب�سكٍل خا�س باحلقوق البيئية الإجرائية، 
وال��ت��ي تتمثل يف احل��ق يف احل�����س��ول على 
امل�����س��ارك��ة يف �سنع  امل��ع��ل��وم��ات، واحل����ق يف 
ال������ق������رارات، واحل������ق يف احل�������س���ول ع��ل��ى 

العدالة. 
الد�ستور  م��ن  ثالثني  امل���ادة  ن�ست  فقد 
الإماراتي على اأن: »حرية الراأي والتعبري 
ع��ن��ه ب��ال��ق��ول وال��ك��ت��اب��ة، و���س��ائ��ر و���س��ائ��ل 
كما  ال��ق��ان��ون«  ح��دود  يف  مكفولة  التعبري 
باأن:  امل��ادة احلادية والثالثني منه  ق�ست 
»ح��ري��ة امل��را���س��الت ال��ربي��دي��ة وال��ربق��ي��ة 
وغ��ريه��ا م��ن و���س��ائ��ل الت�����س��ال و�سريتها 
يعني  م��ا  وه��و  للقانون«،  وفقا  مكفولتان 
����س���م���ان ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري ون���ق���ل الأف����ك����ار 

ي�سمل  اأنواعها، ومبا  واملعلومات مبختلف 
يكون  قد  ال��ذي  الأم��ر  البيئية،  املعلومات 
ذا اأثٍر يف ن�سر الوعي والثقافة البيئية من 
خالل و�سائل العالم والت�سال املختلفة، 
لكن ه��ذا الن�س ل يقرر ح��ق الإن�����س��ان يف 
طلب احل�سول على املعلومات من الإدارات 
وموؤ�س�سات  الأهلية  اجلهات  اأو  احلكومية 

القطاع اخلا�س.
ويالحظ اأن املادة الثالثة والثالثني من 
الد�ستور الإماراتي كّر�ست احلق يف حرية 
وكفلتها يف  وتكوين اجلمعيات،  الجتماع، 
حدود القانون.  وهو ما ي�سمُح - من حيث 
املبداأ - باإن�ساء الأحزاب ال�سيا�سية البيئية 
»الأح�����زاب اخل�����س��راء«، واجل��م��ع��ي��ات غري 
احل��ك��وم��ي��ة وم���ن ���س��م��ن ذل���ك اجلمعيات 
البيئية الأهلية التي ُتعنى بالدرجة الأوىل 
بالهتمام بالبيئة وحمايتها، وامل�ساهمة يف 
تر�سيد القرارات يف الدولة وتعزيز الوعي 
البيئي لدى الأفراد والقطاعات املختلفة. 
اجلمعيات  تكوين  حرية  اأن  املعلوم  وم��ن 
تلعب دوراً يف تعزيز الوعي والن�ساط العام 
لالأفراد، مما ي�سمح برفع م�ستويات الوعي 
النا�س  وم�����س��ارك��ة  اه��ت��م��ام  وُي��ع��زز  البيئي 
اأرائ��ه��م  واإي�����س��ال  البيئي  ال�ساأن  ت���داول  يف 
القرار  �سانع  اإىل  وتوجهاتهم  واأف��ك��اره��م 

العام الت�سريعي والتنفيذي يف الدولة. 
اأما املادة اخلام�سة والثالثني فقد قررت 
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جلميع  مفتوٌح  العامة  الوظائف  »ب��اَب  اأن 
يف  بينهم  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  املواطنني، 
الظروف، ووفقا لأحكام القانون«. واأكّدت 
وطنيٌة  خدمٌة  العامة  »الوظائف  اأن  على 
املوظف  وي�ستهدف  بها.  بالقائمني  تناط 
امل�سلحة  وظيفته  واج��ب��ات  اأداء  يف  ال��ع��ام 
ال��ع��ام��ة وح��ده��ا«. وه��و م��ا يتيُح امل��ج��ال - 
الن�س  باأن ما ت�سمنه هذا  للقول  ن�سبياً- 
ي�سكل جزءاً من حق الإن�سان يف امل�ساركة يف 
�سنع القرار من خالل اإعطاء كل مواطن 
الدولة  اإدارة  دوره يف  اأن ميار�س  احل��ق يف 

بكافة �سوؤونها ومنها ال�ساأن البيئي.
لدولة  الإحت���ادي  الد�ستور  ت�سمن  كما 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ع��دي��َد من 
الد�ستوري  الأ�سا�س  ت�سع  التي  الن�سو�س 
�سناعة  يف  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  يف  ل��ل��ح��ق 
ال���ق���رار. ف��ق��د ن�����س ال��د���س��ت��ور يف م��واط��َن 
كثريٍة على اأحكاٍم تقرر وتعزز حق املواطن 
يف امل�ساركة يف �سنع القرار وعلى خمتلف 
الثالثني  امل����ادة  ق�ست  ح��ي��ث  امل�����س��ت��وي��ات. 
م���ن ال���د����س���ت���ور الإم�����ارات�����ي ب�����اأن »ح��ري��ة 
ال����راأي وال��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه ب��ال��ق��ول وال��ك��ت��اب��ة، 
حدود  يف  مكفولة  التعبري  و�سائل  و�سائر 
لهذه احلرية من  ما  القانون« ول يخفى 
دوٍر يف تعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد، 
وم�ساهمٍة يف بناء الراأي العام الذي يوؤثر 
ّناع القرار العام يف الدولة.   بدوره على �سُ

ال��ق��رارات  تر�سيد  ُي�ساهم يف  ال��ذي  الأم���ر 
الإداري����������ة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت وم��ن��ه��ا 

القرارات املتعلقة بال�ساأن البيئي.
 ُي�����س��اف اإىل م��ا ق��ررت��ه امل����ادة احل��ادي��ة 
والأرب���ع���ني م��ن اإع��ط��اء امل��واط��ن احل���ق يف 
مبا  املخت�سة  للجهات  بال�سكوى  »التقدم 
امتهان  م��ن  الق�سائية  اجل��ه��ات  ذل���ك  يف 
احل��ق��وق و احل��ري��ات«. فهذا احل��ق ي�سمل 
والعرائ�س  وال��دع��اوى  ال�سكاوى  تقدمي 
املكتوبة اأو باأية و�سيلٍة من و�سائل الت�سال 
اأكانت  و�سواٌء  واحلديثة،  منها  التقليدية 
خا�سٍة  مب�سائل  مت�سلًة  ال�����س��ك��اوى  ت��ل��ك 
ونوعية  مب�ستوى  املتعلقة  كتلك  عامٍة  اأو 
ال��دول��ة  ال��ت��ي تقدمها  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات 
املقدمة  اأو  املختلفة  اأج��ه��زت��ه��ا  ب��وا���س��ط��ة 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  �سركات  م��ن 
ب��ت��ف��وي�����سٍ م���ن ال����دول����ة، ك��ال��ن��ق��ل ال��ع��ام 
والنظافة  والكهرباء  وامل��ي��اة  والت�����س��الت 

العامة والبيئة وغريها. 
وم�����ن الأح�����ك�����ام ال���ت���ي ت���ع���زز امل�����س��ارك��ة 
الت�سريعية  ال���ق���رارات  �سنع  يف  ال�سعبية 
يف ال�����دول�����ة، ت�����س��ك��ي��ل امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
الإحت��ادي، حيث ُيرك لكل اإم��ارة حتديد 
املواطنني الذين ميثلونها  طريقة اختيار 
ما  بح�سب  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف 
من  وال�ستني  التا�سعة  امل���ادة  عليه  ت  ن�سّ
ق�ست  وق��د  ل��ل��دول��ة.  الإحت����ادي  الد�ستور 
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الد�ستور،  م��ن  وال��ث��م��ان��ني  التا�سعة  امل���ادة 
القوانني الحتادية  اأن تعر�س م�سروعات 
مب��ا يف ذل��ك م�����س��روع��ات ال��ق��وان��ني املالية 
على املجل�س الوطني الحتادي قبل رفعها 
املجل�س  على  لعر�سها  الحت��اد  رئي�س  اإىل 
املجل�س  ويناق�س  عليها  للت�سديق  الأعلى 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي ه��ذه امل�����س��روع��ات وله 
يرف�سها.  اأو  يعدلها  اأو  عليها  ي��واف��ق  اأن 
اأحكاماً  القوانني قد تت�سمن  وم�سروعات 
بيئية، اأو تكون ت�سريعاً بيئيا خا�ساً كما هو 
ب�ساأن حماية  القانون الإحت��ادي  احلال يف 

البيئة وتنميتها)1(. 

1-  ر���س��م��ت امل�����ادة م��ائ��ة وع�����س��رة م���ن ال��د���س��ت��ور الإحت�����ادي  
التايل   النحو  على  الدولة  يف  القوانني  و�سع  اإج���راءات 
ه��ذه  اأح���ك���ام  ال��ق��وان��ني الحت���ادي���ة مب��وج��ب  1- ت�سدر 
ي�سبح   -2 املنا�سبة.  الد�ستور  اأحكام  من  وغريها  امل��ادة 
م�سروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإج��راءات التالية:-

على  ويعر�سه  القانون  م�سروع  ال���وزراء  جمل�س  اأ-ي��ع��د 
املجل�س الحت��ادي. ب - يعر�س جمل�س ال��وزراء م�سروع 
ولعر�سه  عليه  للموافقة  الحت��اد  رئي�س  على  القانون 
على املجل�س الأعلى للت�سديق عليه. ج� - يعر�س رئي�س 
الأع��ل��ى،  املجل�س  م��ن  ت�سديقه  ب��ع��د  ال��ق��ان��ون  الحت����اد 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأدخ���ل  اإذا  اأ-   -3 وي�����س��دره. 
التعديل  ه��ذا  يكن  ومل  ال��ق��ان��ون  م�سروع  على  تعدياًل 
اإذا  اأو  الأع��ل��ى،  املجل�س  اأو  الحت���اد  رئي�س  ل��دى  مقبوًل 
لرئي�س  فاإن  امل�سروع،  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رف�س 
الحتاد اأو املجل�س الأعلى اأن يعيده اإىل املجل�س الوطني 
الحت����ادي، ف���اإذا اأج���رى املجل�س ال��وط��ن��ي الحت����ادي يف 
اأو  اأي تعديل مل يكن مقبوًل لدى رئي�س الحت��اد  ذلك 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  راأى  اأو  الأعلى  املجل�س  راأى 
القانون  ي�سدر  اأن  الحت��اد  لرئي�س  كان  امل�سروع،  رف�س 
بعبارة  يق�سد  ب-  عليه.  الأعلى  املجل�س  م�سادقة  بعد 
»م�سروع القانون« الواردة يف هذه الفقرة امل�سروع الذي 
يقدم لرئي�س الحتاد من جمل�س الوزراء م�ستماًل على 

ول بد من التذكري ب��اأن دول��ة الإم��ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���س��اأن��ه��ا ���س��اأن ب��اق��ي دول 
العامل ت�سهد زخماً متزايداً للعمل الأهلي 
بوجٍه  البيئة  بحماية  واملتخ�س�س  عموماً 
العديد من  اإىل  الإ���س��ارة  خ��ا���س. ومي��ك��ن 
اجل��م��ع��ي��ات وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
يف  اأبرزها  ولعل  البيئية  بال�سوؤون  املهتمة 
الإمارات جمعية اأ�سدقاء البيئة، وجمعية 

بالدي وغريهما.
ع��ل��ى  احل�������س���ول  احل�����ق يف  ويف جم�����ال 
ال�سدد  ه��ذا  الإ���س��ارة يف  املعلومات، جت��در 
القانون  من  والت�سعني  الثالثة  امل��ادة  اإىل 
وتنميتها  البيئة  حماية  ب�ساأن  الإحت���ادي 
»وزارة  الهيئة  »ت��ق��دم  اأن  على  تن�س  التي 
البيئة حالياً« ملختلف اجلهات كل ما يتوفر 
لديها من معلومات وبيانات عن امل�ستحدث 
البيئية فيما يت�سل  والهام من ال�سوابط 
الأول���وي���ات  ووف���ق  اجل��ه��ات  ت��ل��ك  باأن�سطة 

التي يحددها جمل�س الإدارة«)2(. 
التعديالت التي اأدخلها عليه املجل�س الوطني الحتادي 
اأن وجدت.4- ومع ذلك اإذا اقت�سى احلال اإ�سدار قوانني 
الوطني الحت��ادي، فلمجل�س  املجل�س  احتادية يف غياب 
وزراء الحتاد اأن ي�ست�سدرها عن املجل�س الأعلى ورئي�س 
اأول  يف  بها  الحت����ادي  املجل�س  يخطر  اأن  على  الحت���اد 

اجتماع له«.
للبيئة،  الإحت��ادي��ة  الهيئة  اإلغاء  ج��رى    2009 العام  2-  يف 
7 ل�سنة  القانون الإحتادي رقم  اإلغاء  وذلك من خالل 
»ت��ت��وىل وزارة  ال��ه��ي��ئ��ة، ع��ل��ى  ب��اإن�����س��اء  ال��ق��ا���س��ي    1993
البيئة واملياه كافة الخت�سا�سات وال�سالحيات واملهام 
القانون  يف  وال��واردة  للبيئة  الحتادية  بالهيئة  املناطة 
الحتادية  الهيئة  ب�ساأن   1993 ل�سنة   7 رق��م  الحت��ادي 



135
الدكتور عبدالنا�سر هياجنه و الدكتور حممد ال�سوابكة

ية
ضائ

�
لق

ت ا
�ضا

درا
وال

ب 
ري

تد
 ال

هد
مع

ية
ضائ

�
لق

ت ا
�ضا

درا
وال

ب 
ري

تد
 ال

هد
مع

وفيما يتعلق بحق احل�سول على العدالة 
فبا�ستعرا�ٍس  والق�سائي،  الإداري  ب�سقيها 
الإماراتي  القانوين  النظام  ملجمل  �سريٍع 
جند اأن ثمَة ما ي�سمن احلق يف احل�سول 
ومن  امل��ج��الت،  ال��ع��دال��ة يف خمتلف  على 
امل��ج��ال  ه���ذا  ال��ب��ي��ئ��ي. ويف  ال�����س��اأن  �سمنها 
ت�سمل  فهي  وجهان،  البيئية  للعدالة  ف��اإن 
الإداري��ة  ال�ُسلطات  مراجعة  يف  الفرد  حق 
مراجعة  يف  الفرد  حق  وكذلك  املخت�سة، 

ال�ُسلطات الق�سائية. 
ف��ق��د ق����ررت امل����ادة احل���ادي���ة والأرب���ع���ني 
اإن�سان يف  الإحت��ادي حق كل  الد�ستور  من 
اأن يتقدم بال�سكوى للجهات املخت�سة مبا 
امتهان  م��ن  الق�سائية  اجل��ه��ات  ذل���ك  يف 
احلقوق و احلريات، وهو ما ي�سكل قاعدًة 
اأ�سا�سيًة للقول باأن احلق يف احل�سول على 
ه��ذا  م�����س��م��وٌن مب��وج��ب  البيئية  ال��ع��دال��ة 
ممار�سة  تتم  اأن  على  ال��د���س��ت��وري،  الن�س 
هذا احلق وفَق الأ�سول والأو�ساع املقررة 
يف القوانني الإجرائية يف قانون الإجراءات 

با�ستثناء  اأخ���رى  ت�سريعات  اأي  اأو  وتعديالته  للبيئة 
من   66 امل��ادة  يف  اإليها  الإ���س��ارة  مت  التي  الخت�سا�سات 
�ساأن  يف   2009 ل�سنة   6 رق��م  احت���ادي  ب��ق��ان��ون  امل��ر���س��وم 
تنقل  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�سلمية  ال�ستعمالت 
ي�سدر  اأن  على  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  اإىل 
هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  ال��وزراء  جمل�س 
الأو���س��اع  ت�سوية  ق��رارات  ذل��ك  يف  مبا  بقانون  املر�سوم 
يلغى  و  للبيئة.  الحت��ادي��ة  الهيئة  اإلغاء  على  املرتبة 
املر�سوم  ه��ذا  اأح��ك��ام  م��ع  يتعار�س  اأو  يخالف  حكم  ك��ل 
بقانون. ين�سر املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به 

اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�سره«.

اإحت��ادَي  ت�سريٍع  اأي  اأو  واجلزائية،  املدنية 
اإن�سان احل��ق يف  اأن لكل  اآخ��ر. وه��ذا يعني 
اأو الق�ساء  اإىل ال�ُسلطات الإداري��ة  اللجوء 
اأو  ب��ح��ق��وق��ه،  للمطالبة  امل��خ��ت�����س  امل���دين 
و/  الواقع عليها  الإعتداء  بوقف  املطالبة 
به  التي حلقت  الأ�سرار  التعوي�س عن  اأو 
جّراء هذا الإعتداء وفقاً لل�سروط املقررة 

يف القانون.
 اأما يف اجلانب اجلزائي فنجد اأن امل�سّرع 
ال��دع��وى  ال��ع��ام��ة حت��ري��ك  بالنيابة  اأن���اط 
اجل��زائ��ي��ة يف م��واج��ه��ة م��رت��ك��ب��ي خمتلف 
خالفاً  املرتكبة  اجل��رائ��م  ومنها  اجل��رائ��م 
ف�ساًل  ه��ذا  البيئية.  الت�سريعات  لأح��ك��ام 
�ساأن  يف  البيئة  حماية  قانون  يف  ورد  عّما 
يعينهم  الذين  البيئة  وزارة  موظفي  منح 
العدلية يف جمال  الوزير �سفة ال�سابطة 
ت املادة  تعقب املخالفات البيئية،  فقد ن�سّ
الإحت��ادي  القانون  من  وال�ستني  التا�سعة 
اأن  ع��ل��ى  وتنميتها  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ب�����س��اأن 
الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  »ي�سدر 
ال�سحة  م���ع وزي����ر  ب���الت���ف���اق  والأوق��������اف 
قرارا بتحديد موظفي الهيئة وال�سلطات 
الذين تكون لهم �سفة ماأموري  املخت�سة 
التفتي�س  جم���ال  يف  ال��ق�����س��ائ��ي  ال�����س��ب��ط 
للتحقق  وغريها  والأم��اك��ن  املن�ساآت  على 
القانون  اأحكام هذا  بتطبيق  التزامها  من 
وملوظفي  ل��ه.  تنفيذا  ال�سادرة  وال��ق��رارات 
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الهيئة وال�سلطات املخت�سة الذين تقررت 
اأن  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  �سفة  لهم 
ي�سبطوا اأية خمالفة لأحكام هذا القانون 
ل���الإج���راءات  طبقا  امل��خ��ال��ف  يحيلوا  واأن 
ال�����س��ل��ط��ات  اإىل  ال���دول���ة  ب��ه��ا يف  امل��ع��م��ول 

الق�سائية املخت�سة«.

املطلب الثاين: واقع احلقوق البيئية 
يف النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة 

العربية ال�سعودية
للحكم  الأ�سا�سي  النظام  ���س��دور  ت��اأخ��ر 
العقد  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
الع�سرين، وحت��دي��داً  ال��ق��رن  م��ن  الأخ���ري 
اإىل العام 1990، وقد ورد يف املر�سوم الذي 
ه »نحن  �سدر مبوجبه هذا النظام ما ن�سّ
ف�هد بن عبد العزي�ز اآل �س�عود، ملك اململكة 
العربي�ة ال�سعودي�ة: بناًء على ما تقت�سيه 
ال��دول��ة  لتطور  ون��ظ��راً  ال��ع��ام��ة،  امل�سلحة 
امل���ج���الت، ورغ���ب���ة يف حتقيق  يف خم��ت��ل��ف 
الأه��داف التي ن�سعى اإليها. اأمرنا مبا هو 
اآت: اأوًل - اإ�سدار النظام الأ�سا�سي للحكم 
ي�ستمر   - ث��ان��ي��اً  ب��ه��ذا.  امل��رف��ق��ة  بال�سيغة 
والقرارات  والأوام���ر  الأنظمة  بكل  العمل 
ال��ن��ظ��ام حتى  ن��ف��اذ ه��ذا  امل��ع��م��ول بها عند 
هذا  ُين�سر   - ثالثاً  معه.  يتفق  مب��ا  ُت��ع��دل 
به  وُيعمل  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  النظام 

اعتباراً من تاريخ ن�سره«. 
للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  �سدور  ويعد 

ع����الم����ًة ف����ارق����ًة يف ال���ت���اري���خ ال�����س��ي��ا���س��ي 
ال�سعودية.  العربية  للمملكة  وال��ق��ان��وين 
اأن ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام  ف��ق��د ك����ان م��ل��ح��وظ��اً 
العربية  اململكة  يف  وال��ق��ان��وين  ال�سيا�سي 
الأوىل-  ب��ال��درج��ة   - املعتمدة  ال�سعودية 
للحاكم،  »البيعة«  بنظام  ُي��ع��رف  م��ا  على 
خمتلف  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  وتطبيق 
جم�����الت احل���ي���اة ال���ع���ام���ة.  ���س��اه��م��ت يف 
واملوؤ�س�سات  القانونية  الأط��ر  ظهور  ع��دم 
الأك��رب  اخلليجية  ال��دول��ة  يف  الت�سريعية 
م�����س��اح��ًة و���ُس��ّك��ان��اً. ورغ����م وج����ود ال��ع��دي��د 
�سوؤون  خمتلف  حتكم  التي  الأن��ظ��م��ة  م��ن 
احلياة، اإل اأن املنظمومة القانونية للدولة 
اأواخ��ر القرن  ب��داأت بالتطور والن�سوج يف 

الع�سرين.
ويف جم���ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، ف��ق��د ت��اأخ��ر 
اإن�ساء الهيئات الر�سمية املخت�سة بالبيئة؛ 
وحتى تاريخه ل يوجد يف اململكة العربية 
ال�ساأن  ب����اإدارة  خمت�سة  وزارة  ال�سعودية 
الرئا�سة  تلعب  ح��ني  يف  ال��وط��ن��ي،  البيئي 
ال��ع��ام��ة ل��الأر���س��اد وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة دوراً 
يف  البيئية  الت�سريعات  اإن��ف��اذ  يف  حم��وري��اً 

اململكة العربية ال�سعودية. 
يف  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  وبا�ستقراء 
اململكة للتعرف على واقع احلقوق البيئية 
فيه، يتبني لنا اأن النظام كّر�س العديد من 

احلقوق البيئية وعلى النحو التايل:
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الفرع الأول: احلقوق البيئية 
املو�سوعية يف النظام الأ�سا�سي للحكم

 يف اململكة العربية ال�سعودية
يف جمال احلق يف املوارد الطبيعية، فقد 
ق���ررت امل���ادة ال��راب��ع��ة ع�����س��رة:ب��اأن »جميع 
الروات التي اأودعها اهلل يف باطن الأر�س 
اأو يف  الإقليمية  املياه  اأو يف  اأو يف ظاهرها 
اإليه  النطاق الربي والبحري الذي ميتد 
تلك  م����وارد  وج��م��ي��ع  ال���دول���ة،  اخت�سا�س 
ال�����روات، م��ل��ك ل��ل��دول��ة. وف��ق��اً مل��ا يبينه 
ا�ستغالل  و�سائل  النظام  وي��ب��ني  ال��ن��ظ��ام. 
فيه  ملا  وتنميتها  وحمايتها  ال��روات  هذه 
م�سلحة الدولة واأمنها واقت�سادها«. فهذا 
جلميع  ال��دول��ة  ملكية  على  ي��وؤك��د  الن�س 
لتبني  لالأنظمة  ت��ارك��اً  الطبيعية  امل����وارد 
كيفية ح��م��اي��ة وا���س��ت��غ��الل ه���ذه ال���روات 
الدولة.  واأمن واقت�ساد  لتحقيق م�سلحة 
وقد منعت املادة اخلام�سة ع�سرة من النظام 
م��وارد  م��ن  م���ورٍد  ا�ستثمار  اأو  امتياز  منح 
البالد الع�امة اإلَّ مبوجب نظام. فالدولة 
الطبيعية  ال���روات  متلك  معنوية  هيئة 
توفري  على  وتعمل  مواطنيها،  على  نيابًة 
مبا  وت�ستغلها  ال�����روات،  ل��ه��ذه  احل��م��اي��ة 
الوطني  الق��ت�����س��اد  على  بامل�سلحة  ي��ع��ود 

ونوعية وم�ستوى احلياة لالأفراد. 
اأم����ا ب��خ�����س��و���س احل���ق يف ال��ت��ن��م��ي��ة، قد 
قررت املادة الثانية والع�سرون من النظام 

الأ�سا�سي للحكم، باأن »يتم حتقيق التنمية 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وف����ق خطة 
علمية عادلة«. ورغم عدم ا�ستخدام الن�س 
لعبارة »التنمية امل�ستدامة«، اإل اأنه و�سف 
حتقيقها  اإىل  الدولة  ت�سعى  التي  التنمية 
اق�����س��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، مما  ب��اأن��ه��ا تنمية 
يعني اأن الُبعد الجتماعي للتنمية يتوجب 
اأن يكون حا�سراً يف ذهن وا�سعّي ومنفذّي 
خطط وبرامج التنمية، وُيعزز هذا الفهم 
امل��ادة  يف  ورد  م��ا  التنمية  لفكرة  املتكامل 
العا�سرة من النظام العام للبيئة ال�سعودي 
ال��ت��ي تن�س على م��ا ي��ل��ي: »ي��ج��ب م��راع��اة 
اجلوانب البيئية يف عملية التخطيط على 
واخلطط  وال��ربام��ج  امل�سروعات  م�ستوى 
واخل��ط��ة  املختلفة  للقطاعات  التنموية 

العامة للتنمية«)1(. 
ومم������ا جت�������دُر م���الح���ظ���ت���ه يف ال���ن���ظ���ام 
الأ����س���ا����س���ي ل��ل��ح��ك��م يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة، م���ا ق���ررت���ه امل�����ادة ال�����س��اد���س��ة 
وال��ع�����س��رون ب����اأن »حت��م��ي ال���دول���ة ح��ق��وق 
الإن�������س���ان، وف���ق ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة«. 
م���ا ي��ف��ت��ح ال���ب���اب ع��ل��ى م�����س��راع��ي��ة للقول 
ب����اأن م��رج��ع��ي��ة ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي للحكم 
جم��ال  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 

ال�سعودي���ة،  العربي���ة  اململك���ة  يف  للبيئ���ة  الع���ام  1-  النظ���ام 
متوف���ر اإلكروني���اً عل���ى البواب���ة الإلكروني���ة للرئا�سة 

العام���ة لالأر�س���اد وحماي���ة البيئ���ة:
http://www.pme.gov.sa/EnvARules.pdf
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حقوق الإن�سان - ف�ساًل عن م�سائَل اأخرى 
الغّراء،  الإ�سالمية  ال�سريعة  هي  كثرية- 
وما تقرر فيها من حقوٍق لالإن�سان ب�سورٍة 

عامة، وحقوق بيئيٍة ب�سورٍة خا�سة)1(. 
ولعل ما ورد يف املادة الثانية والثالثني 
اململكة  يف  للحكم  الأ���س��ا���س��ي  ال��ن��ظ��ام  م��ن 
اإ����س���ارٍة مبا�سرٍة  ال�����س��ع��ودي��ة م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
ومنع  حمايتها  يف  الدولة  وواج��ب  للبيئة 
ال��ت��ل��وث ع��ن��ه��ا ُي���ع���زز ال���ق���ول ب����اأن جممل 
 - م�سمونٌة  املو�سوعية  البيئية  احل��ق��وق 
بدرجٍة معقولٍة- على امل�ستوى الد�ستوري 
قررت  حيث  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
النظام  ه��ذا  من  والثالثون  الثانية  امل��ادة 
ب���اأن »ت��ع��م��ل ال���دول���ة ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث 
العي�س  الإن�سان يف  اأن حق  عنها«. فمعلوٌم 
يف بيئٍة �سحّية خاليٍة من التلوث، يقت�سي 
حماية  ال���دول���ة  تكفل  اأن  ب��ال�����س��رورة-   -
امل�سّرع  لعلَّ  بل  عليها،  واملحافظة  البيئة 
ال�سعودي ذهب اإىل اأبعد من ذلك بتقريره 
واج����ب ال���دول���ة يف ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة وم��ن��ع 
الإن�سان،  حلقوق  الإ�سالمية  املنظومة  ح��ول  1-  للمزيد 
اأن��ظ��ر اإع����الن ال��ق��اه��رة اخل��ا���س ب��ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
املوقع  على  العربية  باللغة  اإلكرونياً  متوفر  الإ�سالم، 
البيئي  للقانون  الإقليمي  العربي  للمركز  الإلكروين 

على الرابط التايل:
 http://arcel.kuniv.edu.kw/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=215 ، 

وباللغة الإجنليزية على الرابط التايل:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairode-
claration.html

ال��ت��ل��وث عنها. وب��اع��ت��ب��ار الإن�����س��ان امل��ك��ّون 
الأهم يف البيئة فقد اأوىل النظام الأ�سا�سي 
للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية �سحة 
امل��ادة  ق��ررت  حيث  خا�سة،  عناية  الإن�سان 
احلادية والثالثني منه باأن »تعنى الدولة 
بال�سحة العامة، وتوفر الرعاية ال�سحية 

لكل مواطن«.

الفرع الثاين: احلقوق البيئية 
الإجرائية يف النظام الأ�سا�سي للحكم يف 

اململكة العربية ال�سعودية
اأم������ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الإج����رائ����ي����ة امل���ن���درج���ة حت����ت م����ا ُي���ع���رف 
هذه  اأن  ن��رى  ف��اإن��ن��ا  ال�سعبية،  بامل�ساركة 
ال��ع��ام  ال�����س��ي��اق  �سمن  م�سمونٌة  احل��ق��وق 
لقواعد النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة 
ال�سورى،  يف  وامل��ق��ررة  ال�سعودية  العربية 
واجلهات  الق�ساء  اإىل  اللجوء  يف  واحل��ق 
العدالة  للح�سول على  الأخ��رى  الإداري���ة 

واملعلومات. 
ويف ه��ذا امل��ج��ال، جت��ُدر الإ���س��ارة اإىل ما 
ورد يف املادة الثامنة وال�ستني من النظام، 
التي تن�س على اأن »ُين�ساأ جمل�س لل�سورى، 
وُي��ب��ني ن��ظ��ام��ه ط��ري��ق��ة ت��ك��وي��ن��ه، وكيفية 
ممار�سته لخت�سا�ساته، واختيار اأع�ساءه. 
ول��ل��م��ل��ك ح���ل جم��ل�����س ال�������س���ورى واإع�����ادة 
تكوينه«. على اأن النظام اخلا�س مبجل�س 
تعيني  يف  احل���ق  للملك  اأع��ط��ى  ال�����س��ورى 



139
الدكتور عبدالنا�سر هياجنه و الدكتور حممد ال�سوابكة

ية
ضائ

�
لق

ت ا
�ضا

درا
وال

ب 
ري

تد
 ال

هد
مع

ية
ضائ

�
لق

ت ا
�ضا

درا
وال

ب 
ري

تد
 ال

هد
مع

اأع�سائه واإعفائهم من منا�سبهم، وهو ما 
يحتاج اإىل املراجعة والتاأمل بهدف اإيجاد 
�سيغٍة جديدٍة تتما�سى مع املعايري الدولية 
الت�سريعية،  الهيئات  ت�سكيل  يف  ال�سائدة 
والتي تفيد ب�سرورة اأن يتم انتخاب جميع 
منهم  ن�سبٍة  اأو  الت�سريعية  الهيئة  اأع�ساء 
على اأقل تقدير. الأمر الذي ُيبقي النظام 
القانوين يف اململكة العربية ال�سعودية اأمام 
موؤ�س�سات  ل�ستكمال  ���س��روري��ٍة  ت��ط��وراٍت 
الدولية  املعايري  م��ع  يتناغم  مب��ا  ال��دول��ة 
ال�سائدة. وميكن القول باأن طبيعة املجتمع 
وثقافته وظروف ن�سوء العقد الجتماعي 
ب���ني ال��ن��ظ��ام احل���اك���م وال�����س��ع��ب ُي��ف�����س��ران 
احل��ال��ة ال��راه��ن��ة ل��الأح��ك��ام امل��ق��ررة ب�ساأن 
فاإن  ولذلك؛  ال�سعودي،  ال�سورى  جمل�س 
التطورات التي ي�سهدها هذا النظام تظل 
والجتماعي  التنموي  بال�سياق  حمكومُة 
والقت�سادي وال�سيا�سي ال�سائد يف اململكة. 
واأي�����������اً م�����ا ك������ان الأم�����������ر، ف���ق���د ق�����ررت 
امل������ادة ال�����س��اب��ع��ة وال�������س���ت���ون م���ن ال��ن��ظ��ام 
ال�سلطة  »تخت�س  ب���اأن  للحكم  الأ���س��ا���س��ي 
وال��ل��وائ��ح،  الأن��ظ��م��ة  ب��و���س��ع  التنظيمية 
املف�سدة  ي��رف��ع  اأو  امل�سلحة،  ُيحقق  فيما 
ال�سريعة  لقواعد  وفقاً  الدولة،  �سوؤون  يف 
وفقاً  اخت�سا�ساتها  ومُتار�س  الإ�سالمية، 
ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام ون��ظ��ام��ي جم��ل�����س ال�����وزراء 
وجم��ل�����س ال�������س���ورى«. ف��ه��ذا ال��ن�����س مينح 

التنظيمي  الخت�سا�س  ال�سورى  جمل�س 
املتعلق ب�سن القواعد الت�سريعية باأ�سكالها 
وبح�سب  والالئحية.  التنظيمية  املختلفة 
امل�������ادة ال��ت��ا���س��ع��ة وال�������س���ت���ني م����ن ال��ن��ظ��ام 
الأ����س���ا����س���ي ل��ل��ح��ك��م يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
جمل�س  ي���دع���و  اأن  »ل��ل��م��ل��ك  ال�����س��ع��ودي��ة 
اجتماع  اإىل  ال����وزراء،  وجمل�س  ال�����س��ورى، 
ي��راه حل�سور  اأن يدعو من  م�سرك، وله 
هذا الجتماع ملناق�سة ما يراه من اأمور«. 

ت املادة الثالثة من نظام جمل�س  وقد ن�سّ
»يتكون  يلي  م��ا  على  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ورى 
جمل�س ال�سورى من رئي�س ومائة وخم�سني 
ع�����س��واً، ي��خ��ت��اره��م امل��ل��ك، م��ن اأه���ل العلم 
واخل�����ربة والخ��ت�����س��ا���س، وحت����دد ح��ق��وق 
�سوؤونهم  وك��اف��ة  وواج��ب��ات��ه��م،  الأع�����س��اء، 
امل���ادة اخلام�سة  م��ل��ك��ي«)1(. وبح�سب  ب��اأم��ر 
ع�سرة من النظام »يبدي جمل�س ال�سورى 
التي  للدولة  العامة  ال�سيا�سات  يف  ال���راأي 
حتال اإليه من رئي�س جمل�س الوزراء، وله 
اأ- مناق�سة  على وجه اخل�سو�س ما يلي: 
اخل���ط���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة، واإب�������داء ال������راأي ن��ح��وه��ا. 
واملعاهدات  واللوائح  الأنظمة  درا���س��ة  ب- 
اإلكرونياً  متوفر  ال�����س��ع��ودي،  ال�����س��ورى  جمل�س  1-  ن��ظ��ام 
ال�سورى  للمجل�س  الر�سمي  الإل��ك��روين  امل��وق��ع  على 

ال�سعودي على الرابط التايل:
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/Shu-
raArabic/internet/Laws+and+Regulations/The+S
hura+Council+and+the+rules+and+regulations+j
ob/Shura+Council+Law/
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والتفاقيات الدولية والمتيازات، واقراح 
ب�ساأنها. ج - تف�سري الأنظمة. د-  ي��راه  ما 
تقدمها  التي  ال�سنوية  التقارير  مناق�سة 
ال����وزارات، والأج��ه��زة احلكومية الأخ��رى، 
واق����راح م��ا ي���راه ح��ي��ال��ه��ا«)1(. ك��م��ا تقرر 
امل���ادة ال��راب��ع��ة وال��ع�����س��رون م��ن ال��ن��ظ��ام اأن 
يرفع  اأن  ال�����س��ورى  جمل�س  رئ��ي�����س  »ع��ل��ى 
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء ط��ل��ب ت��زوي��د 
احلكومية من  الأجهزة  لدى  املجل�س مبا 
وثائق وبيانات يرى املجل�س اأنها �سرورية 

لت�سهيل �سري اأعماله«. 
على  احل�سول  يف  ب��احل��ق  يتعلق  وفيما 
العدالة ب�سكٍل عام، والعدالة البيئية ب�سكٍل 
خا�س، قررت املادة ال�سابعة والأربعون من 
النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية 
ال��ت��ق��ا���س��ي م��ك��ف��ول  اأن »ح����ق  ال�����س��ع��ودي��ة 
بالت�ساوي للمواطنني واملُقيمني يف اململكة، 
وُيبني النظام الإجراءات الالزمة لذلك«.

1-  وبح�سب املادة ال�سابعة ع�سرة من النظام »ترفع قرارات 
اإىل  منها  يحال  ما  ويقرر  امللك،  اإىل  ال�سورى  جمل�س 
جمل�سي  نظر  وج��ه��ات  اتفقت  اإذا   - ال����وزراء.  جمل�س 
ال�������وزراء وال�������س���ورى ت�����س��در ال����ق����رارات ب��ع��د م��واف��ق��ة 
املجل�سني  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ت��ب��اي��ن��ت  اإذا   - ع��ل��ي��ه��ا.  امل��ل��ك 
ي��راه  ل��ي��ب��دي م��ا  ال�����س��ورى  امل��و���س��وع اإىل جمل�س  ي��ع��اد 
تقرر  فيما  ي��راه«،  ما  لتخاذ  امللك  اإىل  ويرفعه  ب�ساأنه 
الأنظمة،  »ت�سدر  اأن  النظام  من  ع�سرة  الثامنة  امل��ادة 
واملعاهدات والتفاقيات الدولية، والمتيازات، وُتعدل، 
مب��وج��ب م��را���س��ي��م م��ل��ك��ي��ة، ب��ع��د درا���س��ت��ه��ا م��ن جمل�س 

ال�سورى«.

 املطلب الثالث: واقع احلقوق البيئية يف 
د�ستور دولة الكويت

ُي��ع��ت��رب د����س���ت���ور دول�����ة ال���ك���وي���ت، اأق����دم 
ل����دول  ال���ت���ع���اون  د����س���ات���ري دول جم��ل�����س 
اخلليج العربية. فقد �سدر يف عام 1962، 
ب��ع��د ح�����س��ول ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ا���س��ت��ق��الل��ه��ا 
الد�ستور  ل�سدور  ون��ظ��راً  بريطانيا.   عن 
ال��ك��وي��ت��ي ُق��ب��ي��ل م��رح��ل��ة ن�����س��وج احل��رك��ة 
البيئية  احلقوق  ودخ��ول  الدولية  البيئية 
مل��ن��ظ��وم��ة احل���ق���وق امل����ق����ررة يف امل��واث��ي��ق 
والإع���الن���ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��وات��رات منذ 
فقد  الع�سرين،  ال��ق��رن  �سبعينيات  ب��داي��ة 
ي��ك��ون م��ف��ه��وم��اً خ��ل��ّو ه���ذا ال��د���س��ت��ور من 
اإ�سارات �سريحة للبيئة واحلقوق البيئية، 
ت�سمن  الكويتي  الد�ستور  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
البيئية.  الأبعاد  الن�سو�س ذات  جملًة من 
اأن��ه  على  بع�سها  ُيحمل  اأن  مُي��ك��ن  وال��ت��ي 
اأدن�����ى م���ن احل��م��اي��ة لبع�س  ُي�����س��ك��ل ح����داً 

احلقوق البيئية.
الفرع الأول: احلقوق البيئية 

املو�سوعية يف د�ستور دولة الكويت
امل��ادة احلادية ع�سرة من د�ستور  جاء يف 
»تكفل  اأن  على  تن�س  ال��ت��ي  الكويت  دول���ة 
ال����دول����ة امل���ع���ون���ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف ح��ال��ة 
ال�سيخوخة اأو املر�س اأو العجز عن العمل. 
كما توفر لهم خدمات التاأمني الجتماعي 
ال�سحية«  والرعاية  الجتماعية  واملعونة 
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الن�س، فقد قررت  ملا ورد يف هذا  واإمتاماً 
ب��اأن  الد�ستور  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة  امل���ادة 
وبو�سائل  العامة  بال�سحة  الدولة  »تعني 
الوقاية والعالج من الأمرا�س والأوبئة«. 
فتوفري الرعاية ال�سحية لالأفراد، وعناية 
الوقاية  وو�سائل  العامة  بال�سحة  الدولة 
الأم��را���س والأوب��ئ��ة تقت�سي  والعالج من 
البيئة  الدولة حماية  تكفل  اأن  بال�سرورة 
بعنا�سرها املختلفة، على اعتبار اأن الإن�سان 
واح�����ٌد م���ن ع��ن��ا���س��ر ال��ب��ي��ئ��ة ي���وؤث���ر فيها، 
وتلوث  البيئة  تدهور  اأن  كما  بها.  ويتاأثر 
عنا�سرها احلية وغري احلية من �ساأنه اأن 
وال�سحة  الفرد  �سحة  على  �سلباً  ينعك�س 
العامة للمجتمع. ومع ذلك، فاإن احلاجة 
تظُل قائمة لأن ُيدرج امل�سّرع الكويتي ن�ساً 
�سريحاً يقرر م�سوؤولية الدولة يف حماية 
توازنها  على  واملحافظة  وتنميتها،  البيئة 

الطبيعي، وحماية عنا�سرها من التلوث.
يف  ورد  ال��ت��ن��م��ي��ة،  يف  احل����ق  ����س���اأن  ويف 
اأه���داف  اإىل  ُي�سري  م��ا  الكويتي  الد�ستور 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، ح��ي��ث ح����ددت امل���ادة 
الع�سرون اأ�س�س القت�ساد الوطني للدولة 
ب��ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ة وال��ت��ع��اون ال��ع��ادل 
ب��ني ال��ن�����س��اط ال��ع��ام وال��ن�����س��اط اخل��ا���س، 
التنمية  حتقيق  يف  فتتمثل  اأه���داف���ه  اأم���ا 
م�ستوى  ورفع  النتاج  وزي��ادة  القت�سادية 

املعي�سة وحتقيق الرخاء للمواطنني.

الكويتي  الد�ستوري  امل�سّرع  اإ���س��ارة  اأم��ا 
اإىل الروات واملوارد الطبيعية، فقد كانت 
الد�ستور  والع�سرين من  امل��ادة احلادية  يف 
ال���ت���ي ق�����ررت ب�����اأن »ال��������روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم 
ا�ستغاللها، مبراعاة  على حفظها، وح�سن 
م��ق��ت�����س��ي��ات اأم������ن ال����دول����ة واق��ت�����س��اده��ا 
الوطني«. لكن هذه ال�سيغة ل تفيد متتع 
الفرد باحلق يف هذه املوارد، ولكنها ُتنيط 
ب��ال��دول��ة  ملكية ه���ذه ال�����روات وامل����وارد 
وُح�����س��ن  بحفظها  وال��ت��زام��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
القت�ساد  اأه���داف  يحقق  مب��ا  ا�ستغاللها 
امل���ادة الع�سرون  ال��وط��ن��ي وال��ت��ي ح��ددت��ه��ا 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة وزي�����ادة 
يحقق  مبا  املعي�سة  م�ستوى  ورف��ع  النتاج 
الرخاء للمواطنني . و�سماناً حلق الدولة 
وامل��واط��ن��ي��ني يف امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة فقد 
الكويتي  ال��د���س��ت��ور  امل����ادة 152 م��ن  ق���ررت 
با�ستثمار مورد من موارد  التزام  باأن »كل 
امل��راف��ق  م��ن  م��رف��ق  اأو  الطبيعية  ال����روة 
العامة ل يكون اإل بقانون ولزمن حمدود، 
تي�سري  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الإج��������راءات  وت��ك��ف��ل 
اأعمال البحث والك�سف وحتقيق العالنية 

واملناف�سة«.
الفرع الثاين: احلقوق البيئية 

الإجرائية يف د�ستور دولة الكويت
اأم������ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
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ب��اق��ي د�ساتري  الإج���رائ���ي���ة، ف��اإن��ه��ا ك��م��ا يف 
التعاون اخلليجي، م�سمونة  دول جمل�س 
���س��م��ن الإط�����ار ال��ع��ام حل��ق��وق امل��واط��ن��ني، 
فحق املواطنني يف احل�سول على املعلومات 
تقرر  د�ستوريٍة  بن�سو�ٍس  ن�سبياً  مكفول 
حرية الراأي والبحث العلمي، فلكل اإن�سان 
اأو  بالقول  ون�سره  راأي���ه  ع��ن  التعبري  ح��ق 
لل�سروط  وفقاً  وذلك  اأو غريهما،  الكتابة 
كما  ال���ق���ان���ون)1(،  يبينها  ال��ت��ي  والأو����س���اع 
ت�����س��م��ن امل�����ادة ال�����س��اب��ع��ة وال���ث���الث���ني من 
ال���د����س���ت���ور ال���ك���وي���ت���ي ح���ري���ة ال�����س��ح��اف��ة 
والطباعة والن�سر وفقاً لل�سروط والأو�ساع 
ال���ق���ان���ون. يف ح���ني �سمنت  ي��ب��ي��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
امل����ادة ال��ث��الث��ة والأرب���ع���ون ح��ري��ة تكوين 
وطنية  اأ�س�س  على  وال��ن��ق��اب��ات  اجلمعيات 
وبو�سائل �سليمة وفقاً لل�سروط والأو�ساع 
التي يبينها القانون. واأعطت املادة الرابعة 
والأرب���ع���ون ل���الأف���راد ح��ق الج��ت��م��اع دون 
قوات  مانعًة  �سابق،  اإخطار  اأو  لإذن  حاجة 
الأمن  من ح�سور اجتماعاتهم اخلا�سة. 
واملواكب  العامة  الجتماعات  اأباحت  كما 
والتجمعات وفقاً لل�سروط والأو�ساع التي 
يبينها القانون، �سريطًة اأن تكون اأغرا�س 
الجتماع وو�سائله �سلمية ول تنايف الآداب. 

الكويت،  دول��ة  د�ستور  م��ن  وال��ث��الث��ني  ال�ساد�سة  1-  امل���ادة 
املوقع  على  اإل��ك��رون��ي��اً  متوفر  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  د���س��ت��ور 

الر�سمي ملجل�س الأمة الكويتي:
http://www.kna.kw/pdf/Dostoor.pdf

الن�سو�س  امل�سّرع يف  اإ���س��ارة  ع��دم  ورغ��م 
على  احل�������س���ول  يف  احل����ق  اإىل  ال�����س��اب��ق��ة 
العامة،  الجتماعات  هذه  لكن  املعلومات، 
واخل���ا����س���ة يف ظ���ل ك��ف��ال��ة ح���ري���ة ال�����راأي 
والن�سر  والطباعة  وال�سحافة  والتعبري 
ُت�����س��ه��م يف ن�����س��ر ون��ق��ل وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
ملعرفتها،  ل���الأف���راد،  م��ت��اح��ًة  يجعلها  مب��ا 
ويف  ونقدها.  عليها  والتعليق  وا�ستعمالها 
جم���ال احل���ق يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ع��دال��ة 
ق��ررت  ق��د  وال��ق�����س��ائ��ي،  الإداري  ب�سقيها 
امل��ادة اخلام�سة والأرب��ع��ون ل��الأف��راد احلق 
يف خم���اط���ب���ة ال�����س��ل��ط��ات ال���ع���ام���ة ك��ت��اب��ة 
ت���ك���ون خم��اط��ب��ة  األ  ع��ل��ى  وب��ت��وق��ي��ع��ه��م، 
للهيئات  اإل  اجل��م��اع��ات  ب��ا���س��م  ال�سلطات 
حني  يف  املعنوية.  والأ�سخا�س  النظامية 
ب��اأن »حق  و�ستون  و�ستة  امل��ادة مائة  ق�ست 
القانون  ويبني  للنا�س،  مكفول  التقا�سي 
الإجراءات والأو�ساع الالزمة ملمار�سة هذا 

احلق«. 
وع��ل��ي��ه ف����اإن الأف������راد مي��ل��ك��ون مبوجب 
ه����ذي����ن ال���ن�������س���ني م���راج���ع���ة ال�����ُس��ل��ط��ات 
ال��ع��ام��ة الإداري������ة وخم��اط��ب��ت��ه��ا يف ك��ل ما 
العام واخلا�س، وما يتعلق  بال�ساأن  يت�سل 
ال��دول��ة  تقدمها  ال��ت��ي  العامة  ب��اخل��دم��ات 
اأو  التظلم  اأو  ال�سكوى  بهدف  للمواطنني 
لتح�سني  والق��راح��ات  املالحظات  اإب���داء 
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كما  اخل���دم���ات)1(.  ه��ذه  وم�ستوى  نوعية 
مي��ل��ك الأف������راد اأي�����س��اً احل���ق يف ال��راف��ع 
ل��ل��ق�����س��اء - وف���ق���اً ل�����الإج�����راءات امل���ق���ررة 
ل���ل���دف���اع ع��ن  ال����ق����وان����ني اخل���ا����س���ة -  يف 
حال  يف  امل�سروعة  وم�ساحلهم  حقوقهم 
وقف  بهدف  عليها  الإع��ت��داء  اأو  تهديدها 
منعها  اأو  والإع���ت���داءات  ال��ت��ه��دي��دات  تلك 
عنها  الناجمة  الأ���س��رار  ع��ن  والتعوي�س 

وفر�س العقوبات املقررة ملرتكبيها. 
ال�سعبية يف  امل�ساركة  اأم��ا يف جم��ال حق 
�سنع القرارات، فاإن لد�ستور دولة الكويت 
كّر�س  فقد  ال�����س��دد،  ه��ذا  نوعية يف  م��ي��زة 
ال��د���س��ت��ور ن��ه��ج��اً دمي��ق��راط��ي��اً ب��رمل��ان��ي��اً يف 
الدولة.   و�ُسلطات  موؤ�س�سات  وبناء  احلكم 
على  ملحوٍظ  ب�سكٍل  انعك�ست  امل��ي��زة  ه��ذه 
املمار�سات والتقاليد ال�سيا�سية يف الدولة، 
ومبا يجعل دولة الكويت من الدول التي 
اإىل ح���ٍد ك��ب��ري- م��ع��اي��ري احلكم  حت��ق��ق - 
ال���دمي���ق���راط���ي ال����ربمل����اين ال���ق���ائ���م ع��ل��ى 
والف�سل  ال�سعبية  الإرادة  اح��رام  اأ�سا�س 
ب��ني ال�����ُس��ل��ط��ات وت��ع��اون��ه��ا، واإق������رار م��ب��داأ 
للحكومة  ال�سيا�سية  وامل�سوؤولية  املحا�سبة 
اأم�����ام ال���ربمل���ان امل��ن��ت��خ��ب ���س��ع��ب��ي��اً ب�����س��ورة 

ملجل�س  ال��ك��وي��ت��ي  ال���د����س���ت���ور  م���ن   115 امل������ادة  1-  اأع���ط���ت 
العرائ�س  لبحث  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  يف  احل��ق  الأم��ة 
وال�سكاوى التي يبعث بها املواطنون اإىل املجل�س، حيث 
اجلهات  من  الأمر  ت�ستو�سح  اأن  اللجنة  هذه  ت�ستطيع 

بالنتيجة. ال�ساأن  املخت�سة، وتعلم �ساحب 

دميقراطية)2(. 
الأك��ر  اأن��ه  الكويتي  للد�ستور  وُيح�سب 
ت���ط���وراً يف جم���ال امل�����س��ارك��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 
�سنع القرار)3(؛ حيث قررت املادة احلادية 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  »ال�����س��ل��ط��ة  اأن  واخل��م�����س��ون 
ي��ت��وله��ا الأم������ري وجم��ل�����س الأم������ة وف��ق��اً 
الثمانون  امل��ادة  للد�ستور«. يف حني ق�ست 
منه باأن »يتاألف جمل�س الأمة من خم�سني 
العام  النتخاب  بطريق  ينتخبون  ع�سواً 
ال�����س��ري امل��ب��ا���س��ر، وف���ق���اً ل���الأح���ك���ام ال��ت��ي 
امل��ادة  وق�ست  الن��ت��خ��اب«.  ق��ان��ون  يبينها 
109 باأن »لع�سو جمل�س الأمة حق اقراح 
ال��ق��وان��ني. وك���ل م�����س��روع ق��ان��ون اق��رح��ه 
اأح���د الأع�����س��اء ورف�����س��ه جمل�س الأم���ة ل 
يجوز تقدميه ثانية يف دور النعقاد ذاته«. 
واإ�سافًة اإىل الوظيفة الت�سريعية ملجل�س 
مراقبة  املجل�س  ي��ت��وىل  ال��ك��وي��ت��ي،  الأم����ة 
عند  وحما�سبتها  التنفيذية  ال�سلطة  اأداء 
ال��ت��ق�����س��ري، ح��ي��ث ق����ررت امل�����ادة ال��ت��ا���س��ع��ة 
الكويت،  دول��ة  يف  الدميقراطي  النظام  ح��ول  2-  للمزيد 
ان��ظ��ر ه�����س��ام ال�����س��ال��ح، »اأرك�����ان ال��ن��ظ��ام ال��دمي��ق��راط��ي 
ال��ن��ي��اب��ي«، درا���س��ة ق��ان��ون��ي��ة، م��ت��وف��رة اإل��ك��رون��ي��اً على 

الرابط التايل:
http://www.albarlaman.com/uploads/Studies/
democratic-system-parliament.pdf
3-  Mohammad Torki Bani Salameh & Moham-

mad Kanoush Al-Sharah, “Kuwait›s Democratic 
Experiment: Roots, Reality, Characteristics, Chal-
lenges, and the Prospects for the Future”, Journal 
of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 
Vol. 5, No. 3, 2011, available online at: http://
mideast.shisu.edu.cn/picture/article/33/01/3f/ce
84814c4b5889bf254bfc56202a/95c00e84-98d4-
48d2-b4b9-375d84328a68.pdf
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وال��ت�����س��ع��ون ب���اأن »ل��ك��ل ع�سو م��ن اأع�����س��اء 
جمل�س الأمة اأن يوجه اإىل رئي�س جمل�س 
ل�ستي�ساح  اأ�سئلة  ال����وزراء  واإىل  ال����وزراء 
الداخلة يف اخت�سا�سهم، ولل�سائل  الأمور 
وح�����ده ح���ق ال��ت��ع��ق��ي��ب م����رة واح������دة على 
الإج����اب����ة«.  ك��م��ا اأع��ط��ت امل����ادة امل��ائ��ة لكل 
اأن يوجه  اأع�ساء جمل�س الأم��ة  ع�سو من 
ال���وزراء  واإىل  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  اإىل 
ا����س���ت���ج���واب���ات ع����ن الأم��������ور ال���داخ���ل���ة يف 
اخت�سا�ساتهم،  على اأن ل جتري املناق�سة 
على  اأي���ام  ثمانية  بعد  اإل  ال���س��ت��ج��واب  يف 
الأقل من يوم تقدميه، وذلك يف غري حالة 
ال�ستعجال وموافقة الوزير. كما يجوز اأن 
يوؤدي ال�ستجواب اإىل طرح مو�سوع الثقة 

على املجل�س)1(.  
 وتعزيزاً ل�ُسلطة جمل�س الأمة باعتباره 
ممثاًل ل��الإرادة ال�سعبية، قررت امل��ادة 108 
من الد�ستور الكويتي »ع�سو جمل�س الأمة 
ب��اأ���س��ره��ا، وي��رع��ى امل�سلحة  مي��ث��ل الأم����ة 
يف  عليه  هيئة  لأي  ���س��ل��ط��ان  ول  ال��ع��ام��ة، 

وزير  »كل  باأن  الكويتي  الد�ستور  من   101 امل��ادة  1-  ق�ست 
م�سئول لدى جمل�س الأمة عن اأعمال وزارته، واإذا قرر 
املجل�س عدم الثقة باأحد الوزراء اعترب معتزًل للوزارة 
ف���وراً.  ا�ستقالته  وي��ق��دم  ال��ث��ق��ة  ع���دم  ق���رار  ت��اري��خ  م��ن 
على  بناء  اإل  ب��ال��وزي��ر  الثقة  مو�سوع  ط��رح  يجوز  ول 
مناق�سة  اإث��ر  اأع�ساء  ع�سرة  من  موقع  طلب  اأو  رغبته 
ي�سدر  اأن  للمجل�س  يجوز  ول  اإليه.  موجه  ا�ستجواب 
ويكون  تقدميه.  م��ن  اأي��ام  �سبع  قبل  الطلب  يف  ق��راره 
���س��ح��ب ال��ث��ق��ة م��ن ال���وزي���ر ب��اأغ��ل��ب��ي��ة الأع�����س��اء ال��ذي��ن 
ي�سرك  ول  ال���وزراء.  ع��دا  فيما  املجل�س  منهم  يتاألف 

الوزراء يف الت�سويت على الثقة«.

امل��ادة  جلانه«.واأ�سافت  اأو  باملجل�س  عمله 
الأمة حر فيما  جمل�س  »ع�سو  ب���اأن   110
اأو  باملجل�س  والأف���ك���ار  الآراء  م��ن  ي��ب��دي��ه 
جلانه، ول جتوز موؤاخذته عن ذلك بحاٍل 

من الأحوال«. 
ولإعطاء جمل�س الأمة احلق يف متابعة 
ال�ساأن العام مبختلف جوانبه، فقد قررت 
بناء  »يجوز  باأنه  الد�ستور  من   112 امل��ادة 
اأع�ساء طرح  على طلب موقع من خم�سة 
مو�سوع عام على جمل�س الأمة للمناق�سة 
ل�ستي�ساح احلكومة يف �ساأنه وتبادل الراأي 
ال�سراك  حق  الأع�ساء  ول�سائر  ب�سدده، 
 114 امل����ادة  اأوردت  ح��ني  يف  امل��ن��اق�����س��ة«.  يف 
الن�س على حق جمل�س الأمة تاأليف جلان 
من  اأك���ر  اأو  ع�����س��واً  ي��ن��دب  اأن  اأو  حتقيق 
الأم��ور  اأم��ر من  اأي  يف  للتحقيق  اأع�سائه 
موجبًة  املجل�س،  اخت�سا�س  يف  ال��داخ��ل��ة 
ع��ل��ى ال�������وزراء وج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال��دول��ة 
تقدمي ال�سهادات والوثائق والبيانات التي 

تطلب منهم. 

املطلب الرابع: واقع احلقوق البيئية
يف د�ستور دولة قطر

ُيعترب الد�ستور الدائم لدولة قطر ل�سنة 
املنطقة  يف  ال��د���س��ات��ري  اأح����دث  م��ن   2004
اأح��دث د�ساتري دول  بالفعل  العربية، وهو 
فقد  ول��ذل��ك  اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
اأن يواكب  الد�ستور القطري  كان متوقعاً 
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باأن  الإن�سان،  حقوق  يف  احلديثة  املفاهيم 
خ��ا���ٍس  ب�سكٍل  ُت��ك��ّر���س  ن�����س��و���س��اً  يت�سمن 
احل��ق��وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة. وه���و م��ا ف��ع��ل��ه امل�����س��ّرع 
�سرورة  على  بالن�س  القطري  الد�ستوري 
ب�سكٍل  اأ�سار  كما  البيئة.  الدولة  حتمي  اأن 
وا�سٍح للموارد والروات الطبيعية، واأ�سار 
اإىل التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة من دون 
يلي  باأنها حٌق لالإن�سان. وفيما  ُي�سّرح  اأن 

بياُن ذلك.
الفرع الأول: احلقوق البيئية 
املو�سوعية يف د�ستور دولة قطر

ال�سحّية،  البيئة  يف  باحلق  يتعلق  فيما 
ق�����س��ت امل�������ادة ال���ث���ال���ث���ة وال����ث����الث����ني م��ن 
ال��د���س��ت��ور ال��ق��ط��ري ب����اأن »ت��ع��م��ل ال��دول��ة 
الطبيعي،  وت��وازن��ه��ا  البيئة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
وامل�����س��ت��دام��ة  ال�����س��ام��ل��ة  للتنمية  حت��ق��ي��ق��اً 
هذا  منطوق  م��ن  يت�سح  الأج���ي���ال«.  لكل 
حم��دداً  التزاماً  فر�س  امل�سّرع  اأن  الن�س، 
البيئة  حماية  على  بالعمل  ال��دول��ة  على 
وحّدد  عنا�سرها،  بني  الطبيعي  والتوزان 
ل��ه��ذه احل��م��اي��ة ي��ت��م��ث��ل يف حتقيق  ه���دف���اً 
ل��الأج��ي��ال  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�ساملة  التنمية 
احلا�سرة والقادمة، ما ُي�سكل يف احلقيقة 
ب���اأن البيئة امل��ت��وازن��ة  اإق�����راراً م��ن امل�����س��ّرع 
ح��ٌق  ه��ي  وال�����س��ام��ل��ة  امل�����س��ت��دام��ة  والتنمية 
يتناغم  ما  وه��و  الأج��ي��ال.  كافة  به  تتمتع 
مع مفهوم التنمية امل�ستدامة الذي يعد - 

بدوره - اأحد املرتكزات الأ�سا�سية يف جمال 
وعدم  الن�س،  اإيجاز  ورغم  البيئة.  حماية 
الإ�سارة ال�سريحة فيه اإىل احلق يف البيئة 
املتوازنة والتنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، اإل 
اأن امل�ستفاد من م�سمون الن�س اأن الدولَة 
ملزمٌة بالقيام بكل ما من �ساأنه اأن ي�سمن 
ت��وازن��ه��ا،  على  وي��ح��اف��ظ  للبيئة  احل��م��اي��ة 
وُي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة 
وامل�ستدامة. وحتى توؤدي الدولة التزامها 

فال بد من القيام مبايلي:
1-  اإي���ج���اد الأط������ر ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ال���الزم���ة 
على  املحافظة  و�سمان  البيئة  حلماية 

توازنها الطبيعي.
2-  اإي�����ج�����اد الأط��������ر امل���وؤ����س�������س���ي���ة لإن����ف����اذ 

الت�سريعات البيئية.
لدى  البيئي  الوعي  تعزيز  3-  العمل على 
اإقليمها  يف  واملقيمني  الدولة  مواطني 
م���ن خ���الل ت��وظ��ي��ف و���س��ائ��ل الإع����الم 
ال��ر���س��م��ي��ة وت��وج��ي��ه و���س��ائ��ل الإع����الم 
توعوي  بيئي  ِخ��ط��اب  لتبني  اخل��ا���س��ة 

را�سد.
4-  ح��م��اي��ة اإق��ل��ي��م ال���دول���ة م���ن الأ����س���رار 

البيئية التي يكون م�سدرها خارجياً.
5-  و�سع خطط طوارئ بيئية للتعامل مع 

الكوراث البيئية.
6-  ال��ت��ع��اون ال���دويل م��ن خ��الل امل�ساهمة 
ال���ف���اع���ل���ة ل���ل���دول���ة يف ك���اف���ة امل��ح��اف��ل 



146
واقع احلقوق البيئية يف د�ساتري دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�ضائية
معهد التدريب والدرا�ضات الق

�ضائية
معهد التدريب والدرا�ضات الق

ال�ستفادة  بهدف  والإقليمية  الدولية 
والإف��ادة من جهود الدولة الأخ��رى يف 

جمال حماية البيئة.
وق��ري��ب��اً م��ن ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وب��اع��ت��ب��ار 
اأهم مكونات النظام البيئي،  اأحد  الإن�سان 
من  العديد  القطري  الد�ستور  اأورد  فقد 
الرعاية  ت��وف��ري  ت�سمن  ال��ت��ي  الن�سو�س 
وتنميته  ل��الإن�����س��ان،  ال�����س��ام��ل��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
امل���ادة  يف خمتلف اجل���وان���ب، ح��ي��ث ق���ررت 
دول��ة قطر  د�ستور  والع�سرين من  الثالثة 
باأن »تعنى الدولة بال�سحة العامة، وتوفر 
و���س��ائ��ل ال��وق��اي��ة وال��ع��الج م��ن الأم��را���س 
ه��ذا  ولتنفيذ  ل��ل��ق��ان��ون«.  وف��ق��ا  والأوب���ئ���ة 
اأن  الن�س  بح�سب  ال��دول��ة  فعلى  الإل��ت��زام 
من  والعالجية  الوقائية  الو�سائل  ت��ّوف��ر 
الأم����را�����س والأوب����ئ����ة مب���ا ي�����س��م��ل ت��وف��ري 
الأم�����س��ال وامل��ط��اع��ي��م ل���الأف���راد يف جميع 
امل����راح����ل ال��ع��م��ري��ة وخ���ا����س���ة يف م��راح��ل 
الالزمة  العناية  واإي��الء  املبكرة  الطفولة 
ل��ل�����س��ح��ة الإجن���اب���ي���ة ل���ل���م���راأة وامل���وال���ي���د، 
وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  اإق��ام��ة  ي�سمل  ك��م��ا 
الطبية  ب��ال��ك��وادر  وت��زوي��ده��ا  ال�����س��ح��ي��ة، 
امل��وؤه��ل��ة، والأدوي������ة. وك��ذل��ك ت��وف��ري �سبل 
وتوفري  ومواجهتها،  الوبئة  من  الوقاية 
اأن  وُي��الح��ظ  ال�سحية.  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج 
اخلدمات  جمانية  اإىل  ُي�سر  مل  الد�ستور 
الدولة مما ي�سمُح  التي تقدمها  ال�سحية 

التمتع  لقاء  الأج���ور  باإ�ستيفاء  نظرياً-   -
بالرعاية ال�سحية.

لي�سمل  ي��ت�����س��ع  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ف��ه��وم  ولأن 
الأبعاد الإقت�سادية والثقافية والإجتماعية 
قطر  ل��دول��ة  ال��دائ��م  الد�ستور  اأورد  فقد، 
تكفل حتقيق  التي  الن�سو�س  العديد من 
ت املادة الثامنة  التنمية ال�ساملة، فقد ن�سّ
حرية  ال��دول��ة  »تكفل  اأن  على  والع�سرين 
العدالة  اأ�سا�س  على  القت�سادي  الن�ساط 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال����ت����ع����اون امل�����ت�����وازن ب��ني 
التنمية  العام واخلا�س، لتحقيق  الن�ساط 
الإنتاج،  وزيادة  والجتماعية،  القت�سادية 
وحتقيق الرخاء للمواطنني، ورفع م�ستوى 
ل��ه��م،  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  وت���وف���ري  معي�ستهم 
املادة  اعتربت  كما  القانون«.  لأحكام  وفقاً 
ال�ساد�سة والع�سرين اأن »امللكية وراأ�س املال 
الدولة  لكيان  اأ�سا�سية  مقومات  والعمل 
فردية  ح��ق��وق  جميعها  وه��ي  الجتماعي 
القانون«،  ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها 
ال�سابعة  امل���ادة  ق��ررت  حمايتها  �سبيل  ويف 
والع�سرين حماية امللكية اخلا�سة لالأفراد 
»امللكية اخلا�سة م�سونة،  اأن  بالن�س على 
فال يحرم اأحد من ملكه اإل ب�سبب املنفعة 
القانون  يبينها  التي  الأح��وال  ويف  العامة 
وب��ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ي��ن�����س ع��ل��ي��ه��ا، وب�����س��رط 

تعوي�سه عنها تعوي�سا عادًل«.
ق��ررت  فقد  للتنمية  الثقايف  البعد  ويف 
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الد�ستور  وال��ع�����س��ري��ن م��ن  ال��راب��ع��ة  امل����ادة 
ال���دول���ة يتمثل  ع��ل��ى  ال���ت���زام���اً  ال��ق��ط��ري 
والراث  والفنون  والآداب  العلوم  برعاية 
ال���ث���ق���ايف ال����وط����ن����ي، وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا 
البحث  وت�سجيع  ن�سرها،  على  وامل�ساعدة 
ال���ع���ل���م���ي. ك���م���ا ق�����س��ت امل�������ادة اخل��ام�����س��ة 
اأ�سا�سية  دع��ام��ة  »التعليم  ب��اأن  والع�سرين 
الدولة  تكفله   ، املجتمع  تقدم  دعائم  من 

وترعاه ، وت�سعى لن�سره وتعميمه«. 
ال��������������روات  يف  احل�����������ق  جم�����������ال  ويف 
القطري  ال��د���س��ت��ور  ق��رر  فقد  الطبيعية، 
يف املادة التا�سعة والع�سرين باأن »الروات 
تقوم   . للدولة  وم��وارده��ا ملك  الطبيعية 
ع��ل��ى ح��ف��ظ��ه��ا وح�����س��ن ا���س��ت��غ��الل��ه��ا وف��ق��اً 
امل�سّرع  وب��ذل��ك ح�سر  ال��ق��ان��ون«.  لأح��ك��ام 
الطبيعية  ال������روات  م��ل��ك��ي��ة  ال��د���س��ت��وري 
ب��ال��دول��ة ال��ق��ط��ري��ة، ف��ال ي��ج��وز ل��الأف��راد 
الإدع���اء  اخلا�سة  املعنوية  الأ���س��خ��ا���س  اأو 
العثور  لو مت  ال���روات حتى  ه��ذه  مبلكية 
خا�سة  ملكيًة  مملكوكة  اأرا�����سٍ  يف  عليها 
املعنويني.  الأ�سخا�س  اأو  الأف���راد  ل��ه��وؤلء 
وت�سمل ه��ذه ال���روات، امل��ع��ادن وال���روات 

النفطية والغازية، واملياه اجلوفية. 
متلك  ح��ق  بتقرير  امل�����س��ّرع  ي��ك��ت��ِف  ومل 
هذه الروات الطبيعية للدولة، بل فر�س 
هذه  على  باملحافظة  التزاماً  الدولة  على 
الأمثل  ال�ستغالل  وا�ستغاللها  ال���روات 

بالنفع  يعود  ومب��ا  القانون،  لأح��ك��ام  وفقاً 
حتقيق  يف  وُي�سهم  ال��دول��ة،  مواطني  على 

الرفاه والتنمية ال�ساملة وامل�ستدامة. 
ا�ستغالل  اآلية  يّو�سح  مل  امل�سّرع  ولكنَّ 
ال���دول���ة ل��ه��ذه ال������روات، وف��ي��م��ا اإذا ك��ان 
م���ن اجل���ائ���ز اأن ت���ق���رر ال���دول���ة ل���الأف���راد 
اأو  ال��وط��ن��ي��ني  امل��ع��ن��وي��ني  الأ���س��خ��ا���س  اأو 
اأو  الأج��ان��ب ح��ق ا�ستغالل ه��ذه ال���روات 
ح��ت��ى مت��ل��ك��ه��ا، ���س��ري��ط��ة ا���س��ت��غ��الل��ه��ا وف��ق 

ال�سيا�سة وال�سروط التي تقررها الدولة.
الفرع الثاين: احلقوق البيئية 
الإجرائية يف د�ستور دولة قطر

على �سعيد احلقوق البيئية الإجرائية، 
اأن  اإل  ال��ق��ط��ري،  الد�ستور  ح��داث��ة  ورغ���م 
ي��رق��ى  ���س��ان ه����ذه احل���ق���وق ل  م���ا ورد يف 
امل�����س��ّرع الد�ستوري  ب��اأن  ال��ق��ول  اإىل درج��ة 
ال��ق��ط��ري ي��ع��رُف حت��دي��داً ه���ذه احل��ق��وق، 
ولكنه اأورد جملًة من احلقوق التي ميكن 
اأن مُتاَر�س يف ال�سياق البيئي فقررت املادة 
ال�ساد�سة والأربعني من الد�ستور القطري 
ال�ُسلطات  »لكل فرٍد احلق يف خماطبة  اأن 
حم��دداً  �سكاًل  الن�س  ُيحدد  ومل  العامة«، 
مل��م��ار���س��ة احل����ق يف خم��اط��ب��ة ال�����ُس��ل��ط��ات 
قد  املخاطبة  ه��ذه  اأن  يعني  مم��ا  ال��ع��ام��ة، 
اأو من  ���س��ف��وي��اً،  اأو  ���س��ك��اًل م��ك��ت��وب��اً،  ت��اخ��ذ 
خالل و�سائل وتطبيقات التقنية احلديثة 
كالربيد الإلكروين، والهاتف، وغريها. 
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العامة  ال�ُسلطات  خماطبة  اأن  ومعلوم 
�سوء  م��ن  لل�سكوى   - ال��غ��ال��ب  يف   - ت��اأت��ي 
العامة  ال�ُسلطات  تقّدمها  التي  اخلدمات 
م�ستوى  ب��رف��ع  للمطالبة  اأو  ال��دول��ة.  يف 
هذه اخلدمات. لكن امل�سّرع مل يّو�سح اآلية 
تعامل ال�ًسلطات العامة مع هذه ال�سكاوى 

واملطالبات. 
ويف �سياق �سمان حرية الراأي والتعبري 
وال��ب��ح��ث وه���ي اأح����د ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي من 
خ��الل��ه��ا مي��ك��ن ل��ل��ف��رد اإي�������س���ال الأف���ك���ار 
واملعلومات، وامل�ساركة اأو التاأثري يف عملية 
�سنع القرارات يف الدولة فقد قررت املادة 
ال�سابعة والأربعني من الد�ستور القطري 
اأن »حرية الراأي والبحث العلمي مكفولة، 
يحددها  ال��ت��ي  والأح����وال  لل�سروط  وف��ق��اً 
ال���ق���ان���ون«. ك��م��ا اأ����س���اف���ت امل�����ادة ال��ث��ام��ن��ة 
اأن »حرية ال�سحافة والطباعة  والأربعني 
وال��ن�����س��ر م��ك��ف��ول��ة، وف��ق��اً ل��ل��ق��ان��ون«. لكنَّ 
جلياً  ظهر  ال��ق��رار  �سنع  يف  امل�ساركة  ح��ق 
فيما قررته املادة التا�سعة واخلم�سني من 
د�ستور دولة قطر من اأن  »ال�سعب م�سدر 
ال�����س��ل��ط��ات ومي��ار���س��ه��ا وف��ق��اً لأح���ك���ام ه��ذا 

الد�ستور«. 
ولإع��م��ال ه��ذا امل��ب��داأ ال��ه��ام فقد ق�ست 
امل�����ادة احل���ادي���ة وال�����س��ت��ني ب����اأن »ال�����س��ل��ط��ة 
على  ال�سورى  يتولها جمل�س  الت�سريعية 
الوجه املبني يف هذا الد�ستور«. حيث يتاألف 

ع�سواً.  واأرب��ع��ني  خم�سة  من  من  املجل�س 
الق��راع  طريق  عن  ثلثيهم  انتخاب  يتم 
العام ال�سري املبا�سر، ويعني الأمري الثلث 
الآخر من الوزراء اأو غريهم)1(. وقد قرر 
اأع�ساء  من  ع�سو  لكل  القطري  الد�ستور 
جمل�س ال�����س��ورى ح��ق اق����راح ال��ق��وان��ني، 
اللجنة  اإىل  الق�����راح  اإح���ال���ة  ت��ت��م  ح��ي��ث 
امل��خ��ت�����س��ة يف امل��ج��ل�����س ل��درا���س��ت��ه واإب�����داء 
بعد  املجل�س  على  وعر�سه  ب�ساأنه،  ال���راأي 
الق���راح  ق��ب��ول  املجل�س  راأى  ف����اإذا  ذل���ك، 
بعد و�سعه يف �سيغة  اإىل احلكومة  اأحاله 
م�����س��روع ق��ان��ون ل��درا���س��ت��ه واإب�����داء ال���راأي 
النعقاد  دور  يف  للمجل�س  واإع��ادت��ه  ب�ساأنه 
ال��دور الرقابي  ال��ذي يليه)2(. ويف  اأو  ذات��ه 
اأع��م��ال احل��ك��وم��ة،  ال�����س��ورى ع��ل��ى  ملجل�س 
ميلك  املجل�س  اأع�ساء  من  ع�سٍو  كل  ف��اإن 
القطري  الد�ستور  من   109 امل��ادة  بح�سب 
اأو  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  اإىل  ي��وج��ه  اأن 
اأ�سئلة لإ�ستي�ساح الأمور  اإىل اأحد الوزراء 
الداخلة يف اخت�سا�ساتهم. ولل�سائل وحده 
الإج��اب��ة.  م��رة واح���دة على  التعقيب  ح��ق 
ي��وج��ه  اأن    110 امل������ادة  ل���ه مب���وج���ب  ك��م��ا 
الداخلة  الأم��ور  ال��وزراء يف  اإىل  ا�ستجواباً 

يف اخت�سا�ساتهم)3(. 
1-  املادة  77  من د�ستور دولة قطر.
2- املادة  105 من د�ستور دولة قطر.

ال��وزراء؛  اإرب��اك عمل  وع��دم  ال�سيا�سية،  املناكفة  3-  لتفادي 
ف��ق��د ق��ّي��د ال��د���س��ت��ور ال��ق��ط��ري ه���ذا احل���ق مبجموعة 
ال�ستجواب  توجيه  ي��ج��وز  ل  اأن���ه  منها  ال�سوابط  م��ن 
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قرر  فقد  ال�سيا�سية  للم�ساءلة  وتعزيزاً 
الد�ستور القطري اأنه الوزير م�سوؤول اأمام 
جمل�س ال�����س��ورى ع��ن اأع��م��ال وزارت����ه ول 
يجوز طرح الثقة بالوزير اإل بعد مناق�سة 
فكرة  ولتقوية  اإل��ي��ه)1(.  موجه  ا�ستجواب 
اأعمال  على  احل�سانة  وا���س��ف��اء  امل�ساءلة، 
اأع�����س��اء جمل�س ال�����س��ورى، ف��ق��د ت��ق��رر يف 
املادة 112  من الد�ستور عدم جواز موؤاخذة 
اأو  املجل�س  اأم��ام  املجل�س عما يبديه  ع�سو 
بالن�سبة لالأمور  اأق��وال  اأو  اآراء  جلانه من 

الداخلة يف اخت�سا�س املجل�س.
اأما فيما يتعلق بحق احل�سول على العدالة، 
ف��ه��و م���ن احل���ق���وق الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ك��ف��ول��ة 
ق��ررت  حيث  القطري،  الد�ستور  مبوجب 
م�سون  حق  »التقا�سي  اأن  منه   135 امل��ادة 
وم��ك��ف��ول ل��ل��ن��ا���س ك���اف���ة، وي��ب��ني ال��ق��ان��ون 
اإج�����راءات واأو����س���اع مم��ار���س��ة ه���ذا احل���ق«.  
الق�ساء  اإىل  اللجوء  يف  احل��ق  اأن  ومعلوم 
انتهاك احلقوق  ميكن ممار�سته مبنا�سبة 
مناق�سة  جت��رى  ول  املجل�س،  اأع�ساء  ثلث  مبوافقة  اإل 
ال�ستجواب اإل بعد ع�سرة اأيام على الأقل من توجيهه، 
على  ال��وزي��ر  موافقة  وب�سرط  ال�ستعجال  حالة  يف  اإل 

تق�سري املدة.
القطري  الد�ستور  من  امل��ادة  111  قررتها  التي  القواعد  1-  من 
على  ب��ن��اًء  اإل  يكون  ل  الثقة  ط��رح  اأن  ب��ال��وزراء  الثقة  لطرح 
رغبته اأو طلب موقع عليه من خم�سة ع�سر ع�سواً، ول يجوز 
اأيام على  اأن ي�سدر قراره يف هذا ال�ساأن قبل ع�سرة  للمجل�س 
الأقل من تاريخ تقدمي الطلب اأو اإبداء الرغبة، ويكون �سحب 
باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم  الثقة من الوزير 
املجل�س. ويعترب الوزير معتزًل الوزارة من تاريخ قرار �سحب 

الثقة.

البيئية لالأفراد، مثلما ميار�س يف مواجهة 
اأي انتهاك لأي حٍق مكفوٍل مبوجب اأحكام 
والق�ساء  الأخ��رى.  القوانني  اأو  الد�ستور 
حق لالأفراد على الدولة، ويتعني اأن تْوليه 
ال��دول��ة ع��ن��اي��ًة خ��ا���س��ة، لأن���ه م��ن مظاهر 
اإقليمها واملقيمني عليه من  �سيادتها على 

مواطنني واأجانب. 
واعرافاً من امل�سّرع الد�ستوري باأهمية 
م��ن��ظ��وم��ة احل���ق���وق ال��ت��ي ا���س��ت��م��ل عليها 
د����س���ت���ور دول�����ة ق���ط���ر، ومل���واك���ب���ة اجل��دي��د 
وامل��ت��ط��ور ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ح��ق��وق الإن�����س��ان، 
اأن الأحكام اخلا�سة  املادة 146  فقد قررت 
باحلقوق واحلريات العامة ل يجوز طلب 
تعديلها اإل يف احلدود التي يكون الغر�س 
وال�سمانات  منها منح مزيد من احلقوق 

ل�سالح املواطن.

املطلب اخلام�ص: واقع احلقوق البيئية 
يف د�ستور مملكة البحرين

ُي��ع��ت��رب د���س��ت��ور مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن رق��م 
17/2002 ثاين اأحدث د�ساتري دول جمل�س 
التعاون اخلليجي بعد د�ستور دولة قطر)2(،  
وهو بهذا املعنى ي�سكل اأحد الُن�سخ احلديثة 
امل��ن��ط��ق��ة  ف���ق���ط يف  ل��ي�����س يف  ل��ل��د���س��ات��ري 

لد�ستور  وال�سكلية  امل��و���س��وع��ي��ة  اخل�����س��ائ�����س  ح���ول  2-  ل��ل��م��زي��د 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، ان��ظ��ر حم��م��د ال��ف��ي��ل��ي، »ق�����راءة اأول���ي���ة يف 
الد�ستور البحريني اجلديد«، درا�سة قانونية- فقهية من�سورة 

اإلكرونياً على الرابط التايل:
http://bahrainonline.org/showthread.php?t=30421
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فاإن  وبالتايل  ال��ع��امل)1(.  ويف  بل  العربية، 
البحرين  مملكة  د�ستور  يكون  اأن  املتوقع 
مواكباً للجديد يف جمال حقوق الإن�سان، 
اخل�سو�س،  وج��ه  على  البيئية  واحل��ق��وق 
ولكننا من خالل ا�ستعرا�س ن�سو�س هذا 
ن�سو�ساً  ت�سمن  اأن���ه  جن���دُ  ل  ال��د���س��ت��ور، 
�سريحًة ُتكّر�س احلقوق البيئية لالإن�سان، 
احلقوق  بع�س  على  الن�س  ت�سّمن  ولكنه 

ذات امل�سامني البيئية. 
الفرع الأول: احلقوق البيئية 

املو�سوعية يف د�ستور مملكة البحرين
يف جم����ال احل����ق يف ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ي��ة، 
ن�ست الفقرة »ح« من املادة التا�سعة على اأن 
ل�سيانة  الالزمة  التدابري  الدولة  »تاأخذ 
الفطرية«.  احلياة  على  واحلفاظ  البيئة 
ف��ه��ذا ال��ن�����س ي��ق��رر ال��ت��زام��اً ع��ل��ى ال��دول��ة 
وعلى  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئة  بحماية 
واحليوانية«  »النباتية  الفطرية  احل��ي��اة 
باعتبار  ُي�سرح  ولكنه ل  الدولة،  اإقليم  يف 
للمواطنني  املتوازنة حقاً  ال�سحية  البيئة 

تكفله الدولة. 

يف  مملكة  د�ستور  على  التعديالت  م��ن  العديد  اإدخ���ال  1-  ج��رى 
البحرين يف العام 2012 على احتجاجاٍت �سعبية عارمة �سهدتها 
اململكة، ملطالعة هذه التعديالت، انظر تعديالت د�ستور مملكة 

البحرين ال�سادر عام 2012 متوفرة على الرابط التايل:
h t t p : / / w w w . l e g a l a f f a i r s . g o v . b h / v i e w h t m .
aspx?ID=ConstAmend2012. 

البحرين  مملكة  د�ستور  لتعديالت  التف�سريية  امل��ذك��رة  وكذلك 
ال�سادرة �سنة 2012، متوفرة اإلكرونياً على الرابط التايل:

h t t p : / / w w w . l e g a l a f f a i r s . g o v . b h / v i e w h t m .
aspx?ID=ConstAmendMemo2012

اأما اجلديد الذي ت�سمنه د�ستور مملكة 
ورد يف  م��ا  فهو   ال�سدد  ه��ذا  البحرين يف 
التي تقرر  امل��ادة نف�سها  الفقرة »زاي« من 
من  الالزمة  التدابري  الدولة  »تتخذ  ب��اأن 
ال�ساحلة  الأرا�سي  ا�ستغالل  اأجل حتقيق 
رفع  على  وتعمل  مثمرة،  ب�سورة  للزراعة 
و�سائل  القانون  ويحدد  ال��ف��اّلح،  م�ستوى 
م�����س��اع��دة ���س��غ��ار امل����زارع����ني ومت��ل��ي��ك��ه��م 

الأرا�سي«. 
وغري بعيٍد عن احلق يف البيئة ال�سحية، 
ف��ق��د ت�����س��م��ن د���س��ت��ور مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، 
ال���دول���ة حتقيق  »ت��ك��ف��ل  اأن  ع��ل��ى  ال��ن�����س 
ال�سمان الجتماعي الالزم للمواطنني يف 
العجز عن  اأو  املر�س  اأو  ال�سيخوخة  حالة 
العمل اأو اليتم اأو الرمل اأو البطالة، كما 
الجتماعي  التاأمني  خ��دم��ات  لهم  ت��وؤّم��ن 
وقايتهم  على  وتعمل  ال�سحية،  والرعاية 
م��ن ب��راث��ن اجلهل واخل���وف وال��ف��اق��ة«)2(. 
وم�����س��ت امل����ادة ال��ث��ام��ن��ة ل��ت��ق��رر ب���اأن »لكل 
مواطن احلق يف الرعاية ال�سحية، وتعنى 
و�سائل  وتكفل  ال��ع��ام��ة،  بال�سحة  ال��دول��ة 
ال��وق��اي��ة وال��ع��الج ب��اإن�����س��اء خمتلف اأن���واع 
امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات ال�سحية«، جميزًة 
اأو  م�ست�سفيات  اإن�ساء  والهيئات  »ل��الأف��راد 
من  ب��اإ���س��راف  ع��الج  ُدور  اأو  م�ستو�سفات 
الدولة، ووفقا للقانون«. فحماية ال�سحة 

2-  املادة 5  ج  من الد�ستور البحريني.
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العامة وتوفري الرعاية ال�سحية لالإن�سان 
من خالل توفري و�سائل الوقاية والعالج 
احليوي  العن�سر  على  املحافظة  ي�سمنان 
األ وه���و  ال���ب���ي���ئ���ة،  ب����ني م���ك���ون���ات  الأه�������م 

الإن�سان. 
وعلى �سعيد احلق يف التنمية واحلق يف 
مملكة  د�ستور  اأورد  فقد  الطبيعية  امل��وارد 
ال��ب��ح��ري��ن ن�����س��و���س��اً ت�����س��ري ب�����س��ك��ٍل غري 
العا�سرة  امل���ادة  ن�ست  حيث  لهما،  مبا�سر 
منه على اأن »اأ - القت�ساد الوطني اأ�سا�سه 
ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وق���وام���ه ال��ت��ع��اون 
ال����ع����ادل ب���ني ال��ن�����س��اط ال���ع���ام وال��ن�����س��اط 
اخل���ا����س، وه���دف���ه ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
ال��رخ��اء  م��ر���س��وم��ة، وحتقيق  وف��ق��ا خلطة 
للمواطنني، وذلك كله يف حدود القانون«. 
فبهذا الن�س حتّددت التنمية القت�سادية، 
وحت��ق��ي��ق ال���رخ���اء ل��ل��م��واط��ن��ني ك���اأه���داٍف 
املقام،  هذا  ويف  التنموية.  الدولة  خلطط 
القت�سادية  التنمية  ب���اأن  التذكري  ُنعيُد 
وح����ده����ا مب����ع����زٍل ع����ن الأب�����ع�����اد ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
التي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ه��ي  لي�ست  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ت�سمن ال�ستدامة، مما ينبغي معه اإعطاء 
اإليه  امل�سار  القت�سادية«  »التنمية  مفهوم 
اأنها  بالقول  ي�سمح  وا�سعاً  فهماً  الن�س  يف 
التي  امل�ستدامة  اأو  ال�ساملة  التنمية  تعني 
تاأخذ بعني العتبار اجلوانب الجتماعية 

والبيئية. 

وفيما يتعلق باحلق يف املوارد الطبيعية، 
ق���ررت امل����ادة احل���ادي���ة ع�����س��رة م��ن د�ستور 
جميعها  الطبيعية  »ال����روات  اأن  اململكة 
على  تقوم  للدولة،  ملك  كافة  وم��وارده��ا 
ح��ف��ظ��ه��ا وح�����س��ن ا���س��ت��ث��م��اره��ا، مب���راع���اة 
م��ق��ت�����س��ي��ات اأم������ن ال����دول����ة واق��ت�����س��اده��ا 
ال���وط���ن���ي«، وه����و ح��ك��م ي���ت���واف���ق م���ع ج��اء 
ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  د���س��ات��ري  جميع  يف 
ال��روات  ملكية  ح�سرت  التي  اخلليجي، 
وامل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب���ال���دول���ة. ول�����س��م��ان 
ُح�سن ا�ستعمال حق الدولة املقرر على كافة 
ق�ست  فقد  الطبيعية،  ومواردها  ثرواتها 
الد�ستور  م��ن   117 امل���ادة   م��ن  )اأ(  الفقرة 
با�ستثمار مورد  التزام  باأن »كل  البحريني 
من موارد الروة الطبيعية اأو مرفق من 
املرافق العامة ل يكون اإل بقانون ولزمٍن 
التمهيدية  الإج������راءات  وت��ك��ف��ل  حم����دود، 
وحتقيق  والك�سف  البحث  اأع��م��ال  تي�سري 

العالنية واملناف�سة«. 
الفرع الثاين: احلقوق البيئية 

الإجرائية يف د�ستور مملكة البحرين
اأما على �سعيد اإقرار امل�سّرع الد�ستوري 
يف  ب��احل��ق  واملتعلقة  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  يف 
وح��ق  ال���ق���رار،  ل�سنع  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة 
احل�سول على العدالة واحلق يف احل�سول 
على املعلومات، فهي مقررٌة �سمن ال�سياق 
ال���ع���ام ل��ل��ح��ق��وق ال���ت���ي ك��ف��ل��ه��ا ال��د���س��ت��ور 
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ال��ب��ح��ري��ن��ي، ال����ذي ي��ُع��د يف و���س��ٍع متقدم 
الأخ��رى  ال��دول  د�ساتري  ببع�س  باملقارنة 
يف  الأوىل  امل���ادة  ق���ررت  حيث  املجل�س.  يف 
رج��اًل  »للمواطنني،  اأن  منها  »ه���«  الفقرة 
العامة  ال�سوؤون  يف  امل�ساركة  ح���ق  ون�ساًء، 
فيها  مب��ا  ال�سيا�سية،  ب��احل��ق��وق  والتمتع 
ح���ق الن��ت��خ��اب وال��ر���س��ي��ح، وذل����ك وف��ق��اً 
التي  والأو�ساع  ولل�سروط  الد�ستور  لهذا 
اأحد  يحرم  اأن  يجوز  ول  القانون.  يبينها 
الر�سيح  اأو  النتخاب  حق  من  املواطنني 
اإل وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون«. ف��ه��ذا ي��ف��ر���س م��ب��داأ 
امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف التمتع باحلق 
ال��ع��ام��ة للدولة،  ال�����س��وؤون  امل�����س��ارك��ة يف  يف 
والإن��ت��خ��اب  الر�سيح  بحقي  التمتع  ويف 
�ُسلطات  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  التمثيلية  للهيئات 
ال��ت�����س��ري��ع، اأو ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة 
من  معينٍة  بفئة  اخلا�سة  اأو  كالبلديات، 
املهنية  والنقابات  كاجلميعات  املواطنني 
الت�سريعية  ال�ُسلطة  اأن  والُعمالية)1(. على 
يف مم��ك��ل��ة ال��ب��ح��ري��ن  ي��ت��وله��ا مب��وج��ب 
املادة 32 فقرة »ب« امللك واملجل�س الوطني 
1-  تعزز مبداأ امل�ساواة املطلقة بني املواطنني ب�سرف النظر عن اأي 
اعتبار فيما ورد يف املادة املادة 16 فقرة »ب« من د�ستور مملكة 
تويل  يف  �سواء  »املواطنون  يلي  ما  على  تن�س  التي  البحرين 
كما  القانون«.  يقررها  التي  لل�سروط  وفقا  العامة  الوظائف 
�سمنت املادة 27 »حرية تكوين اجلمعيات والنقابات، على اأ�س�س 
لل�سروط  وفقاً  �سلمية،  وبو�سائل  م�سروعة  ولأه��داف  وطنية 
باأ�س�س  امل�سا�س  ع��دم  ب�سرط  القانون،  يبينها  التي  والأو���س��اع 
الدين والنظام العام. ول يجوز اإجبار اأح�د على الن�سم�ام اإىل 

اأي جمعي�ة اأو نقابة اأو ال�ستمرار فيها«.

ال�سورى  ب��دوره من جمل�س  يتاألف  ال��ذي 
وجمل�س النواب.)2(

ومبوجب اأحكام املادة 33 فقرة »و« يعني 
ويعفيهم  ال�����س��ورى  اأع�����س��اء جمل�س  امل��ل��ك 
ال�سورى   جمل�س  يتاألف  كما  ملكي،  باأمر 
بح�سب املادة 52  من اأربعني ع�سواً يعينون 
امل��ادة 56  اأن��ه بح�سب  باأمٍر ملكي. يف حني 
ع�سواً  اأربعني  من  النواب  جمل�س  يتاألف 
ال�سري  العام  النتخاب  بطريق  ُينتخبون 
املبا�سر وفقاً لالأحكام التي يبينها القانون. 
ومما مُيكن مالحظته على تاأليف املجل�س 
هذه  بح�سب  البحرين  مملكة  يف  الوطني 
الن�سو�س هو م�ساواة عدد اأع�ساء جمل�س 
ال�سورى املعني بعدد اأع�ساء جمل�س النواب 
من�سجماً  ي��ب��دو  ل  ال���ذي  الأم���ر  املنتخب، 
ُتفيد  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  متطلبات  م��ع 
�ُسلطة  ال�سعب هي م�سدر  اإرادة  باأن نكون 
الت�سريع)3(. وقد بّينت املواد 81 -86  اآلية 
�سن القوانني، ودور كل مكّون من مكونات 
اأعطت  الت�سريعية يف ذلك4. كما  ال�ُسلطة 

2- بح�سب املادة 51 من الد�ستور البحريني.
امللك  الذي مُيار�سه  الدور  اإىل  بالإ�سارة  3-  تتعزز هذه املالحظة 
ويفي  يعني  فهو  وانعقاده،  الوطني،  املجل�س  تاأليف  جمال  يف 
اأع�ساء جمل�س ال�سورى الأربعني، وهو بح�سباملادة 42 بفقراتها 
الثالث ي�سدر الأوامر باإجراء النتخابات ملجل�س النواب وفق 
باأمر  الجتماع  اإىل  الوطني  املجل�س  ويدعو  القانون.  اأحكام 
ملكي، ويفتتح دْور النعقاد، ويف�سه وفق اأحكام الد�ستور. كما 
اأ�سباب  فيه  تبني  مبر�سوم  النواب  جمل�س  يحل  اأن  للملك  اأن 

احلل، ول يجوز حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة اأخرى. 
4-  تن�س هذه امل��واد على التوايل على  مايلي: امل��ادة 81 »يعر�س 
رئي�س جمل�س الوزراء م�سروعات القوانني على جمل�س النواب 
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املادة 68 ملجل�س النواب حق اإبداء »رغبات« 
واإن  العامة،  امل�سائل  يف  للحكومة  مكتوبة 
تعذر على احلكومة الأخذ بهذه الرغبات 
وجب اأن تبني للمجل�س كتابًة اأ�سباب ذلك. 
ومبوجب املادة 69 »يحق ملجل�س النواب يف 
اأو يندب  اأن يوؤلف جل��ان حتقيق  كل وق��ت 
يف  للتحقيق  اأع�سائه  من  اأك��ر  اأو  ع�سواً 
اأي اأمر من الأمور الداخلة يف اخت�سا�سات 
تقدم  اأن  الد�ستور، على  املبينة يف  املجل�س 
خالل  التحقيق  نتيجة  الع�سو  اأو  اللجنة 

جميع  ويف  رف�سه،  اأو  تعديله  اأو  امل�سروع  قبول  حق  له  ال��ذي 
احلالت يرفع امل�سروع اإىل جمل�س ال�سورى الذي له حق قبول 
امل�سروع اأو تعديله اأو رف�سه اأو قبول اأية تعديالت كان جمل�س 
 . بتعديلها  قام  اأو  رف�سها  اأو  امل�سروع  على  اأدخلها  قد  النواب 
على اأن تعطى الأولوية يف املناق�سة دائماً مل�سروعات القوانني 
»اإذا مل يوافق  امل��ادة 82  املقدمة من احلكومة«.  والقراحات 
جمل�س ال�سورى على م�سروع قانون اأقره جمل�س النواب �سواء 
اأو باحلذف  بالتعديل  اأو  بالرف�س  ال�سورى  كان قرار جمل�س 
النواب لإعادة  اإىل جمل�س  املجل�س  بالإ�سافة يعيده رئي�س  اأو 
النظر فيه«. املادة 83 »اإذا قبل جمل�س النواب م�سروع القانون 
ال�سورى  جمل�س  رئي�س  يحيله  ال�سورى  جمل�س  من  ورد  كما 
اإىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه اإىل امللك«. املادة 84 »ملجل�س 
النواب اأن يرف�س اأي تعديل على م�سروع قانون اأقره جمل�س 
ال�سورى، واأن ي�سر على قراره ال�سابق دون اإدخال اأية تعديالت 
امل�سروع  يعاد  . ويف هذه احلالة  القانون  جديدة على م�سروع 
اإىل جمل�س ال�سورى مرة ثانية للنظر فيه . وملجل�س ال�سورى 
اأن يقبل قرار جمل�س النواب اأو اأن ي�سر على قراره ال�سابق«. 
املادة 85 »اإذا اختلف املجل�سان حول م�سروع اأي قانون مرتني، 
يجتمع املجل�س الوطني برئا�سة رئي�س جمل�س ال�سورى لبحث 
ي�سدر  اأن  امل�����س��روع  لقبول  وي�����س��رط  عليها،  املخَتلف  امل���واد 
وعندما  احلا�سرين،  الأع�ساء  باأغلبية  الوطني  املجل�س  قرار 
م مرة ثانية اإىل املجل�س  يرف�س امل�سروع بهذه ال�سورة، ل يقدَّ
الوطني يف ال��دورة نف�سها«. امل��ادة 86 »يف جميع احل��الت التي 
جمل�س  رئي�س  يقوم  القانون  م�سروع  على  املوافقة  فيها  يتم 
ال�سورى باإحالته اإىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه اإىل امللك«.

م���دة ل ت��ت��ج��اوز اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر م��ن ت��اري��خ 
ب�����دء ال���ت���ح���ق���ي���ق. وي���ج���ب ع���ل���ى ال�������وزراء 
ال�سهادات  وجميع موظفي الدولة تقدمي 

والوثائق والبيانات التي تطلب منهم«.
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال�����دور ال��رق��اب��ي ملجل�س 
وال������وزراء،  اأداء احل��ك��وم��ة،  ع��ل��ى  ال���ن���واب 
الد�ستور  م��ن    67-  -65 امل���واد  بّينت  فقد 
اآل���ي���ة م�����س��اءل��ة ال������وزراء واحل��ك��وم��ة اأم���ام 
جمل�س ال���ن���واب)1(. ك��م��ا ن��ّظ��م��ت امل����ادة 91 
1-  تن�س هذه املواد على التوايل على ما يلي:املادة 65 »يجوز بناًء 
النواب على  اأع�ساء من جمل�س  على طلب موقع من خم�سة 
الأم��ور  عن  ا�ستجوابات  ال���وزراء  من  اأي  اإىل  يوجه  اأن  الأق��ل 
ال�ستجواب  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��وز  ول  اخت�سا�ساته.  يف  ال��داخ��ل��ة 
الدرجة  باأقاربه حتى  اأو  بامل�ستجِوب  متعلقاً مب�سلحة خا�سة 
الرابعة ، اأو باأحد موكليه. ول جترى املناق�سة يف ال�ستجواب 
اإل بعد ثمانية اأيام على الأقل من يوم تقدميه، ما مل يوافق 
الوزير على تعجيل هذه املناق�سة . ويجوز اأن يوؤدي ال�ستجواب 
وفقاً  ال��ن��واب  جمل�س  على  بالوزير  الثقة  مو�سوع  ط��رح  اإىل 
»اأ - كل وزير  لأحكام املادة )66( من هذا الد�ستور«. املادة 66 
م�سئول لدى جمل�س النواب عن اأعمال وزارته . ب - ل يجوز 
طرح مو�سوع الثقة بالوزير اإل بناء على رغبته اأو طلب موقع 
ا�ستجواب  اإثر مناق�سة  النواب  اأع�ساء من جمل�س  من ع�سرة 
الطلب  ق��راره يف  ي�سدر  اأن  للمجل�س  ، ول يجوز  اإليه  موجه 
ال��ن��واب  ق��رر جمل�س  اإذا   - ج���   . تقدميه  م��ن  اأي���ام  �سبعة  قبل 
باأحد  الثقة  عدم  منهم  يتاألف  الذين  الأع�ساء  ثلثي  باأغلبية 
ال���وزراء اعترب معتزل ل��ل��وزارة م��ن ت��اري��خ ق��رار ع��دم الثقة ، 
ويقدم ا�ستقالته فورا«. املادة 67 »اأ - ل ُيطرح يف جمل�س النواب 
مو�سوع الثقة برئي�س جمل�س الوزراء. ب - اإذا راأى ثلثا اأع�ساء 
جمل�س النواب عدم اإمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ، 
اأحيل الأمر اإىل املجل�س الوطني للنظر يف ذلك. ج� - ل يجوز 
اإم��ك��ان  ع��دم  مو�سوع  يف  ق���راره  ي�سدر  اأن  الوطني  للمجل�س 
اأي��ام من تاريخ  التعاون مع رئي�س جمل�س ال��وزراء قبل �سبعة 
اإحالته اإليه. د - اإذا اأقر املجل�س الوطني باأغلبية ثلثي اأع�سائه 
عدم اإمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ، رفع الأمر اإىل 
وزارة  وتعيني  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  باإعفاء  فيه،  للبت  امللك 

جديدة ، اأو بحل جمل�س النواب«.
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ح���ق اأع�����س��اء جم��ل�����س ال�����س��ورى وجمل�س 
النواب يف توجيه الأ�سئلة للوزراء بالن�س 
اأع�����س��اء جمل�س  م��ن  »ل��ك��ل ع�سو  اأن  على 
اإىل  يوجه  اأن  ال��ن��واب  جمل�س  اأو  ال�سورى 
الأمور  ل�ستي�ساح  مكتوبة  اأ�سئلة  ال��وزراء 
وحده  ولل�سائل  اخت�سا�سهم،  يف  الداخلة 
الإج��اب��ة،  واح���دة على  م��رة  التعقيب  ح��ق 
ف����اإن اأ����س���اف ال���وزي���ر ج���دي���داً جت����دد حق 
يجوز  »ل  اأنه  التعقيب«.مقررًة  الع�سو يف 
ال�سوؤال متعلقاً مب�سلحة خا�سة  اأن يكون 
بال�سائل اأو باأقاربه حتى الدرجة الرابعة، 
ا�ستقاللية  م��وك��ل��ي��ه«.ول��ت��ع��زي��ز  ب��اأح��د  اأو 
جمل�سي ال��ن��واب وال�����س��ورى؛ ق���ررت امل��ادة  
89  يف الفقرة »ب« منها على اأنه »ل جتوز 
موؤاخذة ع�سو كل من جمل�س ال�سورى اأو 
اأو  املجل�س  يف  يبديه  عما  ال��ن��واب  جمل�س 
جلانه من اآراء اأو اأفكار، اإل اإذا كان الراأي 
العقيدة  ب��اأ���س�����س  م�سا�س  ف��ي��ه  ع��ن��ه  امل��ع��رب 
اأو ب��الح��رام ال��واج��ب  اأو ب��وح��دة الأم����ة، 
اخلا�سة  احل��ي��اة  يف  ق��ذف  فيه  اأو  للملك، 

لأي �سخ�ٍس كان«. 
ومن املظاهر املتميزة يف جمال امل�ساركة 
اأن��ه  البحرين  مملكة  د�ستور  يف  ال�سعبية 
اأخذ مببداأ الإ�ستفتاء ال�سعبي يف القوانني 
والق�سايا الهامة املت�سلة مب�سالح البالد، 
باأن  والأرب��ع��ون  الثالثة  امل��ادة  حيث ق�ست 
القوانني  يف  ال�سعب  ي�ستفتي  اأن  »للملك 

مب�سالح  تت�سل  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  والق�سايا 
البالد، ويعترب مو�سوع ال�ستفتاء مواَفقا 
عليه اإذا اأقرته اأغلبية من اأدلوا باأ�سواتهم، 
ونافذة  ملزمة  ال�ستفتاء  نتيجة  وت��ك��ون 
اإع��الن��ه��ا، وتن�سر يف اجل��ري��دة  ت��اري��خ  م��ن 
امللك  اإعطاء  من  الرغم  فعلى  الر�سمية«. 
���ُس��ل��ط��ة ت��ق��دي��ري��ًة يف جم���ال ط���رح ق��ان��وٍن 
اإل  ال�سعبي،  لالإ�ستفتاء  هامة  ق�سية  اأو 
متقدمًة؛  خ��ط��وًة  ي��ُع��ّد  امل��ب��داأ  تكري�س  اأن 
للد�ساتري  املحافظة  الطبيعة  اإىل  بالنظر 
العربية عموماً، ود�ساتري دول  املنطقة  يف 
جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكٍل خا�س)1(. 
على  احل�سول  يف  ب��احل��ق  يتعلق  وفيما 
ال���ع���دال���ة الإداري��������ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة، ق���ررت 
الد�ستور  م��ن  وال��ع�����س��رون  التا�سعة  امل���ادة 
ي��خ��اط��ب  اأن  ف����رد  »ل���ك���ل  اأن  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��ام��ة ك��ت��اب��ة وب��ت��وق��ي��ع��ه، ول 
تكون خماطبة ال�سلطات با�سم اجلماعات 
والأ����س���خ���ا����س  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  اإل 
ال��ع�����س��رون يف  امل���ادة  امل��ع��ن��وي��ة«. كما ق�ست 
الفقرة »و« منها اأن »حق التقا�سي مكفول 

وفقا للقانون«. 
املعلومات  على  احل�����س��ول  احل��ق يف  اأم���ا 
1-  تقابلها املادة 75 من د�ستور دولة قطر التي تن�س على ما يلي: 
»لالأمري اأن ي�ستفتي املواطنني يف الق�سايا الهامة التي تت�سل 
اإذا  عليه  موافقاً  ال�ستفتاء  مو�سوع  ويعترب  البالد،  مب�سالح 
ال�ستفتاء  نتيجة  وتكون  باأ�سواتهم،  اأدل��وا  من  اأغلبية  اأقرته 
م��ل��زم��ة ون���اف���ذة م���ن ت���اري���خ اإع���الن���ه���ا، وت��ن�����س��ر يف اجل��ري��دة 

الر�سمية«.
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البيئي  وال�ساأن  العامة،  بال�سوؤون  املتعلقة 
على وجه التخ�سي�س، فلم يرد يف د�ستور 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ن�����ٌس ي��ق��رر ه���ذا احل��ق 
بطريقٍة �سريحة، اأو �سمنية، ولكن بع�س 
الأح���ك���ام ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ق��رره��ا ال��د���س��ت��ور، 
ميكن اأن ُت�ساعد على �سمان هذا احلق من 
خالل �سمان حرية الراأي والبحث العلمي 
التي تقررت يف املادة 23 حيث منحت هذه 
امل���ادة »ل��ك��ل اإن�����س��ان ح��ق التعبري ع��ن راأي��ه 
غريهما،  اأو  ال��ك��ت��اب��ة  اأو  ب��ال��ق��ول  ون�����س��ره 
وذل����ك وف��ق��ا ل��ل�����س��روط والأو�����س����اع ال��ت��ي 
باأ�س�س  امل�سا�س  ع��دم  مع  القانون،  يبينها 
ومبا  ال�سعب،  ووحدة  الإ�سالمية  العقيدة 
ل يثري الفرقة اأو الطائفية«. كما �سمنت 
امل������ادة 24 ح���ري���ة ال�����س��ح��اف��ة وال��ط��ب��اع��ة 
التي  والأو����س���اع  لل�سروط  وف��ق��ا  والن�سر 
ل��الأف��راد حق  ال��ق��ان��ون. وق��د تقرر  يبينها 
اأو  اإذن  اإىل  حاجة  دون  اخلا�س  الجتماع 
»اأ«.  فقرة   29 امل��ادة  �سابق مبوجب  اإخطار 
م��ن ق��وات الأم���ن العام   اأح���داً  التي منعت 
اخلا�سة.  الأف���راد  اجتماعات  ح�س�ور  من 
اأن  نف�سها  امل��ادة  »ب« من  الفقرة  واأ�سافت 
»الجتماعات العامة واملواكب والتجمعات 
م��ب��اح��ة وف��ق��ا ل��ل�����س��روط والأو����س���اع التي 
اأغ��را���س  ت��ك��ون  اأن  على  ال��ق��ان��ون،  يبينها 
الجتماع وو�سائله �سلمية ول تنايف الآداب 

العامة«.

ولعل من الالفت يف جمال حق احل�سول 
69 من  ت��ق��رر مب��وج��ب  م��ا  املعلومات  على 
ال��وزراء وجميع موظفي  اأنه يتوجب على 
ال����دول����ة ت���ق���دمي ال�������س���ه���ادات وال���وث���ائ���ق 
التي تطلب منهم يف حال قيام  والبيانات 
جم��ل�����س ال����ن����واب ب��ت��األ��ي��ف جل����ان حتقيق 
اأع�����س��ائ��ه  اأك����ر م��ن  اأو  ان���ت���داب ع�����س��و  اأو 
الداخلة  الأم��ور  اأم��ر من  اأي  للتحقيق يف 
يف اخت�سا�سات املجل�س املبينة يف الد�ستور.

املطلب ال�ساد�ص: واقع احلقوق البيئية 
يف النظام الأ�سا�سي ل�َسلطنة ُعمان

�سدر النظام الأ�سا�سي النافذ يف �َسلطنة 
ثالث  ُيعُد  بذلك  وهو   1996 عام  يف  ُعمان 
اأح�������دث ال���د����س���ات���ري يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
ال���ع���رب���ي، وق����د ت�����س��م��ن ب�����س��ع��اً و���س��ب��ع��ني 
ال�سيا�سية  امل��ب��ادىء  على  ا�ستملت  م���ادة، 
والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة 
ل��ل��دول��ة ال��ُع��م��ان��ي��ة، وغ��ريه��ا م��ن امل���واد يف 

ال�سوؤون البارزة للدولة)1(. 
الفرع الأول: احلقوق البيئية 
املو�سوعية يف النظام الأ�سا�سي

 ل�سلطنة ُعمان
على �سعيد احلقوق البيئية املو�سوعية، 
ل�َسلطنة  الأ���س��ا���س��ي  ال��ن��ظ��ام  ت�سمن  فقد 
اإع��راف  ن�سو�ساً حتمل يف طياتها  ُعمان 

الر�سمي  املوقع  على  متوفر  ُعمان،  ل�َسلطنة  الأ�سا�سي  1-  النظام 
ملجل�س ال�سورى الُعماين:   

http://www.shura.om/ar/basicnew.asp
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احلديثة  املنظومة  بهذه  الُعماين  امل�سّرع 
م��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان، ف��ف��ي امل����ادة الثانية 
الجتماعية  امل��ب��ادئ  ك��ّر���س��ت  ال��ت��ي  ع�سرة 
الدولة  »تعنى  اأن  على  الن�س  ورد  للدولة 
بال�سحة العامة وبو�سائل الوقاية والعالج 
لتوفري  وت�سعى  والأوب��ئ��ة،  الأم��را���س  من 
وت�سجع  م��واط��ن،  لكل  ال�سحية  الرعاية 
على اإن�ساء امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات ودور 
العالج اخلا�سة باإ�سراف من الدولة ووفقاً 
للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل 
على املحافظة على البيئة وحمايتها ومنع 

التلوث عنها«. 
فهذا الن�س، يقّرر اإلتزام الدولة بالعمل 
على املحافظة على البيئة وحمايتها ومنع 
ال��ت��ل��وث ع��ن��ه��ا، وه���و ال���وج���ه الآخ�����ر حلق 
الإن�سان يف البيئة ال�سحية. كما اأ�سارة اإىل 
العامة  بال�سحة  بالعناية  ال��دول��ة  واج��ب 
وت���وف���ري و����س���ائ���ل ال���وق���اي���ة وال����ع����الج من 
الأم��را���س والأوب���ئ���ة، وال��رع��اي��ة ال�سحية 
ل��ك��ل م����واط����ن، وم����ن امل���ع���ل���وم اأن ح��م��اي��ة 
ال�سحية  الرعاية  العامة وتوفري  ال�سحة 
واح��داً  يعترب  ال��ذي  لالإن�سان  حماية  ه��و 

من اأهم العنا�سر احليوية للبيئة)1(. 
هذا  يف  الُعماين  للم�سّرع  ُيح�سب  ومم��ا 

1-  من الالفت  يف جمال حماية �سحة الإن�سان، ما ورد يف املادة 
باأنه:»ل  ق��ررت  التي  ُعمان  ل�َسلطنة  الأ�سا�سي  النظام  من   26
اإن�سان بدون  يجوز اإج��راء اأية جتربة طبية اأو علمية على اأي 

ر�سائه احلر«.

الأم��را���س  م��ن  للوقاية  تقدميه  امل��ج��ال، 
اأهمية  ف��رغ��م  معاجلتها،  ع��ل��ى  والأوب���ئ���ة 
امل��ن��ه��ج��ني ال���وق���ائ���ي وال���ع���الج���ي يف ه��ذا 
ال��وق��ائ��ي،  املنهج  ت��ق��دمي  اأن  اإل  امل�����س��م��ار، 
وين�سجم  ال�����س��ل��ي��م،  امل��ن��ط��ق  م��ع  ي�ستقيم 
م��ع امل��ن��ه��ج ال��وق��ائ��ي اأح���د اأب����رز امل��رت��ك��زات 
و�سمان  البيئة  حماية  جمال  يف  امل�ستقرة 

احلقوق البيئية.
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د احل���ق يف ال��ت��ن��م��ي��ة، فقد 
ُعمان  ل�َسلطنة  الأ�سا�سي  النظام  خ�س�س 
القت�سادية  للمبادئ  املادة احلادية ع�سرة 
»الق��ت�����س��اد  اأن  ل��ل��دول��ة، ح��ي��ث ج���اء فيها 
الوطني اأ�سا�سه العدالة ومبادئ القت�ساد 
بني  املثمر  البناّء  التعاون  وق��وام��ه  احل��ر، 
وهدفه  اخلا�س  والن�ساط  العام  الن�ساط 
التنمية القت�سادية والجتماعية  حتقيق 
مبا يوؤدي اإىل زيادة النتاج ورفع م�ستوى 
العامة  للخطة  وفقاً  للمواطنني  املعي�سة 
ل��ل��دول��ة ويف ح���دود ال��ق��ان��ون«. ف��ق��د ح��ّدد 
اأهداف القت�ساد الوطني  امل�سّرع الُعماين 
بتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية 
مبا يوؤدي اإىل زيادة النتاج ورفع م�ستوى 
العامة  للخطة  وفقاً  للمواطنني  املعي�سة 
ال����ق����ان����ون. ف��ع��ب��ارة  ل���ل���دول���ة ويف ح������دود 
»التنمية القت�سادية والجتماعية« حتمل 
يف طياتها معنى ال�ستدامة، وهو الو�سف 

امل�ستقر يف جمال احلق يف التنمية. 
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وفيما يتعلق باحلق يف املوارد الطبيعية، 
تابعت املادة احلادية ع�سرة الن�س على اأن: 
وم��وارده��ا  جميعها  الطبيعية  »ال����روات 
ك��اف��ة م��ل��ك ل��ل��دول��ة، ت��ق��وم ع��ل��ى حفظها 
مقت�سيات  مب��راع��اة  ا�ستغاللها  وح�����س��ن 
الوطني،  القت�ساد  و�سالح  ال��دول��ة  اأم��ن 
م��ورد  ا�ستثمار  اأو  ام��ت��ي��از  منح  ي��ج��وز  ول 
م���ن م�����وارد ال���ب���الد ال��ع��ام��ة اإل مب��وج��ب 
قانون ولفرة زمنية حمددة، ومبا يحفظ 

امل�سالح الوطنية«. 
ف���ح�������س���ُر م���ل���ك���ي���ة امل����������وراد وال���������روات 
الطبيعية بالدولة هو �سمٌة بارزة يف جميع 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  د�ساتري 
على  نيابة  متلك  معنوية  هيئٌة  وال��دول��ة 
وُح�سن  امل����وارد  بحفظ  وت��ل��ت��زم  امل��ج��ت��م��ع، 
موظفيها  بوا�سطة  واإدارت���ه���ا  ا�ستغاللها 
واأدوات��ه��ا، اأو من خالل منح امتياز بذلك 
�سّفافة  اإج����راءاٍت  اأخ���رى مبوجب  جل��ه��اٍت 
عائٍد  اأف�سل  على  الدولة  ح�سول  ت�سمن 
مايل، ولذلك فقد ق�سى النظام الأ�سا�سي 
اأو  امتياز  ج��واز منح  بعدم  ُعمان  ل�َسلطنة 
العامة  ال��ب��الد  م���وارد  م��ن  م��ورد  ا�ستثمار 
اإل مبوجب قانون ولفرة زمنية حمددة، 
ومب�����ا ي��ح��ف��ظ امل�������س���ال���ح ال���وط���ن���ي���ة. مم��ا 
ملواردها  ال��دول  ا�ستغالل  يكون  اأن  يوجب 
اأو م���ن خ���الل منح  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ب��ا���س��رًة 
امتياٍز بذلك من�سجما مع اأ�س�س القت�ساد 

ال��وط��ن��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ع��دال��ة وم��ب��ادئ 
القت�ساد احلر، والتعاون البناّء املثمر بني 
الن�ساط العام والن�ساط اخلا�س  للو�سول 
اإىل الأه�����داف امل���ح���ددة ل���ه،  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
التنمية القت�سادية والجتماعية  حتقيق 
مبا يوؤدي اإىل زيادة النتاج ورفع م�ستوى 
العامة  للخطة  وفقاً  للمواطنني  املعي�سة 

للدولة ويف حدود القانون«.
الفرع الثاين: احلقوق البيئية 
الإجرائية يف النظام الأ�سا�سي

 ل�سلطنة ُعمان
اأم�������ا ع���ل���ى ���س��ع��ي��د احل����ق����وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
د�ساتري  معظم  يف  كما   - فهي  الإجرائية، 
دول جمل�س التعاون - م�سمونٌة يف ال�سياق 
ال��ع��ام لأح��ك��ام النظام الأ���س��ا���س��ي م��ن دون 
البيئية.  باأبعادها  الأحكام  تخ�سي�س هذه 
�سنع  يف  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  جم���ال  ف��ف��ي 
اأحكاماً  الأ�سا�سي  النظام  ت�سمن  ال��ق��رار، 
مبجل�س  الت�سريع  �ُسلطة  ب��اإن��اط��ة  تتعلق 
ُع��م��ان ال����ذي ي��ت��األ��ف ب����دوره م��ن جمل�س 
ال�����س��ورى  وجم��ل�����س ال���دول���ة ح��ي��ث ق��ررت 
املادة  58 باأن يبني القانون اخت�سا�سات كل 
»ال�سورى والدولة«، ومدته  املجل�سني  من 
يحدد  كما  عمله.  ون��ظ��ام  ان��ع��ق��اده  واأدوار 
اأع�سائه وال�سروط الواجب توافرها  عدد 
تعيينهم،  اأو  اخ��ت��ي��اره��م  وط��ري��ق��ة  ف��ي��ه��م، 
وم���وج���ب���ات اإع���ف���ائ���ه���م، وغ�����ري ذل�����ك م��ن 
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الأحكام التنظيمية«. فهذا الن�س ل ُيخرج 
�َسلطنة ُعمان عن النهج الغالب يف تاأليف 
»�ُسلطات الت�سريع« يف غالبية  دول جمل�س 
يغُلب على هيئات  التي  التعاون اخلليجي 
الت�سريع فيها طابع ال�سورى، حيث يتوىل 
اأو  املجل�س  اأع�ساء  بتعيني  ال��دول��ة  رئي�س 
النهج جماًل  ُيبقي هذا  ن�سبٍة منهم. مما 
تطور  ين�سجم مع  ال��ذي  للتطور  مفتوحاً 
جمتمعات دول املجل�س عموماً وُعمان على 
اأن��ه -  بالذكر،  اجل��دي��ر  وج��ه اخل�سو�س. 
وكما يف باقي دول املجل�س - ، فقد جعلت 
املادة 42 �ُسلطان ُعمان �سريكاً يف عملية �سن 
�سالحية  اإعطائه  خ��الل  من  الت�سريعات 

اإ�سدار القوانني والت�سديق عليها. 
يف  املواطنني  م�ساركة  �سمان  �سياق  ويف 
اإدارة �سوؤون الدولة العامة، و�سنع القرارات 
فيها، وت�ساويهم يف هذا احلق، فقد ق�ست 
امل�����ادة 12 ب����اأن »امل���واط���ن���ني م��ت�����س��اوون يف 
لل�سروط  ال��ع��ام��ة وف��ق��اً  ال��وظ��ائ��ف  ت���ويل 
الوظائف  فتويل  القانون«.  يقررها  التي 
اأن امل��واط��ن��ني ي�����س��ارك��ون  ال��ع��ام��ة، ت��ع��ن��ي 
والتنفيذية  الإداري�����ة  ال���ق���رارات  �سنع  يف 
يف ح����دود ال��ق��وان��ني وال�����س��الح��ي��ات التي 

تقررها تبعاً لالأو�ساف الوظيفية. 
املعلومات،  على  احل�سول  يف  احل��ق  اأم��ا 
اأو �سمني  ف��ل��م ي���رد ب�����س��اأن��ه ن�����ٌس ���س��ري��ح 
يقرره، ولكنه - وكما يف باقي د�ساتري دول 

ن�سبياً  مقرٌر   - اخلليجي  التعاون  جمل�س 
يف اإط�����ار ب��ع�����س احل���ق���وق احل���ري���ات ال��ت��ي 
ُعمان.  ل�َسلطنة  الأ�سا�سي  النظام  كلفها 
حيث كفلت املادة 29 حرية الراأي والتعبري 
ع��ن��ه ب���ال���ق���ول وال���ك���ت���اب���ة و����س���ائ���ر و���س��ائ��ل 
التعبري يف حدود القانون، كما قررت املادة 
31 اأن »حرية ال�سحافة والطباعة والن�سر 
التي  والأو����س���اع  لل�سروط  وف��ق��اً  مكفولة 
اأما املادة 32 فق�ست باأن  يبينها القانون«. 
ح��دود  �سمن  الج��ت��م��اع  ح��ق  »للمواطنني 
القانون«. فهذه احلريات واحلقوق، ت�سمح 
واأرائ��ه��م،  اأفكارهم  عن  بالتعبري  ل��الأف��راد 
مما  وتداولها،  ون�سرها  املعلومات  وتبادل 
بامل�سائل  الأف�����راد  وع���ي  ت��ع��زي��ز  ُي�����س��ه��م يف 
العامة يف الدولة مبا فيها امل�سائل البيئية.
كما قرر النظام الأ�سا�سي ل�َسلطنة ُعمان 
احل��ق يف ال��و���س��ول اإىل ال��ع��دال��ة الإداري����ة 
والق�سائية من خالل اإقرار حق املواطنني 
فيما  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ل��ط��ات  خم��اط��ب��ة  »يف 
ينوبهم من اأمور �سخ�سية اأو فيما له �سلة 
بال�سوؤون العامة بالكيفية وال�سروط التي 
امل��ادة 34،   القانون« ح�سبما جاء يف  يعينها 
فهذا الن�س ُيعطي لكافة املواطنني ُفرادى 
وجماعات يف اللجوء اإىل اجلهات الإدارية 
اأو  ال�����س��ك��وى،  اأو  لال�ستي�ساح  ال��ر���س��م��ي��ة 
بامل�سحلة  امل��ت�����س��ل��ة  امل���ق���رح���ات  ت���ق���دمي 
اخل��ا���س��ة وال��ع��ام��ة م��ن خ���الل ال��ع��رائ�����س 
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وال�سكاوى وغريها من و�سائل التعبري. 
ب��اأن »التقا�سي  امل��ادة 25  يف حني ق��ررت 
ويبني  كافة.  للنا�س  ومكفول  م�سون  حق 
ال��ق��ان��ون الإج�����راءات والأو����س���اع ال��الزم��ة 
قدر  ال��دول��ة،  وتكفل  احل��ق  ه��ذا  ملمار�سة 
امل�����س��ت��ط��اع، ت��ق��ري��ب ج��ه��ات ال��ق�����س��اء على 
الق�سايا«.  يف  الف�سل  و�سرعة  املتقا�سني 
وق���د ان���ف���رد امل�����س��ّرع ال��ُع��م��اين يف اإي�����س��اح 
م�ستمالت احلق يف التقا�سي،  من خالل 
ال��ن�����س ع��ل��ى ت��ع��م��ل ال����دول����ة - يف ح���دود 
الق�ساء  جهات  تقريب  على   - اإمكاناتها 
على املتقا�سني، جنباً اإىل جنب مع �سمان 

 �سرعة الف�سل يف الق�سايا.
املطلب ال�سابع: واقع احلقوق البيئية

يف د�ستور اجلمهورية اليمنية
ن���ظ���راً ل��ل��ق��رب اجل���غ���رايف ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
جمل�س  دول  لبع�س  وحم��اددت��ه��ا  اليمنية 
ال���ت���ع���اون، ومت���ت���ع ال��ي��م��ن ب��ب��ع�����س م��زاي��ا 
الع�سوية يف جمل�س التعاون لدول اخلليج 
بحث  ومفيداً  ِلزاماً  كان  العربية)1(،  فقد 
1-  هام�س وافق املجل�س الأعلى على ان�سمام اجلمهورية اليمنية 
جمل�س  اإط��ار  يف  العاملة  املتخ�س�سة  املنظمات  من  ع�سر  اإىل 
العربي  اخلليج  لدول  العربي  الربية  مكتب  وهي:  التعاون، 
وجمل�س وزراء ال�سحة لدول جمل�س التعاون وجمل�س وزراء 
العمل وال�سئون الجتماعية بدول جمل�س التعاون ودورة كاأ�س 
لال�ست�سارات  اخلليج  ومنظمة  ال��ق��دم  لكرة  العربي  اخلليج 
وهيئة  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  التقيي�س  وه��ي��ئ��ة  ال�سناعية 
اخلليج  تلفزيون  وج��ه��از  املجل�س  ل��دول  وامل��راج��ع��ة  املحا�سبة 
الإن��ت��اج  وموؤ�س�سة  التعاون  جمل�س  يف  ال��ربي��د  روؤ���س��اء  وجلنة 
الر�سمي لالأمانة  الإل��ك��روين  امل��وق��ع  امل�����س��رك.  ال��رباجم��ي 

واقع احلقوق البيئية يف د�ستور اجلمهورية 
اليمنية)2(. 

الفرع الأول: احلقوق البيئية 
املو�سوعية يف د�ستور اجلمهورية 

اليمنية
امل��ادة  يف  النافذ  اليمني  الد�ستور  ن�س 
اأن »حماية البيئة م�سئولية  35  منه على 
الدولة واملجتمع، وهي واجب ديني ووطني 
على كل مواطن«. وهو بهذا الن�س ُيحاكي 
د���س��ات��ري دول جمل�س  م��ع��ظ��م  ق���ررت���ه  م���ا 
التعاون الأخرى، لكن الن�س ت�سمن زيادًة 
واجباً  البيئة  اعتبار حماية  مفادها  هامًة 
ك��ل م��واط��ن. وا�سعاً  ووط��ن��ي��اً على  دي��ن��ي��اً 
بذلك الأفراد اأمام م�سوؤولياتهم يف جمال 
الإدارة  اأن  امل��ع��ل��وم  ف��م��ن  ال��ب��ي��ئ��ة؛  ح��م��اي��ة 
البيئة  حماية  وج��ه��ود  الر�سيدة  البيئية 

العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية:
 http://www.gcc-sg.org/indexf66e.
html?action=Sec-Show&ID=70

2-  يختلف النظام ال�سيا�سي يف اجلمهورية اليمنية على باقي دول 
جمل�س التعاون، من حيث اأن الد�ستور يقرر اأن نظام احلكم يف 
الدولة هو نظام جمهورية رئا�سي واأن ال�سعب مالك ال�سلطة 
ال�ستفتاء  ط��ري��ق  ع��ن  مبا�سر  ب�سكل  وميار�سها  وم�����س��دره��ا، 
عن  مبا�سرة  غري  بطريقه  يزاولها  كما  العامة،  والنتخ�ابات 
وع��ن  وال��ق�����س��ائ��ي��ة  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الت�سريعية  ال��ه��ي��ئ��ات  ط��ري��ق 
اخلام�سة  امل��ادة  تق�سي  كما  املنتخب��ة  املحلي�ة  املجال�س  طريق 
على  للجمهورية  ال�سيا�سي  النظام  ي��ق��وم  ب���اأن  الد�ستور  م��ن 
ال�سلطة  ت��داول  بهدف  وذل��ك  واحلزبية  ال�سيا�سية  الت�عددية 
�سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإج��راءات اخلا�سة بتكوين 
ال�سيا�سي  الن�ساط  ال�سيا�سية وممار�سة  والأح��زاب  التنظيمات 
ول يجوز ت�سخري الوظيفة العامة اأو املال العام مل�سلحة خا�سة 

بحزب اأو تنظيم �سيا�سي مع�ي�ن. 



160
واقع احلقوق البيئية يف د�ساتري دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�ضائية
معهد التدريب والدرا�ضات الق

�ضائية
معهد التدريب والدرا�ضات الق

اإذا كانت  اإل  املاأمول  النجاح  لها  ُيكتب  لن 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��وازن��ه��ا 
الفردي  الوعي  را�سخاً يف  الطبيعي مكوناً 
بتعزيز  اإل  ذل���ك  ي��ك��ون  ول  وامل��ج��ت��م��ع��ي. 
الوعي البيئي لدى الأفراد، واإ�سراكهم يف 

جهود حماية البيئة.
كما قررت املادة 8 من د�ستور اجلمهورية 
بج�ميع  الطبيعية  »ال����روات  اأن  اليمنية 
اأنواعها وم�سادر الطاقة املوجودة يف باطن 
اأو  الإقليمية  املياه  اأو يف  اأو فوقها  الأر���س 
القت�سادية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��ق��اري  الم���ت���داد 
تكفل  الت�ي  وهي  للدولة،  ملك  اخل�ال�سة 
ا�ستغاللها للم�سلح�ة العام�ة«. كما حددت 
القت�سادية  »ال�سي�ا�سة  اأن  التا�سعة  امل��ادة 
ل���ل���دول���ة ت���ق���وم ع��ل��ى اأ����س���ا����س ال��ت��خ��ط��ي��ط 
القت�سادي العلمي، ومبا يكفل ال�ست�غالل 
الأم���ث���ل ل��ك��اف�����ة امل�����وارد وت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 
قدرات كل القطاعات القت�سادي�ة يف �ستى 
جمالت التنمي�ة القت�سادية والجتماعية 
ويف اإطار اخلطة العامة للدولة مبا يخ�دم 
الوط�ن�ي«.  والقت�س�اد  الع�ام�ة  امل�سلح�ة 
واأ�سافت املادة الثامنة ع�سرة من الد�ستور 
با�ستغالل  املتعلقة  المتيازات  »عقد  ب��اأن 
العامة  وامل��راف��ق  الطبيعية  ال��روة  م��وارد 
ل يتم اإل بقانون، ويجوز اأن يبني القانون 
احل������الت حم������دودة الأه���م���ي���ة ال���ت���ي يتم 
للقواعد  وف��ق��اً  ب�ساأنها  الم��ت��ي��ازات  م��ن��ح 

والإجراءات التي يت�سمنها«.
ال��ت��ن��م��ي��ة،  ���س��ي��اق ���س��م��ان احل����ق يف  ويف 
من  ال��ع��دي��د  اليمني  ال��د���س��ت��ور  اأورد  فقد 
الن�سو�س التي ُت�سرُي اإىل جوانب خمتلفة 
امل��ادة  م��ا ورد يف  اأب��رزه��ا  التنمية  للحق يف 
القت�ساد  »ي��ق��وم  اأن  ت��ق��رر  ال��ت��ي  ال�سابعة 
ال���وط���ن���ي ع��ل��ى اأ����س���ا����س ح���ري���ة ال��ن�����س��اط 
ال��ف��رد  م�سلح�ة  يح�قق  مب��ا  الق��ت�����س��ادي 
الوطني  ال�ستقالل  يعزز  ومبا  واملجتمع، 
اأ. العدالة  ال��ت��ال��ي��ة:  امل���ب���ادئ  وب��اع��ت��م��اد 
الج��ت��م��اع��ي��ة الإ����س���الم���ي���ة يف ال��ع��الق��ات 
الإن��ت��اج  تنمي�ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  القت�سادية 
وت��ط��وي��ره وحت�����ق��ي��ق ال��ت��ك�����اف��ل وال���ت���وازن 
الجتماعي وتكافوؤ الفر�س ورفع م�ستوى 
معي�س�ة املجتم�ع...«. وكذلك املادة التا�سعة 
التي تقرر اأن »تقوم ال�سي�ا�سة القت�سادية 
للدولة على اأ�سا�س التخطيط القت�سادي 
الأم��ث��ل  ال�ست�غالل  يكفل  ومب��ا  العلمي، 
ق��درات كل  امل��وارد وتنمية وتطوير  لكاف�ة 
جمالت  �ستى  يف  القت�سادي�ة  القطاعات 
ويف  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمي�ة 
اإط���ار اخل��ط��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة مب��ا يخ�دم 

امل�سلح�ة الع�ام�ة والقت�س�اد الوط�ن�ي«.
اإىل ذل����ك ق�����ررت امل������ادة ال��ع��ا���س��رة ب���اأن 
»ترعى الدولة حرية التجارة وال�س�ت�ث�م�ار 
وذل����ك مب��ا ي��خ�����دم الق�����ت��������س�����اد ال��وط��ن�����ي، 
حماية  تكفل  ال��ت��ي  الت�سريعات  وت�����س�����در 
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ال�سلع  وت��وف��ي�����ر  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  امل��ن��ت��ج��ني 
الحتكار  ومن�ع  للمواطن�ني،  الأ���س��ا���س��ي��ة 
على  اخل�ا�سة  الأم���وال  روؤو����س  وت�سج�ي�ع 
التنمية  جم�الت  خمتلف  ف�ي  ال�ست�ث�مار 
القت�سادية والجتماعية وفق�اً للقان�ون«. 
والع�سرين  ال�سابعة  امل��ادة  اأ�سافت  يف حني 
العلمي  البحث  حرية  ال��دول��ة  »تكفل  ب��اأن 
والثقافية  والفنية  الأدب��ي�����ة  والإجن�����ازات 
الد�ستور كما توفر  واأه��داف  املتفقة وروح 
ال��دول��ة  ل��ذل��ك وت��ق��دم  ال��و���س��ائ��ل املحققة 
كما  والفنون،  العلوم  لتقدم  م�ساعدة  كل 
ت�����س��ج��ع الخ����راع����ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
والإبداع الفني وحتمي الدول�ة نتائجه��ا«. 
ف�ساًل عما ورد يف املادة الثانية والأربعني 
ال���ت���ي ت��ق�����س��ي ب�������اأن  »ل���ك���ل م����واط����ن ح��ق 
الإ�سهام يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية 
ال��دول��ة  وتكفل  والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
حرية الفكر والإع��راب عن ال��راأي بالقول 

والكتابة والت�سوير يف ح�دود القان�ون«.
ال��راب��ع��ة واخل��ام�����س��ة  امل����واد  اأوردت  ك��م��ا 
وال�ساد�سة واخلم�سني ن�سو�ساً وا�سحًة يف 
التعليم، والرعاية ال�سحية  �ساأن احلق يف 

وُجملة التاأمينات الجتماعية)1(.  
ت هذه املواد على التوايل املادة 54 »التعليم حق للمواطنني  1-  ن�سّ
املدار�س  خمتلف  باإن�ساء  للقانون  وفقاً  الدولة  تكفله  جميعاً 
واملوؤ�س�سات الثقافية والربوية، والتعليم يف املرحلة الأ�سا�سية 
بالتو�سع يف  وتهتم  الأمية  الدولة على حمو  وتعمل  اإل��زام��ي، 
التعليم الفني واملهني، كما تهتم الدولة ب�سورة خا�سة برعاية 
الدينية  الربية  ل��ه  وت��وف��ر  الن��ح��راف  م��ن  وحت�مي�ه  الن�سء 

ول��ع��ل م���ن ال���الف���ت اأن ق���ان���ون ح��م��اي��ة 
 /26 رق��م  اليمنية  اجلمهورية  يف  البيئة 
الت�سريع  يف  م��ت��ط��ورًة  ح��ال��ًة  مُي��ث��ل   1995
املنطقة،  م�ستوى  على  فقط  لي�س  البيئي 
ب���ل وال����ع����امل، ح��ي��ث ت��ع��ام��ل ف��ي��ه امل�����س��ّرع 
ال��ي��م��ن��ي ب�����س��راح��ٍة م���ع جم��م��ل احل��ق��وق 
البيئية واملبادئ الأ�سا�سية للقانون البيئي 
ال��ت��ي ا���س��ت��ق��رت يف ال��ع��دي��د م���ن ال��وث��ائ��ق 
املتعلقة  الدولية  والإع��الن��ات  واملعاهدات 
ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة)2(.  ف��ق��د ن�����س ال��ق��ان��ون 
���س��راح��ًة يف امل����ادة 2/4 م��ن��ه ع��ل��ى م��ا يلي 
اأ���س��ا���س��ي يف العي�س يف  »ل��ك��ل م��واط��ن ح��ق 
الكرامة  مع  تتفق  ومتوازنة  �سحية  بيئة 
الإن�����س��ان��ي��ة ت�����س��م��ح ل���ه ب��ال��ن��م��و ال�����س��ح��ي 
كل  يلتزم  والفكري،  والعقلي  اجل�سماين 
على  باملحافظة  ومعنوي  طبيعي  �سخ�س 
البيئة ومواردها الطبيعية ومنع الأ�سرار 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال���ت���ل���وث«. واأ���س��اف��ت 
والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف املنا�سبة لتنمي�ة ملكات�ه 
يف جمي�ع املج�الت«. املادة )55( »الرعاية ال�سحية حق جلميع 
املواطنني، وتكفل الدولة هذا احلق باإن�ساء خمتلف امل�ست�سفيات 
مهنة  القانون  وينظم  فيها،  والتو�سع  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
الوعي  ون�سر  املج�انية  ال�سحية  اخل�دمات  والتو�سع يف  الطب 
توفري  الدولة  »تكفل   )56( امل��ادة  املواطني��ن«.  بي�ن  ال�سح�ي 
اأو  املر�س  ح�الت  كافة يف  للمواطنني  الجتماعية  ال�سمانات 
العج�ز اأو البطالة اأو ال�سي�خ�وخ�ة اأو فقدان العائ�ل، كما تكفل 

ذلك ب�سفة خ�ا�سة لأ�سر ال�سهداء وفق�ا للقان�ون«.
 ،1995  /26 رقم  اليمنية  اجلمهورية  يف  البيئة  حماية  2-  قانون 
العربي  للمركز  الإل��ك��روين  امل��وق��ع  على  اإل��ك��رون��ي��اً  متوفر 

الإقليمي للقانون البيئي على الرابط التايل:
 http://arcel.kuniv.edu.kw/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=194
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ب���اأنَّ »م�سئولية  ذات��ه��ا  امل���ادة  3 م��ن  الفقرة 
املحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية 
الربية  احلياة  وحماية  التلوث  ومكافحة 
الدولة  �سلطات  تقع على عاتق  والبحرية 
واخلا�سة  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  الر�سمية 
وك���ذل���ك الأف��������راد«. ف��ه��ذا ال��ن�����س يك�سف 
اأن  مواربة  ول  فيه  لب�س  ل  �سريٍح  ب�سكٍل 
الأ�سا�سي  باحلق  لالإن�سان  يعرف  امل�سّرع 
ب��ي��ئ��ة ���س��ح��ي��ة وم���ت���وازن���ة  ال��ع��ي�����س يف  يف 
له  ت�سمح  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ك��رام��ة  م��ع  تتفق 
ب��ال��ن��م��و ال�����س��ح��ي اجل�����س��م��اين وال��ع��ق��ل��ي 
وال��ف��ك��ري، كما  وي��ق��رر مقابل ه��ذه احلق 
على  املحافظة  يف  م�سوؤوليتهم  ل��الأف��راد 
ال��ب��ي��ئ��ة وم����وارده����ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة 
والبحرية  الربية  احلياة  وحماية  التلوث 

والتزامهم مبنع الأ�سرار البيئية.  
حماية  جمال  يف  املتميزة  الأحكام  ومن 
املبداأ  �ساأن  يف   5/4 امل��ادة  قررته  ما  البيئة 
الدولة  �سلطات  »تلتزم  اأن:  م��ن  الوقائي 
الوطنية  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ر���س��م��ي��ة 
ممار�سة  عند  الأف���راد  وكذلك  والأجنبية 
اأيا كانت  اأفعال  اأو  اأو ت�سرفات  اأن�سطة  اأي 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا مب��ن��ح الأول�����وي�����ة مل���ب���داأ وق��اي��ة 
اإزال��ة  جم��رد  ولي�س  التلوث  ومنع  البيئة 
الأ�سرار بعد حدوثها اأو التعوي�س عنها«، 
التنمية  مبداأ  �ساأن  يف  ال�ساد�سة  والفقرة 
امل�ستدامة، التي ق�ست باأن »تلتزم �سلطات 

ال���دول���ة، خ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ق��وم ب��اإع��داد 
خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة مب���راع���اة 
القت�سادية  التنمية  يف  البيئة  اع��ت��ب��ارات 
التخطيط  وم�ستويات  م��راح��ل  جميع  يف 
اأ�سا�سياً  ج���زءاً  البيئي  التخطيط  وج��ع��ل 
للتنمية يف جميع  ال�سامل  التخطيط  من 
املجالت ال�سناعية والزراعية والعمرانية 
وال�سياحية وغريها لتجنب الآثار البيئية 

ال�سلبية يف امل�ستقبل«.  
وكذلك ما ورد يف �ساأن مبداأ امللّوث يدفع 
امل��ادة 9/4 من القانون التي قررت باأن  يف 
يتحمل  بالبيئة  ����س���رراً  اأح����دث  م��ن  »ك���ل 
عن  الناجمة  التكاليف  جميع  م�سئولية 
اإزال�������ة ال�������س���رر، ف�����س��ال ع���ن ال��ت��ع��وي�����س 
ع��ن��ه«. وم���ا ورد يف ال��ف��ق��رة ال�����س��اب��ع��ة من 
امل���ادة ال��راب��ع��ة يف ���س��اأن م��ب��داأ تقييم الأث��ر 
البيئي وا�ستخدام اأف�سل التقنيات املتاحة 
»ت��اأخ��ذ يف  اأن  ت��ق��رر  ال��ت��ي  البيئة  حل��م��اي��ة 
ع���ني الع���ت���ب���ار ك���ل م���ن ���س��ل��ط��ات ال��دول��ة 
والتعاونية  واخلا�سة  العامة  وموؤ�س�ساتها 
- وعلى وجه اخل�سو�س تلك التي ت�سطلع 
اأو  اجلديدة  للم�سروعات  تراخي�س  مبنح 
التي  الأجنبية  ال�سركات  وكذلك  القائمة 
تبا�سر اأن�سطتها داخل حدود اجلمهورية- 
مببداأ التقييم البيئي للم�سروعات بحيث 
ل يتعار�س اإجراء درا�سات التقييم البيئي 
م����ع درا������س�����ات اجل�������دوى الق���ت�������س���ادي���ة«. 
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»تلتزم  ت��ق��رر  ال��ت��ي  وامل���ادة 8/4/اأ  وك��ذل��ك 
با�ستخدام  اجل��دي��دة  وامل��راف��ق  امل�سروعات 
البيئة  حلماية  املتوفرة  التقنيات  اأف�سل 
امل�سروعات  اأم��ا  ال��ت��ل��وث،  على  وال�سيطرة 
واملرافق القائمة فتتقيد مبقايي�س حماية 
البيئة التي ي�سدرها جمل�س حماية البيئة 
ال��ت��زوي��د  اأو  خمت�سة  اأخ����رى  ج��ه��ة  اأي  اأو 
بالتقنيات والأجهزة التي متنع اإحداث اأي 

اأ�سرار حم�سو�سة بالبيئة«.  
اليمني  امل�سّرع  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  هذا 
ُي���الح���ظ م���ب���دا امل�������س���وؤول���ي���ات امل�����س��رك��ة 
البيئة  حماية  جم��ال  يف  للدول  واملتباينة 
اأجملت  التي  الثالثة  امل��ادة  تقريره يف  من 
اأهدافه  القانون، حيث جعلت من  اأه��داف 
املن�سو�س  التدابري  خ��الل  م��ن  »الإ���س��ه��ام 
ال��ق��ان��ون يف حماية  ه���ذا  اأح��ك��ام  يف  عليها 
ع���ن���ا����س���ر ال���ب���ي���ئ���ة ال����دول����ي����ة ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
»تنفيذ  وكذلك  وامل��ن��اخ«.  الأوزون  كطبقة 
اللتزامات الدولية املتعلقة بحماية البيئة 
امل��وارد  على  واملحافظة  التلوث  ومكافحة 
عليها اجلمهورية  ت�سادق  التي  الطبيعية 
اليمنية وفقا لت�سريعات الدولة النافذة«. 
الأح��ك��ام  م�ستوى  يف  الكبري  التطور  ه��ذا 
توؤهل  البيئة  حلماية  امل��ق��ررة  الت�سريعية 
ق����ان����ون ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة يف اجل��م��ه��وري��ة 
حلماية  منوذجياً  قانوناً  ليكون  اليمنية 
امل�سكالت  املنطقة والعامل. لكن  البيئة يف 

وتعر  ال��ي��م��ن   يف  املتفاقمة  القت�سادية 
ج����ه����ود ال���ت���ن���م���ي���ة، وغ����ي����اب ال����س���ت���ق���رار 
ال�����س��ي��ا���س��ي ع���ن ت��ل��ك ال���دول���ة ج��ع��ل متيز 
د�ستورها وقانونها يف جمال �سمان حقوق 
البيئية يبدو هام�سياً. لأن جودة  الإن�سان 
الأحكام القانونية وتطورها ل تكفي بحد 
�سيا�سياً  ذاتها ما مل ُيرافق ذلك ا�ستقراراً 
�سياٍق  ب��وج��ود  ي�سمح  واق��ت�����س��ادي��ا  واأم��ن��ي��اً 
عموماً  الإن�سان  فحقوق  معقول،  تنموي 
واحلقوق البيئية - على وجه اخل�سو�س- 
يف  الأم��ث��ل  النحو  على  اإن��ف��اذه��ا  ميكن  ل 
ظل تدهور الأو�ساع القت�سادية والأمنية 

وال�سيا�سية. 
الفرع الثاين: احلقوق البيئية 

الإجرائية يف د�ستور اجلمهورية 
اليمنية

الإجرائية  البيئية  احلقوق  جم��ال  ويف 
امل��ادة احلادية واخلم�سني من  ق��ررت  فقد 
للمواطن  »ي��ح��ق  ب��اأن��ه  اليمني  ال��د���س��ت��ور 
حقوقه  حل��م��اي��ة  ال��ق�����س��اء  اإىل  ي��ل��ج��اأ  اأن 
تقدمي  وله احلق يف  امل�سروعة  وم�ساحلة 
ال�����س��ك��اوي والن���ت���ق���ادات وامل��ق��رح��ات اإىل 
اأج����ه����زة ال����دول����ة وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا ب�����س��ورة 
ُيفيد  ما  وهو  مبا�س�رة«.  غي�ر  اأو  مبا�س�رة 
العدالة  اأن احلق يف احل�سول على  �سمناً 
البيئية ب�سقيها الإداري والق�سائي مكفول 
مبوجب هذا الن�س الد�ستوري. وقد اأنفذ 
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مبا�سراً  اإن��ف��اذاً  احل��ق  ه��ذا  اليمني  امل�سّرع 
تقرير منح جمعيات  ومتقدماً من خالل 
ميني  �سخ�س  واأي  اليمنية  البيئة  حماية 
اأو م��ع��ن��وي ح���ق م��ب��ا���س��رة  اآخ�����ر ط��ب��ي��ع��ي 
الدعوى املدنية �سد اأي �سخ�س طبيعي اأو 
اعتباري ت�سبب بفعله اأو اإهماله بالإ�سرار 
امل�ساهمة  اأو  الطبيعية  ومكوناتها  بالبيئة 
امل��ادة  وف�����س��اده��ا حيث ن�ست  ت��ده��وره��ا  يف 
الثانية والثمانني من قانون حماية البيئة 
حماية  جلمعيات  »يجوز  اأن��ه  على  اليمني 
مبا�سرة  �سخ�س  ول��ك��ل  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
الدعوى املدنية �سد اأي �سخ�س طبيعي اأو 
اعتباري ت�سبب بفعله اأو اإهماله بالإ�سرار 
امل�ساهمة  اأو  الطبيعية  ومكوناتها  بالبيئة 
ت��ده��وره��ا وف�����س��اده��ا ويف ح��ال��ة احلكم  يف 
�سندوق  يف  التعوي�سات  ت��ودع  بالتعوي�س 
التعوي�س  قيمة  وتخ�س�س  البيئة  حماية 
به لالإنفاق على حماية وحت�سني  املحكوم 

وتنمية البيئة«.
قرر  امل�سّرع  اأن  الن�س  هذا  يف  فاجلديُد 
ال����دع����وى لي�س  اإق����ام����ة  امل����واط����ن يف  ح���ق 
اخلا�سة،  مبمتلكاته  الإ����س���رار  مبنا�سبة 
ولكن مبنا�سبة الإ�سرار بالبيئة ومكوناتها 
ت���ده���وره���ا  يف  امل�����س��اه��م��ة  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ت�����وؤول ال��ت��ع��وي�����س��ات  اأن  وف�����س��اده��ا، ع��ل��ى 
�سندوق  اإىل  الق�ساء  بها  يحكم  قد  التي 
التعوي�س  قيمة  وتخ�س�س  البيئة  حماية 

به لالإنفاق على حماية وحت�سني  املحكوم 
البيئية  باقي احلقوق  اأما  البيئة.  وتنمية 
الإجرائية فمكفولة - على نحو معقوٍل-  
يف ���س��ي��اق��ه��ا ال��ع��ام يف د���س��ت��ور وت�����س��ري��ع��ات 

اجلمهورية اليمنية.

املطلب الثامن: تقييم واقع احلقوق 
البيئية يف قوانني دول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية
م���ن خ����الل ا���س��ت��ع��را���س د����س���ات���ري دول 
العربية،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ور�����س����د ال��ن�����س��و���س امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��ق��وق 
البيئية املو�سوعية والإجرائية فاإنه ميكن 

اإيراد املالحظات التالية:
اأوًل: ظهرت »البيئة« يف بع�س ن�سو�س 
د�ساتري دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ال��ب��ع�����س الآخ�������ر، ومي��ك��ن  ال��ع��رب��ي��ة دون 
ت��اري��خ  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ن�سبياً،  ذل���ك  تف�سري 
القدمية،  فالد�ساتري  ال��د���س��ت��ور،  ���س��دور 
ال���ت���ي ����س���درت يف ���س��ت��ي��ن��ي��ات و���س��ب��ع��ي��ن��ات 
القرن املا�سي خلت من الإ�سارة اإىل البيئة 
كد�ستور دولة الكويت، والد�ستور الإحتادي 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة. يف حني 
 – احلديثة  الد�ساتري  يف  »البيئة«  ظهرت 
ن�سبياً- لدول املجل�س كد�ستور دولة قطر، 
والنظام الأ�سا�سي ل�َسلطنة ُعمان، والنظام 
الأ����س���ا����س���ي ل��ل��ح��ك��م يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة، ود���س��ت��ور مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن. 
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فقد  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول  م��ن  وق��ري��ب��اً 
ح�����س��رت ال��ب��ي��ئ��ة ب�����س��ك��ٍل لف����ٍت يف د���س��ت��ور 

اجلمهورية اليمنية وقوانينها. 
ال��ب��ي��ئ��ة،  ظ���ه���ور  اأن  ُي����الح����ظ  ث��ان��ي��ًا: 
مل ي��ك��ن ب�����س��ي��غ��ة احل���ق ال����ذي ي��ت��م��ت��ع به 
الإن�سان، ولكنه جاء ب�سيغة التزام الدولة 
واملحافظة  البيئة  بحماية  وم�سوؤوليتها 
اإىل  ُي�����س��ري  وه���و  الطبيعي،  ت��وازن��ه��ا  ع��ل��ى 
طبيعة دور الدولة يف دول جمل�س التعاون، 
ال���رع���وي، حيث  ال����دور  عليه  يغلب  ال���ذي 
يف  كبرية  م�سوؤولياٍت  ال��دول��ة  فيه  تتوىل 
جم���ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وحت��ق��ي��ق التنمية 
وت��وف��ري ال��رع��اي��ة وال���رف���اه ل��ل��م��واط��ن��ني. 
ول��ع��ل ال��ق��وة الق��ت�����س��ادي��ة ل���دول املجل�س 
طبيعة  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  لعبت   - عموماً   -
البيئة ال�سحية من  التعامل مع احلق يف 
حماية  عن  م�سوؤولة  الدولة  اعتبار  حيث 
البيئة ومنع التلوث عنها وحفظ التوازن 

الطبيعي بني عنا�سرها. 
الطبيعية  ل���ل���روات  مل���ا  ن���ظ���راً  ث��ال��ث��ًا: 
ال��دول  اقت�ساد  بناء  يف  كبريٍة  اأهميٍة  من 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  ع���م���وم���اً، ودول جم��ل�����س 
هذه  ف��اإن  خ��ا���س؛  ب�سكٍل  العربية  اخلليج 
الد�ساتري ت�سمنت الإ�سارة ال�سريحة اإىل 
يف  ملكيتها  وح�سر  الطبيعية،  ال����روات 
ال��دول امتياز  اأن متنح  اإج��ازة  الدولة، مع 
ا�ستغالل هذه الروات جلهاٍت اأخرى وفق 

اإجراءات و�سوابط حتددها القوانني - ذات 
املتعلقة  الن�سو�س  ظهرت  وق��د  ال�سلة-. 
بالروات الطبيعية يف جميع د�ساتري دول 

املجل�س بال ا�ستثناء. وب�سيغ متقاربٍة.
والتنمية  ال��ت��ن��م��ي��ة،  م��ف��ه��وم  اأن  راب��ع��ًا: 
والتنمية  ال�ساملة،  والتنمية  امل�ستدامة، 
د����س���ات���ري دول  الق���ت�������س���ادي���ة، ظ���ه���رت يف 
هذه  ب��ني  احلا�سم  التباين  رغ��م  املجل�س، 
فالتنمية  ال��ب��ي��ئ��ي.  امل��ن��ظ��ور  يف  امل��ف��اه��ي��م 
الغاية  هي  ال�ساملة  التنمية  اأو  امل�ستدامة 
التي ي�سعى القانون البيئي اإىل حتقيقها.  
فهما  القت�سادية،  والتنمية  التنمية،  اأما 
بل  ب��ي��ئ��ي��اً،  ب��ع��داً  يت�سمنان  ل  م��ف��ه��وم��ان 
مبعزٍل  وحدها  القت�سادية  التنمية  لعلَّ 
وي��وؤدي  اأدى  ما  هي  ال�ستدامة  فكرة  عن 
وعليه  وا���س��ت��ن��زاف��ه��ا.  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ده��ور  اإىل 
التنمية  اإىل  اأ���س��ارت  التي  الن�سو�س  ف��اإن 
امل�����س��ت��دام��ة اأو ال�����س��ام��ل��ة، ه��ي ال��ت��ي ميكن 
اعتبارها ن�سو�ساً بيئيٍة باملفهوم الدارج يف 

علم القانون البيئي.
خام�سًا: رغم �سُح م�سادر املياه، وندرتها 
يف خم��ت��ل��ف دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل��دول 
اخلليج العربية، فاإن د�ساتري دول املجل�س 
مل تت�سمن ن�سو�ساً �سريحًة تتعلق بهذا 
باملعنى  الأخ��ذ  امل���ورد، ولذلك فال بد من 
ال���وا����س���ع ل���ل���روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا 
ف�ساًل  امل��ي��اه،  م�سادر  ت�سمل  فيما  ت�سمل 
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عن الروات املعدنية والنفط والغاز. 
املجل�س  دول  د�ساتري  �ساد�سًا: ظهرت يف 
ن�����س��و���ٌس ت��ت��ع��ل��ق مب��و���س��وع��اٍت ت��ت��ع��ل��ق يف 
ج��وه��ره��ا ب��ال��ب��ي��ئ��ة اأو ب���اأح���د ع��ن��ا���س��ره��ا، 
ك�����واج�����ب ال�����دول�����ة يف ت����وف����ري ال���رع���اي���ة 

ال�سحية، والتعليم.
الإجرائية  البيئية  احلقوق  اأن  �سابعًا: 
ت���ب���دو يف و�����س����ٍع اأف�������س���ل م����ن ن��ظ��ريات��ه��ا 
اأن  اإىل  م�����رده  ذل����ك  ول���ع���ل  امل��و���س��وع��ي��ة، 
م�سامني احلقوق البيئية الإجرائية تبدو 
قريبًة من م�سامني بع�س حقوق الإن�سان 
امل�����س��ت��ق��رة يف الإع�����الن�����ات والت���ف���اق���ي���ات 
الدولية، كاحلق يف احل�سول على العدالة، 
�سنع  ال�����س��ع��ب��ي��ة يف  امل�����س��ارك��ة  يف  واحل�����ق 
القرار، واحلق يف احل�سول على املعلومات. 
امل�ساركة  يف  باحلق  يتعلق  فيما  ثامنًا: 
ال��و���س��ع  ف����اإن  ال���ق���رار،  ��ن��ع  ���سُ يف  ال�سعبية 
الراهن لهذا احلق يف د�ساتري دول جمل�س 
بواقع  حمكوماً  ي��ب��دو  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
جمتمعات هذه الدول وتركيبتها ال�ُسكانية، 
وم�ستويات التعليم فيها، والوعي البيئي. 
ال�سعبية  امل�ساركة  حق  بني  الرتباط  هذا 
وواق����ع جم��ت��م��ع��ات دول امل��ج��ل�����س ي��ف��ر���ُس 
للتغريات  واق��ع ه��ذا احل��ق تبعاً  تطوراً يف 
املجل�س  دول  جم��ت��م��ع��ات  ت�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
وث��ورة  فيها،  التعليم  ن�سبة  ارتفاع  ب�سبب 
التي  واملعلومات،  والت�سالت  املوا�سالت 

الأهمية على  بالغة  اآث��اراُ  و�سترك  تركت 
اخلليج  دول  ملجتمعات  ال��ع��ام��ة  ال�����ِس��م��ات 

العربية. 
نتائج الدرا�سة

والتحليل  وال��ر���س��د  ب��ال���س��ت��ق��راء  تبني 
لأحكام د�ساتري دول جمل�س التعاون لدول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��ق��وق 

البيئية مايلي:
جمل�س  دول  د�ساتري  غالبية  ح��داث��ة   -
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، وه����ذا ُي��ف�����س��ر - اإىل 
ح����ٍد ك���ب���ري- واق�����ع الإ������س�����ارة اإىل ال��ب��ي��ئ��ة 
املحافظة  يف  ال���دول���ة  وم�����س��وؤول��ي��ة  ف��ي��ه��ا، 
احلديثة  ف��ال��د���س��ات��ري  وح��م��اي��ت��ه��ا؛  عليها 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 
فيما  وا���س��ح��ًة  اأح��ك��ام��اً  ت�سمنت  العربية 
ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��و���س��وع��ي��ة، 
ع���ل���ى خ�����الف ال���د����س���ات���ري ال���ت���ي ����س���درت 
اخلا�سة  املفاهيم  وا���س��ت��ق��رار  ن�سوج  قبل 
ذلك  ويت�سح  البيئية.  الإن�����س��ان  بحقوق 
من ا�ستعرا�س اأحكام د�ستور دولة الكويت، 
وال��د���س��ت��ور الإحت�������ادي ل���دول���ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي خ��ل��ت مت���ام���اً من 
الإ�سارة اإىل البيئة، فلم يرد يف الد�ستورين 
يف  املواطن  حق  تقرر  ن�سو�ساً  املذكورين 
مل  كما  م��ت��وازن��ة،  �سحيٍة  بيئة  يف  العي�س 
اإل��ت��زام ال��دول��ة بحماية  ت��رد الإ���س��ارة اإىل 
ال��ب��ي��ئ��ة و���س��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��وازن��ه��ا 
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الطبيعي. وقد تبني بالإ�ستقراء اأن د�ستور 
دول����ة ق��ط��ر، ود���س��ت��ور مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، 
والنظام الأ�سا�سي ل�َسلطنة ُعمان، والنظام 
الأ����س���ا����س���ي ل��ل��ح��ك��م ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سعودية ت�سمنت ن�سو�ساً �سريحة ُتقرر 
اإلتزاماً على الدولة ب�سمان حماية البيئة 
واملحافظة على توازنها الطبيعي، وهو ما 
يف  العي�س  يف  الإن�سان  حلق  اإق���راراً  ُي�سّكل 

بيئٍة �سحيٍة متوازنٍة طبيعياً.
جمل�س  دول  د���س��ات��ري  ك��اف��ة  ت�سمنت   -
ن�سو�ساً  ال��ع��رب��ي  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��روات  ال��دول��ة  مبلكية  تتعلق  وا���س��ح��ًة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���ت���زام���ه���ا ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
ه����ذه ال������روات وا���س��ت��غ��الل��ه��ا مب���ا يحقق 
التنمية. ورمبا يرجع �سبب اهتمام امل�سّرع 
حتتويه  ملا  نظراً  الأم���ر،  بهذا  الد�ستوري 
اأق��ال��ي��م دول جمل�س ال��ت��ع��اون م��ن ث��روات 
جمل�س  دول  ت��ع��ت��رب  اإذ  ه��ائ��ل��ة،  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
والغاز،  النفط  منتجي  طليعة  يف  التعاون 
وه���ي - ع��ل��ى ت��ب��اي��ٍن ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا- حتتل 
املراتب املتقدمة بني دول العامل من حيث 
اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه��ا م��ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از، فكان 
وجلياً  وا�سحاً  الد�ستوري  امل�سّرع  اهتمام 
التنمية  ِعماد  ال��روات لأنها  مبلكية هذه 

واحلياة يف تلك الدول.
تبدو  الإج��رائ��ي��ة  البيئية  احلقوق  اأن   -
يف و����س���ٍع اأف�������س���ل م���ن احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

املو�سوعية. فجميع د�ساتري دولة جمل�س 
تت�سمن  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
اأح���ك���ام���اً ت���ق���رر احل���ق���وق ال���ت���ي ُت�����س��ه��م يف 
����س���م���ان احل����ق����وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة الإج����رائ����ي����ة، 
ال�سعبية،  امل�����س��ارك��ة  يف  احل���ق  يف  املتمثلة 
واحلق يف احل�سول على املعلومات، واحلق 
يف الو�سول اإىل العدالة. مع مالحظة اأن 
العام  ال�سياق  يف  م�سمونة  احل��ق��وق  ه��ذه 
حل��ق��وق الإن�������س���ان وح��ري��ات��ه الأ���س��ا���س��ي��ة، 

ولي�س يف ال�سياق البيئي ب�سكٍل خا�س. 
ال�����س��ع��ب��ي��ة يف  امل�����س��ارك��ة  - م���ا زال ح���ق 
والبيئية على   - العامة،  القرارات  �سناعة 
تطّور  بدرجة  حمكوماً  اخل�سو�س-  وجه 
امل��ف��اه��ي��م وامل��م��ار���س��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
دول جمل�س التعاون. فجميع هذه الدول 
لديها جمال�س للت�سريع، ولكن اآلية تاأليف 
هذه املجال�س تتباين من دولة اإىل اأخرى، 
وبا�ستثناء جمل�س النّواب يف دولة الكويت، 
اليمنية،  اجلمهورية  يف  ال��ن��ّواب  وجمل�س 
اأع�ساء  بع�س  اأو  جميع  تعيني  اآل��ي��ة  ف���اإن 
امل��ج��ال�����س »ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة« م���ن ِق��ب��ل راأ�����س 
الدولة ما زال هو الو�سع ال�سائد يف باقي 
ال�ُسلطات  اأن  كما  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول 
ما  املجال�س،  لهذه  املمنوحة  »الت�سريعية« 
الن�سو�س  بحكم  ن�سبياً  حم����دودًة  زال���ت 
الد�ستورية املحكومة - بدورها - بال�سياق 
التعاون  جمل�س  دول  ملجتمعات  التطوري 
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ل�����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، مم���ا ي��ع��ن��ي اأن 
للو�سول  للتطور  باباً  تبقى  امل�ساألة  ه��ذه 
ال�سائدة  امل��ع��اي��ري  م��ع  تتما�سى  �سيٍغ  اإىل 
يف  خ�������س���و����س���اً  ال�����ع�����امل،  دول  م��ع��ظ��م  يف 
ظ���ل ال��ن��ه�����س��ة ال�����س��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا 
دول امل��ج��ل�����س، وان���ف���ت���اح جم��ت��م��ع��ات ه��ذه 
املعلومات  ث��ورة  بفعل  ال��ع��امل  ال���دول على 
والت�سالت وانتقال الأفراد من واإىل هذه 

الدول.  
- ن����ظ����راً ل����ل����دور ال���وا����س���ع ل���ل���دول���ة يف 
ال���ت���ع���اون، ف����اإن ال��ن�����س��و���س  دول جم��ل�����س 
وخا�سة  البيئية  احلقوق  ببع�س  اخلا�سة 
تقرير  �سيغة  يف  ج��اءت  منها،  املو�سوعية 
التزام على الدولة ب�سمان احلق، ومل ترد 
للتمتع  للمواطن  احل��ق  تقرير  �سيغة  يف 
ب��ه��ذه احل���ق���وق. وه���و م���ا ي��ع��ك�����س احل��ال��ة 
وال��دور  املجل�س،  دول  ملجتمعات  التنموية 
ال���رع���وي ال����ذي ت��ت��وله ال���دول���ة يف تلبية 
باحلقوق  ومتتعهم  املواطنني  احتياجات 

التي تلتزم الدول ب�سمانها.
املُناخية  الظروف  يف  الكبري  الت�سابه   -
والبيئية بني دول جمل�س التعاون وكذلك 
فر�س  جمتمعاتها،  خ�سائ�س  يف  الت�سابه 
امل�سّرع  تناول  كيفية  يف  الت�سابة  من  نوعاً 
ال����د�����س����ت����وري جل���م���ل���ة احل����ق����وق امل����ق����ررة 
البيئية  واحل���ق���وق  ع��م��وم��اً،  ل��ل��م��واط��ن��ني 

ب�سكٍل خا�س.  

فعلى  اليمنية،  للجمهورية  بالن�سبة   -
الرغم من اأنها ل تتمتع - حتى تاريخه-  
التعاون  جمل�س  يف  »الكاملة«   بالع�سوية 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا بحكم 
ق��رب��ه��ا اجل���غ���رايف م���ن ال�����دول الأع�����س��اء 
ف��ي��ه، وجم���اورت���ه���ا ل��ب��ع�����س ه����ذه ال����دول، 
وق���ب���ول ع�����س��وي��ت��ه��ا يف ب��ع�����س م��وؤ���س�����س��ات 
اأن  اإل  ال�سيادية«،  »غ��ري  التعاون  جمل�س 
اجلمهورية  د�ستور  واق��ع  وا�ستقراء  بحث 
ال��ي��م��ن��ي��ة وق����ان����ون ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة فيها 
احلقوق  لواقع  ملحوٍظ  تطوٍر  عن  ك�سف 
الن�سو�س.  م�ستوى  على  فيهما  البيئية 
احلقوق  لواقع  الكبري  التطور  هذا  ولكن 
البيئية، ومبادئ القانون البيئي يف النظام 
من  ق��ّل��ل  اليمنية  للجمهورية  ال��ق��ان��وين 
م��ي��زت��ه ال��ن��ظ��ري��ة ان��ع��ك��ا���س��ه امل���ح���دود على 
التنموية  احل��ال��ة  ب�سبب  ال���واق���ع؛  اأر�����س 
بعدم  �سلباً  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  اليمنية  للدولة 
والظروف  والأمني،  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
الدولة  تعانيها  التي  ال�سعبة  القت�سادية 
القول  اإىل  يدعونا  ال��ذي  الأم��ر  اليمنية، 
ب����اأن جم���رد ت�����س��م��ني احل���ق���وق وامل��ف��اه��ي��م 
الوطنية  القوانني  اأو  الد�ستور  يف  البيئية 
الأخ�������رى ل ي��ك��ف��ي وح�����ده ل��ل��ت��ح��ق��ق من 
���س��م��ان ه����ذه احل���ق���وق، وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
عن  مبعزل   - وحده  فالت�سريع  وتنميتها، 
والتنمية  والأم��ن��ي  ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار 
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اأن ينجح يف كفالة  القت�سادية- ل ميكنه 
احلقوق البيئية وحمايتها.

 
التو�سيات

- ���س��رورة ق��ي��ام امل�����س��ّرع ال��د���س��ت��وري يف 
ال��ك��وي��ت ودول����ة الإم������ارات العربية  دول����ة 
امل��ت��ح��دة ب������اإدراج ال��ب��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ي��ة �سمن 
م��ن��ظ��وم��ة احل���ق���وق امل���ق���ررة ل��ل��م��واط��ن��ني، 
�سواٌء ورد هذا احلق يف �سيغة احلق الذي 
يتمتع به الإن�سان، اأو يف �سيغة التزام على 
واملحافظة  البيئة  حماية  ب�سمان  الدولة 

على توازنها الطبيعي.
ت���دري���ج���ي���اً- على   - ال��ع��م��ل  ����س���رورة   -
ال��ت�����س��ري��ع يف معظم دول  ه��ي��ئ��ات  ت��ط��وي��ر 
تاأليف  اآل��ي��ة  ح��ي��ث  م��ن  ال��ت��ع��اون،  جمل�س 
ال�ُسلطات  وم���دى  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  ال��ه��ي��ئ��ات 
املقررة لهذه الهيئات يف جمالت الت�سريع 
التنفيذية.  ال�ُسلطة  اأعمال  على  والرقابة 
البيئي  الوعي  دوٍر يف تعزيز  ملا لذلك من 
لدى الأفراد، وتعزيز م�ساركتهم يف �سناعة 
ال���ق���رارات ال��ع��ام��ة يف ال��دول��ة ب��وج��ٍه ع��ام، 

والقرارات البيئية على وجه التحديد.
د�ساتري دول  ادراج ن�سو�س �سريحة يف 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

ت�����س��م��ن ح���ق امل���واط���ن يف احل�����س��ول على 
املعلومات من اجلهات الر�سمية واخلا�سة، 
وخ���ا����س���ة امل���ع���ل���وم���ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة، ���س��م��ن 
العامة  امل�سلحة  ُتراعي  و�سروط  �سوابَط 

ومقت�سيات الأمن الوطني.
ب��اق��ي دول جمل�س  ت��ق��وم  اأن  ���س��رورة   -
ال��ت��ع��اون ب��الق��ت��داء ب��ن��ظ��ريات��ه��ا م��ن دول 
الأخ����رى  ال���ع���امل  دول  ب��ع�����س  اأو  امل��ج��ل�����س 
ُيعرف  ما  اأو  ال�سيادية  ال�سناديق  باإن�ساء 
يف ب��ع�����س ال�������دول ب�����س��ن��ادي��ق الأج����ي����ال، 
القادمة  الأج��ي��ال  اإع��ط��اء  ل�سمان  وذل���ك 
التنمية  يف  حقهم  ال���دول  تلك  اأب��ن��اء  م��ن 
ولعل  امل��ت��ج��ددة.  غ��ري  الطبيعية  وامل����وارد 
والقطرية  والكويتية  الإماراتية  التجربة 
يف ه���ذا امل���ج���ال ُت�����س��ّك��ُل م���ث���اًل ل��ل��م��ح��اك��اة 
ج��زء من  اإي���داع  خ��الل  م��ن  وال�ستن�ساخ؛ 
غري  الطبيعية  ال��روات  ا�ستغالل  عوائد 
يف   - ال��غ��ازي��ة  و/اأو  النفطية   - امل��ت��ج��ددة 
العوائد  ه��ذه  لإدارة  ا�ستثمارية  �سناديق 
ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال  م��ن��ح  ب��ه��دف  وتنميتها 
ف��ر���س��ة ال���س��ت��ف��ادة م��ن ع��وائ��د ا�ستغالل 
اأنها  الدرا�سات  ُت�سري  التي  ال���روات  ه��ذه 
حمدودة - حتى ولو كانت كبرية- واأنها يف 

طريقها للن�سوب.
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قائمة امل�سادر 
العامة  ل��الأم��ان��ة  الر�سمي  الإل��ك��روين  1-  امل��وق��ع 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية:
http://www.gcc-sg.org/

2- املركز العربي الإقليمي للقانون البيئي:
http://arcel.kuniv.edu.kw/

اإلكروين  متوفر  اليمنية،  اجلمهورية  3-  د�ستور 
على البوابة الإلكرونية للحكومة اليمنية:

http://www.yemen.gov.ye/portal/Default.
aspx?tabid=2618

العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الإحت����ادي  4-  الد�ستور 
املتحدة، متوفر اإلكرونياً على املوقع الر�سمي 

ملجل�س الوزراء الإماراتي:
http://www.uaecabinet.ae/Arabic/UAEGo-
vernment/Pages/ConstitutionOfUAE.aspx

5-  د�ستور مملكة البحرين، متوفر اإلكرونياً على 
ال�سورى  ملجل�س  الر�سمي  الإل��ك��روين  امل��وق��ع 

البحريني:
http://www.shura.bh/LegislativeResource/
Constitution/Pages/default.aspx

6-  د�ستور دولة قطر، متوفر اإلكرونياً على املوقع 
الر�سمي للديوان الأمريي:

http://www.diwan.gov.qa/arabic/Qatar/
constitution.htm

7-  د���س��ت��ور ���س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان، م��ت��وف��ر ع��ل��ى امل��وق��ع 
الر�سمي ملجل�س ال�سورى الُعماين:
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