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لإلنسءف كالحيكاف كمصدر للزراعة كىى سءسية للصنءعة.
فحيءتنء على اللرة األرضية مرتبطة بءلميءه كنير النيؿ اللظيـ ىك ئريءف الحيءة ف,
مصر كيستخدـ إيراده ف ,األغراض المنزلية كفى الزراعة كالصنءعة كىك مء يؤلد ف حيءتنء
مرتبطة بميءىو .كتبلغ حصة مصر مف إيراد نير النيؿ  55.5مليءر متر مللب سنكيءن كذلؾ
بمكعب اتفءقية تـ تكقيليء عءـ 1959

كرغـ تزايد عدد سلءف مصر حتى بلغ مء يقرب مف

 111مليكف نسمة إال ف حصة مصر لـ تتزايد كىك مء يلنى ف نصيب الفرد مف ميءه النير قد
انخفض لثيرا.
كتستحكذ قضءيء تلكث الميءه ف ,ىذه الفترة على اىتمءـ عميع العيءت الملنية بءلدكلة
نظ انر لقلة المكارد المءئية ككعكد زيءدة مطردة ف ,عدد السلءف بءإلضءفة إلى الضغكط المتزايدة
على استخدامءت الميءه ف ,ظؿ كعكد خطة مصرية طمكحة للتنمية تتطلب زيءدة الرقلة الزراعية
كالنئءط الصنءع ,ممء يتطلب تنمية مكاردنء المءئية كالتكسع ف ,إعءدة استخداـ ميءه الصرؼ
الزراع ,كالصنءع ,كالصح ,الملءلعة كغير الملءلعة كاستخداـ ميءه األمطءر ف ,تنمية
الحءصالت الغذائية كرفع الكع ,البيئ ,لدل المكاطنيف كلءفة الفئءت بأىمية الحفءظ على المكارد
المءئية كترئيد االستيالؾ.
حيث تـ تبنى ىذا التكعو لنتيعة لظيكر بلض اآلثءر المترتبة على محدكدية الميءه
كضركرة تطبيؽ مبد الئفءفية ف ,التلءمؿ مع ىذه القضية الميمة كضركرة مئءرلة لءفة الفئءت
المختلفة سكا ئلبية ك حلكمية ف ,كضع الحلكؿ كالتصكرات الت ,مف ئأنيء تقليؿ الفعكة بيف
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المكارد المءئية المتءحة كالمطلكبة حيث بءت مف المؤلد ف المقيءس الحقيق ,للتقدـ يتمثؿ ف,
تحقيؽ فضؿ استخداـ ليء بمء يحقؽ التنمية المستدامة مع بلكغ األىداؼ التنمكية الت ,تخطط ليء
الدكؿ دكف إىدار لحقكؽ األعيءؿ القءدمة ف ,تلؾ المكارد كمف ىنء تمثؿ حمءية المكارد المءئية
مف التلكث تحديءن حقيقيءن يكاعو مصر ف ,اآلكنة األخيرة (.)3
 أىمية الدراسة:تلف ىمية الدراسة ف ,بيءف مدل ضركرة إيعءد نظءـ خءص للمسئكلية المدنية ف ,معءؿ
تلكث البيئة المءئية؛ نظ ار لخصكصية األضرار النءعمة عف ىذا التلكث كمف ثـ يعب تسخير
القكاعد اللءمة للمسئكلية المدنية الكاردة ف ,القءنكف المدن ,لل ,تتكا ـ مع طبيلية ىذه األضرار.
لمء تلمف ىمية الدراسة ف ,بيءف ضمءف حقكؽ األفراد المتضرريف كالتأميف مف المسئكلية
النءئئة عف تلكث ميءه نير النيؿ كمعءريو المءئية بءعتبءر ف م ضرر ينعـ عف تلكث البيئة
المءئية قد يترتب عليو إىدار حقكؽ األفراد المتضرريف.
كللػؿ السػػر فػ ,ذلػػؾ مػرده إلػػى سػػببيف :األول :ىميػة المػػء كضػركريتو فيػػك يػدخؿ فػػ ,لػػؿ
اللمليءت البيكلكعية كالصنءعية كال يملف ألم لءئف ح – ,ميمء لءف ئللو ك نكعو ك حعمو –
ف يليش بدكنو فءللءئنءت الحية تحتػءج إليػو للػ ,تلػيش كالنبءتػءت ىػ ,األخػرل تحتػءج إليػو للػ,

تنمك.
كالثاني :ف المء يئغؿ لبر حيز ف ,الغالؼ الحيكم كىك لثر مءدة منفردة مكعكدة بػو
إذ تبلغ مسءحة المسػط المػءئ ,حػكال %71.8 ,مػف مسػءحة اللػرة األرضػية .كبءلتػءل ,فػنف تلػكث
المء يؤدم إلػى حػدكث ضػرار بءلغػة ذك خطػءر عسػيمة بءللءئنػءت الحيػة كيخػؿ بػءلتكازف البيئػ,

الذم لف يلكف لو ملنى كلف تلكف لو قيمة إذا مء فسدت خكاص الملكف الرئيس ,لو كىك المء .
 أىداف البحث:تيدؼ الدراسة إلى تمليف البءحثيف مف فيـ مء يحيط بءلمسئكلية المدنية النءئئة عف
اإلضرار بميءه النيؿ .كبيءف مدل الحمءية الت ,لفليء ليء المئرع ك كعو القصكر كالنقص ف ,ذلؾ
الئأف كتقييـ الطرؽ كالكسءئؿ اللفيلة لحؿ ىذه المئلالت ف ,إطءر منظكمة قءنكنية متلءملة.
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مكقع ك ازرة المكارد المءئية كالرم المصرية https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-
 3/nileمللكمءت مءئية نير النيؿ تءريخ االطالع . 2118/2/26
2

حيث يلتبر تلكث المء مف كائؿ المكضكعءت الت ,اىتـ بيء الللمء كالمختصكف بمعءؿ

التلكث كليس مف الغريب إذف ف يلكف حعـ الدراسءت الت ,تنءكلت ىذا المكضكع لبر مف حعـ
تلؾ الت ,تنءكلت بءق ,فركع التلكث.
 خطة الدراسة:نقسم الدراسة إلى ثالثة مطالب عمى النحو التالي:
المطمب األول :ضركرة حمءية نير النيؿ كمعءريو المءئية مف التلكث.
المطمب الثاني :سءس المسؤكلية المدنية عف تلكث ميءه نير النيؿ.
المطمب الثالث :اآلثءر النءعمة عف المسئكلية المدنية لتلكث ميءه نير النيؿ.
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المطمب األول
ضرورة حماية نير النيل ومجاريو المائية من التموث
الفرع األول
أىمية نير النيل ومجاريو المائية
نير النيل؛ ىك المصدر الرئيس ,للميءه ف ,مصر حيث يبلغ طكلو مف العنكب إلى
الئمءؿ نحك  6661لـ .كيقع بيف خط ,عرض  4درعة عنكب خط االستكا
خط االستكا

ك 31درعة ئمءؿ

م يمر النير على نحك  35خط عرض بد ا مف منبلو عنكبء حتى مصبو ف,

البحر المتكسط .كتبلغ مسءحة النير الللية نحك  2.9مليكف لـ مربع بلؿ دكؿ الحكض .يبلغ
اإليراد السنكم عند سكاف نحك  84مليءر ـ 3سنكيء كتتذبذب تلؾ اللمية بيف حدىء األدنى
كالمقدر بنحك  42مليءر ـ 4سنكيء كنحك  151مليءر ـ 3ف ,كقءت خرل مف السنة.
ويستجمع نير النيل مياىو من ثالثة روافد أساسية ىي :اليضبة األثيكبية كاليضبة
االستكائية كحكض بحر الغزاؿ؛ مء المصدر األول اليضبة األثيكبية :في ,تلد مف ىـ منءبع
النير ك خطرىء إذ تمد النير بقرابة  71مليءر متر مللب مف الميءه تمثؿ  %85مف متكسط
اإليراد السنكم عند سكاف كتتعمع ميءه اليضبة مف عدد مف األنيءر ى ,نير السكبءط كالنيؿ
األزرؽ كنير عطبرة.
كبءلنسبة للمصدر الثاني لميءه النيؿ ىك اليضبة االستكائية :كتمثؿ بحيرة فيلتكريء كبحيرة
ليكعء كبحيرة لبرت كبحر العبؿ المصءدر الرئيسية للميءه ف ,اليضبة االستكائية بنعمءل ,نحك
 13مليءر ـ 3سنكيء.
كيتمثؿ المصدر الثالث لميءه النيؿ ف ,حكض بحر الغزاؿ :كالذم ينتئر فيو معمكعو مف
األنيءر الصغيرة الت ,تنبع مف المنءطؽ العبلية بءلسكداف كعميكرية فريقيء الكسطى بنعمءل,
إيراد سنكم يقدر بنحك  15مليءر متر مللب يصؿ فقط منيء نحك  1.5مليءر متر مللب إلى
النيؿ كيفقد البءق ,ف ,المستنقلءت.
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كقد لدت دراسءت عيءز ئئكف البيئة ف ,مصر؛ ف نير النيؿ كفركعو بءلمحءفظءت
يعاني من مشكمة تموث حادة في مياىو حيث يتـ إلقء كصرؼ لثر مف  4مليءر متر مللب
سنكيء فيو مف المخلفءت الزراعية كالصنءعية الت ,تحمؿ حمءضء كمكاد عضكية كمبيدات حئرية
كزراعية كملءدف ثقيلة كمبيدات حئرية كزراعية كملءدف ثقيلة بءإلضءفة إلى كرد النيؿ الذم
يلمؿ على تلكث نير النيؿ كالقء الحيكانءت النءفقة ف ,النير ممء يعلؿ تنقية ميءه النيؿ مر
صلب كبءلتءل ,يؤثر على صحة اإلنسءف كالحيكاف كالنبءت كغيرىء مف اللءئنءت بءلسلب(.)4
كيرل الليميءئيكف بندارة الميءه بمرلز صحة البيئة كالصحة المينية ف نير النيؿ يتلرض
لللديد مف الملكثءت سكا لءنت زراعية ك بئرية ك صنءعية خصكصء بلد التكسع الصنءع.,
بءإلضءفة إلى استلمءؿ النير لكسيلة رئيسية مف كسءئؿ االنتقءؿ كالسيءحة كلثرة عدد الفنءدؽ
اللءئمة ممء يعلؿ صرؼ المخلفءت السءئلة تزداد عءمء بلد آخر.
لمء يؤلد البلض ف آخر الدراسءت البلتيريكلكعية تئير إلى ارتفءع عدد البلتريء ف,
الميءه الداخلة لمحطءت ميءه الئرب ك ف ارتفءع نسبة تلكث ميءه النيؿ يسءعد على نمك الطحءلب
كاإلخالؿ بءلتكازف الطبيل ,بيف نكاع الطحءلب ك نو رغـ ىمية استخداـ الللكر ف ,الميءه
المرئحة إال نو يتفءعؿ مع المرلبءت اللضكية بءلميءه نتيعة للتلكث كتظير بءلميءه مئتقءت
عضكية محملة بءلللكر تؤثر على طلـ كرائحة الميءه لمء تؤدل إلى تلكف مرلبءت الميثءف
المحملة بءلللكر الت ,ليء ضرار خطيرة على الصحة اللءمة .
كقد لدت تقءرير لك ازرة البيئة

ف مصر تخسر سنكيء  3مليءرات عنيو كىك مء

يلءدؿ %6مف إعمءل ,النءتج القكم ,نتيعة لمالييف األطنءف مف الملكثءت الصنءعية كالزراعية
كالسيءحية الت ,تلقى ف ,نير النيؿ كالمصءرؼ كالترع المءئية بءإلضءفة إلىدار لثر مف  2مليءر
متر مللب مف الميءه سنكيء.

)(4

للمزيد انظر . :لبير لكقء منصكر بحث اعتمءع ,ميدان ,الستطالع آ ار األىءل ,كمسئكل ,الحلكمة
كالعمليءت األىلية حكؿ سءليب تنمية نير النيؿ كدكر المئءرلة الئلبية للقضء على السلكليءت الضءرة

بنير النيؿ المنتدل الكطن ,لمنظمءت المعتمع المدن ,حكؿ تنمية نير النيؿ الملتب اللرب ,للئبءب
كالبيئة عملية مرلزية مئيرة تحت رقـ 2117 91 /87ص .9 8
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كمف ثـ يعب المحءفظة على ملكنءت البيئة المءئية كاالرتقء بيء كمنع تدىكرىء ك
تلكثيء ك اإلقالؿ مف حدة التلكث كتئمؿ ىذه الملكنءت :الميءه الداخلية متضمنة نير النيؿ
كالبحيرات كالميءه العكفية كاألراض ,كالمحميءت الطبيلية كالمكارد الطبيلية األخرل .كيلكف
ذلؾ بمنع إدخءؿ ية مكاد ك طءقة ف ,البيئة المءئية بطريقة إرادية ك غير إرادية مبءئرة ك
غير مبءئرة ينتج عنو ضرر بءلمكارد الحية ك غير الحية ك ييدد صحة اإلنسءف ك يلكؽ
األنئطة المءئية بمء ف ,ذلؾ صيد األسمءؾ كاألنئطة السيءحية ك يفسد صالحية ميءه البحر
لالستلمءؿ ك ينقص مف التمتع بيء ك يغير مف خكاصيء؛ ويندرج تحت ىذه المواد(:)5
 الزيت ك المزيج الزيت.,ب -المخلفءت الضءرة كالخطرة المنصكص علييء ف ,االتفءقيءت الدكلية الت ,ترتبط بيء
عميكرية مصر اللربية.
ج -ية مكاد خرل (صلبة – سءئلة – غءزية) كفقء لمء تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القءنكف.
د -النفءيءت كالسكائؿ غير الملءلعة المتخلفة مف المنئآت الصنءعية.
ق -اللبكات الحربية السءمة.
ك -مء ىك منصكص عليو ف ,االتفءقية كمالحقيء.
أوال :ماىية التموث المائي:
لـ يفرؽ المئرع المصرم ف ,تلريفو للتلكث المءئ ,بيف الميءه اللذبة كالميءه المءلحة.
حيث نصت المءدة ( )12/1مف القءنكف البيئة رقـ  4لسنة  1994على ف التلكث المءئ ,ىك:
" إدخءؿ ية مكاد ك طءقة ف ,البيئة المءئية بطريقة إرادية ك غير إرادية مبءئرة ك غير مبءئرة
ينتج عنو ضرر بءلمكاد الحية ك غير الحية ك ييدد صحة اإلنسءف ك يلكؽ األنئطة المءئية
بمء ف ,ذلؾ األسمءؾ كاألنئطة السيءحية ك يفسد صالحية ميءه البحر لالستلمءؿ ك ينقص
مف التمتع بيء ك يغير مف خكاصيء"(.)6

)(5

نظر :المءدة ( )14 /1مف قءنكف البيئة رقـ  4لسنة  1994المنئكر بءلعريدة الرسمية اللدد ( )5المؤرخ
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نظر :نص اتفءقية قءنكف البحءر منئكر بءلمعلة المصرية للقءنكف الدكل ,ع  38س  1982ص .246

ف.1994/2/3 ,
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كقد عرفت المءدة األكلى مف اتفءقية قءنكف البحءر عءـ  1982التلكث البحرم بأنو:
"إدخءؿ اإلنسءف ف ,البيئة البحرية بمء ف ,ذلؾ مصءب األنيءر بصكرة مبءئرة ك غير مبءئرة
مكاد ك طءقة تنعـ عنيء ك يحتمؿ ف تنعـ عنيء آثءر مؤدية مثؿ اإلضرار بءلمكارد كالحيءة
البحرية كتلريض الصحة البئرية لألخطءر كاعءقة األنئطة البحرية بمء ف ,ذلؾ صيد األسمءؾ
ك غيره مف كعو االستخداـ المئركعة للبحءر كالحط مف نكعية قءبلية ميءه البحر لالستلمءؿ
كاإلحالؿ مف التركي ".
كيتبيف مف ذلؾ ف تلكت البيئة المءئية ك النيرية ىك إدخءؿ ية مكاد ك طءقة ينتج عنو
ضرر بءلمكاد الحية ك غير الحية ك ييدد صحة اإلنسءف ك يلكؽ األنئطة السيءحية ك
يفسد صالحية ميءه النير لالستلمءؿ ك ينقص مف التمتع بيء ك يغير مف خكاصيء(.)7
ومن ثم ,تتخذ مصادر تموث المياه البحرية في صور عدة؛ منيا(:)8
 التلكث النءتج عف السفف. التلكث النءتج عف إغراؽ النفءيءت. التلكث النءتج عف ممءرسة نئطة استلئءفية كاستغالؿ قءع البحءر كبءطف تربتيء. التلكث النءعـ عف مصءدر برية. التلكث مف مصءدر ف ,العك ك مف خاللو.كف ,إحصءئية لييئة الصحة اللءلمية تبيف ف مليءر ئخص يفتقركف إلى ميءه الئرب
النقية كيغزك تلكث الميءه اللذبة إلى اختالط ميءه الئرب بميءه الصرؼ الصح ,ك الزراع,
كالقء المخلفءت كالمكاد الليمءئية بمصءدر الميءه .لمء يقع على ميءه النيؿ لثر مف  711مصنع

)(7

)(8

د .سلد حمد محمكد استق ار لقكانيف المسئكلية المدنية ف ,منءزعءت التلكث البيئ ,دار النيضة اللربية
الطبلة األكلى  1994ص .189
راعع :د .مصطفى عبد الحميد اللدكم ضكا على تئريلءت حمءية البيئة المستكلية القءنكنية بحث مقدـ
إلى مؤتمر نحك دكر فءعؿ للقءنكف ف ,حمءية البيئة كتنميتيء ف ,دكلة اإلمءرات اللربية المتحدة
مءيك 1999ص 19؛ كللمزيد نظر :د .السيد طلبو السيد قءيد حمءية البيئة مف التلكث ك ثرىء على
الصحة اللءمة دراسة فقيية بحث منئكر بمعلة ركح القكانيف عءملة طنطء ج 1ع 2116 38ص
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كمرالب النقؿ النيرم كاللءئمءت السيءحية كغيرىء تلق ,لثر مف بمخلفءتيء ف ,ميءه النير دكف
ملءلعة ليذا التلكث(.)9
فءلبيئة المءئية ى ,الكسط الطبيل ,لألحيء المءئية كالثركات الطبيلية األخرل كبءلنظر
إلى القيمة االقتصءدية للمكارد كالثركات المءئية .كقد بدا مف الضركرم تفليؿ القكاعد التنظيمية
الت ,تلفؿ حمءية ميءه النيؿ كمعءريو مف التلكث .فف ,اآلكنة األخيرة قد لثرت ملكثءت البيئة
كتلءتفت لتلكيث بيئة نيػر النيؿ كلأنيء لءنت قد خططت مسبقء لإليذا بئريءف الحيءة ف,
مصر.
لذا يحظر صرؼ

ك إلقء المخلفءت الصلبة

ك السءئلة

ك الغءزية مف اللقءرات

كالمحءؿ كالمنئآت التعءرية كالصنءعية كالسيءحية كمف عمليءت الصرؼ الصح ,كغيرىء ف,
معءرم الميءه على لءمؿ طكاليء كمسطحءتيء إال بلد الحصكؿ على ترخيص مف ك ازرة
الرم .)11(...لمء ال يعكز التصري إلقءمة ية منئآت ينتج عنيء مخلفءت تصرؼ ف ,معءرم
الميءه.)11(...
لمء يلتزـ مالؾ اللءئمءت السلنية كالسيءحية كغيرىء المكعكدة ف ,معرل النيؿ كفركعو
بنيعءد كسيلة للالج مخلفءتيء ك تعميليء ف ,مءلف محددة كنزحيء كالقء ىء ف ,معءرم ك
معملءت الصرؼ الصح ,كال يعكز صرؼ م مف مخلفءتيء على النيؿ ك معءرم الميءه(.)12
لمء يحظر على الكحدات النيرية المتحرلة المستخدمة للنقؿ ك السيءحة ك غيرىء السمءح
بتسريب الكقكد المستخدـ لتئغيليء ف ,معءرم الميءه(.)13

)(9

د .مصطفى عبد الحميد اللدكم مرعع سءبؽ ص .18

)(11

) ( 11

نظر :المءدة ( )2مف القءنكف رقـ  48لسنة  1982ف ,ئأف حمءية نير النيؿ كالمعءرم المءئية مف التلكث.
كمع ذلؾ يعكز لك ازرة الرم دكف غيرىء – عند الضركرة كتحقيقء للصءل

اللءـ -التصري

بنقءمة ىذه

المنئآت إذا التزمت العية المستخدمة ليء بتكفير كحدات لملءلعة ىذه المخلفءت بمء يحقؽ المكاصفءت
كالملءيير المحددة كفقء ألحلءـ ىذا القءنكف كعلى ف يبد تئغيؿ كحدات الملءلعة فكر بد االستفءدة مف
)(12
)(13

ىذه المخلفءت .نظر :المءدة ( )4مف القءنكف المذلكر.

المءدة ( )1/5مف القءنكف المذلكر.
المءدة ( )7مف القءنكف المذلكر.

8

لمء يعب على ك ازرة الزراعة عند اختيءرىء كاستخداميء ألنكاع المكاد الليمءكية لمقءكمة
اآلفات الزراعية مراعءة ال يلكف مف ئأف استلمءليء تلكث معءرم الميءه بمء ينصرؼ إلييء مف
ىذه المكاد الليمءكية سكا بءلطريؽ المبءئر خالؿ عملية الرش

ك مختلطء بميءه صرؼ

األراض ,الزراعية ك عف طريؽ غسؿ ملدات ك دكات الرش ك حءكيءت المبيدات ف ,معءرم
الميءه كفؽ الملءيير الت ,يتفؽ علييء بيف ك ازرات الزراعة كالرم كالصحة ( .) 14كعند اختيءرىء
ألنكاع المكاد الليمءكية لمقءكمة الحشائش المءئية مراعءة ال تلكف ف ,ئأف استلمءليء إحداث
تلكث لمعءرم الميءه .كف ,عميع األحكاؿ يعب اتخءذ االحتيءطءت الالزمة قبؿ كاثنء كبلد
الملءلعة بءلمكاد الليمءكية لمنع استخداـ المعرل المءئ ,الذم بو الملءلعة حتى تتألد مف زكاؿ
ىذه المكاد على نكعية الميءه كسالمة استخداميء لعميع األغراض(.)15
كال يعكز إعءدة استخداـ ميءه المصءرؼ ك بءلخلط بءلميءه اللذبة ألم غرض مف
األغراض إال بلد ثبكت صالحيتيء ليذا الغرض كلك ازرة الرم بلد اخذ رم ك ازرة الصحة اتخءذ
إع ار ات ملءلعة ميءه المصءرؼ الت ,تقرر إعءدة استخداـ ميءىيء(.)16
كمف ثـ يملف إعمءؿ ىـ كمصءدر تلكث البيئة المءئية لنير النيؿ كمعءريو كمء ينتج
عنو مف آثءر ف :,التلكث بءلمكاد المئلة النءتعة عف التعءرب كالمحطءت النككية كالتلكث
بءلمخلفءت الصنءعية النءتعة عف تخلص المصءنع مف مخلفءتيء كالتلكث بمخلفءت المدف النءتعة
عف إلقء القمءمة كالصرؼ الصح ,كالقءذكرات كالحيكانءت النءفقة كالتلكث بءلنفط كمئتقءتو النءتج
عف إلقء ىء ف ,ميءه النيؿ كالتلكث بءلمبيدات الليميءئية كالتلكث الحرارم النءتج عف تكليد الطءقة
الليربءئية كالتلكث النءتج عف اإلضرار بءلثركة السملية ك خي ار األضرار الت ,تصيب األرض
الزراعية كالتربة(.)17

)(14
)(15
)(16
)(17

المءدة ( )11مف القءنكف المذلكر.
المءدة ( )11مف القءنكف المذلكر.
المءدة ( )12مف القءنكف المذلكر.
راعع تفصيال :د .نزيو محمد الصءدؽ الميدم نطءؽ المسؤكلية المدنية عف تلكث البيئة بحث مقدـ إلى
مؤتمر نحك دكر فءعؿ للقءنكف ف ,حمءية البيئة كتنميتيء ف ,دكلة اإلمءرات اللربية المتحدة مءيك1999
ص .11-9
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ثانيا :اآلثار البيئية لتموث نير النيل:
 .1ىناك عالقة وثيقة بين تموث مياه نير النيل وبين انتشار بعض األمراض مثل:

 األمراض البكتيرية :اللكلي ار – التيفكد – الدكسنتءريء البءسيلية – كبلض األمراضاألخرل.

ب -األمراض الطفيمية :البليءرسيء  -كاأليلكفكللس– الدكسنتءريء األميبية.

ج -األمراض الفيروسية :االلتيءب اللبدم الكبءئ – ,الفيركسءت الت ,تسبب بلض نكاع
اإلسيءؿ لألطفءؿ كيحتمؿ ف تنقؿ يضء الميءه فيركس ئلؿ األطفءؿ.
 .2التموث الكيميائي والبيولوجي لنير النيل :ثر على الثركة السملية ك دل إلى إفسءد
الميءه ف ,بلض الترع.
 .3تموث مياه نير النيل :ثر على استخداـ النير ف ,األغراض السيءحية كالترفييية كلذلؾ
تأثيره على الثركة السملية.
 .4لتموث نير النيل أثره الحاد عمى األمن القومي المصري :حيث مء يسببو تلكث النيؿ
مف مراض تؤدل بدكرىء إلى إصءبة المكاطف المصرم بءللديد مف األمراض ممء يؤثر
بدكره على نئءط الفرد االعتمءع ,كاالقتصءدم كالسيءس ,ممء ينللس بدكره على

المعتمع كالدكلة عءمة (.)18

)(18
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الفرع الثاني
الجهود المبذولة لحماية نهر النيل من التلوث
أوالً  :الجيود األىمية والمجتمعية لحماية النير من التموث(:)19

 .1عقد اللثير مف الندكات كاالعتمءعءت الت ,تعمع فييء لؿ العيءت الملنية بيذا النير ليتـ

فت الحكار كالمنءقئة ليذه المئءلؿ كليفية إيعءد الحلكؿ ليء.

 .2تحديد عدد مف البرامج لتكعية األىءل ,بءألسلكب األمثؿ تعءه نير النيؿ مستغالن بذلؾ

دكر العكامع كاللنءئس.

 .3اللمؿ على تقكية دكر العمليءت مستخدم ,الميءه.
.4

ىمية مسءىمة األطبء المصرييف لمكاعية المئءلؿ الصحية بدكؿ حكض نير النيؿ.

 .5إيعءد آليءت لدعـ عيكد المنظمءت غير الحلكمية لتقليؿ احتمءالت حدكث حركب مف
دكؿ حكض النيؿ.
 .6يتـ طبع لتيبءت تحتكل على مللكمءت عف ىذا النير اللظيـ ك ف تلكف ىذه المللكمءت
بئلؿ مبسط حتى يسيؿ فيمو إلى مف يصؿ إليو ىذا اللتيب.
 .7عمؿ بلض المسءبقءت عف طريؽ عيزة اإلعالـ تتضمف بلض المللكمءت عف نير

النيؿ كالتصرفءت السليمة الت ,مف المفترض ف يتلءمؿ بيء المكاطنيف مع نير النيؿ.

 .8زيءدة دكر العمليءت عف تنفيذ برامج التكعية بءلتلءكف مع عيزة اإلعالـ على لءفة

المستكيءت ابتدا مف النعكع كالقرل كالمرالز.

 .9تفليؿ الدكر الدين ,تعءه ىذه القضية على مستكل لءفة المسءعد كاللنءئس.
وفي إطار المنتدى الوطني لمنظمات المجتمع المدني حول تنمية نير النيل في

مصر()20؛ لءنت مصر مف الدكؿ السبءقة إلى إقءمة منتدل كطن NDF ,لحمءية نير النيؿ

كذلؾ لمء يمثلو النير اللظيـ مف قيمة لبيرة ليء امتدت على مدار التءريخ حيث يليش % 96

مف سلءف مصر ف ,منطقة حكض النير .

)(19
)(21
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كقػػد اعتمػػدت خطػػة المنتػػدل الػػكطن ,منػػذ البدايػػة علػػى عقػػد لقػػء ات محليػػة تغط ػ ,لءفػػة
المحءفظءت المطلة على نير النيؿ ثـ عقبيء بلد ذلؾ اعتمءع عءـ  2113ضػـ عػدد لبيػر ممػف
ئءرلكا ف ,اللقء ات المحليػة كلءفػة الميتمػيف كالملنيػيف القضػية ككصػؿ عػدد المئػءرليف فػ ,ىػذا
اللقء إلى  89مئءرؾ .لمء كصؿ عدد المئءرليف ف ,تأسيس المنتدل الكطن ,فػ ,لءفػة اللقػء ات
التػػ ,عقػػدت إلػػى  474مئػػءرؾ مػػف محءفظػػءت مصػػر المختلفػػة كالمطلػػة علػػى نيػػر النيػػؿ .ككصػػؿ
عدد المئءرليف ف ,المنتدل حتى اآلف إلى  31عملية ىلية مف المحءفظءت النيلية المختلفة .
وقد اتفق المشاركون في االجتماعات التأسيسية عمى تحديد أىداف المنتدى فيما يمي(:)21
.1

نئر الكع ,كتنمية الحفءظ على النيؿ.

.3

االئتراؾ ف ,تنفيذ مئركعءت لحمءية النيؿ.

.2
.4

خلؽ ئرالة بيف منظمءت المعتمع المدن ,مع العيءت الحلكمية.
عمػ ػػؿ قن ػ ػكات التصػ ػػءؿ بػ ػػيف المنتػ ػػدل الػ ػػكطن ,كالمنتػ ػػديءت األخػ ػػرل فػ ػػ ,الػ ػػدكؿ األخػ ػػرل

كالمئترلة ف ,حكض نير النيؿ.

ثانيا :جيود وزارة البيئة لحماية نير النيل والمجارى المائية من التموث(:)22
تقكـ ك ازرة البيئة ببذؿ اللثير مف العيد كالمتءبلة الدكرية لنكعية ميءه نير النيؿ بتنفيذ
برامج الرصد الدكرم لدراسة كتقييـ نكعية ميءه نير النيؿ كفرعيو (دميءط  -رئيد) كدراسة
مصءدر التلكث (الصرؼ الصنءع - ,الصرؼ الصح - ,الصرؼ الزراع ),على نير النيؿ
كفرعيو بءلصرؼ المبءئر كالغير مبءئر سنكيء.
حيث تسلى ك ازرة البيئة لتطبيؽ مكاد القءنكف بمفيكميء الئءمؿ ممء يضمف حمءية البيئة
المءئية بئلؿ عءـ كنير النيؿ كفركعو بئلؿ خءص مف التلكث بمء يلكد بءلنفع على عميع
المكاطنيف كذلؾ عف طريؽ تضءفر العيكد مع العيءت الملنية لتلظيـ االستفءدة مف اإلملءنءت
الحلكمية المختلفة.

)(21
)(22
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نظر :مكقع ك ازرة البيئة عيءز ئئكف البيئة  http://www.eeaa.gov.eg/ar-egمكضكعءت بيئية
الميءه الميءه اللذبة تءريخ الدخكؿ .2118/3/21
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لمء إف ك ازرة البيئة ال تألك عيدا ف ,الحفءظ على نكعية ميءه نير النيؿ مف التلكث عف
طريؽ تلثيؼ اإلع ار ات اللفيلة برصد مصءدر التلكث كرصد نكعية الميءه كاللمؿ على كضع
األكلكيءت لمنع التلكث المبءئر كغير المبءئر على نير النيؿ .كلنتيعة للزيءدة السلءنية المطردة
كالتقدـ الصنءع ,تلددت مصءدر التلكث على نير النيؿ كى :,المخلفءت صنءعية سءئلة .كميءه
الصرؼ الصح .,كميءه الصرؼ الزراع .,كتلكث ميءه النيؿ بصرؼ السفف كالفنءدؽ اللءئمة.
ونسرد فيما يمي اإلجراءات التي تقوم بيا وزارة البيئة لمحد من تموث مياه نير النيل:
 .1التموث بالصرف الصناعي:
تقوم حالياً الوزارة بعدة إجراءات ما من شأنيا الحد من التموث بمياه الصرف الصناعي,
وىى:
 إيقءؼ الصرؼ الصنءع ,غير الملءلج على نير النيؿ كفركعو ك على المعءرل المءئيةالمؤدية إلى نير النيؿ مع استغالؿ ميءه الصرؼ الصنءع ,الملءلج ف ,زراعة الغءبءت
الئعرية ك األئعءر المحيطة بءلمصءنع ك إعءدة تدكيرىء داخؿ المصنع.
ب -متءبلة خطط تكفيؽ األكضءع البيئية للمنئآت الصنءعية الت ,تقكـ بءلصرؼ على نير
النيؿ كالمعءرل المءئية المؤدية إليو كذلؾ بيدؼ إلزاـ تلؾ المنئآت بتكفيؽ كضءعيء
البيئية سكا بتنفيذ مئركعءت عديدة لملءلعة الصرؼ الصنءع ,ك تكصيؿ صرؼ
المنئآت على ئبلءت الصرؼ الصح ,للمدف.
ت -تلديؿ تلنكلكعيء التصنيع الخءصة بءلمنئأة ك بنعءدة استخداـ ميءه الصرؼ الصنءع,
بتدكيره ف ,دكائر مغلقة لذلؾ يتـ إعءدة تأىيؿ محطءت الملءلعة الخءصة بءلمنئآت ف,
حءلة كعكد محطءت قءئمة بيء كذلؾ مف خالؿ عداكؿ زمنية محددة يتـ متءبلتيء عف
طريؽ اإلدارة اللءمة لاللتزاـ البيئ ,كالفركع اإلقليمية.
ولتنفيذ خطة الوزارة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية يتم ما يمي:
 تقديـ الدعـ المءل ,للمنئآت الصنءعية الت ,لدييء عدارة ائتمءنية لتنفيذ خطة تكفيؽاألكضءع الخءصة بيء كذلؾ مف خالؿ مئركع التحلـ ف ,التلكث الصنءع ,بمرحلتيو
األكلى كالثءنية كمئركع حمءية البيئة للقطءع الخءص كقطءع األعمءؿ اللءـ.
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ب -تنفيذ خطة سنكية مف خالؿ الفركع اإلقليمية لعيءز ئئكف البيئة لمتءبلة الصرؼ
الصنءع ,على المعءرل المءئية بصفة عءمة كنير النيؿ كفركعو بصفة خءصة كذلؾ
مف خالؿ متءبلة تنفيذ خطط تكفيؽ األكضءع للمنئآت الت ,تقكـ بتكفيؽ كضءعيء.
كبءإلضءفة لمء سبؽ فنف الئرلءت المخءلفة لحدكد القءنكف كالت ,ال تقكـ بتكفيؽ
كضءعيء البيئية فننو يتـ اتخءذ لءفة اإلع ار ات القءنكنية تعءىيء طبقءن للقءنكف رقـ  4لسنة
 1994الملدؿ بءلقءنكف رقـ  9لسنة  2119ف ,ئأف حمءية البيئة كذلؾ بننذار الئرلءت ك
بتحكيؿ ملؼ مخءلفة الئرلة للقضء

عف طريؽ السيد المستئءر النءئب اللءـ كذلؾ لتغليظ

األحلءـ كتئديدىء على المنئآت طبقء لقءنكف البيئة الملدؿ.
ونتيجة لمجيودان الوزارة في خفض التموث ومتابعة المنشآت الصناعية ,تم إعداد
برنامج لتوفيق أوضاع تمك المنشآت ,تتمخص نتائجو فيما يمي:
 إيقءؼ الصرؼ الصنءع ,للػدد ( )75منئػأة نيءئيء كتحكيلو إمء على ئبلة الصرؼالصح ,ك بنعءدة تدكيره كذلؾ بنعمءل ,لميػة صرؼ  453.616مليكف ـ 3 /عءـ
بنسبػة  %95.18مف إعمءل ,لمية الصرؼ على نير النيؿ كفركعو كالمقدرة بػ
 477.122مليكف ـ 3 /عءـ للدد ( )112منئأة.
ب -لمء يكعد عدد ( )27منئأة تصرؼ حءليء على نير النيؿ بلمية صرؼ تبلغ 23.514
مليكف ـ3 /عءـ بنسبة  % 4.92مف إعمءل ,لمية الصرؼ على نير النيؿ كبيءنيء
لءلتءل:,
 عدد ( )8منئآت تصرؼ صرؼ مطءبؽ بنعمءل ,لمية صرؼ تقدر بػ  3.7مليكف ـ3/عءـ. عدد ( )19منئأة منيء عػدد ( )16منئػأة تقكـ بءلصرؼ بنعمءل ,لمية تبلغ  19.45مليكفـ  3/عءـ كتقكـ ىذه المنئآت بتنفيذ خطط لتكفيؽ كضءعيء عف طريؽ تنفيذ محطءت
لملءلعة الصرؼ الصنءع ,الخءص بيء ك تنفيذ مئركعءت لربط صرؼ المنئأة على ئبلة
الصرؼ الصح ,كايقءفو نيءئيءن كىذه الخطط محددة بعداكؿ زمنية كيتـ متءبلتيء بصفة دكرية
عف طريؽ عيءز ئئكف البيئة كادارات التفتيش بءلفركع اإلقليمية لمء يكعد عدد ( )3منئآت
تقكـ بصرؼ لمية تبلغ  363لؼ ـ3 /عءـ عءرل إلزاميء بتقديـ خطط لتكفيؽ كضءعيء
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كيتـ اتخءذ لءفة اإلع ار ات القءنكنية تعءىيء إللزاميء بتكفيؽ كضءعيء كايقءؼ الصرؼ
الصنءع ,الخءص بيء نيءئيء ك مطءبقتو.
ج -تـ تنفيذ مئركعءت لمطءبقة صرؼ ميءه التبريد للدد ( )13محطة ليربء بنعمءل ,لمية
صرؼ تبلغ  6.75مليءر ـ3 /عءـ.
د -كلذلؾ تـ مطءبقة صرؼ ميءه التبريد للدد ( )14منئأة صنءعية بنعمءل ,لمية صرؼ
تبلغ  54.6مليكف ـ3/عءـ.
 .2التموث بالصرف الصحي:
قءمت الك ازرة برصد اللديد مف مصءدر التلكث بءلصرؼ الصح ,على المصءرؼ
المختلفة كعلى نير النيؿ كتـ التنسيؽ مع ك ازرة اإلسلءف كفقءن لألكلكيءت كاإلملءنيءت المءدية
المتءحة لسرعة تنفيذ الخطط المكضكعة كاالنتيء مف تنفيذ محطءت الصرؼ الصح ,بءلمنءطؽ
المحركمة مف خدمءت الصرؼ الصح ,ك االنتيء مف التكسلءت المطلكبة بءلمحطءت الحءلية
كفقءن للزيءدة السلءنية ك بتلديؿ تلنكلكعيء الملءلعة لتحسيف نكعية الميءه النءتعة عف تلؾ المحطة.
لمء تـ إع ار اللديد مف المئركعءت التعريبية كالت ,تيدؼ إلى إنئء

ك رفع لفء ة

محطءت الصرؼ الصح ,بتلنكلكعيء بسيطة منخفضة التلءليؼ ف ,بلض المدف كالقرل ممء يحد
مف التلكث النءتج عف تلؾ المنءطؽ.
ىذا إلى عءنب إع ار بلض التعءرب الت ,ثبتت نعءح استخداـ مءدة إؿ ) (EMف ,تقليؿ
الملكثءت بخزانءت الصرؼ الصح ,بءلقرل كلذلؾ ف ,محطءت الملءلعة حيث ثبتت لفء ة ف,
تقليؿ المكاد اللضكية كزيءدة لفء ة عمؿ محطءت الملءلعة.
وفى إطار التعاون مع الجيات المعنية المختمفة :فقد تـ عقد بركتكلكؿ تلءكف بيف
الك ازرة ك ازرت ,الزراعة كاستصالح األراض ,كك ازرة الرم الستغالؿ سكائؿ الصرؼ الصح,
الملءلعة إلقءمة غءبءت خئبية كمسءحءت خض ار بءلمنءطؽ الصحراكية الكاقلة بءلقرب مف
محطءت الملءلعة ممء يؤثر ايعءبيء ف ,تحسيف نكعية ميءه النير نتيعة عدـ إلقء مخلفءت
الصرؼ الصح ,عليو بطريقة مبءئرة كغير مبءئرة.
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والتنسيؽ مع الك ازرات الملنية إلعداد الخطة المطلكبة إلنئء محطءت لملءلعة تصرفءت
القرل المحركمة مف الخدمة .والمئءرلة بءللعنة الفنية المئللة مف ك ازرات اإلسلءف كالبيئة
كالصحة كالرم لمراعلة لفء ة محطءت الملءلعة الحءلية.
 .3التموث بمياه الصرف الزراعي:
يمثؿ الصرؼ الزراع ,حد المصءدر الرئيسية لتلكث الميءه نظ انر الحتكائو على األسمدة
كالمبيدات الزراعية كيبلغ عدد المصءرؼ الرئيسية الت ,تصب ف ,النيؿ نحك  82مصرفء مف
3
سنكيء بءإلضءفة إلى
سكاف إلى القءىرة كفرع ,النيؿ دميءط كرئيد تحمؿ نحك 13.7مليءر ـ /ن

الصرؼ المبءئر اللئكائ ,مف القرل المحركمة مف خدمة الصرؼ الصح.,

كقد تـ إع ار دراسة متلءملة عف مصرؼ الرىءكم حيث تـ إع ار مس

عغراف,

كتحليؿ كرصد لنكعية ميءه المصرؼ حيث تبيف نو يئلؿ خطكرة لبيرة على نير النيؿ حيث
يصب على فرع رئيد مبءئ ار صرؼ زراع ,كصح ,بءإلضءفة لصرؼ صنءع ,كالذم دل إلى
ارتفءع بنسب األحمءؿ اللضكية كاألمكنيء كانخفءض ترليز األلسيعيف الذائب ممء يتسبب ف,
ظءىرة نفكؽ األسمءؾ بفرع رئيد كخءصة ثنء السدة الئتكية.
كيتـ التنسيؽ مع ك ازرة الزراعة للتحلـ ف ,كترئيد استخداـ المبيدات الزراعية كلذلؾ عدـ
استخداـ المبيدات الت ,تبقى بءلتربة كالميءه كقت طكيؿ دكف تحلؿ.
 .4التموث بصرف السفن والفنادق العائمة:
يتلرض نير النيؿ للتلكث نتيعة لألنئطة المختلفة المؤثرة عليو سكا الصنءعية ك
الزراعية ك السيءحية كغير ذلؾ .كتلتبر الفنءدؽ اللءئمة (مف ضمف األنئطة السيءحية الت ,تؤثر
سلبء عل ,نكعية الميءه بنير النيؿ إذا لـ يتـ مراعءة البلد البيئ ,ف ,إدارة الصرؼ السءئؿ بيء(.
كتنفيذا للق اررات كالتكصيءت الصءدرة عف المعلس األعلى لحمءية نير النيؿ مف التلكث
كالت ,انتيت إلى ضركرة نقؿ الصرؼ عبر صنءدؿ نيرية معيزة إلى ئبلة الصرؼ الصح ,كمء
قرتو تلديالت قءنكف حمءية نير النيؿ رقـ  48لسنة 1982كالئحتو التنفيذية الملدلة بءلقرار رقـ
 92لسنة  2113بحظر الصرؼ ك إلقء م مف المخلفءت على المعرل المءئ.,
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لذا تقكـ ك ازرة البيئة ببذؿ اللثير مف العيد لحؿ مئللة استقبءؿ صرؼ المخلفءت السءئلة
لللءئمءت النيرية كمنع الصرؼ نيءئيء على نير النيؿ ف ,المنطقة الكاقلة مءبيف محءفظت,
األقصر ك سكاف على نير النيؿ بءلتنسيؽ مع الك از ارت كالعيءت الملنية .كتفليؿ المئركع القكم,
ف ,تفليؿ منظكمة الصنءدؿ النيرية (البءرعءت) لمرحلة تعريبية لحيف تحسف حكاؿ السيءحة
النيلية.

17

المطمب الثاني
األساس القانوني لممسؤولية المدنية عن تموث مياه نير النيل
أوال :طبيعة المسئولية المدنية لممموث:
لـ يتضمف قءنكف البيئة الصءدر رقـ  4لسنة  1994م قكاعد خءصة بءلمسئكلية المدنية
للتلكث المءئ ,كىك مء يفيـ منو تطبيؽ القكاعد اللءمة الكاردة ف ,القءنكف المدن.,
كلمء لءنت المسئكلية المدنية تتحدد ف ,عنءصر ثالثة :ى ,الخطأ كالضرر كعالقة
السببية كتنقسـ تلؾ المسئكلية إلى قسميف :األولى عقدية :تنئأ عف عدـ حد المتلءقديف اللتزامو
اللقدم ك التأخير ف ,ىذا التنفيذ واألخرى تقصيرية :تنئأ لع از لإلخالؿ بكاعب قءنكن ,فنف
المسئكلية المدنية عف اإلضرار بءلبيئة تثير اللديد مف المئلالت منيء :صلكبة تحديد المسئكؿ
عف فلؿ التلكيث ك تحديد نصيب لؿ مسئكؿ ف ,حءؿ الفءعليف خءصة ك ف األضرار النءعمة
عف التلكيث قد ال تظير إال بلد فترات طكيلة

ك قد تلكف المسئكلية نتيعة ألضرار غير

مبءئرة ممء يثر العدؿ حول إثبات عالقة السببية بيف الخطأ كالضرر الكاقع على ميءه نير
النيؿ(.)23
وفي مجال المسئولية عن األضرار التي تمحق بالغير؛ فءف المءدة ( )5/25مف الالئحة
التنفيذية لقءنكف البيئة الصءدرة بقرار رئيس معلس الكز ار رقـ  338لسنة  1995تنص على ف:
"تلكف العيءت المرخص ليء بتداكؿ كادارة المكاد كالنفءيءت الخطرة مسئكلة عف األضرار الت,
تلحؽ بءلغير مف ع ار عدـ مراعءة حلءـ ىذه الالئحة".
كتنص المءدة ( )31مف ذات الالئحة على نو" :على القءئميف على إنتءج ك تداكؿ المكاد
الخطرة سكا لءنت ف ,حءلتيء الغءزية ك السءئلة ك الصلبة ف يتخذكا عميع االحتيءطءت بمء
يضمف عدـ حدكث ية ضرار بيئية كعلييـ بكعو خءص مراعءة ذلؾ".
ويرى جانب من الفقو ( ,) 24ف بلض التئريلءت المتللقة بحمءية البيئة قد خضلت
المسئكلية المدنية للملكث ألحكام خاصة تتنءسب مع ىذه األفلءؿ كاألضرار النءعمة عنيء ممء
)(23
)(24

د .مصطفى عبد الحميد اللدكم مرعع سءبؽ ص.23 22
راعع ف ,عرض ىذا العءنب الفقي :,د .مصطفى عبد الحميد اللدكم مرعع سءبؽ ص .25
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دل إلى ظيكر نظام قانوني خاص لممسئولية عن التموث البيئي ال يخضع لألركان العامة
للمسئكلية .ك نو بدكف كضع تنظيمءت خءصة للمسئكلية عف األضرار البيئية يصلب التحدث عف
حمءية فلءلة للبيئة ك تلكيض حقيق ,لألضرار كبضركرة ف تؤسس المسئكلية المدنية للملكث
على فلرة المسئولية بدون خطأ.
كمف ثـ يملف القكؿ بأف :الفقو كالقضء الملءصراف قد اتعيكا إلى تأسيس المسئكلية
المدنية للتلكث البيئ ,النءئ

عف تلكث ميءه النيؿ على فلرة المسئكلية بدكف خطأ "المسئكلية

المكضكعية" ك "تحمؿ التبلة" دكف حءعة للبحث عف خطأ كاعب اإلثبءت

ك حتى خطأ

مفترض مف عءنب المسئكؿ.
 المسئولية المدنية بدون خطأ (المسئولية الموضوعية):تقكـ ىذه المسئكلية استنءدا إلى فلرة الضرر النءئ

عنيء كالذم يحقؽ تلكيثء بيئيء

تتعءكز آثءره الخطأ الئخص ,كمف ثـ ال يملف إسنءد المسئكلية حينئذ إلى خطأ كاعب اإلثبءت
ك مفترض بؿ تستند المسئكلية لءملة إلى فلرة الضرر كال يملف للمسئكؿ دفع ىذه المسئكلية
بنف ,الخطأ ك انتفء الخطأ المفترض ك حتى إثبءت السبب األعنب ,فالمسئولية الموضوعية
تقوم عمى تعويض الضرر ولو بغير خطأ.
كيتحمؿ المضركر عبئء لبي ار ف ,إثبءت الخطأ الذم قد يلعز غءلبء عف إثبءتو .لذلؾ
فنف المسئكلية المكضكعية صبحت صمءمء قءنكنيء فلءال لضمءف حقكؽ األفراد كتسييؿ تلكيض
اإلضرار النءئئة عف تلكث ميءه النيؿ كتسييؿ تلكيض المضركر عف األضرار النءئئة عف
تلكث البيئة المءئية.
فءألسءس القءنكن ,ليذه المسئكلية المكضكعية ىك فلرة "تحمؿ التبلة" ك الغرـ بءلغنـ(.)25
كيستند ىذا األسءس إلى ف الطبيلة الخءصة لألنئطة الصنءعية كالتعءرية الحديثة كالمكلدة
)(25

نظرية تحمؿ التبلة ليء صكرة مطلقة كصكرة مقيدة؛ أما األولى :فتظير ف ,نظرية "المخءطر المستحدثة"

كالت ,يلكف مقتضءىء ف مف تسبب بنئءطو الئخص ,ك بءستخدامو ئيء ملينة يلزـ بتلكيض الضرر
الذم يصيب الغير بغض النظر عف كقكع خطأ منو ك عدـ كقكعو فءلئخص ف ,لال الحءلتيف يتحمؿ

تبلة نئءطو .أما االخرى المقيدة :فلءنت الغنـ بءلغرـ م ف م إعمءؿ نظرية المخءطر بصكرتيء
المطلقة مف ئأنو ف يعلؿ الئخص مسئكال عف النتءئج الضءرة ألنو نئءط يبذلو كبءلتءل ,فلؿ النئءط
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لألخطءر التلنكلكعية كالت ,تحدث تلكثء للبيئة يصلب إسنءد تبلة الخطأ فيو على المسئكؿ كفقء
للقكاعد اللءمة للمسئكلية(.)26
كقد سبؽ الفقو اإلسالم ,ف ,تأسيس المسئكلية على فلرة الضمءف؛ فءلضرر كحده ىك
الذم يكلد االلتزاـ بءلتلكيض دكف التلكيؿ على مء إذا لءف ىذا الضرر نءئئء عف اعتدا

ك

ارتلءب فلؿ محظكر فءلضرر بذاتو ىك سءس مسئكلية الضمءف مثلمء ىك سءس مسئكلية
المخءطر(.)27
كمف ثـ يملف تطبيؽ نظرية التبلة ف ,الحءالت الت ,يلكف فييء الئخص زاد مف
المخءطر اللءدية الالزمة للحيءة ف ,المعتمع كذلؾ بننئء مئركع يدر عليو نفلء فيعب عليو
حينئذ تحمؿ تبلة ىذا النئءط إذا مء ترتب عليو ضر ار مء يلحؽ بميءه نير النيؿ ك معءريو
المءئية.
وتتميز ىذه الفكرة بعدة خصائص؛ األولى :مسئولية موضوعية :فال يبحث فييء ك ف,
قيءميء ك حلءـ الرعكع فييء إلى عنصر الخطأ ك إثبءتو بؿ تستند إلى مكضكعيء ك محليء م
إلى الضرر في ,تستيدؼ ف ,المقءـ األكؿ تكفير ضمءف كحمءية كعبر لألضرار النءئئة عف
األنئطة التلنكلكعية الحديثة بحيث يحصؿ المضركر عف التلكيض اللءف ,عمء صءبو مف
ضرر مف ىذه األنئطة.
والثانية :مسئولية ترتكز عمى شخصية المستغل :في ,تبحث عف ئخص المسئكؿ كليس
خطئو .فف ,حءلة كقكع تلكث مءئ ,لنير النيؿ كنئأ عنو ضرر مء فنف المضركر يعب عليو
تحديد الئخص المسئكؿ ليرفع عليو دعكل المسئكلية.
والثالثة :مسئولية محددة التعويض :تقكـ على إلزاـ المسئكؿ بتلكيض الضرر البيئ,
دكف تلليؼ المضركر بنثبءت م خطأ ف ,عءنب ىذا المسئكؿ.
النءفع .نظر . :كليد عءيد عكض الرئيدم المسئكلية المدنية النءئئة عف تلكث البيئة دراسة مقءرنة
)(26
)(27

رسءلة مءعستير للية الحقكؽ عءملة الئرؽ األكسط األردف  2112ص .61
د .نزيو محمد الصءدؽ مرعع سءبؽ ص .25
 .كليد عءيد الرئيدم مرعع سءبؽ ص .61
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كىك مء تصدت لو لءفة االتفءقيءت الدكلية الت ,اعتنقت المسئكلية المكضكعية ف ,معءؿ
الضرر البيئ ,كعلى رسيء اتفءقية بءريس 1961كاتفءقية بركلسؿ 1969كاتفءقية فيينء 1963
كالت ,حددت حدا قصى ف ,لؿ حءلة تتنءسب مع حعـ النئءط كمدل الضرر النءئ

عف

التلكث ثـ يقع على المئرع الكطن ,كالقضء الداخل ,ف ,لؿ دكلة منضمة إلى ىذه االتفءقيءت
ميمة تحديده ف ,لؿ حءلة بمء يحقؽ اللدؿ كالتكازف كىك مليءر يتمئى تمءمء مع القءعدة
الئرعية "ال ضر وال ضرار"(.)28
بيد انو كمع تزايد التقدـ الصنءع ,كالللم ,كظيكر الصنءعءت كاالنعءزات الحديثة
ظير اللديد مف األسس القءنكنية العديدة للمسئكلية المدنية البيئية بصفة عءمة كالميءه بصفة
خءصة نتيعة لتزايد األضرار البيئية األمر الذم علؿ مف الميتميف كالبءحثيف ف ,مكضكع
المسئكلية المدنية يتعيكف نحك البحث عف سس عديدة لدعكل المسئكلية كمف ثـ كضع صيغ
بديلة لكظيفة المسئكلية المدنية على البيئة مف خالؿ محءكلة لمنع حدكث اإلضرار بءلبيئة قبؿ
حدكثيء دكف االلتفء بءلعءنب التلكيض ,فييء كفؽ المبءدئ القءنكنية المنظمة لحمءية البيئة
كالملترؼ بيء دكليء () 29؛ لمبد الحيطة

() 31

كمبد الكقءية

() 31

كمبد الملكث الدافع

() 32

كمبد

اإلعالـ كالمئءرلة(.)33

)(28

د .نزيو محمد الصءدؽ مرعع سءبؽ ص 27 26؛ كللمزيد نظر :د .محمد عل ,حسكنة مسئكلية الدكلة
عف ضرار التلكث البيئ ,بحث منئكر بمعلة مصر الملءصرة القءىرة مج 114ع 2113 511ص

) ( 29

)(31

 323كمء بلدىء.
نظر تفصيال . :بكفلعة عبد الرحمف المسئكلية المدنية عف األضرار البيئية كدكر التأميف رسءلة
مءعستير للية الحقكؽ الللكـ السيءسية عءملة بك بلر بلقءيد العزائر  2116ص  116كمء بلدىء.
مبدأ الحيطة :بمقتضءه يقع على عءتؽ األفراد كالدكؿ ضركرة االلتزاـ بءنتيءج منيج تتخذ فيو مف اإلع ار ات

كالتدابير الالزمة لمنع تدىكر البيئة كحيث ال يقتصر األمر على منع األضرار الت ,يللـ بكقكعيء

مستقبال بؿ الت ,يثءر ئؾ بئأف كقكعيء مستقبال رغـ عدـ تكافر دالئؿ علمية تثبت ذلؾ .للمزيد راعع:
)(31

 .بكفلعة عبد الرحمف مرعع سءبؽ ص .116
مبدأ الوقاية :تلرفو اتفءقية بركلسؿ لسنة 1969بئأف المسئكلية المدنية عف ضرار التلكث بءلزيت كلذلؾ
البركتكلكؿ الملدؿ ليء بأنو " :ية تدابير ملقكلة يتخذىء ئخص طبيل ,ك ملنكم بلد كقكع الحءدث لمنع
ك تقليؿ ضرر التلكث".
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المطمب الثالث
اآلثار الناجمة عن المسئولية المدنية لتموث مياه نير النيل
الفرع األول
جزاء المسئولية المدنية عن اإلضرار مياه نير النيل
ضرر بمياه نير النيل:
أوال :وقف وازالة األ ا
يجب وقف وازالة األضرار التي تمحق بنير النيل؛ حيث تؤلد التقءرير ف نير النيؿ
تلرض خالؿ الثالثيف عءمء المءضية أللثر مف  121لؼ مخءلفة منيء  41لؼ مخءلفة بلد
الثكرة تمت إزالة  81لؼ مخءلفة قبؿ ثكرة  25ينءير  21لؼ مخءلفة بلد الثكرة بينمء ال تزاؿ
ىنءؾ  21لؼ مخءلفة تلد حتى اآلف يعرم اتخءذ اإلع ار ات الالزمة إلزالتيء.
ك ف تلؾ التلديءت مكعكدة بػ  15محءفظة يمر بيء نير النيؿ كحتى اآلف تـ إزالة مف 25
إلى  31ف ,المءئة مف التلديءت على نير النيؿ لمء ف عيزة الك ازرة تتصدم لعميع التلديءت
على نير النيؿ كتقكـ بحصر عميع التلديءت إلزالتيء(.)34
كمثءؿ ذلؾ يعب على مءلؾ السفينة ك ربءنيء ك م ئخص مسئكؿ عنيء كالمسئكليف
عف كسءئؿ نقؿ الزيت الكاقلة داخؿ المكان ,ك البحر اإلقليم ,ك المنطقة االقتصءدية الخءلصة
لعميكرية مصر اللربية كلذلؾ الئرلءت اللءملة ف ,استخراج الزيت

ف يبءدركا إلى إبالغ

العيءت اإلدارية المختصة عف لؿ حءدث تسرب للزيت فكر حدكثو مع بيءف ملءف ظركؼ

)(32

مبدأ المموث الدافع :مقتضءه ف يتحمؿ المتسبب ف ,إلحءؽ الضرر بءلبيئة لؿ النفقءت المتللقة بءلتدابير

الكقءئية مف التلكث كلذا إعءدة األمءلف الت ,تضررت مف ع ار النئءط إلى حءلتيء األصلية .للمزيد راعع. :
بكفلعة عبد الرحمف مرعع سءبؽ ص  116كمء بلدىء.
)(33

مبدأ اإلعالم والمشاركة :مقتضءه ف تتلءكف مؤسسءت الدكلة كىيئءتيء المختلفة ف ,منع حدكث المنءزعءت

البيئية مف خالؿ تكفير المللكمءت الت ,يلكف مف ئأنيء تحقيؽ التكازف بيف المصءل المترتبة على األنئطة
الملكثة كمنع حدكث األضرار البيئية .راعع تفصيال . :بكفلعة عبد الرحمف مرعع سءبؽ ص  121كمء بلدىء.
)(34

 .عءدؿ عءمر حءالت التلدم على معرل نير النيؿ كحلـ القءنكف فييء مقءلة منئكرة ف ,صدل البلد ف,

 2115 /12 /1مكقع  https://www.elbalad.news/649342بتءريخ الدخكؿ .2118/3/22
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الحءدث كنكع المءدة المتسربة كلميتيء كاإلع ار ات الت ,اتخذت إليقءؼ التسرب

ك الحد

منو(.)35
لمء يحظر نيءئيء التصري بصرؼ المخلفءت الصنءعية السءئلة مف المنئآت الصنءعية
العديدة على المسطحءت المءئية اللذبة كخزانءت الميءه العكفية كال يعكز الترخيص بذلؾ
نيءئيء( .)36لمء يعب ال تحتكم المخلفءت الصنءعية السءئلة الملءلعة (للمنئآت الصنءعية القءئمة)
كالت ,يرخص بصرفيء إلى معءرم الميءه على ية مكاد خطرة ك سءمة ك مئلة ك مكاد تطفك ف,
المعرل المءئ ,ك ية مءدة تئلؿ ضر ار على اإلنسءف ك الحيكاف ك النبءت ك األسمءؾ ك
الطيكر ك تؤثر على صالحية الميءه للئرب ك األغراض المنزلية ك الصنءعية ك الزراعية
كذلؾ طبقء للملءيير الكاردة بءلالئحة التنفيذية للقءنكف رقـ  48لسنة .)37(1982
كيلتزـ صحءب المنئآت الت ,يرخص ليء بصرؼ مخلفءتيء السءئلة الملءلعة على معءرم
الميءه بنيداع المبءلغ المكضحة بءلمءدة ( )16مف الالئحة التنفيذية للقءنكف المذلكر كيلكف تحت
حسءب تلءليؼ خذ عينءت لدل الصندكؽ الخءص بحصيلة الرسكـ كالغرامءت ضمءنء ألحلءـ
المءدة ( )16مف القءنكف .كيخصـ مف ىذا المبلغ قيمة الغرامة كتلءليؼ اإلزالة عند ارتلءب
مخءلفة كذلؾ إذا لـ يقـ المخءلؼ بأدا قيمة الغرامة كتلءليؼ اإلزالة كيلتزـ صءحب المنئأة

) ( 35

عمى أن يتضمن البالغ البيانات التالية .1:اإلع ار ات الت ,اتخذت لملءلعة التسرب .2.لمية كنكع

المئتتءت الت ,استلملت .3.المصدر المحتمؿ لحدكث التسرب كىؿ حدث حريؽ ـ ال؟  .4اتعءه البقلة الزيتية
المتلكنة .5 .ملدؿ التسرب إذا لءف مستم ار .6 .بلءد البقلة .7 .سرعة كاتعءه الري كدرعة ح اررة العك كدرعة
الرؤية .7 .اتعءه كسرعة التيءر كدرعة ح اررة الميءه .8 .حءلة البحر .9 .حءلة المد كالعزر غءمر  -عءل- ,
متكسط  -ضليؼ .11 .األمءلف الئءطئية الميددة .11 .طبيلة المنطقة ئلب مرعءنية لءئنءت بحرية.12 .

المصدر المبلغ  -االسـ  -التليفكف  -اللنكاف  .كفى عميع األحكاؿ يعب على العيءت اإلدارية المختصة إبالغ
عيءز ئئكف البيئة بلءفة المللكمءت عف الحءدث المئءر إليو فكر حدكثو لمتءبلة اإلع ار ات الت ,اتخذت ف ,ىذا
الئأف كفقء لميءـ العيءز المنصكص علييء ف ,المءدة (  ) 5مف قءنكف البيئة .نظر :المءدة ( )51مف الالئحة
التنفيذية لقءنكف البيئة.

)(36

المءدة ( )8مف الالئحة التنفيذية للقءنكف رقـ  48لسنة .1982

)(37

المءدة ( )9مف الالئحة التنفيذية للقءنكف رقـ  48لسنة .1982
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بءستلمءؿ ىذا المبلغ خالؿ ئيريف مف تءريخ إخطءره بخصـ قيمة الغرامة كتلءليؼ اإلزالة بلد
تنفيذىء كاال تـ سحب الترخيص إذا لـ يتـ استلمءؿ المبلغ قبؿ انتيء الفترة المذلكرة(.)38
كيحظر على مالؾ اللءئمءت يء لءف نكعيء المكعكدة ف ,معءرم الميءه إلقء

ك صرؼ

م مف مخءلفءتيء على المعرل المءئ ,ثنء سيرىء ك تكقفيء بءلمراس ,ك تكقفيء بءلمعرل المءئ,
لمء يحظر علييـ السمءح بتسريب الكقكد المستخدـ لتئغيليء ف ,معءرم الميءه .لمء يلتزمكا بنيعءد
كسيلة للالج المخلفءت ك تعميليء ف ,مءلف محددة كنزحيء كالقءئيء ف ,معملءت الصرؼ
الصح.)39(,
كيتكلى ميندسك اإلدارة اللءمة المختصة التءبلة لك ازرة المكارد المءئية كالرم التفتيش
الدكرم على ىذه اللءئمءت للتحقؽ مف طرؽ عمع كتخزيف المخلفءت السءئلة كالزيكت كصرفيء
بطريقة آمنة طبقء للئركط البيئية كالتحقؽ مف سالمة كسيلة ملءلعة المخلفءت ك تعميليء
كالتألد مف عدـ صرؼ م مف مخلفءتيء على معءرم الميءه فنذا تبيف مخءلفءتيء لألحلءـ الكاردة
بءلقءنكف رقـ  48لسنة  1982كالئحتو التنفيذية يخطر مءلؾ اللءئمة بخطءب مسعؿ كيلطى
ميلة ثالثيف يكمء يعكز مدىء مده خرل ممءثلة  -بحد قصى تسليف يكمء -الستخداـ كسيلة
لللالج كازالة مسببءت الضرر فنذا انتيت الميلة كلـ يتـ إزالة الضرر يلغى الترخيص طبقء
ألحلءـ المءدتيف  7 5مف القءنكف رقـ  48لسنة  1982دكف إخالؿ بأحلءـ المءدة  16مف نفس
القءنكف كالت ,تكعب تحرير محضر مخءلفة عنءئية لمءلؾ اللءئمة(.)41
ثانيا :التعويض عن اإلضرار بمياه نير النيل:
تيدؼ المسئكلية المدنية بصفة سءسية إلى تلكيض الضرر .بيد ف ليء فضال عف ذلؾ
ىدؼ كقءئ ,يضءؼ إلى دكرىء اللالع .,كف ,معءؿ تلكث الميءه فنف مف يلحؽ بو الضرر يعد

)(38

المءدة ( )16مف الالئحة التنفيذية للقءنكف رقـ  48لسنة .1982

)(39

المءدة ( )36 35مف الالئحة التنفيذية للقءنكف رقـ  48لسنة .1982

)(41

نظر :المءدة ( )37مف الالئحة التنفيذية للقءنكف رقـ  48لسنة .1982
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نفسو مضط ار إلى تفءدم األضرار البيئية الت ,تلحؽ بو تعنبء إللزامو بتلكيضءت غءلبء مء تلكف
بءىظة(.)41
كطبقء للقكاعد اللءمة ف ,المسئكلية المدنية يلكف للمضركر طريقءف ف ,سبيؿ حصكلو
على التلكيض فنمء ف يسلؾ طريؽ الرضءئية ك التصءل

كامء ف يحصؿ عليو قضء .

أما الطريق االتفاقي أو الرضائي :ال يكعد ثمة مء يمنع مف ف يتفؽ المسئكؿ مع
المضركر بلد كقكع اللمؿ الخءط على التلكيض الذم يستحقو على المسؤكؿ كللطرفيف ىنء
ف يحددا لمء يئء اف التلكيض ف ,طبيلتو كف ,مقداره كف ,ليفية دا ه.
وأما الطريق القضائي :إذا تلذر االتفءؽ على التلكيض لـ ينقص للمضركر مف سبيؿ إال
ف يرفع الدعكل قضءئيء طءلبء الحلـ لو بءلتلكيض على الضرر الذم صءبو كتسمى الدعكل
بدعكل التلكيض كىنء القءض ,قد يلكض المضركر كفؽ التلكيض التءل:,
التعويض العيني :كىك الذم يقكـ على إزالة عيف الضرر بأف يقض ,على سببو ك
مصدره .كالتعويض بمقابل :كىك الذم يقكـ على من المضركر عكض عف الضرر الذم نءلو
قصد التخفيؼ عليو كينقسـ إلى تلكيض نقدم كىك الذم يتضمف إعطء المضركر مبلغء ملينء
مف النقكد مء التلكيض غير النقدم ىك الذم يتضمف إلزاـ المسئكؿ بلمؿ ئ ,آخر غير دفع
المبلغ مف النقكد(.)42
كللف الغءلب ف ,اللمؿ ف يقع التلكيض نقديء كليس مف الالزـ ف يحلـ على
المسئ كؿ بأف يدفع التلكيض ف ,صكرة مبلغ مليف كاحد فنف لءف ىذا ىك الغءلب .إال نو ال
يكعد ثمة مء يمنع القءض ,مف ف يحلـ بدفع التلكيض على قسءط بلينيء ك على قسءط يدفليء
لنيرادات على مدل الحيءة كالقءض ,بطبيلة الحءؿ ىك الذم يحدد التلكيض ف ,مقداره كطبيلتو
كف ,ليفية الكفء بو.
)(41

)(42

د .عبد الفضيؿ محمد حمد المسئكلية المدنية كالعنءئية عف تلكيث البيئة بحث منئكر بمعلة البحكث
القءنكنية كاالقتصءدية للية الحقكؽ عءملة المنصكرة ع 2114 36ص .13
نظر تفصيال :د .عبد الرزاؽ حمد السنيكرم الكسيط ف ,ئرح القءنكف المدن ,العديد تنقي ـ .حمد

مدحت المرغ ,ج 1نظرية االلتزاـ بكعو عءـ  2116ص  827كمء بلدىء.
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كللقءض ,سلطة تقديرية ف ,تحديد التلكيض بنء على قنءعتو كتحقيؽ الغرض منو كىك
عبر الضرر الذم لحؽ المضركر مف خالؿ التثبت مف دلة ككقءئع دعكل المسئكلية المدنية
كبنء على الملءير الت ,اعتمدىء القءض ,لتحديد مقدار التلكيض(.)43
وقد قضت محكمة النقض بأن" :المقرر -ف ,قضء ىذه المحلمة  -ف تقدير الضرر
كمراعءة الظركؼ المالبسة ف ,تقدير التلكيض مسألة مكضكعية يستقؿ بيء قءضى
المكضكع"(.)44
كقد التفى المئرع بءلنص ف ,المءدة ( )28/1مف القءنكف  4لسنة  1994على ف
التلكيض عف النءعمة ف ,حكادث التلكث يرعع بئأنيء إلى األحلءـ الكاردة بءلقءنكف المدن,
كاألحلءـ المكضكعية الكاردة ف ,االتفءقية الدكلية للمسئكلية المدنية المنضمة إلييء عميكرية مصر
اللربية

ك الت ,تنضـ إلييء مستقبال بمء ف ,ذلؾ االتفءقية الدكلية للمسئكلية المدنية عف

األضرار النءعمة عف حكادث التلكث بءلزيت المكقلة ف ,بركلسؿ ف ,عءـ  1969ك م حكادث
تلكث خرم تنص علييء الالئحة التنفيذية ليذا القءنكف.
كما نص على التعوٌض عن األضرار التً تلحق بأي شخص طبٌعً أو اعتباري من
جراء تلوث مٌاه نهر النٌل ,حماٌة للبٌئة المائٌة من التلوث (م /84د) من ذات القءنكف.
كنص ف ,المءدة (/31ؾ) مف الالئحة التنفيذية لقءنكف البيئة رقـ  44لسنة  1994على
ف" :تلتزـ العيءت المنتعة كالمتداكلة ليذه المكاد الخطرة بتلكيض المصءبيف مف المكاطنيف ف,
األمءلف المحيطة بمكاقع اإلنتءج ك التخزيف ك عف اإلصءبءت النءتعة عف حكادث ىذه األنئطة
ك االنبلءثءت ك التسريبءت الضءرة."...

)(43

راعع :المكاد ( )222 221 171مف القءنكف المدن ,المصرم.

)(44

نقض مدن ,علسة  1996/11/28الطلف رقـ  1668لسنة  61ؽ الملتب الفن 47 ,ج 2ع 257

ص1417؛ نقض مدن ,علسة  2112/6/13الطلف رقـ  719لسنة  71ؽ الملتب الفن 53 ,ج 2ع
 157ص 811؛ نقض مدن ,علسة  2114/4/3الطلف رقـ  419لسنة  69ؽ الملتب الفن 51 ,ج 1ع
 95ص .535
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الفرع الثاني
صندوق التعويض كآلية لحماية نير النيل من التموث
أوجب المشرع المصري في ظل القانون رقم  48لسنة 1982؛ إنئء صندكؽ خءص
بمصلحة الرم يفت لو حسءب خءص بءلبنؾ المرلزم المصرم تحت إسـ "الصندكؽ الخءص
برسكـ كغرامءت القءنكف رقـ  48لسنة  1982ف ,ئأف حمءية نير النيؿ كالمعءرم المءئية مف
التلكث" كتؤكؿ إلى الصندكؽ المئءر إليو حصيلة الرسكـ كالغرامءت كالتلءليؼ النءتعة عف
تطبيؽ حلءـ القءنكف المئءر إليو(.)45
وتتكون إرادات الصندوق من :رسكـ إصدار التراخيص كالتأمينءت الخءصة بنقءمة ية
منئآت ينتج عنيء مخلفءت تصرؼ ف ,معءرم الميءه كرسكـ إصدار التراخيص كالتأمينءت
الخءصة بنقءمة اللءئمءت كالكحدات النيرية كتعديد تراخيص اللءئمءت كالكحدات القءئمة كقيمة
المخءلفءت كالغرامءت المنصكص علييء ف ,المءدة رقـ ( )16مف القءنكف رقـ  48لسنة 1982
المئءر إليو كاإليرادات األخرل الت ,يتـ تحصيليء بءلتطبيؽ ألحلءـ القءنكف المذلكر االعتمءدات
كاإلعءنءت الت ,تخصصيء الدكلة لتدعيـ إيرادات الصندكؽ كاليبءت كالتبرعءت كالكصءيء الت,
يقبليء كزير الرم(.)46
ويتم الصرف من موارد الصندوق وفق الالئحة التي يضعيا مجمس إدارتو( ,)47وتشمل
عمى وجو الخصوص :تلءليؼ اإلزالة اإلدارية للمخلفءت كالمسءعدات للعيءت الت ,تقكـ بننئء
محطءت ملءلعة المخلفءت قبؿ الصرؼ كتلءليؼ إع ار الدراسءت كالبحكث كالتحءليؿ الململية
كالملءفآت الت ,تمن

لللءمليف الذيف يبذلكف عيكدا غير عءدية ف ,عمليءت الضبط كازالة

المخلفءت كملءفآت المرئديف الذيف يقكمكف بضبط العرائـ الت ,تقع بءلمخءلفءت ألحلءـ القءنكف

)(45

المءدة ( )71 71مف القءنكف  48لسنة .1982

)(46

المءدة ( )76مف القءنكف المذلكر.

)(47

يئلؿ معلس إدارة الصندكؽ بقرار مف كزير الرم كيعتمع مرة لؿ ئير على األقؿ كيختص برسـ سيءسة

الصندكؽ كمتءبلة األعمءؿ ككضع النظـ كاإلع ار ات اللفيلة بننعءزىء .نظر :المءدة ( )73 72مف القءنكف
المذلكر.
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رقـ  48لسنة  1982المئءر إليو ك عكر اللمءؿ المكسمييف الذيف تحتءعيـ عمءؿ إزالة
المخءلفءت ك م عمءؿ خرل يتطلبيء تنفيذ القءنكف المئءر إليو(.)48
كتتكلى اإلدارات التءبلة لمصلحة الرم تحصيؿ ىذه الرسكـ كالمستحقءت كايداعيء ف,
الحسءب الخءص بءلصندكؽ .كيعكز تحصيؿ الرسكـ كالمصركفءت المستحقة تنفيذا ألحلءـ ىذا
القءنكف بطرؽ الحعز اإلدارم(.)49
كيحدد معلس إدارة الصندكؽ ملءفآت المرئديف كالذيف يقكمكف بضبط العرائـ بنسبة
الغرامة المحصلة كالحد األدنى كاألقصى ليء كاع ار ات صرفيء(.)51
وفي ضوء القانون رقم  4لسنة 1994؛ تـ إنئء صندوق لإلنفاق على المئركعءت
الخءصة بحمءية البيئة كثالثة صنءديؽ خرل للحمءية مف التلكث الصنءع .,حيث نص على ف
ينئأ بعيءز ئئكف البيئة صندكؽ خءص يسمى (صندكؽ حمءية البيئة) تؤول إليو :المبءلغ الت,
تخصصيء الدكلة ف ,مكازنتيء لدعـ الصندكؽ كاإلعءنءت كاليبءت المقدمة مف الييئءت الكطنية
كاألعنبية ألغراض حمءية البيئة كتنميتيء كالت ,يقبليء معلس إدارة العيءز كالغرامءت الت ,يحلـ
بيء كالتلكيضءت الت ,يحلـ بيء ك يتفؽ علييء عف األضرار الت ,تصيب البيئة كمكارد صندكؽ
المحميءت المنصكص علييء ف ,القءنكف رقـ  112لسنة .)51(1983

)(48

المءدة ( )77مف القءنكف المذلكر.

)(49

المءدة ( )78مف القءنكف المذلكر.

)(51

المءدة ( )79مف القءنكف المذلكر .وللمزيد أنظر :المواد ( )63 :55من القرار الوزاري رقم  92لسنة

 2113بتعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم  48لسنة  , 1982المنشور بجريدة الوقائع المصرية ,العدد ()22
تابع ,بتاريخ .2113/1/28
)(51

كقد ضءفت المءدة ( )7قرار رئيس معلس الكز ار رقـ  338لسنة  1995بنصدار الالئحة التنفيذية لقءنكف

البيئة(" :ق) مء يخص عيءز ئئكف البيئة مف نسبة اؿ % 25مف حصيلة الرسكـ المقررة عل ,تذالر السفر الت,
تصدر ف ,مصر بءللملة المصرية طبقء للمءدة األكل ,مف القءنكف رقـ ( )5لسنة 1986ك قرار رئيس معلس
الكز ار رقـ  697لسنة  1986كبحد دن% 12.5 ,مف إعمءل ,حصيلة الرسكـ المئءر إلييء( .ك) عءئد
المئركعءت التعريبية الت ,يقكـ بيء العيءز( .ز) مقءبؿ مء يؤديو العيءز مف خدمءت للغير بأعر كيصدر بتحديد
عكر الخدمءت قرار مف الكزير المختص" .بئئكف البيئة بلد مكافقة معلس إدارة العيءز" .نظر :المءدة ( )7مف
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كتكدع ف ,الصندكؽ على سبيؿ األمءنة المبءلغ الت ,تحصؿ بصفة مؤقتة تحت حسءب
الغرامءت كالتلكيضءت عف األضرار الت ,تصيب البيئة.
كتلكف للصندكؽ مكازنة خءصة كتبد السنة المءلية للصندكؽ ببداية السنة المءلية للدكلة
كتنتي ,بءنتيءئيء كيرحؿ فءئض الصندكؽ مف سنة إل ,خرل .كتلتبر مكاؿ الصندكؽ مكاال
عءمة(.)52
كتلكف للصندكؽ ئخصية اعتبءرية كيتبع الكزير المختص بئئكف البيئة كتخصص
مكارد الصندكؽ للصرؼ منيء ف ,تحقيؽ غراضو.
كيئلؿ معلس إدارة الصندكؽ بقرار مف رئيس معلس الكز ار برئءسة الكزير المختص
بئئكف البيئة كعضكية لؿ مف :الرئيس التنفيذم لعيءز ئئكف البيئة كيلكف نءئبء لرئيس معلس
اإلدارة كرئيس إدارة الفتكل المختصة بمعلس الدكلة كممثؿ لك ازرة الداخلية يختءره كزير الداخلية
لكزرة المءلية يختءره كزير المءلية كممثؿ لك ازرة التنمية االقتصءدية يختءره الكزير المختص
كممثؿ ا
بءلتنمية االقتصءدية كممثؿ لك ازرة التلءكف الدكل ,يختءره الكزير المختص بءلتلءكف الدكل ,كممثؿ
عف العمليءت األىلية الملنية بءلبيئة يختءره الكزير المختص بئئكف البيئة بنء على ترئي رئيس
اإلتحءد اللءـ للعمليءت األىلية ك حد ئءغل ,كظءئؼ اإلدارة اللليء بعيءز ئئكف البيئة يختءره
الكزير المختص بئئكف البيئة كمدير الصندكؽ كيتكلى مءنة المعلس.
كيعتمع معلس إدارة الصندكؽ بنء على دعكة مف رئيسو مرة على األقؿ لؿ ئيريف ك
للمء دعت الحءعة إلى ذلؾ كتلكف اعتمءعءتو صحيحة بحضكر غلبية عضءئو كتصدر
الق اررات بأغلبية عضء المعلس كعند التسءكم يرع العءنب الذم منو الرئيس.
كيتليف دعكة ممثل ,الك ازرات األخرل الملنية عند منءقئة مكضكعءت ترتبط بءلقطءعءت
الت ,يئرفكف علييء .كيعكز للمعلس ف يستليف بمف يراه مف ذكل الخبرة لدل بحث مسءئؿ ملينة
دكف ف يلكف ألم منيـ صكت ملدكد ف ,المداكالت(.)53

)(52

المءدة ( )14مف القءنكف  4لسنة .1994
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كيضع عيءز ئئكف البيئة بءالتفءؽ مع كزير المءلية الالئحة الداخلية للصندكؽ كتخضع
عميع عمءؿ الصندكؽ كملءمالتو لرقءبة العيءز المرلزم للمحءسبءت(.)54
 رأي الباحث:يرل البءحث إف التئريلءت الملمكؿ بيء لحمءية البيئة بصفة عءمة كميءه النيؿ بصفة
خءصة كافية إال ف آليءت تطبيقيء غير لءفية .كمف ثـ البد مف التئديد ف ,تطبيؽ الع از ات
كاللقكبءت كتحديث اللكائ التنفيذية كازالة التنءقضءت فييء.
كقد حسف المئرع صنلء عندمء قءـ بتلديؿ بلض حلءـ القءنكف رقـ  48لسنة 1982
بئأف حمءية نير النيؿ كالمعءرم المءئية مف التلكث بقرار رئيس العميكرية بءلقءنكف رقـ 113
لسنة  2115ف ,المءدة األكلى منو بأف يستبدؿ بنص المءدة ( )16مف القءنكف رقـ  48لسنة
 1984النص اآلتي(" :)55مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة ئد ف ,قءنكف اللقكبءت ك م قءنكف
آخر يلءقب على مخءلفة حلءـ المكاد " /2 3فقرة خيرة  "7 5 4مف ىذا القءنكف كالق اررات
المنفذة ليء بءلحبس مدة ال تزيد على سنة كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف لؼ عنيو كال تزيد على
مءئت ,لؼ عنيو ك بنحدل ىءتيف اللقكبتيف.
كفى حءلة تلرار المخءلفة تضءعؼ اللقكبة كيعب على المخءلؼ إزالة األعمءؿ المخءلفة
ك تصحيحيء ف ,الميلءد الذم تحدده ك ازرة الرم فنذا لـ يقـ المخءلؼ بءإلزالة ك التصحي ف,
الميلءد المحدد يلكف لك ازرة الرم اتخءذ إع ار ات اإلزالة ك التصحي بءلطريؽ اإلدارم كعلى نفقة
المخءلؼ كذلؾ دكف إخالؿ بحث الك ازرة ف ,إلغء الترخيص".
كمف ثـ يعب لزيءدة لفء ة تطبيؽ السيءسءت اللءمة ف ,معءؿ البيئة البد مف التلءكف
كالتنسيؽ بيف لءفة األعيزة كالك ازرات كالزراعة كاإلسلءف كالصحة كعلى ف تحتؿ قضية تلكث

)(53

المءدة ( )15مف القءنكف  4لسنة  1994المستبدلة بءلقءنكف رقـ 9لسنة  2119العريدة الرسمية اللدد ()9

ملرر بتءريخ .2119/3/ 1
)(54

المءدة ( )16مف القءنكف  4لسنة .1994

)(55

المستبدلة بءلقءنكف رقـ 113لسنة  2115العريدة الرسمية اللدد ( )4ملرر بتءريخ .2115/11/ 7
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ميءه النيؿ ملءف الصدارة لصءنل ,القرار ك ف يتـ كضع عدكؿ زمن ,كخطة عمؿ للقضء على
التلكث ف ,نير النيؿ.
 ضرورة التأمين اإلجباري من المسئولية المدنية لتموث مياه النيل:األصؿ ف ,التأميف الطءبع االختيءرم ك نو يخضع لمبد حرية التلءقد كمبد سلطءف
اإلرادة فيك غير ملزـ سكا بءلنسبة لئرلءت التءميف اللءمة الت ,تمءرس عمليءت التأميف ك
بءلنسبة لألفراد .كرغـ ذلؾ فءف الحءعة دعت إلى فرضو كعللو إعبءريء كذلؾ حمءية لبلض
الفئءت ك صحءب الميف كالزاميـ بنبراـ عقكد تأميف مف المسئكلية تغط ,مسئكليتيـ عمء قد
يرتلبكنو مف خطء تؤدم لإلضرار بءلغير.
كيحتؿ تأميف المسئكلية ف ,معءؿ التلكث المءئ ,ملءنء سءسيء ذلؾ إف المسئكلية ف ,ىذا
المعءؿ مسئكلية مكضكعية سءسيء الضرر كتبنى مثؿ ىذه المسئكلية دكف كعكد ضمءف لدل
المسئكؿ لتحمؿ آثءرىء يلكف م ار نظريء ليس لو فلءلية بئأف حمءية المضركريف كعلى ىذا
النحك تصب لؿ مف المسئكلية المكضكعية كنظءـ التأميف كعيءف للملة كاحدة ف ,معءؿ ضرار
التلكث المءئ.)56(,
كلقد صب التأميف مف خطءر المسئكلية النءئئة عمء يحدثو اإلنسءف مف ممءرسءت ف,
البيئة مف ضرار ضركرة ال غنى عنيء بغرض ضمءف المؤمف لو ضد الرعكع الذم قد يتلرض
لو مف عءنب غيره بسبب مء صءب ىذا الغير مف ضرر كيلكف المؤمف لو مسئكال عف
تلكيضو(.)57
فءليدؼ األسءس ,مف تأميف المسئكلية المدنية لتلكث ميءه النيؿ ىك ف يلق ,المؤمف لو
على عءتؽ المؤمف (ئرلة التأميف) مسئكلية تحمؿ تبلة تلكيض األضرار الت ,تصيب ذمتو
المءلية النءعمة عف تحقؽ مسئكليتو المدنية المحددة بمكعب اللقد.
كمف ثـ يلكف تأميف المسئكلية المدنية عف التلكث المءئ ,لغيره مف نكاع التأميف
نمكذج تلءكن ,مؤسسءت ,يقكـ على سس فنية كقءنكنية بيف فئة غير محدكدة مف األفراد لمكاعية
)(56
)(57

نظر . :بكفلعة عبد الرحمف مرعع سءبؽ ص .265
نظر :د .عالؿ إبراىيـ التأميف دار النيضة بدكف طبلة  1994ص .112
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خطر ييددىـ متمثؿ ف ,اللب المءل ,للمسئكلية المدنية بحيث يتلءفؿ العميع لمكاعية التبلءت
المءلية ليذه المسئكلية عف لءىؿ مف تحققت مسئكليتو عف الضرر(.)58
فءلخطر ىك المحكر األسءس ,ف ,التأميف الف ىذا األخير يفترض كعكد خطر مليف
يسلى الراغب ف ,التأميف إلى تحصيف نفسو ضد اآلثءر المءلية .كيعب فيو ف تلكف ىنءؾ حءدثة
احتمءلية غير محققة الكقكع ك ف ال يتكقؼ تحقؽ اللءرثة على محض إرادة الطرفيف خءصة
المؤمف لو .كعليو فال تكعد مسئكلية فلءلة بدكف كعكد نص بءلتأميف اإلعبءرم منيء.
كمف ثـ فنف عدـ إلزامية التأميف مف المسئكلية المدنية عف تلكث ميءه النيؿ يترتب عليو
تردد المؤمنيف عف قبكؿ التغطية التأمينية ألخطءر التلكث البيئ ,لعسءمتيء كاتسءعيء ك بسبب
بلض الصلكبءت الفنية .كف ,حءلة قبكؿ التغطية تلكف عزئية للثرة االستبلءدات ك لكضع حد
قصى لمبلغ الضمءف لمء ف صحءب المئركعءت الملكثة للبيئة يحعمكف عف عرض خطءر
التلكث البيئ ,للتغطية التأمينية بسبب االرتفءع المبءلغ فيو لسلر القسط.
لذا فنف تبن ,نظءـ التءميف اإلعبءرم مف المسئكلية المدنية لتلكث ميءه النيؿ يحقؽ اللديد
مف المزايء ألصحءب المئركعءت الملكثة؛ حيث يؤدم إلى توزيع األخطار على صحءب ىذه
المئركعءت بدال مف ف يتحمليء مئركع كتحد فحسب .كيقدـ ضمانا لممضرورين كيلكضيـ عمء
صءبيـ مف ضرر .كيفرض على المئركعءت الملكثة للبيئة المءئية القيءـ بءللديد مف التدابير
واالحتياطات الت ,مف ئأنيء تعنب كقكع ضرار التلكث كاللمؿ على ملءلعءتيء فكر حدكثيء.
فضال عف نو يسءعد على إعءدة الحءلة إلى مء لءنت عليو ف ,البيئة بلد كقكع التلكث إذا
يفرض على المستغؿ تقديـ ضمءنءت مءلية مخصصة إلصالح البيئة أو إعادة الحال إلى مء لءف
عليو قبؿ حدكث التلكث إف ملف ذلؾ(.)59
كمف ثـ نعد ف المئرع قد كرد حءالت لثيرة لتدخؿ الصنءديؽ الخءصة بيدؼ حمءية
البيئة كلـ ينص صراحة على اليدؼ الرئيس ,ليذه الصنءديؽ كىك تلكيض المضركريف ف,
الحءالت الت ,ال يملنيـ فييء الحصكؿ عليو كىذا األمر مف كعو القصكر الت ,ينبغ ,تعنبو.
)(58
)(59

 .بكفلعة عبد الرحمف مرعع سءبؽ ص .245
نظر تفصيال . :بكفلعة عبد الرحمف مرعع سءبؽ ص  265كمء بلدىء.
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لذا يعب تبني فكرة التأمين اإلجباري لئرط للحصكؿ ترخيص مزاكلة األنئطة الضءرة بءلبيئة
كاعءدة صيءغة المءدة المتللقة بحءالت تدخؿ صندكؽ حمءية البيئة ليئمؿ كل الحاالت الت,
يلكف مف ئأنيء تلكيض المضركر تلكيضء لءمال .كبذلؾ يتلءمؿ اليدؼ الرئيس ,مف الصندكؽ
كىك حمءية البيئة بئقييء :الحمءية الكقءئية كالحمءية التلكيضية.
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أىم التوصيات
.1

ضركرة اتخءذ لءفة اإلع ار ات الالزمة نحك تطبيؽ القءنكف الخءص بحمءية نير النيؿ
كالمعءرل المءئية لو كانئء محطءت رقءبة على طكؿ نير النيؿ لمنع إلقء نفءيءت
المصءنع كاللءئمءت السيءحية كالرصد الدكرم لمستكيءت التلكث البيكلكع ,كالليميءئ ,عند
مداخؿ محطءت ميءه الئرب.

.2

يعب على المعتمع بلؿ منظمءتو كفئءتو التحرؾ للتصدم لمئللة تلكث نير النيؿ محءكلة
يحمؿ المعتمع تلءليؼ بءىظة ف ,غنى
لكقءية النير مف التلكث كذلؾ ألف تلكث نير النيؿ ّ
عنيء علمء بأف تلءليؼ التلكث المتمثلة ف ,تنقية الميءه تلءدؿ  1111مرة لمنع حدكث

التلكث.
.3

عمؿ االحتيءطءت الالزمة لمنع تسرب ميءه الصرؼ الصح ,إلى ميءه نير النيؿ .كالتئديد
على عدـ صرؼ مخلفءت المصءنع سكا لءنت سءئلة ك صلبة ف ,النير .كانئء مرالز
قيءسءت ثءبتة على المعءرل المءئية لمراقبة التلكث الذم يطر علييء .كضركرة إقءمة
المصءنع كعمؿ صرؼ خءص للمصءنع كالملءمؿ الللمية كتعميليء بليدا عف النيؿ.
كمسءعدة المصءنع لتكفيؽ كضءعيـ كملءلعة صرؼ مخلفءتيـ داخليء .كملءفحة التلكث الذم
يؤدل إلى األمطءر الحءمضية الت ,تلكث النيؿ.

.4

ضركرة ابتلءر سءليب عديدة لتنقية الميءه ذات عكدة عءلية كتللفة بسيطة .لمء يعب
ابتلءر سءليب عديدة لملءلعة مخلفءت المصءنع سكا لءنت سءئلة ك صلبة ك غءزية
كاعءدة تدكيرىء ممء يلظـ مف استخداـ تلؾ المخلفءت كالترب

منيء يضء كبذلؾ تقكـ

الئرلءت كالمصءنع األخرل بءلتقدـ إلى استخداـ مثؿ ىذه التلنكلكعيء.
.5

ضركرة تطكير قكاعد المسئكلية المدنية لتتال ـ مع الطبيلة الخءصة ألضرار التلكث البيئ,
بصفة عءمة كالمءئ ,بصفة خءصة .فضال عف ضركرة مسءىمة القضء مف خالؿ حلءمو
ف ,إيعءد حلكؿ عملية للصكر المتلددة ليذا النكع مف األضرار.

.6

ضركرة االستفءدة مف فلرة نظـ التأميف الت ,طبقت ف ,بلض المعءالت كنظـ صنءديؽ
التلكيضءت عف ضرار التلكث البيئ ,كذلؾ بتلميـ نظـ التأميف اإلعبءرية على لءفة
األنئطة الت ,يملف ف يترتب علييء تلكث بيئ ,كذلؾ لتغطية المخءطر المحتملة مف ع ار
34

ىذه األنئطة ف ,معءؿ تلكث البيئة حيث يملف ف تلكف ىذه النظـ إحدل الكسءئؿ الفلءلة
ف ,تفءدم آثءر التلكث البيئ.,
.7

يعب سف التئريلءت الت ,تلزز دكر صنءديؽ التلكيضءت ف ,حءلة عدـ تحديد المسئكؿ
ك ف ,حءلة إعسءره ك عندمء تتكافر حءالت اإلعفء .
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