ورقة بحثية بعنواف

الحماية الدستورية لمحؽ في بيئة آمنة

إعداد
د  .أسامة أحمدعبد النعيم
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض المصرية

مقدمة
تجري أىمية البيئة بإحاطتيا لمكياف اإلنساني و حموليا في كمياتو وجزئياتو  ،فاإلنساف ىو
قطػػب دائػرة الكػػوف و كػػؿ يػػدور فػػي فمػػؾ ةدمتػػو  ،فالبيئػػة سػػةرت مػػف أجػػؿ اإلنسػػاف و ةمقػػت لتطػػوع
الستغاللو  ،ووجوده مرتبط بيا وباستقرار سائر الكائنات المحيطة بو .
و مشػػكمة البيئػػة يغمػػب امييػػا الطػػاب ا ةالقػػي و التحػػوؿ الػػدرامي  ،و تمجػػل الػػدوؿ الناميػػة
بشػػلنو إلػػح الحػػؿ االنتقػػائي  ،و قػػد بمغػػت مػػف التعقيػػد و التشػػابؾ بحيػػث أ ػػبحت تسػػوي اً و طموح ػاً
زائغاً .
فق ػػد بمغ ػػت المقترح ػػات إلنق ػػاذ البيئ ػػة م ػػداىا و دارت رحاى ػػا ف ػػي المحاف ػػؿ و المن ػػابر  ،إال أف
الواقػ يقػػوؿ أف اإلشػػكالية ال تكمػػف فػي الن ػػوص  -كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي أنظمػػة قانونيػػة بعينيػػا  -و
لكف تكمف في التطبيؽ و في إرادة التغيير والحداثة .
و قد انبرى اإلىتماـ الدولي مت رداً بالنداء إلح حماية البيئة مؤمنة  ،انطالقاً مف اػدة دوافػ
ارتكزت امح حؽ اإلنساف في التمت بيا  ،و بما يكرس تنمية مستدامة ح اظاً امح ا جياؿ القادمة
مف ابث العابثيف .
و ييمنا اإلشارة إلح أف الحؽ في بيئة آمنة يشمؿ تلمينيا مػف اػدد مػف المةػاطر ىػح التمػوث
و ال ساد و اإلرىاب و التيديد و ال قر و المرض و الجيؿ .
و يبدو مف العرض السابؽ تشػعب مػدلوؿ الحػؽ فػي بيئػة آمنػة إلػح الحػد الػذي يسػمب بػالقوؿ
بلنػػو أ ػػبب يحػػـ احت ػراـ كافػػة الحقػػوؽ و الحريػػات اإلنسػػانية  ،فالحقيقػػة أف الحػػؽ فػػي بيئػػة إنسػػانية
سميمة يس كافة الحقوؽ و الحريات المعترؼ بيا و الالزمة لكرامة اإلنساف .
و سنقسم البحث إلى مبحثين :
سػػنتحدث اػػف مقتحػػيات الحمايػػة الدسػػتورية فػػي ( المبحثثث األول)  ،وسػػوؼ نتحػػدث اػػف
التل يؿ الدستوري لمحؽ في بيئة آمنة ( المبحث الثانى ) .
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المبحث األول
مقتضيات الحماية الدستورية
لكؿ حماية أساس يتجمح فح المعيف الذى تستمد منو الحمايػة أ ػؿ وجودىػا  ،وتسػتمد منػو
معيف فااميتيا  ،وترتكز اميو فح تحقيؽ أغراحيا .
وكما أف الحماية الدستورية ال بد وأف ترد امح ما ر دت لحمايتو  ،فإف الحماية الدسػتورية
تسػػتمد م ػػدرىا مػػف قيمػػة مػػا ان ػػبت اميػػو  ،فتكػػوف الحمايػػة الدسػػتورية  -لمبػػدأ مػػا  -مسػػتقاة مػػف
القيمػػة الدسػػتورية ليػػذا المبػػدأ  ،وتكػػوف تمػػؾ الحمايػػة متل ػػمة فيمػػا ليػػذه الحريػػة مػػف قيمػػة دسػػتورية ،
ل ػػذلؾ ال تث ػػار الحماي ػػة الدس ػػتورية لم ػػا ال يش ػػكؿ بذات ػػو محػ ػالً لقيم ػػة دس ػػتورية كمس ػػللة م ػػف المس ػػائؿ
الدسػػتورية أوحػػؽ أوحريػػة مػػف الحقػػوؽ والحريػػات  ،أوأي ػاً مػػف الموحػػواات التػػح تتجمػ أو ػػاليا فػػح
الوثيقة الدستورية .
فت ػػبب قيمػػة الحمايػػة ىػػح ذات قيمػػة الحريػػة التػػح تحمييػػا  ،فيػػذه تقتػػرف بتمػػؾ  ،واف غابػػت
إحداىا فقدت ا ةرى  ،وكمتاىما تستمد قيمتيا مف الدستور المنسوبة إليو .
وىػػذه الحمايػػة تتلسػػس حػػد كػػؿ مػػا يط ػ أر مػػف ااتػػداء امػػح موحػػوع تمػػؾ الحمايػػة  ،س ػواء
ااتػداء تشػريعح أوسػمطوى أوفػردى  ،فليمػا انتيػاؾ لمػا وسػمت بػو تمػؾ الحمايػة وظممتػو أجنحتيػا غػدا
مو وفاً بالعوار الدستورى .
والحماية قد تكػوف دسػتورية وقػد تكػوف قانونيػة  ،حيػث أنيػا ال تتحقػؽ إال بػإقرار دسػتورى أو
قانونح يجعؿ تمؾ الحماية حماف احتراـ ىذا اإلقرار .

المطمب األول  :وسائل الحماية الدستورية
الحمايػػة امومػ ػاً تجػػد م ػػادرىا فيم ػػا تقػػرره الدس ػػاتير ،أواالت اق ػػات الدوليػػة  ،أوالقػ ػوانيف م ػػف
قوااػػػد وتنظػػػيـ لمحقػ ػػوؽ وأسػػػاليب ك التيػ ػػا(جبػ ػػر  .محمػػػود سػ ػػالمة ( ، )5002الحمايػػػة الدسػ ػػتورية
والقحائية لمحقوؽ ا ساسية فح العمؿ  ،ص . ) 25
وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف لكػػؿ حمايػػة سػػقؼ أوانػػاف  ،كمػػا أف ليػػا جػػذور وأ ػػوؿ  ،والحمايػػة
الدستورية تتةذ مف الوثائؽ الدستورية أساساً ليا  ،وتتةػذ مػف جميػؿ رفيػ مػا تقػدس فػح ىػذه الوثػائؽ
مف معاف إنسانية سماءاً ليا .
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وتةتمؼ سقؼ الحماية وأ ػميا مػف بمػد ةػرى  ،ف ػح م ػر نجػد أ ػؿ الحمايػة الدسػتورية
تتجمح فح دستورىا  ،وتتةذ منو سق اً .
فبالبحث اف م ػدر الحمايػة الدسػتورية الم ػرى لمحقػوؽ والحريػات  ،فإنػو يمكػف القػوؿ أف
المشػػرع الم ػػرى قػػد درج فػػح الدسػػاتير الم ػرية المتعاقبػػة منػػذ دسػػتور  3251امػػح تقريػػر الحقػػوؽ
والحريات العامػة لممػواطنيف فػح

ػمب الدسػتور ن سػو  ،وقػد أفػردت ىػذه الدسػاتير بابػاً مسػتقالً ليػا ،

ونظمتيا تنظيماً دقيقاً  ،وشددت امح احتراميا وك الة ذلؾ االحتراـ .
باإلحػػافة إلػػح اإلق ػرار القحػػائح الدسػػتورى بػػلف الحقػػوؽ التػػح يعتبػػر التسػػميـ بيػػا فػػح الػػدوؿ
الديمقراطية م ترحاً أولياً لقياـ الدولة القانونية  ،بما يجعؿ ذلؾ اإلقرار م د اًر لمحماية الدستورية .
وفح ذلؾ تقرر المحكمة الدستورية العميا ( وحيث أف ا

ػؿ فػح الن ػوص الدسػتورية أنيػا

تؤةذ بااتبارىا متكاممة  ،وأف المعانح التػح تتولػد انيػا يتعػيف أف تكػوف مترابطػة فيمػا بينيػا بمػا يػرد
انيػػا التنػػافر أوالتعارض،ىػػذا باإلحػػافة إلػػح أف ىػػذه الن ػػوص إنمػػا تعمػػؿ فػػح إطػػار وحػػدة احػػوية
تجعػػؿ مػػف أحكاميػػا نسػػيجاً متآل ػاً متماسػػكاً بمػػا مػػؤداه  :أف يكػػوف لكػػؿ نػػص منيػػا محػػموف محػػدد
يسػػتقؿ بػػو اػػف غي ػره مػػف الن ػػوص اسػػتقالالً ال يعزليػػا اػػف بعحػػيا البعض،وانمػػا يقػػيـ منيػػا فػػح
مجموايػػا ذلػػؾ البنيػػاف الػػذى يعكػػس مػػا ارتلتػػو اإلرادة الشػػعبية أقػػوـ لػػداـ م ػػالحيا فػػح المجػػاالت
السياسػػية واالقت ػػادية واالجتماايػػة،وال يجػػوز بالتػػالح أف ت سػػر الن ػػوص الدسػػتورية بمػػا يبتعػػد بيػػا
اػػف الغايػػة النيائيػػة المق ػػودة منيػػا،وال أف ينظػػر إلييػػا بو ػ يا ىائمػػة فػػح ال راغ،أوبااتبارىػػا قيم ػاً
مثالية من

ػمة اػف محيطيػا االجتمااح،وانمػا يتعػيف دومػاً أف تحمػؿ مقا ػدىا بم اراػاة أف الدسػتور

وثيقة تقدمية الترتد م اىيميا إلػح حقبػة ماحػية وانمػا تمثػؿ القوااػد التػح يقػوـ امييػا والتػح

ػاغتيا

اإلرادة الشػػعبية،انطالقة إلػػح تغييػػر ال ي ػػد ا ػػف التطػػور آفاقػػو الرحبػػة  .....................ف ػػح
مج ػػاؿ حق ػػوؽ المػ ػواطف وحريات ػػو ا ساس ػػية  ،ف ػػإف مح ػػموف القاا ػػدة القانوني ػػة الت ػػح تس ػػموفح الدول ػػة
القانونية امييا  ،وتتقيد ىح بيا ،إنمػا يتحػدد امػح حػوء مسػتوياتيا التػح إلتزمتيػا الػدوؿ الديمقراطيػة
باطراد فح مجتمعاتيا  ،واستقر العمؿ بالتالح امػح انتياجيػا فػح مظػاىر سػموكيا المةتم ػة،وفح ىػذا
اإلطار،والت ازم ػاً بلبعػػاده ،ال يجػػوز لمدولػػة القانونيػػة فػػح تنظيماتيػػا المةتم ػػة أف تنػػزؿ بالحمايػػة التػػح
توفرى ػػا لحق ػػوؽ مواطنيي ػػا وحري ػػاتيـ ا ػػف الح ػػدود ال ػػدنيا لمتطمباتي ػػا المقبول ػػة بوج ػػو ا ػػاـ ف ػػح ال ػػدوؿ
الديموقراطية،وال أف ت رض امح تمتعيـ بيا أومباشرتيـ ليا قيوداً تكوف فح جوىرىػا أومػداىا مجافيػة
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لتمؾ التح درج العمؿ فح النظـ الديموقراطية امح تطبيقيا،بؿ أف ةحوع الدولة لمقانوف محدداً امػح
حػػوء م يػػوـ ديمػػوقراطح مػػؤداه  :أال تةػػؿ تش ػريعاتيا بػػالحقوؽ التػػح يعتبػػر التسػػميـ بيػػا فػػح الػػدوؿ
الديموقراطيػػة م ترح ػاً أولي ػاً لقيػػاـ الدولػػة القانونية،وحػػمانة أساسػػية ل ػػوف حقػػوؽ اإلنسػػاف وكرامتػػو
وشة يتو المتكاممة )( قحية رقـ  55لسنة  8قحائية المحكمة الدستورية العميا  ،بالجمسة العمنية
المنعقدة  4يناير سنة  3225ـ ) .
و منػػاط الحمايػػة الدسػػتورية ترسػػميا ش ػ اه المستب ػريف بيػػا و المػػدافعيف انيػػا  ،فػػاةتمرت فػػي
اقػػوليـ مػػادة اإليمػػاف بيػػا فلااروىػػا الن ػػوس و ا سػػماع حتػػح ت ػػؿ لمكافػػة إيمانػاً مػػنيـ بػػلف ااتنػػاؽ
لوائيا ىو أحد م ردات الحكـ الرشيد  ،فالحماية الدستورية كنظاـ دفػااي يقػوـ امػح شػقيف متالزمػيف
 ،ا وؿ موح ػػواي و يتمث ػػؿ ف ػػي اإلقػ ػرار الدس ػػتوري بم ػػا يعني ػػو م ػػف تل ػػيؿ الح ػػؽ أو الحري ػػة مح ػػؿ
الحماية و الثاني إجرائي يتمثؿ فػي رقابػة الدسػتورية بمػا تعنيػو مػف اتةػاذ اإلجػراءات الالزمػة ٌٌإل ازلػة
االنتياكات الواقعة و التعديات المسترسمة امح الحقوؽ و الحريات .

فمبعث الحماية الدستورية يتحدد بموجبات اسػتداائيا و ال يكػوف ذلػؾ رىنػاً بموافقػات أو اسػتئذاف
جيػػات أو أشػػةاص  ،فمناطيػػا ق ػريف تطبيقيػػا و حموليػػا رىػػيف

ػػحوتيا  ،فيػػذه الحمايػػة ذروة سػػناـ

التمت بسيادة القانوف .
فيػػي مجمػ بحػريف يمتقيػػاف بينيمػػا بػػرزخ ال يبغيػػاف ىمػػا الديمقراطيػػة الحقيقيػػة و احتػراـ القػػانوف ،
فيػػي حمقػػة الو ػػؿ بػػيف ىػػذيف الم ػػرديف  ،فػػا ولح تبسػػط أسس ػاً تقػػوـ داػػائـ حكػػـ القػػانوف و تةمػػؽ
كيانػات و حػمانات تجعػؿ سػػيادة القػانوف م ترحػاً مسػة اًر لةػػدمتيا  ،فحينمػا يعبػر القػانوف اػػف إرادة
الشػػعب الحقيقيػػة و يتػػرجـ مقا ػػده و تطمعاتػػو فيػػلتي حكػػـ القػػانوف ليحقػػؽ ذلػػؾ الغػػرض و يحػػعو
موح التن يذ بإلغاء أي محاولػة لتعطيمػو أو التحايػؿ امػح أحكامػو أو اةػتالؽ اسػتثناءات اميػو  ،و
يثور التساؤؿ اف دور الحماية الدستورية في ىذا المسار ؟
و اإلجابة امح ذلؾ التساؤؿ تكوف بلىمية ذلؾ الػدور و حتميتػو فالبػد مػف سػير القػانوف فػي فمػؾ
الدستور المنظـ لحركة المؤسسات السياسية و ت ااالت المعطيػات القانونيػة  ،و ال يحػطم كل ػؿ
ااـ بميمة الحماية الدستورية واحعو القانوف و ال مطبقوه و إنما الجية المةولة دسػتورياً بػذلؾ  ،و
لكػػف م ػ إتاحػػة ال ر ػػة لمػػبعض انػػد تطبيػػؽ القػػانوف لػػدى ظيػػور مةال تػػو لمدسػػتور الحػػؽ فػػي إثػػارة
مسللة ادـ دستورية النص المطبؽ .
فالحماية الدستورية ىي االستيثاؽ مف توافر الحمانات المقررة دستورياً بشلف مبدأ دستوري ما أو
حؽ مف الحقوؽ الدستورية  ،كما ىػي فػرض احتػراـ المبػادئ و القوااػد الدسػتورية امػح كافػة أجيػزة
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و سمطات الدولة و ك الة تطبيقيا بالكمية  ،أو ىي اآلليات المقػررة دسػتورياً لك الػة ممارسػة الحقػوؽ
و الحريػػات و احت ػراـ الدسػػتور و التوفيػػؽ بػػيف السػػمطة و الحريػػات أو العمػػؿ امػػح تكامميمػػا حػػماناً
لقياـ الدولة القانونية ( ابػد النعػيـ ،أسػامة أحمػد (  ، )5034الحمايػة الدسػتورية لحريػة التعاقػد ،ص
) 31
و الحماية الدستورية تجتذب كؿ وسائؿ الحماية المشرواة قانوناً لمػدفاع اػف الحقػوؽ و الحريػات
 ،فالحمايػ ػػة القانونيػ ػػة تنػ ػػتظـ فػ ػػي فمػ ػػؾ الحمايػ ػػة الدسػ ػػتورية و ت ػ ػػطؼ فػ ػػي مسػ ػػارىا  ،و الحمايػ ػػة
الدستورية ال يجػب أف تقػؼ انػد مجػرد اإلقػرار الدسػتوري لمحػؽ أو الحريػة  ،و لػو حتػح محػافاً إليػو
رقابػػة الدسػػتورية  ،فػػالواق ينب ػ اػػف حمػػؿ ل ػواء التنظيػػر الش ػرفي لممبػػادئ الدسػػتورية  ،و لكػػف تشػػب
أركػاف الدولػػة و تحقػػؽ كافػة مسػػتويات أنظمتيػػا بػاحتراـ ىػػذه المبػػادئ و ت عيميػا تطبيقػاً و إحػ ار اًز فيػػذا
محػػض لحظػػات بػػيف اليقظػػة و المنػػاـ  ،فيعػػز امػػح الدولػػة غيػػاب التقػػديس ال عمػػي لمدسػػتور و مبادئػػو
مف أوؿ المواطنيف إلح آةرىـ .
كمػػا أف الحمايػػة الدسػػتورية يجػػب أف تكػػوف ميمػػة تكمػػؼ بيػػا كافػػة أجي ػزة الدولػػة لك الػػة االحت ػراـ
الكامؿ لإلقرار الدستوري  ،كما أف ىذه الحماية تكمؼ بيا وسائؿ اإلاػالـ بمػا يحقػؽ ان ػر الوقايػة
الالزمة لمحقوؽ و الحريات .
و تجدر اإلشارة إلح أف ق ػر الحمايػة الدسػتورية امػح ان ػريف  :أحػدىما نظػري و ىػو اإلقػرار
الدسػتوري  ،و الثػاني اممػي و ىػو رقابػة الدسػتورية التػػي تمػارس مػف قبػؿ محكمػة اميػا  ،يجعػؿ مػػف
ىػػذه الحمايػػة توثيق ػاً أرشػػي ياً فوقي ػاً يسػػطر بمناسػػبات ا ح ػواؿ  ،بواسػػطة محكمػػة اميػػا ىػػي المحكمػػة
الدسػػتورية العميػػا  ،و لكػػف مػػا نطمػػب إليػػو ىػػو تحقيػػؽ اإلقػرار الدسػػتوري بجعمػػو يةتمػػر فػػي الن ػػوس و
ت طبغ بو العقوؿ فيكوف اقائد نيرة تتشكؿ منيا ثقافة المجتم .
إف حماية الحقوؽ و الحريػات ليسػت محميػا المحكمػة الدسػتورية العميػا وحػدىا و إنمػا تحػطم بػو
المحػػاكـ امػػح اةػػتالؼ درجاتيػػا و أنواايػػا  ،و كػػذا الجيػػات الرقابيػػة القائمػػة امػػح محاربػػة انتيػػاؾ
الن وص القانونية المعبرة اف تبف الدستور لمبادئ و حقوؽ دستورية معينة .
بمعنح أف الحماية الدستورية ال يجػب أف تكمػؼ بيػا شػرائب معينػة أو دواويػف بعينيػا أو يعيػد بيػا
فقط إلح حراس و سدنة يتعبدوف بيذه الميمة .
فالحمايػػة الدسػػتورية لحػػؽ مػػا قػػد ال ي ػػبو العن ػػر الثػػاني المتمثػػؿ فػػي رقابػػة الدسػػتورية  ،فػػالنص
القانوني المن ذ لإلقػرار الدسػتوري لػـ ي ػطدـ بعػارض يجيػز الرقابػة القحػائية امػح دسػتوريتو و إنمػا
ا طدـ بواق ي رغ ىذا الحؽ مف محمونو .
5

و ال يغيب اف الباؿ أف ان ري الحماية الدستورية و ىما اإلقػرار الدسػتوري و رقابػة الدسػتورية
ىما بذاتيما وسائؿ الحماية المق ودة دستورياً  ،و لكف ليس معنح ذلؾ أف العن ػريف يثػاراف معػاً
 ،فقد يقؼ ا مر اند حد االحتكػاـ لمػنص الدسػتوري فػي الحكػـ امػح مبػدأ مػا بػلف لػو قيمػة دسػتورية
مف ادمو فيكوف اإلقػرار بمثابػة الحػمانة المعبػرة اػف ىػذه القيمػة  ،و قػد يسػتعاف بالعن ػريف معػاً ،
إذا اجػػز اإلق ػرار الدسػػتوري أف يحقػػؽ الحمايػػة المنشػػودة فتقػػوـ المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا ب حػػص
النص المشكوؾ في اواره و تبحث مدى دستوريتو .
و غالب ػػا" م ػػا ي ػػتالزـ العن ػ ػراف بمعن ػػح أف اإلقػ ػرار يس ػػتتب الرقاب ػػة  ،كم ػػا أف الرقاب ػػة تحت ػػاج إل ػػح
اإلقرار حتح يمكف بحث مدى الدستورية  ،و في حالة

مت المشرع الدستوري فإف رقابة الدستورية

ستتةذ مف الحموؿ الدستورية مورداً تةمؽ منو تةريجاً لذلؾ ال رض .
و تجػػدر اإلشػػارة إلػػح أننػػا ال نعنػػي بمػػا سػػردناه سػػم اً أننػػا نػػود أف تلةػػذ الدولػػة برقابػػة الدسػػتورية
باالمتن ػػاع و التح ػػوؿ إل ػػح النظ ػػاـ ا نجم ػػو أمريك ػػي ف ػػي ذل ػػؾ االتج ػػاه  ،و إنم ػػا نقت ػػرح ت اا ػػؿ كاف ػػة
المستويات المت اامة م القانوف بإيجابية بدء مف المواطف و مرو اًر بمؤسسات الدولة و انتياء بػرأس
السمطة السياسية  ،فاإلبالغ اف انحراؼ تشريعي أو انحراؼ تطبيؽ القانوف أو تعطيؿ تن يذ القانوف
أو إن ػػاذه و التحايػػؿ اميػػو ال يقت ػػر امػػح جيػػة محػػددة أو شػػةص بعينػػو  ،بػػؿ ييػػرع الجميػ إلن ػػاذ
الدستور و أحكامو .
وننػػوه إلػػح أف آليػػة امػػؿ و حمػػوؿ وسػػيمتي الحمايػػة الدسػػتورية رىػػيف معطيػػات مق ػػودة بػػذاتيا و
متعمقػػة بامتيػػاز ب ااميػػة و احت ػراـ مكتسػػبات دسػػتورية و انحػػباط م اركػػز قانونيػػة  ،و ىػػذه المعطيػػات
تشكؿ في ذاتيا شرائط ت عيؿ ىذه الوسائؿ و طرؽ تلمينيا  ،فال يغرب اف الباؿ انعداـ قيمػة الػنص
الدستوري و ما دونو مف ن وص أماـ معحمة فقد الثقة في الدستور أو فػي النظػاـ القػانوني بلكممػو
 ،أو انعػػداـ ك الػػة و ك ػػاءة تن يػػذ أو إن ػػاذ الػػنص الدسػػتوري و مػػا دونػػو  ،أو انعػػداـ تحقػػؽ النتيجػػة
المرجوة مف وح النص الدستوري .
إف جؿ ما نق ده مف ىذا الحديث ىػو التلكيػد امػح أف الحمايػة الدسػتورية إنمػا ينظػر إلييػا امػح
أنيا تتحمف وسيمتيف و لكف الحقيقة أنيا ادة انا ر متداةمػة تتشػابؾ مػ ىػاتيف الوسػيمتيف لتكػوف
فيمػػا بينيػػا منظومػػة حمائيػػة حقيقيػػة  ،فم ترحػػات الحمايػػة الدسػػتورية ىػػي ا سػػاس الػػذي نبػػدأ منػػو ،
فالنظاـ القانوني و الدستوري ي تػرض تشػب المػواطنيف باحت ارمػو و الثقػة فيػو  ،و مػف البػدييي أنػو ال
فائدة مف نص قانوني ال يطبؽ أو ال يتـ إن اذه امح وجو

حيب أو يسبب تن يػذه حػر اًر لممػواطنيف

أو بعحػػيـ  ،و أيحػاً ذات الحكػػـ فػػي حالػػة اػػدـ تحقػػؽ النتيجػػة المرجػػوة مػػف ىػػذا الػػنص  ،و يمكػػف
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تحديد العنا ر التي تتداوؿ تحتيا ىذه المعػاني فػي اآلتػي  :مبػدأ سػيادة القػانوف و اسػتقالؿ السػمطة
القحػػائية و الحػػؽ فػػي محاكمػػة اادلػػة  ،و تعتبػػر ىػػذه الثالثػػة أاظػػـ المبػػادئ الديمقراطيػػة و التػػي
يستمزـ لمتحقؽ بيا و ك الة احتراميا إيماف الدولػة و مؤسسػاتيا بيػا و إن اذىػا فػي أفعاليػا القانونيػة و
المادية  ،بحيث إذا تشب المجتم بيذه الثالثة فإف الحماية الدستورية لمحقوؽ و الحريات تكوف آلية
و نتيجة أولية لييمنة ىذه المبادئ العمية  ،و قبؿ أف نلةذ أن سنا بإيحاح كؿ مبدأ مف الثالثة ييمنا
اإلف ػػاح اػػف بعػػض الش ػواىد العمميػػة التػػي ترتبػػت امػػح االلت ػػات اػػف ىػػذه المبػػادئ فػػي أحيػػاف و
االلت اؼ انيا في أحياف أةرى  ،و تلثير ذلؾ بالكمية امح مق ودنا مف الحماية الدستورية .
فإتياف االنحرافات السػموكية مػف بعػض المسػئوليف فػي الدولػة إنمػا يعكػس المػدى الػذي ينتيػؾ فيػو
القػػانوف و يةػػرؽ مبػػدأ سػػيادتو  ،ف ػػور ال سػػاد بلنوااػػو التػػي نجابييػػا ليػػؿ نيػػار تعػػد ش ػواىد الةمػػؿ
المجتمعػػي الػػذي يقػػوض ىػػذا المبػػدأ  ،فال سػػاد يقعػػد الدولػػة اػػف حثيػػث سػػعييا  ،فيقمػػؿ مػػف جػػدوى
إسياماتيا  ،و يثبط ىمميا و يق ـ ظيرىا  ،فيشبو اجتيادىا حرثاً فح البحر أو غرسػاً فػح ال ػةر
 ،فيبطؿ ال ساد م عوؿ ما تتبناه مف

ور التنمية و الرفاىية .

فالحؽ فح التنمية  -بما يك مو مف تطوير لمبيئة و مكوناتيا -و بااتباره حقاً مػف حقػوؽ اإلنسػاف
( الجيػػؿ الثالػػث مػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ) يسػػتداح دور الدولػػة فػػح حمايػػة ىػػذا الحػػؽ حمايػػة قانونيػػة و
دستورية .
و تجدر اإلشارة إلح أف مكافحة ال ساد تعد حمف انا ر حماية العديد مػف الحقػوؽ و الحريػات
الدستورية  ،مثؿ الحؽ فح العدالة و الحؽ فح المساواة و الحؽ فح تكافؤ ال ػرص و الحػؽ فػح حيػاة
كريمة و الحؽ فح ا مف و الحؽ فح قحاء اػادؿ و الحػؽ فػح بيئػة

ػحية و الحػؽ فػح ال ػحة و

الحؽ فح الكرامة و الحؽ فح العمؿ و الحقوؽ المدنية و السياسية و حريػة الػرأى و التعبيػر و حريػة
ممارسػة الشػعائر الدينيػػة و حريػة التعاقػد و حريػػة العمػؿ و الحريػة الشة ػػية و غيرىػا  ،و بالجممػػة
فػػإف ال سػػاد ي ػػيب ممارسػػة الحقػػوؽ و الحريػػات بالعطػػب و يعطػػؿ ممارسػػتيا جزئي ػاً و إف لػػـ يكػػف
بالنسبة لبعحيا و فح بعض

ور ال ساد ب ورة كمية .

و لػػذلؾ فػػإف مكافحػػة ال سػػاد تسػػتمد أساسػػيا الدسػػتورى مػػف ااتبارىػػا أحػػد ركػػائز تػػدايـ ممارسػػة
الحقػوؽ و الحريػػات الدسػتورية بشػػكؿ اػاـ و فعػػاؿ  ،و بشػػكؿ ةػاص بااتبارىػػا أحػد انا ػػر تحقيػػؽ
التنمية فح الدولة .
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المطمب الثاني  :شروط فاعمية الحماية الدستورية
ال تكتم ػػؿ

ػػورة الحماي ػػة الدس ػػتورية إال إذا تػ ػوافرت ا ػػدة انا ػػر ي ت ػػرض وجودى ػػا ،

تستجم قياـ الدولة الدستورية  ،و مبدأ الدستورية فح ال كر السياسح الميبرالح يعنح توفير حػمانات
ػػارمة لم ػػرد مػػف ةػػالؿ تقييػػد الحكومػػة وتػػوفير إج ػراءات واحػػحة مػػف أجػػؿ تن يػػذ وظػػائؼ وميػػاـ
الحكومة وتوفير رقابة لحماية الدستور والقيود الواردة فيػو  ،وتلكيػد مسػئولية الحكػاـ أمػاـ المحكػوميف
مف ةالؿ االنتةابات الدورية،بما معناه أف الحكومة مقيػدة ولكنيػا مسػئولة  ،بمػا مػؤداه رفػض الحكػـ
المطمؽ ى سمطة مف السمطات الرئيسية فح المجتم " (نافعة ،حسػف و ابػد الػرحمف  ،حمػدي و
معوض ،جالؿ  ، )5005/5003( ،مقدمة فح امـ السياسة  ،ص . ) .29 ، 21
وى ػػح تمػ ػػؾ الدولػ ػػة التػ ػػح تك ػػوف فييػ ػػا السػ ػػمطة مقيػػػدة  ،ويعتن ػػؽ النظػ ػػاـ السياسػػػح فييػ ػػا المبػ ػػادئ
الديمقراطيػػة القائمػػة امػػح

ػػيانة حقػػوؽ ا فػراد وحريػػاتيـ (جمػػاؿ الديف،سػػامي (  ، ) 5002القػػانوف

الدستورى والشراية الدستورية ،ص . ) 2
وىذه العنا ر ىح أف تكوف الدولة ذات نظاـ ديمق ارطػح حقيقػح  ،وةحػوع الدولػة لمقػانوف
 ،وا ةذ بمبدأ ال

ؿ بيف السمطات .

و الديمقراطية ىح أرحية ة بة فييا يعح الناس مكانتيـ وحقػوقيـ وواجبػاتيـ وتحقيػؽ م ػيرىـ
 ،وترسػػي ك ارمػػة اإلنسػػاف  ،كمػػا أنيػػا ت ػػتب مجػػاالً ح ػ ار لمح ػوار واإلبػػداع  ،وتػػدير ال ػراع السياسػػح
واالجتمػػااح بشػػكؿ سػػممح( درويػػش ،محمػػد فيػػيـ  ، )5030(،مرتك ػزات الحكػػـ الػػديمقراطح وقوااػػد
الحكـ الرشيد ،ص  ، 32ص ) 51
و مبدأ سيادة القانوف يعنح ةحوع الجمي حكامػاً ومحكػوميف وسػمطات لمقػانوف  ،ولػيس ليػوى
أحػػد( ابػػد اهلل ،ابػػدالغنح بسػػيونح  ،الػػنظـ السياسػػية  ،ص  - 329شػػيحا  ،إب ػراىيـ ابػػد العزيػػز
وابػػد الوى ػػاب  ،محمػػد رفع ػػت (  ،) 5002ال ػػنظـ السياسػػية و الق ػػانوف الدس ػػتورى  ،ص ، ) 953
فالمعيػػار المميػػز لمدولػػة القانونيػػة ىومبػػدأ سػػيادة القػػانوف  ،فػػإف لػػـ يكػػف ا مػػر كػػذلؾ فػػال جػػدوى مػػف
الحديث اف الدستور والشراية والحماية الدستورية  ،حتح ولو كاف ليذه الدولة وثيقة دستورية .
وسػػيادة القػػانوف تعنػػح مطابقػػة امػػؿ أوت ػػرؼ لمقػػانوف بمػػا مػػؤداه ةحػػوع القػوانيف والقػ اررات
امح اةتالؼ درجاتيا لمقانوف ومشرواية ا حكػاـ القحػائية والعقػود وأامػاؿ التن يػذ سػواء فػح مجػاؿ
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القانوف العاـ أوالةاص  ،وكؿ ما يق امح مسرح القانوف مف أاماؿ امح اةػتالؼ أنواايػا  ،وامػح
اة ػ ػػتالؼ ن ػ ػػوع الق ػ ػػانوف ال ػ ػػذى يس ػ ػػودىا(الطم ػ ػػاوي ،س ػ ػػميماف ( ، )3211النظري ػ ػػة العام ػ ػػة لمقػ ػ ػ اررات
اإلداريػػة،ص  ، 35 ، 33و الجػػرؼ ،طعيمػػة ( ، )3219مبػػدأ المشػػرواية وح ػوابط ةحػػوع الدولػػة
لمق ػػانوف  ،ص، 2و فيم ػػي ،م ػػط ح أبوزي ػػد ( ،)3285ف ػػف الحك ػػـ ف ػػح اإلس ػػالـ  ،ص ، 430و
و

ي ،م ط ح كماؿ ( ، )3290مبدأ المشػرواية فػح النظػاـ اإلسػالمح  ، ،ص ، 2و السػناري،

محمد ابد العاؿ  ،تطور مبدأ المشرواية مػف ال رديػة الشػكمية إلػح الموحػواية والمذىبيػة ،ص : 1
ص .) 1
ف ػػالحقوؽ والحري ػػات ال وج ػػود لي ػػا إال ف ػػح الدول ػػة القانوني ػػة ( اب ػػد الحمي ػػد ،اب ػػدالعظيـ اب ػػد
السػػالـ ( ، )5002حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو العامػػة  ،ص  ) 41وقػػد أكػػدت المحكمػػة الدسػػتورية فػػح
جؿ أحكاميا امػح أف الدولػة القانونيػة ىػح التػح تتقيػد فػح كافػة مظػاىر نشػاطيا -وأيػاً كانػت طبيعػة
سمطاتيا -بقوااد قانونية تعموامييا وتكوف بذاتيا حػابطاً اماليػا وت ػرفاتيا فػح أشػكاليا المةتم ػة
 ،ذلػ ػػؾ أف ممارسػ ػػة السػ ػػمطة لػػػـ تعػػػد امتيػ ػػا اًز شة ػ ػػياً حػ ػػد  ،ولكنيػ ػػا تباشػ ػػر نيابػ ػػة ا ػػف الجمااػ ػػة
ول الحيا ( القحية رقـ  55لسنة  8قحػائية المحكمػة الدسػتورية العميػا  ،وذلػؾ بالجمسػة العمنيػة
المنعقدة فح  4يناير سنة  3225ـ  ،منشور) .
والعالقػػات فػػح مجػػاؿ القػػانوف الةػػاص تتػػلثر بمػػدى سػػيادة القػػانوف فػػح الدولػػة  ،وذلػػؾ ف
انحراؼ النظاـ القانونح يؤدى إلػح إ ػدار قوااػد تنحػرؼ بيػا العدالػة وتةػدـ طوائػؼ دوف طوائػؼ ،
كم ػػا أف الس ػػمطات العام ػػة ق ػػد تح ػػابح ال ػػبعض دوف ال ػػبعض فيةت ػػؿ معي ػػار العدال ػػة  ،واندئ ػػذ ي ػػير
التشري أداة لتحقيػؽ المطػام غيػر المشػرواة لمطبقػة القػادرة سياسػياً  ،والػح سػوء توزيػ العدالػة بػيف
أفراد الشعب الواحد(السناري ،محمد ابد العاؿ  ،ص .). 9 ، 1
و ح ػػمانات ةحػػػوع الدول ػػة لمقػ ػػانوف تتحػػػدد ف ػػح اسػػػتقالؿ القحػ ػػاء و ح ػػانتو  ،و تلكيػػػد حػ ػػؽ
التقاح ػػح لألفػ ػراد  ،ف ػػال يمنػ ػ مػ ػواطف م ػػف االلتج ػػاء لمقح ػػاء  ،و تلكي ػػد حقي ػػـ ف ػػح ال ػػدفاع  ،فيك ػػؿ
الدسػػتور لألف ػراد حقيػػـ فػػح الػػدفاع اػػف حقػػوقيـ بكػػؿ الطػػرؽ المشػػرواة  ،و حػػماف تن يػػذ ا حكػػاـ
القحائية( شيحا و ابػد الوىػاب  ،الػنظـ السياسػية والقػانوف الدسػتورى  ،ص  : 955ص  ، 952و
ابد العاؿ ،ثروت(  ، )5004الحماية القانونية لمحريات العامة بيف النص و التطبيػؽ ،ص : 343
ص . )502
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و مبػدأ ال

ػؿ بػيف السػمطات يعنػح أف تكػوف لكػؿ سػمطة مػف سػمطات الدولػة اةت ا ػػاتيا

وح ػػدودىا  ،ب ػػالتوازف بيني ػػا ؛ لتتب ػػادؿ الرقاب ػػة فيم ػػا بيني ػػا (النج ػػار ،زك ػػح محم ػػد ( ،)3222الق ػػانوف
الدستورى  ،المبادئ الدستورية العامة  ،النظاـ الدسػتورى الم ػرى  ،ص  ،) 392 ، 394وفقػاً لمػا
رسمو الدستور بما يسمب بلف توقؼ كؿ سمطة طغياف السمطة ا ةرى  ،فال تةرج سمطة اف حػدود
اةت ا يا الدستورى وبالكي ية المحددة  ،واال ااتبر امميا مو وـ بعدـ المشرواية وبالتػالح اػدـ
الدستورية (ىيكؿ ،السيد ةميؿ  ،االتجاه نحو تقوية السمطة التن يذية فح الدولة المعا رة  ،ص ) 4
.
فالواق يقوؿ أف ديمقراطيػة الدسػاتير ال تقػاس بمػدى إقرارىػا لمحقػوؽ والحريػات فحسػب  ،بػؿ
تتحػدد أيحػاً بدرجػة حر ػيا امػػح تلكيػد الشػراية الدسػتورية  ،فػإذا كػػاف إقػرار الحقػوؽ والحريػات فػػح
الوثيقة الدستورية أم اًر إيجابياً وةطوة ميمة امح سبيؿ االاتراؼ بيا .
المبحث الثاني

التأصيل الدستوري لمحق في بيئة آمنة
ت ازيػػد االىتمػػاـ العػػالمي با ةطػػار المشػػتركة لمبيئػػة و التػػي تمثػػؿ تحػػدياً لمبش ػرية بلسػػرىا كػػال قر
واإلرى ػػاب ال ػػدولي وس ػػباؽ التس ػػميب والالجئ ػػيف و التم ػػوث  ،ورغ ػػـ أف تم ػػوث البيئ ػػة ل ػػيس بالموح ػػوع
الجديد،إذ أنو ارتػبط بػالثورة ال ػنااية الكبػرى،إال أف مكافحػة ىػذا التمػوث لػـ تكػف تمثػؿ قحػية أمنيػة
في السابؽ ،ولكف نظ اًر لةطورة الموقؼ البيئي العالمي فقد ظير ما يسمح با مف البيئي .

المطلب األول  :ماهية الحق في بيئة آمنة
و الحؽ في بيئة آمنة ىػو ان ػر مػف انا ػر ا مػف البيئػي  ،فػالحؽ فػي بيئػة آمنػة يشػمؿ حػؽ
اإلنسػػاف فػػي ا مػػاف داةػػؿ البيئػػة مػػف كػػؿ المةػػاطر س ػواء تمػػوث أو إشػػعاع أو ك ػوارث أو تيديػػد أو
إرىػػاب أو أي مةػػاوؼ تنتػػزع االسػػتقرار مػػف محيطػػو  ،و يمكػػف القػػوؿ أف ال ػرااات المتكػػررة امػػح
ػار تيػػدد
وجػػو ا رض واالسػػتيالؾ الم ػػرط لمم ػوارد الطبيعيػػة المتجػػددة يحمػػالف أةطػ ًا

ػػحة اإلنسػػاف

ورفاىيتو ال تقؿ في درجتيا اف ا ةطار العسكرية التقميدية.
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و البيئػػة ىػػي الوسػػط المحػػيط باإلنسػػاف  ،و الػػذي يشػػمؿ كافػػة الجوانػػب الماديػػة و غيػػر الماديػػة ،
البشرية و غير البشرية (أرناؤوط ،محمد السػيد ( ، )5000اإلنسػاف وتمػوث البيئػة  ،ص  ، ) 39أو
ىي الوسط أو المجػاؿ المكػاني الػذي يعػيش فيػو اإلنسػاف  ،بمػا يحػـ مػف ظػاىرات طبيعيػة و بشػرية
يتلثر بيا و يؤثر فييا (ال قي ،محمد ابد القػادر ( ، )3222البيئػة مشػاكميا و قحػاياىا و حمايتيػا
مف التموث  ،ص  ) 34و قػد تبنػت اػدد مػف التشػريعات الم يػوـ الواسػ لمبيئػة مػف وسػط طبيعػي و
ػػنااي مح ػػيط باإلنس ػػاف  ،وم ػػف ى ػػذه التشػ ػريعات الق ػػانوف التونس ػػي والق ػػانوف الك ػػويتي و الق ػػانوف
الم ري  (....أحمد .ابد اهلل جاد الرب  ، 5002،حماية البيئة مف التموث في القػانوف اإلداري و
ال قو اإلسالمي  ،ص  9وما بعدىا ) .
و يق ػػد بػػا مف البيئػػي اتةػػاذ كافػػة السػػبؿ و اإلج ػراءات التش ػريعية و التن يذيػػة لحمايػػة البيئػػة و
مواردىا مف التموث و التدىور و الدمار مف أجؿ حياة أفحؿ لمبشرية (ا حيدب ،إبراىيـ بف سميماف
( ،3221أكتػػوبر)  ،أمػػف و حمايػػة البيئػػة  ،بحػػث مقػػدـ لنػػدوة أمػػف وحمايػػة البيئػػة  ،النػػدوة العمميػػة
الثانية و ا ربعوف  ،أكاديمية نايؼ العربية لمعمػوـ ا منيػة  ،ص  ، ) 44فالغايػة المنشػودة منػو ىػي
اتةػاذ تػدابير وقائيػػة تحػوؿ دوف حػػدوث مػا يعكػػر

ػ و الحيػاة ومنػ الحػرر و ذلػػؾ سػواء باسػػتةداـ

وسػ ػػائؿ مالحظػ ػػة ومتابعػ ػػة و تحػ ػػذير أو باسػ ػػتةداـ الحػ ػػبط فػ ػػي حالػ ػػة ارتكػ ػػاب ج ػ ػرائـ حػ ػػد البيئػ ػػة
(العشري،ابد اليادي محمد ( ،3221أكتوبر)  ،دور الشرطة في تحقيؽ ا مف البيئػي  ،بحػث مقػدـ
لندوة أمف وحماية البيئة  ،الندوة العممية الثانية و ا ربعوف  ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ ا منيػة ،
ص ) 523
و اػػرى االت ػػاؿ وثيقػػة بػػيف الحػػؽ فػػي التنميػػة و الحػػؽ فػػي البيئػػة  ،بػػؿ ال ن تػػرى القػػوؿ إف قمنػػا
بلنيما وجياف لعممػة واحػدة  ،فكالىمػا متحػمف فػي اآلةػر و سػبب فػي وجػوده  ،بػؿ إننػا نػذىب إلػح
القػػوؿ أبعػػد مػػف ذلػػؾ أف كالىمػػا مترادفػػاف  ،و ال أدؿ امػػح ذلػػؾ مػػف أف إيػػالء االىتمػػاـ بالبيئػػة ىػػو
بذاتو تحقيقاً لمسببات التنمية  ،و البيئة ىي الحاحنة لمقومات التنمية  ،فػال ترجػح التنميػة فػي بيئػة
غير آمنة أو غير سميمة .
و ال نجد أبمغ مما قررتو المحكمة الدستورية العميا فػي حكميػا حينمػا تحػدثت اػف مالمػب التنميػة
المنشودة وقررت أف "" التنميػة االقت ػادية واالجتماايػة التػح يتطمبيػا الدسػتور ،ىػدفيا تغييػر أشػكاؿ
مف الحياة مػف ةػالؿ منظومػة تتكامػؿ روافػدىا ،يكػوف التعمػيـ فييػا أكثػر امقػاً وامتػداداً ،والبيئػة التػح
نعايشيا ةالية مف مموثاتيا ب ورة أشمؿ ،وال ػرص التػح يتكافػل المواطنػوف فػح الح ػوؿ امييػا أبعػد
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اء
نطاقاً ،وتوكيد حرياتيـ كافالً حيويتيا واكتماليا ومساواتيـ فػح مباشػرتيا ،وحيػاتيـ الثقافيػة أكثػر ثػر ً

وواي ػاً ،ونظػػـ معاشػػيـ أفحػػؿ بمزاياىػػا وامػػو مسػػتوياتيا  (.....قحػػية رقػػـ  9لسػػنة  31قحػػائية

المحكمة الدستورية العميا  ،بالجمسة العمنية المنعقدة فح يوـ السبت أوؿ فبراير سنة  3229الموافؽ
 51رمحاف سنة )3439
و يػػرى جانػػب مػػف ال قػػو  -و بحػػؽ  -أف ىنػػاؾ مجمواػػة مػػف الحقػػوؽ التػػي ت ػرتبط ارتباط ػاً وثيق ػاً
بػػالحؽ فػػي البيئػػة و ىػػي حػػؽ التقاحػػي و الحػػؽ فػػي المعمومػػات و الحػػؽ فػػي المشػػاركة " فيقػػوؿ أف
الحػػؽ فػػي المعمومػػات ىػػو حػػؽ كػػؿ شػػةص فػػي الح ػػوؿ امػػح المعمومػػات الةا ػػة بالبيئػػة التػػي
تحوزىا السمطة العامة أو ا شةاص الةا ة المكم ة بميمػة مرفػؽ اػاـ  ،بينمػا الحػؽ فػي المشػاركة
فيو يعني حؽ ا شةاص في المشاركة فػي الموحػواات الةا ػة بالبيئػة  ،و ىػذه الموحػواات قػد
تكػػوف مشػػرواات أيػػة أامػػاؿ ماديػػة و قػػد تكػػوف قػ اررات اامػػة التػػي يكػػوف ليػػا انعكاسػػات امػػح البيئػػة
...أبوالمجػػد ،أشػػرؼ ابػػد ال تػػاح ( ،)5002التنظػػيـ الدسػػتوري لمحقػػوؽ و الحريػػات االقت ػػادية ،ص
 88وما بعدىا )
و مما ال شػؾ فيػو أنػو بعػد أف كػاف م يػوـ الحقػوؽ و الحريػات مق ػو اًر امػح الحقػوؽ المدنيػة و
السياسية ( أو ما يسمح بالتقميدية ) أ بب ىػذا الم يػوـ متسػعاً ليشػمؿ طائ ػة مسػتحدثة مػف الحقػوؽ
و ىح ما أطمؽ امييا الحقوؽ االقت ادية و االجتمااية  ،و ىح تمؾ الحقوؽ الناتجة اػف المطالبػة
بتػدةؿ الدولػة لتحريػر ا فػراد مػػف تحكػـ الطبقػات القويػة اقت ػػادياً  ،و لتمكػيف ا فػراد بواسػطة تػػوفير
الدول ػػة لمظ ػػروؼ المناس ػػبة لي ػػـ – لك ػػح يس ػػتطيعوا ممارس ػػة حق ػػوقيـ و حري ػػاتيـ التقميدي ػػة  ،ممارس ػػة
حقيقيػػة ال شػػكمية (ةميػػؿ ،اثمػػاف (3293ينػػاير ومػػارس) – تطػػور م يػػوـ حقػػوؽ اإلنسػػاف – منشػػور
بمجم ػػة ا ػػالـ ال ك ػػر – الكوي ػػت – ص  ، 58و ا ػ ػ ور ،محم ػػد ( – )3213الحري ػػة ف ػػح ال كػ ػريف
الديمقراطح و االشتراكح – ص  583و ما بعدىا )
و لما كانػت الحقػوؽ ىػح ةػدمات يحتاجيػا ال ػرد وال يسػتطي مباشػرتيا إال بتػدةؿ الدولػة لك التيػا
أوالقانوف لتنظيميا فيح تقبؿ التقييد بالحظر النسبح أو بنظاـ الترةيص  ،كما يمكف أف تكوف ىناؾ
التزامات أوأاباء مالية امح مف يست يد منيا (جماؿ الديف،سامي(،)5002ص.)143
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و ترتيبػاًامح ذلػػؾ فػػإف ىنػػاؾ الت ازمػػات متبادلػػة بػػيف الدولػػة و ال ػػرد لمتمتػ بػػالحؽ فػػي بيئػػة آمنػػة ،
ىذه االلتزامات مبعثيا ا مف االجتمااي  ،بما مؤداه تمكيف الجمي مف التمت بيذا الحؽ وبما يك ؿ
المساواة والكرامة .
و ال نتبنػػح الم يػػوـ الحػػيؽ لمبيئػػة اآلمنػػة بلنيػػا فقػػط ةاليػػة مػػف ا ةطػػار اإلرىابيػػة و المةػػاوؼ
االاتدائية  ،بؿ نجدىا تتس لتشمؿ كؿ ما يسبب القمؽ امح مستقبؿ أو ايش أو حيػاة أو ك ارمػة أو
م ير .
فالدولة تمتزـ بتمكيف ا فراد مف التمت بالحؽ وليا مف السمطات و ال الحيات ما يؤىميا لذلؾ ،
وىذه الميمة ليست بغريبة امييا  ،وىوما يجعمنا نؤكد أف ىذا الحؽ  -أيحاً  -مؤداه و مدلولو ليسا
بغريباف امح الحكومات والدوؿ  ،فميمة ا مف و ال ػحة والنظػاـ ىػي مياميػا ا زليػة التػي ال ت تػر
انيػػا  ،و كػػؿ مػػا اسػػتجد ىػػو بمػػورة ىػػذه الميػػاـ فػػي

ػػورة مسػػتحدثة اتسػػمت بالشػػمولية بػػلف شػػممت

جمي مناحي الحياة  ،فشممت تلميف ال رد اقت ادياً واجتمااياً و فكرياً و مف المةاطر و التيديػدات
كافة بؿ وتلميف ا جياؿ القادمة وفؽ ىذا النيج .
و يعتبر انتزاع ال رد ليذا الحػؽ فػي

ػوره المةتم ػة السػابؽ ذكرىػا كػاف و ال يػزاؿ دأبػو  ،بػؿ إنػو

ذاؽ م اررات لمدفاع اف حقو الطبيعي  ،وقد سجؿ التاري العديد مف ا حداث التي ةمدت ذكراىا .
و الحقيقة التي ال مراء فييا أف الحؽ في بيئة آمنة مػف الحقػوؽ ال ػعب إحرازىػا بالكميػة  ،وذلػؾ
نيا حقوؽ تحتاج إلح نيحة شمولية وديمقراطية متل مة و إدارة حكـ رشيدة .
و أيحاً يمتزـ ا فراد باحتراـ حقوؽ اآلةريف وتمػتعيـ بيػا  ،و بمػا ال يحرمػو مػف حقػو  ،و إذا مػا
انتق ت الدولة منيا فمو المجوء إلح القحاء إلقتحاء حقو  ،و لذلؾ كاف استقالؿ القحاء و تطويره
ىيكمياً و احوياً ىو حماف ا فػراد ليتمتعػوا بحقػوقيـ بعدالػة نػاجزة غيػر متراةيػة  ،ونعتبػره م ترحػاً
أولياً قبؿ االاتراؼ بالحقوؽ والحريات .
و مػػف االلت ازمػػات الممقػػاة امػػح اػػاتؽ الدولػػة تػػلميف ال ػػرد مػػف كافػػة

ػػور االاتػػداء الواقػ اميػػو ،

فػػإف قيػػدت الدولػػة حقػػو و أىػػدرت حريتػػو و انتق ػػت مػػف كرامتػػو كػػاف لػػو المجػػوء إلػػح القحػػاء ،حتػػح
ي ؿ إلح الترحية المناسبة .
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و فػػي مجػػاؿ الحػػديث اػػف أبعػػاد البيئػػة اآلمنػػة نػػرى التطػػرؽ لمسػػللتيف فػػي غايػػة الةطػػورة  -مػػف
وجية نظرنا  -ىما  :االتجار بالبشر و ال ساد
فبالنسبة لالتجػار بالبشػر  ،ىػدينا إلػح فكػرة شػمولية تتعػدى – مػف وجيػة نظرنػا – حػدود المعنػح
المتغيا في القوانيف الوحعية و مف قبميا االت اقات و المعاىدات الدولية التي تناولتيا بالتة يص ،
فالتجارة في البشر قد تكوف – كغيرىا مف التجارة – معنوية أو غير حسية .
فمف التجارة المعنوية التجارة با فكار و التجارة بالم ائر و التجارة بالمستقبؿ (ابد النعيـ،أسامة
( ، )5032دراسة لبعض الجوانب القانونية لجرائـ االتجار بالبشػر فػي ظػؿ القػانونيف رقمػي  2لسػنة
 5030و 14لسنة  ، 5030ص  4وما بعدىا )  ،و ىػذا التةػريج لػيس بجديػد  ،فقػد وردت التجػارة
المعنوية في الشريعة اإلسالمية حينما و ؼ القرآف الكريـ مف

مب مف ا شػةاص بلنػو تػاجر مػ

اهلل تجػػارة رابحػػة  ،قػػاؿ اهلل تعػػالح ( ىػػؿ أدلكػػـ امػػح تجػػارة تنجػػيكـ مػػف اػػذاب ألػػيـ  ،تؤمنػػوف بػػاهلل و
رسولو و تجاىدوف في سبيؿ اهلل بلموالكـ و أن سكـ ذلكـ ةير لكـ إف كنتـ تعمموف )
فالتج ػػارة

ػ ػ قة أو مبادل ػػة ب ػػيف طػ ػرفيف  ،و ل ػػيس ب ػػالزـ أف تك ػػوف الس ػػمعة مح ػػؿ المبادل ػػة مادي ػػة

ممموسة فقد تكوف غير ذلؾ  ،مثؿ تجارة ا فكار اليدامة و بث السموـ و العنؼ  ،فمػا شػاىدناه فػي
ا رنا الحػالي مػف اسػتعباد العقػوؿ و تسػةير

ػ حاتيا لتكػوف م اريػا تنطبػ فييػا أنمػاط مػف الشػذوذ

ال كري و اليرطقة الدينية ىو ةير دليؿ امح ذلؾ .
فالنةاسة ال كرية تيدـ ا مـ و تيمؾ الشعوب نيا تمبس الحؽ بالباطؿ و تقمب ال حاح أباطيؿ
و تػػورث التيػػو فػػي غياىػػب ا وىػػاـ و الشػػكوؾ و تزاػػزع الثقػػة فػػي الثوابػػت و المبػػادئ فتػػذرىا قاا ػاً
اً بعدما كانت كالجباؿ الرواس
و التجارة كما تحقػؽ مق ػودىا مباشػرة قػد تحققػو بطريػؽ غيػر مباشػر كمػا ىػو الحػاؿ فػي التجػارة
ب ػحة اإلنسػػاف و اافيتػػو  ،فتكػػوف تجػػارة فػػي م ػػير البشػػر التجػػارة با دويػػة المغشوشػػة أو ا غذيػػة
ال اسػػدة أو المبيػػدات المسػػرطنة  ،فكػػؿ ىػػذه ا ش ػػكاؿ حػػوت اتجػػا اًر فػػي البشػػر غيػػر مباش ػػر أي أف
نتيجتو غير متحققة امح ال ور بؿ تتلةر قميالً ....
نقوؿ أف الجرائـ المرتكبة حد اإلنساف و تو ؼ بلنيا

ور لالتجار فػي البشػر ال تقت ػر فقػط

امي تمؾ التػي تشػمؿ التعامػؿ فػي جسػد اإلنسػاف وأاحػائو وانمػا تشػمؿ تمػؾ التػي تػنقـ منػو ولػو بعػد
حيف أو تمػؾ التػي تسػمب سػعادتو واف تػلةر ظيػور ذلػؾ  ،حيػث يتحػوؿ م ػير اإلنسػاف فػي

ػحتو
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وبيئتػػو وكيانػػو ا سػػري واالجتمػػااي والثقػػافي والمسػػتقبمي والن سػػي إلػػي سػػمعة تمقػػي فػػي قػػاع المحػػيط
مقابػػؿ أت ػػو ا ثمػػاف  ،فػػال يـ الحقيقػػي ليػػذه ال ك ػرة يجعمنػػا نػػدةؿ فػػي إطارىػػا كافػػة ال ػػور اإلجراميػػة
التي تتناوؿ بيواػاً تمػس الكيػاف البشػري بالسػوء سػواء بػلثر فػوري أو ب ػورة الحقػة  ،أكػاف اجبػاً أف
تمحؽ جرائـ تجارة تمثؿ إطاحة بم ائر الناس باالتجار بالبشر .
أمػػا بالنسػػبة لمكافحػػة ال سػػاد والتػػي تعػػد حػػمف انا ػػر حمايػػة العديػػد مػػف الحقػػوؽ و الحريػػات
الدسػػتورية  ،مثػػؿ الحػػؽ فػػح العدالػػة و الحػػؽ فػػح المسػػاواة و الحػػؽ فػػح المسػػاواة و تكػػافؤ ال ػػرص و
الحؽ فح حياة كريمة و الحؽ فح ا مف و الحؽ فح قحاء اادؿ و الحػؽ فػح بيئػة

ػحية و الحػؽ

فح ال حة و الحػؽ فػح الك ارمػة و الحػؽ فػح العمػؿ و الحقػوؽ المدنيػة و السياسػية و حريػة الػرأى و
التعبير و حرية ممارسة الشعائر الدينية و حرية التعاقد و حرية العمؿ و الحرية الشة ية و غيرىػا
 ،و بالجممػػة فػػإف ال سػػاد ي ػػيب ممارسػػة الحقػػوؽ و الحريػػات بالعطػػب و يعطػػؿ ممارسػػتيا جزئيػاً و
إف لـ يكف بالنسبة لبعحيا و فح بعض

ور ال ساد ب ورة كمية .

و مكافحػة ال سػاد ىػػي أحػد انا ػر تحقيػػؽ التنميػة البيئيػة  ،فال سػػاد ممػا يقعػد الدولػػة اػف حثيػػث
سػػعييا  ،فيقمػػؿ مػػف جػػدوى إسػػياماتيا  ،و يثػػبط ىمميػػا و يق ػػـ ظيرىػػا  ،فيشػػبو اجتيادىػػا حرثػاً فػػح
البحر أو غرساً فح ال ةر  ،فيبطؿ ال ساد م عوؿ ما تتبناه مف

ور التنمية و الرفاىية .

فالحؽ فح بيئة آمنة ذات تنمية ورفاه بااتباره حقػاً مػف حقػوؽ اإلنسػاف يسػتداح دور الدولػة فػح
حماية ىذا الحؽ حماية قانونية و دستورية .
والحػػؽ فػػح التنميػػة حػػمف طائ ػػة الحقػػوؽ التػػي سػػميت بحقػػوؽ الشػػعوب وتشػػمؿ الحػػؽ فػػح السػػالـ
والحؽ فح الثقافة وسميت بحقوؽ التحػامف  ،وىػذه الحقػوؽ ةولػت جميػ ا فػراد مطالبػة غيػرىـ مػف
ا فراد بػاحتراـ قػيـ االميػة معينػة فػح إطػار مػف التحػامف (سػرور،فتحي(،)3222الحمايػة الدسػتورية
لمحقوؽ والحريات ،ص . ) 45

المطلب الثاني
األساس الدستوري للحق في بيئة آمنة
الحػػؽ فػػي بيئػػة آمنػػة يجػػد أساسػػو ال مسػ ي فػػي أنػػو أحػػد الحقػػوؽ الطبيعيػػة المقػػررة لإلنسػػاف سػواء
ااتػػرؼ بيػػا القػػانوف الوحػػعح أـ ال  ،فم ػػدرىا الطبيعػػة اإلنسػػانية ذاتيػػا ولػػيس القػػانوف الوحػػعح ،
فيح ت رض امح إرادة الدولة  ،وىذه ا ةيرة ليست حرة فح ادـ االاتراؼ بيا أـ ال  ،فااترافيا بيػا
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يعتبػػر إقػ ار اًر بوجودىػػا  ،وانكارىػػا ال يػػؤثر امييػػا نيػػا سػػابقة امػػح وجػػود الدولػػة ذاتيػػا (.ابػػداليادي،
مػاىر( ،)3284حقػػوؽ اإلنسػػاف  ،قيمتيػا القانونيػػة وأثرىػػا امػػح بعػض فػػروع القػػانوف الوحػػعح  ،ص
55وما بعدىا و حسف ،أحمد إبراىيـ  ،غاية القانوف  ،دراسة فح فمس ة القانوف ،ص . ). 14،11
و البيئػػة اآلمنػػة ىػػي م ػػطمب لبيئػػة ةياليػػة  -إف ق ػػدنا المعنػػح الحقيقػػي ليػػا  -بػػلف تكػػوف آمنػػة
مف كؿ ا ةطار و المةاوؼ سواء اقت ادية أو أجتمااية أو سياسية أو فكريػة أو طبيعيػة  ،و ىػذا
ىػػو سػػبب السػػعي الحثيػػث لمػػدوؿ لتجنػػب اجتمػػاع سػػببيف أو أكثػػر مػػف ىػػذه الم زاػػات  ،و إف كانػػت
بعض الدوؿ قد أ بحت آمنة مف معظميا لكنيا تسعح لموقاية مف ما ييدد الطبيعة مف مموثات .
و يحت ػػاج الع ػػالـ الثال ػػث لمنظوم ػػات ىيكمي ػػة اس ػػتثنائية ليحق ػػؽ تن ػػوي اًر ش ػػامالً ف ػػي كاف ػػة المج ػػاالت
ليػػتمكف مػػف تقعيػػد المبػػادئ وا سػػس النػػاجزة و ال اامػػة لتسػػيير م ػػااالت ا مػػف البيئػػي وتطبيػػؽ ذلػػؾ
تنسيقاً م كافة قطااات الدوؿ .
وتعتبػ ػػر الك ارمػ ػػة اإلنسػ ػػانية ىػ ػػح أ ػ ػػؿ حقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف وحرياتػ ػػو ا ساسػ ػػية  ،فقػ ػػد أشػ ػػارت
االت اقػػات الدوليػػة والدسػػاتير الوطنيػػة إلػػح الحػػؽ فػػح الك ارمػػة كلسػػاس احت ػراـ حيػػاة اإلنسػػاف واحت ػراـ
حقوقو وحرياتو (ةاطر ،شريؼ يوسؼ حممح ( ، )5001الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة اإلنسانية
 ،ص ) 13
و بالبحث اف ا ساس الدستورى لمحؽ فح البيئة  ،نجده في تبف الوثائؽ الدسػتورية لػو  ،ولكنػو
إق ػرار بحػػؽ اإلنسػػاف فػػي بيئػػة سػػميمة  ،فػػالحؽ فػػي البيئػػة مػػف الحقػػوؽ الدسػػتورية إق ػ ار اًر ون ػاً  ،فػػال
يحتػ ػػاج لمحػػػض اات ػ ػراؼ أو اجتيػ ػػاد  ،و ىػػػو مػػػف الحقػػػوؽ المعتػ ػػرؼ بيػ ػػا فػػػي ا نظمػػػة الدسػ ػػتورية
المعا ػ ػرة  ،و بم ػػا اس ػػتقر ف ػػح الح ػػمير الق ػػانونح و الدس ػػتورى  ،و ق ػػد ح ػػؽ ف ػػي حظيػ ػرة الحري ػػات
االاتراؼ بيا توات اًر ساف اًر ال اس اً و ال تم يقاً .
فقػػد نػػص الدسػػتور الم ػػري ال ػػادر اػػاـ  5034فػػي المػػادة  41منػػو امػػح أف ( لكػػؿ شػػةص
الحؽ في بيئػة

ػحية سػميمة و حمايتيػا واجػب وطنػي وتمتػزـ الدولػة باتةػاذ التػدابير الالزمػة لمح ػاظ

امييا ) و قد كاف النص في المادة  22مف دسػتور  3293بعػد التعػديؿ يػنص امػح ( حمايػة البيئػة
واجب وطني و ينظـ القانوف الحؽ في البيئة ال الحة و التدابير الالزمة لمح اظ امييا ) .
و قػػد نػػص الدسػػتور السػػعودي فػػي المػػادة  15مػػف النظػػاـ ا ساسػػي لمحكػػـ ال ػػادر اػػاـ 3225
امح أف تعمؿ الدولة امح المحافظة امح البيئة و حمايتيا و تطويرىا و من التموث انيا .
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و في المادة  11مف دستور غانا مف أنو ( تتةذ الدولة اإلجراءات المالئمة و الحػرورية لحمايػة
البيئػػة القوميػػة و المحافظػػة امييػػا لتحقيػػؽ الرفاىيػػة وتتعػػاوف مػ الػػدوؿ ا ةػػرى و المنظمػػات لحمايػػة
البيئة الدولية ل الب البشرية جمعاء ) .
ويعتبر الدستور الب ارزيمي مف أبرز الدساتير فػي مجػاؿ حمايػة البيئػة نػو ية ػص ف ػالً كػامالً
لمبيئػػة يعػػالج مػػف ةاللػػو الحقػػوؽ و الواجبػػات التػػي تقػ امػػح الدولػػة و ا فػراد فػػي مجػػاؿ البيئػػة ( أبػػو
المجد ،أشرؼ ابد ال تاح  ،)5002(،ص . ) 81
وقػد أشػػار ( سػػالمة ،أحمػػد ابػػد الكػريـ ( ،)3221قػانوف حمايػػة البيئػػة اإلسػػالمي مقارنػاً بػػالقوانيف
الوحعية ،ص  93و مؤنس  ،محمد محب الديف ( ، )3222البيئة في القػانوف الجنػائي  ،ص 85
و  ) 81أف مف الدساتير التي تنص امح حماية البيئة

راحة :

الدستور البرتغالي ال ادر ااـ  3292الذي ينص في المادة  3 / 11منو امح أف لكؿ شةص
الحؽ في بيئة إنسانية سميمة متوازنة ايكولوجياً في ن س الوقت الذي يتحمؿ فيو بواجب الدفاع انيػا
)
و مف ىذه الدساتير الدستور ا سباني و اليونػاني و التركػي و المكسػيكي و الينػدي و الكػوري و
ال يني و اإليراني
و فػػي بمغاري ػػا ت ػػنص الم ػػادة  32م ػػف الدس ػػتور ام ػػح أف ( تك ػػؿ الدول ػػة حماي ػػة البيئ ػػة  ،و تػ ػوازف
الطبيعػػة الحيػػة و المحافظػػة امييػػا  ،و االسػػتةداـ ا مثػػؿ لمثػػروات الطبيعيػػة وم ػوارد الػػبالد ) ( أبػػو
المجد ،أشرؼ ابد ال تاح  ،)5002(،ص . ) 81
و يػػرى (أبػػو المجد،أشػػرؼ ابػػد ال تػػاح ( ،) 5002ص  ) 82أف الحػػؽ فػػي بيئػػة متوازنػػة و التػػي
ت اراػػي ال ػػحة امومػاً يعنػػي دوف شػػؾ أف الػػنص الةػػاص بيػػذا الحػػؽ أ ػػبب ينتمػػي إلػػح الن ػػوص
الممزمة التي يمكف التمسؾ بيا مف ا فراد مباشرة أماـ المحاكـ  ،حتح دوف إثبات م محة شة ية
ومباشرة  ،سواء ف ت رفاً ما يجعؿ البيئة غير متوازنة أو يجعميا غير مرااية لم حة .
و نؤكد امح أف مق دنا في ىذا البحث ليس ىو الوارد منطوقاً في الن وص الدستورية المتاحة
 ،و ذلؾ ننا نتناوؿ البيئة اآلمنة و ىي مراد كؿ إنساف متحقؽ بإنسانيتو ونائؿ لحريتو .
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وي ػػدةؿ ف ػػي ك ال ػػة الح ػػؽ ف ػػي بيئ ػػة آمن ػػة ا ػػدد م ػػف المكون ػػات ى ػػي ا م ػػف البيئ ػػي و الق ػػانوني و
االقت ادي و االجتمااي و االلكتروني و الن سي و الغذائي و كذا ا مف ال كري و ينػتظـ ذلػؾ كمػو
في فمؾ ا مف القانوني .
أما الحؽ في بيئة آمنة نجد لو تةريجػاً آةػر مػؤداه أف أساسػو  -منطقيػاً  -فػي ااتبػارات الح ػاظ
امح النظاـ العاـ بعنا ره الثالثة ( أمف و

حة وسكينة ) وفؽ م اىيميا المتطورة .

و سنعرض بش مف اإليجاز لعنا ر النظاـ العاـ وم اىيميا المتواكبة مػ مػا و ػؿ إليػو سػقؼ
الحقوؽ و الحريات المعترؼ بيا االمياً .
والنظاـ العػاـ وحمايتػو ىػدؼ تسػعح إليػو الدولػة ومؤسسػاتيا  ،كيػدؼ حػاكـ واطػار شػامؿ  ،حتػح
يكوف المناخ مالئماً لك الػة ممارسػة الحريػات (أحمػد ،من ػور محمػد ( ،)5002التػوازف بػيف م يػوـ
النظاـ العاـ وممارسة الحقوؽ و الحريات في النظاـ الدستوري ،ص. ) 12
و قد ذىبت المحكمة الدستورية العميا إلح أف المق ود بالنظاـ العاـ ليس فقط

وف ا مػف

واقرار السكينة والطملنينة والمحافظة امح ال حة العامة  ،و إنما اتةاذ أي تدبير لمدفاع اف البالد
حػػد أةطػػار التيديػػد الةػػارجح  ،و ػػيانة م ػػالحيا الحيويػػة ممػػا يقتحػػي تعبئػػة إمكانياتيػػا البش ػرية
والمادية داما لكيانيا االقت ادى واالجتمااح  ،و بعض التدابير االقت ادية واالجتمااية  ،و ذلػؾ
بمناسبة ت سيرىا لممػادة الثالثػة مػف قػانوف الطػوارئ ال ػادر بالقػانوف رقػـ  315لسػنة  3228المعػدؿ
بالقانوف رقـ  19لسنة  3295المق ود بالنظاـ العاـ (قحية رقـ  5لسنة  1قحائية المحكمة العميػا
 ت سير -جمسة  2مايو . ) 3291و ال يغيػػب اػػف البػػاؿ أف التطػػور االجتمػػااح واالقت ػػادى فػػي المجتم ػ المعا ػػر ي ػػرض
ن س ػػو ام ػػح الواقػ ػ  ،فتتع ػػالح في ػػو ال ػػيحات لت ػػدةؿ الدول ػػة إلقام ػػة ن ػػوع م ػػف التػ ػوازف االجتم ػػااح
واالقت ػػادى (ىرجػػة ،م ػػط ح مجػػدى ( ، )5005العقػػد المػػدنح  ،أركانػػو آثػػاره بطالنػػو  ،ص183
 ، ) 185،ولمتة يػػؼ مػػف حػػدة اآلثػػار السػػمبية التػػي ي رحػػيا النظػػاـ العػػالمح الجديػػد  ،بمػػا يسػػتميمو
مػػف إاػػالء شػريعة الغػػاب  ،ىػػذا النظػػاـ العػػولمي اراػػي ال أرسػػمالية  ،يسػػتداي نظػػاـ ال ػراع الطبقػػي
واإلقطػػااي الػػذي كػػاف سػػائداً فػػي الع ػػور الوسػػطح  ،بمػػا يجعػػؿ السياسػػية التدةميػػة لمدولػػة فػػي كافػػة
المجاالت ليس تطبيقاً لمبدأ اشتراكح وانما ت حيحاً وحػاع ةم تيػا التطػورات الحديثػة فػي العػالـ ،
وىػػذه السياسػػة التدةميػػة ىػػي المحػػرؾ ال ااػػؿ لتطػػور النظػػاـ العػػاـ  ،ف دائػرة القوااػػد التػػي ت رحػػيا
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الدولػػة سػػوؼ تتس ػ

نيػػا تػػنظـ أمػػو اًر لػػـ تكػػف تحتمميػػا مػػف قبػػؿ – فػػي ظػػؿ سياسػػة اػػدـ التػػدةؿ –

وسيكوف امح ا فراد االلتزاـ بيا
ف ػػال يػ ػراد م ػػف النظ ػػاـ الع ػػاـ تحقي ػػؽ النظ ػػاـ أوا م ػػف فحس ػػب( أحم ػػد ،من ػػور محم ػػد (، )5002
الت ػوازف بػػيف م يػػوـ النظػػاـ العػػاـ وممارسػػة الحقػػوؽ والحريػػات فػػي النظػػاـ الدسػػتوري ،ص  ) 42بػػؿ
يشمؿ كؿ التدابير التي مػف شػلنيا حمايػة السػالـ االجتمػااح وتػوفير الرةػاء وتحقيػؽ العػدؿ وتحقيػؽ
م ػػمحة الجمااػػة  ،وكػػذا القوااػػد التػػي تحمػػي م ػػالب ةا ػػة تعتبػػر حمايتيػػا حػػرورية لسػػالمة أو
رة ػػاء المجم ػػوع أوج ػػزء من ػػو (زك ػػي ،محم ػػود جم ػػاؿ ال ػػديف ( ، )3298ال ػػوجيز ف ػػي النظري ػػة العام ػػة
لاللتزامات في القانوف المدني الم ري ،ص . ) 381
وا

ؿ أف فكرة النظاـ العاـ شرات لحماية الحريات  ،بػؿ يعتبػر شػرطاً لممارسػة الحريػة ،

انطالقاً مف مبدأ أف العدواف امح الحرية ىوأشد

ور اإلةالؿ بالنظاـ العاـ

" النظػػاـ العػػاـ فػػي الت ػػوير الػػديمقراطي ال يعتبػػر انتقا ػاً مػػف الحريػػات بػػؿ شػػرطاً كامن ػاً فييػػا
بااتبػػار أف النظػػاـ العػػاـ ىوك الػػة الحريػػة المشػػتركة لمجمي ػ  ،فالحريػػة والنظػػاـ العػػاـ وجيػػاف لعممػػة
واح ػػدة " (ا ػ ػ ور،محمد ( ، )3213الحري ػػة ف ػػي ال كػ ػريف ال ػػديمقراطي واالش ػػتراكي ،ص  ، 21ص
 ، ) 24فكؿ منيما محدداً لآلةر ومكمالً لو  ،مما يكمؼ مؤنة التوفيؽ بيف النظاـ العاـ والحريات ،
فالنظػػاـ العػػاـ يحػػدد المحظػػورات التػػي يجػػب تجنبيػػا انػػد ممارسػػة الحريػػة  ،وىػػذه الممارسػػة إف أسػػي
استغالليا أ بحت تيدد النظاـ العػاـ  ،ولغمػوض فكػرة النظػاـ العػاـ كانػت – لػدى بعػض ا نظمػة–
سػػي اً مسػػمطاً امػػح الحريػػات  ،ف ذلػػؾ الغمػػوض يسػػيؿ وح ػ مػػا الح ػػر لػػو مػػف اإلداػػاءات-
المسببة لتقييد الحريات أوانتياكيا – تحتيا ،والتذرع بتغمغميا في كن يا  ،فم يوـ النظاـ العاـ يةتمػؼ
حسػػب الوقػػائ والظػػروؼ والسػػياؽ االجتمػػااح وقػػيـ وأسػػس المجتمػ وأىػػداؼ(أحمػػد ،من ػػور محمػػد
( ،)5002التػوازف بػػيف م يػػوـ النظػػاـ العػػاـ وممارسػػة الحقػػوؽ والحريػػات فػػي النظػػاـ الدسػػتوري ،ص
. ) 15
والنظاـ العاـ  -فكرة وقاادة  -ي اغ في شػكؿ ن ػوص دسػتورية أو قانونيػة أويعبػر انيػا
بلحكاـ قحائية (فالقحاء في إطار القانوف ال رنسي م در لقوااد النظاـ العاـ حيث يتولح بمناسبة
ممارسػػة سػػمطتو فػػي الت سػػير تحديػػد مػػا إذا كػػاف الػػنص يتحػػمف قااػػدة آم ػرة أومكممػػة ( ابػػد العػػاؿ،
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محم ػػد حس ػػيف( ، )3228االتجاى ػػات الحديث ػػة ل كػ ػرة النظ ػػاـ الع ػػاـ وم ػػدى الحماي ػػة الدس ػػتورية لحري ػػة
التعاقد ،ىامش

حة . ) 48 ، 49

وقوااد النظاـ العاـ قوااد آمرة وناىية ال يجوز االت اؽ امح مةال تيا فال تكوف محؿ تعاقد
أوات اؽ  -ولكف نطاؽ النظاـ العاـ أوس مف نطاؽ القوااد اآلمػرة – فيػح أساسػيا الم ػمحة العامػة
المتعمقػػة بكيػػاف المجتم ػ وتقدمػػو ورقيػػو والمحافظػػة اميػػو (داوودي ،غالػػب امػػي ( ،)5004المػػدةؿ
إلح امـ القانوف  ،ص  : 81ص 81و أحمد ،من ور محمد ( ،)5002التػوازف بػيف م يػوـ النظػاـ
العاـ وممارسة الحقوؽ والحريات في النظاـ الدستوري  ،ص ) 49
والقيمة الدستورية لمنظاـ العاـ ال ةالؼ امييا  ،بما يجعمو قيػد حقيقػي امػح الحريػة ال رديػة
 ،فالنظاـ العاـ الذي يتحمف ب

ة أساسػية كػؿ القػيـ القانونيػة فػي ذات الوقػت يكػوف أامػح مػف أي

قاادة قانونية ( أحمػد ،من ػور محمػد ( ،)5002التػوازف بػيف م يػوـ النظػاـ العػاـ وممارسػة الحقػوؽ
والحريات في النظاـ الدستوري  ،ص. ) 91 ، 93
أنواع النظام العام :
ويتنػوع النظػػاـ العػاـ إلػػح نظػػاـ اػاـ اقت ػػادى وآةػر سياسػػح وآةػػر اجتمػااح  ،ويرجػ ذلػػؾ
إلح اةػتالؼ المحػاور التػي يغطييػا النظػاـ العػاـ وينػاط بػو تعاىػد وفػرض مقوماتػو فػح ىػذه المحػاور
والمجاالت السياسية واالقت ادية واالجتمااية امح اةتالؼ مناحييا ومكتسباتيا.
فقػػد كػػاف غػػرض فكػرة النظػػاـ العػػاـ ىوالػػدفاع اػػف ال ػػرد  ،ولكػػف تطػػورت ب ػ ة جوىريػػة وتنواػػت
امح النحو التالح إلح :
أولً  :النظام العام السياسي -:
و ىػػو النظػػاـ العػػاـ التقميػػدى  ،فتتجمػػح أىػػداؼ الدولػػة المعا ػرة أساس ػاً فػػي ح ػػظ ا مػػف
واالستقرار بنائيا  ،واقامة العدؿ  ،وأحيؼ إلح ذلؾ تحقيؽ التقدـ االقت ادى والعدالػة االجتماايػة
 ،ووسائميا تتمثػؿ فػح القيػر المػنظـ اػف طريػؽ اسػتةداـ القػوانيف المسػتندة إلػح القػوة الماديػة جيػزة
السمطة( الببالوي ،حازـ ( ، )3229دور الدولة فح االقت اد ،ص . ) 39 ، 31
وا

ػػؿ أف المشػػرع ال يتػػدةؿ إال لجعػػؿ ممارسػػة الحريػػات أكثػػر فااميػػة  ،ووفقػاً لممػػادة 14

مف الدستور ال رنسي  3228فإف القانوف يحدد القوااػد المتعمقػة بالحػمانات ا ساسػية المعتػرؼ بيػا
21

لممواطنيف لممارسة الحريػات العامػة  ،وفػي إطػار ذلػؾ يكػوف مػف حػؽ المشػرع القيػاـ بػالتوفيؽ الػالزـ
بيف احتراـ الحريات وحماية النظاـ العاـ والذي ال يمكف بدونو حماف ممارسة الحريات .
ثانياً  :النظام العام القتصادى والجتماعي -:
يتبمػػور النشػػاط االقت ػػادى فػػح اقػػود واالقػػات قانونيػػة  ،ومػػف الحػػرورى أف تكػػوف الم اركػػز
القانونية واححة ال لبس فييا وال غموض (( الببالوي ،حػازـ ( ، )3229دور الدولػة فػح االقت ػاد،
ص ) 341
فال تترؾ الدولة ا نشطة االقت ادية بيػد أفػراد أوجمااػات تتالاػب بيػا كمػا تشػاء  ،وتجعػؿ
م ػػيرىا بيػػد أولئػػؾ أو ى ػؤالء يقيمػػوف مػػا يريػػدوف أو يمنعونػػو  ،وتكػػوف ا مػػور تحػػت قبحػػة أيػػدييـ
ووفقػاً ىػوائيـ وم ػػالحيـ الشة ػية ورغبػػاتيـ ال رديػة  ،دونمػػا وزف يػة م ػػمحة اامػة أوقوميػػة ،
فحػ ػالً ا ػػف ىج ػػر مب ػػادئ التػ ػوازف التمق ػػائي أوالطبيع ػػي لألنش ػػطة التجاري ػػة وموازيني ػػا  ،وف ػػي ا ػػر
كالع ر الذي نتعايش فيو – ونحاوؿ أف نتكيؼ م معطياتو – القائـ امػح أسػس العولمػة ومبادئيػا
 ،وفي ظؿ ح ار جنودىا ومقتحياتيا  ،فال ركوف لغير إحكاـ السػيطرة امػح ا نشػطة االقت ػادية
وحدودىا ومنتياىيا  ،وال يترؾ انانيا لمحض ال دفة أواالحتماؿ .
وقد طور ال كر االقت ادى والمػالح اػدداً مػف الم ػاىيـ ا ساسػية ؛ لتبريػر تػدةؿ الدولػة فػح
المجاؿ االقت ادى  ،ولعؿ أىـ ىذه الم اىيـ ىوفكرة السم أوالةدمات العامػة  ،فيػذه سػم أوةػدمات
أساسية لممجتم  ،ولكف السوؽ ال ت مب لتوفيرىا إما ف من عتيا تجاوز المسػت يد منيػا وي يػد منيػا
الغيػػر بالحػػرورة وبػػذلؾ ال ي ػػدؽ امييػػا مبػػدأ الق ػػر ،فالػػدفاع أوالعدالػػة ال يمكػػف توفيرىػػا لشػػةص
دوف أف يست يد منيا الجمي ( الببالوي ،حازـ ( ، )3229دور الدولة فح االقت اد  ،ص . ) 51
ويعػرؼ النظػػاـ العػػاـ االقت ػػادى واالجتمػػااح بلنػػو تػػدةؿ الدولػػة فػػي القطااػػات االقت ػػادية
بتنظيـ كثير مف الموحواات والعالقات االقت ادية تحت حغط الظروؼ االقت ػادية واالجتماايػة
وبتػػلثير اإلتجاىػػات االجتماايػػة وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ال ػػالب العػػاـ االقت ػػادى ( أبوالةير،اػػادؿ
السعيد محمد ( ،)3222الحبط اإلداري وحدوده ،ص ) 322
وامومػاً فػػإف التوجيػػو االقت ػػادى لمدولػػة بإةحػػاع التعيػػدات واالت اقػػات الةا ػػة لألغػراض
االقت ادية التي ترسميا الدولة  ،ىوما يدةؿ في ىذا النوع مف النظاـ العاـ  ،وأبرز مثاؿ امح ذلؾ
تنظ ػػيـ ا س ػػعار( العش ػػماوي،أيمف إبػ ػراىيـ ( ،)5005م ي ػػوـ العق ػػد وتط ػػوره ،ص  ، )21م ػػف تحدي ػػد
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جبرى لمثمف في بعض البيوع أو لألجرة في بعض اقود اإليجار (ابد العاؿ ،محمد حسيف()3228
 ،االتجاىات الحديثة ل كرة النظاـ العاـ ومدى الحماية الدستورية لحرية التعاقد ،

حة ) 80

وي رؽ ال قو بيف نوايف مف النظاـ العاـ االقت ػادي أحػدىما موجػو والثػاني لمحمايػة  ،ف ػي ا وؿ
يكوف ىناؾ توجيو لالقت اد القػومي أودفػ النشػاط التعاقػدي فػي اإلتجػاه الػذي يبػدوأكثر ن عػاً أوفائػدة
لمجمااػػة وقػػد يسػػتبعد مػػا يتعػػارض م ػ ىػػذا التوجيػػو مػػف اقػػود ةا ػػة  ،حيػػث ي ػػرض م يػػوـ معػػيف
لممن عة االجتمااية .
" فم ػػف أج ػػؿ مكافح ػػة التح ػػةـ تم ػػارس الحكوم ػػة سياس ػػة التس ػػعير فتح ػػدد بن س ػػيا أس ػػعار الس ػػم
والة ػػدمات  ،وىنػ ػػاؾ ح ػػد أق ػ ػػح لم وائ ػػد  ،وآةػ ػػر سػ ػػعار بع ػػض السػػػم  ،وآة ػػر ج ػ ػرة ا مػػػاكف
وا ارحػػي الزرااي ػػة  ،وىن ػػاؾ ح ػػد أق ػػح لسػػااات العم ػػؿ  ،وآة ػػر لمس ػػاحة ا رض الزرااي ػػة الت ػػي
يجػػوز اسػػتئجارىا  ،وىنػػاؾ شػػروط ال يجػػوز لممتعاقػػديف ادراجيػػا فػػي محػػموف اقػػدىـ كشػػرط الػػدف
بالذىب  ،وىناؾ شروط ال يجوز لممتعاقديف استبعادىا مف محػموف اقػدىـ كشػرط اػد الحػماف إذا
كػاف البػائ أوالمػؤجر قػد أة ػح اػف غػػش سػبب ىػذا الحػماف" ( العشػماوي ،أيمػف إبػراىيـ ()5005
م يوـ العقد وتطوره ،ص. ) 312
 ،بينمػػا الثػػاني يحمػػي النشػػاط االقت ػػادى ال ػػردي  ،ولكػػف كالىمػػا لػػو ذات ا سػػموب القػػانوني
المتمثؿ فح قوااد مقيدة لمحريػة ال رديػة فػي مجػاؿ العقػود ( أبوالةير،اػادؿ السػعيد محمػد (،)3222
الحبط اإلداري وحدوده،ص ) 505
حق ػاً لػػـ يعػػد دور الدول ػػة قا ػ اًر امػػح ت ػػوفير ا مػػف فػػح ال ػػداةؿ والةػػارج وحػػماف اس ػػتقرار
اإلطػػار الق ػػانونح لمنش ػػاط االقت ػػادى  ،بػػؿ أ ػػبحت الدول ػػة مس ػػئولة اػػف ت ػػوفير ق ػػدر م ػػف الحق ػػوؽ
االقت ادية واالجتمااية لممواطنيف وحماف تحقيؽ درجة أكبر مف العدالة والمساواة بينيـ  ،وتطور
الدولػػة مػػف مجػػرد حػػارس يحػػوؿ دوف الةػػروج اػػف قوااػػد المعبػػة إلػػح مشػػارؾ فػػح النشػػاط االقت ػػادى
واالجتمػػااح بالعمػػؿ امػػح تػػوفير اػػدد مػػف الةػػدمات والسػػم ا ساسػػية لممػواطنيف  ،وظيػػرت بالتػػالح
أفك ػػار ا ػػف دور دول ػػة الرفاىي ػػة الت ػػح ينبغ ػػح أف تق ػػدـ المزي ػػد م ػػف الة ػػدمات االجتمااي ػػة لممػ ػواطنيف
وتؤمنيـ حػد العديػد مػف المةػاطر  ،وارتػبط دور الدولػة فػح ذلػؾ بت ازيػد دور الدولػة فػح إاػادة توزيػ
الدةوؿ والثروات بما يحقؽ مزيدا مف العدالة والمساواة بيف المػواطنيف ( البػبالوي ،حػازـ (، )3229
دور الدولة فح االقت اد ،ص . ) 11
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مما سبؽ ارحو نتبيف أف ا سػاس الدسػتوري لمحػؽ فػي بيئػة آمنػة يجػد مادتػو فحػالً اػف طائ ػة
الحقػػوؽ و الحريػػات المرتبطػػة بػػو  ،النظػػاـ العػػاـ بااتبػػاره الظييػػر المعتبػػر لألمػػف البيئػػي و التوثيػػؽ
القانوني ىداب الحؽ في بيئة آمنة .
حتػػح إذا مػػا انتيينػػا مػػف التعػػرؼ امػػح التل ػػيؿ الدسػػتوري لمحػػؽ موحػػوع البحػػث يثػػور التسػػاؤؿ
حػػوؿ مػػا إذا كػػاف لألفػراد مقاحػػاة حكومػػاتيـ بشػػلف تػػوفير الحػػؽ فػػي بيئػػة آمنػػة أـ أف ىػػذا الحػػؽ مػػف
الحقوؽ المتوق ة امح ظروؼ و موائمات ؟
ف ػػي البداي ػػة نش ػػير إل ػػح أف ال ػػبعض ي ػػذىب إل ػػح أف الحري ػػة ق ػػد تو ػػؼ باإليجابي ػػة وق ػػد تو ػػؼ
بالسمبية و قد تو ؼ بلنيا وسط بػيف اإليجابيػة و السػمبية  ،و ا ةيػرة تكػوف حينمػا توجػب طبيعتيػا
امػػح الدولػػة توفيرىػػا لألف ػراد دوف أى الت ػزاـ سػػمبح أوايجػػابح  ،وانمػػا يكػػوف مجػػرد واجػػب يتوقػػؼ مػػداه
امػػح مػػا يكػػوف ليػػذه الحريػػات مػػف أىميػػة اجتماايػػة أوسياسػػية أو اقت ػػادية وذلػػؾ بػػالنظر لممبػػادئ
السػػائدة فػػح المجتم ػ  ،مثػػؿ تػػوفير مسػػكف مناسػػب ،وحػػؽ التعمػػيـ (اػػامر  ،حمػػدى اطيػػة م ػػط ح
( ، )5008حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتػو العامػة ا ساسػية فػح القػانوف الوحػعح وال قػو اإلسػالمح،
ص. ) 38
وتكػػوف اإلجابػػة امػػح ىػػذا التسػػاؤؿ  -وفػػؽ المنحػػح السػػابؽ  -تكػػوف بػػلف ىػػذا الحػػؽ مػػف حقػػوؽ
الجيؿ الثالث و التي تتوقؼ امح ظروؼ اقت ادية و إمكانيات ماديػة وتتطمػب حػد أدنػح مػف التقػدـ
في كافة المجاالت وة و اً حقوؽ اإلنساف  ،بااتبػار أف الو ػوؿ ليػذه الطائ ػة مػف الحقػوؽ إنمػا
يعني أف الدولة قد مكنت أفرادىا مف التمت بحقوقيـ ذات الجيميف ا وؿ و الثاني .
و لكننػػا نػػرى أف الحػػؽ فػػي بيئػػة سػػميمة و

ػػحية ومتوازنػػة ىػػو مػػف الحقػػوؽ التػػي تتطمػػب ت ػوافر

إمكانيات وظروؼ اقت ػادية تسػيؿ ميمػة الدولػة فػي ذلػؾ  ،و ىػو وفقػاً لمػرأي سػالؼ البيػاف موقػوؼ
امح معطيات مةتم ة  ،أما بالنسبة لموحوع بحثنا و ىو الحؽ في بيئة آمنة فيو يتطمب تلميناً مف
ادد مف ا ةطار و تتعيد الدوؿ باالحطالع بمياـ دفااية و أمنيػة و اقت ػادية وثقافيػة بمػا يحقػؽ
الحد ا دنح مف التمت بيذا الحؽ الطبيعي لكؿ إنساف  ،فػالحيز التنظيػري لمحػؽ فػي بيئػة آمنػة يجػد
داه في اديد مف المبادئ الدستورية و يتحدد ظييره في

ؾ الحقػوؽ و الحريػات المعتػرؼ بيػا ،

كمػػا يجػػد مرسػػاه فػػي الوثػػائؽ الدسػػتورية  ،و ي ػػرض مناطػػو فػػي الحػػرورات اإلنسػػانية  ،و يتبػػدى
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مسعاه في الػدوؿ الديمقراطيػة  ،و ال يجػب أف يو ػؼ ىػذا الحػؽ بلنػو سػمبي بػؿ ىػو إيجػابي يحتػاج
لتدةؿ الدولة لتوفيره .
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توصيات البحث:
بعد أف حاولنا سػبر غػور ماىيػة الحػؽ فػي بيئػة آمنػة والتعػرؼ امػح أساسػو الدسػتوري  ،نػرى أنػو
يستوجب الةطوات اآلتية :
أولً  :ت حيب مسار ا نظمة القانونية المعالجة لقحايا البيئة الطبيعية بتحقيؽ سباؽ إنجازات و
إحراز أىداؼ ممموسة في مسااي الوثائؽ الدولية التقدمية في ىذا المجاؿ .
ثانياً  :ةمؽ تحػوؿ د ارمػاتيكي فػي مػراؽ التن يػذ اإلداري لمقػوانيف البيئيػة  ،و إجػراء التنقيػة الدوريػة
لإلدارة المكم ة بالتن يػذ  ،بػإجالء العطػب اإلداري وت ػ ية الغمػوض اإلجبػاري فػي أنظمتنػا العربيػة ،
و إحالؿ الش افية و النزاىة ترويحاً شباح ال ساد و اإلفساد .
ثالث ثاً  :تة ػػيب التربػػة البش ػرية بػػا دواء ا ةالقيػػة و الوسػػطية و تدشػػيف ةط ػوات اسػػتباقية فػػي
طريؽ التنمية المستدامة في مجاؿ ا مف ال كري .
رابع ثاً  :إق ػػاء ال كػػر ا

ػػولي المتطػػرؼ و المغػػالي فػػي بسػػط السػػيطرة ا حاديػػة امػػح الجمػػوع

اإلنسانية و بتقديـ النزااات ال كرية و النقاشات البناءة امح العنؼ والتع ب .
خامساً  :إ ػالح ال جػوات االقت ػادية الداامػة لمتػدىور و المنشػطة لمتشػرذـ  ،بحػماف الشػ افية
ةط ػػوة أول ػػح و بك ال ػػة ح ػػؽ الح ػػوؿ ام ػػح المعموم ػػات ةط ػػوة ثاني ػػة  ،وتثميثػ ػاً بك ػػبب جم ػػاح ال س ػػاد
المنتشي في معاقؿ مشيدة .
سادساً  :إن اذ القانوف و احتراـ مبدأ سيادتو امح الكافة بال تمييز و ال انت .
سثثثابعاً  :حماي ػػة المػ ػواطنيف م ػػف اإلرى ػػاب والعن ػػؼ ى ػػو أوؿ مالم ػػب ا م ػػف البيئ ػػي  ،ل ػػذلؾ يك ػػوف
تج يؼ منابعو ىوأوؿ ما تحطم بو الدوؿ الناىحة في ىذا المحمار .
ثامناً  :إيماناً بلف ا مف االقت ادي يحقؽ الحد ا دنح مف ا مف البيئي  ،فإنو يجب إحراز قػدر
مف الرفاىية لممواطف بةمؽ حالة مف الرحاء الن سي اف ا داء الحكومي في مجاؿ الغذاء و الدواء
و ال حة امح ا قؿ .
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تاسثثعاً  :إفشػػاء الحقيقػػة الكامنػػة بػػلف السػػمطة شػػرات لتةػػدـ ال ػػرد و لػػيس لتقيػره  ،و ذلػػؾ بإاػػادة
ا مور إلح ن ابيا في دولة القانوف .
عاش ارً  :مراجعة آليات التن يذ لقوانيف حماية البيئة و تنقيتيا مما يشوبيا مف نقائص و أاطاب ،
و العودة لأل ؿ القائؿ أف العيب في التطبيؽ و ليس في النص .
إحدى عشر  :تسةير اإلمكانات الال متناىية التي توفرىا تقنية المعمومات مف أجؿ إحالؿ تنمية
مستدامة اقت ادية واجتمااية وبيئية .
إثنثثى عشثثر  :سػػراة الت ػػدي لإلرىػػاب اإللكترونػػي وتك ػريس اػػدد مػػف الةب ػراء التقنيػػيف فػػي ىػػذا
المجاؿ  ،و حبط البيئة اإللكترونية تشريعياً وادارياً .
ثالث عشر  :حماف ن اذ المواطنيف جمػيعيـ – بػدوف تمييػز – إلػح أجيػزة الدولػة و مؤسسػاتيا ،
فحالً اف ك الة ةحوايا لقوانيف ال يجوز دمغيػا و م اراػاة شػ افية ت ػرفاتيا و محاسػبتيا و تقػويـ
أةطائيا (درويش ،محمػد فيػيـ ( ، )5030مرتكػزات الحكػـ الػديمقراطي و قوااػد الحكػـ الرشػيد ،ص
. ) 39

26

المراجع والمصادر :
 جبر  .محمود سالمة :الحماية الدستورية والقحائية لمحقوؽ ا ساسية فح العمؿ الطبعػة
ا ولح  (،مطبعة أبناء وىبة حساف  ،القاىرة ،ط. ) 5002 ، 3
 نافعػػة ،حسػػف و ابػػد الػػرحمف  ،حمػػدي و معػػوض ،جػػالؿ  :مقدمػػة فػػح امػػـ السياسػػة ،
(ج ، 3دارالجامعة لمطبااة والنشر ،القاىرة . )5005/5003 ،
 جمػػاؿ الديف،سػػامي  :القػػانوف الدسػػتورى والشػػراية الدسػػتورية  ،الطبعػػة الثانيػػة  ،منشػػلة
المعارؼ ( . ) 5002
 درويش ،محمػد فيػيـ  :مرتكػزات الحكػـ الػديمقراطح وقوااػد الحكػـ الرشػيد ( دار النيحػة
العربية ،القاىرة . )5030 ،
 ابد اهلل ،ابدالغنح بسيونح  :النظـ السياسية .
 ش ػػيحا  ،إبػ ػراىيـ اب ػػد العزي ػػز واب ػػد الوى ػػاب  :محم ػػد رفع ػػت ال ػػنظـ السياس ػػية و الق ػػانوف
الدستورى ( .) 5002
 الطماوي ،سميماف  :النظرية العامة لمق اررات اإلدارية ( ط. )3211 ، 5
 الجرؼ ،طعيمة  :مبدأ المشرواية وحوابط ةحوع الدولة لمقانوف(. )3219
 فيمي ،م ط ح أبوزيد  :فف الحكـ فح اإلسالـ (. )3285
 و

ي ،م ط ح كماؿ  :مبدأ المشرواية فح النظاـ اإلسالمح(. )3290

 السناري ،محمد ابد العاؿ :تطور مبدأ المشػرواية مػف ال رديػة الشػكمية إلػح الموحػواية
والمذىبية  ،دراسة فح ال كر ال رنسح واالنجميزى وا لمانح والماركسػح واإلسػالمح ( دار
النيحة العربية ).
 ابػػد الحميػػد ،ابػػدالعظيـ ابػػد السػػالـ  :حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو العامػػة  ،وفق ػاً حػػدث
الدسػػاتير العالميػػة والمواثيػػؽ الدوليػػة  ،د ارسػػة مقارنػػة  ( ،دار النيحػػة العربيػػة ،ج، 3ط3
. )5002،
 ابػػد العػػاؿ ،ثػػروت  :الحمايػػة القانونيػػة لمحريػػات العامػػة بػػيف الػػنص و التطبيػػؽ ( ،دار
النيحة العربية  ،القاىرة .)5004،
 النجػػار ،زكػػح محمػػد ،القػػانوف الدسػػتورى  :المبػػادئ الدسػػتورية العامػػة  ،النظػػاـ الدسػػتورى
الم رى  ( ،ط، 3دار النيحة العربية  ،القاىرة . ) 3222 ،
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 ىيكػػؿ ،السػػيد ةميػػؿ  :االتجػػاه نحػػو تقويػػة السػػمطة التن يذيػػة فػػح الدولػػة المعا ػرة ( ،دار
النيحة العربية ،القاىرة ) .
 أرناؤوط ،محمد السيد  :اإلنساف وتموث البيئة ( ط. )5000، 5
 ال قي ،محمد ابد القادر :البيئة مشاكميا و قحاياىا و حمايتيا مف التموث (. )3222
 أبوالمجد ،أشرؼ ابد ال تاح  :التنظيـ الدستوري لمحقوؽ و الحريات االقت ادية ( منشلة
المعارؼ . )5002،
 ابػػد النعيـ،أسػػامة  :د ارسػػة لػػبعض الجوانػػب القانونيػػة لج ػرائـ االتجػػار بالبشػػر فػػي ظػػؿ
القانونيف رقمي  2لسنة  5030و 14لسنة  ، 5030بحث مقدـ لمجنة الوطنية التنسيقية
لمكافحة و من االتجار بالبشر . )5032(،
 سػػرور،فتحي:الحمايػػة الدسػػتورية لمحقػػوؽ والحريػػات( دار الشػػروؽ  ،ط ، 3نػػادي القحػػاة
)3222،
 ابػػداليادي ،مػػاىر :حقػػوؽ اإلنسػػاف  ،قيمتيػػا القانونيػػة وأثرىػػا امػػح بعػػض فػػروع القػػانوف
الوحعح ( ،دار النيحة العربية. )3284،
 حس ػػف ،أحم ػػد إبػ ػراىيـ  :غاي ػػة الق ػػانوف  ،د ارس ػػة ف ػػح فمسػ ػ ة الق ػػانوف ( دار المطبوا ػػات
الجامعية )
 ة ػػاطر ،شػ ػريؼ يوس ػػؼ حمم ػػح  :الحماي ػػة الدس ػػتورية لمب ػػدأ الك ارم ػػة اإلنس ػػانية  ،د ارس ػػة
مقارنة ( ،دار النيحة العربية . )5001،
 سالمة ،أحمد ابد الكريـ :قانوف حماية البيئة اإلسالمي مقارناً بالقوانيف الوحػعية( ،ط3
. )3221،
 مؤنس  ،محمد محب الديف  :البيئة في القانوف الجنائي  ،دراسة مقارنة ( مكتبة ا نجمو
الم رية . )3222،
 أحمد ،من ور محمد :التوازف بيف م يوـ النظاـ العػاـ وممارسػة الحقػوؽ و الحريػات فػي
النظاـ الدستوري (،دار النيحة العربية. )5002،
 ىرجة ،م ط ح مجدى  :العقد المدنح  ،أركانو آثاره بطالنو (. )5005
 زكػػي ،محمػػود جمػػاؿ الػػديف  :الػػوجيز فػػي النظريػػة العامػػة لاللت ازمػػات فػػي القػػانوف المػػدني
الم ري ( الطبعة الثالثة  ،مطبعة جامعة القاىرة . )3298 ،
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 ا

ور،محمد  :الحرية في ال كريف الديمقراطي واالشتراكي ( ط ، 3دار ال كػر العربػي،

القاىرة . )3213،
 ابػ ػػد العػ ػػاؿ ،محمػ ػػد حسػ ػػيف :االتجاىػ ػػات الحديثػ ػػة ل ك ػ ػرة النظػ ػػاـ العػ ػػاـ ومػ ػػدى الحمايػ ػػة
الدستورية لحرية التعاقد ( دار النيحة . )3228 ،
 داوودي ،غالب امي  :المدةؿ إلح امـ القانوف  ( ،دار وائؿ لمنشر ،اماف. )5004،
 أحمد ،من ور محمد  :التوازف بيف م يػوـ النظػاـ العػاـ وممارسػة الحقػوؽ والحريػات فػي
النظاـ الدستوري ( دار النيحة العربية . )5002،
 الببالوي ،حازـ  :دور الدولة فح االقت اد ( دار الشروؽ . )3229،
 أبوالةير،ا ػ ػػادؿ الس ػ ػػعيد محم ػ ػػد  :الح ػ ػػبط اإلداري وح ػ ػػدوده ( الييئ ػ ػػة الم ػ ػ ػرية العام ػ ػػة
لمكتاب ،القاىرة . )3222،
 العشماوي،أيمف إبراىيـ  ،م يوـ العقد وتطوره ( دار النيحة العربية ،القاىرة . )5005،
 درويػ ػػش ،محمػ ػػد فيػ ػػيـ  ،مرتك ػ ػزات الحكػ ػػـ الػ ػػديمقراطي و قوااػ ػػد الحكػ ػػـ الرشػ ػػيد ( دار
النيحة العربية . )5030،

رسائل الدكتوراه :
 أحم ػػد .اب ػػد اهلل ج ػػاد ال ػػرب  ،حماي ػػة البيئ ػػة م ػػف التم ػػوث ف ػػي الق ػػانوف اإلداري و ال ق ػػو
اإلسالمي  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة أسيوط . )5002(،
 اػػامر  ،حمػػدى اطيػػة م ػػط ح  ،حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف وحرياتػػو العامػػة ا ساسػػية فػػح
القانوف الوحعح وال قو اإلسالمح  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتػوراه  ،كميػة الحقػوؽ جامعػة
طنطا . )5008(،
 ابػػد النعػػيـ ،أسػػامة أحمػػد  ،الحمايػػة الدسػػتورية لحريػػة التعاقػػد  ،رسػػالة دكتػػوراه  ،جامعػػة
أسيوط . )5034(،

المجالت العممية :
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 ا حيدب ،إبراىيـ بف سميماف  ،أمف و حماية البيئة  ،بحث مقدـ لندوة أمف وحماية البيئػة
 ،الندوة العممية الثانية و ا ربعػوف  ،أكاديميػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ  ،ا منيػة  ،مػف : 5
 4جمادي اآلةرة  3439ىػ  31 : 34 -أكتوبر .3221 ،
 العشػػري،ابد اليػػادي محمػػد  ،دور الشػػرطة فػػي تحقيػػؽ ا مػػف البيئػػي  ،بحػػث مقػػدـ لنػػدوة
أمػػف وحمايػػة البيئػػة  ،النػػدوة العمميػػة الثانيػػة و ا ربعػػوف  ،أكاديميػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػوـ
ا منيػػة  ،مػػف  4 : 5جمػػادي اآلة ػرة  3439ىػ ػ  31 : 34 -أكتػػوبر ،3221،إ ػػدار
مركز الدراسات و البحوث  :الرياض  3432ىػ  3228 -ـ.
 ةميػػؿ ،اثمػػاف – تطػػور م يػػوـ حقػػوؽ اإلنسػػاف – منشػػور بمجمػػة اػػالـ ال كػػر – الكويػػت
( ،3293يناير و مارس ).
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