هىضىع البحج

اَلٍبت القبًىًٍة الىقبئٍة لحوبٌة البحٍشات هي التلىث
" فى ضىء قىاعذ الضبظ اإلداسي "
مقدمة البحث:
مما الشك فٌة أن مجال لوابح الضبط اإلداري قد إتسعت مجاالته فى الوقت الحاضر نظراً إلتساع
سلطات الدولة وتشعب وظابفها  ,وأصبحت تمثل أهمٌة كبٌرة وضرورة إجتماعٌة للمجتمع لكونها
وسٌلة فعالة للوقاٌة من األضرار واألزمات والجرابم قبل حدوثها  ,بل كوسٌلة أٌضا ً لتقلٌل
األضرار ومعدل الخسابر بعد حدوث المخالفة أو الجرٌمة البٌبٌة  ,وتلجؤ اإلدارة إلً إستخدام
وسابل الضبط االداري البٌبً ,فالمشاكل البٌبٌة تتسم بالكثرة والتشعب والدقة  ,األمر الذي ٌحتاج
إلً وسابل ناجزة فى معالجتها  ,قد التتفق مع نهج فلسفة التشرٌعات مقارنة لوسابل الضبط االداري
من حٌث سرعة التعامل والحلول ,حٌث البطء الذي ٌعتري التشرٌعات وطول اإلجراءات فً بعض
االحٌان(.)1
بٌد أن األنشطة الضبطٌة تتنوع لضبطٌة تشرٌعٌة وأخري قضابٌة بجانب الضبطٌة التنفٌذٌة فً
مجال البٌبة محل البحث  ,ولكل ضبطٌة وظابفها وخصابصها فالضبطٌة التشرٌعٌة  ,تقتصر على
إعمال القوانٌن الصادرة من السلطة التشرٌعٌة  ,وٌنحصر دور السلطة التنفٌذٌة على تنفٌذ القوانٌن
محل الضبطٌة أو تكملتها  ,ومن ثم تتعرض الحرٌات العامة لنوعٌن من القٌود  ,قٌود تفرضها
القوانٌن العادٌة فى مجال الضبط والتً ٌطلق علٌها قوانٌن الضبط مثل قٌود النظافة العامة –
المرور – مراقبة األؼذٌة – إلخ  ,وقٌود تفرضها اإلدارة  ,وهً محل الفرضٌة بالبحث  ,بٌد أن
اإلدارة عندما تقرر إس تخدام وسابل الضبط  ,إنما تستخدمها بإرادتها المنفردة  ,وبما لها من سلطات
()1

راجع فى الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة للضبط اإلداري  ,د/محمد ممدوح عبدالحمٌد عبدالمطلب  ,سلطات الضبط اإلداري فى الظروؾ
اإلستثنابٌة  ,دراسة مقارنة  ,رسالة دكتوراه  ,كلٌة الدراسات العلٌا  ,أكادٌمٌة الشرطة  , 1331 ,د/عبدالرإوؾ هاشم بسٌونً  ,نظرٌة
الضبط اإلداري فى النظم الوضعٌة المعاصرة والشرٌعة االسبلمٌه  ,ط , 1دار الفكر الجامعً 2002 ,
د /محمد حسٌن عبدالعال  ,الرقابة القضابٌة على قرارات الضبط اإلداري  ,دار النهضة العربٌة 1331 ,
د/محمد فإاد عبدالباسط  ,القانون اإلداري  ,نشاط االداره  ,وسابل االدارة  ,ص 6ومابعدها  ,د/ماجد عبدالعال  ,القانون اإلداري ,
ط , 1321دار المطبوعات الجامعٌة  ,ص 411ومابعدها.
-Vedel (G) , Droit administrative , 1968 , p.665 ets.
- Guy (B) et Bernard (S) , le droit adminstratif Francais , , Dalloz . 2005 , P.310 ets.
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ٌقتضً بمقتضً القوانٌن واللوابح  ,هذه الوسابل تتنوع فقد تتخذ شكل القرارات التنظٌمٌة أو
ماٌطلق علٌه لوابح الضبط  ,وإما أن تتخذ شكل قرارات فردٌة وقد تلجؤ اإلدارة لتوقٌع الجزاءات
اإلدارٌة أو التنفٌذ الجبري المباشر  ,فتوقؾ نشاط المنشؤة أو تؽلقها أو تسحب التراخٌص أو تقرر
ؼرامة فورٌة مع حقها فى التعوٌض عن األضرار البٌبٌة(.)1
بمعنً وسابل أو آلٌات وقابٌة قبل حدوث األضرار البٌبٌة ذات طبٌعة إجرابٌة وآلٌات عبلجٌة بعد
حدوث الضرر البٌبً بالتطبٌق على بٌبة البحٌرات فى المطالب التالٌة .

أهمٌة البحث :
لقد أضحً التلوث البٌبً فى البحٌرات ظاهرة خطٌرة على الثروة السمكٌة والكابنات الحٌة بها
وباعتبارها أنها مصدر من مصادر االقتصاد الوطنً الهام نظراً لتعددها وتنوعها فبحٌرة المنزلة
وبحٌرة البرلس ومرٌوط وبركة قارون كل هذه البحٌرات التً حبا هللا بها مصر تعد كنزاً
استراتٌجٌا ً فى التنمٌة الشاملة  ,باالضافة إلً أن تلوث البحٌرات أضحت مصدراً لتدهور الزراعة
وصحة االنسان وأضحً ضرورة توفٌر حماٌة للبحٌرات ضرورة من ضرورٌات االساسٌة فى
التنمٌة المستدامة للدولة ونتٌجة لعدم توجٌه نظرة حمابٌة لبٌبة البحٌرات عبر السنوات الماضٌة ,فإن
مشكلة عبلج تلك البحٌرات تعاظمت التكالٌؾ واألعباء بشؤنها  ,لذا كان البد من البحث عن سبل
توإد أي مصدر من مصادر تلوث ٌصل إلٌها بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة عبر المجاري المابٌة
المتصلة بها وذلك من خبلل تكرٌس دور فعال للضبط االداري وإزالة كافة العراقٌل والمعوقات
القانونٌة والعملٌة البراز دوره الوقابً فى حماٌة البحٌرات.

منهج البحث :
تقوم الدراسة على المنهج التحلٌلً لتحلٌل المضمون باالضافة الى المنهج الوصفً فى إطار وصؾ
الوقابع وتحلٌل المبادئ القانونٌة ومعرفة مدي انطباقها على الوقابع محل البحث مع المنهج المقارن
فى ذات الوقت.
()1

راجع د /محمد فوزي نوٌجً  ,الجوانب النظرٌة والعملٌة للضبط اإلداري  ,دراسة مقارنة  ,دار الفكر والقانون للنشر والتوزٌع  ,طبعة
 , 2016ص 115ومابعدها.
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تقسٌم البحث:
الدراسة محل البحث تقتصر علً اآللٌات القانونٌة الوقابٌة التً تمنع وقوع السلوك المخالؾ المضر
أحد موضوعاتها  ,هذه اآللٌات تعد بمثابة رقابة وقابٌة سابقة قبل حدوث الضرر البٌبً للبحٌرات
مخوله لسلطات الضبط اإلدارى  ,فالوقاٌة األسلوب األفضل فى معالجة مشكبلت البٌبة والتصدي
لها  ,بل لتقلٌل التكالٌؾ المادٌة  ,وكما هو معلوم أن تكالٌؾ الوقاٌة البٌبٌة تعد أقل بكثٌر من تكالٌؾ
المعالجة البٌبٌة للبحٌرات  ,نظراً لضخامة حجم األضرار وصعوبة السٌطرة علٌها

()1

 ,وتتضمن

هذه اآللٌات الوقابٌة  ,إجراء الدراسات ومنح التراخٌص للمشارٌع المتصل نشاطها بالبٌبة الخاصة
بالبحٌرات (مبحث أول) ,إتخاذ اإلجراءات االحترازٌة لمنع تلوث البحٌرات(.مبحث ثانً)
مع تقسٌم هذه المباحث لعدة مطالب ٌتم تناولها بالبحث.

المبحث األول

دراسة التقوٌم البٌئً ومنح التراخٌص للمنشآت
تعد كل من دراسة التقوٌم البٌبً والترخٌص البٌبً وسٌلة إلجازة مزاولة نشاط منشؤة ذات مصدر
تلوث بٌبً ٌمتد أثره للبحٌرات وٌعدان من أهم الوسابل اإلجرابٌة الوقابٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة من
التلوث  ,حٌث أنهما ٌمنحا التراخٌص البٌبٌة على سند من الدراسات البلزمة حول مدي تؤثٌر
المشروع المراد إقامتة على بٌبة البحٌرات
ف الدراسات البٌبٌة والتراخٌص ٌعتبران بمثابة إجرابٌن متبلزمٌن مع بعضهم البعض للوقوؾ على
كافة زواٌا الموضوع للقول بصبلحٌة تعامل المشرع فى نظافة البٌبة المتصلة بالبحٌرات من
عدمه(" )2فالقاعدة أنه التمنح تراخٌص بإقامة أٌة منشآت ٌنتج عنها مخلفات تصرؾ مجاري المٌاة ,
إال علً سبٌل الضرورة واإلستثناء ووفقا ً لشروط معالجة بٌبٌة ومعاٌٌر ومواصفات ٌحددها القانون
()1

د /محمد ابراهٌم موسً  ,نظره إلً موضوع القانون التجاري وأثره على البٌبة  ,دراسة تحلٌلٌة مقارنة  ,ص.143
()2
لقد كانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة صاحبة السبق فى إفراد نص قانونً عام ٌ 1363لزم الجهات أو الوكاالت الخاصة بإعداد دراسة
ً
ً
التؤثٌر لكل األنشطة الفٌدرالٌة التً ٌمكن أن تحدث ضررا بٌبٌا ثم جاء المشرع الجزابري بالمرسوم رقم  12 – 30المبرم فى
 1330/2/21مكرسا ً هذا اإلجراء  ,راجع فى ذلك د /طه طٌار  ,دراسة التؤثٌر فى البٌبة  ,نظره فى القانون الجزابري  ,مجلة اإلدارة ,
المدرسة الوطنٌة لئلدارة  ,العدد األول  ,ص , 1331ص , 5 , 4أ/كمال معٌفً  ,الضبط اإلداري وحماٌة البٌبة  ,دراسة تحلٌلٌة  ,على
ضوء التشرٌع الجزابري  ,ط  , 2016دار الجامعة الجدٌدة  ,االسكندرٌة  ,ص121
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واللوابح  ,هذا ما أكدت علٌه المادة ( )4من قانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل
والمجاري المابٌة من التلوث لذا تناول دراسة التؤثٌر البٌبً للمنشآت الصناعٌة وؼٌر الصناعٌة
على تلوث البحٌرات ( مطلب أول) ثم تناول منح التراخٌص البٌبة للمنشآت للصرؾ بالمجاري
المابٌة المتصلة بالبحٌرات أو بالبحٌرات بصفة مباشرة (مطلب ثان)  ,لذا فإنه ٌستلزم أن نتناول
هذٌن اإلجرابٌن الوقابٌٌن على النحو التالً:
المطلب األول

دراسات التؤثٌر البٌئً للمنشآت ذات المصدر الملوث للبحٌرات
تبدأ اإلجراءات الوقابٌة لحماٌة البحٌرات من التلوث الصادر عن المنشآت المتصلة بالصرؾ
للبحٌرات بإجراء دراسات التؤثٌر البٌبً الضار على البحٌرات  ,ومن ثم فإنه ٌجب أن تكون محل
إهتمام كبٌر للجهات المعنٌة بمنح التراخٌص البٌبٌة لصرؾ السوابل ومخلفات المنشؤة بالمجاري
المابٌة المتصلة بالبحٌرات وذلك تؤسٌسا ً على كونها من أهم اإلجراءات القانونٌة التً ٌعول علٌها
لحماٌة البٌبة المابٌة من مخاطر التلوث .لذا فإننا نتناول هذا الموضوع فى النقاط التالٌة :
 -1مفهوم دراسة التؤثٌر البٌئً على البحٌرات
تعد إجراء الدراسات حول مدي التؤثٌر على بٌبة البحٌرات إلقامة مشارٌع التنمٌة  ,جزءاً
من عملٌة تخطٌط المشروع ذاته  ,وٌعرؾ معامل دراسة التؤثٌر البٌبً للمشروع أو المنشؤة
المراد إقامتها بؤنها عبارة "عن دراسة تقٌٌمٌة للمشارٌع والنشاطات التً تسبب أو ٌحتمل
أن تسبب ضرراً للبٌبة ومختلؾ عناصرها  ,بهدؾ الحد منها أو التكفل بها أو تقلٌلها عند
منح الترخٌص من جهة اإلدارة المختصة بالمشروع "
 -2أهمٌة دراسة التؤثٌر البٌئً على البحٌرات
أ -تحدٌد مدي مبلبمة إقامة المشروع ومنح التراخٌص البلزمة لذلك من جهة
اإلدارة المختصة .
ب -تقٌٌم اآلثار المباشرة وؼٌر المباشرة للمشروع.
ت -تقٌٌم المواقع اإلنشابٌة المراد إنشاء المشروع علٌه وإستبعاد المواقع ذات األثر
السلبً المباشر على البحٌرات إذا كانت تتسبب فى أضرار جسٌمة الٌمكن
تدراكها فٌما لو أقٌم على ضفاؾ البحٌرات أو المصارؾ المتصلة بالبحٌرات
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كالمشارٌع ذات الطبٌعة اإلشعاعٌة أو الكٌماوٌة الحادة ونحو ذلك( , )1كما
أشارت الى ذلك المادة ( )1من القانون رقم  1لسنة  2010بشؤن تنظٌم
األنشطة النووٌه وكذلك المادة ( )2من الباب الثانً من القانون  42لسنة
 1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجاري المابٌة من التلوث(. )2
ث -مراعاة مصلحة المستثمر الذي ٌعتمد فى تموٌل المشروع على تموٌل أجنبً ,
حٌث إن المإسسات الدولٌة المتاحة للتموٌل تطلب تقٌٌم المشارٌع ومدي
تؤثٌرها على البٌبة واألضرار بها قبل منح التموٌل.
ج -تساعد الدراسات البٌبٌة للمشروع على تحقٌق العلم والرضا لدي الرأي العام
للمجتمع والمجاورون للمشروع  ,األمر الذي ٌبلفً حدوث نزاعات مستقبلٌة
تطلب تعوٌضات باهظة أو تكالٌؾ كبٌرة من إصبلح األضرار البٌبٌة
بالبحٌرات  ,األمر الذي ٌإدي توقؾ المشروع الحقا ً مما ٌإثر على التنمٌة
اإلقتصادٌة سلبا ً (.)3

 -3هعبٌٍش الوشبسٌع الخبضعة لذساسة التقىٌن والتأحٍش البٍئً على البحٍشات :
()4

تتبنً معظم التشرٌعات الوطنٌة

معٌارٌن ربٌسٌٌن إلستلزام تقوٌم الدراسة التقٌٌمٌة

للمشارٌع ذات مصدر تلوث بٌبً للبٌبة المابٌة والتً ٌراد إقامتها وتتعامل مع البٌبة فى
إطار معامل تلوث إما بالصرؾ وإلقاء المخلفات الصلبة أو السابلة الخطرة وؼٌر الخطرة
بصفة مباشرة بالمجاري المابٌة المتصلة بالبحٌرات أو بالبحٌرات مباشرة.
فلقد تبنً المشرع المصري فى المادة األولً من قانون رقم ( )4لسنة  1334بشؤن
معٌارٌن للمشارٌع محل التقوٌم البٌبً  :معٌار أول (المعٌار االقتصادي) ٌتمثل حول مدي
أهمٌة المشروع وحجمه بالنسبة لئلقتصاد القومً وللمستثمر  ,حٌث أشارت المادة ()13
)(1

ICCa Lino (F) , Renaissance de l'enelgie Nuclealie en italie , conserver l'implusion , BDN , 2010 , N.85 ,
P.72
()2
حٌث نصت المادة ( )1من القانون  1لسنة  2010على أنه "ٌشترط للترخٌص إستٌفاء الموقع للخصابص والمعاٌٌر المقررة للوقاٌة من
ً
األضرار التً قد تنجم عن االشعاعات المإنٌه بالنسبة للعاملٌن  ,أو الجمهور أو الممتلكات أو البٌبة  ,كذلك ألزمت المادة ( )130أوال من
البلبحة الداخ لٌة طالب إذن قبول إختٌار الموقع تقدٌم بٌانات وخصابص الموقع  ,وأسس ومفاهٌم التصمٌم  ,مع بٌانات كاملة عن الجهة التً
قامت بالدراسات الخاصة بالموقع.
كذلك فإن المادة ( )2من الباب الثانً للقانون  42لسنة  1322نصت على أنه "الٌجوز استخدام جوانب المسطحات المابٌة – أٌا ً كان نوعها
كؤماكن لجمع المخلفات الصلبه أو التخلص منها أو نقل أو تشوٌن المواد القابله للتساقط أو التطاٌر إال فى األماكن التً ٌصدر بها ترخٌص
من وزٌر الري بناء على طلب ٌتقدم به صاحب الشؤن.
كذلك فإن المادة ( )3من القانون أكدت على أنه الٌجوز تشوٌن أو تخزٌن أو تفرٌػ مواد كٌماوٌة أو سامة على جوانب مجاري المٌاه إال فى
األماكن السابق الترخٌص بها بالنسبة إلً التراخٌص القابمة  ,وٌكون تجدٌد هذه التراخٌص واستخراج التراخٌص الجدٌدة بمعرفة وزارة
الري.
()3
دٌ/حً عبدالؽنً أبوالفتوح  ,أسس إجراءات دراسة جدوي المشروعات (بٌبٌة – تسوٌقٌة – مالٌة ) تجارة االسكندرٌة  ,ط , 1331
ص 3ومابعدها.
()4
راجع فى ذلك على سبٌل المثال الملحق األول للمرسوم التنفٌذي رقم  145-1للبٌبة الجزابري  ,أ/كمال معٌفً  ,المرجع السابق ,
ص132
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من هذا القانون  ,أنه ٌجب على البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون أن تحدد أهمٌة المشارٌع
المراد ترخٌصها ذات المصدر الملوث للبٌبة بشكل عام مثل مشارٌع الطاقة النووٌه
والنفطٌه والتنقٌب على البترول والمناطق الصناعٌة وذات األثر البٌبً الضار ,المعٌار
الثانً ٌ :تمثل فى مدي التؤثٌر الضار للمشروع المراد ترخٌصه بالصرؾ على البٌبة
(المعٌار البٌبً) ومن ثم إقامة عبلقة توازنٌة نسبٌة بٌن األضرار المستقبلٌة وبٌن المنافع
اإلقتصادٌة والمجتمعٌة للمشارٌع المتصلة بببٌة البحٌرات
ولقد عرفت المادة االولً من قانون البٌبة مضمون تقوٌم التؤثٌر البٌبً بؤنه عبارة عن
"دراسة وتحلٌل الجدوي البٌبٌة للمشروعات المقترحة التً قد تإثر إقامتها أو ممارستها
لنشاطها على سبلمة البٌبة وذلك بهدؾ حماٌتها".
 -4إجراءات فحص التقوٌم ودراسات التؤثٌر البٌئً على البحٌرات.
بعد التقدم بالمشروع المزمع إقامته للجهات اإلدارٌة أو التنفٌذٌة إلعتماده بٌبٌا ً فإنه ٌستلزم
تحدٌد اإلجراءات اآلتٌة :
أ -جهات االختصاص بالتقوٌم البٌئً للمشارٌع تحت الترخٌص البٌئً
تختص وزارة الري بمنح التراخٌص البٌبٌة الخاصة بإقامة كافة المنشآت التً ٌنتج عنها
()1

الوسابل والمخلفات التً تصرؾ فى مجاري المٌاة

وذلك فى إطار سلسلة إجراءات

ضبطٌه منحت لجهة اإلدارة المختصه والمحددة بالقانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر
النٌل ومجاري المٌاه من التلوث  ,والقانون رقم  4لسنة  1334بشؤن حماٌة البٌبة  ,فمن
ناحٌة أولً ٌقدم الطلب بداٌة لمهندسً الري الذي تقع فى دابرة عمله المنشؤة  ,على أن
()2

ٌلتزم المهندس بإلتزامٌن  :أولهما إجراء المعاٌنة البلزمة والدراسات الفنٌة الواجبه

,

وثانٌهما على مهندس الري المختص إستطبلع رأي وزارة الصحة لمدي مطابقة المعاٌٌر
البٌبٌة للمشروع المقترح إقامته ووفقا ً لبلبحة أو تحلٌل لعٌنة المخلفات السابلة المطلوب
الترخٌص بصرفها فى المجاري المتصلة بالبحٌرات أو المتصلة بالبحٌرات مباشرة(.)3
ومن ناحٌة ثانٌة  :تتولً الجهة اإلدارٌة المختصة بالتراخٌص (وزارة الري – مدٌر عام
االدارة العامة للري  ,بارسال دراسات التقٌٌم البٌبً للمشروع مستوفً البٌانات وذلك
()1

المادة ()2/12من قانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجاري المابٌة من التلوث.
()2
المادة ( )13من القانون  42لسنة .1322
()3
المادة ( )14من القانون  42لسنة 1322
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لجهاز شبون البٌبة وذلك إلبداء رأٌه فى شؤنها وٌمكن للجهاز تقدٌم مقترحات لمقدم الدراسة
فى مجاالت التجهٌز واألنظمة البلزمة لمعالجة االثار البٌبٌة السلبٌة وٌطلب منه تنفٌذها ,
وللجهاز أن ٌطلب من مقدم الدراسة إستٌفاء أي بٌانات أو تقٌٌمات أو إٌضاحات تكون
الزمة إلبداء الرأي بشؤن الدراسة  ,وٌجب على جهاز شبون البٌبة أن ٌوافً الجهات
االدارٌة أو الجهة المناصة التراخٌص أو استٌفابها أو تنفٌذ المقترحات(. )1
بٌد أن المشرع لم ٌستلزم ضرورة رد جهازشبون البٌبة باإلٌجاب أو القبول  ,حٌث أجاز
الموافقة الضمنٌة من خبلل عدم الرد بالموافقة على التقوٌم للجهات االدارٌة المختصة
بوزارة الري  ,بل سمح للمشرع أن ٌباشر نشاطه الممنوح له من جهة الري المختصة ,
ونحن نري أن هذا الموقؾ من المشرع منتقد  ,نظراً لخطورة التعامل مع قضاٌا البٌبة ومن
ثم كان ٌجب على المشرع إلزام جهاز شبون البٌبة بإبداء رأٌه صراحة الضمنٌا ً  ,لتحقٌق
الضمانات البٌبٌة البلزمة  ,فالجهاز به المقومات الفنٌة والعلمٌة البلزمة ومن ثم فإبداء رأٌة
صراحة الٌكلؾ شا  ,خصوصا ً وأن إبداء الرأي صراحة أمام الرأي العام ٌحقق الشفافٌة
والوضح حول األبعاد البٌبٌة للمشارٌع اإلستثمارٌة المتصلة بالصرؾ فى المجاري المابٌة .
ب -إجراءات الفحص والتقوٌم البٌئً للمشارٌع طالبة الترخٌص
من المنطق القانونً أنه ترسل الدراسات التً أجرٌت بشؤن المنشؤة محل الترخٌص لجهة
مراجعة ذات خبره عالٌه بنوع التخصص البٌبً محل الموضوع ثم إرسال المراجعة
النهابٌة لجهة منح الترخٌص ,بٌد أن الواقع القانونً لكل من القانون  42لسنة 1322
,والقانون  4لسنة  1334جاء قاصراً بل متعارضا ً بخصوص هذا الشؤن وذلك وفقا ً لؤلتً:
أوالً  :القصور القانونً بشؤن الفحص والتقوٌم للدراسة البٌئٌة
ٌتمثل ذلك أن كبل القانونٌن جاء خالٌٌن من إسناد أمر مراجعة الدراسة والتقوٌم لبٌوت أو
مكاتب خبره متخصصة فى مجاالت البٌبة المابٌة وخصوصا ً البحٌرات  ,بإعتبارها ثروة
قومٌة كبري  ,فبٌوت الخبره المتخصصه  ,تعد أفضل فنٌا ً من إسناد أمر الدراسة والتقوٌم
لمهندس بالري أو حتً لمدٌر عام بالري  ,إذ كنا نتحدث فى موضوع ٌضر بالثروة المابٌة
وبٌبة البحٌرات وله من الخطورة القصوي بمكان ما جعل المنطق ٌستلزم اسناد مهام
الدراسة جملة وتفصٌبلً لبٌوت متخصصة  ,وذلك على ؼرار ماذهب إلٌه المشرع
()1

المادة ( )20من الباب الثانً من قانون البٌبة  4لسنة .1334

1

الجزابري  ,الذي أسند مهمة إنجاز دراسة التؤثٌر البٌبً لمكاتب الدراسات المعتمدة من
()1

طرؾ وزٌر البٌبة على نفقة صاحب المشروع

 ,لكن هنا تساإل ٌثار  ,هل فى مصر

بٌوت خبرة متخصصة على قدر المستوي المنشود فى الدراسات البٌبٌة وخصوصا ً
المتصلة بالبحٌرات ؟؟ باالٌجاب بالسلب.
لذا ٌجب على المشرع فى هذا الصدد أمرٌن  ,األمر األول  :إنشاء بٌوت خبرة متخصصة
بالبٌبة تابعة للوزارة أو تشجٌع القطاع الخاص ودعمه فى هذا الخصوص ووضع معاٌٌر
فنٌة وتطبٌقٌة لها لكً تكون الدراسات البٌبٌة فى المجال المابً فى آمان من المخاطر
المستقبلٌة  ,والٌنفً القول بالقصور التشرٌعً فى هذا النسق ما ذكرته المادة ( )5من
قانون البٌبة ببٌان إختصاصات جهاز شبون البٌبة وأشار إلى وضع أسس وإجراءات تقوٌم
التؤثٌر البٌبً للمشروعات  ,هذا ٌعنً أن الجهاز جهة وضع أسس ووضع ضوابط دون أن
ٌكون بمثابة جهة خبرة  ,لتراجع وتدقق الدراسات والتقوٌم البٌبً  ,األمر الثانً ٌ :جب
على المشرع أن ٌلزم الجهة طالبة الترخٌص أن تعتمد الدراسة من بٌوت خبرة متخصصة
فى المجاالت البٌبٌة سواء داخلٌا ً أو خارجٌا ً  ,على ؼرار التشرٌعات البٌبٌة الوطنٌة للعدٌد
من الدول مثل فرنسا والجزابر والمؽرب  ,بدالً من جهة إدارة قد التكون على قدر من
الخبرة والدراٌة بخطورة الموضوع محل الدراسة على البٌبة
باإلضافة وكما سبق القول – أن المشرع لم ٌستلزم ضرورة الرد الصرٌح لجهاز شبون
البٌبة على الدراسة التقوٌمٌة المرسلة إلٌه واعتبر المشرع عدم الرد خبلل (ٌ )30وما ً من
تارٌخ إستبلم الدراسة موافقة ضمنٌة بالدراسة !! واعتماد فكرة القرار اإلداري السلبً فى
موضوع ٌعد من الخطورة واألهمٌة بمكان(ٌ )2تعلق بإحدي مقومات النظام العام.

()1

د /طه طٌار  /المرجع السابق  ,ص 24ومابعدها.
كذلك أ/كمال معٌفً  ,الضبط اإلداري  ,المرجع السابق  ,ص134
()2
راجع فى أثار القرار اإلداري السلبً  ,د/حمدي العجمً  ,القرار اإلداري السلبً فى النظام السعودي والقانون المصري  ,مجلة مصر
المعاصرة  ,الصادره عن الجمعٌة المصرٌة لبلقتصاد السٌاسً واالحصاء والتشرٌع  ,ابرٌل  , 2015العدد ( )512السنة  , 106القاهرة ,
ص 16ومابعدها.
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ثانٌا ً  :التناقض اإلجرائً بشؤن الفحص والتقوٌم البٌئً
من المعلوم أنه فى نهاٌة إتمام اإلجراءات اإلدارٌة أمام الجهات االدارٌة أن تكون هناك
جهة محددة تعتمد اإلجراءات اإلدارٌة خبلل مدة محددة من تارٌخ الطلب المقدم لمنح
الترخٌص أو أن تقرر عدم إعتمادها لمخالفتها لصحٌح القواعد المنظمة لنوع التعامل
موضحه فى ذلك أسباب الرفض  ,وأن ٌمنح لطالب اإلجراء أو الترخٌص حق التظلم
القانونً أمام جهة محددة وخبلل مدة زمنٌة محددة والرد على ذلك التظلم وفى حالة رفض
الجهة مانحة الترخٌص.
بٌد أن هذا المنطق القانونً المتبع دابما ً فى إتخاذ اإلجراءات اإلدارٌة ووفقا ً لطبٌعة الطلب
كحالة الترخٌص البٌبً  ,لم ٌصادؾ إال تناقضا ً بٌن قانونً  42لسنة  1322بشؤن حماٌة
نهر والمجاري المابٌة من التلوث والقانون رقم  4لسنة  1334بشؤن البٌبة  ,فالمادتٌن (20
 )21 ,من القانون األول تقرر بما التقرره المادة ( )21من القانون الثانً  ,فالمادتٌن (20
 )21 ,من القانون األول ترسم طرٌق الرد بالرفض على نتٌجة الفحص فتقرر أنه فى حالة
الرفض فعلً وزارة الرى أن تخطر صاحب الشؤن بخطاب مسجل بؤسباب الرفض خبلل
ستٌن ٌوما ً من تارٌخ تقدٌم الطلب .ولصاحب الشؤن الحق فى التظلم خبلل (ٌ )15وما ً من
تارٌخ اإلخطار برفض الترخٌص وٌقدم التظلم لذات الجهة التً قدم إلٌها طلب الحصول
على الترخٌص  ,وعلً الجهة بحثه والفصل فٌة خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ تسلمها للتظلم
وٌكون رأٌها نهابً.
بٌد أن المادة ( )21من قانون البٌئة حددت مسلك الرد على الفحص بؤنه :
 -1تقوم الجهة اإلدارٌة المختصة بإببلغ صاحب المنشؤة بنتٌجة التقٌٌم بخطاب مسجل بعلم
الوصول.
ٌ -2جوز االعتراض على هذه النتٌجة خبلل (ٌ )30وما ً من تارٌخ اببلؼه أمام لجنة تشكل
بقرار من الوزٌر المختص بشبون البٌبة وٌمثل بهذه اللجنة كل من جهاز شبون البٌبة
وصاحب المنشؤة والجهة المختصة بالترخٌص.
ٌتضح من اإلجراءات اإلدارٌة التً رسمها كل من القانونٌن المذكورٌن قانون  42لسنة
 , 1322وقانون  4لسنة  1334أنهما متناقضان مع وحدة الموضوع والعله
فالموضوع تراخٌص بٌبٌة تتعلق بالصرؾ فى المجاري المابٌة والسبب هو منح
الترخٌص البٌبً والصرؾ بالمجاري المابٌة  ,إال أن قانون البٌبة لم ٌستلزم ذكر
أسباب الرفض بخبلؾ القانون األول الذي استلزم ذكر أسباب الرفض هذا من ناحٌة
3

أولً  ,ومن ناحٌة ثانٌة حدد قانون البٌبة مٌعاد االعتراض أو التظلم من القرار
بالرفض خبلل (ٌ )30وما ً من تارٌخ إببلغ صاحب الشؤن بالرفض بخبلؾ القانون
األول والذي حدد مٌعاد التظلم خبلل (ٌ )15وم من تارٌخ اخطار صاحب الشؤن
بالرفض ,ومن المعلوم أن المواعٌد فى القوانٌن دابما ً ماتكون مواعٌد تنظٌمٌة الٌجوز
تجاوزها ,إذاً فؤي المعادٌن بالقانونٌن ٌعتد بهما ؟؟ ومن ناحٌة ثالثة أن قانون البٌبة
حددة الجهة المختصة بالتظلم وهً عباره عن لجنة تشكل بقرار من وزٌر البٌبة كما
سبق البٌان وذلك بخبلؾ جهة التظلم فى القانون األول والذي حددها لجنة تشكل تحت
رباسة وزارة الري فقط بإعتبارها جهة اإلختصاص األصٌل بنظر التظلم بالرفض ,
هذا بخبلؾ التشكٌل الذي رسمه قانون البٌبة لجهة التظلم من قرار الرفض وهً لجنة
تحت رباسة وزارة البٌبة وجهاز شبون البٌبة وصاحب الشؤن والجهة المختصة
بالترخٌص ولعل هذا التشكٌل أكثر انضباطا ً من الشكل القانونً االول  ,مما ٌعنً
تعارض فى نظام وأسلوب عمل كل من اللجنتٌن المختصة بالتظلم.
فى ضوء ذلك البد من تدخل تشرٌعً إما بدمج القانونٌن مباشرة فى إطار نسق تشرٌع موحد وإما
بالتدخل بإلؽاء نص كل من المادة ( )21 , 20قانون  42لسنة  1322المتعارض مع قانون البٌبة
لمنع التداخل والتضارب فى كثٌر من النصوص القانونٌة بٌنهما ,هذا المقترح ٌتؤتً من أن قانون
 42لسنة  1322قد عفً عنه الزمن  ,فالمعروؾ أن قوانٌن البٌبة تتمٌز بالتطور والمرونه نظراً
للتطور المستمر على الساحة البٌبٌة بشكل عام وذلك بسبب تنامً الحٌاة الصناعٌة والتكنولوجٌة
وتؽٌر السلوك البشري المستمر والمدمر للبٌبة خصوصا ً فً الدول النامٌة  ,حٌث تؽٌب ثقافة
المحافظة على الثروات البٌبٌة والتً منها الثروة المابٌة والبحٌرات  ,ومن ثم فلٌس من المعقول
عدم االلتفات لتطوٌر البنٌة القانونٌة والتشرٌعٌة الخاصة بالبٌبة  ,خصوصا ً فى ظل التطور
التكنولوجً
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المطلب الثانى

منح التراخٌص البٌئٌة للمنشآت ذات المصدر الملوث للبحٌرات
بعد اتمام الدراسات البٌبٌة للمنشؤة المصنفة بالتلوث المابى حول حجم ونطاق وأخطاء التلوث
الصادر عن المنشؤة بالمجارى المابٌة والبحٌرات  ,فإن األمر ٌقتضى إلقاء الضوء على فحوى
التراخٌص البٌبٌة وأهدافه والجهات المختصة باصداره والمنشآت المصنفة محل الترخٌص
واجراءات اصداره والرقابة على الترخٌص والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه وذلك فى
النقاط التالٌة .
أوالً  -ماهٌة التراخٌص البٌئٌة المائٌة وخصائصها -:
 -1مفهوم التراخٌص البٌئٌة المائٌة.
ٌقصد بالترخٌص ذلك اإلجراء الضبطى البٌبى الصادر من اإلدارة المختصة بمنحه فى مجال
البٌبة المابٌة وزارة الموارد المابٌة والرى – من أجل منح اإلذن بالتشؽٌل للمنشؤة بالصرؾ فى
المجارى المابٌة المتصلة بالبحٌرات أو بالبحٌرات مباشر ًة وذلك وفقا ً للحدود والضوابط البٌبٌة
للتعامل مع بٌبة المٌاه وحماٌتها من التلوث ذات المستوٌات والحمال النوعٌة الخطرة .
 -2خصائص التراخٌص البٌئٌة المائٌة.
ا) الترخٌص البٌبى ٌعد فى فحواه إقرار إدارى ٌمنح من جهة الضبطٌة المختصة بمسابل البٌبة
 وزارتى الرى والبٌبة – فمن حٌث التكٌٌؾ القانونى فهو ٌعد بمثابة قرار إدارى صادر عن()1

اإلدارة المنفردة للضبطٌة البٌبٌة وفق اختصاصاتها اإلدارٌة

 ,ومن ثم تسرى أحكام وقواعد

القرار اإلدارى على الترخٌص البٌبى من حٌث ضرورة توافر الشروط الشكلٌة والموضوعٌة
وخضوعه لرقابة القضاء اإلدارى(. )2
ب) ٌعد الترخٌص البٌبى عٌنى المنح ولٌس شخصى المنح  ,بمعنى أنها تمنح للمنشؤة وال تمنح
للشخص القابم علٌها  ,بخبلؾ التراخٌص الشخصٌة لؤلشخاص  ,كحمل السبلح وقٌادة السٌارة
()1

راجع حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا بتارٌخ  , 2003/4/5طبعه رقم  6423 , 6351لسنة 64ق علٌا  ,الدابرة األولً  ,المكتب الفنً
لهٌبة قضاٌا الدولة  ,ط , 2005ج( , )1ص326
()2
د/عبدالفتاح محمد أبوالٌزٌد الشرقاوي  ,التنفٌذ المباشر للقرارات اإلدارٌة  ,دراسة مقارنة  ,رسالة دكتوراة  ,حقوق المنوفٌة ط 2013
 ,ص 30ومابعدها.
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ونحو ذلك  ,وبالتالى فالترخٌص البٌبى ٌمكن نقله أو انتقاله بٌن المنشؤة بمقابل وبدون مقابل
باإلرث  ,كل ذلك بعد طلب نقل الترخٌص البٌبى للجهة المنتقل إلٌها من الجهة المختصة مانحة
الترخٌص وخبلل مدة تحددها فى ذلك اإلدارة(. )1
جـ) األصل فى التراخٌص بصفة عامة أنها تتصؾ بالصفة الدابمة مالم ٌنص فٌها على التؤقٌت
بمدة زمنٌة محددة عند صدورها  ,بٌد أن الترخٌص فى مجال بٌبة المٌاه ٌتصؾ بالتؤقٌت وعدم
()2

الدٌمومة

 ,حٌث نصت المادة ( )12من البلبحة التنفٌذٌة للقانون  42لسنة  ,1322على أال

تزٌد مدة الترخٌص على سنتٌن وٌجب تجدٌده قبل انتهاء المدة بشهرٌن على األقل  ,وٌلؽى
الترخٌص فى حالة انقضاء مدته ودون تجدٌد(. )3
د) قابلٌة الترخٌص البٌبى للتجدٌد إذا ما استوفت شروط التجدٌد المحددة من جهة اإلدارة
المختصة فى ضوء الشروط السابقة علً تقدٌم طلب الترخٌص.
ثانٌا ُ – أهداف التراخٌص البٌئٌة فى مجال الصرف بالبحٌرات -:
تقتضى الحكمة من فرض نظام الترخٌص البٌبى  ,تمكٌن سلطة الضبط اإلدارى من اتخاذ
االحتٌاطات المسبقة قبل السماح للمنشؤة بالتشؽٌل والتعامل بالصرؾ فى المجارى المابٌة
المتصلة بالبحٌرات أو بالبحٌرات مباشر ًة  ,وذلك تجنبا ً للمخاطر الناتجة عن تلوث البحٌرات ,
وحماٌة مقصود النظام العام بمفهوماته الثبلثة األمن العام والصحة العامة والسكٌنة العامة ,
فالتراخٌص تضع الضوابط لمراعاة المستوٌات واألحمال النوعٌة للتلوث المحددة لبعض المواد
وفقا ً لما تبٌنه البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون فلو سمح بالصرؾ أو البناء للمنشؤة المتصلة
بالبحٌرات فبل ٌكون إال فى ضوء الضوابط المقررة من جهة اإلدارة لحماٌة البحٌرات ,
فالترخٌص هو وسٌلة وقابٌة لتقٌٌم أداء التعامل مع البحٌرات  ,سلبا ً وإٌجابا ً  ,فهى بمثابة عٌن
()1

راجع فى ذلك د/ماجد الحلو  ,قانون حماٌة البٌبة  ,فى ضوء الشرٌعة  ,دار الجامعة الجدٌدة  ,ط , 13ص 151وهامش ذات الصفحة ,
هامش ص , 152د/السٌد عٌد ناٌل  ,حماٌة العاملٌن من مخاطر اإلشعاعات النووٌة  ,دار النهضة العربٌة القاهرة  ,ط , 1331ص23
ومابعدها.
()2
مثال ذلك التراخٌص البٌبٌة فى مجال التشؽٌل النووي  ,حٌث تصل مدة الترخٌص فى النظام الفرنسً لثبلث سنوات مع لزوم التجدٌد
فى نهاٌة المدة  ,أما فى مصر تتنوع مدة الترخٌص النووٌة للمفاعبلت حٌث تمنح مدة عام فقط إلذن قٌود الموقع  )12( ,شهر إلذن االنشاء
على الموقع  ) 3( ,أشهر إلختبارات التشؽٌل بعد االنشاء  ,أما باقً المنشآت النووٌة ؼٌر المفاعبلت  ,فإن البلبحة التنفٌذٌة حددت مدد أقل
من تلك المقررة بالنسبة للمفاعبلت النووٌة  ,راجع فى ذلك
 د /محمد عبداللطٌؾ  ,القانون النووي  ,ط , 2016ص.235 د /محمد أمٌن ٌوسؾ عبداللطٌؾ  ,مسبولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌبً النووي واالشعاعً  ,الطبعة األولً , 2016 ,ص 442ومابعدها.
)(3
Mazeaud (H.L) Traife Theorique et partique de la responsabilite civile , T.1 , 2 , ed , paris 1958 , p482
ets.
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المراقبة للضبط اإلدارى  ,وأساس وقابى وعبلجى لقضٌة تلوث البحٌرات على وجه
الخصوص ولكافة موضوعات البٌبة بصفة عامة(. )1

ثالثا ً – جهات منح التراخٌص للمنشآت المتعاملة بالصرف فى المجارى المائٌة -:
تتنوع جهات االختصاص لمنح التراخٌص الى جهات ذات اختصاص مباشر وغٌر مباشرة
وذلك على النحو التالى .
 -1إجراءات منح الترخٌص من الجهة صاحبة االختصاص األصٌل ( وزارة الرى ) فى ضوء
قانون  44لسنة 1842م.
ا ) ٌقدم طلب التراخٌص بالصرؾ للمهندس مفتش الرى المختص بالمنطقة الخاصة
بالمنشؤة(. )2
ب) ٌصدر الترخٌص من مدٌر عام اإلدارة العامة للرى من واقع الفحص الفنى ونتٌجة
التحلٌل(. )3
 -2إجراءات منح الترخٌص من الجهة ذات االختصاص غٌر المباشر ( االستشارى ) فى
ضوء قانون ( )4لسنة  1884بشؤن حماٌة البٌئة
ٌتولى جهاز شبون البٌبة ابداء الرأى حول منح الترخٌص( )4وللجهاز المكتسبات التالٌة
ا ) تقدٌم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجاالت تجهٌز المنشؤة واألنظمة البلزمة لمعالجة اآلثار
السلبٌة على البٌبة وٌطلب تنفٌذها.
ب) طلب إستٌفاء من قدم الدراسة حول كافة معلومات أو خرابط أو بٌانات أو تصمٌمات
الخاصة بالمشروع محل الترخٌص.
جـ) على الجهاز ابداء الرأى خبلل ٌ 30وم من تارٌخ تقدٌم الطلب إلٌه  ,وإال ٌعتبر ذلك
موافقة ضمنٌة منه حول منح الترخٌص  ,ولقد أبدٌنا مبلحظتنا القانونٌة حول هذه الفقرة  ,إذ
ٌجب أن تكون الموافقة صرٌحة ومكتوبة ال تفترض .

()1

د /طارق ابراهٌم الدسوقً  ,النظام القانونً لحماٌة البٌبة فى ضوء التشرٌعات العربٌة المقارنة  ,دار الجامعة الجدٌدة  ,االسكندرٌة  ,ط
 , 2014ص.241
()2
المادة ( )12من البلبحة التنفٌذٌة للقانون  42لسنة 1322
()3
المادة ( )16من البلبحة التنفٌذٌة للقانون السابق.
()4
المادة ( )11من قانون  4لسنة  1334بشؤن البٌبة.
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رابعا ً  :صور المخلفات السائلة محل الصب بالبحٌرات-:
تعتبر رخصة التصرٌؾ أحد األسالٌب الوقابٌة للحد من األنشطة التى تعد خطراً على الموارد
المابٌة والبحٌرات وذات أهمٌة قصوى للتراخٌص ,فهى مناط الترخٌص البٌبى بالمجارى
المابٌة  ,ولقد تناول كل من القانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجارى المابٌة ,
وقانون  4لسنة  1334بشان البٌبة  ,أنماط ومفهوم تلك المخلفات السابلة المستلزم بشؤنها
الترخٌص  ,وحددت المادة األولى من قانون البٌبة التصرٌؾ بؤنها عبارة عن " كل تسرب أو
انصباب أو انبعاث أو تفرٌػ ألى نوع من المواد الملوثة أوالتخلص منها فى نهر النٌل أو
المجارى المابٌة أو مٌاه البحر االقلٌمى أو المنطقة االقتصادٌة الخالصة او البحر  ,مع مراعاة
المستوٌات واألحمال النوعٌة للتلوث المحدد لبعض المواد وفقا ً لما تبٌنه البلبحة التنفٌذٌة لهذا
القانون وما ٌحدده جهاز شبون البٌبة بالتنسٌق مع الجهات ذات الصلة  ,وذلك بما ال ٌخالؾ
أحكام القانون والبحته التنفٌذٌة " .
لقد بٌنت المادة األولى من قانون  44لسنة  , 1842أنماط المخالفات السائلة وهى:
 -1المخلفات الصادرة عن المحال الصناعٌة وتطبق علٌها المعاٌٌر الخاصة بالمخلفات
الصناعٌة السابلة
 -2المخلفات اآلدمٌة أو الحٌوانٌة الناتجة عن عملٌات تنقٌة المجارى ( الصرؾ الصحى ) أو
شبكاتها أو من عقارات أو منشآت أخرى كالمحال العامة والتجارٌة والصناعٌة والسٌاحٌة
ثابتة او متحركة او عابمة
 -3المخلفات الحٌوانٌة السابلة الناتجة عن عملٌات الذبح والسلخانات والمجازر ومزارع
الدواجن والحظابر وؼٌرها
فى ضوء ذلك فإن المشرع أشار بصفة إجمالٌة إلى عدم جواز صرؾ أٌة مخلفات سابلة أٌا ً
كانت نسبة خطورتها جسٌمة أو ؼٌر جسٌمة وأخضعها لمناط الترخٌص المسبق  ,بخبلؾ
بعض التشرٌعات األخرى والذى فرق بٌن الترخٌص والرخصة فى الصرؾ بالموارد المابٌة
كالمشرع الجزابرى  ,حٌث استلزم لصرؾ المواد ذات األثر الخطر على الصحة ضرورة
منحة الرخصة لذلك  ,والمواد قلٌلة الخطورة أخضعها للترخٌص  ,باعتبار أن نظام الرخصة
آلٌة أكثر ضبطا ً وتنظٌما ً من الترخٌص

()1

لموضوعات شدٌدة األهمٌة فى محلها  ,بٌد أن هذا

األمر منتقد إذ أن التعامل مع الصرؾ بالمجارى المابٌة بشكل عام ٌحتاج لبلنضباط والحسم أٌا ً
()1

أ/كمال معٌفً  ,المرجع السابق  ,ص.113
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كانت درجة تلوث المٌاه ودرجة خطورة المخلفات السابلة  ,ومن ثم فما ذهب الٌه المشرع
المصرى أكثر ضبطا ً فى هذا الصدد من المشرع الجزابري .
خامسا ً  :ماهٌة المنشؤت محل الترخٌص بالصب فى البحٌرات -:
مما ال شك فٌه أن المنشؤة التنى تتعامل مع المجارى المابٌة بالصرؾ تعد بطبٌعة الحال مصدر
دابم للتلوث وتسبب مخاطر وقلق لؤلمن العام والصحة العامة وتشكل خطورة على البٌبة  ,لذا
فإن كافة التشرٌعات الوطنٌة تناولت مفهوم المنشؤة محل الترخٌص بالعناٌة الشدٌدة لضبط
اإلطار لحماٌة البٌبةالمابٌة من كافة مصادر التلوث  ,فنجد ان المشرع الجزابرى على سبٌل
المثال  ,أشار إلى ما ٌسمى بالمنشؤة المصنفة بٌبٌا ُ وأخضعها لنظام الترخٌص وقسمها ألربعة
فبات على حسب درجة التلوث الصادر عنها  ,فاألولى األكثر خطورة منح الترخٌص لوزٌر
البٌبة والفبة الثانٌة للوالى المختص اقلٌمٌا ً والثالثة والرابعة لربٌسى المجلس الشعبى والبلدى
المختص باعتبارها أقل خطورة على البٌبة  ,وٌسرى ذلك على المنشآت العامة والخاصة على
السواء(. )1
وتجدر اإلشارة إلى أن المادة األولً من قانون  42لسنة  1322حددت أنواع المنشآت
المرخص لها بالصب فى المجاري المابٌة على نحو قاصر  ,حٌث ذكرت بؤنها " جمٌع
العقارات والمحال والمنشآت التجارٌة أوالصناعٌة أو السٌاحٌة حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة " بٌد
أن المادةاألولى من قانون  4لسنة  1334بشؤن البٌبة حددت أنواع هذه المنشآت المرخص لها
بالصب بصورة أكثر شمولٌة من القانون األول :
 -1المنشآت الصناعٌة الخاضعة ألحكام القانونٌن رقم  21لسنة  1325و رقم  5لسنة 1311
 -2المنشآت السٌاحٌة الخاضعة ألحكام القانونٌن رقم  1لسنة  1313ورقم  1لسنة 1332
 -3منشآت إنتاج وتولٌد الكهرباء الخاضعة ألحكام القوانٌن  145لسنة  1324و  63لسنة
 1314و 12و13و 21لسنة  103 , 1316لسنة 1326
 -4منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشؾ عن الزٌت واستخراجه ونقاه
واستخدامه  ,والخاضعة ألحكام القوانٌن  66لسنة  1353و  26لسنة  1356و  61لسنة
 1352و  4لسنة 1322
()1

د /الصدٌق بن عبدهللا  ,حماٌة البٌبة  ,دور الجماعات المحلٌة  ,ملتقً حول تسٌٌر الجماعات المحلٌة  ,مخبر المؽرب الكبٌر  :االقتصاد
والمجتمع  ,جامعة قسطنطٌنه  ,فبراٌر  , 2002ص62
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 -5جمٌع مشروعات البٌبة األساسٌة
 -6أى منشآت أخرى أو نشاط أو مشروع ٌحتمل أن ٌكون لها تؤثٌر ملحوظ على البٌبة وٌصدر
بها قرار من جهاز شبون البٌبة بعد االتفاق مع الجهة اإلدارٌة المختصة .

سادسا ً  :شروط منح الترخٌص البٌئى بالصب فى المجارى المائٌة والبحٌرات -:
الشرط األول  :امتبلك طالب الترخٌص كافة المقومات واالمكانٌات الفنٌة والمادٌة والبشرٌة
البلزمة لممارسة النشاط محل الترخٌص طٌلة مدة الترخٌص.
الشرط الثانى  :استٌفاء الموقع وأعمال البناء وتصنٌع المعدات ذات الصلة باألمان المابى للبٌبة
المابٌة  ,وللخصابص والمعاٌٌر المقررة من تحقٌق الحماٌة الشاملة لكل مقومات الحٌاة(.)1
الشرط الثالث  :توفٌر ؼطاء تؤمٌنى ضد مخاطر التلوث البٌبى بالمجارى المابٌة والتؤمٌن تحت
ىحساب تكالٌؾ أخذ العٌنات ونقلها وتحلٌلها
الشرط الرابع ٌ :جب أال تحتوى المخلفات الصناعٌة السابلة التى ٌرخص بصرفها إلى مجارى
المٌاه على أٌة مبٌدات كٌماوٌة أو مواد مشعة أو مواد تطفو فى المجرى المابى أو أٌة مادة
تشكل ضرراً على اإلنسان اوالحٌوان أو النبات أو األسماك أو الطٌور  ,أو تإثر على صبلحٌة
المٌاه للشرب أو األؼراض المنزلٌة أو الصناعٌة أو الزراعٌة( , )2وٌجب عدم صرؾ مٌاه
ؼسٌل المرشحات من محطات مٌاه التنقٌة إلى المسطحات المابٌة بدون معالجة .
الشرط الخامس ٌ :جب المعالجة قبل الصرؾ من خبلل وحدات المعالجة وفق القواعد
والضوابط المقررة بالقواعد المالٌة لضمان سبلمة المٌاه واستعمالها وبحد أدنى وفق جدول
الجودة المابٌة بالبلبحة التنفٌذٌة بالقانون  42لسنة  , 1322وٌجب تعقٌم المخلفات بعد المعالجة
وقبل صرفها لمجارى المٌاه العذبة وٌفضل األوذون( , )3وعدم تجاوز مصدر الصرؾ للحدود
القصوى المحددة بالبلبحة التنفٌذٌة .
الشرط السادس  :تشترط بالنسبة لماسورة الصرؾ الخاصة بالمخلفات السابلة المعاجلة
والمرخص بشؤنها الصرؾ فى المجارى المابٌة ثبلثة شروط أن تكون ماسورة الصرؾ فى
مكان ظاهر والشرط الثانى أن تكون الماسورة فى أعلى منسوب لمٌاه المجرى المابى والشرط
الثالث أن تبعد ماسورة الصرؾ مسافة ال تقل عن ثبلثة كٌلومترات أمام مؤخذ المٌاه الخاصة
بالشرب أو كٌلومتراً واحداً خلفها .

()1

د /محمد ربٌع فتح الباب  ,المسبولٌة المدنٌة للدولة عن أضرار التلوث االشعاعً النووي  ,دار النهضة العربٌة  ,ط , 2016ص332
()2
المادة ( )4من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  42لسنة .1322
كذلك المادة ( )63من قانون  4لسنة  1334بشؤن البٌبة.
كذلك المادة ( )22من ذات القانون.
()3
راجع المواد ( )11 , 5من البلبحة التنفٌذٌة لقانون  42لسنة .1322
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الشرط السابع  :وضع خطة للطوائ لمواجهة الكوارث البٌبٌة المابٌة الصادرة عن المنشؤة ,
وٌعد هذا الشرط أهم الشروط قبل اعتماد صرؾ المنشؤة وٌجب إلزام كافة المنشآت بهذا الشرط
,وهذا ما ٌتبع بالدول المتقدمة  ,بٌد أن المشرع جعل الوضع خطة طوارئ ٌلقى على عاتق
جهاز شبون البٌبة فى حالة حدوث كارثة بٌبٌة( , )1لذا كان ٌجب إضافة التزام بخطة الطوارئ
أٌضاًعلى المنشؤة المرخص لها بالصرؾ .

سابعا ً  :إجراءات منح الترخٌص البٌئى للصرف بالبحٌرات -:
مما ال شك فٌه أن مرحلة اإلجراءات تعد المرحلة قبل النهابٌة إلصدار الترخٌص  ,لذا ٌجب ان
ٌكون هناك توازن بٌن أمرٌن  ,األول ٌستلزم سرعة إنجاز مهمة الترخٌص بعٌداً عن
البٌروقراطٌة والروتٌن اإلدارى البلمعقول  ,واألمر الثانى ٌستلزم أن تكون الدراسة محل
الترخٌص أجرٌت وفق ضوابط وقواعد علمٌة وبٌبٌة عالٌة الجودة وفى زمن محدود  ,وال
ٌتؤ تى ذلك إال باعتماد وتشجٌع الدولة إلنشاء بٌوت خبرة عالمٌة فى مجال بحوث المٌاه والبٌبة
ٌسند إلٌها مهمة الدراسة والمراجعة لعرضها على األجهزة اإلدارٌة المختصة  ,على نحو
ماسبقت اإلشارة إلٌه .

ولقذ حذدت الالئحة التٌفٍزٌة للقبًىى  84لسٌة  2841إجشاءات التشخٍص
ٌ -2قذم طبلب التشخٍص لوفتش سي االقلٍن الطلب هستىفٍب ً سسن الذهغة وهشفقب ً به
البٍبًبت التبلٍة :
 اسم المنشؤة وموقعها وعنوانها واسم صاحبها والنشاط محل المزاولة. ترخٌص المنشؤة المقامة والموافقات الصادره بشؤنه كمبنً أي رقم الرخصة اإلنشابٌةمن المحلٌات الكابن فى نطاقها المنشؤة  ,للقول بمدي حصولها على ترخٌص إنشابً
أوالً.
 نوعٌة المخلفات السابلة المطلوب الترخٌص بصرفها بمجاري المٌاه. بٌان المجري المابً المراد الصرؾ منه والرسومات الهندسٌة التً توضح مواقعالصرؾ وماسورة الصرؾ وأسلوب الصرؾ والمواصفات والمقترحات البلزمة.
 أداء الرسوم وتؤمٌن تحت حساب التكالٌؾ الخاصة بؤخذ العٌنات وتحلٌلها. -2إجراء المعاٌنة البلزمة لموقع المنشؤة من خبلل لجان معدة لذلك بٌد أن المادة ( )13من
البحة القانون  42لسنة  1322أكتفت بمعاٌنة مهندس الري فقط وهذا أمر منتقد  ,حٌث إن
معاٌنة لجنة مشكلة بقواعد فنٌة وإدارٌة وعلمٌة ومالٌة وقانونٌة بواقع الحال هً أفضل من

()1

المادة ( )25من قانون البٌبة رقم  4لسنة .1334
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-3
-4
-5

-6
-1

-2

-3

مهندس مفرد للقول فى مسؤلة بٌبٌة كبري تتعلق بالمٌاه  ,لذا ٌجب تعدٌل النص الخاص
بهذه المادة لكً ٌتبلبم مع التطورات الكبٌرة فى نطاق التلوث المابً(.)1
أخذ رأي وزارة الصحة بعد أخذها عٌنة من المخلفات السابلة المعالجة فى المواعٌد التً
ترها ومدي مطابقتها للمعاٌٌر الواردة بالبلبحة من عدمه(. )2
إخطار وزارة الري بنتٌجة التحلٌل مشفوعه برأي معامل الصحة على نموذج محدد
بالبلبحة الواردة بالمادة ( )26منها(.)3
إرسال ملؾ الترخٌص لجهاز شبون البٌبة إلبداء الرأي وأخذ المبلحظات البلزمة بشؤن
الترخٌص  ,وعلً الجهاز سرعة إبداء الرأي خبلل ( )30من تارٌخ ارساله إلٌه الطلب ,
واإل ٌعد عدم الرد موافقة ضمنٌة(.)4
صدور قرار الترخٌص من مدٌر عام اإلدارة العامة للري من واقع الفحص الفنً والتحلٌل
البلزم والمخاطبات بٌن الجهات المختصة(.)5
بٌانات الترخٌص تتضمن األتً :
 رقم الترخٌص – اسم المنشؤة – اسم صاحب المنشؤة. مدة الترخٌص  ,بحٌث أال تزٌد عن سنتٌن قابلة للتجدٌد بشروط تحددها اإلدارةالمختصة.
 اسم موقع المجري المابً المرخص به بالصرؾ وبٌان عددها إن كانت متنوعه. كمٌة المخلفات السابلة المرخص بصرفها بالمجري المابً. الرسوم المستحقة سنوٌا ً على ذمة الفحوص المعملٌة وتحلٌل العٌنات. المعاٌٌر والمواصفات الخاصة بالصرؾ.لزوم إخطار الجهات التالٌة بالترخٌص(: )6
 اإلدارة العامة للري المختصة. مقدم طلب الترخٌص. اإلدارة العامة لصحة البٌبة بوزارة الصحة. شرطة المسطحات المابٌة بوزارة الداخلٌة.حددت كل من المادة (  )21 , 20من البلبحة التنفٌذٌة للقانون  42لسنة  1322آلٌة إخطار
الترخٌص ورفضه حٌث ٌجب إخطار ذوي الشؤن فى حالة الموافقة على الترخٌص أما فى
حالة عدم الموافقة ٌجب أن ترسل خطاب مسجل بعلم الوصول خبلل (ٌ )60وم من تارٌخ
تقدٌم الطلب ولصاحب المنشؤة التظلم خبلل (ٌ )15وم من تارٌخ اخطاره برفض الترخٌص
وٌقدم التظلم لذات الجهة التً قدم إلٌها طلب الترخٌص وعلى هذه الجهة بحث التظلم خبلل

()1

هذا بخبلؾ القانون الجزابري بشؤن المٌاه والذي استلزم ضرورة إجراء المعاٌنة لجنة متخصصة  ,راجع أ/كمال معٌفً  ,المرجع
السابق  ,ص.106
()2
المادة ( )15( , )14من البلبحة التنفٌذٌة لقانون  42لسنة 1322
()3
المادة ( )2/15من ذات البلبحة.
()4
المادة ( )20من قانون البٌبة  4لسنة 1334
()5
المادة  16من ذات البلبحة
()6
المادة ( )13من البلبحة التنفٌذٌة لقانون  42لسنة 1322
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(ٌ )30وم من تارٌخ تسلمها للتظلم  ,وٌكون رأٌها فى التظلم نهابً  ,وأشرنا فٌما سبق أن
مسلك قانون  42لسنة  1322فً هذا الصدد ٌتعارض مع مسلك قانون البٌبة فى مادته
( )21منه  ,األمر الذي ٌقتضً ضرورة التعدٌل التشرٌعً لمنع إحداث هذا التعارض
والتداخل  ,إذ أن المواعٌد التنظٌمٌة كما هو معلوم تتعلق بالنظام العام والٌجوز مخالفتها ,
فكٌؾ ونحن أمام نظامٌن من قانونٌن متعارضٌن فى هذا الخصوص.

الوبحج الخبًً
اتخبر اإلجشاءات االحتشاصٌة لوٌع تلىث البحٍشات
13

قد ٌلجؤ المشرع فى بعض التشرٌعات الخاصة بالبٌبة إلً اتخاذ بعض االجراءات ذات الطابع
االحترازي كآلٌة من آلٌات الضبط اإلداري لمنع األعمال أو النشاطات أو التصرفات الضارة بالبٌبة
المابٌة من خبلل أسلوب الحظر أو من خبلل أسلوب االلزام نحو إتخاذ سلوك إٌجابً معٌن كنوع
من التدبٌر االحترازي لحماٌة المجاري المابٌة من التلوث والبحٌرات المراد إتباعه لحماٌة البٌبة ,
أو من خبلل آلٌة االببلغ أو االخطارعن كافة الممارسات المتصل نشاطها بالصب فى المجاري
المابٌة بصورة سابقة أو الحقة على عملٌة الصب وسوؾ نتناول تلك اإلجراءات على النحو التالً :

الوطلب األول
الخطش البٍئً الوبئً
تعد لوابح الحظر أو المنع من أحد أسالٌب الضبط اإلداري مإداها منع إتخاذ إجراء معٌن أو
ممارسة سلوك أو نشاط معٌن منعا ً كلٌا ً أو جزبٌا ً بسبب خطورتها على البٌبة(.)1
فالحظر ٌعد بمثابة أداة قانونٌة تقوم جهة اإلدارة بتطبٌقه عن طرٌق القرارات اإلدارٌة ,تصدرها
اإلدارة بما لها من إمتٌازات السلطة العامة(.)2
بٌد أن األصل فى ممارسة النشاط الفردي هو الحرٌة  ,والحظر الكلً أو المطلق ٌعد إلؽاء أو
مصادرة لهذه الحرٌة  ,وهو ماالٌتفق مع الحقوق والحرٌات المقررة دستورٌا ً لؤلشخاص والهٌبات
االعتبارٌة الخاصة  ,وهو ماال تملكه سلطة الضبط اإلداري ولكً ٌكون أسلوب الحظر متفق مع
صحٌح القانون واللوابح التنظٌمٌة(ٌ, )3جب أن ٌتم اللجوء إلٌه على سبٌل االستثناء ال األصل وذلك
إذا استحالت المحافظة على النظام العام بوسٌلة أخري ؼٌرها  ,وأال تتعسؾ اإلدارة إلً درجة
المساس بحقوق األفراد وحرٌاتهم األساسٌة( , )4وإال تحول إلً عمل ؼٌر مشروع فٌصبح مجرد
إعتداء مادي أو عمبلً من أعمال الؽصب اإلداري( )5بٌد أننا إذا كنا أمام موضوعات البٌبة المابٌة ,
فإن هذه الشروط ٌجب أال تفسر بمفهوم واسع بل فى أضٌق الحدود وٌكون تفسٌرها حماٌة البٌبة
وٌتنوع الحظر لنوعٌن إحدهما حظر مطلق وآخر نسبً وذلك على النحو التالً .
أوالً  :الخطر البٌئً المطلق :
أ -ماهٌة الحظر البٌئً المطلق :
()1

د /محمد فوزي نوٌجً,الجوانب النظرٌة والعملٌة للضبط اإلداري  ,المرجع السابق  ,دار الفكر والقانون المنصورة ,ط, 2016ص
112
()2
أ /كمال معٌفً  ,المرجع السابق  ,ص114
)(3
Jeam (S) , le maile et ses pouvoires de police . paris , 1960 . P. 52
()4
د /محمود سامً جمال الدٌن  ,اللوابح اإلدارٌة وضمانة الرقابة اإلدارٌة  ,دار تحلٌلٌة السلطة اإلدارة فى إصدار اللوابح التنفٌذٌة
واللوابح المستقلة ومدي سلطة القضاء فى الرقابة علٌها بالمقارنة مع فرنسا  , 1322 ,منشؤة المعارؾ  ,ص.154
()5
د /عبدالؽنً بسٌونً عبدهللا  ,القانون اإلداري  ,منشؤة المعارؾ  ,االسكندرٌة  , 1331 ,ص325
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تعد صورة الخطر البٌبً المطلق  ,الصورة األكثر جسما ً فى حماٌة البٌبة بصفة عامة وذلك من
بعض الممارسات والنشاطات الضارة بالبٌبة ضرراً جسٌما ً  ,فالواقع البٌبً ٌشٌر إلً أن أنواع
التلوث البٌبً لٌست على درجة واحدة من الجسامة  ,حٌث ٌمكن التمٌٌز بٌن ثبلث درجات للتلوث ,
تلوث معقول  ,تلوث خطٌر  ,وتلوث مدمر على أن توعً التلوث الخطر والمدمر تحت أن ٌكون
الحظر المطلق لممارسة نشاط المنشآت المنبعث منها تلك األنواع هو الوسٌلة المثلً فى الوقاٌة منها
 ,فبلٌجوز االستثناء والترخٌص بشؤنهما( , )1وللخطر المطلق تطبٌقات عدة فى القوانٌن ذات الصلة
بحماٌة البٌبة بكافة صورها المابٌة والهوابٌة والبرٌة( , )2إال أنه وفقا ً لطبٌعة البحث فإن الدراسة
تقتصر على بٌان التطبٌقات الخاصة بالبٌبة المابٌة ذات الصلة بالبحٌرات  ,حٌث نجد نماذج هذا
الخطرفى كل من قوانٌن حماٌة البٌبة مثل قانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجاري
المابٌة  ,قانون المحمٌات الطبٌعٌة رقم  102لسنة  , 1323وقانون  4لسنة  1334بشؤن حماٌة
البٌبة  ,كذلك تؤكد على منطق إعمال الحظر السا المطلق بالعدٌد من أحكام القضاء  ,فقد قضت
المحكمة اإلدارٌة العلٌا  ,بؤن المادة الثانٌة من قانون رقم  102لسنة  1323قد حظرت القٌام بؤي
أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شؤنها تدمٌر أو إتبلؾ أو تدهور البٌبة الطبٌعٌة  ,وحظر المشرع
على وجه الخصوص إقامة المبانً أو المنشآت أو شق الطرق أو تسٌٌر المبانً بضرورة المحافظة
على طبٌعة المنطقة وعدم اإلضرار بالحٌاة البحرٌة أو البرٌة أو النباتٌة أو القٌمة الجمالٌة للمحمٌة
وتنفٌذ ألحكام قانون رقم  102لسنة ( . 1323)3صدر قرار ربٌس الوزراء رقم  1363لسنة
 1332بإعتبار الجزر الواقعة داخل مجري نهر النٌل ووسط وجنوب الوادي  " ....وانتهت
المحكمة بعدم جواز التعدي على المحمٌات المابٌة باقامة أي مشارٌع تضر بها والحفاظ على الحالة
الطبٌعٌة الخاصة بها  ,إذ حظر التعامل الضار بها ٌعد حظراً مطلقا ً ٌتعلق بالنظام العام( )4والٌجوز
مخالفته وتجدر االشارة أن العدٌد من البحٌرات تدخل فى نطاق المحمٌات الطبٌعٌة مثل بحٌرة
المنزله وبحٌرة البرلس وبركة قارون بالفٌوم  ,كؤقدم بحٌرة طبٌعٌة فى العالم وجد بها بقاٌا أثار
قدٌمة توجد بالفٌوم ووادي الرٌان(.)5

ب -نماذج الحظر المطلق لحماٌة بٌئة البحٌرات :
Geroges et Tonme (H) , Education et protection de l'environment , puf. 1991 , P.121 ets.
- Aspects – juhdique de la pollution , frontiore , O.C.D.E. paris , 1977 , P.60 ets.
()2
أمثلة ذلك الحظر فى المجاالت البٌبٌة األخري البرٌة والهوابٌة والبحرٌة
 حظر تصرٌؾ الزٌت والمزٌج الزٌتً بالبحر االقلٌمً أو بالمنطقة االقتصادٌة لمصر. حظر نقل النفاٌات الخطرة داخل الحدود المصرٌة  ,كالمخلفات الخطرة الذرٌة والكٌماوٌة ودفنها بالداخل. حظر استعمال المبٌدات المسرطنة أو شدٌدة الخطورة على االنسان. حظر استعمال بعض الكٌماوٌات فى الصناعات الؽذابٌة بقصد حفظها أو تؽٌر لونها أو رابحتها. حظر إلقاء القمامة فى ؼٌر األماكن المخصصة لها والمحددة من قبل الوحدات المحلٌة .وؼٌرها من العدٌد للحظر المطلق ,راجع د /ماجد الحلو  ,المرجع السابق  ,ص – 142كذلك د /طارق الدسوقً  ,المرجع السابق  ,ص 331ومابعدها.
()3
راجع المادة (  )3 , 2من قانون المحمٌات الطبٌعٌة.
()4
الطبعة رقم  513لسنة 55ق ع الصادر فى 2010/2/6م.
()5
د /ماجد الحلو  ,هامش ص  121ومابعدها .كذلك راجع تفصٌبلً حول المحمٌات الطبٌعٌة د /عبدالسبلم منصور الشٌوي  ,الحماٌة
الدولٌة للطبٌعة والمحمٌات الطبٌعٌة  ,مجلة مصر المعاصرة  ,ابرٌل  , 2016العدد ( )522السنة  , 101القاهرة  ,ص 161ومابعدها.
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)(1

 -1حظر إلقاء متخلفات المصانع السائلة بالمجاري المائٌة والمتصلة بالبحٌرات
ٌقصد بمتخلفات المصانع السابلة تلك الفضبلت السابلة التً تنتج من عملٌات التصنٌع ,
وهذه المخلفات تعد من قبٌل المخلفات الخطرة نظراً إلحتوابها على العدٌد من المواد
الكٌماوٌة والمشعه الضاره بصحة االنسان مثل الرصاص والنحاس والزببق والكبرٌت ,
ولقد حددت المادة االولً من البلبحة التنفٌذٌة قرار وزٌر الري رقم  2لسنة  1323بشؤن
القانون  42لسنة  1322بؤن المخلفات الصناعٌة السابلة "هى تلك المخلفات الصادرة عن
المحال الصناعٌة وتطبق علٌها المعاٌٌر الخاصة بالمخلفات الصناعٌة السابلة".
ثم وضحت المادة ( )4من ذات البلبحة الحظر المطلق بٌان اٌضاحً بشؤن المخلفات
الصناعٌة السابلة بؤنه "ٌجب أال تحتوي المخلفات الصناعٌة السابلة التً ٌرخص بصرفها
إلً مجاري المٌاة على أٌة مبٌدات كٌماوٌة أو مواد مشعه أو مواد تطفو فى المجري المابً
أو أٌة مادة تشكل ضرراً على االنسان أو الحٌوان أو النبات أو األسماك أو الطٌور أو تإثر
على صبلحٌة المٌاه للشرب أو األؼراض المنزلٌة أو الصناعٌة أو الزراعٌة".
كذلك فإن المادة ( )2من ذات البلبحة على الخطر المطلق للمخلفات السابلة الصناعٌة
بقولها " ٌحظر صرؾ أي مٌاه لها مواد مشعه أو مافى حكمها إلً خزانات المٌاه الجوفٌة .
كذلك المواد ( )52 , 143قانون  4لسنة  1334بشؤن البٌبة والتً التجٌز بشكل مطلق
تلوث مٌاه البحر بالزٌت أو مزٌج الزٌت وؼٌرها من الملوثات البحرٌة الخطرة  ,فإذا كانت
هذه المواد تحرم وتحظر من تلوث مٌاه البحر  ,فمن باب أولً قٌاسا ً على حماٌة الثروة
المابٌة أٌا ً كانت طبٌعتها.
بحٌرة المنزلة وبحٌرة مرٌوط أكثر النماذج تلوثا ً فى البحٌرات بالوطن العربً.
حٌث تعد هاتٌن البحٌرتٌن أكثر األمثلة فى تلوث البحٌرات الناشا عن صرؾ المخلفات
السابلة للمصانع  ,فبدالً ما كانت تلك البحٌرات تسد إحتٌاجات مصر من األسماك نظراً
لمٌاهما النظٌفة ومساحتٌهما الشاسعة  ,إال أن أصبح ماإها ؼاٌة فى الخطورة والسوء نظراً
للصناعات القابمة بالصرؾ فى هذه البحٌرات مباشرة مثل صناعة الؽزل والنسٌج والورق
والكٌماوٌات واألدوٌة  ,واألسمنت والصناعات الثقٌلة والصناعات الؽذابٌة واأللٌاؾ
الصناعٌة وتكرٌر البترول( , )1لذا فإنه الٌصلح فى حماٌة هذه البحٌرات إال الحظر المطلق
فى الصرؾ والصب المباشر وؼٌر المباشر إلٌها ولعل هذا ما أكدت علٌه المادة ( )3من
قانون  102 , 103لسنة  1323بشؤن المحمٌات الطبٌعٌة بقولها " ٌحظر تلوث تربة أو
مٌاه أو هواء منطقة المحمٌة بؤي صورة من الصور" فلو قلنا بكون هذه البحٌرات كما جاء
بالتصنٌؾ أنها محمٌات طبٌعٌة لما جاز الصرؾ بؤي صورة وبؤي وضعٌة إلٌها لتعلق ذلك
بالنظام العام البٌبً والذي الٌجوز مخالفته  ,وهذا ٌعنً أن الحماٌة القانونٌة الوقابٌة للثروة
المابٌة والمجاري المابٌة بشكل عام تصادؾ فى التطبٌق المصري حداً البؤس به لكن
المشكلة فى تفعٌل القواعد القانونٌة الوقابٌة وإعمال الضبط اإلداري شؤنة فى حماٌة البٌبة
()1

راجع تفصٌبلً حول تلوث بحٌرة مرٌوط وشواطا االسكندرٌة  ,د /ماجد الحلو  ,المرجع السابق  ,ص 322ومابعدها.
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المابٌة لهذه البحٌرات لذا ٌجب إجراء الدراسات العلمٌة والقانونٌة البلزمتٌن حول كٌفٌة
معالجة المخلفات السابلة المتصلة بهذه البحٌرات والحد من التلوث ووقؾ صب مٌاه
الصرؾ ؼٌر المعالجة فٌها واستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فى تحوٌل المخلفات السابلة الى
مخلفات صدٌقة للبٌبة المابٌة  ,كذلك ٌجب تؽلٌظ العقوٌات بما ٌحقق الردع العام والردع
الخاص لكل من ٌتسبب فى التلوث المابً بجعل العقوبة الحبس أو السجن الوجوبً وتؽلٌظ
المخالفة المالٌة  ,ألن الموضوع أضحً اآلن فى ؼاٌة الخطورة  ,وأصبح ٌشكل عببا ً
إقتصادٌا ً كبٌراً على الدولة  ,خصوصا ً بعد تصرٌحات السٌد ربٌس الجمهورٌة بؤن معالجة
مشاكل بحٌرة المنزلة فقط ٌحتاج لمبلػ مابة ملٌار جنٌة مصري.

 -2الحظر البٌئً لصب النفاٌات المنزلٌة السائلة
بداٌة ٌقصد بالنفاٌات المنزلٌة  ,تلك الفضبلت السابلة الناتجة عن االستخدام اآلدمً من
خبلل المجاري الصحٌة والتً تقوم بالتخلص من الفضبلت السابلة بالبحٌرات ومجاري
المٌاه  ,على نحو ضار بالبٌبة المابٌة  ,وما من شك أن عملٌة صب الصرؾ الصحً
بالبحٌرات ٌعد مدمر لها إال لم ٌتم معالجته على نحو بٌبً وعلمً سلٌم  ,بٌد أن معالجة
النفاٌات المنزلٌة السابلة تلجؤ بعض الدول إلً معالجتها لكن بطرٌقة قد تإدي إلً ضرر
أكثر بالبٌبة المابٌة( , )1حٌث تستخدم المبٌدات والمطهرات فتقضً بذلك على ملوثات
الصرؾ الصحً المعتاد  ,ولكن هذه المبٌدات والمطهرات التتحلل وتتسرب لبلنسان
بطرٌقة أو بؤخري عن طرٌق األسماك أو مٌاه الشرب ذاتها  ,إذا ما كانت ٌتم صبها فى
مجري مٌاه الشرب.
ولقد أكدت على الحظر المطلق لصب نفاٌات الصرؾ الصحً أو المنزلً ؼٌر المعالجة
بٌبٌا ً نصوص من البلبحة التنفٌذٌة من قانون  42لسنة  1322فى الباب السادس بعنوان
الضوابط والمعاٌٌر والمواصفات الخاصة بصرؾ المخلفات السابلة المعالجة إلً مجاري
المٌاه المواد من ( 60الى  ) 63من تلك البلبحة  ,على المادة ( )2من تلك البلبحة أشارت
على الحظر المطلق للصرؾ الصحً ؼٌر المعالج بصورة قاطعة  ,حٌث فرقت بٌن
الصرؾ بالمجاري والمسطحات العذبه وؼٌر العذبه ووضعت لكل نوع من المٌاه المعاٌٌر
والمواصفات الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة لدرجة التلوث فى المتر المكعب مابً تحسب هذه
المعاٌٌر وفقا ً للتحالٌل الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة المحددة إعماالً لقواعد اإلختبار الواردة
بالبلبحة ولقد بٌنت المادة ( )1من ذلك القانون أنواع مسطحات المٌاه العذبه والؽٌر عذبه
فذكرت أن تعتبر من مجاري المٌاه فى تطبٌق هذا القانون  :أ -مسطحات المٌاه العذبه
 -2الرٌاحات والترع بجمٌع درجاتها
وتشمل  -1 :نهر النٌل وفرعٌه واألخوار
والجنابٌات  ,ب -مسطحات المٌاه ؼٌر العذبه وتشمل  10 :المصارؾ بجمٌع درجاتها
()1
لقد درجت كثٌر من الدول على صب مخلفات الصرؾ الصحً فى البحار واألنهار والبحٌرات مباشرة  ,خصوصا ً عندما تكون
مصباتها على مقربة من الشواطا  ,وقد جاء فى وثابق مإتمر برشلونة الذي دعً إلٌه برنامج األمم المتحدة للبٌبة عام  1315بالتعاون مع
عدد من الوكاالت الدولٌة المتخصصة أن  %30من فضبلت الصرؾ الصحً ونفاٌات الحٌاه الٌومٌة لسكان مابة وعشرون مدٌنة ساحلٌة
تقع على البحر األبٌض المتوسط تلقً مٌاهها فٌه  ,راجع د /ماجد الحلو  ,المرجع السابق  ,ص330
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 -3البرك والمسطحات المابٌة المؽلقة والسٌاحات

 -4خزانات المٌاه

 -2البحٌرات
الجوفٌة.
بٌنت المواد من (  60الى  )65من البلبحة معاٌٌر الترخٌص بالصرؾ فى نوعً المٌاه
العذبه وؼٌر العذبه  ,فإذا ما تحققت تلك المعاٌٌر إنتقلنا من الحظر المطلق للحظر النسبً
أي بجواز الصرؾ (موضوع الجزبٌة الثانٌة من البحث)  ,بٌد أن التطبٌق العملً لتلك
المعاٌٌر ٌجعلنا نإكد القول أن الحظر المطلق بالنسبة للصب فى المجاري المابٌة بكافة
صورها الزال قابما ً وأن ماٌحدث من الصب فى المجاري المابٌة ٌعد إخبلالً جسٌما ً
باللوابح والقوانٌن والٌجوز القول أننا فى نطاق دابرة الحظر النسبً  ,فالمعالجة البٌبٌة
للمٌاه الصادره عن الصرؾ الصحً والصناعً مازالت فى حدودها المتواضعه من الناحٌة
العلمٌة مقارنة بالمعاٌٌر التً وضعتها البلبحة والتً نري أنها أٌضا ً فى ؼاٌة التواضع
والتتناسب البته مع حجم الصرؾ الصحً والصناعً كما وكٌفا ً بالمجاري المابٌة .
لذا ٌجب إجراء تعدٌبلت جوهرٌة على أسس علمٌة على تلك المعاٌٌر التً كانت موضوعة
فى ظل قانون أضحً قدٌما ً نسبٌا ً  ,وعمل المراجعات البلزمة لتلك المعاٌٌر ووضع معاٌٌر
أكثر حداثة ودراسة علمٌة سلٌمة تتناسب مع المتؽٌرات البٌبٌة المعاصرة وأسوة بما فى
الدول المتقدمة  ,إذا ما كان شعارنا فى المرحلة القادمة بٌبة مابٌة نظٌفة وسلٌمة وصحٌة
خالٌة من األمراض والوباء.

ثانٌا ً  :الحظر البٌئى النسبى
ٌكون الحظر نسبى  ,إذا كان المشروع ٌجٌز الفعل المحظور لكن بعد تحقق الشروط التى
ٌتطلبهاإلباحة الفعل المحظور بالبٌبة  ,وذلك على سبٌل الترخٌص به  ,طالما أن تلك الشروط
تضمن حماٌة أدنى أو مناسبة للبٌبة المابٌة وٌمنع اإلضرار بها  ,وبذلك تتضح العبلقة بٌن الحظر
النسبى والترخٌص البٌبى  ,فالحظر النسبى ٌشٌر إلى عدم جواز إتٌان التصرؾ مبدبٌا ً  ,لكن ٌزول
هذا الحظر بزوال الضرر المتوقع منه وال ٌكون ذلك إال إذا تحققت الشروط التى تجعل ذلك
التصرؾ ال ٌضر بالبٌبة المابٌة(. )1
فى ضوء ذلك ٌتضح الفرق بٌن الحظر المطلق والحظر النسبى  ,فاألول ٌعد بمثابة حق مكتسب
للمشرع أو نصٌب محجوز للمشرع  ,وما على االدارة فى هذه الحالة إال تنفٌذ القواعد القانونٌة دون
توسٌع لسلطاتها  ,أما الحظر النسبى فإن المشرع ٌمنع التصرؾ ولكنه ٌرخص به فى حالة توافر
الشروط القانونٌة التى تسمح بإتٌانه  ,هذه الشروط تقوم اإلدارة بدراستها بدقة  ,فإذا ما تخلفت فى
()1

أ /كمال معٌفً  ,المرجع السابق  ,ص142
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بعضها رفضت الترخٌص  ,ومن جهة أخرى ٌ ,مكن القول بؤن الحظر المطلق ال ٌكون إال فى
األحوال التى تكون األخطار فٌها جسٌمة بالبٌبة المابٌة  ,وتحققت األدلة العلمٌة بخطورتها وبشكل
صرٌح(. )1
وٌتجسد الحظر النسبى فى كافة األحوال التى ٌحظر المشرع فٌها الصب فى المجارى المابٌة و
البحٌرات سواء صرؾ صناعى أو صرؾ صحى لمخلفات البشر ,ولكن بشروط ومعاٌٌر معٌنة إذا
ما توافرت انتقل األمر من الحظر المطلق للحظر النسبى أى بجواز الصرؾ بالمجارى المابٌة
والبحٌرات بمعنى إذا تم معالجة الصرؾ الصناعى والصحى وفق المعاٌٌر الموجودة بالبلبحة
التنفٌذٌة لقانون ( )42لسنة  1322م  ,وقانون البٌبة  4لسنة  1334أٌضا ً فإنه ٌسمح بالتعامل
بالصب فى المجارى المابٌة لكون الضرر انتقل من الصفة الخطرة إلى الصفة المتوسطة أو العادٌة
 ,فاتخاذ التدابٌر البٌبٌة للحفاظ على سبلمة المٌاه من تلوث الصرؾ والحق فى استعمال الصرؾ
فى مجارى المٌاه واالنهار بشرط عدم االضرار البٌبى  ,وٌعد ضابط الحظر النسبى مركبا ً فى
المجتمع الدولى ومثال ذلك قضٌة بحٌرة النو بٌن فرنسا وأسبانٌا  ,والتى تصب فى نهر كارول ,
حٌث استخدمت فرنسا بحٌرة النو فى إقامة مشروعا ً النتاج الطاقة  ,بٌد أن أسبانٌا رفضت هذا
الموقؾ الفرنسى ألنه سوؾ ٌضر بمٌاه نهر كارول  ,ألن المشروعات على البحٌرة قد تجعل المٌاه
ملوثة وؼٌر صالحة لبلستخدام مما ٌضر بمٌاه نهر كارول  ,لذا إلتجؤت للتحكٌم الدولى  ,وعندما
عرضت القضٌة على التحكٌم أشارت هٌبة التحكٌم بؤحقٌة الجانب الفرنسى فى استعمال مٌاه بحٌرة
النو شرٌطة أن تكون فى حدود الضرورة القصوى لحاجات ضرورٌة وفعلٌة واتخاذ كافة الوسابل
والتدابٌر البلزمة لعدم إحداث أى ملوثات بٌبٌة للمٌاه والقول بخبلؾ ذلك ٌعد تعسفا ً من جانب فرنسا
 ,إذاً فإن استعمال مٌاه بحٌرة النو مرتبط بالحظر النسبى(. )2
ولقد تبنى المشرع المصرى فى كثٌر من الحاالت الحظر النسبى  ,إذ جعل الصب بالمجارى متوقفا ً
على معاٌٌر وضوابط بٌبٌة ال ٌجوز اعتماد صب المنشآت الصناعٌة وال الصحٌة إال بها فمن ذلك
ما ما نصت علٌه المادة ( )2من قانون ( )42لسنة  1322م  ,بقولها ٌحظر صرؾ أو القاء
المخلفات الصلبة أو السابلة أو الؽازٌة من العقارات والمحال والمنشآت التجارٌة والصناعٌة
()1

د /محمد صافً ٌوسؾ  ,مبدأ اإلحتٌاط لوقوع االضرار البٌبٌة  ,دار النهضة العربٌة  ,ط , 2001ص , 61مشار إلٌه  ,أ /كمال معٌفً
 ,المرجع السابق  ,ص116
)(2
Mestre (A) , Quelques Remarques sur l'affaire du lanoux , milangies offerts a Jacques maury II , Dallaz ,
sirey paris, 1990 , P. 261 - 271
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والسٌاحٌة ومن عملٌات الصرؾ الصحى وؼٌرها فى مجارى المٌاه على كامل أطوالها ومسطحاتها
إال بعد الحصول على ترخٌص من وزارة الرى فى الحاالت  ,ووفق الضوابط والمعاٌٌر التى
ٌصدر بها قرار من وزٌر الرى بنا ًء على اقتراح وزٌر الصحة  ,وٌتضمن الترخٌص الصادر فى
هذا الشؤن تحدٌداً للمعاٌٌر والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة .
وقسمت المادة األولى من هذا القانون مجارى المٌاه إلى نوعٌن  ,مٌاه عذبة ومٌاه ؼٌر عذبة  ,إذاً
فالنص صرٌح فى اعمال منطق الحظر النسبى وتناولت البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون قواعد منح
الترخٌص على نحو ما سبق البٌان  ,ثم تناولت المواد ( من  53إلى  ) 63الضوابط والمعاٌٌر
الخاصة بالصب على نحو ما سبقت اإلشارة الٌه  ,وحددت المادة ( )64من تلك البلبحة بؤنه " فى
تطبٌق أحكام القانون رقم  42لسنة  1322م  ,المشار الٌه تسرى أحكام التشرٌعات المنظمة
للمعاٌٌر الخاصة باإلشعاعات والمواد المشعة للتؤكد من مطابقة المخلفات الصناعٌة السابلة لها قبل
الترخٌص بصرفها إلى مسطحات المٌاه العذبة " .
وأكدت البلبحة التنفٌذٌة للقانون ( )33لسنة  1362م  ,بشؤن صرؾ المخلفات السابلة المتصلة
بالمجارى المابٌة فى مادته السادسة منه بعدم جواز صرؾ مٌاه المجارى فى النٌل أو فروعه بؤى
حال من األحوال وكذلك فى المصارؾ والبحٌرات  ,إال إذا توافرت فٌها شروط منها أال تإثر تؤثٌراً
ضاراً بشواطا االستحمام أو المنشآت البحرٌة أو بمنابت المحار أو االسفنج أو األسماك أو الكابنات
التى تعٌش بتلك البٌبة الطبٌعٌة .
وال ٌجوز استخدام مٌاه الصرؾ الصحى فى رى األراضى الزراعٌة اال إذا توافرت معاٌٌر
ومواصفات معٌنة  ,وٌحظر زراعة الخضروات أو الفواكه أو النباتات التى تإكل فى المزارع التى
تروى بمٌاه المجارى  ,كما ال ٌجوز تربٌة الحٌوانات المدرة للبن على هذه المزارع  ,وٌصدر
وزٌر اإلسكان والمرافق بعد موافقة وزٌر الصحة قراراً بالمواصفات القٌاسٌة والشروط التى ٌجب
توافرها فى المتخلفات السابلة التى تستخدم فى الرى أو ؼٌر ذلك من األؼراض(. )1
وتجدر االشارة أنه قد أجرٌت دراسات سابقة مكثفة حول مشكلة تلوث المٌاه فى محافظة
االسكندرٌة ومنع تلوث الشواطا بها وذلك من خبلل أحد بٌوت الخبرة األمرٌكٌة وقدمت هذه
الدراسة ثبلثة حلول  ,الحل األول واألسهل هو نقل هذه المخلفات الى البحر مع ضمان عدم تلوث
()1

المادة ( )15من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  33لسنة  1362بشؤن المتخلفات السابلة المتصلة بالمجاري المابٌة.
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الشواطا بمد مواسٌر إلى مسافة عشرة كٌلو مترات داخل البحر وبعمق خمسٌن متراً تحت الماء ,
الحل الثانى هو نقل مخلفات المدٌنة إلى الصحراء للتخلص منها على بعد كاؾٍ من المدٌنة  ,والحل
الثالث وهو أكثرها صعوبة لكن فٌه فابدة ٌ ,تم معالجة هذه المٌاه بصورة كاملة وإعادة استخدامها
لرى األراضى الزراعٌة وعمل المحطات العمبلقة لذلك  ,أنه بالفعل كانت عام  2003م  ,آخر
مصبات الصرؾ قد تم إؼبلقها

()1

 ,لكن بقٌت مشكلة فى ؼاٌة الخطورة حول بحٌرة مرٌوط ,

فالوضع اآلن فى ؼاٌة السوء والخطورة مما ٌستلزم إحٌاء تلك الدراسات من جدٌد والسعى بكل
الوسابل القانونٌة واالقتصادٌة والعلمٌة نحو حماٌة هذه البحٌرات من المؤساة الحقٌقٌة التى تعٌشها ,
فهناك محطات الصرؾ الصحى دون مراعاة قواعد المعالجة الحقٌقٌة حٌث تقوم بالصب المباشر
داخل البحٌرة باإلضافة لصرؾ المصانع  ,إذاً فإننا نوجه بضرورة أخذ الحلول التى قدمت من قبل
والعمل بالصورة المثلى فى حماٌة تلك البحٌرة من الوضع التى تمر به فى هذه السنوات الحالٌة.

المطلب الثانً

أوامر الضبطٌة البٌئٌة
 -1ماهٌة االلزام الضبطً فى مجال البٌئة
مما الشك فٌة أن مجال البٌبة وحماٌتها ٌعد من واسع المجاالت وصعوبة التستوعبه
القوانٌن واللوابح المختصة به  ,مما ٌقتضً منح جهة اإلدارة المختصة الحق فى
إصدار األوامر اإللزامٌة متً كانت هذه األوامر منضبطه بالضوابط والشروط
المبلبمة  ,على أن األوامر الضبطٌة التختلؾ عن سابر األوامر االدارٌة األخري ,إال
فٌما ٌتعلق بؤهدافها وؼاٌاتها  ,ولهذا فإنها تخضع لؤلحكام العامة للقرارات اإلدارٌة.
()1

راجع فى ذلك د /ماجد الحلو  ,المرجع السابق  ,ص343
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بٌد أن قرارات الضبط مخصصة األهداؾ بشكل فردي  ,لحماٌة مجمل فكرة النظام
العام والفلسفة التً تقوم علٌها تلك الفكرة  ,فإذا ما انحرفت هذه االوامر الضبطٌة عن
أهدافها كانت معٌبه بعٌب االنحراؾ فى السلطة مما ٌستوجب الطعن علٌها النه فى هذه
الحالة تعد السلطة المختصة مجاوزة حدود أو نطاق السلطة الضبطٌة الممنوحة لها(,)1
وهذا ٌعنً أن قرار الضبط الفردي ٌجب أن ٌصدر تطبٌقا ً أو إستناداً لقاعدة قانونٌة
عامة (البحة) موجودة بالفعل تستهدؾ صٌانة النظام العام بعناصره وأن تكون محكومة
بها  ,وإال حكم ببطبلنها  ,وإما أن تصدر هذه القرارات استناداً لبلبحة ضبط مستقلة
تصدرها السلطة التنفٌذٌة إستناداً إلً الدستور مباشرة(.)2
وتؤخذ هذه األوامر أو القرارات صورة القٌام بعمل معٌن كإلزام األفراد والمنشآت
والجهات بالقٌام بعمل إٌجابً معٌن لمنع تلوث عناصر البٌبة المختلفة أو لحماٌتها  ,أو
()3

إلزام من تسبب فى تلوث البٌبة بإزالة آثار التلوث

 ,وقد تؤخذ صورة االمتناع عن

اإلذن بممارسة أنشطة معٌنة قد تضر بالبٌبة المابٌة.
وٌثار تساإل حول مدي إمكانٌة أوامر أو قرارات ضبطٌه فردٌة دون سند لنص
تشرٌعً أو البحً  ,إختلؾ فقهاء القانون العام حول هذا التساإل  ,حٌث ذهب رأي
بعد جواز أن تصدر قرارات فردٌة مستقلة التستند لقاعدة عامة مجردة  ,بل ٌجب على
سلطات الضبط أن تصدر قراراتها مستنده إلً قاعدة تنظٌمٌة عامة سابقة  ,سواء كانت
قانون أو البحة تنظٌمٌة(.)4

()1

د /مصطفً عفٌفً  ,المرجع السابق  ,ص 422ومابعدها  ,كذلك د /محمد فوزي نوٌجً  ,المرجع السابق  ,ص124
()2
د /محمد فوزي نوٌجً  ,المرجع السابق  ,ص124
()3
د /إسبلم محمد عبدالصمد  ,الحماٌة الدولٌة للبٌبة من التلوث فى ضوء االتفاقٌات الدولٌة وأحكام القانون الدولً  ,مرجع سابق ,
ص.244
-Fauchill (P), Traira du droit , invternational public , paris , 1992 Vol.2 , P.98
()4
د /طعٌمه الجرؾ  ,القانون االداري  ,ط , 1312ص436
 كذلك د /مصطفً عفٌفً  ,المرجع السابق  ,ص.125– د /محمد فوزي نوٌجً  ,المرجع السابق  ,ص125
- Hauriou, Traife de droit adminstratif 12ed . p.551
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بٌنما ذهب االتجاه الراجح  ,أن القاعده عدم جواز إصدار أوامر ضبطٌه دون سند
قانونً  ,وأن القرار الصادر دون سند قانونً ٌصبح باطبلً لمخالفته للقانون ألنه
سٌإدي إلً االخبلل بمبدأ المساواه  ,وذلك إلنفراد سلطة الضبط فى كل حاله على حده
بشكل مختلؾ  ,مما قد تسا للحقوق والحرٌات الفردٌة لؤلفراد  ,بٌد أن هذا االتجاه
ٌقرر بؤنه ٌجوز على سبٌل االستثناء اتخاذ قرارات ضبط فردٌة إذ توافر عده شروط
أساسٌة(:)1
-

-

أن ٌكون اإلجراء أو األمر ٌتعلق بؤحد موضوعات الضبط اإلداري وأهدافه.
عدم وجود تنظٌم قانونً سابق على هذا األمر الضبطً بمنع ذلك اإلجراء.
عدم وجود وسٌلة أخري لسلطة الضبط بمعنً أن ٌكون هذا االجراء هو الوسٌلة
الوحٌدة فقط أمامها  ,وأن ٌكون اإلجراء الضبطً اإلداري نابعا ً من ظرؾ واقعً
استثنابً استلزم إصداره( , )2فالظروؾ االستثنابٌة تبٌح لئلدارة الخروج على قواعد
المشروعٌة العادٌة وتسمح باتخاذ قرارات فردٌة فى مسابل الضبط اإلداري ال تستند
إلً قواعد عامة.
وقد استقر القضاء على أنه فى الظروؾ االستثنابٌة تفسر قواعد المشروعٌه تفسٌراً
واسعا ً ٌسمح لئلدارة بسلطات العمل السرٌع والحاسم التً تقتضٌه مهمتها فى صٌانة
أمن الدولة وحسن سٌر مرافقها بؤكثر مما ٌوافٌها به القانون فى األحوال العادٌة ,
والٌهدم ذلك مبدأ المشروعٌه أو ٌعتبر خروجا ً علٌه  ,فالدولة القانونٌة باقٌه فى
الظروؾ العادٌة والظروؾ االستثنابٌة على السواء  ,ؼاٌة األمر أن قواعد المشروعٌه
العادٌة ٌجب أن تتطور لتبلحق الظروؾ  ,بحٌث تحل محلها فى الظروؾ االستثنابٌة
مشروعٌه استثنابٌة من نفس النوع والطبٌعة(.)3

 -2تطبٌق األوامر أو اإللزام الضبطً البٌئً فى مجال حماٌة البحٌرات من
التلوث
ٌعد أسلوب األمر الضبطً وسٌلة فعاله لحماٌة البٌبة ٌ ,جب أن ٌفعل بصورة أسع
نطاقا ً من ناحٌة التطبٌق العملً  ,سواء االوامر المإسسه منها على سند تشرٌعً أو
البحً أو التً التستند على سند تشرٌعً أو البحً  ,ولعل خطورة وضع البٌبة
وأهمٌته المحورٌة ٌجعلنا نشجع الوسٌلة الثانٌة  ,فقد التسعؾ التشرٌعات أو اللوابح
()1

د /مسعد الشرقاوي  ,القانون اإلداري  ,ط االولً  ,دار النهضة العربٌة  , 1323ص.122
 د /محمد حسٌن عبدالعال  ,المرجع السابق  ,ص.122 د /ابراهٌم عبدالعزٌز شٌحا  ,القانون الدستوري  ,ط , 1323ص.424 د /مصطفً محمود عفٌفً  ,المرجع السابق  ,ص.431 د /محمد فوزي نوٌجً  ,المرجع السابق  ,ص.125)(2
Louis (T), PAUL (i) , manuel de droit public et Administratif , L.G.D.J 1982 , P.256
-Jean ( C ) , et Yves (G) , manuel de droit admintratis , 120 ed , L.G.D.J , 1982 , P.248 ets
()3
د /محمد فوزي  ,المرجع السابق  ,ص126
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البٌبٌة لحماٌة البٌبة من بعض التصرفات الضارة بها ضرراً جسٌما ً  ,لذا ال مناص من
اللجوء إلً اإللزام أو األمر الضبطً ؼٌر المإسس على سند تشرٌعً أو البحً ,
ودون قٌد أو شرط لخطورة العله  ,حٌث أن موضوعات البٌبة وخصوصا ً المابٌة منها
ٌجب أن تطفو على أي تنظٌم قانونً  ,ألنها مناط النظام العام وأساس مجتمع صحً
سلٌم متقدم ,وبالتالً ٌجب أن النقؾ أمام قواعد جامده قد ال تتواكب مع سرعة تطور
موضوعات التلوث وخطورته على جو البٌبة العام داخل الدولة  ,والدول جمٌعا ً  ,لذا
تسارع الدول المتقدمة فى الدراسات البٌبٌة وتطوٌر المنظومة التشرٌعٌة لدٌها على
المستوي الوطنً والدولً بالزام اتفاقٌات دولٌة جماعٌة لحماٌة البٌبة(.)1
فً ضوء ذلك فإن نصوص التشرٌعات البٌبٌة تجد أرضا ً خصبة لتطبٌق أسلوب األمر
أو االلزام الضبطً وذلك بالزام كل من لؤلفراد والهٌبات والمإسسات بالحفاظ علً
البٌبة وذلك بإعتبار أن هذه تعد الوسٌلة المبلبمة لتحقٌق أهداؾ قوانٌن حماٌة البٌبة
والمحافظة علٌها  ,ففً مجال حماٌة البٌبة المابٌة مجاري الماء أو البحٌرات نجد أن
المادة ( )4من البحة القانون قانون  42لسنة  , 1322قد ألزمت أصحاب المنشآت
المرخصة للصرؾ أن تكون النفاٌات السابلة خالٌه من مبٌدات ومواد مشعه وؼٌرها
ومن المواد الضاره بصحة االنسان بشكل جسٌم ا.
كذلك فإن المادة ( )2من البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون أشارت بؤنه الٌجوز استخدام
جوانب المسطحات المابٌة – أٌا ً كان نوعها كؤماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص
منها أو نقل أو تشوٌن المواد القابلة للتساقط أو التطاٌر إال فى االماكن المرخصة ,
كذلك المادة ( )3من ذات البلبحة  ,أشارت بؤنه الٌجوز تشوٌن أو تخزٌن أو تفرٌػ
مواد كٌماوٌة أو سامة على جوانب مجاري المٌاه إال فى األماكن المرخص لها بذلك.
وألزمت المادة ( )14بإلزام مهندس الري بضرورة إستطبلع رأي وزارة الصحة على
نتٌجة التحالٌل لعٌنة المخلفات السابلة المطلوب ترخٌصها للصرؾ.
()1
لبلتفاقٌات الدولٌة دوراً كبٌراً لمواجهة التلوث البٌبً فى كافة قطاعات البٌبة المختلفة ( الهوابٌة – البحرٌة – البرٌة) فالبنسبة التفاقٌات
البٌبة الهوابٌة  ,حٌث أبرمت االتفاقٌة االطارٌة لتؽٌر المناخ عام  1332ثم بروتوكول كٌوتو عام  1331الملحق بهذه االتفاقٌة من أجل
تنفٌذه  ,هذه االتفاقٌات لمواجهة تؽٌر المناخ  ,وأبرمت اتفاقٌة فٌٌنا عام  1325بشؤن حماٌة األوزون  ,ثم ابرام بروتوكول مونتلاير بشؤن
المواد المستنفذه لطبقة االوزون لعام .1321
ثم أبرمت اتفاقٌات لمواجهة األمطار الحمضٌة  ,مثل اتفاقٌة التلوث بعٌد المدي للهواء عبرالحدود  , 1313ثم تؤسٌس برنامج المطر
الحمضً عام . (ARP) 1330
ثم أبرمت اتفاقٌات لحماٌة مواجهة التلوث البحري منها حماٌة البحر من التلوث النفطً وعقدت العدٌد من المإتمرات الدولٌة بخصوص هذا
الؽرض  ,مثل مإتمر واشنطن عام  , 1326اتفاقٌة لندن الدولٌة لعام  , 1354واتفاقٌة بروكسل لعام  , 1363ثم بروتوكول قرطاجنه لعام
. 1323
ثم أبرمت اتفاقٌات دولٌة لمواجهة اؼراق النفاٌات بالبحر مثل مإتمر قانون البحار بجنٌؾ لعام  , 1352اتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار
لعام  , 1322بروتوكول لندن عام .1336
ثم أبرمت اتفاقٌات دولٌة لمواجهة خطر التلوث االشعاعً فى البحار  ,منها معاهدة قطب الجنوبً لعام  , 1353اتفاقٌة حظر االسلحة
النووٌة عام  , 1363ثم معاهدة حظر وضع أسلحة الدمار الشامل فى قاع البحار والمحٌطات عام .1310
ثم مإتمر الدول الساحلٌة القلٌم البحر المتوسط برشلونة عام  , 1316ثم اتفاقٌة راروتنجا عام  1325بشؤن حظر االسلحة النووٌة فى
المحٌط الهادي.
ثم أبرمت اتفاقٌة لحماٌة الحٌاة البرٌة من التلوث  ,الجهود الدولٌة لمكافحة النفاٌات الخطرة  ,لقد أبرمت اتفاقٌة بازل نقل النفاٌات عبر
الحدود عام  , 1323ثم اتفاقٌة باموكو عام  1331بشؤن نقل النفاٌات الخطرة داخل افرٌقٌا ثم أبرمت اتفاقٌات لمواجهة التصحر  ,حٌث
أبرمت اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام  , 1334ثم اتفاقٌة الجزابر لعام  1362بشؤن الحفاظ على الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة.
راجع فى ذلك د /اسبلم محمد عبدالصمد  ,الحماٌة الدولٌة للبٌبة من التلوث  ,المرجع السابق  ,ص 13ومابعدها.
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وألزمت وزارة الصحة بإخطار وزارة الري وصاحب المنشؤة بنتٌجة التحالٌل للمخلفات
السابلة خبلل شهر من تارٌخ أخذ العٌنة  ,ووضعت إلزام بضرورة مراعاة الضوابط
الخاصة بالعٌنة فى المواد من () 53 – 55
كذلك ألزمت وزارة الري بإنشاء سجبلت على مستوي هندسات مراكز الري تتضمن
بٌانات المنشؤت الدابمة أو المإقته المرخص بإقامتها فى ظل هذا القانون.
وعلً صعٌد أخرفإن المادة ( )22من قانون  4لسنة  1334بشؤن حماٌة البٌبة إلزام
صاحب المنشؤة بضرورة إمساك سجل بٌبً تدون فٌه وٌختص بمتابعة بٌانات العٌنات
البلزمة وإجراء االختبارات المناسبة ومدي تؤثٌر النشاط الخاص بالمنشؤة على البٌبة
ومدي التزامها بالمعاٌٌر البٌبٌة وحماٌة البٌبة واالحمال النوعٌة للملوثات فإذا تبٌن عدم
إمساك سجل بٌبً أو عدم مطابقة البٌانات للواقع أو عدم الزامها بالمعاٌٌر أو األحمال
المشار إلٌها أو أٌة مخالفة أخري  ,ألحكام هذه المادة ٌقوم الجهاز بإخطار الجهة
االدارٌة المختصة بتكلٌؾ صاحب المنشؤة بتصحٌح المخالفة على وجه السرعه  ,ثم
ٌمنح له (ٌ )60وما ً مهلة لتصحٌح المخالفه  ,وإال ٌتم وقؾ نشاط المنشؤة لحٌن زوال
المخالفة.
إذاً فآلٌة االلزام الضبطً فى مجال حماٌة البٌبة المابٌة تجد صدي قانونً واسع فى
قو انٌن البٌبة  ,حٌث أفردت لها النصوص والقواعد القانونٌة  ,لكن األهم من ذلك هو
التوسع المطلق فى نطاق إختصاص السلطة الضبطٌة من أجل حماٌة البٌبة وذلك
بموجب حق إصدار االلزام أو األوامر البٌبٌة ؼٌر المإسسة على سند قانونً إذا
اقتضت الضرورة العملٌة ذلك  ,ووفقا ً للضوابط والشروط التً أشارنا إلٌها من أجل
سرعة المحافظة على االخطار المتوقع حدوثها على بٌبة البحٌرات

المطلب الثالث

اإلبالغ البٌئً
 -1ماهٌة اإلبالغ البٌئً :
كما هو معلوم أن الملوثات البٌبٌة تتنوع وتتباٌن فٌما بٌنها من حٌث كونها إما خطرة أو
مدمرة أو قلٌلة الجسامة  ,ولكل درجة لها اآللٌات االستباقٌة الوقابٌة لمواجهتها  ,لذا التعامل
مع مستوٌات ودرجات التلوث ٌجب أن تقدر لها الطرق والوسابل المبلبمة مع حجمها
وتؤثٌرها على البٌبة( , )1لذا بزؼت فكرة مبدأ االببلغ البٌبً عن الملوثات الضاره فى
)(1

Ben Miromba , Twinomufish , some Reflection on Judicial protection. Of The Right to a clean and
Healthy Environment in Uganda , Environment and Development journal , University of London 2007 ,
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الوسط الدولً والوسط الوطنً لؤلنظمة القانونٌة الوطنٌة المتصلة بحماٌة البٌبة وذلك من
أجل التعاون المشترك بٌن الدول لتقلٌل األثار البٌبٌة الضارة  ,بإعتباره أنه ٌعد إحدي
اآللٌات الوقابٌة لحماٌة البٌبة المابٌة من التلوث  ,ولقد افردت كتابات الفقه القانون الدولً
واالتفاقٌات الدولٌة البٌبة إهتماما ً كبٌراً نظراً لؤلهمٌة فى حماٌة البٌبة  ,فٌعرفه بعض الفقه
الدولً بؤنه عبارة عن تصرؾ دولً من جانب واحد قوامه اتجاه اإلرادة المنفردة لشخص
بعٌنه من أشخاص القانون الدولً العام إلً إحاطة شخص دولً آخر  ,علما ً وبصورة
رسمٌة بوضع دولً معٌن مستهدؾ بذلك تحقٌق أثار قانونٌة بعٌنها( . )1بٌنما نتناول فقه
القانون العام الداخلً تحدٌد مفهوم االببلغ البٌبً بؤنه عبارة عن آلٌة ٌبٌح من خبللها
لؤلفراد القٌام بؤعمال معٌنه دون الحصول على ترخٌص مسبق على ارؼم من إحتمال تؤثٌر
هذه األعمال على البٌبة بالتلوث االقل ضرراً علٌها  ,مع االكتفاء وبإجازة تلك األعمال إما
االببلغ السابق على ممارسة تلك األعمال أو باالببلغ البلحق علٌها وعن طرٌق ذلك
االببلغ تمارس اإلدارة دور المراقبة والتقٌٌم لآلثار المترتبة على هذه األنشطة( . )2فى
ضوء ذلك تناول أنواع االببلغ البٌبً وذلك على النحو التالً :
 -2أنواع االبالغ البٌئ :
أ -االببلغ السابق (الصورة االٌجابٌة)
ٌعد االببلغ السابق آلٌة وقابٌة إحترازٌة بموجبها تسمح اإلدارة لؤلفراد والمإسسات ,
بإحاطة جهة اإلدارة المختصة بالموضوع محل التلوث أو الصب بالبحٌرات وذلك من
أجل إجراء التقٌٌم وبحث ظروؾ ذلك النشاط ونتابجه المحتمله على المجاري المابٌة
والبحٌرات وذلك قبل البدء فى عملٌة الصب  ,فإن وجدت الخطورة على بٌبة البحٌرات
سكت وتركت ذاك النشاط تم  ,وإن تبٌن أنه ٌشكل خطوره أو تؤثٌر ضار على البٌبة
نهت عن القٌام به ٌ .فهم من ذلك أن االببلغ السابق ٌتشابه لدرجة كبٌرة مع الترخٌص
فإما أن تسمح اإلدارة لهذا النشاط أو التجٌزه مطلقا ً أو بشروط معٌنه  ,وفى كل هذه
الحاالت ٌعد ترخٌصا ً أم عدم ترخٌص بمزاولة النشاط الملوث للبٌبة المابٌة.
بمعنً أننا نكون أمام ثبلثة فروض إحتمالٌة  ,أولهما  ,أن ترفض االدارة االببلغ
السابق صراحة واتخذت موقفا ً واضحا ً بالرد بالرفض والنهً عن ذلك النشاط وهذا
ٌعنً رفض الترخٌص  ,الفرضٌة الثانٌة أن توافق اإلدارة على ذلك النشاط  ,موافقة
ضمنٌة  ,بالسكوت عن ابداء الرأي حول موضوع النشاط وٌعد هذا بمثابة ترخٌص
ضمنً من االدارة المختصة  ,وقد تتخذ اإلدارة موقفا ً وسطا ً بٌن األمرٌن السابقٌن ,

Sudarshon Behela , National and international Environmental principles 0 changing Dimensions ,
Orissa Review Review April , 2008 , P.36
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ط , 2005ص.314
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بؤال تعترض على النشاط محل االببلغ بشرط أن ٌقترن بشروط تحددها وتراها كافٌة
لحماٌة البٌبة المابٌة(.)1
وكما سبق القول لبلببلغ المسبق أهمٌة فى المستوي الدولً والداخلً لحماٌة البٌبة
بكافة صورها وأشكالها من األضرار المترتبة على نشاط مستقبلً  ,فمن األمثلة
الخاصة مجاالت األخطار المسبق على المسوي الدولً  ,مانصت علٌه المادة ()13
من وثٌقة إعبلن رٌو بشؤن البٌبة والتنمٌة بؤن تقدم الدول إخطاراً مسبقا ً وفى حٌنه
ومعلومات ذات صله إلً الدول التً ٌحتمل أن تتؤثر وذلك بشؤن التً قد تخلؾ أثراً
بٌبٌا ً سلبٌا ً كبٌراً عبر الحدود وتشاور مع تلك الدول فى مرحلة مبكرة وبحسن نٌة.
بموجب إعبلن رٌو أن الدول ٌجب علٌها التزام باإلخطار المسبق عن أٌة أنشطة قد
تلحق الضرر البٌبً لدول أخري أو بمواردها الطبٌعٌة فتجري المشاورات المسبقه
على ممارسة النشاط بوقت كاؾ وذلك من أجل تقلٌل اآلثار البٌبٌة الضارة العابره
الحدود إلً أقل درجة ممكنه  ,وهذا األمر ٌعد من مقتضٌات مبدأ حسن النٌة فى
المعامبلت الدولٌة.
كذلك فإن إتفاقٌة استخدام المجاري المابٌة الدولٌة لعام  1331نصت على عدة آلٌات
لحماٌة البٌبة المابٌة من التلوث بٌن دول مجري األنهار والبحٌرات  ,منها ضرورة
اإلخطار المسبق المتعلق بالتدابٌر المزمع إتخاذها والتً ٌحتمل أن ٌكون لها أثر ضار
على أي من دول المجري وذلك وفقا ً لنصً المادتٌن  13 , 12من تلك االتفاقٌة ٌقع
على الدولة التً تزمع إنشاء أٌة مشارٌع على المجري المابً أو اتخاذ تدابٌر معٌنه أن
تخطر الدول المعنٌة بالبٌانات والمعلومات الفنٌة المتاحة وذلك قبل شروعها فى تنفٌذ
التدبٌر بستة أشهر ٌمكن لستة أشهر أخري باتفاق االطراؾ  ,المهم أن تكون كافة
المعلومات والبٌانات أمام الدولة المخطر إلٌها إلجراء تقٌٌم كامل وصحٌح حول
اإلجراء(.)2
أما الحظر الداخلً ما أشارت إلٌه المادة ( )42من البحة القانون ( )42لسنة 1322
بضرورة إخطار جمٌع مبلك العابمات بإخطار مسبق لوزرة الري مع وضع البٌانات
البلزمة عن العابمة.

ب -االبالغ الالحق السلبً واالٌجابً ( الصورة المختلطة)
أوالً  :االبالغ السلبً الالحق :
ٌتخذ االببلغ البلحق إحدي صورتٌن  ,أولهما الصورة السلبٌة والثانٌة االٌجابٌة ,
وٌقصد به الصورة السلبٌة عندما ٌقرر القانون أو البلبحة الحق فى ممارسة بعض
االنشطة دون إذن مسبق من جهات االدارة المختصة  ,بشرط أن ٌتم إببلغ اإلدارة عن
ممارسة هذا النشاط الحقا ً  ,وذلك خبلل مدة معٌنة من تارٌخ بدء ممارسة هذا النشاط ,
()1

د /ماجد الحلو  ,المرجع السابق  ,ص , 152د /طارق الدسوقً  ,المرجع السابق  ,ص342
C/CN . 17 / 1997 18 February 1997 P.28
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كما هو الحال بخصوص المادة ( )31من البلبحة التنفٌذٌة من القانون  42لسنة 1322
والتً تنص على أن " ٌلتزم أصحاب المنشآت الدابمة أو المإقتة القابمة حالٌا ً التً ٌنتج
عنها مخلفات تصرؾ فى مجاري المٌاة بإخطار وزارة الري خبلل ثبلثة أشهر من
تارٌخ العمل بهذه البلبحة "  ,كذلك األمر للمواد الواردة بهذه البلبحة والمنظمة لعمل
العابمات النهرٌة وصرفها  ,حٌث تجٌز البلبحة اإلذن البلحق لتشؽٌل العابمة  ,مع
اٌضاح بٌانات العابمة فى األخطار الخاص بها.
وٌعذي السبب لهذا النموذج من االببلغ  ,أمرٌن  ,األول عدم جسامة درجة التلوث
الصادر عن الجهة المبلؽه  ,والثانً أن ٌتم منح جهة اإلدارة المختصة فرصة لمراقبة
األثار المترتبة على نشاط المنشؤة وتقٌٌم االضرار البٌبٌة لمنع التلوث أو لتقلٌل أثاره
السلبٌة بمعنً أن تكون هناك فرصة عملٌه أمام اإلدارة لتقٌم الوضع الخاص بمحل
االببلغ.
وٌإٌد البعض من الفقه( , )1هذا النموذج " االببلغ البلحق" وذلك بإعتبار أنه ٌعد أكثر
إتفاقا ً واتساقا ً وتجاوبا ً مع مقتضٌات وأسس الحرٌات العامة  ,بخبلؾ األذن المسبق
على ممارسة النشاط والذي الٌمكن ممارسة النشاط المتعلق به قبل الحصول علٌه أي
بإعتباره تقٌٌداً على الحرٌات العامة.
بٌد أننا النإٌد تطبٌق هذا النموذج مع قضاٌا البٌبة  ,فإن كان هذا الرأي ٌتفق مع مسابل
الحقوق والحرٌات العامة  ,إال أنه الٌتفق مع مقتضٌات حماٌة البٌبة  ,فقدسٌة وأهمٌة
موضوع البٌبة وخطورتة وارتباطه بؤسس ومقومات المجتمعات  ,فبل بٌبة فبل إنسان ,
وبالتالً فعند الحدٌث عن موضوعات البٌبة ٌجب أن تختذل جمٌع المصطلحات
والحقوق أمام الحق فى بٌبة صحٌة ونظٌفة هواءاً وبراً وماءاً  ,وبالتالً ٌستلزم فى
كافة موضوعات البٌبة أال ٌعمل بنظام االببلغ البلحق لممارسة نشاط قد ٌضر بالبٌبة
بحجة ضآلة األضرار الناشبة عن النشاط وعدم جسامته  ,ومن ثم عدم جواز االعتداد
باالببلغ السابق فى كافة موضوعات البٌبة قوالً واحداً أٌا ً كانت المبررات.
فموضوعات تلوث البٌبة ٌجب أال تكون تحت التجربة وتحت الدراسة بعدما بدأ
الصرؾ بالفعل فى المجاري المابٌة وابحٌرات  ,وخصوصا ً وأننا نصادؾ ضعؾ فى
األجهزة البٌبٌة الرقابٌة من الناحٌة العملٌة وتنوع متزاٌد من النشاطات الملوثه للبٌبة
المابٌة كل ٌوم.

()1
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ثانٌا ً  :االبالغ االٌجابً الالحق :
هذه الصورة االٌجابٌة عندما ٌقرر القانون الحق لؤلفراد والهٌبات والجهات المختصة
االببلغ عن إحدي مخالفات البٌبة الناشبة عن إحدي الممارسات الخاطبة  ,فالؽرض من
هذا النموذج أمرٌن  ,األول  :عبلج مشكلة حالة وقابمة تضر بالبٌبة المابٌة على سبٌل
المثال  ,الثانً  :سرعة االببلغ عن المشكلة القابمة وإعطاء كافة قطاعات المجتمع
فرصة لئلببلغ عن المشكلة القابمة باإلضافة لؤلجهزة المختصة بمراقبة ومتابعة محاور
البٌبة المابٌة والجوٌة والبرٌة  ,وتكرس كافة األنظمة القانونٌة هذا الحق( , )1فنجد
العدٌد من اإلتفاقٌات الدولٌة تقرر هذا المبدأ منها على سبٌل المثال المادة ( )132من
اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  1322حٌث نصت على أنه "عندما تعلم الدولة
بحاالت تكون البٌبة البحرٌة فٌها أصٌبت بضرر بسبب التلوث  ,تخطر فوراً الدول
األخري التً تري أنها معرضه للتؤثٌر بذلك الضرر  ,وكذلك المنظمات الدولٌة
المختصة  , ..كذلك المادة  103من قانون البٌبة المصري نصت على أنه " لكل
مواطن أو جمعٌة معٌنه بحماٌة البٌبة الحق فى التبلٌػ عن أى مخالفة ألحكام هذا
القانون".
كذلك فإن المادة ( )55من ذات القانون أٌضا ً ألزمت كل من ٌتعامل فى مجال البحر
سواء مالك سفٌنة أو ربان أو شركة نقل بحري أو شركة تعمل فى مجال استخراج
البترول بؤن ٌبادر فوراً إلً إببلغ الجهات اإلدارٌة المختصة عن كل حادث أو تلوث
ناشا عن تسرب زٌت فور حدوثه مع بٌان ظروؾ الحادث ونوع المادة المتسربه
واإلجراءات التً اتخذت إلٌقاؾ التسرب أو الحد منه.

()1
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الخاتمة
تناولت الدراسة محل البحث موضوع اآللٌات القانونٌة الوقابٌة فى حماٌة البحٌرات من
التلوث فى ضوء قواعد الضبط اإلداري وذلك من خبلل مبحثٌن  ,األول ٌتعلق بدراسة
التقوٌم البٌبً للمنشآت المراد ترخٌصها للصب بالمجاري المابٌة المتصلة بالبحٌرات أو
بالبحٌرات بصفة مباشرة والمبحث الثانً تناولت الدراسة آلٌة واتخاذ التدابٌر
االحترازٌة الوقابٌة للحفاظ على البحٌرات من التلوث وتم تقسٌم المبحث األول لمطلبٌن
 ,االول تم تناوله تحت عنوان دراسة التقوٌم والتؤثٌر البٌبً للمشارٌع المراد الترخٌص
بشؤن الصب فى المجاري المابٌة وأشارت الدراسة إلً مدي أهمٌة إجراء الدراسات
السابقة قبل منح التراخٌص بإعتبارها حجر زاوٌة فى إتخاذ أي قرار بالتعامل فى
الصرؾ بالمجاري المابٌة والبحٌرات ,وبٌنت الدراسة معاٌٌر المشارٌع الخاضعة
لدراسة التقوٌم البٌبً فى ضوء النصوص والقواعد البلبحٌه بشؤن البٌبة  ,كذلك إجراء
فحص التقوٌم ودراسات التؤثٌر البٌبً والجهات المختصة بذلك (وزارة الري) صاحبة
االختصاص األصٌل باالضافة لبلختصاص االستشاري لوزارة البٌبة وذلك إعماالً
لقواعد القانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة النٌل والمجاري المابٌة وقانون البٌبة رقم
 4لسنة  1334وبٌنت الدراسة مدي القصور القانونً بهذا الشؤن  ,ثم تناولت الدراسة
فى المطلب الثانً من هذا المبحث كٌفٌة منح التراخٌص البٌبٌة بنا ًء على الدراسات
السابقة وبٌنت الدراسة مفهوم وخصابص التراخٌص البٌبٌة فى مجال الثروة المابٌة
وأهداؾ التراخٌص والجهات المختصة بمنحها  ,حٌث صدوره من مدٌر عام االدارة
العامة للري باعتباره صاحب االختصاص االصٌل وفق القانون والبلبحة المنظمة لذلك
 ,وتناولت الدراسة أنماط المخلفات السابلة الصناعٌة منها والصرؾ الصحً ذات
التؤثٌر الضار محل الترخٌص وتناولت الدراسة أنواع المنشآت محل الصب وأشارت
الدراسة الى أن قانون البٌبة تناول على نحو أكثر شمولٌة لتعداد المنشآت ذات المصدر
الخطر المصنفة بالصب فى المجاري المابٌة مقارنة بقانون حماٌة نهر النٌل والمجاري
المابٌة  ,ثم تناولت الدراسة الشروط البلزمة لمنح التراخٌص واالجراءات الواجب
اتباعها فى ذلك  ,فى ضوء البلبحة التنفٌذٌة لقانون  42لسنة . 1322
أما بالنسبة للمبحث الثانً للدراسة محل البحث المتعلق باالجراءات الوقابٌة ذات
الطابع االحترازي فانه تم تقسٌم الدراسة لثبلثة مطالب لتوضٌح هذا االسلوب الوقابً
فى مكافحة تلوث البحٌرات والحس على تشجٌعه ودعمه كآلٌة فاعلة فى هذا الصدد ,
فالمطلب األول تناولت الدراسة موضوع الحظر البٌبً المابً باعتباره آلٌة تلجؤ إلٌها
االدارة المختصة بالحفاظ على البٌبة وحظر النشاطات المضره بالبٌبة بشكل كلً أو
جزبً سواء اتصل ذلك بالمٌاه العذبه أو الؽٌر عذبه إعماالً لنصوص القوانٌن والبلوابح
ذات الصلة بالبٌبة  ,وبٌنت الدراسة نماذج الحظر المطلق مثل حظر إلقاء متخلفات
المصانع السابلة بالمجاري المابٌة والمتصلة بالبحٌرات وكذلك حظر النفاٌات المنزلٌة
السابلة.
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نتائج البحث :
 -1أن حماٌة البحٌرات هدؾ استراتٌجً للدولة باعتبارها احد محاور التنمٌة
المستدامة.
 -2ما زالت الدراسات الخاصة بالبحٌرات من الناحٌة القانونٌة فى حدود متواضعة.
 -3أن معالجة تلوث البحٌرات لم ٌفرض لها نصوص مستقلة بقوانٌن البٌبة المختلفة
كقانون  4لسنة  1334وال قانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجاري
المابٌة.
 -4أن هناك تعارض وتداخل بٌن كل من قانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل
وقانون البٌبة رقم  4لسنة  1334وذلك بخصوص القواعد االجرابٌة المتعلقة باجراءات
الفحص والتقوٌم البٌبً السابق على منح الترخٌص بالصب فى المجاري البٌبٌة
والبحٌرات.
 -5كشفت الدراسة عن قصور قانونً بشؤن عدم وجود جهات أكثر دراٌة وفاعلٌة
تختص بمنح التراخٌص للصب فى المجاري المابٌة  ,حٌث إسناد األمر لوزارة الري
وقصر دور وزارة البٌبة كرأي استشاري فقط.
 -6أن هناك قصور قانونً بشؤن عدم إفراد نصوص تقرر إنشاء بٌوت أو مكاتب
خبرة فى مجال دراسة ومراجعة التقوٌم البٌبً قبل إصدار التراخٌص على ؼرار العدٌد
من دول العالم.
 -1أوضحت الدراسة مدي أهمٌة االجراءات االحترازٌة قبل الحظر وااللزام والتبلٌػ
لحماٌة البٌبة ومدي أهمٌة التبلٌػ االٌجابً المسبق عن التبلٌػ السلبً البلحق على القٌام
بعملٌة الصب فى المجاري المابٌة والبحٌرات.

توصٌات البحث :
ٌ -1جب إجراء دراسات قانونٌة متعمقة فى مجال البٌبة من الناحٌة الوقابٌة والعبلجٌة
مع ضرورة تكرٌس كافة الجهود العلمٌة بذلك ,خصوصا ً فى ظل توجٌهات السٌد
ربٌس الجمهورٌة األخٌرة بضرورة إجراء الدراسات والبحوث البلزمة لحماٌة
البحٌرات من مخاطر التلوث المدمر وباعتبارها أنها احدي محاور استراتٌجٌة الدولة
فى التنمٌة المستدامة وان تكالٌؾ معالجة الدمار الذي لحق بالبحٌرات أضحً ٌكلؾ
الدولة العدٌد من الملٌارات وضرب نموذجا ً بذلك بحٌرة المنزلة.
 -2ضرورة إنشاء بٌوت خبرة معتمدة فى مجاالت البٌبة بشكل عام وعلى وجه
الخصوص فى مجاالت حماٌة البحٌرات والمجاري المابٌة المتصلة بها وذلك أسوة
بالدول المتقدمة  ,وعلى الدولة تشجٌع هذا الشؤن الهام  ,وعلى أن ٌمنح لهذه المكاتب او
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بٌوت الخبرة الحق فى الدراسات والفحص والتقوٌم البٌبً لكافة المنشآت طالبة
الترخٌص بالصب فى المجاري المابٌة والبحٌرات و ومن ثم ٌكون ذلك بدٌبلً عن إسناد
مهمة الدراسات والتقوٌم والمعاٌنات لمهندس الري بدابرة االقلٌم كما ورد بالبلبحة
التنفٌذٌة بالقانون  42لسنة  , 1322فكٌؾ ٌمنح هذا االختصاص الخطٌر والهام
لمهندس ري قد ال تتوافر عنصر الخبرة والكفاءة الفنٌة البلزمتٌن فً مجال الدراسات
والتقوٌم البٌبً قبل منح الترخٌص بالصب لمصانع عمبلقة وجهات صرؾ أخري
متعددة صحً وؼٌر ذلك  ,األمر الذي الٌتناسب البته مع المنطق السلٌم  ,لذا نري
ضرورة إجراء تعدٌل بنص كل من المادة ( )12والمادة ( )13من البلبحة التنفٌذٌة
لقانون  42لسنة  1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجاري المابٌة على أن ٌمنح
االختصاص بتقدٌم الدراسات من المنشآت لبٌوت أو مكاتب خبرة معتمدة وبذات
البٌانات الواردة بالمادة  12من تلك البلبحة وعلى ان ٌقتصر دور المهندس ومدٌر
الرى كجهة مراجعة واعتماد هذه الدراسات  ,وان كنا نتطلع باسناد أمر االعتماد لجهة
أعلً من ذلك فى وزارة الرى مع وزارة البٌبة أٌضاً.
 -3لزوم فض التناقض بٌن كل من نص المادة  21 , 20من قانون  42لسنة 1322
والمادة  21من قانون  4لسنة  1334بشؤن البٌبة  ,حٌث تتضمن مواد كبل القانونٌن
تعارضا ً فى المواعٌد التنظٌمٌة الخاصة بالتظلم فى قرار رفض الترخٌص بالصب فى
المجاري المابٌة وكذلك تعارضا ً من حٌث جهة االختصاص وعلى أن ٌعتمد نص المادة
 21من قانون البٌبة باعتباره أكثر واقعٌة وفاعلٌة من القانون األول.
 -4دمج قانون حماٌة نهر النٌل والمجاري المابٌة مع قانون البٌبة لتوحٌد جهات
التشرٌع وللقضاء على التناقض التشرٌعً واالجرابً.
 -5منح جهاز شبون البٌبة دوراً ربٌسٌا ً عند طلب ترخٌص منشاة بالصب فى المجاري
المابٌة والبحٌرات وعدم اقتصار على الدور االستشاري فقط خصوصا ً وأن قانون
حماٌة هر النٌل والمجاري المابٌة جابت متواضعة بهذا الشؤن  ,لذا نري ضرورة
إجراء تعدٌل على نص المادة  20من قانون البٌبة رقم  4لسنة  1334تماشٌا ً مع هذه
التوصٌة.
ٌ -6جب إلؽاء منهج االببلغ البلحق على ممارسة النشاطات الصادرة عن المنشآت
ذات الصب الضار بالبٌبة المابٌة أٌا ً كان حجم الضرر ومقدارة  ,واعتماد منهج االببلغ
أو االخطار المسبق على ممارسة المنشؤة لنشاطها وقٌامها بالصب فى المجاري المابٌة
والبحٌرات وعدم االحتجاج بضآلة الضرر البٌبً الناشا عن المنشؤة.
 -1ضرورة سرعة مراجعة كافة المعاٌٌر البٌبٌة القدٌمة بالبلبحة التنفٌذٌة رقم  42لسنة
 1322بشؤن حماٌة نهر النٌل والمجاري المابٌة ووضع أسس علمٌة مستحدثه فى
ضوء تكنولوجٌا متطورة لكً تتواكب مع التطورات التكنولوجٌة وأثر الصب الصادر
عن المنشآت  ,فالنسب الكٌمٌابٌة الواردة بالبلبحة بالنصوص  60إلى  63أضحت
التتناسب بطبٌعة الحال مع تنوع وحجم وكثافة التلوث الصادر عن المنشآت فى هذا
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العصر ,لذا نري ضرورة تعدٌل نصوص البلبحة فى الباب السادس مواد من  60إلً
 63قانون  42لسنة  , 1322ثم بٌنت الدراسة  ,الحظر البٌبً النسبً ونماذجه وحاالته
 ,ووضحت الفرق بٌن الحظرٌن وأشارت بؤن الحظر النسبً ٌجٌز الفعل المحظور
وهو الصب فى المجاري المابٌة والبحٌرات لكن بعد تحقٌق شروط قد ٌتطلبها القانون
والبلبحة إحتجاجا ً على ضآلة مخاطر الضرر الصادر عن المنشؤة التً تقوم بالصب
وبٌنت الدراسة أن المشرع المصري ٌتبنً منهج الحظر النسبً فى كثٌر من الحاالت
وأوضحت الدراسة انتقاد منهج الحظر النسبً فى مجال حماٌة البٌبة المابٌة.
ثم تناولت الدراسة فى المطلب الثانً آلٌة األوامر الضبطٌة أو ماٌطلق علٌه بااللزام
الضبطً  ,لحماٌة البحٌرات  ,وبٌنت أن المشرع المصري أفرد نصوصا ً عدة لهذا
النموذج من قواعد الحماٌة  ,حٌث جاءت نصوص بصٌؽة األمر وااللزام تجاه أصحاب
المنشآت وألزمهم بضرورة توفٌر عنصر الحماٌة المابٌة أثناء التعامل  ,وأخٌراً تناولت
الدراسة فى المطلب الثالث آلٌة االببلغ البٌبً االٌجابً والسلبً لحماٌة البحٌرات
وأشارت الدراسة أن االببلغ االٌجابً ٌقصد به اببلغ جهة االدارة مسبقا ً برؼبة المنشؤة
او الجهة بالصب فى المجاري المابٌة  ,فإذا ما وافقت وفق الضوابط والشروط أو بدون
ضوابط وشروط وكانت األضرار ضبٌلة ال قٌمة لها على البٌبة فٌجوز الصب
بالمجاري المابٌة
والنموذج الثانً االببلغ البلحق وهو صورة سلبٌة  ,حٌث بموجبه ٌمكن للمنشؤة أن
تقوم بالصب ثم الحقا ً تخطر جهة االدارة  ,وبٌنت الدراسة أن هذا النمط ٌجب عدم
االعتٌاد به بشكل مطلق لخطورتة على البٌبة المابٌة وأشارت الدراسة ضرورة منح
االفراد والهٌبات وكافة الجهات الحق فى التبلٌػ ألٌة مخاطر تتعرض لها البحٌرات أي
توسٌع قاعدة الحق فى التبلٌػ لحماٌة البٌبة.
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