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               ABSTRACT 

 

 

Islamic law is characterized by its religious aspect that calls conscience to respect it 

and not violate it. Therefore, Accountable Individuals understand that in cases that 

crimes may not be proven legally, they could certainly be proven religiously. Moral 

aspect is also fully taken care of in Islamic law. Islamic law is a comprehensive 

system of religious and worldly life.  The animal rights which is part of the 

environmental universe is one of the most important environmental issues of concern 

and respect by Islamic law especially in its moral and ethical aspect. Environment 

which means everything surrounding Being and the concepts related to it such as the 

Ecological Balance are of interest of Islamic law as well as ecologists, international 

organizations and governments. And that Iran and Sudan are among Muslim 

countries which passed laws related to environment. They also founded special 

organizations for this matter. All these indicate the importance of the environment in 

these countries. 

Keywords: Environment - Animal Rights - The Ecological Balance - Iranian Law - 

Sudanese Law - International Treaties. 
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 ملخصال

 بأن هلا صبغ  ديني  تدعو الضمري اىل احرتامها و عدم خمالفتها ، فيشعر املكةلفون بأنه إذا ملتتميز الشريع  اإلسالمي  
تثبت جرمي  قضاء فال تسقط ديان  و اجلانب األخالقي مراعى يف الشريع  متام الرعاي  ، كما أن الشريع  اإلسالمي  متتاز 

بيئي  حليوان و هو جزء من الكون البيئى من أهم القضايا البالشمولي  فهي نظام لةلدين و الدنيا فعةليه إن مراعاة حقوق ا
حتظى باالهتمام و االحرتام من قبل الشريع  اإلسالمي  خاص  يف اجلانب األخالقي و املعنوي و اليت اعتربت يف الشريع  

التوازن البيئي هي  ثلاإلسالمي  )أمثال أمم البشر( .البيئ  اليت هي كل شي حول الكائن احلي و املفاهيم املتعةلق  هبا م
حمل اهتمام عند الشريع  و عةلماء البيئ  و األنظم  و املنظمات الدولي  وإن إيران و السودان من البالد اإلسالمي  الةلتني 
مل تغفال عن سن القوانني املتعةلق  هبا مستقةل  و هلا تطبيقاهتا و منظماهتا  اخلاص  . و هذه كةلها تدل عةلى أمهي  البيئ  يف 

 البةلدين.هذين 
 :الكلمات المفتاحية

 املعاهدات الدولي  -القانون السوداين -القانون اإليراين  -التوازن البيئي  -حقوق احليوان -البيئ  
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 مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره. من يهده اهلل فال مضل له ومن يضةلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال اهلل 

 شريك له وأن حممداً  عبده ورسوله.وحده ال 

أما بعد: فمن خصائص الشريع  اإلسالمي  الشمولي  يف التشريع، حيث مشةلت أحكامها كل شؤون احلياة مبا فيها البالد 
والعباد والبقاع والبهائم، واإلنسان ميتاز من بني اخلالئق بأنه ذوعقل وشعور عاٍل ، فبإمكانه أن يستثمر من هذا الكون 

،  ألن الكون مذّلل ومسّخٌر لإلنسان وذلك بأمر اهلل وحكمته سبحانه وتعاىل لرتفيع درجات حياته والتمتع من مةلذاهتا،
هو [ وقال اهلل تعاىل أيضاً: 20]لقمان: سّخر لكم ما يف السموات وما يف األرضكما قال يف كتابه العزيز: 

 [.29]البقرة: الذي خةلق لكم ما يف األرض مجيعاً 

 [.15]املةلك:  األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكةلو من رزقه هو الذي جعل لكموقال اهلل تعاىل أيضاً: 

والقاعدة: أن النعم تستوجب الشكر ومراعاة ولكن االستعمار واستثمار اإلنسان لةلكون والتمتع به له حدود، 
 وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتةلفاً  ، قال اهلل تعاىل: الحدود والحقوق

أكةله والزيتون والرمان متشاهباً وغري متشاهباً كةلوا من مثره إذا أمثر وأتو حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب 
]البقرة:  كةلوا واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين  [ وقال اهلل تعاىل: 141]األنعام:  املسرفني
100.] 

جعةلكم خةلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصوراً وتنحتون واذكروا إذ  وقال اهلل تعاىل أيضاً: 
 [.74]األعراف:  اجلبال بيوتاً فاذكروا اهلل آالء اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين

 ة: تدل هذه اآليات الشريف  عةلى أن هذه النعم مباح  لإلنسان يتمتع هبا ويستعمرها ولكنه البد من مراعاوجه الداللة
 حدودها ومن يتجاوز احلقوق وحدود هذه النعم يعّد مفسداً يف األرض.

وإن موضوع البيئ  عنوان عريض يتضمن فروعاً ومسائل كثرية واالهتمام هبا من خالل البحوث وإقام  املؤمترات وغريها 
 تعّد من ضروريات هذا العصر، ألهنا كما سيأيت ضمن هذا البحث )حفظ البيئ  من التةلف( وأيضاً 
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)حفظ البيئ  بالتنمي ( يعّد من مقاصد الشريع . كما أن مراعاة حقوق احليوان ـ وهو جزء من الكون البيئي ـ من  
اليت البد من االهتمام الكثري هبا. أهم القضايا البيئي   

بشري  عةلى الرغم من أن النظر واالهتمام بالبيئ  خاص  احليوانات من حيث االنقراض يعّد من واجبات السةلط  ال
إال أن احلقوق والواجبات جتاه البيئ  ينبغي أالّ تقّصر يف منع االنقراض . وإمنا هناك واجبات أخالقي  البد من مراعاهتا 

 جتاه تةلك النعم.

كما يالحظ أن الغربيني واألوروبيني قد اهتموا بالبيئ  اهتماماً كبرياً وعند دراس  عةلمي  وأخالقي  يف بعض أقسام 
احليوانات كاملنظوم  البيئي  يتبني أهنا حتظى باالهتمام واالحرتام من قبل باحثيهم وعامتهم.البيئ  ومنها   

كم يالحظ يف األفالم العةلمي  واملعارض واملؤمترات اهتمامهم باحليوانات من حيث الرفق هبا ومعاجلتها الصحي  
النظر عن بعض األحكام السةلبي  شرعاً اليت وقد يصل أحياناً االهتمام هبا إىل مستوى االهتمام بالبشر وهذا بغض 

 ترتتب عةلى منهج سةلوكهم باحليوانات.

ولكن بعد دراس  تارخيي  دقيق  نالحظ أن الشريع  اإلسالمي  قبل قرون طويةل  قد سبقت الغربيني يف االهتمام 
ط حافةل  بالقواعد العام  والضواببالبيئ  والعناي  هبا خاص  احليوانات ، حيث إن القرآن الكرمي والسن  النبوي  الشريف  

 اخلاص  واألحكام التفصيةلي  تؤكد عةلى وجوب االهتمام بالبيئ  ومنها مراعاة حقوق احليوان.

فالشريع  اإلسالمي  مل ولن تغفل عن تشريع األحكام املتعةلق  بالبيئ  واالهتمام هبا وذلك هو مفهوم مشولي  هذه 
لق القادر احلكيم.الشريع  الغراء اليت هي منزّل  من اخلا  

 أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع

 تعود أمهي  البحث وسبب اختياره إىل أسباب وأمهها:

ـ أمهي  احلفاظ عةلى التوازن البيئي، حيث إن اإلخالل يف أحد عناصر البيئ  مثل استعمار احليوانات من دون  1  

 مراعاة حدودها يؤدي إىل االنقراض وبالتايل إىل خةلل يف التوازن البيئي؛ فال بّد من االهتمام حبفظ عناصر البيئ  
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 بغي  احلفاظ عةلى التوازن البيئي وذلك من خالل الرتبي  البيئي  اليت تتحقق بتقدمي البحوث واملؤمترات وغريها.

املنع حليوان يتّم يف أغةلب األحيان بقصد االنتفاع البشري واملادي و كما يالحظ أن االهتمام بالبيئ  ومبا فيها ا  -2
من انقراض عنصر من عناصر البيئ  اليت تعود إىل املصاحل الدنيوي  فةلم يـُرَّكز عةلى اجلانب األخالقي واملعنوي. فاالهتمام 

يع  اإلسالمي  )أمثال عتربت يف الشر بالبيئ  خاص  االهتمام باحليوانات يف اجلانب األخالقي واملعنوي له أمهيته واليت ا
وما من داب  يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من أمم البشر( فقال اهلل تعاىل: 

 [.38]األنعام:  شيء مث إىل رهبم حُيشرون

 وهذا كةله دفعنا إىل اختيار البحث ودراسته.

 منهج البحث:

االستقرائي مع التحةليل والوصف استناداً إىل األدل  والنصوص الشرعي  والقانوني  متضمنً  املعاهدات اتبعنا املنهج 
 واالتفاقيات واملؤمترات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين.

 خطة البحث:

يع  اإلسالمي  يتكون هذا البحث الذي هو بعنوان )احلفاظ عةلى البيئ  من خالل محاي  احليوان ـ مقارن  بني الشر 
 واملعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين( من فصةلني وخامت .

 الفصل األول

بيان بعض املصطةلحات املتعةلق  باملوضوع مع حمل  تارخيي  عن قانون البيئ  يف املعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين 
 والسوداين وفيه مبحثان:

ات واملفاهيم املتعةلق  باملوضوع.: بيان بعض املصطةلحالمبحث األول  

: حمل  تارخيي  عن قانون محاي  البيئ  يف املعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين.المبحث الثاني  
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 الفصل الثاني

 أهمية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية والقانونين اإليراني والسوداني.

 وفيه مبحثان:

همية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية.المبحث األول: أ  

 المبحث الثاني: أهمية الحيوان واالهتمام به في المعاهدات الدولية والقانونين اإليراني والسوداني.

 الفصل األول

بيان بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع مع لمحة تاريخية عن قانون البيئة في القانونين اإليراني 
 والسوداني.

الدراسات املتعةلق  بالبيئ  من حيث الدراس  األكادميي  واملنهجي  تعّد من الدراسات احلديث ، حيث إن بعض 
املصطةلحات املتعةلق  هبا جديدة حىت بالنسب  إىل بعض العامةلني يف جمال البيئ  وكذلك البد من بيان بعض مصطةلحاهتا 

يراين والسوداين وذلك فيما يةلي:مع ذكر حمل  تارخيي  عن قانون البيئ  يف القانونني اإل  

 المبحث األول

 بيان بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالموضوع

 المطلب األول: المراد من البيئة وعلم البيئة والفرق بين علم البيئة وعلم اإلحياء 

 أوالً ـ المراد من البيئة
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ولسان العرب جلمال  43، ص 1الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق: الشيخ نصر اهلوديين، دار العةلم لةلجميع، بريوت، ج القاموس احمليط جملد  -1
 .51، ص 6، ج 36، ص 1هـ ، ج 1405، 1الدين أيب الفضل املعروف بابن منظور، نشر: أدب احلوزه، قم، إيران، ط 

م، كتاب: العةلم، إمث من كذب عةلى 1987هـ ، 1407، 3لبغا، ط دار ابن كثري واليمامه، بريوت، ط رواه البخاري يف صحيحه، حتقيق: د. مصطف ا -2
( من حديث الزبري بن العوام وأيب هريرة و مســـــــــــــةلم يف صـــــــــــــحيحه، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 107النيب، رقم احلديث )

 (.3( رقم احلديث: ) )املقدم  )تغةليظ الكذب عةلى رسول اهلل
 .47، ص 2م، ج 1992هـ / 1412تفسري ابن كثري، حتقيق: يوسف املرعشةلي، دار املعرف ، بريوت،  -3

 

  
 أـ البيئة في اللغة: )1(

أصل هذه الكةلم  هو: بوأ أو باء املتكون من الباء والواو واهلمزة وله عدة معان يف الةلغ  ومنها: املنزل واحلال  
 واالحتمال والتكافؤ. 

وأما ورودها مبعىن املنزل وهو األصل: كقولك: بّوأه منزالً وفيه أنزله كأباء وتَبوَّأ مبعىن أقام. واالسم: البيئ  بالكسر 
َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهةِلَك تـُبَـوِّىُء اْلُمْؤِمِننَي َمَقاِعَد لةِْلِقَتاِل ح امليم والباء: املنزل كالبيئ  ومن ذلك قوله تعاىل: واملباءة: بفت

يٌع َعةِليمٌ  تـَْنِحُتوَن وَ  َوبـَوََّأُكْم يف اأَلْرِض تـَتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوهِلَا ُقُصورًا [ وقوله تعاىل أيضاً: 12]آل عمران:   َوالةّلُه َسَِ
 [.74]األعراف:   اجْلَِباَل بـُُيوتًا

 ومنه قول النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: )َمّن َكَذَب عةَليَّ فةليتبّوأ مقعده من النار( )2(.

 وأما وروده مبعىن احلال  فقولك: بات فالن جبيئ  سوء وبيئ  سوء، أي مبعىن حال  سوء.

وأما وروده مبعىن االحتمال: مثل باء بذنبه: أي احتمةله وذلك ورد يف قوله تعاىل عةلى لسان أحد ولدي آدم عةليه 
 [.29]املائدة:   إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملنيالسالم: 

 .(3)«تتحمل إمثي وإمثك»هو:  تبوء بإمثي وإمثكواملراد من عبارة 

وأما بالرجوع إىل املناسب  بني املعىن الةلغوي واالصطالحي هلذه الكةلم  فيالحظ أن املراد من البيئ  هو املنزل 
واحمليط، كما أهنا وردت مبعىن احلال  واالحتمال والتكافؤ، ألن اإلنسان ال يعيش إال يف ظروف وأحوال تناسبه أو يف 

 بيئ  حيتمةلها.

 ( إيكوس ويعين الوسط أو البيئ  أو املكان أو املسكن الذي oikosمبعىن البيئ  هو: )وأما لفظ األجنيب الذي ورد 
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، اإلنسان والبيئ  19م، ص 2006هـ / 1427، 2التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى، دار الفكر مع دار الفكر املعاصر، )دمشق، بريوت(، ط  -4
، مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد، شرك  مطابع، 11م، ص 2004، 1لةلدكتور ــــــــــــ صاحل حممود وهيب، دار الفكر ، دمشق ، ط والتةلوث البيئي 

 .5م، ص 2007، 1السودان لةلعمةل  احملدودة ، ط 
 : مصدر سابق.17التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص -5
 .17املصدر نفسه: ص  -6
 .348، ص 5  امليسرة، وزارة التعةليم السعودي  ومؤسس  العبيكان، الرياض، ج املوسوع  العربي -7

 

( إيكولوجي مبعىن عةلم البيئ  فهو مركب من  Ecologyيعيش فيه اإلنسان متآلفاً ومتكيفاً مع بيئ  احملةلي  ولفظ )
 ا املصطةلح إىل العامل اليوناين ( مبعىن العةلم وينسب هذLogos( مبعىن البيئ  و)oikosكةلمتني يونانيتني ومها: )

 )أرسطوطاليس( وتةلميذه )ثيوفراستوس( وذلك يف القرن الرابع قبل امليالد.

( وذلك يف Ernest Haeckelولكن أول من استخدم مصطةلح اإليكولوجيا هو العامل األملاين )إرنست هايكل )
 .(4)ئ ( يف اإلجنةليزي  هو مبعىن البي (Environmentوأما لفظ ) م.1866عام 

البيئة في اإلصطالح –ب   

 عرف العةلماء البيئ  مبختةلف األلفاظ ومتقارب املعىن ومنها:

( هي عبارة عن حيز )جمال( مكاين له خصائصه الطبيعي  واحلياتي  Environmetالبيئ  أو الوسط )» -1
 .(5)«املميزة

موع  الشمسي  الكواكب األخرى يف اجمل وعةليه فنظراً إىل سطح األرض يالحظ أن بيئته متميزة عن غريها من بيئات
إال أن بيئ  اليابس يف األرض ختتةلف عن بيئ  البحار واحمليطات وغريمها من املسطحات املائي . ونظراً إىل املفهوم الواسع 

يائي  حلةلبيئ  فإهنا ال تستخدم دون صف  متيزها، سواء أكانت هذه الصف  إحيائي  )بيئ  نباتي ، حيواني ، بشري ( أم غري إ
 .(6)«)صخري ( مائي ، هوائي 

 2 – أو هي »كل شيء حول الكائن احلي«)7(.

لفظ )كل شيء( يف هذا التعريف يشمل كل ما يتعةلق باحمليط الذي تعيش فيه الكائنات، سواء كانت حي  أو غري 
 حي . كما أن لفظ )كل شيء( يشمل الكائنات احلي  نفسها اليت حتيط بعضها ببعض.
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، التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حســـن 9، مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضـــل أمحد حممد، ص 11اإلنســـان والبيئ  والتةلوث البيئي لةلدكتور صـــاحل وهيب: ص  -8
 .17موسى: ص 

 

 (8) تنقسم إىل قسمني:فالبيئ  

 (Living organismالبيئة الحيوية ) – 1

وهي البيئ  اليت تعيش عناصرها يف نظام حركي متكامل، وكل عنصر يتأثر بالعناصر األخرى ويؤثر فيها ويؤدي دوراً 
 خاصاً به، وإضاف  إىل ذلك العناصر احليوي  تؤثر بعضها ببعض، فتتفاعل مع البيئ  غري احليوي  أيضاً.

واإلنسان هو قم  هذه العناصر اليت يسخرها خلدمته وميكن حصر بعضها باإلنسان، والنبات، والغذاء، والطيور، 
 والبكرتيا، وغريها.

 (Non Living organismالبيئة غير الحيوية: ) -2

 هي تتكون من ثالث  حميطات:

 احمليط املائي. -1

احمليط اهلوائي ويشمل كل الغازات احليوي . -2  

احمليط اليابس ويشمل اجلبال واهلضاب والرتب . -3  

وهذه احمليطات الثالث  مرتبط  ببعضها البعض وفق نظام ثابت ومقادير حمددة، حيث يؤثر بعضها البعض، كما أهنا 
 تتفاعل مع البيئ  احليوي .

 وأما )قانون الحفاظ على البيئة والصيد( اإليراني

الشمسي   28/3/1353( من القانون املذكور املصدق عةليها سن  1املادة )فةلم يعّرف صراح  لفظ البيئ  إال أن 
 تصرح بأن:

األمور اآلتي  تعّد من وظائف منظم  البيئ : احلفاظ عةلى البيئ  وحتسينها والوقاي  واملمانع  من كل تةلوث وأيضاً »  
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 .334ش، ص 1387، 1يست، شكار وصيد )رياست مجهوري معاونت حقوقي وأمور جمةلس(، ط جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط ز  -9
 م.2001( لسن  18م، تأيد وأصبح قانون رقم )2000( سن  13صدر هذا القانون كمرسوم موقت رقم ) -10
 ، مصدر سابق.20لةلدكتور صاحل وهيب: ص ، مصدر سابق، اإلنسان والبيئ  والتةلوث البيئي 18التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  -11
 .67م، ص 2003قانون محاي  البيئ  لةلدكتور أمحد عبدالكرمي سالم ، دار النهض  العربي ، القاهرة، -12

 

انات البحري  حليوانات الوحشي  واحليو كل املمارس  اليت تؤدي إىل اإلخالل يف التوازن البيئي وأيضًا كل ما يتعةلق با
 «.والداخةلي 

 وذكرت املعاوني  لةلشؤون احلقوقي  وشؤون اجملةلس املتعةلق  لرئاس  اجلمهوري  يف شرح هذه املادة:

إن البيئ  تتكون من عناصر املاء واهلواء والرتب  )الغاب  واحلدائق وحمل معاش االجتماعي ( واحليوانات )األَساك وغريها(  »
 .(9)«أنه قد عرّب عن منع من تةلّوث البيئ  أو ختريبها بةلفظ احلفاظ كما

يعي  البيئ  يقصد هبا جمموع  النظم الطب»فقد عرف البيئ  بقوله:  (10)م2001وأما )قانون حماية البيئة السوداني( لسنة 
ثقافي  اليت يعيش لنظم االجتماعي  والمبكوناهتا من العناصر األساسي  كاملاء واهلواء والرتب  والنبات، وتشمل أيضاً جمموع  ا

 «.فيها اإلنسان والكائنات األخرى ويستمدون منها قوهتم ويؤدون فيها نشاطهم

ؤتمر مكما يالحظ أن هذا التعريف من البيئ  يشمل كل جوانب البيئ  وذلك متفق مع مفهوم البيئ  الذي ورد ضمن 
حيث تتكون البيئ  من نظامني: أوهلما: نظام   ة السويد(م في مدينة استوكهولم )عاصم1972األمم المتحدة عام 

طبيعي، تتمثل عناصره يف املاء واهلواء والرتب  واملعادن ومصادر الطاق  والنباتات واحليوانات الربي . وثانيهما: نظام ثقايف 
سسات اليت االجتماعي  واملؤ )حضاري( يتألف من البيئ  املادي  األساسي  اليت أشادها اإلنسان وما تتضمنه من األنظم  

 .(11)بناها اإلنسان

 تعريف علم البيئة والفرق بين علم البيئة وعلم األحياء: –ج 

إنه ذلك العةلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات والتدخالت والتأثريات من أي نوع اليت توجد بني تةلك »عةلم البيئ : 
 .(12)«ط من ناحي  أخرىالكائنات احلي  من ناحي  وبينها وبني الوسط أو احملي
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 .21التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  -13
 .21املصدر السابق: ص  -14
 .42م، ص 1990إبراهيم حنال، أسس عةلم البيئ  ودورها يف ترسيخ املفاهيم البيئي ،  -15

 

 ويف تعريف آخر هو: »العةلم الذي يدرس األنظم  البيئي «)13(.

 وأما الفرق بني عةلم البيئ  )اإليكولوجي( وعةلم األحياء )البيولوجي(:

فعةلم األحياء يدرس األحياء مبختةلف أنواعها وأشكاهلا، من حيث نشأهتا وتطورها وتكاثرها، ومنط حياهتا، بينما »
البيئ  بدراس  عالق  األحياء بالوسط الذي يعيشون فيه، ومدى درج  تفاعةلهم فيه وتكيفهم معه وتوزعهم يهتم عةلم 

 وفق البيئات املختةلف «)14(.

 ثانياً: أهداف علم البيئة

 يهدف عةلم البيئ  إىل:

احملافظ  عةلى التوازن البيئي. – 1  

ستدام.االستخدام الصحيح لةلموارد الطبيعي  وذلك لضمان بقائها امل -2  

3- اعتبارات البيئي  يف ختطيط املناطق السكني  انسجاماً مع البيئ  ومسامه  يف التوازن البيئي، فيعود نفعه إىل 
 اإلنسان)15(.

فذكر األهداف البيئي  فيما يةلي: (4م في المادة )2001وأما قانون حماية البيئة للسودان لسنة   

اهتا أو وضع سياساهتا اآليت:تسعى األجهزة املختص  عند ممارستها الختصاص»  

محاي  البيئ  وطهرها وتوازهنا الطبيعي واحملافظ  عةلى مكوناهتا من العناصر األساسي  ونظمها االجتماعي  والثقافي  -أـ
 حتقيقاً لةلسالم  والتنمي  املستدام  لصاحل األجيال.

احملافظ  عةليها.ترقي  البيئ  واالستخدام املستدام لةلموارد الطبيعي  بغرض تنميتها و  -ب  
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د العةليا و الغالف احليوي )البيوسفري(، هو القطاع من األرض الذي جتري احلياة يف إطاره، ويتداخل مع الغالف اجلوي، واملائي، والصخري وتربط احلد» -16
يطات مشــــــــروط  حليوي يف أعماق الرتب  واملياه يف احمللةلغالف احليوي بفقد األوكســــــــجني ونقص الرطوب  والضــــــــغط وزيادة الربودة مع االرتفاع وحدود الغالف ا

 ، مصدر سابق .45اإلنسان والبيئ  والتةلوث البيئي لةلدكتور صاحل وهيب: ص «. بوجود األوكسجني والضوء وزيادة الضغط مع زيادة العمق
 ، مصدر سابق.49التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  -17

 

الربط بني قضايا البيئ  والتنمي . –ج   

التأكيد عةلى مسؤولي  السةلط  املختص  عن محاي  البيئ  والسعي اجلاد لتحقيق هذه احلماي : -د  

«.هـ ـ تنشيط دور السةلط  املختص  واألجهزة التابع  هلا ومنع الرتاخي والقصور يف األداء  

وإن مل يقرر سياس  بيئي  حتت عنوان )األهداف البيئي ( كما  والصيد( اإليرانيوأما )قانون الحفاظ على البيئة 
قررها القانون السوداين إال أنه يالحظ مثل هذه األهداف ضمن الواجبات واالختيارات احملول  إىل )منظم  البيئ  

( من القانون املذكور اليت تشتمل عةلى سبع  بنود.6والصيد( وذلك يف املادة )  

التوازن البيئي ثالثاً:  

التوازن هو البقاء والثبات يف خصوصي  كل شيء ومنه: توازن الكون كتوازن مسري الكواكب والنجوم وتقدير 
 املساف  بينها، حيث تسري حياة هذه املخةلوقات وفق نظام حمسوب بدق .

تةلك  بيعي ، حبيث تعربويتمثل أي نظام بيئي بالعالقات الداخةلي  الديناميكي  بني أشكال احلياة وبيئتها الط»
العالقات عن الدورات الطبيعي  لةلمواد الطبيعي  يف البيئ  األساسي  يف احلياة، واليت تقدم حرك  مستمرة لةلمركبات 

الضروري  لةلحياة، فالدورات الطبيعي  ملكونات البيئ  تعمل بصورة رئيسي  عةلى إبقاء التوازن ما بني عناصر النظام البيئي 
 قائم .

م فإن التوازن الطبيعي غري موجود متاماً، ومن مث فإن الكثري من العمةليات اليت تساعد عةلى وجود احلياة ال وبوجه عا
تبقى عةلى حاهلا، وبالتايل فإن النظم البيئي  تكون يف وضع غري مستقر، ويف حال  قابةل  لةلتغري. إن عمةلي  التوازن يف 
الدورات الطبيعي  والنظم البيئي  تساعد عةلى ثبات الغالف احليوي)16(برمته واستقراره، واليت تشكل أساس الوجود 

 املستمر، وتطور احلياة عةلى سطح األرض«)17(.
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 ، مصدر سابق.14تور صاحل حممود وهيب: ص البيئ  من منظور إسالمي لةلدك -18
 .21اإلنسان والبيئ  والتةلوث البيئي لةلدكتور صاحل وهيب: ص -19

 

 فمكونات البيئ  سواء كانت حي  أو غري حي  هلا دور أساسي بشكل مباشر أم غري مباشر يف التوازن البيئي، ألن

مجيع هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض. ومكونات البيئ  بعناصرها املختةلف  كالنبات واحليوان والرتب  واإلنسان  
تتداخل وتتفاعل مع بعضها بطريق  معقدة ويوجد بينها عالقات تأثري متبادل  وأي تغري أو إخالل يف أحد هذه 

األمر اليتم بالبساط  والسهول ، ألن العناصر البيئي  العناصر يؤدي إىل حدوث تغري يف العناصر األخرى ولكن هذا 
 حتاول دائماً تعويض النقص وإصالح الضرر الذي يتعرض له عنصر ما وإعادة التوازن البيئي إىل ما كان عةليه)18(.

باتي  النإن البيئ  ليست جامدة، بل إهنا دائم  التفاعل مؤثرة ومتأثرة... إن  أي جتمع لةلكائنات احلي  »وبناء عةليه 
واحليواني ، تستطيع العيش واحلياة يف منطق  ما، سوف تشكل مع مرور الزمن جمموع  حيوي  تتفاعل فيما بينها لتتكيف 

مع احلياة اليت تعيشها، وتقوم بتطوير العالقات فيما بينها حبيث تكّون منظوم  بيئي ... ولةلحيوانات دور يف عمةلي  
تأثر يف الوقت نفسه هبذه النباتات، ومثال ذلك تداخل العالق  بني نباتات تكيف النباتات وشروط حياهتا، كما ت

الفصيةل  الزنبقي  العث، فالنبات يزود العث بالغذاء ولكنه يعتمد عةليه يف عمةلي  التةلقيح والتكاثر. كما تؤثر احليوانات 
تعتمد عةلى أنواع النباتات ومقدار  الرعوي  عةلى احليوانات اليت تعيش عةلى النباتات ، كما أن استمراريتها يف البقاء

منوها. وتؤثر احليوانات الالمح  عةلى املراعي ومدى كثافتها بشكل غري مباشر عن طريق تأثريها يف احليوانات اليت تعيش 
 عةلى النباتات«)19(.

 وقد صرّح اخلالق القادر احلكيم بالتوازن بالبيئي يف كتابه العزيز يف عدة مواضع ومنها:

 [.49]القمر:   ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخةَلْقَناُه ِبَقَدرٍ  ىل: قوله تعا – 1

رَُه تـَْقِديرًا وقوله تعاىل أيضاً:  -2  [3]الطالق:   َوَخةَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّ

 فهاتان اآليتان تدالن صراح  عةلى التوازن يف كل شيء ، سواه كان يف البيئ  أو غريها.

يف البيئ  خاص  ومنها:وأما هناك آيات تدل عةلى التوازن   
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 ، مصدر سابق.2/185لسان العرب البن منظور:  -20
 .32، ص 1995قانون محاي  البيئ  يف ضوء الشريع ، ماجد راغب احلةلو، املطبوعات اجلامعي ، اإلسكندري ، -21

 

التوازن البيئي في خصوص الماء: – 1  

 [ 18]املؤمنون:   َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماء َماء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه يف اأْلَْرضِ  قوله تعاىل: 

 [17]الرعد:   أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْت أَْوِديٌَ  ِبَقَدرَِها وقوله تعاىل: 

 [21]احلجر:   َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ِعنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ بَِقَدٍر مَّْعةُلومٍ  وقوله تعاىل:  

التوازن البيئي في خصوص النبات: – 2  

َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ شَ  قوله تعاىل:  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبتـْ  [18]احلجر:  ْيٍء مَّْوُزوٍن َواأَلْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيـْ

التوازن البيئي في خصوص الشمس والقمر )الكواكب(: – 3  

 [5]الرمحن:   الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَبانٍ  قوله تعاىل: 

رَُه َمَنازَِل لِتَـْعةَلُمواْ َعَددَ وقوله تعاىل:  نَي َواحلَِْساَب َما َخةَلَق الةّلُه َذِلَك السِّنِ  ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ
 [5]يونس:  ِإالَّ بِاحلَْقِّ يـَُفصُِّل اآليَاِت لَِقْوٍم يـَْعةَلُمونَ 

قاعدة )التوازن( ومنها )التوازن البيئي( تدل عةلى وجود خالق مدبر وحكيم هلذا الكون العظيم، حيث إنه مل خيةلق عبثاً 
ن باخلالق العظيم احلكيم ولذلك جاء يف ذيل اآلي  السابق : )فيفّصل اآليات لقوم ويكفي هذا الدليل وحده لإلميا

 يعةلمون(

التلوث البيئي وأسبابه –رابعاً   

 أـ التلوث في اللغة: هو مبعىن الطّي والنشر والتةلطخ، يقال: تةلوث الطني بالتني، واجلص بالرمل)20(.

ب – وأما التةلوث يف االصطالح هي: وجود مادة أو طاق  تضّر بالكائنات احلي  أو اإلنسان يف أمنه أو صحته أو 
 راحته)21(.
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 .49م، ص 1990بيعي ، حممد العاقل وآخرون، اجلامع  املفتوح ، طرابةلس، ليبيا، تةلوث البيئ  الط -22
تاذنا: ســأحكام وقوانني احلفاظ عةلى البيئ  يف الفقه اإلســالمي، معاذ يوســف يعقوب، رســال  املاجســتري )جامع  أم درمان اإلســالمي (، حتت اإلشــراف أ -23

 .31م، ص 2005هـ / 1425د. عالء الدين زعرتي، 
 .31ملصدر السابق: ص ا -24

 

حدوث تغيري وخةلل يف نظام اإليكولوجي حبيث يشمل فاعةلي  هذا النظام ويفقده القدرة »ويف تعريف آخر هو:   

: كل هوعةلى أداء دوره الطبيعي يف التخةلص من املةلوثات، وخاص  العضوي  منها بالعمةليات الطبيعي  وباختصار 
 تغيري كمي أو كيفي يف مكونات البيئ  احلي  وغري احلي ، ال تقدر البيئ  عةلى استيعابه دون ختيل اتزاهنا«)22(.

كما يالحظ أن هذه التعريفات تقتصر عةلى التةلوث املادي وال تشمل التةلوث املعنوي واالجتماعي ولذلك قد عرفه 
البعض بأن: »التةلوث البيئي هو: أي تغيري سيء يف احمليط البشري، مادي أو معنوي يشكل خطراً عةلى اإلنسان أو 

 شركائه يف هذا الكون«)23(.

واملراد من التةلوث املعنوي هنا هو التةلوث األخالقي مثل: عدم التزام احلشم  يف األخالق أو الّزّي، والتةلوث 
 الفكري يف حتريف أفكار الناس وتغيري القبيح مجياًل يف نظرهم)24(.

التلوث:أسباب  –ج   

 بالعوامل املؤدي  إىل خةلل يف»عةلى حسب  املفهوم الواسع الصطالح التةلوث ـ كما سبق ـ جيوز التعبري عن التةلوث: 
وهي:« التوازن البيئي  

العوامل البشري : قد استغل اإلنسان موارد البيئ  بشكل جائر وألقى خمتةلف املخةلفات الزراعي  والصناعي   – 1
ا سبب أضراراً خطرية يف البيئ ، كما أن التوسع العمراين العشوائي غري املخّطط لةلمراكز العمراني  والتجاري  إىل البيئ  مم

 احلضري  والريفي  له تأثري سةليب عةلى البيئ .

العوامل الطبيعي : وذلك كتغري درج  احلرارة والسيول والزالزل وغريها من العوامل الطبيعي  األخرى. -2  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 73 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 وبعدها . مصدران سابقان.  49، التةلوث البيئي لةلدكتور عةلي حسن موسى: ص  18البيئ  من املنظور اإلسالمي لةلدكتور صاحل حممود وهيب: ص  -25
 . 3/253لسان العرب البن منظور:  -26

 

إذا تغريت عالق  الكائنات احلي  وتأثرياهتا املتبادل  فيمكن أن حيدث خةلل يف التوازن البيئي.العوامل احليوي :  -3  

فرمبا بانقراض حيوان ما، حيدث خةلل يف التوازن البيئي. فالقضاء عةلى نوع معني من الكائنات احلي  يؤدي إىل  
بتوازهنا. كائنات أخرى ولكنها تؤدي بدورها إىل ختريب هذه البيئ  واإلخالل  تكاثر  

فالقضاء عةلى الطيور يؤدي إىل تكاثر احلشرات، والقضاء عةلى الطيور اجلارح  يؤدي إىل زيادة عدد الفئران اليت 
تؤثر عةلى الغطاء النبايت واحملاصيل الزراعي . كما أن إدخال كائن حّي إىل بيئ  جديدة سواء كان حيوانياً أم نباتياً من 

 املمكن أن يسود يف هذه البيئ  و يؤدي إىل حدوث خةلل يف التوازن البيئي)25(.

 المبحث الثاني

 لمحة تاريخية عن قانون حماية البيئة في المعاهدات الدولية والقانونين اإليراني والسوداني

التةلوث البيئي مبفهومه الواسع تعّد من املسائل الشائك  يف تاريخ البشر وقبل أن تسّنن القوانني الوضعي  حلماي  البيئ  
َوالَ تـُْفِسُدواْ يف  فقد ركزت الشريع  اإلسالمي  عةلى محايتها. وقد هنى اهلل ـ عزوجل ـ عن الفساد يف البيئ ، فقال تعاىل: 

 [56]األعراف:   ِحَهااأَلْرِض بـَْعَد ِإْصالَ 

 .(26)والفساد يف الةلغ  نقيض الصالح، كما أن املفسدة خالف املصةلح 

  َوالةّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ  فإذا ثبت أن التةلوث البيئي يعّد فساداً فهو مذموم، ألنه خالف املصةلح  وقال اهلل تعاىل: 
 [.205]البقرة: 

 [64]االعراف:   َوالةّلُه اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  وقال اهلل تعاىل أيضاً: 

 ومل تكتف الشريع  اإلسالمي  بالتأكيد عةلى محاي  البيئ ، بل رَست سبل محايتها أيضاً، حيث حّضت عةلى 
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اع  وبيد أحدكم فســيةل  فإن اســتطاع»قال:   عن أنس أن رســول اهلل -27 ديث رواه اإلمام أمحد، رقم احل« أن ال يقوم حىت يغرســها فةليفعل إن قامت الســّ
( ولكن صـــّححه البعض اآلخر ومنهم: أبو 2668( واحلديث ضـــعيف عند الســـيوطي يف اجلامع الصـــغري، دار الفكر، بريوت ، ذيل رقم احلديث )12981)

، حيث قال: رجاله أثبات، ثقات. وقال املقدســـــــــــــــي: إســـــــــــــــناده صـــــــــــــــحيح: 4/63بكر اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العةلمي ، بريوت: 
 ، مك  املكرم ، ط ثاألحاديث املختارة أليب عبداهلل حممد بن الواحد بن أمحد احلنبةلي املقدســي، حتقيق: عبداملةلك بن عبداهلل بن دهيش، مكتب  النهضــ  احلدي

 .262، ص 7هـ ، ج 1410، 1
، ذيل 1999، 2ســناده صــحيح. مســند اإلمام أمحد، التحقيق: شــعيب األرنا وط وآخرون، مؤســســ  الرســال  ، بريوت ، ط وقال الشــيخ شــعيب األرنا وط: إ

 (.12981حديث رقم )
ْدَرة صـّوب اهلل رأسـه يف النار: »بدليل قول النيب  -28 (، حتقيق: حمّمد 5239رواه أبو داود كتاب األدب )يف قطع السـدر(، رقم احلديث )« من قطع سـِ
( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: رجاله 8962ي الدين عبداحلميد، دار الفكر، دمشـــــــــق، بريوت.وصـــــــــححه الســـــــــيوطي يف اجلامع الصـــــــــغري، رقم احلديث )حم

 .3/284ثقات: 
ب: الذبائح رواه البخاري يف صحيحه، كتا« هال استمتعتم بإهاهبا، قالوا: إهنا مّيت  ، قال: إمنا حرم أكةلها»مّر بشاة مّيت  فقال:  بدليل ان رسول اهلل -29

 .5211والصيد )جةلود امليت (، رقم احلديث 

 

التشجري)27(، واملنع من القطع لغري حاج )28(، واحلرص عةلى إعادة التدوير )إعادة االستعمال( )29( وغريها من 
يب صةلى اهلل عةليه وسةلم اليت تؤكد عةلى أمهي  محاي  البيئ ، فتكفي قاعدة مبارك  يف الشريع  اإلسالمي : )ال ضرر سن  الن

 وال ضرار( اليت يندرج حتتها كل ما يضّر اإلنسان فهو ممنوع ومبا فيه اإلضرار بالبيئ  اليت تؤدي إىل اإلضرار باإلنسان.

القرون األخرية ـ خاص  يف الغرب ـ فقد أجربت املقننني أن يسننوا قوانني وأما أسباب التةلوث البيئي املتزايدة يف 
حلماي  البيئ  ويف هذا اجملال سأذكر حمل  تارخيي  عن قانون محاي  البيئ  يف القوانني الدولي  )املعاهدات واملؤمترات و...( 

 والقانونني اإليراين والسوداين وذلك من خالل ثالث  مطالب.

ـ لمحة تاريخية عن المعاهدات والمؤتمرات الدولية لحماية البيئة:المطلب األول   

قبل اخلوض إىل القوانني واملعاهدات الدولي  يف شأن البيئ  البد من أن أذكر أن هناك ـ يف الغرب ـ مدرستني 
 متعاكستني حول كيفي  التعامل مع البيئ :

( ومن أبرز عةلمائها: )جون باَسور( Anthropocentric: هي مدرس  مفهوم البيئ  لإلنسان )المدرسة األولى
مؤلف كتاب احلماي  البيئي  )كيف يعمل قانون البيئ ( وعةلى حسب هذه املدرس  فإن البيئ  هي املكان الذي يعيش فيه 

 اإلنسان وإهنا خةلقت لتةلبي  حاجات اإلنسان.
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 ، مصدر سابق.49مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد: ص  -30
، اإلنســـــــان والبيئ  والتةلوث البيئي 12م، ص 1973ئ ، عابدة بشـــــــارة، اهليئ  املصـــــــري  العام  لةلكتاب، القاهرة، دراســـــــات يف بعض مشـــــــاكل تةلوث البي -31

 .55، مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد: ص 20لةلدكتور صاحل وهيب، ص 

 

مدرس  )مفهوم البيئ  لإلنسان( تتماشى مع الشريع  اإلسالمي . فقد قال اهلل تعاىل:  ُهَو الَِّذي َخةَلَق َلُكم مَّا يف  
يعاً مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع ََسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعةِليمٌ   اأَلْرِض مجَِ [29]البقرة:   

( وأبرز عةلمائها )رو ولسكون( وكتابه )مثل وأخالقيات البيئ ( Ecocentricهي مدرس  البيئ  لةلبيئ  ) :المدرسة الثانية
وكتابه اآلخر: )ملاذا ننقذ األنواع النادرة( وطبقاً هلذه املدرس  أن اإلنسان هو أحد املخةلوقات الكثرية، وهو جزء من النظام 

لعمةليات ص  بالبيئ  وهذه النظري  تؤكد احلاج  لةلحفاظ عةلى توازن كل االبيئي املتكامل فتتوجب عةليه مراعاة النظم اخلا
 .(30)املهم  وأنه جيب الدفاع عن البيئ  وأن الطبيع  مستقةل  وحتتاج إىل محاي 

ولكن املدرس  األوىل يف شأن كيفي  التعامل مع البيئ  وهي: )البيئ  لإلنسان( ال تدل عةلى أنه ال حّد ملمارسات 
لةلبيئ  وإمنا أصحاب املدرس  األوىل هلم قوانني ومناهج لةلحد عةلى ممارسات اإلنسان يف البيئ  إال أن البشر بالنسب  

 املدرس  الثاني  قد ذهبت إىل مسؤولي  أكرب بالنسب  لةلبيئ .

وبعد أن تبني مفهوم البيئ  من خالل املدرستني ، فأذكر هنا بعض القوانني واملعاهدات الدولي  بشأن كيفي  محاي  
 البيئ  فيما يةلي:

م(1972أوالً ـ مؤتمر استكهولم )  

م( عقد مؤمتر بيئي يف اجتماعات اجملةلس االجتماعي واالقتصادي التابع هليئ  1998قد اقرتحت )السويد( عام )
م يف مدين  استكهومل، ومؤمتر استكهومل يعّد أول تعاون عةلى املستوى الدويل 1972األمم املتحدة، فانعقد املؤمتر عام 

احلماي  البيئ  العاملي ، فأعطى هذا املؤمتر فهماً متسعاً لةلبيئ ، فأصبح اإلنسان جزءاً من اجملتمع الطبيعي الذي يشمل 
الكائنات احلي  األخرى ويتالءم هذا املؤمتر مع مدرس  البيئ  لةلبيئ  فقرر املؤمتر بإنشاء برنامج األمم املتحدة لةلبيئ ، وهو 

 برنامج ذات الصيت، شديد النشاط يف كل ما يتعةلق حبماي  البيئ )31(. 
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ط زيســت، شــكار وصــيد، معاونت حقوق وأمور جمةلس ، وجمموع  قوانني ومقررات حفاظت حمي50مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضــل أمحد حممد، ص  -32
 وما بعدها، مصدران سابقان. 443رياست مجهوري، ص 

 

 ثانياً ـ مؤتمر البرازيل وأجندة القرن الحادي والعشرين

كان هذا املؤمتر والذي يطةلق عةليه اسم )قم  األرض( من أهم مؤمترات القرن املاضي، وقد أّدى إىل مجةل  من 
 املعاهدات.

هناك االتفاقيات الدولي  األخرى قد مت عقدها عةلى ضوء املدرستني السابقتني )البيئ  لإلنسان( و)البيئ  لةلبيئ ( 
 ومنها: )32(.

م1900اتفاقية لندن للبيئة اإلفريقية  – 1  

تةلتقي هذه االتفاقي  مع مدرس  )البيئ  لإلنسان(، إذ تنظر لةلكائنات بقدر فائدهتا لإلنسان لدرج  أهنا توجب قتل 
 الثعابني وحتطيم أوكارها.

م(1933على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية )لندن اتفاقية المحافظة  -2  

تؤكد هذه االتفاقي  عةلى احملافظ  عةلى النباتات يف أماكن حمددة حلمايتها وبالتايل مفهوم )احملميات الطبيعي ( 
م واملعةلوم وجود حمميات طبيعي  يف السودان يف 1935وتنظيم صيد احليوانات وقد صادق عةليها السودان منذ 

 )الدندر( و)أم دافوق(.

م(1971اتفاقية المناطق الرطبة ذات األهمية العالمية كبيئات الطيور المائية )اتفاقية رامسر  -3  

هتدف هذه االتفاقي  لةلمحافظ  عةلى املناطق الرطب  ألمهيتها السياحي  واالقتصادي  وإنشاء حمميات وصادقت إيران 
 عةليها ومل يصادق عةليها السودان.

م(1973اقية العالمية للتجارة في الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض )واشنطناالتف -4  

   وقد صادقت عةليها إيران.
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 . املصدر السابق.8جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط زيست شكار وصيد، معاونت حقوقي وأمور جمةلس رياست مجهوري )مقدم (، ص  -33
عةليه وسةلم من مك  املكرم  إىل املدين  املنورة، لكن السن  الشمسي  تعتمد عةلى دوران األرض حول  مبدأ السن  الشمسي  والقمري  هجرة النيب صةلى اهلل -34

( ثاني . وأما السـن  القمري  فتعتمد عةلى دوران القمر حول األرض وهو يسـتغرق 46( دقيق  و)48( مسـاعات و)5( يوماً و)365الشـمس وهو ما يسـتغرق )
( ســن  تزيد الســن  القمري  ســن  33( يوماً وعةليه بعد كل )11  وبالتايل الســن  القمري  تنقص عن الســن  الشــمســي  )( دقيق48( ســاعات و)8( يوماً و)354)

ي ( لغت نامه1390( يف حال أن عدد الســـــنني الشـــــمســـــي  تعادل )1433واحدة عةلى الشـــــمســـــي . وبالتايل يف تارخينا هذا تصـــــادف عدد الســـــن  القمري  )
 . 14/20703وج  9/12766و ج 5452/ 4ش، ج 1372، 1ي انتشارات وچاپ دانشگاه طهران، ط سهدهخدا لعةلي أكرب دهخدا، مؤس

 

م(.1979اتفاقية المحافظة على الحيوانات الوحشية المهاجرة )بون  -5  

 المطلب الثاني

 لمحة تاريخية عن قانون حماية البيئة في القانون اإليراني)33(

القانون املتعةلق بالصيد واحملميات. وأما قانون محاي  البيئ   (34)( الشمسي 1346ألول مرة بتأريخ ) وقد قررت يف إيران
 تأسيس منظم  البيئ ، مث انضمت أو( الشمسي ، فتم 1353اليت تشمل يف مفهومها الواسع فقد قررت بتاريخ )

 يف املطةلب األول.صادقت إيران عةلى بعض املؤمترات واملعاهدات الدولي  وقد سبق ذكر بعضها 

ومن اجلدير بالذكر أن القوانني املتعةلق  حبماي  البيئ  يف إيران قد تتداخل بني بعض الوزارات واملنظمات يف إيران مثل: 
وزارة الطاق ، وزارة جهاد البناء، ووزارة اجلهاد الزراعي ، ووزارة الصناع  واملعادن، وأيضاً البةلديات. ألن خصوصي  هذه 

ون ضي أن تتكفل بعض القوانني البيئي . ولذلك ال ميكن تدوين القوانني املتعةلق  حبماي  البيئ  يف إيران من دالوزارات تقت
 النظر إىل القوانني املقررة يف شأن البيئ  يف هذه الوزارات.

إليراين.ا وهذا يدل عةلى أمهي  )محاي  البيئ ( يف النظامالقوانين البيئية في الدستور اإليراني وحىت  يالحظ بعض   

( من الدستور اإليراني تنص على أن:45المادة )  

األنفال والثروات العام  مثل األراضي املوات، واألراضي املهجورة، واملعادن )املناجم( ، والبحار، والبحريات، »
رمياً راتع اليت ليست حواألهنار، وكاف  املياه العام  واجلبال، والوديات، والغابات، ومزارع القصب، واألحراش الطبيعي ، وامل

ألحد، واإلرث بدون وارث، واألموال جمهول  املالك، واألموال العام  اليت تسرتد من الغاصبني، كل هذه تكون باختيار 
       ريق  االستفادة من كل واحدةاحلكوم  اإلسالمي ، حىت تتصرف هبا وفقاً لةلمصاحل العام ، والقانون حيدد تفاصيل وط
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 م.2009م وقانون صح  البيئ  لسن  2001وما بعدها وقانون محاي  البيئ  لسن   100مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضل أمحد حممد: ص  -35

«.منها  

مسؤولي     البيئ تعترب احملافظ  عةلى سالميف اجلمهوري  اإلسالمي  »( من الدستور اإليراين أيضاً تنص عةلى أنه: 50واملادة )
عام  حيث جيب أن حييي فيها اجليل املعاصر واألجيال القادم  حياة اجتماعي  سائرة حنو التكامل، لذلك متنع النشاطات 

 «.ختريبها بشكل ال ميكن تعويضها تةلوث البيئ ، أو االقتصادي  وغريها اليت تؤدي إىل

 المطلب الثالث

 لمحة تاريخية عن قانون حماية البيئة في القانون السوداني)35(

أن إن املقنن السوداين مل يغفل عن تسنني القوانني البيئي  اتباعاً لكثري من بةلدان العامل، فاهتم السودان بتشريع القوانني بش
 مت أو صادقت عةلى بعض املعاهدات أو املؤمترات الدولي  يف هذا الشأن.محاي  البيئ  وانض

وقبل تسنني القوانني البيئي  يف السودان قامت اجلمعي  السوداني  اليت ضمت عدداً وافراً من العةلماء واملختصني، فأقامت 
 العديد من املنتديات أوصت بضرورة إصدار قانون شامل حلماي  البيئ .

م( ومؤخرًا قانون 1983م(، مث قانون )1974م( وقانون )1925اجلنائي  السوداني  منذ قانون )كانت القوانني 
م( كةلها تفرد عقوب  عةلى تةلويث اهلواء والغذاء والضوضاء واألضرار بالصح  العام ، كما نصت عةلى إيقاف 1991)

 اإلزعاج العام.

 ونالحظ يف السودان يف جمال البيئ  نوعني من قانونني:

( مادة موزع  عةلى مخس  فصول. ركز القانون املذكور عةلى املفهوم 27م( يف )2001قانون محاي  البيئ  لسن  ) – 1
( لسن  18م( مث تأيّد وأصبح قانون رقم )2000( لسن  )13الواسع لةلبيئ  وصدر هذا القانون أوالً كمرسوم مؤقت رقم )

 م(.1991رد الطبيعي  لسن  )م( ، فألغي به قانون اجملةلس األعةلى لةلبيئ  واملوا2001)
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 ( مادة موزع  عةلى مخس  فصول.16م( يف )2009قانون صح  البيئ  لسن  ) -2

ورّكز هذا القانون باحملافظ  عةلى مياه الشرب واهلواء ومكافح  نواقل األمراض منع تةلوث املياه وأيضًا ركز عةلى النفايات 
 الصحي  اخلطرة والنفايات الصةلب  والسائةل .

 .م1975ألغي به قانون صح  البيئ  لسن  وقد 

 الفصل الثاني

 أهمية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية والقانونين اإليراني والسوداني

إن اهلل العزيز احلكيم مل خيةلق شيئاً يف هذا الكون إال أن له هدفاً وفائدًة فيه، وأن أمهي  احليوانات تتصور بأمور متعددة 
ور عةلى املصاحل الدنيوي  من حيث دورها يف اإلفادة لإلنسان من جةلودها ولبنها وروثها وغري ذلك ومن ومنها: تتمح

حيث دورها يف تثبيت التوازن البيئي. فحماي  احليوانات تأيت هنا عادة بقصد التنمي  وعدم االنقراض. ومنها تتمحور 
 القادر العةليم بيع  خةلقها يؤدي إىل تعزيز وتعضيد اإلميان باهللعةلى احلياة العقةلي  واألخالقي ، حيث إن النظر والتأمل يف ط

احلكيم. كما أنه من األخالق أن من يشارك اإلنسان يف حياته ال يقسو عةليه وإمنا حيرتمه ويعطيه حقه مبا يناسبه، ففي 
 فيما يةلي: ل ثالث  مباحثهذا اجملال أذكر أمهي  احليوان يف الشريع  اإلسالمي  والقانونني اإليراين والسوداين من خال

 المبحث األول

 أهمية الحيوان واالهتمام به في الشريعة اإلسالمية

 المطلب األول: من حيث المصالح الدنيوية

 أوالً ـ النصوص الشرعية

ا هوقد بني اهلل العزيز احلكيم يف آيات كثرية أن األنعام مذلةل  لإلنسان ومطيع  له، يتمتع هبا من ركوب عةليها وأكل حلم
 وغري ذلك ومن هذه اآليات: 
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َها  أَومََلْ يـََرْوا أَنَّا َخةَلْقَنا هَلُْم ممَّا َعِمةَلْت أَْيِديَنا أَنـَْعاًما فـَُهْم هَلَا َماِلُكوَن، َوَذلَّةْلَناَها هَلُمْ قوله تعاىل:  – 1 َها رَُكوبـُُهْم َوِمنـْ َفِمنـْ
 [.73 – 71َوَمَشاِرُب أََفاَل َيْشُكُروَن( ]يس: يَْأُكةُلوَن، َوهَلُْم ِفيَها َمَناِفُع 

َها تَْأُكةُلوَن، َوَلُكْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي تُرحُِيونَ  وقوله تعاىل:  -2  َوِحنَي َواألَنـَْعاَم َخةَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ
 رَِّحيٌم، َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَـرَْكُبوَها نُواْ بَالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأَلنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُ وفٌ َتْسَرُحوَن َوحَتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم ِإىَل بـَةَلٍد ملَّْ َتُكو 

 [ 8 – 5]النحل:   َوزِيَنً  َوخَيْةُلُق َما اَل تـَْعةَلُمونَ 

رًَة نُّْسقِ  وقوله تعاىل:  -3  ًنا َخاِلًصا َسآئًِغا لةلشَّارِِبنيَ يُكم ممَِّّا يف بُطُونِِه ِمن بـَنْيِ فـَْرٍث َوَدٍم لَّبَـ َوِإنَّ َلُكْم يف األَنـَْعاِم َلِعبـْ
  :[66]النحل 

 َم َظْعِنُكمْ َوالةّلُه َجَعَل َلُكم مِّن بـُُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم مِّن ُجةُلوِد األَنـَْعاِم بـُُيوتًا َتْسَتِخفُّونـََها يـَوْ وقوله تعاىل:  -4
 [80]النحل:  َويـَْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنيٍ 

وقوله تعاىل اآليت يدل عةلى أمهي  احليوانات من حيث محايتها من االنقراض فأمر اهلل سبحانه وتعاىل نبيه نوحًا ـ عةليه 
وزوجني اثنني من احليوانات لكي ال ينقطع نسةلهم وذلك لةلطوفان الذي سيؤدي إىل إهالك  السالم ـ أن حيمل معه أهةله

َنا إِلَْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفةْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا فَِإَذا َجاء أَْمرُنَا َوفَاَر التـَّنُّورُ الكفاء فقال اهلل سبحانه وتعاىل:   فَاْسةُلْك ِفيَها فََأْوَحيـْ
ُهْم َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظةََلُموا ِإنَـّهُ ِمن ُكلٍّ زَ   [27]املؤمنون:  مُّْغَرُقونَ  مْوَجنْيِ اثـْنَـنْيِ َوأَْهةَلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعةَلْيِه اْلَقْوُل ِمنـْ

َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى يف اأَلْرِض  وإن اهلل تعاىل قد عرّب عن إهالك النسل )اإلنقراض( باإلفساد يف األرض فقال اهلل تعاىل: 
 [205]البقرة:   لِيـُْفِسَد ِفِيَها َويـُْهةِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالةّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ 
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وما بعدها، املوافقات يف أصــول  286، ص 1هــــــــــــــــــ ، ج1324ر صــادر، ط بوالق، مصــر، املســتصــفى لةلغزايل أيب حامد حممد بن حممد بن حممد، دا -36
، إرشـــاد الفحول إىل حتقيق احلق من عةلم األصـــول حملمد عةلي بن 38، ص 1الشـــريع  إلبراهيم الةلخمي املالكي، حتقيق: عبداهلل دراز، دار املعرف ، بريوت، ج 

 .366، ص 1م، ج 1992هـ / 1412دار الفكر، بريوت، حممد الشوكاين، حتقيق. حممد سعيد البدري، ط را، 
 ومابعدها مصدر سابق. 138البيئ  من منظور إسالمي لةلدكتور صاحل حممود وهيب: ص  -37

 

 ثانياً: االهتمام بالحيوان من خالل حفظ مقاصد الشريعة

 مقاصد الشريع  هي الضروريات اخلمس اليت بّينها العةلماء وهي:

 حفظ املال. -5حفظ النسل  -4حفظ العقل  -3حفظ الدين  -2حفظ النفس  – 1

 .(36)فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمس  فهو مصةلح  وكل ما يفّوت هذه األصول فهو مفسدٌة ودفعها مصةلح ٌ 

لبيئ  فبحماي  احليوان اوتظهر أمهي  احليوان عند حتقق مقصد الشريع  يف حفظ البيئ  واملعةلوم أن احليوانات تعّد من عناصر 
يتحقق مقصود الشريع  من حفظ الدين، ألن من مبادئ الدين هو االهتمام باحليوان من مراعاة حقوقه والرمح  به وغري 
ذلك.كما أن حبماي  احليوان كالعنصر البيئي يتحقق حفظ املال والذي هو من الضروريات اخلمس وجيوز تسمي  ذلك 

 نقراض( و)حبفظ البيئ  بالتنمي (.)حبفظ البيئ  من التةلف واال

 هناك بعض الشعوب والقبائل خاص  يف إفريقيا خاص  يف إفريقيا تعتمد يف غذائها بنسب  كبرية عةلى صيد احليوانات. ويف
من الغذاء الذي  %50دول مثل )الكونغو( و)روانده( يعتمد يف غذائه عةلى اصطياد احليوانات واليت تشكل أكثر من 

هناك. كما أن حلوم احليوانات الربي  تستخدم يف التجارة لبعض الدول نظراً لندرهتا. وهذا كةله يؤدي إىل يستهةلكه الفرد 
انقراض بعض أنواع احليوانات وتشري بعض التقديرات إىل زيادة معدل االنقراض يف املتوسط لةلحيوانات الثديي  وأنواع 

 م.1975قبل امليالد و 800الطيور بنحو ألف ضعف وذلك بني عامي 

وحذر عةلماء األحياء من أنه يف حال استمرار تقطيع الغابات املداري  والتصحر، وختريب األرض الرطب ، واألرصف  املرجاني  
   .(37)فإن حنو مةليون نوع سيكون منقرضاً خالل الربع األخري من القرن العشرين معظمها ستكون نباتات وحشرات

حفظ البيئ .لف مقصود الشريع  من ومنط االنقراض خيا  
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هيم براإ األحكام الســـةلطاني  والواليات الديني  أليب احلســـن عةلي بن حممد بن حبيب البصـــري البغدادي املاوردي، حتقيق: عصـــام فارس احلرســـتاين وحممد -38
 .363م، ص 1996هـ / 1416، 1الزغةلي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط / 

 .112م، ص 1993، 2احلضارة العربي  واإلسالمي  لةلدكتور شوقي أبو خةليل ، منشورات كةلي  الدعوة اإلسالمي ، طرابةلس، ليبيا، ط /  -39

 

ثالثاً: االهتمام بالحيوان في الشريعة اإلسالمية من خالل تأليف الكتب الخاصة بالحيوانات وخصائصها 
 وحقوقها وأحكامها

 من الكتب اليت ألفت يف هذا الشأن كثرية يف العهد اإلسالمي ومنها: 

احليوان لةلجاحظ. – 1  

احليوان البن أيب األشعث. -2  

الكربى لةلدمريي.حياة احليوان  -3  

بةلوغ املراد من احليوان والنبات واجلماد لألزراري. -4  

احليوان لإليالقي. -5  

بدائع األلوان يف منافع احليوان البن أيب احلوافر. -6  

غاي  اإلرشاد إىل معرف  أحكام احليوان والنبات واجلماد لةلمناوي. -7  

حقوق احليوان يف اإلسالم لألمين املوسوي العامةلي. -8  

 رابعاً: االهتمام بالحيوان في الشريعة اإلسالمية من خالل قانون الحسبة

 احلسب  هو: »أمٌر باملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعةله«)38(.

فقد نشأ يف العهد العباسي أيام املهدي، وظةلت من مجةل  التشكيالت اليت »وأما بالنسب  لتأريخ منصب احلسب :   

 أخذت هبا املمالك اإلسالمي  فيما بعد«)39(.
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م، ص 1990، 1ث االقتصـــــــادي اإلســـــــالمي، دار احلداث ، بريوت، ط / معامل القرب  يف أحكام احلســـــــب  البن األخوة ، مطبوع ضـــــــمن كتاب: يف الرتا-40
304. 
م، ص 1983هـــــ / 1403ندوة مؤسس  األوقاف يف العامل العريب اإلسالمي، املنظم  العربي  لةلرتبي  والثقاف ، معهد البحوث والدراسات العربي ، بغداد، -41

ـــــــــــــــ / 1425اإلسالمي، معاذ يوسف يعقوب ، رسال  املاجستري، جامع  أم درمان اإلسالمي ، ومابعدها، أحكام وقوانني احلفاظ عةلى البيئ  يف الفقه  214 هـ
وما بعدها، حيوانات، قوانني محاييت وحدود هبره وري در اســـالم ]بالةلغ  الفارســـي [، لســـعيد نظري توكةلي، ســـازمان مطالعه وتدوين كتب  178، ص 2005

 .19ش: ص 1388، 1عةلوم إنساين )َست(، ط/ 
ريي  ، مواعد الكربى املوســـــوم بقواعد األحكام يف إصـــــالح األنام لعزالدين عبدالعزيز بن عبدالســـــالم، حتقيق: د. نزيه كمال محّاد ود.عثمان مجع  ضـــــالق -42

 ..1/238م، ج2010هـ/ 1431، 4دار القةلم، دمشق، ط/

 

ومنصب احلسب  قد دخل إىل كثري من شؤون احلياة البشري  لةلمراقب  عةلى سري األمور طبقاً لةلشريع  ومن األمور اليت كانت 
 .(40)احلسب  فيها دور مهم هو مراقب  أغذي  احليوانات كاحلسب  عةلى العالفني والطحانني والتبانني

أيضًا يف االهتمام باحليوان ومنها: وجود بيطريات وقفي  يف مدين  )فاس( تداوى فيها ملؤسس  الوقف اإلسالمي دور 
 احليوانات ومنها: وجود دور لرعاي  احليوانات يف املغرب من حيث إطعامها وعالجها.

 ومنها: وجود أوقاف إلطعام الطيور اليت ترتاد املساجد واألوقاف عةلى شراء احلبوب لةلطيور وذلك يف مدين  فاس
 .(41)وغريها

 المطلب الثاني: أهمية الحيوان واالهتمام به من حيث مراعاة حقوقه في الشريعة اإلسالمية

عةلى حسب املبادئ الديني  ال تقتصر أمهي  احليوانات عةلى االنتفاع من أعياهنا يف احلياة اجلسدي  اليت تتصور يف املصاحل 
 الدنيوي  فحسب.

 قوق احليوان عةلى اإلنسان بقوله:وقد ذكر العّز بن عبدالسالم بشأن ح

حقوق البهائم واحليوان عةلى اإلنسان، وذلك أن يتفق عةليها نفق  مثةِلها؛ ولو زمنت، أو مرَضت حبيث ال يُنتفُع هبا، »
وأن ال حيّمةلها ما ال تطيق، وال جيمع بينها وبني ما يؤذيها من جنسها أو من غري جنسها بَكسر أو نْطح أو جرح، وأن 

 ها إذا ذحبها، وال ميّزق جةلدها، وال يكسر عظمها حىت تربد وتزول حياهتا، وأن ال يذبح أوالدها مبرأى حُيسن ذحب

منها، وأن يقرَِّدها، وحيسن مباركها وأعطاهنا وأن جيمع بني ذكورها وإناثها يف إبّان إتياهنا، وأن ال خيذف صيدها 
 وال يرميه مبا يكسر عظمه أو يؤذيه مبا ال حيةلل حلمه«)42(.
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أمهيتها وسأذكر بعضها فيما يةلي: فهناك مفاهيم أخالقي  ذات أمهي  جتاه احليوانات ، ترتقي هبا  

 أواًل: اعتبار الحيوانات )أمم أمثالكم( أي أمم أمثال البشر:

ن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل مِ َوَما ِمن َدآبٍَّ  يف اأَلْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم مَّا فـَرَّْطَنا يف الِكَتاِب  قال اهلل تعاىل: 
ْم حُيَْشُرونَ  لتماثل بني ا [ قد اعترب اهلل سبحانه وتعاىل احليوانات أممًا أمثال اإلنسان وتتصور وجوه38]األنعام:   َرهبِِّ

 احليوان واإلنسان )أمثالكم( يف أمور عدة ومنها:

يف اخلةلق : ألهنما خمةلوقات لةلخالق القادر يف احلياة اجلماعي . ويف بعض الوجوه األخالقي  بني اإلنسان واحليوان والتشابه 
 بينهما يف احلشر.

يُعَرف حق  مهي ، ومنزلتها مثل منزل  اإلنسان يقتضيفاعتبار احليوانات أم  مثل أم  اإلنسان يدل عةلى أمهيتها واليت هلا أ
 قدره.

 ثانياً: اعتبار الحيوانات آية من آيات اهلل سبحانه وتعالى:

  رٌ َوِمْن آيَاتِِه َخةْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابٍَّ  َوُهَو َعةَلى مَجِْعِهْم ِإَذا َيَشاء َقِدي قال اهلل تعاىل: 
 [29]الشورى: 

 اعتبار احليوانات آي  من آيات اهلل يدل عةلى أمهي  هذا العنصر البيئي. فعةليه ال جيوز عدم اإلكرام إىل خمةلوق عّد 

 من آيات اهلل سبحانه وتعاىل

 ثالثاً: الحيوانات كالعنصر البيئي مصدر من مصادر اإليمان باهلل تعالى

إعمال »استقرائياً نالحظ أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر رّكز يف آيات كثرية عةلى إذا نظرنا إىل اآليات القرآني  نظراً 
، حيث يدعو اإلنسان إىل النظر يف الكون وتدبر آياته وعجائب خةلقته، «النظر واستخدام املنهج العمةلي يف االستدالل

ن دون إكراه واتباع التقاليد فهذا املنهج أقرب إىل معرف  احلق، ألنه منهج إقناعي يقتنع به اإلنسان يف ضمريه م
 الفاسدة.
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 (.3143 شرب أحدكم، رقم احلديث )رواه البخاري عن أيب هريرة يف صحيحه، كتاب: بدء اخلةلق، باب: إذا وقع الذباب يف -43
( ومســــــةلم يف صــــــحيحه،  3143رواه البخاري عن أيب هريرة يف صــــــحيحه، كتاب: بدء اخلةلق باب: إذا وقع الذباب يف شــــــرب أحدكم، رقم احلديث ) -44

 (.2242كتاب: الرّب، باب: حترمي تعذيب اهلرة، رقم احلديث )

 

وال شك أن احليوانات واحدة من عناصر الكون واليت أمر اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان يف آيات كثرية إىل التدبر يف 
 خةلقتها.

ِبِل َكْيَف ُخةِلَقتْ  فالتدبر يف خةلق اإلبل مثاًل، كما جاء يف كتاب العزيز:  [ من 17]الغاشي : أََفاَل يَنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
حيث حتمةله وصربه يف املناطق احلارة وغريته ـ كما هو مضرب املثال ـ والنظر إىل حةليبه املغذي ومسكه العطر كةلها تدل 

 عةلى خالق حكيم قادر وهو اهلل سبحانه وتعاىل.

 هذه اآليات كثرية جداً يف القرآن الكرمي وكثرة ذكر الشيء تدل عةلى أمهيته وعظيم شأنه.

اً: أهمية الحيوانات من حيث األجر والعقوبةرابع  

بكةلب عةلى  ُغفر المرأة مومس  مرَّت»االهتمام باحليوانات والرفق هبم قد يؤدي إىل غفران الذنوب ولو كانت كثرية. وقد 
. (43)«رأس رَكي يةلهُث، قال: كاد يقتةله العطش، فنزعت خفها، فأوثـََقتُه خبمارها، فنزعت له من املاء فغفر هلا بذلك

 فغفران ذنوب امرأة مومس  بسبب تروي  حيوان مثل الكةلب يدل عةلى أمهي  احليوانات.

 ة عّذبت امرأ»ومن جه  أخرى إن الظةلم عةلى احليوانات قد يؤدي إىل عقوب  كبرية، أال وهي دخول النار حيث: 

يف هرة سجنتها حىت ماتت، َفَدَخةَلت فيها النار، الهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، والهي تركتها تأكل من خشاش 
 .(44)«األرض

 المبحث الثاني

 أهمية الحيوان واالهتمام به في المعاهدات الدولية والقانونين اإليراني والسوداني

ومعها املعاهدات الدولي  أيضاً وتةلك يف املبحث الثاين من الفصل وقد سبقت قوانني البيئ  املتعةلق  بإيران والسودان 
 األول حتت عنوان )حمل  تارخيي  عن قانون محاي  البيئ  يف املعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين(.
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مابعدها، جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط زيســـت، شـــكار وصـــيد رياســـت مجهوري، معاونت و  50مبادئ قانون البيئ  لةلدكتور فضـــل أمحد، ص -45
 ، مصدران سابقان.445حقوق وأمور جمةلس ، ص 

 

عاهدات واملدقق يف هذه القوانني واملعاهدات يالحظ أن احليوانات موضع اهتمام فيها. وسأذكر بعض هذه امل
 الدولي  خالل املطالب التالي : 

 المطلب األول ـ أهمية الحيوان واالهتمام به في المعاهدات الدولية

وقد متت اتفاقيات ومعاهدات عدة بني الدول قدمياً وحديثا يف محاي  احليوان، حيث تدّل عةلى اهتمام الدول 
 حبماي  احليوان وأمهها فيما يةلي: )45(

م( .1993عةلى احليوانات والنباتات يف حالتها الطبيعي  )لندن  اتفاقي  احملافظ  – 1  

م(.1971اتفاقي  املناطق الرطب  ذات األمهي  العاملي  كبيئات الطيور املائي  )اتفاقي  رامسر  -2  

باريس(. –م 1972اتفاقي  احملافظ  عةلى املستنقعات واألحواض الدولي  لةلطيور ) -3  

   م(1973يف احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض ) االتفاقي  العاملي  لةلتجارة -4

م(1979اتفاقي  احملافظ  عةلى احليوانات الوحشي  املهاجرة )بون  -5  

مؤمتر الربازيل وأجندة القرن احلادي والعشرين. وذلك لتحقيق التعاون الدويل يف جمال التنمي  املستدام  ومنها:  -6
 احملافظ  عةلى التنوع احليواين.

طلب الثاني ـ أهمية الحيوان واالهتمام به في القانون اإليرانيالم  

م االصطياد أحكا»إن احليوانات هلا موضع اهتمام كبري يف القانون اإليراين، حيث إنه قـُّرر قانون خاص حتت عنوان 
 ش.16/3/1346وذلك يف التاريخ « واحلفاظ عةلى حدائق احليوانات واحملميات

وهذه القوانني غري من القوانني اليت قّررت عةلى شكل عام لةلحماي  القانوني  لةلبيئ  اليت تشمل كّل ما يتعةلق بالبيئ ، سواء  
 كان باحليوان أو غريه. واملسؤول عن تطبيق هذه القوانني هو دائرة احلفاظ عةلى البيئ  )سازمان حميط زيست( من 
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 وما بعدها، املصدر السابق  326ص جمموع  قوانني ومقررات حفاظت حميط زيست، شكار وصيد: رياست مجهوري، معاونت حقوقي وأمور جمةلس:  -46
 .325ابق، ص املصدر الس -47

 

 منظمات رئاس  اجلمهوري  بإيران.

انون الصيد واحلفاظ عةلى حدائق احليوانات واحملميات( تشمل كثريا من األحكام. منها: واجبات دائرة احلفاظ وإن )ق
 عةلى البيئ ، واجلرائم املتعةلق  بالصيد وغريها.

ش تعّد احلاالت التالي  جرمي  وهلا غرام   25/9/1375( اإلصالحي  من قانون احلفاظ عةلى البيئ  املؤرخ  10واملادة )
 لاير أو احلبس يرتاوح بني شهر وست  أشهر: 000/1000لاير و 000/10  ترتاوح بني مالي

 أـ صيد احليوانات الوحشي  من دون رخص  قانوني .

الصيد بأكثر من املقدار الذي حّدد له القانون يف الوثيق  أو فيما إذا مّت الصيد خالفا لةلقوانني املقررة أو خارج  –ب 
 يد فيها .املناطق املسموح له بالص

ج ـ البيع واحلمل وعرض احليوانات الوحشي  ، أو أعضائها حياً كان أو مذبوحاً إذا كان من دون اإلذن القانوين من دائرة 
    احلفاظ عةلى البيئ .

 د – إزال  أو ختريب املزروعات، منها: قطع األشجار، واألشواك والتعةليف يف احملميات)46(.

انون احلفاظ عةلى البيئ  اإليراين تنّص عةلى احلاالت املختةلف  لةلجرائم املتعةلق  ( من ق13( و)12( و)11واملواد )
 باحليوانات أيضا.

كما أن القانون املتعةلق بدائرة احلفاظ عةلى البيئ  اإليراني  )قانون سازمان حميط زيست( يؤكد عةلى مراعاة بعض 
 حقوق احليوان فوق املصاحل املادي ؛ عةلى سبيل املثال وليس احلصر:

( من قانون احلفاظ عةلى البيئ  ينّص عةلى أن من واجبات دائرة احلفاظ عةلى البيئ  هي: 6بند )خ( من املادة )
»ترتيب واختاذ إجراءات الربامج التعةليمي  وتنوير الرأي العام بغي  إثارة حب احليوانات واحلفاظ عةلى البيئ  يف 

 البةلد«)47(.
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 .201(، ص 18م: املادة )2001قانون محاي  البيئ  لسن   -48
 وما بعدها. 201املصدر السابق: ص  -49

 

به في القانون السوداني المطلب الثالث ـ أهمية الحيوان واالهتمام  

م( يشتمل 2001إن مجهوري  السودان العربي  قد قّررت جمموع  من القوانني حتت عنوان )قانون محاي  البيئ  لسن  
( مادة تتعةلق بالبيئ  وبعضها ختتّص بأحكام احليوانات وهذا يدّل عةلى اهتمام القانون السوداين حبقوق 27عةلى )

 احليوانات.

م اليت تطرّقت إىل واجبات السةلط  املختص  يف مراعاة السياسات 2001قانون محاي  البيئ  لسن  ( من 18واملادة )
احملافظ  عةلى احليوانات والكائنات احلي  األخرى ومحايتها من خماطر »البيئ  تنص يف بندها )د( ضمن واجباهتا عةلى: 

 االنقراض بالصيد اجلائر أو االعتداء عةليها«)48(.

   ( من قانون محاي  البيئ  تعّد اجلرائم املتعةلق  بالبيئ  ومنها بندها )ي( تذكر جرمي  املتعةلق  20كما أّن املادة )

.«هتديد احليوانات والكائنات احلي  األخرى بالصيد اجلائر أو االعتداء عةلى بيئاهتا وحممياهتا الطبيعي »باحليوان:   

واملادة )21( من قانون محاي  البيئ  تتعةلق بالعقوبات، وتةلك عةلى حسب اجلرائم املقررة يف املادة )20( السابق  
 .)49( 

م ، 2001عالوة عةلى العقوبات املقررة عةلى من ارتكب جرمي  هتدد انقراض احليوانات يف قانون محاي  البيئ  لسن  
م قد قرر مادة مستقةل  حتت عنوان )القسوة عةلى احليوان( اليت هتدف إىل 1991فإّن القانون اجلنائي السوداين لسن  

( من القانون اجلنائي السوداين عةلى: 87حيث تنّص املادة )محاي  احليوانات من األضرار فوق املصاحل املادي ،   

من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حيواناً، أو حيمةله أكثر مما يطيق أو يشتط يف استخدام ( »1)
«.حيوان غري صاحل لةلعمل بسبب سّنه أو مرضه أو هبمل حيواناً إمهااًل ظاهراً يعاقب بغرام   

عند إدان  أن تأمر بوضع احليوان حتت رعاي  جه  خمتص  مؤقتاً، كما جيوز هلا أن تأمر اجلاين ( جيوز لةلمحكم  2)
 أو مالك احليوان بدفع املبةلغ الذي تراه مناسباً لةلمحافظ  عةلى احليوان وعالجه، كما جيوز هلا أن تأمر بإعدام احليوان 
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 .35م، وزارة العدل، مجهوري  السودان، ص 1991القانون اجلنائي  ]السوداين[ لسن   -50

 

 مىت كان ذلك ضرورياً «)50

 خاتمة

ات وصالة وسالماً دائمني عةلى من ختمت به الرساالت وعةلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل بنعمته تتم الصاحل  

ويف خامت  البحث الذي قدمناه حتت عنوان )احلفاظ عةلى البيئ  من خالل محاي  احليوان ـ مقارن  بني الشريع  
َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ وفقنا يف إمتامه )اإلسالمي  واملعاهدات الدولي  والقانونني اإليراين والسوداين( فنشكر اهلل ـ عزوجل الذي 

[، كما أننا نشكر املهندس )حممد صمدي( رئيس إدارة البيئ  والصيد مبدين  تالش من حمافظ  كيالن 88بِالةّلِه( ]هود:
)إيران( الذي بذل جهداً كبرياً من حيث إعارة املراجع املتعةلق  بالبيئ  واملساعدة عةلى البحث امليداين يف موضوع 

 ميات وغريها يف احملافظ . فجزاه اهلل خري اجلزاء.احمل

  نتائج وتوصيات فيما يةلي أمهها:وهذا وقد توصةلنا إىل

 أواًل: النتائج

ـ اهتمام الشريع  اإلسالمي  بالبيئ  خاص  االهتمام باحليوانات ومراعاة حقوقه ، حيث إن احليوانات هلا احلقوق   1
وز لإلنسان استغالهلا والتعدي عةلى حقوقها.كاإلنسان  يف التمتع باحلياة، فال جي  

وتبنّي أن الشريع  اإلسالمي  مل تقّصر االهتمام جبانب االستمتاع املادي من احليوانات ، حيث تؤكد عةلى  -2
اجلانب األخالقي واملعنوي لةلحيوانات أيضا من حيث مراعاة حقوقها. كما أن القانونني اإليراين والسوداين قد صّرحا 

بعض املواد بعقوب  من يتجاوز بعض حقوقها.من خالل   

دور كبري يف حفظ التوازن البيئي.وتبنّي أن االهتمام باحليوانات ومراعاة حقوقها له  -3  

 ثانياً: التوصيات واالقتراحات

ـ وضع مواد دراسي  يف كل املستويات العةلمي  من االبتدائي إىل اجلامع  ووضع برامج إعالمي ، سواء كانت يف 1  
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القنوات الفضائي  أو الصحف أو غريمها بشأن البيئ  واالهتمام واالحرتام باحليوان. ألن الرتبي  البيئي  هلا أثر عظيم يف 
 حفظ البيئ .

تقنني األحكام التفصيةلي  حسب الشريع  اإلسالمي  تؤكد عةلى ضرورة مراعاة حقوق احليوان والعقوب  عةلى  -2
 متجاوزيها.

االنقراض بالصناديق اخلريي  والوقوف وغريمها عةلى حدائق احليوانات املهددة باالنقراض  املسامه  يف احلد من -3
 وتربيتها لكي تصل إىل حالتها الطبيعي .

تشجيع املواطنني عةلى اهتمامهم باحليوانات ومراعاة حقوقهم وذلك ـ مثالً ـ بإيصال األدوي  أو األغذي  والعةلوف  -4
 املناسب  هلم. جماناً إليهم أو توفري الوظائف

ونوصي بإنشاء قسم مستقل يف احملاكم اإلسالمي  ملعاقب  املتجاوزين حدود البيئ  وحقوق احليوانات أو عةلى  -5
 األقل تفعيل القضايا املتعةلق  حبقوق احليوان يف احملاكم.

ر البيئ  خاص  عناصونوصي أخريًا بإنشاء حمكم  بيئي  دولي  ملعاقب  الذين يّسببون يف انقراض عنصر من  -6
 احليوانات.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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