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 مقدمة:تعد مشكالت البٌئة( )1من أعقد المشكالت التً تواجه العالم فً الوقت الحاضر وتهدد
وجوده مستقبالً ،وهذه المشكالت لٌست وهما بل غدت واقعا ً ملموسا ً ٌعانً منه كل
إنسان فً العالم ،ال سٌما بعد ما أحدثته التقنٌات الحدٌثة والصناعات المتقدمة من
أضرار داهمة للبٌئة باتت تهدد حٌاة اإلنسان وتنذر بفناء العدٌد من النباتات والكائنات
الحٌة واستنزاف الموارد الطبٌعٌة.
ومشكالت البٌئة لٌست جدٌدة أو طارئة بالنسبة لكوكب األرض ،وإنما الجدٌد فٌها هو
زٌادة شدة التلوث كما ً وكٌفا ً ،حٌث تعانً البٌئة حالٌا ً من تلوث خطٌر وتدهور جسٌم
ٌشمل كل صورها.
كما أن انتشار الحروب فً المنطقة العربٌة أدي إلً دمار بٌئً شامل بمناطق النزاع
وغالبا ً ما تمتد آثاره إلً مناطق أخري من العالم.
والتلوث البٌئً( )2أصبح خطر مشتركا ٌهدد البشر فً العالم ونظراً لخطورته ،فقد بدأت
الدول فً شتً أنحاء العالم تهتم بالبٌئة سواء علً المستوي الوطنً أو اإلقلٌمً أو
الدولً ،وذلك للحفاظ علٌها واستحداث الوسائل القانونٌة بقصد منع االعتداء علٌها،
السٌما وإنها لٌست من المشكالت التً تصٌب دول بعٌنها ،وإنما هً مشكلة كونٌة
عابرة للحدود( ، )3والتصدي لها ٌتطلب تكاتف بٌن الدول.
فالعالم الٌوم أصبح مقتنعا تمام االقتناع بؤهمٌة معالجة المشاكل البٌئٌة ،ومن ثم انشغللت
بها جمٌع الدول وانعقدت من أجلهغا العدٌغد مغن المغإتمرات المحلٌغة والدولٌغة ،واهغتم بهغا
 -1ػشفذ اٌّبدح( ِٓ )1/1لبٔ ْٛاٌج١ئخ اٌّصش ٞسلُ ٌ 4غٕخ 1994؛ اٌج١ئخ ثؤٔٙب":اٌّح١ظ اٌح ٞٛ١اٌز٠ ٞشًّ
اٌىبئٕبد اٌح١خ ِٚب ٠حزِٛ ِٓ ٗ٠ٛاد ِٚب ٠ح١ظ ثٙب ِٓ ٘ٛاء ِٚبء ٚرشثخ ِٚب ٠م ّٗ١اإلٔغبْ ِٓ ِٕشآد".
ٚػشفذ اٌّبدح األ ِٓ ٌٟٚإٌظبَ اٌؼبَ ٌٍج١ئخ اٌغؼٛدٞ؛ اٌج١ئخ ثؤٔٙب":وً ِب ٠ح١ظ ثبإلٔغبْ ِٓ ِبء ٛ٘ٚاء ٠ٚبثغخ
ٚفضبء خبسجٚ ،ٟوً ِب رحز٘ ٗ٠ٛزٖ األٚعبط ِٓ جّبد ٔٚجبد ٚحٛ١اْ ٚأشىبي ِخزٍفخ ِٓ طبلخ ٔٚظُ ٚػٍّ١بد
طج١ؼ١خ ٚأٔشطخ ثشش٠خ".
 -2ػشفذ اٌّبدح( ِٓ )7/1لبٔ ْٛاٌج١ئخ اٌّصشٞ؛ رٍٛس اٌج١ئخ ثؤٔٗ":وً رغ١ش ف ٟخٛاص اٌج١ئخ ٠ئد ٞثطش٠ك ِجبشش أٚ
غ١ش ِجبشش اٌ ٟاإلضش اس ثصحخ اإلٔغبْ ٚاٌزؤص١ش ػٍِّ ٟبسعزٗ ٌح١برٗ اٌطج١ؼ١خ ،أ ٚاإلضشاس ثبٌّٛائً اٌطج١ؼ١خ أٚ
اٌىبئٕبد اٌح١خ أ ٚاٌزٕٛع اٌح(ٞٛ١اٌجٌٛٛ١ج.")ٟ
ٚػشفذ اٌّبدح األ ِٓ ٌٟٚإٌظبَ اٌؼبَ ٌٍج١ئخ اٌغؼٛدٞ؛ رٍٛس اٌج١ئخ ثؤٔٙبٚ":جٛد ِبدح أ ٚأوضش ِٓ اٌّٛاد أ ٚاٌؼٛاًِ
ثىّ١بد أ ٚصفبد أٌّ ٚذح صِٕ١خ رئد ٞثطش٠ك ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش اٌ ٟاإلضشاس ثبٌصحخ اٌؼبِخ أ ٚاألح١بء أٚ
اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ أ ٚاٌّّزٍىبد ،أ ٚرئصش عٍجب ً ػٍٛٔ ٟػ١خ اٌح١بح ٚسفب٘١خ اإلٔغبْ".
 -3أظش :أِ.حّذ طبٌج -ٟأِ.حّذ عبحً ،أّ٘١خ اٌطبلخ اٌّزجذدح ف ٟحّب٠خ اٌج١ئخ ألجً اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ -ػشض
رجشثخ أٌّبٔ١بِ ،جٍخ اٌجبحش -جبِؼخ ٚسلٍخ -اٌجضائش ،اٌؼذد  ،6عٕخ  ،2002ص ِٕ ،201شٛس ػٍ ٝساثظ:
http://rcweb.luedld.net/rc6/16-Talbi.pdf
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الكثٌر من المفكرٌن والعلماء وحتى عامة الناس ،وتسعى الدول جاهدة إلغى حماٌغة البٌئغة
من خالل جملة من اإلجراءات(.)4
هذا ولما كانت الحاجة إلً بٌئة مالئمة وصحٌة قد أضحت من الحاجات العامة(من
الحقوق) التً تحتاج إلً تدخل الدولة إلشباعها ،فقد بات لزاما ً علٌها اللجوء إلً كافة
الوسائل والمكنات من أجل تحقٌق هذا الهدف ،ال سٌما وأن هذه الحاجة قد ارتفعت إلً
مرتبة الحق العام وأصبحت موضع نص من قبل الوثائق الدولٌة والدستورٌة فً العدٌد
من دول العالم.
ومن أجل ذلك ،تؤسس علً نشؤة حق اإلنسان فً البٌئة ،وجود التزام علً الدولة
بالتدخل لحماٌة البٌئة تؤسٌسا ً علً الحماٌة الدولٌة والدستورٌة لذلك الحق ،غٌر أن
المفهوم التقلٌدي للتدخل المتعارف علٌه والمتمثل فً الدور العالجً للدولة لحماٌة
البٌئة ،والذي ٌعنً تدخل الدولة لحماٌة البٌئة بعد وقوع تحقق المخاطر البٌئٌة ووقوع
األضرار بدأ ٌتواري وذلك لتجلً دور جدٌد للدولة ٌتمثل فً الدور الوقائً لحماٌة
البٌئة.
ومن ثم فقد أدي نشوء التزام علً الدولة بالتدخل لحماٌة البٌئة( ،)5إلً قٌام األجهزة
اإلدارٌة للدولة إلً اتخاذ كل ما ٌلزم من آلٌات وتدابٌر وقائٌة لحماٌة البٌئة ووقاٌتها من
األضرار.
 أهمية البحث:حماٌة البٌئة من الموضوعات التً لها أهمٌة باللة فً العصر الحالً ال سٌما بعد
ارتفاع ظاهرة التلوث جراء النهضة االقتصادٌة فً مختلف أنحاء العالم ،نظراً
الر تباطها الوثٌق بحٌاة اإلنسان والحٌوان والنبات؛ فسلوكٌات األفراد ٌمكن أن تكون لها
تؤثٌر سلبً علً الوسط الطبٌعً إذا لم تضبط بقواعد ترسم حدودها.

 -4أظش :د.وّبي سص٠ك ،دٚس اٌذٌٚخ ف ٟحّب٠خ اٌج١ئخ ،ص  ،95ثحش ِٕشٛس ػٍ ٝساثظ:
http://rcweb.luedld.net/rc5/9_BLD_rezig%20kamal_Ar.pdf
 -5ػشفذ اٌّبدح  ِٓ 9/1لبٔ ْٛاٌج١ئخ اٌّصشٞ؛ حّب٠خ اٌج١ئخ ثؤٔٙب":اٌّحبفظخ ػٍِ ٟىٔٛبد اٌج١ئخ  ٚاالسرمبء ثٙب ٚ ،
ِٕغ رذ٘ٛس٘ب أ ٚرٍٛصٙب أ ٚاإللالي ِٓ حذح اٌزٍٛس ٚرشًّ ٘زٖ اٌّىٔٛبد اٌٛٙاء  ٚاٌجحبس  ٚاٌّ١بٖ اٌذاخٍ١خ ِزضّٕخ ٔٙش
إٌ ٚ ً١اٌجح١شاد  ٚاٌّ١بٖ اٌجٛف١خ ٚاألساضٚ ، ٟاٌّحّ١بد اٌطج١ؼ١خ  ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ األخش ،"ٜثّٕ١ب ػشفذ اٌّبدح
ٔ ِٓ 2 /1ظبَ اٌج١ئخ اٌغؼٛدٞ؛ حّب٠خ اٌج١ئخ ثؤٔٙب ":اٌّحبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٕٚغ رٍٛصٙب ٚرذ٘ٛس٘ب ٚاٌحذ ِٓ رٌه".
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 أهداف البحث:تهدف هذه الدراسة إلً الوقف علً أساس التزام الدولة بالتدخل الوقائً لحماٌة البٌئة
وإٌجاد آلٌات تستخدمها لحماٌة البٌئة من التلوث وحسن استلالل الثروات البٌئٌة
والعٌش فً بٌئة سلٌمة ونظٌفة.
 خطة البحثنقسم البحث إلً مبحثٌن:
المبحث األول :أساس التزام الدولة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة.
المبحث الثاني :آليات حماية البيئة.

المبحث األول
أساس التزام الدولة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة
السإال الذي ٌطرح نفسه :ما هو أساس التزام الدولة بحماٌة البٌئة؟ ما الذي ٌدفع أجهزة
الدولة إلً التدخل لحماٌة البٌئة؟ ما الذي ٌلزمها وٌفرض علٌها التدخل لحماٌة البٌئة؟
أولا -الدستور:
ٌتؤسس التزام الدولة بالتدخل الوقائً لحماٌة البٌئة علً وجود حق معترف به توجب
الدساتٌر حماٌته ،أال وهو حق اإلنسان فً بٌئة صحٌة .فوجود حق لإلنسان فً أن ٌحٌا
فً بٌئة سلٌمة وصحٌة أوجب علً الدولة أن تتدخل بما لها من أدوات وآلٌات لحماٌة
البٌئة ،ومن ثم تحقٌق الحماٌة األمثل لذلك الحق بالتبعٌةٌ ،كون تدخلها فٌه وقائٌا ً ولٌس
عالجٌا ً(.)6
وقد تمثلت الخطوة األولً نحو االعتراف بالقٌمة الدستورٌة للحق اإلنسانً فً بٌئة
خالٌة من التلوث فً الفكرة التً أعرب عنها ألول مرة مإتمر استكهولهم عام 1792

 -6أ .أِ١شح ػجذ هللا ثذس ،األعبط اٌذعزٛس ٞالٌزضاَ جٙخ اإلداسح ثبٌزذخً اٌٛلبئٌ ٟحّب٠خ اٌج١ئخِ ،جٍخ اٌجحٛس اٌمبٔ١ٔٛخ
ٚااللزصبد٠خ ،رصذس٘ب وٍ١خ اٌحمٛق -جبِؼخ إٌّصٛسح ،اٌؼذد  -51أثش ،2012 ً٠ص .3
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الذي قرر فً مادته األولً أن لإلنسان حقا ً أساسٌا ً فً تؤمٌن ظروف حٌاة مرضٌة فً
بٌئة مناسبة تسمح له بالعٌش بكرامة ورغد العٌش.
وقد اعترفت دساتٌر كثٌر من الدول بحق كل مواطن فً بٌئة مالئمة وصحٌة ،حٌث
كان الحماٌة تقرها التشرٌعات العادٌة ولٌست الدستورٌة؛ حٌث كانت الدول قد شرعت
فً إصدار العدٌد من التشرٌعات القانونٌة واللوائح المتفرقة لحماٌة البٌئة بعناصرها
المختلفة ضد أي خطر أو تهدٌد ٌضر بها أو بصحة اإلنسان ،وذلك لالحتفاظ ببٌئة
سلٌمة صحٌة مع تنظٌم أوجه استخدامها ،وذلك دون أن ترقً تلك الحماٌة إلً الحد
الالزم لالعتراف الدستوري بها.
غٌر أن بعدما تبٌن للالبٌة الدول أن التشرٌعات التنظٌمٌة غٌر كافٌة لحماٌة البٌئة ،إما
لعدم مباالة األفراد بهذه القٌمة ،أو لعدم كفاٌتها لتحقٌق االلتزام الكافً بها ،اتجهت تلك
الدول نحو التشدد ومنح الحق فً البٌئة قٌمة دستورٌة تسمو وتعلو عن غٌرها من
القواعد القانونٌة والقضائٌة واإلدارٌة والتً ال ٌمكن تعدٌلها أو إللائها أو إبطالها
وتدعوا إلً تكرٌس االعتراف باألهمٌة التً ٌولٌها المجتمع لحماٌة البٌئة(.)9
فنجد الدستور المصري فً التعدٌل الدستوري الذي أدخل علً دستور  1791فً عام
 2009نص علً التزام الدولة بحماٌة البٌئة تحت مظلة الواجب الوطنً ،حٌث نصت
المادة( )57منه علً أن حماٌة البٌئة واجب وطنً وٌنظم القانون التدابٌر الالزمة
للحفاظ علً البٌئة الصالحة.
فبعد هذا التعدٌل الذي أجري علً الدستور المصري أصبحت البٌئة لها إطار دستوري
ٌوجب حماٌتها كواجب وطنً ،وٌضع علً عاتق المشرع تنظٌم التدابٌر الالزمة
للحافظ علً صالحٌتها.
بٌنما نص المادة( )46من دستور  2014المصري الحالً علً أنه"لكل شخص الحق
فً بٌئة صحٌة سلٌمة ،وحماٌتها واجب وطنً .وتلتزم الدولة باتخاذ التدابٌر الالزمة
للحفاظ علٌها ،وعدم اإلضرار بها ،واالستخدام الرشٌد للموارد الطبٌعٌة بما ٌكفل تحقٌق
التنمٌة المستدامة ،وضمان حقوق األجٌال القادمة فٌها" ،ووفقا لدستور  2014أصبح
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- E. Brandl, and H.Bunger: Constitutional entrenchment of environmental Protectino: A
comparative analysis of experiences abroad, Harvard environmental law review, 16,
1992, p 4.
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حماٌة البٌئة حق دستوري ،فاإلنسان حق فً بٌئة نظٌفة وصحٌة مثل الحق فً الضمان
االجتماعً والسكن الالئق والحصول علً اللذاء والماء.
كما ورد النص علً حماٌة البٌئة فً أكثر من نص من نصوص دستور 2014
المصري نذكر منها:
نصت المادة( )30علً أنه "تلتزم الدولة بحماٌة الثروة السمكٌة وحماٌة ودعم
الصٌادٌن ،وتمكٌنهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البٌئٌة" ،فالمادة هنا
وضعت قٌد علً منح تراخٌص مزاولة مهنة صٌد السمك ،أال وهو عدم إلحاق الضرر
بالبٌئة.
كما نصت المادة( )44علً أنه" ...حق كل مواطن فً التمتع بنهر النٌل مكفول،
وٌحظر التعدي علً حرمه أو اإلضرار بالبٌئة النهرٌة ،وتكفل الدولة إزالة ما ٌقع علٌه
من تعدٌات ،"...فالمادة هنا ورد بها حظر اإلضرار بالبٌئة النهرٌة.
ونصت المادة( )45علً أنه"تلتزم الدولة بحماٌة بحارها وشواطئها وبحٌراتها وممراتها
المائٌة ومحمٌاتها الطبٌعٌة.
وٌحظر التعدي علٌها ،أو تلوٌثها ،أو استخدامها فٌما ٌتنافً مع طبٌعتها ،وحق كل
مواطن فً التمتع بها مكفول ،كما تكفل الدولة حماٌة وتنمٌة المساحة الخضراء فً
الحضر ،والحفاظ علً الثروة النباتٌة والحٌوانٌة والسمكٌة ،وحماٌة المعرض منها
لالنقراض أو الخطر ،"..فالمادة تحظر تلوث البٌئة البحرٌة وتلزم الدولة بحماٌتها.
وقد قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا بؤن حق اإلنسان فً بٌئة نظٌفة أضحً من الحقوق
األساسٌة التً تتسامً فً شؤنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبٌعٌة األساسٌة،
ومنها الحق فً الحرٌة والحق فً المساواة ،فكان أن حرصت الوثائق الدستورٌة علً
أن تتضمن نصوصها أحكاما تإكد هذه النظرة األساسٌة ،فضال عن أن وثٌقة إعالن
استوكهولم الصادر عام  1792قد أكد أن هذا الحق ضمان أساسً لتوفٌر الحٌاة
الكرٌمة لإلنسان فً وطنه ،وٌقابل هذا الحق تقرٌر واجب علً عاتقه بااللتزام
بالمحافظة علً هذه البٌئة(.)8

 -2حىُ اٌّحىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب اٌّصش٠خ ف ٟاٌطؼٓ سلُ ٌ 2450غٕخ  44ق  ،جٍغخ ِ ،2001/2/21جّٛػخ أحىبَ
اٌّحىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ،ط  ،42ص .410
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فللفرد حق فً بٌئة خالٌة من التلوث باعتبارها أحد الحقوق األساسٌة لإلنسان،
واالعتراف بحق اإلنسان فً البٌئة كحق دستوري ٌترتب علٌه)7(:
 -1إقرار حماٌة البٌئة من المخاطر التً تهدد صحة اإلنسان وإقرار حق الفرد فً بٌئة
مالئمة ومتوازنة وإقرار واجب السلطات العامة للدولة فً هذه الحماٌةٌ ،منع المشرع
وكذلك السلطات العامة للدولة من تجاهل الموضوعات المتعلقة بالبٌئة عند وضع
التشرٌعات المختلفة التً قد تمس بشكل أو بآخر حماٌة البٌئة بصفة عامة أو أحد
عناصرها.
 -2وضع القٌود علً سلطات الدولة من أجل عدم التضحٌة بالمصالح المتعلقة بالبٌئة
لتحقٌق مصالح أخري وعلً رأسها التنمٌة االقتصادٌة ،وهو ما تقوم به بعض دول
العالم خاصة العالم الثالث.
 -3إن إقرار حق اإلنسان فً البٌئة كحق دستوري ٌمنح األفراد أو مجموعات األفراد
ومنظمات البٌئة اللٌر حكومٌة األساس القانونً الالزم للدفاع عن البٌئة ،والتصدي
لألنشطة التً تإثر علً البٌئة وصحة اإلنسان.
 -4إن النص علً دستورٌة الحق فً البٌئة ٌمنح المحكمة الدستورٌة العلٌا عند بحثها
دستورٌة القوانٌن واللوائح بحث مدي اتفاق واحترام تلك التشرٌعات للحق فً البٌئة.
 -5إدخال النص الدستوري بشؤن حماٌة البٌئة ٌعنً الموازنة بٌن هذا الحق وغٌره من
الحقوق والحرٌات الواردة بالدستور علً نحو متناسق ومتناغم بحٌث ال ٌجور أحد
الحقوق علً غٌره من بقٌة الحقوق والحرٌات الدستورٌة.
ثانيا ا -حماية الصحة العامة من األنشطة واألفعال المضرة بالبيئة:
ٌقصد بالبٌئة ،الوسط الغذي ٌتصغل بحٌغاة اإلنسغان وصغحته فغً المجتمغع سغواء كغان مغن
خلق الطبٌعة أم من صنع اإلنسان( ،)10وهى بذلك تشتمل على عناصغر طبٌعٌغه كاألنهغار

 -9د.ػجذ اٌؼض٠ض ِخّ١ش ػجذ اٌٙبدٔ :ٞح ٛرؼذ ً٠دعزٛس ٞفِ ٟجبي حّب٠خ اٌج١ئخ ٔٚفبر أحىبَ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚف ٟإٌظبَ
اٌمبٔ ٟٔٛاٌّصش ،ٞثحش ِمذَ ٌٍّئرّش اٌؼٍّ ٟاٌغٕ ٞٛاٌحبد ٞػشش ٌىٍ١خ اٌحمٛق -جبِؼخ إٌّصٛسح ثؼٕٛاْ اإلصالح
اٌذعزٛسٚ ٞأصشٖ ػٍ ٟاٌزّٕ١خ ف ٟاٌفزشح ِٓ  3-2أثش ،2007 ً٠ص .2
 -10أظش :دٛٔ.س اٌذٕ٘ ٓ٠ذا ،ٜٚاٌحّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍج١ئخ ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ -اٌمب٘شح  ،1925ص .59
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والبحار والهواء واللابات ،وعناصر من صنع اإلنسان كاإلنشغاءات المختلفغة والمصغانع
والمدن.
وتمثل البٌئة السلٌمة قٌمة من قٌم المجتمع ٌجب أن ٌسغعى النظغام القغانونً للحفغاظ علٌهغا
شؤنها فً ذلك شؤن الكثٌر من القٌم فً المجتمع ،وهى تمثل قٌمغة علغى درجغة عالٌغة مغن
األهمٌة ألن اإلضرار بها ال ٌضر فردا واحدا ولكن ٌضر المجتمع فغً مجموعغه ،ولهغذا
اتجهت معظم الدول لتؤكٌد هذه القٌمة الجدٌدة فً قوانٌنها ،بغل وفغى بعغض الدسغاتٌر(،)11
وفى اإلعالنات الدولٌغة بصغورة جعلتهغا حقغا مغن حقغوق اإلنسغان( ،)12بغل وأكغدت بعغض
القوانٌن اعتبار حماٌة البٌئة واجبا من واجبات الدولة(.)13
وتلوث البٌئة بمفهومها الحغالً وأبعادهغا الخطٌغرة لغم ٌظهغر إال مغع تطغور المدنٌغة وتقغدم
العلغغم والغغذي عغغن طرٌقغغه اكتشغغفت معغغدالت تلغغوث البٌئغغة ومغغدع خطورتهغغا علغغى الحٌغغاة
االجتماعٌة والصحة العامغة .وٌغدخل فغً مجغال التلغوث تلغوث األنهغار والبحغار والتلغوث
الفضائً ،وكغذلك أفعغال اإلضغرار بالبٌئغة مثغل تجرٌغف األراضغً الزراعٌغة ،واالعتغداء
على اللابات وما تحوٌه من أشجار ونباتات وحٌوانات وكذلك قطغع محغٌط مغن الخضغره
بدون مقتضى(.)14
وقغغد عرفغغت الصغغحة -بغغالمعنى العغغام -بؤنهغغا حالغغة مغغن التغغوازن النسغغبً لوظغغائف الجسغغم
الناجمة عن تكٌفه مع عوامل البٌئة المحٌطه به( ،)15أما الصحة العامغة فٌقصغد بحماٌتهغا:
العمل من قبل سلطات الدولة على وقاٌة صحة الجمهغور مغن أخطغار األمغراض ،أو مغن
اعغغتالل الصغغحة ،ومنغغع انتشغغار األوبئغغة ،وأخغغذ االحتٌاطغغات الالزمغغة لمنغغع مغغا ٌحتمغغل أن

 -11أظش :دٛٔ.س اٌذٕ٘ ٓ٠ذاِ ،ٜٚشجغ عبثك ،ص  ،61أ .أِ١شح ػجذ هللا ثذسِ ،شجغ عبثك ،ص .5
 -12لشس اٌّئرّش اٌّشزشن ث ٓ١اٌّؼٙذ اٌذٌ ٌٟٚحمٛق اإلٔغبْ ِٚؼٙذ اٌغ١بعخ األٚسٚث١خ ٌٍج١ئخ فٕ٠ 20 -19 ٟب٠ش
عٕخ  1979ثّذٕ٠خ عزشاعجٛسط ف ٟفشٔغب اٌ ٝأْ اٌحك فٚ ٟجٛد ث١ئخ غ١ش ٍِٛصخ ٠ؼزجش ِٓ ا ْ٢فصبػذا حك ِٓ
حمٛق اإلٔغبْ( .أظش :دٛٔ.س اٌذٕ٘ ٓ٠ذاِ ،ٜٚشجغ عبثك ،ص .)9
 -13أظش :دٛٔ.س اٌذٕ٘ ٓ٠ذاِ ،ٜٚشجغ عبثك ،ص .61
 -14أظش :د.ػبدي أث ٛاٌخ١ش ،اٌضجظ اإلداسٚ ٞحذٚدٖ ،اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة -اٌمب٘شح  ،1995ص 157
 -15أظش :دٛٔ .اف وٕؼبْ ،دٚس اٌضجظ اإلداس ٞف ٟحّب٠خ اٌج١ئخ(دساعخ رطج١م١خ ف ٟدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ)ِ ،جٍخ
جبِؼخ اٌشبسلخ ٌٍؼٍ َٛاٌششػ١خ ٚاإلٔغبٔ١خ ،اٌّجٍذ  ،3اٌؼذد  ،1فجشا٠ش  ،2006ص .99
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ٌكون سببا للمساس بالصحة العامة( ،)16وٌعرفهغا الغبعض بؤنهغا" :حماٌغة المغواطنٌن ضغد
األخطار التً تهدد صحتهم من األوبئغة وأخطغار العغدوع واألخطغار الناجمغة عغن غٌغاب
علم الصحة"( ،)19وٌعرفها البعض األخر بؤنها"عنصغر النظغام العغام الغذي ٌتمٌغز بانعغدام
األمراض وتهدٌدها والذي ٌتطلب حالة صغحٌة مرضغٌة وٌغتمحص عغن إجغراءات تتعلغق
بصحة األشخاص والحٌوانات واألشٌاء وبمكافحة التلغوث والوقاٌغة مغن األوبئغة ومراقبغة
األطعمة المعروضة للبٌع"(.)18
وقغغد زاد االهتمغغام بالصغغحة العام غة -فغغً انونغغة األخٌغغرة بشغغكل ملمغغوس -بسغغبب انتشغغار
األوبئغغة واألمغغراض الخطٌغغرة؛ نتٌجغغة االزدحغغام السغغكانً وتعقغغد الحٌغغاة الحدٌثغغة ،حٌغغث
صارت األمراض تؤخذ شكل الكوارث االجتماعٌة الحقٌقة والتً تكغون قابلغة ألن تحغدث
اضطرابا جسٌما فً النظام العام(.)17
وإذا كان الحفاظ على صحة األفراد ال ٌتؤتى إال إذا قطعنا السبل على كافغة الروافغد التغً
ٌمكن أن تكدر سالمة الصحة العامة ،وذلك باالهتمام بالبٌئة التً لوثها األفراد بفعلهم.
لذا فإن وجود حق لإلنسان فغً أن ٌحٌغا فغً بٌئغة سغلٌمة وصغحٌة أوجغب علغى الدولغة أن
تتغدخل بمغغا لهغغا مغغن أدوات التخغغاذ كافغغة اإلجغغراءات التغغً تكفغغل حماٌغغة البٌئغغة مغغن التلغغوث
وذلك حفاظا ً على الصحة العامة.
واجب حماية البيئة مسئولية الدولة أم األفراد؟
واجب حماٌة البٌئة لٌس مسئولٌة الدولة فقط بل ومسئولٌة األفراد ،فجمٌغع أجهغزة الدولغة
واألفراد ٌقع علغً عغاتقهم واجغب حماٌغة البٌئغة مغن أي اعتغداء علٌهغا أو علغً أقغل تقغدٌر
 -16أظش :د.أٔظ جؼفش ،إٌشبط اإلداس ،ٞداس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ،2002 ،ص  ،13د.ػجذ اٌشءٚف ٘بشُ ثغ،ٝٔٛ١
ٔظش٠خ اٌضجظ اإلداس ٞف ٟإٌظُ اٌٛضؼ١خ اٌّؼبصشح ٚاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ -اٌمب٘شح  ،2002ص
.21
17- JEAN CASTAGNE: Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police
administrative, Bordeaux, éd 1964, p 32.
12- GERARD CORNU: Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1éd, 1987, p 730.
 -19أظش :د.ػبدي اٌغؼ١ذ أث ٛاٌخ١شِ ،شجغ عبثك ،ص ِٚ 155ب ثؼذ٘ب.
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التخفٌف من نتائجها فغً حالغة عغدم الغتمكن مغن الحٌلولغة دون وقوعهغا ،وهغذا مغا ٌعغرف
بمبدأ المنع والحظر أو المبغدأ الوقغائً وٌحتغل ذلغك المبغدأ مكانغه هامغة فغً إطغار القغانون
الدولً للبٌئة ،وذلك بالنظر إلً أن جانبغا ً كبٌغراً مغن األضغرار البٌئٌغة ال ٌمكغن إصغالحها
أو معالجتها بعد حدوثها وأن الوقاٌة تعتبر بوجه عام خٌر من العالج.
فحماٌة البٌئة والحٌلولة دون وقوع االعتداء علً البٌئة أو التقلٌل من نتائج ذلك االعتغداء
فً حالة عدم القدرة علً التصدي لحدوثه ،واجغب ٌقغع علغً عغاتق جمٌغع أجهغزة الدولغة
واألفراد(.)20
وٌمثغغل الجانغغب الوقغغائً لألفغغراد فغغً حماٌغغة البٌئغغة فغغً االلتغغزام بالمحافظغغة علٌهغغا وإبغغال
سلطات الدولة عن أي اعتداء أو مخاطر تهدد البٌئة.
أما الواجب الوقائً للدولة فً حماٌة البٌئة والمحافظة علٌها ،فإنغه ٌتمحغور مجملغة حغول
تلك االلتزامات التً تقع علً عغاتق أجهغزة الدولغة قبغل أو أثنغاء ممارسغة النشغاط ،سغواء
كغغان ذلغغك متعلقغغا بالتزامهغغا -وهغغً بصغغدد الموافقغغة علغغً ممارسغغة نشغغاط أو مشغغروع مغغا-
بإجراء دراسات لتقٌٌم األثر البٌئً ألي مشروع قبل التصرٌح بإنشائه ،وكذلك سغحب أو
إللغاء التغرخٌص أثنغاء ممارسغغة النشغاط ،أو غلغق المنشغغؤة ،أو وقغف ممارسغة النشغغاط ،أو
إلغزام صغغاحب النشغاط الممغغارس بإتبغاع أسغغالٌب جدٌغغدة متطغورة تقلغغل أو تحغد مغغن انثغغار
البٌئٌة الضارة لذلك المشروع.

 ، -20أ .أِ١شح ػجذ هللا ثذسِ ،شجغ عبثك ،ص .13
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المبحث الثاني
آليات حماية البيئة
بعد أن أصبح الحق فً البٌئة حقا ً دستورٌا ً تلتزم الدولة بتحقٌقه والسعً نحو حماٌته،
أضحً علٌها التزاما ً بالتدخل لمنع وقوع األضرار البٌئٌة سواء الماسة باإلنسان أو
الماسة بالبٌئة بصفة عامة ،فال ٌكفً أن تتدخل الدولة إلزالة أثار األضرار التً لحقت
بالبٌئة ،ولكن علٌها أن تتدخل وتستبق وتمنع وقوع األضرار البٌئٌة متً كان وقوعها
محققا ً بسبب ممارسات وأنشطة معٌنة.
ولم ٌعد التزام الدولة بالتدخل الوقائً لحماٌة البٌئة مجرد واجب تفرضه التشرٌعات ،بل
أصبح واجب تفرضه المعاهدات والمواثٌق الدولٌة والوثائق الدستورٌة فً العدٌد من
دول العالم ،إٌمانا ً منها بضرورة تطوٌر وتدعٌم دور الدولة فً حماٌة البٌئة.
وتضطلع اإلدارة البٌئٌة بصالحٌات واسعة فً تطبٌق السٌاسٌة الوقائٌة فً مجال حماٌة
البٌئة ،ومن أهم انلٌات التً تستعملها الدولة من أجل المحافظة علً البٌئة :التراخٌص
والحوافز والضرائب البٌئٌة ،وقبول البالغات ،والتوعٌة اإلعالمٌة ،والنص علً حماٌة
البٌئة فً العقود التً تبرمها الدولة.
أولا -التراخُص:
التغغرخٌص هغغو اإلذن الص غادر مغغن اإلدارة المتخصصغغة بممارسغغة نشغغاط معغغٌن ال ٌجغغوز
ممارسغغغته بلٌغغغر هغغغذا اإلذن ،وتقغغغوم اإلدارة بمغغغنح هغغغذا التغغغرخٌص إذا تغغغوفرت الشغغغروط
الالزمة التً ٌحددها القانون لمنحه ،وكثٌر مغا تمغنح القغوانٌن المتعلقغة بالبٌئغة صغالحٌات
واسعة لإلدارة مثل تقٌٌد بعض األعمال والتصرفات ،التغً مغن شغؤنها ان تلحغق أضغرار
بوجوب الحصول علً رخصة إدارٌة مسبقة تمنحها اإلدارة بنغاء علغً مغا تتمتغع بغه مغن
سغغلطة تقدٌرٌغغة فغغً تقغغدٌر األضغغرار ،وأخغغذه التغغدابٌر االحتٌاطٌغغة والوقائٌغغة المتخغغذة مغغن
طرف المعنٌٌن(.)21
فنجد المادة( )30من الدستور المصري وضعت قٌد علً منح تراخٌص مزاولة مهنة
صٌد السمك ،أال وهو عدم إلحاق الضرر بالبٌئة ،حٌث نصت علً أنه "تلتزم الدولة
 -21دِ.بجذ ساغت اٌحٍ :ٛلبٔ ْٛحّب٠خ اٌج١ئخ ف ٟضٛء اٌشش٠ؼخِٕ ،شؤح اٌّؼبسف -اإلعىٕذس٠خ ،2002 ،ص .132
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بحماٌة الثروة السمكٌة وحماٌة ودعم الصٌادٌن ،وتمكٌنهم من مزاولة أعمالهم دون
إلحاق الضرر بالنظم البٌئٌة".
كما ألزمت قوانٌن البٌئة طالب الترخٌص قبل الحصول علٌه؛ ضرورة التقدم بدراسة
تقٌم األثر البٌئً للمنشؤة أو المشروع ،فنص قانون البٌئة المصري فً المادة( )17علً
أنه "ٌلتزم كل شخص طبٌعً أو اعتباري عام أو خاص بتقدٌم دراسة تقوٌم التؤثٌر
البٌئى للمنشؤة أو المشروع إلى الجهة اإلدارٌة المختصة أو الجهة المانحة للترخٌص
قبل البدء فى تنفٌذ المشروع ،وٌكون إجراء الدراسة وفقا ً للعناصر والتصمٌمات
والمواصفات واألسس واألحمال النوعٌة التً ٌصدرها جهاز شئون البٌئة بالتنسٌق مع
الجهات اإلدارٌة المختصة  ،وتلتزم الجهات اإلدارٌة المختصة بتقدٌم خرائط للمناطق
الصناعٌة توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب األحمال البٌئٌة" ،كما أوجبت
المادة( )20علً الجهات اإلدارٌة المختصة أو الجهة المانحة للترخٌص أن تقوم
بإرسال دراسات تقوٌم التؤثٌر البٌئى مستوفاة إلى جهاز شئون البٌئة إلبداء رأٌه فى
شؤنها وٌمكن للجهاز تقدٌم مقترحات لمقدم الدراسة فً مجاالت التجهٌزات واألنظمة
الالزم ة لمعالجة انثار البٌئٌة السلبٌة وٌطلب منه تنفٌذها  ،وللجهاز أن ٌطلب من مقدم
الدراسة استٌفاء أي بٌانات أو تصمٌمات أو إٌضاحات تكون الزمة إلبداء الرأي بشؤن
الدراسة ،وٌجب على جهاز شئون البٌئة أن ٌوافى الجهة اإلدارٌة المختصة أو الجهة
المانحة للترخٌص برأٌه الصادر فً شؤن هذا التقوٌم خالل مدة أقصاها ثالثون ٌوما ً من
تارٌخ استالم الدراسة أو استٌفائها أو تنفٌذ المقترحات ،وإال أعتبر عدم الرد موافقة
على التقوٌم وٌتعٌن أن ٌبدأ المشروع نشاطه خالل فترة الترخٌص الممنوحة له لبدء
مزاولة النشاط وإال اعتبرت الموافقة البٌئٌة كؤن لم تكن.
وقد قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة باإلسكندرٌة بوقف تنفٌذ القرارات
الصادرة من الجهات اإلدارٌة بالتصرٌح بإقامة أندٌة للشرطة والمعلمٌن والقوات
المسلحة داخل منطقة حرم البحر ،حٌث خلت األوراق مما ٌفٌد حصول الجهة اإلدارٌة
علً ترخٌص من جهاز شئون البٌئة عن التقوٌم البٌئً للمنشآت ومدي تؤثٌرها علً
سالمة البٌئة البحرٌة وخواص المٌاه التً تطل علٌها(.)22

 -22حىُ ِحىّخ اٌمضبء اإلداس ٞثّجٍظ اٌذٌٚخ ثبإلعىٕذس٠خ ف ٟاٌذػ ٞٛسلُ ٌ 1694غٕخ 55ق ،جٍغخ ٛ١ٔٛ٠ 14
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وفً إحدع الدعاوي بطلب إللاء قرار جهاز شئون البٌئة ،برفض التصرٌح بدخول
إحدع الشحنات إلً البالد الحتوائها علً مواد ونفاٌات ضارة ،قضت المحكمة اإلدارٌة
العلٌا بؤن القانون رقم  4لسنة  1774الذي أنشئ بمقتضاه جهاز لحماٌة وتنمٌة البٌئة
وتضمنت أحكامه الوسائل الكفٌلة بالحفاظ علً البٌئة وحماٌتها من الملوثات والنفاٌات
الخطرة ،فحظر استٌراد النفاٌات الخطرة والسماح بدخولها ..وأن جهاز شئون البٌئة قد
رفض هذه الشحنة لما تحوٌه من تراب الرصاص الذي ٌعد من النفاٌات الخطرة وفقا
لقانون البٌئة ،وأنه التزاما باتفاقٌة بازل التً وافقت مصر علٌها بقرار رئٌس
الجمهورٌة رقم  385لسنة  ،1772وهً االتفاقٌة الداخلة فً نسٌج القانون الوطنً
ولها قوة أحكامه بعد إبرامها والتصدٌق علٌها ونشرها عمال بحكم المادة( )151من
الدستور ،وعلً ذلك فإن القرار الصادر فً هذا الخصوص جاء موافقا ألحكام القانون
بما ال مطعن علٌه(.)23
ثبًُبا :الضتجببت للبالغبث:
ٌعد اإلبال أحد وسائل حماٌة البٌئة ،فاإلبال عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم البٌئة
بشكل خاص من الحقوق األساسٌة لإلنسان التً كفلتها المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات
الوطنٌة ،إذ قد ٌحول اإلبال عن الجرٌمة فً كثٌر من األحٌان دون وقوعها ،وكذلك
تفادع النتائج الخطٌرة التً قد تنجم عنها ،األمر الذي ٌسهم فً بناء الثقة والطمؤنٌنة فً
المجتمع ،وٌإدع إلى تعزٌز مشاركة األفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام فً
مكافحة اإلجرام بشتى صوره ،ومعاونة السلطات العامة فً القٌام بواجباتها على هذا
الصعٌد.
ٌرع بعض الفقهاء أن اإلبال عن الجرائم ٌقصد به إخبار السلطات العامة عن وقوع
الجرٌمة واإلرشاد عن مرتكبٌها بلٌة تقدٌمهم والقبض علٌهم تمهٌداً لمحاكمتهم(،)24
وعرفه رأي ثان بؤنه هو إخطار إلى السلطات بوقوع جرٌمة ،من أي شخص وهو قد
ٌكون تحرٌرٌاً ،مقدما ً من صاحبه مباشرة أو مرسالً بطرٌق البرٌد أو البرق أو منشوراً
فً الصحف ووسائل النشر المختلفة ،وقد ٌكون شفهٌا ً أو بالهاتف ،وقد ٌكون البال من
 -23حىُ اٌّحىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب اٌّصش٠خ ف ٟاٌطؼٓ سلُ ٌ 2450غٕخ  44ق  ،جٍغخ ِ ،2001/2/21جّٛػخ أحىبَ
اٌّحىّخ اإلداس٠خ اٌؼٍ١ب ،ط  ،42ص .410
 -24أظش :دِ.حّٛد ٔج١ت حغٕ ،ٝششح لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد ،اٌمغُ اٌخبص ،داس ٔبفغ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش -اٌمب٘شح ،1927
ص .672
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شخص معلوم كما قد ٌكون من مجهول .وقد ٌتم البال بمعرفة الجانً نفسه عندما ٌتقدم
للجهة المختصة بقبول التبلٌلات معترفا ً بجرٌمته( ،)25وعرفه رأي ثالث بؤنه إخطار
السلطات العامة بنسبة واقعة إلى شخص وهو من حٌث جوهره نشاط من شؤنه إتاحة
علم السلطات العامة بواقعة(.)26
وقد ألزم إعالن قمة األرض سنة  1772الحكومات والمشرعٌن علً إعطاء الحق
لألفراد أو المنظمات فً التصدي لألنشطة التً تإثر علً البٌئة من خالل إجراءات
قانونٌة وإدارٌة ،حٌث جاء فً الفصل الثامن من إعالن قمة األرض ٌ" :1772نبلً
علً الحكومات والمشرعٌن رسم إجراءات قضائٌة وإدارٌة للرض اإلصالح القانونً
ومعالجة األنشطة التً تإثر علً البٌئة والتنمٌة ،والتً ربما تكون غٌر قانونٌة أو هناك
تعسفا فً استعمال الحق بموجب القانون وٌنبلً أن توفر سبٌال إلً األفراد والمنظمات
والمجموعات ذات المصلحة القانونٌة المعترف بها" ،وجاء فً المادة  21من ذات
اإلعالن":لكل شخص حق المشاركة فً إدارة الشإون العامة لبلده وإما بواسطة ممثلٌن
ٌختارون فً حرٌة".
وفً إحدع الدعاوي التً أقٌمت من جمعٌات البٌئة قضت محكمة القضاء اإلداري
بمجلس الدولة باإلسكندرٌة بوقف تنفٌذ القرارات الصادرة من الجهات اإلدارٌة
بالتصرٌح بإقامة أندٌة للشرطة والمعلمٌن والقوات المسلحة داخل منطقة حرم البحر،
لعدم الحصول ترخٌص من جهاز شئون البٌئة عن التقوٌم البٌئً للمنشآت ومدي تؤثٌرها
علً سالمة البٌئة البحرٌة وخواص المٌاه التً تطل علٌها( ،)29فهذه الدعوي أقٌمت من
أحدي مإسسات المجتمع المدنً؛ جمعٌة من الجمعٌات القائمة علً حماٌة البٌئة،
فاألفراد ومإسسات المجتمع المدنً لهم الحق فً التقدم بالبالغات وإقامة الدعاوي ضد
أي تصرفات تشكل خطر علً البٌئة ،بل أن هذا واجب ٌقع علً كل فرد داخل
المجتمع.

 -25أظش :د.ػجذ اٌشإٚف ِٙذ ،ٜششح اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٌإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ -اٌمب٘شح ،2002 ،ص .201
 -26دٔ.جِ ً١ذحذ عبٌُ ،ششح لبٔ ْٛاإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ ،داس اٌضمبفخ اٌجبِؼ١خ -اٌمب٘شح  ،1993ص .250

 -27حىُ ِحىّخ اٌمضبء اإلداس ٞثّجٍظ اٌذٌٚخ ثبإلعىٕذس٠خ ف ٟاٌذػ ٞٛسلُ ٌ 1694غٕخ 55ق ،جٍغخ ٛ١ٔٛ٠ 14
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ثالثا ا -الضرائب والحوافز البيئية:
دافع االتحاد األوربً خالل اجتماع كٌوتو علً فكرة حماٌة البٌئة من خالل فرض
الرسوم والضرائب من أجل حماٌة البٌئة ومقاومة االحتباس الحراري.
وتتمثل الجباٌة البٌئٌة فً الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدولة علً اعتبار
أن الحق فً البٌئة النظٌفة هو الحق المطلق لجمٌع األفراد علً اختالفهم وفً نفس
الوقت هً وسٌلة للردع من خالل اإلجراءات العقابٌة التً تنجز علً عدم الدفع من
طرف المكلف(.)22
وتهدف الضرائب البٌئٌة إلً إٌجاد مصادر مالٌة جدٌدة ٌتم من خاللها إزالة التلوث
وغرس ثقافة المحافظة علً المحٌط لدي المجتمع والعالم.
 -1الضرائب البيئية :هً تلك الضرائب المفروضة علً الملوثٌن الذٌن ٌحدثون
أضرار بٌئٌة من خالل نشاطاتهم االقتصادٌة المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة
واستخدامهم لتقنٌات إنتاجٌة مضرة بالبٌئة.
وٌتم تحدٌد نسبة هذه الضرائب علً أساس تقدٌر كمٌة ودرجة خطورة االنبعاثات
المدمرة للبٌئة.
 الضريبة علي المنتجات :هً ضرٌبة قٌمٌة أو نوعٌة تفرض علً الوحدات اإلنتاجٌةالتً تتسبب فً تلوٌث البٌئة وٌنتج عنها أضرار اجتماعً ،علما أن الهدف من هذه
الضرٌبة هو خفض مستوي الملوثات إلً مستوٌات دنٌا مقبولة اجتماعٌة ،أي ال تحدث
أضرار بٌئٌة من جهة وال تضر باإلنسان من جهة أخري.
 ضريبة النفايات أو النبعاثات الملوثة :هً ضرٌبة تفرض علً مخلفات النشاطاإلنتاجً للوحدات االقتصادٌة ،كما أنها تمارس دور األسعار السوقٌة لتكلفة مخرجات
التلوث ،وعلٌه فهً تستهدف انثار السلبٌة الناجمة عن المشارٌع الملوثة للبٌئة(.)29
 -2الرسوم البيئية :نظراً لما توفره الدولة من خدمات خاصة تستخدم فٌها تقنٌات
التطهٌر والسالمة البٌئٌة فهً تفرض علً المستفٌدٌن من هذه الخدمات رسوما خاصة
 -22د.وّبي سص٠كِ ،شجغ عبثك ،ص ِٚ 99ب ثؼذ٘ب ،د.فبسط ِغذٚس :أّ٘١خ رذخً اٌحىِٛبد ف ٟحّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ
خالي اٌججب٠خ اٌج١ئ١خِ ،جٍخ اٌجبحش -ػذد  ،2010 -2009/7ص ِٚ 349ب ثؼذ٘ب.
 -29أ.ػصبَ خٛس -ٞأ.ػج١ش ٔبػغٗ ،إٌظبَ اٌضش٠جٚ ٟأصشٖ ف ٟاٌحذ ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئِ ،ٟجٍخ جبِؼخ رششٓ٠
ٌٍذساعبد ٚاٌجحٛس ،اٌّجٍذ  ،29اٌؼذد  ،2007 ،1ص .71
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ال تظهر إال عند االستفادة المباشرة من خدماتها مثل رسم التطهٌر أو النظافة ورسم
االستفادة من المٌاه الصالحة للشرب.
 -3الحوافز واإلعفاءات الضريبية :فرض الضرائب قد ٌواجه بالتهرب واللش ،بٌنما
التحفٌز واإلعفاء قد ٌقابله االستجابة التلقائٌة واعتماد تكنولوجٌا وتقنٌات صدٌقة للبٌئة،
واإلعفاء قد ٌكون دائم أو مإقت:
 اإلعفاء الدائم من الضرائب والرسوم التً تفرض علً النشاطات االقتصادٌةالمختلفة ،وهذا للتمٌٌز بٌن النشاطات االقتصادٌة الملوثة للبٌئة وتلك الصدٌقة لها.
 اإلعفاء المإقت والذي ٌكون لمدة محدودة ،كؤن ٌتم إعفاء المإسسة المعنٌة فً الخمسسنوات األولً من بداٌة نشاطها ،وهذا لتحفٌزها وتعوٌضها عن اكتساب تكنولوجٌا
مكلفة صدٌقة للبٌئة باإلضافة إلً مساعدتها بشكل غٌر مباشر فً إنتاج سلع أكثر
تنافسٌة مقارنة بالسلع التً تستخدم تكنولوجٌا ملوثة للبٌئة.
 الحوافز البٌئٌة كؤن ٌتم إعفاء التجهٌزات والمعدات المستوردة الصدٌقة للبٌئة من دفعالضرائب والرسوم الجمركٌة ،ومختلف الضرائب والرسوم األخرع ،وذلك بعٌة تحفٌز
المإ سسة علً استٌراد التكنولوجٌا الصدٌقة للبٌئة ،ما قد ٌساعد فً توسٌع دائرة
النشاطات االقتصادٌة التً ال تضر بالبٌئة.
وقغغد نغغص قغغانون البٌئغغة المصغغري فغغً المغغادة( )19علغغً أن ٌضغغع جهغغاز شغغئون البٌئغغة
باالشغغتراك مغغع وزارة المالٌغغة نظامغغا للحغغوافز التغغً ٌمكغغن أن ٌقغغدمها الجهغغاز والجهغغات
اإلدارٌغغغة المختصغغغة للهٌئغغغات والمنشغغغآت واألفغغغراد وغٌرهغغغا الغغغذٌن ٌقومغغغون بؤعمغغغال أو
مشروعات من شؤنها حماٌة البٌئة.
رابعب ا -التىعُت اإلعالهُت:
تسغغاهم اإلدارة فغغً تفعٌغغل حماٌغغة البٌئغغة مغغن خغغالل إعغغالم الجمهغغور بكغغل المسغغائل البٌئٌغغة،
وهذا من أجغل إنشغاء ثقافغة بٌئٌغة ،وهغذا مغا أشغارت إلٌغة مسغودة العمغل السادسغة التفاقٌغة
بشغغؤن آمغغان التصغغرف فغغً الوقغغود المسغغتهلك وأمغغان التصغغرف فغغً النفاٌغغات المشغغعة لعغغام
 1779وجغغاء فغغً دٌباجته غا "إن األطغغراف المتعاقغغدة ..وإذ تغغرد أهمٌغغة إعغغالم الجمهغغور
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بالقضاٌا المتعلقة بؤمان التصرف فً الوقغود المسغتهلك والنفاٌغات المشغعة ..ورغبغة منهغا
بنشر ثقافة فعالة عن األمان النووي عن نطاق العالم ".
ونغغص المبغغدأ  17مغغن نغغدوة األمغغم المتحغغدة للبٌئغغة المنعقغغدة فغغً اسغغتكهولم عغغام 1792
علً"تطوٌر التعلٌم البٌئً لألجٌال الشابة والكبار وتنوٌر الرأي العام وتحسغٌن األفغراد و
الجماعات بمسإولٌاتهم فٌما ٌتعلق بحماٌة وترقٌة البٌئة".
وجاء فً المادة  6من اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌغة بشغؤن تلٌٌغر المنغام الموافغق علٌهغا
طرف الجمعٌة العامة فً  7ماٌو  1772علً أنه"ٌقوم األطراف...بوضع وتنفٌذ بغرامج
للتعلٌم و التوعٌة العامغة بشغؤن تلٌغر المنغام وآثغاره ...وإتاحغة إمكانٌغة حصغول الجمهغور
علً المعلومات المتعلقة بتلٌٌر المنام وآثاره".
بل ٌلزم إلى جانغب ذلغك كلغه وجغود توعٌغة إعالمٌغة بؤهمٌغة حماٌغة البٌئغة ،وذلغك بتوعٌغة
المغغواطنٌن بؤهمٌتهغغا ومردودهغغا علغغى حٌاتنغغا ،فغاإلعالم ٌعغغد مغغن الوسغغائل الهامغغة لتوعٌغغة
المغغواطنٌن بؤهمٌغغة حماٌغغة البٌئغغة ،وتغغتم التوعٌغغة اإلعالمٌغغة مغغن خغغالل وسغغائل اإلعغغالم
المختلفة ،وبصفة خاصة التلٌفزٌون.
وقد نص نظام البٌئة السعودي فً المادة السابعة علً أنه:
 -1على الجهات المسئولة عن التعلٌم تضمٌن المفاهٌم البٌئٌة فً مناهج مراحل التعلٌم
المختلفة .
 -2على الجهات المسئولة عن اإلعالم تعزٌز برامج التوعٌة البٌئٌة فً مختلف وسائل
اإلعالم وتدعٌم مفهوم حماٌة البٌئة من منظور إسالمً.
 -3على الجهات المسئولة عن الشئون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد تعزٌز دور المساجد
فً حث المجتمع على المحافظة على البٌئة وحماٌتها .
 -4على الجهات المعنٌة وضع برامج تدرٌبٌة مناسبة لتطوٌر القدرات فً مجال
المحافظة على البٌئة وحماٌتها.
خبهطبا :حوبَت البُئت فٍ عقىد الذولت:
أحد آلٌات حماٌة البٌئة؛ حماٌتها عن طرٌق إبرام العقود كعقود التنمٌة وعقود تٌسٌر
النفاٌات ،أو إدراج حماٌة البٌئة كؤحد البنود فً العقود التً تبرمها الدولة.
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فعقود التنمٌة عقود تهدف إلً تهٌئة جزء من إقلٌم الدولة وتنمٌته المستدامة تبرمها
الدولة مع شركة من شركات القطاع الخاص
و عقود التنمٌة هً اتفاقٌة تشترك فٌها الدولة ومجموعة أو عدة مجموعات أو شركاء
اقتصادٌٌن للقٌام بؤعمال وبرامج تحدد انطالقا من المخططات التوجٌهٌة(.)30
أما عقود تسٌٌر النفاٌات بمقتضاها تمنح الدولة امتٌازات وإجراءات لتشجٌع تطوٌر
جمع النفاٌات وفرزها ونقلها وإزالتها ،وتسند تسٌٌر كل النفاٌات المنزلٌة وما شابهها أو
جزء منها وكذلك النفاٌات الضخمة والنفاٌات الخاصة الناتجة بكمٌات قلٌلة عن األشلال
المنزلٌة إلً أشخاص طبٌعٌة أو معنوٌة.
كثٌر من دول العالم المتقدم تستخدم مشروعات البنٌة األساسٌة فً مشروعات صدٌقة
للبٌئة لتفادي انبعاث غاز ثانً أكسٌد الكربون ،وتشترط حكومات تلك الدول علً
المتعاقدٌن معها الدخول فً مشروعات صدٌقة للبٌئة ٌعمل علً التخلص من هذه
االنبعاثات لللازات الضارة وتحوٌلها إلً طاقة كهربائٌة تستخدم فً إنارة المدن
والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وهو أحد األهداف التً تتلٌاها دول العالم المتقدمة من
خالل النمط التعاقدي وتتفهم طبٌعتها وتعتبرها من المسائل الجوهرٌة ،علً عكس
الدول النامٌة التً ال تزال تنظر لهذه االشتراطات البٌئٌة فً عقود البنٌة األساسٌة
والمرافق العامة علً أنها نوع من الترف الذي ال تفطن إلٌه عادة الدول األخٌرة وال
تنظر إلٌه كثٌر من برلماناتها بعٌن االعتبار.
ولعل خٌر مثال لذلك ما حدث بكندا حٌث قامت شركة خاصة بالشراكة مع مدٌنة
فانكوفر بعمل مشروع متخصص لتخفٌض االنبعاثات فً عام  2010حٌث قام
الشخص المعنوي الخاص بتموٌل وتصمٌم وبناء وامتالك وتشلٌل مدفن لدفن النفاٌات
وخط أنابٌب طوله  2.7كٌلو متر لسحب انبعاثات اللاز لمكان آخر حٌث ٌتم بناء محطة
تولٌد كهرباء كبري بواسطة الشرٌك الخاص لتولٌد كهرباء من هذه النفاٌات وانبعاثاتها
الضارة بعد تحوٌلها إلً طاقة كهربائٌة.
وقد ٌنظر بعض دول العالم النامً لهذه السٌاسات التعاقدٌة فً مجال تعاقدات الدولة
علً أنها نوع من الترف أو الكمالٌات .علً عكس الدول المتقدمة التً شللها الشاغل
توظٌف تعاقدات الدولة وإنماطها الجدٌدة وشراكة القطاع الخاص فً مشروعات البنٌة
 -30د.أحّذ ثٓ ػجذ إٌّؼُ :اٌٛعبئً اٌمبٔ١ٔٛخ اإلداس٠خ ٌحّب٠خ اٌج١ئخ ف ٟاٌجضائش ،سعبٌخ دوزٛساٖ ،وٍ١خ اٌحمٛق ثٓ
ػىٕ -ْٛجبِؼخ اٌجضائش ثٓ ٛ٠عف ثٓ خذح ،2009 ،ص .37
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األساسٌة فً خدمة البٌئة والضرورة الملحة لمواجهة الظاهرة التً تمثل خطرا داهما
علً الكرة األرضٌة وهً ظاهرة االحتباس الحراري ورفع درجة الوعً لدي دول
العالم الثالث بمدي خطورة هذه الظاهرة وكٌفٌة مجابهتها بكافة السبل(.)31
وٌمكن إٌراد البند البٌئً وشرط حماٌة البٌئة فً شروط المناقصات مما ٌستوجب أخذه
كمعٌار التً ٌتم تقٌٌم العطاءات علً أساسها ،وٌتم إقصاء العروض غٌر المطابقة
والتً تخالف شرط حماٌة البٌئة.

 -31دِ.حّذ ػجذ اٌّج١ذ اعّبػ :ً١اٌزٕظ ُ١اٌزشش٠ؼٚ ٟاٌزؼبلذٌ ٞألّٔبط اٌجذ٠ذح ٌؼمٛد اٌذٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثّششٚػبد اٌجٕ١خ
األعبع١خِ ،جٍخ ٘١ئخ لضب٠ب اٌذٌٚخ ،اٌؼذد اٌضبٔ ،ٟاٌغٕخ اٌشاثؼخ ٚاٌخّغ ،ْٛاثش ،2010 ٗ١ٔٛ٠ – ً٠ص ِٚ 63ب
ثؼذ٘ب.
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الخاتمة
استعرضنا فً هذا البحث موضغوع التغزام الدولغة بالتغدخل الوقغائً لحماٌغة البٌئغة ،وذلغك
من خالل مبحثٌن تناولنا فً المبحث األول أساس التزام الدولغة بالتغدخل الوقغائً لحماٌغة
البٌئة ،والمبحث الثانً تحدثنا عن آلٌات حماٌة البٌئة.
ومن خالل ما ورد فً هذا البحث ٌمكن استخالص التوصٌات التالٌة:
أولا:التوصيات:
 -1إعداد خطة إعالمٌة متكاملة بالتنسٌق بٌن األجهزة اإلدارٌة للدولة ،تهدف إلى توعٌة
الغغرأي العغغام بؤهمٌغغة حماٌغغة البٌئغغة والحفغغاظ علٌهغغا ،وذلغغك وفغغق أسغغالٌب وبغغرامج منظمغغة
تستهدف كافة قطاعات المجتمع.
 -2قٌام الجامعات والمعاهد بوضع خطة لمشروعات بحثٌة متعلقة بحماٌة البٌئغة تطغرح
على الباحثٌن الراغبٌن فً التسجٌل لنٌل درجة الماجستٌر أو الدكتوراه.
 -3قٌغغام الجامعغغات والمعاهغغد بمغغنح فغغرص أكبغغر للبغغاحثٌن والطلبغغة مغغن أجغغل التفاعغغل مغغع
نظغرائهم فغغً منغغاطق أخغغرع مغغن العغغالم ،وذلغغك مغغن خغغالل تشغغجٌع األكغغادٌمٌٌن والبغغاحثٌن
على المشاركة فً مإتمرات إقلٌمٌة وعالمٌة تتركز موضوعاتها عن البٌئة.
 -4تشجٌع التعاون مع الدول المتقدمة فً مجال البٌئة واالستفادة من خبراتها.
 -5فغغرض ضغغرائب علغغى انبعاثغغات ثغغانً أكسغغٌد الكربغغون وأكاسغغٌد الكبرٌغغت و أكاسغغٌد
النتروجٌن الناتجة من استخدام الوقود األحفورع .لصالح دعم حماٌة البٌئة.
 -6ضرورة التعاون العربً فً مجال حماٌغة البٌئغة تحغت مظلغة جامعغة الغدول العربٌغة،
حٌث إن األمر بحاجة ماسة لنهج عربً متكامل ٌستوعب التطغورات العالمٌغة فغً مجغال
حماٌة البٌئة ،وٌراعى التحدٌات أمام واقعنا ومستقبلنا العربً.
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 -7تنشٌط التبادل العلمً والمشورة العلمٌة بغٌن البلغدان العربٌغة فغً مجغال البٌئغة ،وذلغك
عن طرٌق عقد الندوات واللقاءات الدورٌة.
 -8تفعٌل النصوص الخاصة بحماٌة البٌئة الواردة بعقود الدولة ووضعها موضغع التنفٌغذ
وتشدٌد الرقابة علً تنفٌذها.
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اٌحبد ٞػشش ٌىٍ١خ اٌحمٛق -جبِؼخ إٌّصٛسح ثؼٕٛاْ اإلصالح اٌذعزٛسٚ ٞأصشٖ ػٍٟ
اٌزّٕ١خ ف ٟاٌفزشح ِٓ  3-2أثش،2007 ً٠
 -6أ.عصبم خىرٌ -أ.عبُر ًبعطه :إٌظبَ اٌضش٠جٚ ٟأصشٖ ف ٟاٌحذ ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئ،ٟ
ِجٍخ جبِؼخ رششٌٍ ٓ٠ذساعبد ٚاٌجحٛس ،اٌّجٍذ  ،29اٌؼذد  ،2007 ،1ص
 -7د.عبذ الرءوف هبشن بطُىًًٔ :ظش٠خ اٌضجظ اإلداس ٞف ٟإٌظُ اٌٛضؼ١خ
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