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الفصل الخامس
تشريعات حماية البيئة
تقسيم:
نقسم هذا الفصل إلى مبحثين :نعرض في األول :ماهية البيئة وأنواعها ،ونخصص الثاني للقواعد التشريعية

المتعلقة بحماية البيئة ،وذلك كم يلي:

المبحث األول
ماهية البيئة وأنواعها
أول :مفهوم البيئة:
ً

البيئة هى :المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء

وتربة وما يقيمه االنسان من منشآت( .)1فالبيئة هى إجمالي األشياء التي تحيط بنا ،وتؤثر على وجود الكائنات

الحية علي سطح األرض ،متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم ،كما يمكن وصفها
بأنها مجموعة من األنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم

الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري.

ويتفق العلماء في الوقت الحاضر على أن مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي

تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات التي تقوم بها .فالبيئة بالنسبة لإلنسان " -اإلطار الذي يعيش

فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة من مكونات
جماديه ،وكائنات تنبض بالحياة .وما يسود هذا اإلطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار
وجاذبية ومغناطيسية ..الخ .ومن عالقات متبادلة بين هذه العناصر .وألهمية البيئة والحفاظ عليها وخطورة
تلوث البيئة وتدهورها على صحة االنسان جعلت العديد من دول العالم الحق في بيئة صحية وآمنة وسليمة في

مصاف الحقوق الدستورية ،وضمنتها في الوثائق الدستورية بما يعطى هذا الحق قيمة دستورية(.)2
()1
()2

الفقرة األولى من المادة االولى من القانون رقم  4لسنة  1994بشأن البيئة.

جدير بالذكر أنه يوجد ثمة فارق بين تلوث البيئة وتدهورها؛ فلوث البيئة يعني كل نغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير

مباشر إلى اإلضرار بصحة اإلنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ،أو اإلضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع

الحيوي "البيولوجي" .أما ت دهور البيئة؛ فيقصد به التأثير على البيئة بما يقلل قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو
يضر بالكائنات الحية أو باآلثار .انظر الفقرة ( )8،7من المادة األولى من القانون رقم  4لسنة  1994بشأن حماية البيئة.
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ثانيا :أنواع البيئة:
ً

تنقسم البيئة إلى عدة أنواع ،وذلك كما يلي:

(  ) 1البيئة األرضية:

تعتبر األرض من العناصر الجوهرية لمكونات البيئة البرية ،فعليها تقوم الزراعة والحياة اإلنسانية والحيوانية

ومن الناحية الطبيعية نقول " :إن التربة هي الطبقة السطحية من األرض ،التي تصلح لنمو النباتات ،والتربة
مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة وهي أحد المتطلبات األساسية الالزمة للحياة على األرض تعادل أهميتها

أهمية الماء والهواء .وهي أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة ،بيد أن التربة مثلها مثل أي عنصر
آخر معرضة للتأثير الطبيعية التي من شأنها اإلضرار بها(.)3

ونص قانون حماية البيئة رقم  4لسنة  1994على حماية البيئة األرضية من التلوث في الفصل األول من

الباب األول من ذلك القانون .ومن مظاهر هذه الحماية هي إلزام أي شخص طبيعي أو اعتباري يريد إنشاء
مشروع تقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع للجهة اإلدارية المختصة قبل البدء في تنفيذ المشروع

(المادة  .)19كما حظر القانون بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية.

(  ) 2البيئة الهوائية:

يعتبر الهواء من أهم عناصر البيئة ،فهو سر الحياة ،وال يستطيع االنسان أن يستغنى عنه ولو للحظات

معدودة .وقد نص قانون البيئة على حماية البيئة الهوائية من التلوث .ومن مظاهر هذه الحماية أن المادة 37

من ذلك القانون قد حظرت قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة .كما حظر المشرع التدخين في
وسائل النقل العام والتدخين في األماكن المغلقة.

(  ) 3البيئة المائية:

الماء هو أساس الحياة على األرض ،فهو سر الحياة .والخالق العظيم جل شأنه يقول " :وجعلنا من الماء

كل شيء حي " .وحرص قانون البيئة على حماية البيئة المائية من التلوث عن طريق حماية شواطئ جمهورية
مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .كما أنشأ القانون مجلس أعلى لحماية نهر

النيل والمجاري المائية من التلوث برئاسة مجلس الوزراء ،وعضوية عدد من الوزراء المختصين( .المادة
47مكررا .)1/كما نص الدستور على حماية نهر النيل من كافة صور ومصادر التلوث.
()3

ا.د رمضان بطيخ :القانون وحماية البيئة ،أعمال ندوات دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية ،المؤتمر الذي
نظمته المنظمة العربية للتنمية العربية ،القاهرة ،2010 ،ص.334-333 :
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المبحث الثاني

القواعد التشريعية المتعلقة بحماية البيئة
البيئة هى من ص نننع

(عز وجل) الذي أتقن كل ش ننيء؛ فا (س ننبحانه وتعالى) خلق الكون في ص ننورة

نقية نظيفة طاهرة ،وس ننخر لإلنس ننان ما في الس ننماوات واألرض فيقول (س ننبحانه وتعالى) " :وس ننخر لكم ما في

الس ن ننماوات وما في األرض جميعا منه إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون"( .)4ونهى (س ن ننبحانه وتعالى) اإلنس ن ننان
عن اإلفساد في األرض فقال تعالى ":وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها"(.)5

هذا ،وقد جاء في صن ننحيح مسن ننلم بشن ننأن عدم اإلضن نرار بالبيئة الحديه الذي رواه أبو هريرة رضن ننى

عنه أن رسول

 -صلى

عليه وسلم  -قال " :اتقوا اللعانين ،قالوا :وما اللعانان يا رسول

؟ قال :الذي

يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " ( .)6فهذا الحديه يعد قانونا في حماية البيئة وعدم تلويثها ،خص ن ننوص ن ننا

المكان الذي يطرقه الناس باستمرار.

وكذلك جاء الحديه الشننريل الذي ُي َع ُّد قاعدة فقهية جليلة ،وذكر العلماء أنه من أهم أربعة أحاديه يدور
حولها الفقه اإلسنالمي ،وهو الحديه الذي أخرجه ابن ماجه بسنند حسنن عن أبي سنعيد الخدري رضنى عنه
أن رسول

صلى

عليه وسلم قال ":ال ضرر وال ضرار".

وإدراكا من المشرع المصري ألهمية البيئة والحفاظ عليها ،وارتباط ذلك بصحة اإلنسان وحاضره ومستقبله؛

فقد نص الدسن ن ننتور صن ن نراحة على أن حماية البيئة واجب وطني؛ وال شن ن ننك أن النص في الدسن ن ننتور على حماية
البيئة يشكل ضمانة هامة لحق المواطنين في بيئة صحية وسليمة.
وعلى ذلنك فن ن منا أوجبنه الندسن ن ن ن ن ن ننتور على الندولنة من حمناينة البيئنة ،واتخناذهنا التندابير الالزمنة للحفناظ

أمر مقضن ننيا على
عليها من التلوث ،وعدم االض ن نرار بها ،هو التزام قانوني مصن نندره وأسن نناسن ننه الدسن ننتور؛ وبات ا
الدولة بكافة سلطاتها تنفيذ هذا التكليل الدستوري.

()4

سورة الجاثية آية .13

()5

سورة األعراف آية .56
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ونستعرض القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة وحمايتها من التلوث نستعرضها – ب يجاز -فيما يلي:

أول :حماية البيئة في الدستور المصري:
ً

نصت العديد من دساتير الدول على حماية البيئة .وإدراكا من المشرع ألهمية البيئة وضرورة حمايتها فقد

نص الدسن ن ن ننتور المصن ن ن ننري على الحق في بيئة نظيفة في أكثر من مادة من مواد الدسن ن ن ننتور ،وذلك على النحو
التالي:
(  ) 1حماية البيئة واجب وطني:

نصت المادة ( )46على "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ،وحمايتها واجب وطني"..

فحماية البيئة واجب وطني قومي ،وهذا الواجب ال يقتصن ن ن ن ننر القيام به على السن ن ن ن ننلطات العامة في الدولة فقط،
وإنما يمتد ليشمل جميع المواطنين في المجتمع.
(  ) 2ألزم الدستور الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة ،وعدم الضرار بها:

تنص المادة ( ..." )46وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها وعدم االضرار بها "...

(  ) 3ربط المشرررررررع بين الحفاظ على البيئة وتحقيم التنمية المسررررررتدامة ،وضررررررمان حماية حقوق األجيال
القادمة في بيئة نظيفة:

تنص المننادة ( ...." :)46وتلتزم النندولننة بنناتخنناذ التنندابير الالزمننة للحفنناظ عليهننا وعنندم االضن ن ن ن ن ن نرار بهننا

واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ،وضمان حقوق األجيال القادمة فيها".
(  ) 4تعداد الحقوق البيئية:

ذهب الدستور المصري القائم في تأكيد حمايته للبيئة ،والتنويه إلى أهمية الحفاظ عليها إلى تعداد للحقوق

البيئية وذلك على النحو التالي:

 -1نص الدسن ن ن ن ن ن ننتور على التزام الدولة بحماية الرقعة الزراوية وزيادتها ،وتجريم االعتداء عليها ،كما تلتزم
بتنمية الريل ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية( .المادة  )29من الدستور.

 -2نصنت المادة ( )30من الدسنتور على " تلتزم الدولة بحماية الثروة السنمكية وحماية ودعم الصنيادين،
وتمكينهم من مزاولننة عملهم دون إلحرراق الرررررررررررر بررالنظم البيئيررة ،وذلننك على النحو الننذي ينظمننه

القانون".

 -3نص المادة ( )32الفقرة األولى على أن" موارد الدولة الطبيعية ملك للشن ن ن ن ننعب ،وتلتزم الدولة بالحفاظ
عليها ،وحسن استغاللها ،وعدم استنزافها ،ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها"...
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 -4نص المنادة ( )44النذي أكند على التزام الندولنة بحمناينة نهر النينل ،وعندم اهندار ميناهنه أو تلويثهنا فجناء
نصن ننها" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل ،والحفاظ على حقوق مصرررر التاريخية المتعلقة بو ،وتر ررريد
الستفادة منو وتعظيمها ،وعدم اهدار مياهو أو تلويثها"...

وحق كننل مواطن في التمتع بنهر النيننل مكفول ،ويحظر التعنندي على حرمننه أو اإلضررررررر ررار برالبيئرة

النهرية ،وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وفي ش ن ن ننأن االس ن ن ننتخدام الرش ن ن ننيد للموارد الطبيعية عموما ،جاءت أحاديه كثيرة ،منها ما أخرجه اإلمام
اص رضنني عنهما " أ ْ ِ
بِ بب ِن َع بم ِرو بب ِن ابل َع ِ
بُ َعَل بي ِه
ص نْلى ْ
أحمد وابن ماجة بسننند صننحيح َع بن َع بب ِد ْ
َن الْنب ْي َ
ِ
ضن ِ
َو َسنْل َم َم ْر ِب َسن بع ود َو ُه َو َيتََو ْ
الَ :ن َع بمَ ،وإِ بن ُك بن َت َعَلى
وء َسن َر ؟
ال :أَفي ابل ُو ُ
الَ :ما َه َذا ال ْسن َر ُ
ف؟ َق َ
ف َيا َسن بع ُد؟ َق َ
ضنأُ َفَق َ
َن به ور َج و
ار ".وتبع هذا التعليم النبوي الشن ن ن ن ن نريل ذلك التقدم العلمي في الدولة العباس ن ن ن ن ننية ،حيه إنه ابتكر نظاما
ان دون إسر و
ِ
األرض باتز و
للري يعمل على رِي
اف أو تقتير.
 -5نص المادة ( )45الذي أكد على التزام الدولة بحماية بحارها وش ن ن ن نواطئها فجاء نص ن ن ن ننها " تلتزم الدولة
بحماية بحارها و واطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدي عليها ،أو تلويثها ،او اسررررررررتخدامها بما يتنافى ما طبيعتها ،وحم كل مواطن في التمتع بها
مكفول ،كما تكفل الدولة حماية وتنمية المسنناحة الخض نراء في الحضننر ،والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية
والسن ن ن ن ن ن ننمكيننة ،وحمننايننة المعرض منهننا لالنقراض أو الخطر ،والرفق بننالحيوان ،وذلننك على النحو الننذي ينظمننه

القانون".

 -6نص المادة ( )78الذي أكد على مراعاة الخصرويرية البيئية عند وضننع الخطة الوطنية لإلسننكان فقد
جاء نص تلك المادة على " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المس ن ن ننكن المالئم واآلمن والص ن ن ننحي ،بما

يحفظ الكرامة اإلنسننانية ويحقق العدالة االجتماوية .وتلتزم الدولة بوضننع خطة وطنية لإلسننكان تراعي

الخصوصية البيئية"....

 -7نص المادة ( )79الذي أكد على حق كل مواطن في غذاء صنحي وكاف ،وماء نظيل  ....وتضنمن
الدولة الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال.
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دللة تعداد الحقوق البيئية في الدستور:

يدل تعداد نص ن ن ننوص الدس ن ن ننتور للحقوق البيئية داللة واض ن ن ننحة على األهمية الكبيرة التي يوليها الدس ن ن ننتور

للبيئة ،فحماية البيئة ليس ننت رفاهية؛ وإنما هي التزام وواجب يقع القيام به على الجميع؛ ألن تدهور البيئة يؤثر
على صن ن ن ن ن ننحتنا ،وجودة الطعام الذي نتناوله ،والهواء الذي نتنفسن ن ن ن ن ننه ،ويؤثر على جودة الحياة ذاتها؛ لذلك ف ن

حماية البيئة تعتبر مسن ن ننألة أمن قومي .وحيه أن ما هو مقرر على الدولة االلتزام به طبقا للدسن ن ننتور هو التزام

حتمي عليها القيام به؛ وليس لها أن تقوم به حسب استطاعتها.

ثانيا :قانون حماية البيئة:
ً

صن ن نندر القانون رقم  4لسن ن نننة  1994بشن ن ننأن البيئة ،وأصن ن نندر السن ن ننيد رئيس مجلس الوزراء الئحته التنفيذية

بالقرار رقم  338لس ن ن ن ن نننة  .1995وتناول هذا القانون مفهوم البيئة ،والمقص ن ن ن ن ننود بتلوث البيئة وتدهورها ،وإدارة
النفايات الخطرة .وبين إجراءات حماية البيئة األرضية والبيئة المائية ،وحماية البيئة الهوائية من التلوث.
وحظر المش ننرع على جميع المنش ننآت بما في ذلك المحال العامة والمنش ننآت التجارية والص ننناوية والخدمية
تصن نريل أو إلقاء اية مواد ونفايات أو سن نوائل غير معالجة من ش ننأنه إحداث تلوث في الشن نواطئ المصن نرية أو

المياه المتاخمة لها سن ن ن ن نواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشن ن ن ن نرة أو غير مباشن ن ن ن نرة ويعتبر كل يوم من

استقرار التصريل المحظور ،مخالفة منفصلة.

واعتبر المشننرع مندوبو الجهات اإلدارية المختصننة والممثلون القنصننليون في الخار من مأموري الضننبط

القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون.

وحدد المشن ن ننرع في الفصن ن ننل الرابع من الباب الثاله " اإلجراءات اإلدارية والقضن ن ننائية" المخالفات والجرائم

التي تمثل اعتداء على البيئة والعقوبات المقررة لمواجهته ،وأوجب المش ن ن ن ننرع أن تنظر هذه القض ن ن ن ننايا على وجه

االس ن ننتعجال (المادة 83مكرر) .وتش ن ننمل العقوبات المقررة في هذا القانون على عقوبة الحبس والغرامة كما هو

موضح بالفصل الرابع من القانون رقم  4لسنة .1994

وأوضن ننح المشن ننرع االلتزام بأي اتفاقيات دولية تنضن ننم إليها جمهورية مصن ننر العربية في مجال حماية البيئة
البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.
وأنش ننأ المش ننرع جهاز ش ننئون البيئة برئاس ننة مجلس الوزراء ،وتكون له الش ننخص ننية االعتبارية العامة ،ويتبع

الوزير المختص بشن ننئون البيئة .وتكون له موازنة مسن ننتقلة ،ويكون مركزة مدينة القاهرة ،وينشن ننأ بقرار من الوزير
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المختص فروع للجهاز بالمحافظات ،وتكون األولوية بالمناطق الص ن ن ن ن ننناوية .ويكون تعيين رئيس الجهاز بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء.

ويختص جهاز ش ننئون البيئة برس ننم الس ننياس ننة العامة وإعداد الخطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة
تنفيذها بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة.

ويكون الجهاز هو الجهة القومية المختص ن ن ن ننة بدعم العالقات البيئية بين جمهورية مص ن ن ن ننر العربية والدول

والمنظمات الدولية واإلقليمية إلى آخره من االختص نناص ننات التي نص عليها المش ننرع في المادة ( )5من قانون

البيئنة .وبجناننب هنذا الجهناز حندد المشن ن ن ن ن ن ننرع في المنادة ( )38من قنانون حمناينة البيئنة عندد من الجهنات اإلدارينة
المختصننة بحماية البيئة المائية ،ومن هذه الجهات الهيئة العامة لسننالمة المالحة البحرية ،هيئة قناة السننويس،
هيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية ،اإلدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ....الخ.

ثال ًثا :الحماية اإلدارية للبيئة:

يقوم جهاز رررررررئون البيئة بدور فعال في حماية البيئة ويمارس العديد من الختصرررررررايرررررررات منها إعداد

مشنروعات القوانين والق اررات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأي في التشنريعات المقترحة ذات العالقة

على البيئة .وضع المعايير واالشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت االلتزام بها قبل اإلنشاء
وأثناء التشغيل.

كما يقوم ب جمع المعلومات القومية والدولية الخاصن ن ن ننة بالوضن ن ن ننع البيئي والتغيرات التي تط أر عليه بصن ن ن ننفة

دورينة بنالتعناون مع مراكز المعلومنات في الجهنات األخرى وتقويمهنا واسن ن ن ن ن ن ننتخندامهنا في اإلدارة والتخطيط البيئي

ونشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.

كمننا يقوم بن عننداد خطننة للطوارب البيئيننة ،والتنسن ن ن ن ن ن ننيق بين الجهننات المعنيننة إلعننداد برام مواجهننة الكوارث

البيئية .وإعداد خطة للتدريب البيئي واإلش ن ن ن ن نراف على تنفيذها .وضن ن ن ن ننع خطة للطوارب لمواجهة الكوارث البيئية
ومسئولية الجهات المشاركة في هذه الخطة.

ويقوم ب عداد تقرير سنننوي عن الوضننع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تودع نسننخة من

هذا التقرير في مجلس النواب.
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ومنح المشننرع موظفي الجهاز صننفة مأموري الضننبط القضننائي حتى يتنسننى لهم ضننبط المخالفات والجرائم

البيئية .ويتض ننح من هذه االختص نناص ننات الواس ننعة لجهاز ش ننئون البيئة دوره الهام والمحوري في تفعيل الحماية
الدستورية والقانونية للبيئة.

ابعا :دور القراء في حماية البيئة:
رً

يقوم القض ن نناء بدور كبير في حماية البيئة ،عن طريق تطبيق العقوبات الجنائية واإلدارية على المخالفات

الجنائية .كما يقوم أيضن ن ننا ب صن ن نندار األحكام بالتعويض لجبر االضن ن نرار التي تنشن ن ننأ نتيجة الجرائم البيئية .ومن

األحكام التي أصدرها القضاء المصري في خصوص حماية البيئة حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم

 8450لسن ن ن نننة  44ق ؛ وتتعلق هذه الدعوى بطلب إلغاء قرار جهاز شن ن ن ننئون البيئة ،برفض التصن ن ن نريح بدخول
إحدى الشن ن ن ننحنات إلى البالد الحتوائها على مواد ونفايات ضن ن ن ننارة ،بزعم أن بعض شن ن ن ننركات قطاع األعمال قد

سمح لها باستيراد مواد مماثلة ،وقد كان للمحكمة اإلدارية العليا في هذه الدعوى موقفا واضحا في التأكيد على

حق اإلنسان في بيئة نظيفة باعتبارها من الحقوق األساسية ،فقضت برفض الطعن وقالت في أسباب قضائها

" ومن حيه إن حق اإلنسن ننان في بيئة نظيفة أضن ننحى من الحقوق األسن نناسن ننية التي تتسن ننامى في شن ننأنها وعلو

قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية األسنناسننية ،ومنها الحق في الحرية والحق في المسنناواة ،فكان أن حرصننت
الوثائق الدسننتورية على أن تتضننمن نصننوصننها أحكاما تؤكد هذه النظرة األسنناسننية ،فضننال عن أن وثيقة إعالن
سنتوكهولم الصنادر عام  1972قد أكد أن هذا الحق ضنمان أسناسني لتوفير الحياة الكريمة لإلنسنان في وطنه،

ويقابل هذا الحق تقرير واجب على عاتقه بااللتزام بالمحافظة على هذه البيئة  ،"..وأضن ن ن ننافت أن " القانون رقم

 4لسن نننة  1994الذي أنشن ننئ بمقتضن نناه جهاز لحماية وتنمية البيئة وتضن ننمنت أحكامه الوسن ننائل الكفيلة بالحفاظ

علي البيئة وحمايتها من الملوثات والنفايات الخطرة  ،فحظر اس ن ن ننتيراد النفايات الخطرة والس ن ن ننماح بدخولها "...

وأن " جهاز شن ننئون البيئة قد رفض هذه الشن ننحنة لما تحويه من تراب الرصن نناص التي يعد من النفايات الخطرة

وفقا لقانون البيئة " ،وأنه " ..التزاما باتفاقية بازل التي وافقت مصن ن ن ن ن ن ننر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 385

لس نننة  ، 1992وهي االتفاقية الداخلة في نس نني القانون الوطني ولها قوة أحكامه بعد إبرامها والتص ننديق عليها

ونش ننرها عمال بحكم المادة  151من الدس ننتور ،وعلى ذلك ف ن القرار الص ننادر في هذا الخص ننوص جاء موافقا

ألحكام القانون بما ال مطعن عليه" .

ويتضنح من هذا الحكم الدور الكبير الذي يقوم به القضناء في حماية البيئة وسنالمتها ويسنتخلص من هذا

الحكم أن القضاء اعتبر أن:

 -1حق اإلنس ننان في بيئة نظيفة أض ننحى من الحقوق األس نناس ننية التي تتس ننامى في ش ننأنها وعلو قدرها ومكانتها

مع الحقوق الطبيعية األساسية ،ومنها الحق في الحرية والحق في المساواة.
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 -2االلتزام باالتفاقيات الدولية التي وافقت مص ننر عليها ،والتي ص ننارت جزءا في نس نني القانون الوطني ،ولها
قوة أحكامه بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها عمال بحكم المادة  151من الدستور.

خامسا :دور منظمات المجتما المدني:
ً

تقوم منظمنات وجمعينات المجتمع المندني بندور مهم في حمناينة البيئنة ،وهنذا الندور إمنا يكون وقنائينا يهندف

إلى وقننايننة البيئننة من التلوث عن طريق بننه روح الوعي ونشن ن ن ن ن ن ننر ثقننافننة الحفنناظ على البيئننة عن طريق إقننامننة

الندوات والمؤتمرات .وإما أن يكون عالجي يتمثل في جبر األضرار الناتجة عن التلوث البيئي.

ومنظمات المجتمع المدني هي واس ن ننطة العقد بين الفرد والدولة ،إذ هي الكفيلة باالرتقاء بش ن ننخص ن ننية الفرد

بحس ن ننبانه القاعدة األس ن نناس ن ننية في بناء المجتمع ،عن طريق به الوعي ونش ن ننر المعرفة والثقافة العامة ،ومن ثم
تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء ،وتعبئة الجهود الفردية والجماوية

إلحداث مزيد من التنمية االجتماوية واالقتصنادية معا ،والعمل بكل الوسنائل المشنروعة على ضنمان الشنفافية،
وترسنيخ قيمة حرمة المال العام ،والتأثير في السنياسنات العامة ،وتعميق مفهوم التضنامن االجتماعي ،ومسناعدة

الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة ،والمشن ننروعات الطووية على أداء أفضن ننل للخدمات العامة ،والحه على
حس ن ننن توزيع الموارد وتوجيهها ،وعلى ترش ن ننيد اإلنفاق العام ،وإبراز دور القدوة ،وبكل أولئك ،تذيع المص ن ننداقية،

وتتحدد المسن ن ننئولية بكل صن ن ننورها فال تشن ن ننيع وال تنماع ،ويتحقق العدل والنصن ن ننفة وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة،

فتتالحم على رفعة ش ننأنه والنهوض به إلى ذري التقدم( .)7فالدور الذي تقوم به تلك المنظمات دور هام وحيوي
ألنه يبه روح الوعي ونشر الثقافة العامة بأهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها.

وألهمية دور الجمعيات االهلية أوجب المشنرع أن يكون لها ممثل يختاره الوزير المختص بشنئون البيئة في

عضوية صندوق حماية البيئة( .المادة )7/15

ساد ًسا :دور الشريعة اإلسالمية في حماية البيئة:

هذا ،والقرآن الكريم له فضل السبق في اإلخبار عن التوازن البيئي وضرورة المحافظة عليه ،قال تعالى
ِ
ِ
ِ
يها ِمن ُك ِل َشي وء ْم بوُزو ون ()19
ض َم َد بدَن َ
في سورة الحجرَ " :و باأل بَر َ
يها َرَواس َي َوأ َ
َنب بتَنا ف َ
اها َوأَبلَق بي َنا ف َ
ب

()7

أحكام الدستورية العليا  -الطعن رقم  84لسنة  39ق  -بتاريخ .2019 / 2 / 2
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وكذلك سبم اإلسالم الطب الحديث بنظرية الحجر الصحي؛ للوقاية من األمراض الوبائية .ففي شأن الطاعون
صلى

جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضى عنه قال :سمعت رسول
ض فال تَبق َدموا عليه ،وإ َذا وَق َع بأ بَر و
يقول ":إذا س ِم بعتُم به بأ بَر و
ار منه ".
بها فال تَ بخ ُر ُجوا ِف َر ا
ض وأ بَنتُ بم َ
ُ
َ ب

عليه وسلم

كذلك فالشريعة اإلسالمية ال تقف حجر عثروة أمام التقدم العلمي؛ لِ َذا يجب االستفادة من التقنيات العلمية
و
عضو ِ
و
عضو ناف وع
ملو وث إلى
في معالجة التلوث البيئي ،وتحويل الملوثات إلى مواد نافعة .وتحويل المادة من
و
أساس في التشريع اإلسالمي ،وهو دباغ جلود الميتات .ويسبق هذا :عظمة الخالق سبحانه وتعالى
ومفيد له
؟
أصل في القواعد الفقهية ،وذلك في القاعدة المختلف فيها وهي:
في خلق المسك من دم الغزال .ولهذه األمثلة
؟

تأثير في األحكام أو ال؟) ،والراجح أن لها تأثير في األحكام ،وعليه فاألدوية المحتوية
(انقالب األويان ،هل له ؟
على مواد نجسة ،وكذلك األعالف المصْنعة والمختلطة بالنجاسات ،والصابون المصْنع من ز و
يت نجس،
َُ
واستعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها ،كل هذه يجوز استخدامها بشرط عدم اإلضرار طالما أمكن
تغيير صفتها النجسة.

وأجازتالشريعة اإلسالمية لولي األمر أن يفرض من العقوبات التعزيرية ما يراه مناسبا لمعاقبة الخارجين

على النظام؛ ألجل حماية البيئة من التلوث والفساد.

سابعا :المسئولية المدنية عن األضرار البيئية:
ً

إن الحفاظ على البيئة اإلنسانية نظيفة خالية من الملوثات هو أحد مهام ومسئوليات الدولة الحديثة،

وقد أصبحت مكلفة به والسيما بعد أن أصبح حق االنسان في بيئة نظيفة هو أحد الحقوق األساسية لإلنسان
وقد نصت عليه دساتير معظم الدول المتقدمة .وإن مسئولية الدولة عن أضرار التلوث من الموضوعات ذات

الطبيعة الخاصة ،وقد تطور أساس مسئولية الدولة حيه لم يعد الخطأ هو األساس الوحيد للمسئولية .وإنما
تقوم هذه المسئولية استنادا لموضوعها ومحلها أي فكرة الضرر الناشئ عنها والذي يحقق تلوثا بيئيا متجاو از

آثاره الخطأ الشخصي ،ومن ثم ال يمكن اسناد المسئولية حينئذ إلى خطأ ثابت أو مفترض .بل تستند المسئولية

كلها إلى فكرة الضرر وال يمكن للمسئول دفع هذه المسئولية بنفي الخطأ أو انتفاء الخطأ المفترض أو إثبات

السبب األجنبي .فالمسئولية الموضووية تقوم على تعويض الضرر ولو بغير خطأ وهو ما يطلق عليه بنظرية
المسئولية البيئية المطلقة.

()8

()8

د .محمد على حسونة :مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي ،مجلة مصر المعاصرة ،العدد ،511يوليو 2013ص:
.336
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أسئلة الفصل الخامس :تشريعات حماية البيئة
ضع عالمة صح أو عالمة خطأ حسبما تراه مناس ًبا في العبارات التالية:
-1أغفلت العديد من دول العالم النص في دساتيرها على حماية الحق في البيئة.
-2يعد الدستور المصري الصادر عام  2014هو أول دستور مصري ينص على كفالة الحق في بيئة نظيفة.
-3يتم تعيين رئيس جهاز البيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
-4يتبع جهاز حماية البيئة رئيس الجمهورية.
-5يقع مقر جهاز حماية البيئة في مدينة القاهرة ،وال يجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
-6يتمتع جهاز حماية البيئة بالشخصية االعتبارية.
-7النصوص الدستورية الواردة في الدستور والخاصة بالبيئة هي نصوص غير ملزمة.
-8أغفلت رؤية مصر  2030النص على حماية البيئة.
 -9تلعب منظمات المجتمع المدني دورا ً هاما ً في حماية البيئة.
-10الحق في بيئة صحية ونظيفة أصبح يتساوى مع الحقوق الدستورية األخرى.
دورا وقائيا فقط.
-11دور منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة ً
-12جهاز شئون البيئة هو الجهاز التنفيذي الوحيد المختص بحماية البيئة البحرية.
 -13يختص مجلس الوزراء بإعداد الخطط التدريب البيئي واالشراف على تنفيذها.
 -14تقوم المسئولية عن االضرار الناتجة عن التلوث البيئي على خطأ واجب االثبات.
-15أوجب قانون حماية البيئة النظر في القضايا المتعلقة بالبيئة على وجه السرعة.
-16يلعب جهاز شئون البيئة دورا ً محدودا في حماية البيئة.
 -17يعد الحق في بيئة نظيفة ضمانة أساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
-18يعد دستور  1971أكثر فعالية في حماية البيئة من دستور .2014
-19يوجد عالقة وثيقة بين حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
-20حرص الدستور المصري على حماية الرقعة الزراعية ،وتجريم االعتداء عليها.
-21يعد الحفاظ على البيئة التزام قانوني فقط.
-22صدرت الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4لسنة  1994بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
-23الزم الدستور الدولة مراعاة الخصوصية البيئية عند وضع الخطة الوطنية لإلسكان.
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-24تقتصر العقوبات الواردة في القانون رقم  4لسنة  1994الخاص بالبيئة على عقوبة الغرامة فقط.
-25تكون للمناطق الصناعية أولوية في إنشاء فروع لجهاز شئون البيئة.
-26على اإلنسان أال يلقي القاذورات في المكان الذي يستظل به الناس.
 -27يجوز إلقاء القاذورات في أماكن الشرب والري
 -28يجوز اإلضرار بالغير طالما فيه منفعة لك.
ب لتملكها من الدولة.
-29من أحيا أرضا ميتة فله األولوية في تقديم طل ٍ
 -30يجوز االستيالء على حق الغير ولو بالقوة.
 -31يجوز اإلسراف في الماء طالما أن الماء كثير.
-32الماء والكأل والنار الكل فيه شركاء طالما لم تأخذه إلى حوزتك.
بنعم كثيرة ،منها نعمة السكن في البيوت.
-33هللا عز وجل امتن علينا ٍ
-34التنوع الزراعي حثت عليه الشريعة اإلسالمية.
( -35األصل في األشياء اإلباحة) .قاعدة فقهية عظيمة في خدمة البيئة.
 -36قاعدة( :ال ضرر وال ضرار) ال عالقة لها بحماية البيئة.
-37هللا عز وجل سخر لنا جميعا ما في السماوات وما في األرض.
 -38يجوز عمل مشروع حتى لو كان فيه إفساد لألرض والبيئة
 -39اإلسالم سبق الغرب في مجال الحفاظ على التوازن البيئي.
-40الحجر الصحي أمر مهم في منع التلوث البيئي.
 -41الغرب سبق اإلسالم في معرفة الحجر الصحي.
-42اإلسالم يقف متحجرا ضد التقدم البيئي.
ٍ
مواد نافعة ،نهت عنه الشريعة اإلسالمية.
-43تحويل الملوثات إلى
ٍ
مواد نافعة ،ال يخدم طهارة البيئة.
 -44تحويل الملوثات إلى
-45يجوز استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها طالما ال تسبب ضررا بالصحة العامة.
 -46استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها يعتبر وسيلة من وسائل عالج التلوث البيئي.
-47يجوز لولي ِّ األمر شرعا وقانونا أن يفرض عقوبة تعزيرية على المخالفين للنظام العام..
 -48يجوز لولي ِّ األمر شرعا وقانونا أن يفرض عقوبة تعزيرية لحماية البيئة من التلوث.
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-49يمكن لولي األمر تخصيص مكافآ ٍ
ضررا بالبيئة.
ت للمشروعات التي ال تسبب
ً
-50المحافظة على البيئة من التلوث تعتبر من األعمال الصالحة التي تقربنا إلى هللا عز وجل.
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