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مقدمة

الزالت البيئة محط إهتمام القاائمين عماى الدولاة ببعتبارهاا االم التاى تحاتض بناي البشار وتقادم
لهم من الخيرات ما يكفل استمرار معيشتهم  ،فالبيئة من العناصار الهاماة فاي حيااة اننساان ،فهاي
المكااان الااذا يمااارس عميااش كاال ا نشااطة التااي يسااتطيع ماان خهلهااا أن يحقااق أهدافااش مسااتعينا بمااا
تقدمااش لااش البيئااة ماان ماوارد ،فتعااد البيئااة وبحااق ماان أهاام الاواردات لماادخل القااومي ي دولااة ،لااذا تاام
وضااعها نصااب أعااين التش اريعات المحميااة والدوليااة ماان أجاال حمايااة البيئااة وضاامان عاادم المساااس
بها.
وحااري بالبيااان أن كاال دولااة تعماال عمااى ساان التشاريعات التااى تكفاال الحفاااظ عمااي البيئااة إال أن
آلية االنفاذ تبقي هي الضامانة الفعمياة لوضاع تمات التشاريعات عماى أرض الواقاع فالتشاريعات عماى
اخااتهم مسااتوايتها وتعاادد الموضااوعات التااي تنظمهااا إال أن هاادفها واحااد وهااو الحفاااظ عمااى البيئااة
من مضار التموث

()2

وما قد ينال من استمرار بقائها أو يهدد بفنائها.

وم اان الج اادير بال ااذكر البيئ ااة كمم ااة ذات مفه ااوم ع ااام ومت ارم ااي ا طا ارام ،والبيئ ااة لف ااظ شاس ااع
االس ااتخدام يا ارتبط م اادلولها بطبيع ااة العهق ااة بينه ااا وب ااين مس ااتخدميها ،فتق ااول بيئ ااة زراعي ااة ،وبيئ ااة
اجتماعية ،وبيئة اقتصادية ،وبيئة صحية ،إذا هي ترتبط بكافة الدراسات والعموم ا خارا التجريبياة
منها ااا واننسا ااانية ،وتسا ااتخدم أحيانا ااا لمداللا ااة عما ااي ةالمسا ااتوية ،ما اان ذلا اات البيئا ااة الريفيا ااة ،والبيئا ااة
()3

الحضارية ،والبيئاة الاقافيااة

 ،وبخصاوص العماوم القانونيااة فاي مختمام فروعهااا فبنهاا تهاتم بوضااع

انطااار القااانوني الااذا يباارز الحمايااة القانونيااة لمبيئااة بمختماام عناصاارها ماان أي سااموت أو تصاارم
( )1عشؾ اٌزٍٛس ـ ٟاٌٍؽخ ثؤٔٗ اٌخٍؾ اٌّشط ٚوً ِب خٍطزٗ ِٚشعزٗ ـمذ ٌئزٌٗٛٚ ،س اٌّبء وذسٖٚ ،رٍ٠ٛش اٌّبء ٘ ٛرىذ٠شٖٚ ،ـيٟ
اٌظؾبػ اٌىذس ٔم١غ اٌؼٛءٚ ،وذسٖ ثّعٕ ٟؼ١شٖ ـزٍ٠ٛيش اٌّيبء ٌؽيخ ٠عٕي ٟرؽ١يشٖٚ ،عيبء ـيِ ٟخزيبس اٌظيؾبػ ٌيٛس ص١بثيٗ ثيبٌطٓ١
رٍ٠ٛضب ً أٌ ٞطخٙب ٌٛٚس اٌّبء دسٖ ثّعٕ ٟؼ١شٖ ٘ٚ ،ىيزا ٍٔؾيع أْ ِعٕي ٟوٍّيخ رٍيٛس اعيُ ِيٓ ـعيً رٍيٛس ٚثيذٚس اٌّيبء ؽيٛي رؽ١١يش
اٌؾبٌخ اٌطج١ع١خ ٌألش١بء ثخٍطٙب ثّب ٌ١ظ ِٓ ِب٘١زٙب ،أ ٞثعٕبطش ؼش٠جخ عٕٙب ،ـ١ىذس٘ب أ٠ ٞؽ١ش ِٓ ؽج١عزٙب ،ثّب ٠عٛلٙيب عيٓ أداء
ٚظ١فزٙب ِّٙٚزٙب اٌّعذح ٌٙبٚ ،لذ عشؾ لبِٛط اٌّظطٍؾبد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌفشٔغ ٟاٌزٍيٛس ِيٓ ؽ١يش ِظيبدسٖ ٚاصيبسٖ ثيؤْ اٌزيؤص١ش ـيٟ
األسع ٚاٌّ١بٖ ٚاٌٛٙاء ٚاٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد ٚثمب٠بد اٌّٛاد اٌظٍجخ ٚاٌغبئٍخ ٚاٌؽبص٠خ ٚاالعزخذاَ إٌّظُ ٌٍّيٛاد اٌىّ١ب٠ٚيخ اٌيزٜ
ارا رغبٚص وّ١خ ِعٕ١خ ٠ظ١ت ٠ٚذِش خظٛثخ اٌزشثخ ٠ٚخً ثزيٛاصْ اٌؾ١يبح اٌطج١ع١يخ ثٛاعيطخ ريذِ١ش ثعيغ ـظيبئً اٌؾ١يبح ويبٌطٛ١س
ٚاألشغبس ٚإٌجبربد ٚاٌؽ١يش ليبدسح عٍيِ ٟمبِٚيخ إٌفب٠يبد اٌظيٕبع١خٚ ،ال رجزعيذ اٌٍؽيخ االٔغٍ١ض٠يخ عيٓ رٌيه ـميذ عيبء ـي ٟاٌّٛعيٛعخ
اٌج١ئ١خ اٌظبدسح ـٌٕ ٟذْ عبَ  ،1994رعش٠فب ً ٌٍزٍٛس ٕ٠ض عٍ ٟأٔٗ أغ١بة أ ٚاـشاغ ِبدح ثظٛسح عّذ٠خ أ ٚؼ١ش عّذ٠يخ ،رؼيش أٚ
رٙذد اٌج١ئخ ثبٌؼشس ،ثطش٠مخ أ ٚثؤخش.ٜ
ساعع د /عٍِ ٝؾّذ ؽغِ ،ٗٔٛغئ١ٌٛخ اٌذٌٚخ عٓ أػشاس اٌزٍٛس اٌج١ئ ،ٟداس اٌفىش اٌغبِع ،2115 ،ٟص .13
( )2ساعييع دِ /ؾّيذ عجيذ ن إٌعّييبْ ،اٌؾّب٠يخ اٌذ١ٌٚيخ ٌٍج١ئييخ اٌجؾش٠يخ ،دساعيخ لبٔ١ٔٛييخ خبطيخ عيٓ اٌجؾييش األؽّيش ،داس إٌٙؼييخ،
اٌمب٘شح ،ط  ،2114ص .11

2

يساابب لهااا الضاارر وانفساااد ،وبالتااالي فاابن القااانون يباارز ذلاات السااموت الضااار ماان أجاال أن يرت اب

عميش اآلاار القانونية(.)2

وفي إطار بحانا حول ألياات تنفياذ التشاريعات التاى تهاتم وتحاافظ عماى البيئاة تقودناا مقتضايات
البحث اال التعرض الى شقين  ،الشق ا ول  ،بيان االجهاز االداارياة القائماة عماى حماياة البيئاة
ف ااى ك اال م اان فرنس ااا ومص اار والعا اراق ،أم ااا ع اان الش ااق الا اااني تن اااول الظ اابط انداري ببعتب ااار أح ااد
اآلليات الفعالة لتنفيذ التشريعات التى تعني بالبيئة .
المبحث األول  :األجهزة اإلدارية القائمة عمي حماية البيئة

المبحث الثاني  :الضبط اإلداري كآلية من آليات تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية .

( )1ساعييع د /أٔييٛس عّعييخ عٍيي ٝاٌط٠ٛييً ،دعيي ٜٛاٌّغييئ١ٌٛخ اٌّذٔ١ييخ عييٓ األػييشاس اٌج١ئ١ييخ -دساعييخ ِمبسٔييخ ،داس اٌفىييش ٚاٌمييبٔ،ْٛ
إٌّظٛسح ،ط  ،2114ص .22
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المبحث األول

األجهزة اإلدارية القائمة عمي حماية البيئة
تسعي الدول إلى إنشاء أجهزة إدارية تختصة بحماية البيئة ()2مع اختهم التسميات التاي أطمقات عميهاا،

تمت االجهز يسند إليها مهمة الحفاظ عمى البيئة من خهل العمل عمى تنفياذ التشاريعات البيئياة ومان خاهل هاذا
المبحاث ساوم نساامط الضاوء عماى االجهااز المعنياة بحماياة البيئااة فاى كال ماان فرنساا ومصار والعاراق وذلات ماان
خهل اهث مطالب وذلت عمى التفصيل التالي -

المطمب ا ول االجهزة اندارية القائمة عمي حماية البيئة فى فرنسا
المطمب الااني ا جهز اندارية القائمة عمى حماية البيئة فى مصر .

المطمب الاالث ا جهز اندارية القائمة عمى حماية البيئة فى العراق .

)" (1رزٕبـظ اٌذٌٚخ ِٚئعغبرٙب اٌعبِخ ٚاٌغيٍطبد اٌّؾٍ١يخ ِٚئعغيبرٙب اٌعبِيخ ـؼي ً عيٓ األشيخبص اٌعيبد ، ٓ١٠ويً ـي ٟاٌّ١يذاْ"
ػّٓ ٔطب ق اخزظبطٙب ٚـ ٟؽذٚد ِغيئ١ٌٚزٙب  ،اٌي ٝع١بعيخ ٠ىي ْٛؼشػيٙب ٘ي ٛرٕف١يز ؽيك ويً شيخض ـي ٟريٕفظ ٘يٛاء ال ٠ؼيش
ثظؾزٗ
Décisions du Conseil d'Etat , N° 369428 , Lecture du mercredi 10 juin 2015
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المطمب األول

االجهزة اإلدارية القائمة عمي حماية البيئة فى فرنسا
شهد النظام الفرنسي ترددا مستم ار بين مسمكين بشأن الجهة المختصة بحماية البيئة ،فتاارة لجاأ إلاى إنشااء

جهاز يتولى التنسيق بين الو ازرات والهيئات المختمفة المختصة بشئون البيئاة ،وتاارة أخارا يمجاأ إلاى إنشااء و ازرة
ار عماى هيئاة واحادة ،باعتباار أن
متخصصة في شئون البيئة  ،متبنيا اتجا أن حماياة البيئاة وتنميتهاا ليسات حك ا

موضوع حماية البيئة مهمة غير محاددة ،وأن ا هام مان إنشااء هيئاة واحادة تقاوم عماى شائون البيئاة ،هاو تنسايق

ا دوار بين الجهات المعنية بحماية البيئة ،وبناء عمى ذلت صدر قرار ببنشاء الهيئة العميا لمبيئة(.)2

ولكن سرعان ماا غيار النظاام الفرنساي وجهتاش وذلات بتوحياد الجهاة القائماة عماي حماياة البيئاة  ،فاتم إنشااء

و ازرة لشئون البيئة ول مرة في  8يناير  ،۱۷۹۱عرفت باسم و ازرة حماية الطبيعاة والبيئاة Ministriel de la
 ،protection de la nature et de L'environmentalوهذ الو ازرة تتبع مباشرة لموزير ا ول Premier

( Ministerرئاايس مجمااس الااوزراء)( .)3إال أنااش ومنااذ إنشاااء تماات الااو ازرة لاام يااتم تحديااد الوضااع النهااائي بشاأن تماات

الاو ازرة ،فقاد أشاير التسااؤل عماا إذا كااان سايعهد إليهاا بكال ماا يادخل فااي حماياة البيئاة مان اختصاصاات ،بحيااث
تس ااتقطع ه ااذ ال ااو ازرة م اان ال ااو ازرات والهيئ ااات ا خ اارا ك اال م ااا يتعم ااق بالبيئ ااة م اان أنش ااطة أم يعه ااد إليه ااا فق ااط
باختصاصات محددة تتولى مهمة التنسيق بين ا جهزة المختمفة القائمة عمى حماية البيئة(.)4

وببستقراء التشريعات الفرنسية المعنية بالبيئة نجد انها لم تستقر عمى نظام محدد لحماية البيئة  ،ففي عام

 2:85حل محل و ازرة البيئة و ازرة جديدة عرفت باسم و ازرة الشئون الاقافية والبيئة ،وحل محل هذ ا خيرة بعد

عادة أشاهر مان إنشااؤها و ازرة أخارا عرفات باسام و ازرة جاودة الحيااة ،Minister de la qualité de la vie
وذلاات حتااى عااام  ۱۷۹۹حيااث عاااد الفرنساايون م ارة أخاارا إلااى و ازرة الشاائون الاقافيااة والبيئااة وخص اص بااداخمها

جهاااز البيئااة

()5

 ،وأعقااب ذلاات إنشاااء و ازرة كبيارة عااام  ،۱۷۹۱عهااد إليهااا بمهمااة الحفاااظ عمااى البيئااة إلااى جانااب

ا شاالال العامااة ،حيااث كاناات تعنااي باننشاااء العم ارنااي ،وتجهيااز البنيااة التحتيااة ،وعرفاات هااذ الااو ازرة باساام و ازرة

البيئة وجودة الحياة  Ministre de L'environnement et du carde de la vieغير أنش بوصول الحزب
االشتراكي إلى السمطة في فرنسا عام  ،۱۷۱۱تم الرجوع مرة أخرا إلى نظام إفاراد و ازرة مساتقمة لمبيئاة واساتمر

ا ماار عمااى هااذا الوضااع ،إلااى أن حاادث تعااديل وزاري عااام  ،2:94عماى أااار تاام تليياار شااكل الااو ازرة إلااى مجاارد
جهاز لمبيئة ممحق بالوزير ا ول(.)6

) (1دٔ .جٍ١خ عجذ اٌؾٍ ُ١وبًِٔ ،ؾ ٛلبِٔٛ ْٛؽذ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ،داس إٌٙؼخ اٌعشث١خ  ، 1993ص.62
(2)J. Lamarque, Droit de la protection de la nature a de l'aivironnement - Avec la collaboration de
B. Pactenu. LGDJ, Paris, 1973, p. 4.
(3)M. Denpax. Droit de l'errvironnemant, Litea, Paris, 1980, p.8.
) (4دٔ .جٍ١خ عجذ اٌؾٍ ُ١وبًِٔ ،ؾ ٛلبِٔٛ ْٛؽذ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخِ ،ظذس عبثك ،ص.63
(5)M. Denpax. Droit de l'errvironnemant, Litea, Paris, 1980,., p. 5.
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وماان الجاادير بالااذكر أن فرنسااا نحاات نحااو الااه مركزيااة فااى ساابيل حمايااة البيئااة

()2

فقاماات ببنشاااء ببنشاااء

هيئات وطنية متخصصة في المشاكل المتعمقاة بالبيئاة تحقاق قاد ار مان الهمركزياة ماال الهيئاة القومياة لممحافظاة
عمى نظافة الهواء  Agence pour la qualite de- l'air -وهي هيئاة عاماة ذات طاابع اقتصاادي أنشائت

عااام  ،2:90بقصااد تشااجيع الوسااائل الفنيااة والتكنولوجيااة الحدياااة لمقاومااة تمااوث اله اواء ،وتعماايم اسااتخدام هااذ

الوسااائل ،ومراقبااة احت ارام القواعااد الخاصااة بنظافااة اله اواء ،تواعااداد ب ارامئ لمتوعيااة .كمااا أنشاائت فااي فرنسااا أيضااا

الهيئة القومية لمتخمص مان القماماة واساتبقاء الصااله منهاا نعاادة االساتخدام ( Agence nationale pour
.la (recuperation et l'élimination des déchets

وتم استحداث وظيفة وزير الدولة لشئون البيئة عام  ،2:97ومنذ عام  2::2أصابحت و ازرة البيئاة فاي

فرنسااا و ازرة قائم ااة بااذاتها ،ذات مص اااله خارجيااة واس ااتقر الهيكاال التنظيم ااي لمبيئااة ف ااي فرنسااا من ااذ ع ااام ۱۷۷۹
باستحداث و ازرة إعداد ا رض والبيئة بمقتضى مرسوم رقم  :8-826الصادر بتاريخ  22يونياو  ،۱۷۷۹حياث
عهد إليها بتنسيق وتنفيذ سياسة الحكومة في مجاالت إعداد ا رض والبيئة.
ومنذ ذلت التاريخ استقرت و ازرة شئون البيئة في فرنسا ،كهيكل من هياكل التنظيم الوزاري ،وكجهاز إداري
متخص ااص بحماياااة البيئا ااة ،وفا ااي أعقا اااب ذلا اات تا اام إنشا اااء وكالا ااة البيئا ااة توادارة الطاقا ااة فا ااي فرنسا ااا ()ADEME
 ،Agence de L'Environment et de la maitrise de L'Energieوهي مؤسسة اعتبارية عامة تتمتاع
بم ازيااا الساامطة العامااة فااي مباش ارة اختصاصاااتها انداريااة( ،)3تاام إنشاااؤها بموجااب القااانون رق اام n°90-1130

الصادر في  2:ديسمبر  ۱۷۷۱وكذلت بموجب المرسوم رقم  n°91-732الصاادر فاي  37يولياو  ،۱۷۷۱تام
فيهاا الادمئ باين كال مان وكالاة جاودة الهاواء Agence pour la qualité de l'air (AQA) - Agence

) française pour la mairise de l'énergie (AFMEوالوكالاة الوطنياة نعاادة تادوير والاتخمص مان) (1رشىً ع١بعخ ـشٔغب اٌج١ئ١خ عضءاً ِٓ اعزشار١غ١خ أٚعع ٌٍزّٕ١خ اٌّغيزذاِخ رشيًّ أ٠ؼيب ً اٌمؼيب٠ب االلزظيبد٠خ ٚاالعزّبع١يخٚ .ـيٟ
٘زا اٌغ١بق  ،لذِذ ـشٔغب اٌعذ٠ذ ِٓ االٌزضاِبد اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟدـعزٙب اٌ ٝاعزّيبد ريذاث١ش ٚؽٕ١يخ ٌظيبٌؼ اٌج١ئيخ .ليذِذ ـشٔغيب اٌّ١ضيبق
اٌج١ئ ٟوذ٠جبعخ ٌٍذعزٛس ثّٛعت اٌمبٔ ْٛعذد ٌ 2115غٕخ  2115اٌظبدس ـِ 1 ٟبسط ٘ .2115زا اٌّ١ضبق  ،اٌيز ٞريُ اعيذادٖ ـيٟ
عبَ ٠ ، 2114ىشط اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ـِ ٟغبي اٌج١ئخ ـ ٟعشش ِٛاد ِٕٙب اٌّجبدة اٌعبِخ  ،إٌبثعخ ِٓ اإلعي ْ اٌغ١بعيٌ ٟش٠ي، ٛ
رزعٍك ثّجبدة اٌزؾٛؽ ٚ ،اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ٚاٌزظؾ١ؾبد ٚ ،رذاث١ش رؽش ُ٠اٌٍّٛصِٚ ، ٓ١عٍِٛبد اٌّشبسوخ.
Ministère des Affaires étrangères et européennes, 2007 p.1
) (2ـ ٟرٌه اٌشؤْ رغيذس اإلشيبسح اٌي ٝأْ اٌفميشح اٌضبٔ١يخ ِيٓ اٌّيبدح اٌضبٔ١يخِ ،يٓ ِعب٘يذح ٌ Aarhusعيبَ ٚ ،199۱اٌزئ ٟشيشد ـيٟ
ـشٔغب ثبٌّشع 2111-11۱1 َٛثزبس٠خ  2112لذ عٍّذ ثزؾذ٠ذ ِف َٛٙاٌغيٍطخ اٌعبِيخ ،ؽ١يش رزّزيع ثّضا٠يب اٌغيٍطخ اٌعبِيخ وي ً ِيب
:ٍٟ٠
اإلداسح اٌعبِخ اٌم١ِٛخ أ ٚاإللٍ١ّ١خ أ ٚأِ ٞغز ٞٛاخش.
 األشخبص اٌطج١ع ٓ١١أ ٚاالعزجبس ٓ١٠اٌزّ٠ ٓ٠بسع ،ْٛؽجمب ً ٌٍمبٔ ْٛاٌذاخٍٚ ،ٟظبئؿ عبِخ ِٚب ٠ذخً ـِِّٙٛٙ ٟب ِيٓ أٔشيطخِٙٚبَ أ ٚخذِبد خبطخ راد ع لخ ثبٌج١ئخ.
 وً شخض ؽج١ع ٟأ ٚاعزجبس ٞأخش ٠زِ ٌٝٛغئ١ٌٛبد أٚ ٚظبئؿ عبِخ أٛ٠ ٚسد خيذِبد عبِيخ ٌٙيب ع ليخ ثبٌج١ئيخ رؾيذ عيٍطخعؼ ٛأ ٚشخض ِٓ اٌطٛائؿ اٌّزوٛسح ـّ١ب عجك.
 اٌّئعغبد اٌزبثعخ ٌزٕظّ١بد اٌزىبًِ االلزظبد ٞاإللٍ ّٟ١اٌّشبس اٌٙ١ب ـ ٟاالرفبل١خ٘ ،زا ٚلذ اعزجعذد اٌفمشح اٌضبٔ١خ ـٙٔ ٟب٠زٙيبِٓ ِف َٛٙاٌغٍطخ اٌعبِخ ،اٌ١ٙئبد ٚاٌّئعغبد اٌز ٟرجبشش عٍطبد لؼبئ١خ أ ٚرشش٠ع١خ.
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النفاياات Agence nationale pour la recuperation et l'élimination des déchets -

) - (ANREDتشتمل تمت الوكالة عماى ااهث إدارات مركزياة و  37فرغاا نقميمياا واهااة مكاتاب تماال فرنساا
في الخارج ومماه واحد لها في مدينة بروكسل.
وقد أنيط لتمت الوكالة القيام بمهام واساعة النطااق فاي مجاال حماياة البيئاة ،حياث تتاولى ،فاي جمماة أماور،

تعزيز وتيسير وتنسيق تقديم خدمة البحث والمعمومات والحوافز ،وتنفيذ وتيسير عمميات تهدم إلى حماية البيئة
فاي كاال ماان المجاااالت التاليااة منااع ومكافحااة تمااوث الهاواء ،الحااد ماان إنتاااج النفايااات ،تواعااادة تاادويرها والااتخمص
منهاا ،تطااوير وحماياة التربااة ،إعااادة تأهيال وتطااوير المواقاع المموااة ،إعاادة تطاوير ورصاد منشاتت الااتخمص ماان
النفاي ااات ،تاااوفير الطاق ااة والم ا اواد الخ ااام ،تطاااوير الطاقاااة المتج ااددة ،ال س اايما ذات ا ص اال النبا اااتي ،اساااتحداث
تكنولوجيات فعالة ونظيفة ،ومكافحة التموث الضوضائي(.)2

وبن اااء عم ااى م ااا س اابق ،تت اايه الوكال ااة  -ف ااي ض ااوء المج اااالت الس ااابقة  -لمش ااركات والحكوم ااات المحمي ااة
والسمطات العامة والجمهور ،الخبرة والمشورة لتمكينهم من تحقيق تقدم في جهودهم نحو حماية البيئة بعناصارها

الاهث .كما تساهم تمت الوكالة في تمويل المشاريع ،ابتداء من تقديم خدمة البحاث إلاى مهناة التنفياذ ،وذلات فاي
المجاالت التالية إدارة النفايات ،والحفاظ عمى التربة ،وتشجيع كفااءة الطاقاة والطاقاة المتجاددة والمحافظاة عماى
نوعية الهواء وحمايتش من مصادر االنبعااات المختمفة ،ومكافحة الضوضاء(.)3

وبرجش عام ،تشاارت وكالاة البيئاة و إدارة الطاقاة فاي فرنساا غيرهاا مان الجهاات فاي تنفياذ السياساات العاماة
في مجاالت البيئة والطاقة والتنمية المستدامة ،سواء من خهل وضاع لاوائه تنظيمياة أم مان خاهل وضاع بارامئ

أم بتحدي ااد مع ااايير بيئي ااة أم بتق ااديم ال اادعم والم اانه والحا اوافز إل ااى المنشا اتت والمؤسس ااات م اان أج اال حماي ااة البيئ ااة
بعناصرها المختمفة( .)4فعمى سبيل الماال

(1)C. Vinet, Une congregation religieuse peut bénéficier d'une subvention de l'ADEME, ANDA.
No. 1, 2014. p. 31.
(2)Voir, http://siss.be/reppertoire/ademe.
) (3ـ ٟرٌه رغذس اإلشبسح اٌ ٝأٔٗ ٚـ ٟؽىُ ؽذ٠ش ،أوذد اٌّؾىّخ اإلداس٠خ االعزئٕبـ١خ ـ ٟـشٔغب اٌزضاَ ٚوبٌخ ؽّب٠خ اٌج١ئيخ ٚاداسح
اٌطبلخ ـ ٟـشٔغب ثزمذ ُ٠إٌّؼ ٚاٌذعُ اٌّبٌ ٟألؽذ األد٠شح اٌج١ئ١خ  -د٠ش اٌجٕ١يذ٠ىزِ - ٓ١يٓ أعيً رضج١يذ ٔظيبَ ٌٍزذـئيخ ثبعيزخذاَ اٌطبليخ
اٌشّغ١خ اٌؾشاس٠خ ٚرشو١ت عخبٔبد ٌٍّ١بٖ ؼ١ش ٍِٛصخ ٌٍج١ئخ ٚألً اعز ٙوب ً ٚٚـشح ٌٍطبلخٚ ،رٌه خ ـب ً ٌّب رؼّٕٗ أؽىيبَ اٌّيٛاد ،2
ٔ ِٓ 19ظٛص اٌمبٔ ْٛاٌظبدس ـ 9 ٟد٠غّجش ٚ 1915اٌٍزاْ رؼّٕب ِجذأ ؽظش رّ ً٠ٛاٌذ ِٓ ٓ٠لجً اٌذٌٚخ ٚأويذا عٍي ٝػيشٚسح
اٌفظً ث ٓ١اٌىٕ١غخ ٚاٌذٌٚخ ،ـمذ خٍظذ اٌّؾىّخ اٌذعزٛس اٌفشٔغ ،ٟـبْ ِب رؼّٕٗ ٔض اٌّبدح  ِٓ L. 110-1رمٕ ٓ١اٌج١ئخ ٚاٌزٞ
٠ئوذ عٍِ ٝجذأ ؽّب٠خ اٌّٛاسد اٌطج١ع١خٚ ،ويزٌه ٔيض اٌّيبدح ِ L. 131-3يٓ راد اٌزمٕي ٓ١اٌزي ٟريذع ٛاٌٛوبٌيخ اٌي ٝثيزي االعيشاءاد
اٌ صِخ ٌّٕؼ اٌؾٛاـض ـِ ٟغبي رٛـ١ش اٌطبلخٚ ،اٌّبدح  ِٓ L. 131-6رمٕ ٓ١اٌج١ئيخ اٌزي ٟرخيٛي ٌٙيب رميذ ُ٠اٌٍّيؼٚ ،ويزٌه ِيب رؼيّٕٗ
ٔض اٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ ِ١ضبق اٌج١ئخ اٌفشٔغٚ" ِٓ ٟاعت وً شخض ـي ٟرؾّيً عيضء ِيٓ ِغٙيٛداد اٌّؾبـظيخ عٍي ٝاٌج١ئيخ ٚػيّبْ
رؾغٕٙ١ب" ،وً رٌه ٠ز١ؼ طشاؽخ ٌٛوبٌخ اٌطبلخ ٚاداسح اٌج١ئخ اٌخشٚط عٍِ ٝجذأ ؽظش دعيُ اٌغّع١يبد اٌذ١ٕ٠يخ اٌزي ٟرّيبسط أٔشيطخ
د١ٕ٠خ  principe de non- subvationment des ssociations exercant des activities culturellesإٌّظٛص عٍ١يٗ
ـ ٟاٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌمبٔ ْٛاٌظبدس ـ 9 ٟد٠غّجش  ِٓٚ ،1915صُ ش ُ١إٌّع ٚاٌذعُ اٌّبٌٌ ٟىبـخ األشخبص ٚاٌ١ٙئبد ثّب ـ ٟرٌه
رٍه اٌز ٟرّبسط أٔشطخ د١ٕ٠خ.
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أوالا :تص اادر وكال ااة الطاق ااة توادارة البيئ ااة ف ااي فرنس ااا ل ااوائه تنظيمي ااة ف ااي ض اار االتفاقي ااات الدولي ااة أو التوجيه ااات
ا وروبي ااة الت ااي أص اادرتها المفوض ااية ا وروبي ااة ،تح اادد الح اادود القص ااوا النبعاا ااات الل ااازات المس ااببة لظ اااهرة
االحتباس الحراري(.)2

وقااد أصاادرت تماات الوكالااة لواحتهااا الخاصااة بتحديااد حجاام االنبعااااات فااي ضااوء االتفاقيااات الدوليااة مااال

برتوكاااول كيوتاااو ،الا ااذي بم ا ا  ۸۱دولا ااة إلا ااى االلت ا ازام بمعا ااايير االنبعااا ااات لمل ااازات المس ااببة لظا اااهرة االحتبااااس

الحراري(.)3

كماا تسااعى تماات الوكالااة إلاى تحسااين نوعيااة الهاواء فاي فرنسااا ماان خااهل تمويال وتقااديم المساااعدات الماليااة

والتقنيااة إلااى البارامئ الخاصااة بمراقبااة جااودة الهاواء والبارامئ الخاصااة بمراقبااة جااودة الهاواء والبارامئ المتخصصااة
بالتنبؤ بحدوث التموث الهوائي.
بال وأكااار ماان ذلاات ،تعماال الوكالاة سااالفة الااذكر مااع و ازرة البيئااة والتنمياة المسااتدامة بمساااعدة وكالااة مراقبااة

جودة الهواء من أجل إصدار نشرة جوية تشير إلى المستوي الحاالي لمتماوث فاي المنااطق الحضاارية الكبارا فاي
فرنسا ،كما إنها تتولى فضه عن ذلت تقديم النشرة الجوية التوقعية عن اليوم التالي.
هذا بانضافة إلى تعاونها مع مراكز البحوث الصناعية والعامة وشركات صناعة السيارات من أجال دعام
ا بحاث العممية والتطوير في مجال الحد من انبعااات اللازات الممواة لمهواء.
ثاني ا :تعمال وكالاة البيئاة توادارة الطاقاة فاي فرنساا أيضاا عماى تقاديم المسااعدات المالياة إلاى الشاركات الصاناعية
ماان أجاال التشااجيع عمااى القيااام باابجراءات تقياايم ا ااار البيئااي لممشااروع أو النشاااط المقتاارح لاادرء مخاااطر يتعااذر
تداركها مستقبه.

ثالثا ا :تنفيااذ السياسااية البيئيااة الوطنيااة فااي فرنسااا ،لهسااتخدام الرشاايد الطاقااة وتعزيااز كفاااءة اسااتخدامها ماان خااهل

دع اام با ارامئ البح ااوث المتعمق ااة بتكنولوجي ااا الطاقا اة الجدي اادة وأنظم ااة النق اال االقتص ااادية النظيف ااة ما اال المركب ااات
الكهربائيااة ،وتقااديم المساااعدات الماليااة والتقنيااة نج اراء د ارسااات الجاادوا التااي تتاايه لممطااورين اكتشااام حمااول

Cour administrative d'appel de Bordeaux , 6 mars 2012. n° 11BX01700, Inédit au Ricuseil Landon
dispensable
)ٚ (1لييذ لؼييِ ٟغٍييظ شييٛس ٞاٌذٌٚييخ اٌفشٔغيي١ٔٛ٠ 21 ٟيي 2111 ٛاثطييبي اٌمييشاساد اٌؼييّٕ١خ اٌظييبدسح عييٓ سئيي١ظ اٌغّٛٙس٠ييخ
ٚسئ١ظ اٌٛصساء ٚٚص٠ش ٞاٌج١ئخ ٚاٌظؾخ اٌز ٟرشـغ ارخبر وبـخ اٌزذاث١ش اٌ صِخ ٚٚػع خطؾ ِزٛاـمخ ِع اٌّبدح  ِٓ 23اٌزٛع١يٗ
 CE/51/211۱اٌظبدس ـ 21 ٟأ٠بسِ/ب ِٓ 211۱ ٛ٠شؤٔٙب رخفي١غ رشو١يضاد اٌغغيّ١بد اٌذل١ميخ ٚصيبٔ ٟأوغي١ذ إٌ١زيشٚع ،ٓ١ـيٟ
عّ١ع أٔؾبء األساػ ٟاٌٛؽٕ١خ ،اٌ ٝاٌؾذ االلظ ٝاٌّؾذد ـ ٟاٌٍّؾك اٌؾبد ٞعشش ٌٙزا اٌزٛعٚ .ٗ١رٌه ـ ٝاٌمؼي١خ سليُ 394254
ٚاٌّشـٛعٗ ِٓ ClientEarth
) ِٓ (2أعً اػفبء اٌعذ٠ذ ِٓ اٌذعُ ٌشطذ ِٕٚع ٍِٛصبد اٌٛٙاء ،أطذس اٌجشٌّيبْ اٌفشٔغي ٟلبٔٔٛيب ً ثشيؤْ عيٛدح اٌٙيٛاء ٚاالعيزخذاَ
اٌشش١ذ ٌٍطبلخٙ٠ ،زُ ثٛػع األ٘ذاؾ ٚرؾذ٠ذ اإلعشاءاد اٌّزعٍمخ ثشطذ عٛدح اٌٛٙاء.
Loi sur L'Air et L'utilisation Ration elle de L'Enagie (LAVRE).

۱

لمطاقة أكار كفاءة ،وتقديم معمومات وتشجيعهم عمى شراء التكنولوجيا الجديدة ذات االستههت ا قل في الطاقاة

وا كار كفاءة.

رابع اا :كمااا تعماال تماات الوكالااة أيضااا عمااى تقااديم الاادعم المااالي والفنااي لمتشااجيع عمااى التقمياال ماان كميااة النفايااات

المتول اادة ع اان المص ااانع أو المنش ااتت أو المش ااروعات المختمف ااة تواع ااادة ت اادوير تم اات النفاي ااات ،والس اايما اس ااتخدام
انطارات والنفايات المتولدة عن المعدات الكهربائية وانلكترونية ،وكذلت تأهيل تواعادة تأهيل المواقع الممواة(.)2
خامساااا :تعم اال تم اات الوكال ااة أيض ااا عم ااى ت ااوفير ال اادعم ال ااهزم نجا اراءات البح ااث والتنمي ااة لمح ااد م اان انبعاا ااات
الضوضاء مان محركاات السايارات ،هاذا فضاه عان دعمهاا لتصاميم معادات وآلياات خاصاة تحاد مان مخاطرهاا،
مال وضع تصاميم زجااجي مضااد لمضوضااء داخال كال وسايمة نقال لمحاد مان االنبعاااات المتولادة عنهاا ،فضاه
عن مجهوداتها في السعي نحاو تنفياذ بارامئ لمحاد مان آاارهاا الضاارة عماى صاحة اننساان فاي المادن الحضاارية

كبناااء العااازل الصااوتي فالوكالااة تشااجع وبفاعميااة القيااام باابجراءات البحااث والتطااوير انج اراءات العاازل الصااوتي

لممباني ،حيث يتم وضع تصميم زجاجي مزدوج عند كافة مداخل الهواء في المبني وتبطاين جادران المبااني وماا
شابش ذلت من أجل الحد من انبعااات الضوضاء(.)3

هذا ،وتجدر انشارة إلى أنش وعمى المستوي الدولي تعمل وكالاة البيئاة و إدارة الطاقاة فاي فرنساا فاي إطاار

اتفاقيات التعاون الدولية أو البرامئ الدولية مع نظيرتها من الوكاالت التابعة لهتحاد وروبي MEDENEP ,
 ،ENR , Clubبهاادم تبااادل الخبارات وتقياايم ا ااار المترتبااة عاان اسااتخدام التاادابير أو انجاراءات المتنوعااة

لتحقيااق كفاااءة اسااتخدام الطاق اة أو لتعزيااز مصااادر الطاقااة المتجااددة أو لوضااع أنظمااة قائمااة عمااى تبنااي الاادول

ا خذ بأنظمة الحوافز الضريبية أو الحوافز المالية ،لتشاجيع المنشاتت أو المؤسساات عماى حماياة البيئاة وصاحة
اننسان.

(1)J. M-Devller, commentaries de la loi n° 95-101 du 2 révrive 1995 relative nu reinforcement de
la protection de l'environnement, AJDA , No. 6, 1995 , p.439.
) (2رعًّ ٚوبٌخ اٌج١ئخ ٚاداسح اٌطبلخ ـي ٟـشٔغيب ثبٌزعيبِ ْٚيع اٌؾىِٛيخ اٌفشٔغي١خ ـي ٟرّيٛي ِيب ٍ٠يضَ ِيٓ اعيشاءادٌ ،عيضي اٌّجيبٔ،ٟ
ٚإٌّبصي اٌعبِخ اٌز ٟرمع ثبٌمشة ِٓ اٌّطيبس ٌؾّب٠يخ ِيب ٠ميشة ِيٓ ِ 51111يٓ اٌغيىبْ ٠ع١شي ْٛثيبٌمشة ِيٓ اٌّطيبساد ِٙٚيبثؾ
اٌطبئشاد ِٓ ،اٌزٍيٛس اٌؼٛػيبئ ٟاٌٛوبٌيخ اٌفشٔغي١خ ٌٍج١ئيخ ٚاداسح اٌطبليخ (٘ )ADEMEي ٟاٌّشيؽً اٌشئ١غيٌٍ ٟذٌٚيخ ِيٓ ؽ١يش
أزمبي اٌطبلخ٠ٚ .عًّ ثٙب ٚ 1111وٚ ً ١رجٍػ ِ١ضأ١زٙب أوضش ِٓ ٛ٠ ْٛ١ٍِ 511س .ٚثعذ ِشاععيخ ث١بٔبرٙيب اٌّبٌ١يخ ٚاداسرٙيب ِيٓ عيبَ
 2119اٌ ٝعبَ ( 2114رُ رؾذ٠ضٙب ؽز ٝعبَ ٌ 2115إلداسح) ،
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000233/index.shtml
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املطلب الثبنً
األجهشه اإلدارٌت القبئمت على محبٌت البٍئت فى مصز
طبقااا حكااام الق اانون الخاااص بحمايااة البيئااة رقاام  5لساانة  2::5ووفقااا لاانص المااادة الاانيااة نشااأ جهاااز
متخصاص لحماياة البيئااة وتنميتهاا أطمااق عمياش جهااز شاائون البيئاة ،تكااون لاش الشخصاية االعتباريااة ،ويكاون هااذا

الجهاز تابعا لموزير المختص بشئون البيئاة ،وتكاون لاش موازناة مساتقمة ويكاون مركاز مديناة القااهرة ،كماا أجاازت
الماادة الاانياة لمااوزير المخاتص بشائون البيئااة إنشااء فاروع الجهاااز بالمحافظاات المختمفاة عمااى أن تكاون ا ولويااة
لممناطق الصناعية.
ويستبان من أحكام القانون أعه أن الجهاز لش شخصية قانونية اعتبارية مستقمة تكتسب الحقوق وتتحمل
االلتزامات .ويترتب عمى اكتسابش الشخصاية القانونياة االعتبارياة اكتساابش أهمياة التعاقاد والتقاضاي ،بحياث يكاون

لش أهمية إبرام العقود ورفع الدعاوي منش أو عميش بواسطة مماميش القانونيين دون أن يدفع في مواجهتش بعدم وجود
ساانش لااش فااي ذلاات( .)2فضااه عاان وجااود ميزانيااة ماليااة مسااتقمة باعتبااار شااخص معنااوي عااام يكااون لااش م اوارد
الخاصة تنفق عمى مشروعات عممية وتنمية البيئة.
بانضافة إلي ذلت يتمتع جهاز شئون البيئة المنشأ وفقا لألحكام القانون السابق بمزايا السمطة العامة في
مباش ارة اختصاصاااتش انداريااة ،وتمااارس تماات االختصاصااات ماان خااهل مااوظفين عمااوميين ،وتأخااذ أموالااش حكاام

ا م اوال العامااش  ،ويحقااق أهدافااش المعهااود إليااش بمكنااش إصاادار الق ا ار ارت انداريااة و والمجااوء إل اى كافااة وسااائل

النش ا اااط انداري ونظا ا ا ار همي ا ااة ه ا ااذا الجه ا اااز س ا ااوم نس ا ااتعرض  ،الهيك ا اال التنظيم ا ااي لجه ا اااز ش ا اائون البيئ ا ااة،
واختصاصاتش ،وذلت عمى النحو اآلتي
 الهيكل التنظيمي لجهز شئون البيئة:يتكاون الهيكاال التنظيمااي لجهااز شاائون البيئااة المصااري مان عاادة جهااات ممامااة فاي رئاايس الجهاااز ومجمااس

إدارة الجهاز وا مين العام لجهاز شئون البيئة( ،)3يبرز دور كال منهماا فاي إدارة شائون الجهااز وتصاريم أماور
ورسم وتنفيذ السياسة العامة التي يسير عمى هديها ،وهو ما سنتناولش عمى الوجش التالي
 -اختصاصات جهاز شئون البيئة:

) (1د .شش٠ؿ ٛ٠عؿ خبؽشِ ،جبدة اٌمبٔ ْٛاإلداس - ٞداس إٌٙؼخ اٌعشث١خ ،اٌمب٘شح ،2111 ،ص.91
)ٔ (2ظذ اٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ لبٔ ْٛؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌّظش ٞسلُ ٌ 4غٕخ  1994عٍٕ٠ " ٝشؤ ثشئبعخ ِغٍيظ اٌيٛصساء عٙيبص ٌؾّب٠يخ ٚ
رّٕ١خ اٌج١ئخ ٠غّ " ٟعٙبص شئ ْٛاٌج١ئخ "  ٚرى ٌٗ ْٛاٌشخظ١خ االعزجبس٠خ اٌعبِخ ٠ ٚ ،زجع اٌٛص٠ش اٌّخزض ثشئ ْٛاٌج١ئيخ  ٚ ،رىيْٛ
ٌٗ ِٛاصٔخ ِغزمٍخ ٠ ٚ ،ىِ ْٛشوضٖ ِذٕ٠خ اٌمب٘شح ٕ٠ ٚ ،شؤ ثمشاس ِٓ اٌٛص٠ش اٌّخزض ثشئ ْٛاٌج١ئخ ـيشٌٍ ٚغٙيبص ثبٌّؾبـظيبد
 ٚ ،رى ْٛاأل٠ٌٛٚخ ٌٍّٕبؽك اٌظٕبع١خ ٔٚ 1ظذ اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ راد اٌمبٔ ْٛعٍ٠ " ٝع ٓ١سئ١ظ اٌغٙبص ثٕبء عٍ ٟرشش١ؼ اٌيٛص٠ش
اٌّخزض ثشئ ْٛاٌج١ئخ  ٚعشع سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ٠ ٚظذس ثٙزا اٌزع ٓ١١لشاس ِٓ سئ١ظ اٌغّٛٙس٠خ ِزؼّٕب ِعبٍِزٗ اٌّبٌ١خ.
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ص اادر ق اار ار رئ اايس مجم ااس ال ااوزراء المص ااري رق اام  2:84لس اانة )2( 3028ليوس ااع م اان نط اااق اختص اااص

الجهاااز وليمنحااش الصااهحيات الممنوحااش لااوزير البيئااة حيااث يتااولى جه ااز شاائون البيئااة رساام السياسااة العامااة،
تواعداد الخطط الهزمة لمحفااظ عماى البيئاة ،وتنميتهاا ومتابعاة تنفياذها بالتنسايق ماع الجهاات اندارياة المختصاة،
) (1اٌ ئؾخ اٌزٕف١ز٠خ اٌظبدسٖ ثبٌمشاس سلُ ٌ 1963غٕخ  2111اٌغش٠ذح اٌشعّ١خ  ،اٌغٕخ  61اٌعذد ِ 35ىشس أ 2111/9/6 ،
ساعع  :دٔ .جٍ١خ عجذ اٌؾٍ ُ١وبًِٔ ،ؾ ٛلبِٔٛ ْٛؽذ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخِ ،ظذس عبثك ،ص.61
ِٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش اْ أ٘ذاؾ اٌغٙبص وبٔذ رٕظّٙب اٌّبدح اٌخبِغخ ؽ١ش وبٔذ رٕض عٍ٠ " ٝم َٛعٙبص شئ ْٛاٌج١ئيخ ثشعيُ اٌغ١بعيخ
اٌعبِخ  ٚاعذاد اٌخطؾ اٌ صِيخ ٌٍؾفيبظ عٍي ٟاٌج١ئيخ  ٚرّٕ١زٙيب ِٚزبثعيخ رٕف١يز٘ب ثبٌزٕغي١ك ِيع اٌغٙيبد اإلداس٠يخ اٌّخزظيخ ٌٚ ،يٗ أْ
٠ؼطٍع ثزٕف١ز ثعغ اٌّششٚعبد اٌزغش٠ج١خ ٠ٚ ،ى ْٛاٌغٙبص اٌغٙخ اٌم١ِٛخ اٌّخزظخ ثذعُ اٌع ليبد اٌج١ئ١يخ ثي ٓ١عّٛٙس٠يخ ِظيش
اٌعشث١خ  ٚاٌذٚي  ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  ٚاإللٍ١ّ١خ ٛ٠ ٚ ،ط ٟاٌغٙبص ثبرخبر اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌ صِخ ٌ ٔؼّبَ اٌ ٟاالرفبل١بد
اٌذ١ٌٚخ  ٚاإللٍ١ّ١خ اٌّزعٍمخ ثبٌج١ئخ ٠ ٚعذ ِششٚعبد اٌمٛأ ٚ ٓ١اٌمشاساد اٌ صِخ ٌزٕف١ز ٘زٖ االرفبل١بد 1
ٌٍ ٚغٙبص ـ ٟعج ً١رؾم١ك أ٘ذاـٗ :
 اعييذاد ِشييشٚعبد اٌمييٛأ ٚ ٓ١اٌمييشاساد اٌّزعٍمييخ ثزؾم١ييك أ٘ييذاؾ اٌغٙييبص  ٚاثييذاء اٌييشأ ٞـيي ٟاٌزشييش٠عبد اٌّمزشؽييخ راد اٌع لييخثبٌّؾبـظخ عٍ ٟاٌج١ئخ 1
اعييذاد اٌذساعييبد عييٓ اٌٛػييع اٌج١ئيي ٚ ٟطيي١بؼخ اٌخطييخ اٌم١ِٛييخ ٌؾّب٠ييخ اٌج١ئييخ  ٚاٌّشييشٚعبد اٌزيي ٟرزؼييّٕٙب  ٚاعييذاد اٌّٛاصٔييخاٌزمذ٠ش٠خ ٌىً ِٕٙب  ٚوزٌه اٌخشائؾ اٌج١ئ١خ ٌٍّٕيبؽك اٌعّشأ١يخ  ٚإٌّيبؽك اٌّخطيؾ رّٕ١زٙيب ٚٚػيع اٌّعيب١٠ش اٌٛاعيت االٌزيضاَ ثٙيب
عٕذ رخط١ؾ ٚرّٕ١خ إٌّبؽك اٌغذ٠ذح  ٚوزٌه اٌّعب١٠ش اٌّغزٙذـخ ٌٍّٕبؽك اٌمذّ٠خ 1
 ٚػع اٌّعب١٠ش  ٚاالشزشاؽبد اٌٛاعت عٍ ٟأطؾبة اٌّششٚعبد  ٚإٌّشآد االٌزضاَ ثٙب لجً اإلٔشبء  ٚأصٕبء اٌزشؽ1 ً١ ؽظش اٌّئعغبد  ٚاٌّعب٘ذ اٌٛؽٕ١خ  ٚوزٌه اٌىفبءاد اٌز ٟرغ ُٙـ ٟاعذاد  ٚرٕف١ز ثشاِظ اٌّؾبـظخ عٍ ٟاٌج١ئيخ  ٚاالعيزفبدح ِٕٙيبـ ٟاعذاد  ٚرٕف١ز اٌّششٚعبد  ٚاٌذساعبد اٌز ٟرم َٛثبعذاد٘ب.
 اٌّزبثعخ اٌّ١ذأ١يخ ٌزٕف١يز اٌّعيب١٠ش  ٚاالشيزشاؽبد اٌزي ٟرٍزيضَ األعٙيضح  ٚإٌّشيآد ثزٕف١يز٘ب  ٚارخيبر اإلعيشاءاد اٌزي٠ ٟيٕض عٍ١يباٌمبٔ ْٛػذ اٌّخبٌفٌٙ ٓ١زٖ اٌّعب١٠ش  ٚاٌششٚؽ 1
 ٚػع اٌّعذالد  ٚإٌغت ٚاألؽّبي إٌٛع١خ ٌٍٍّٛصبد  ٚاٌزؤوذ ِٓ االٌزضاَ ثٙب (1 )1 عّييع اٌّعٍِٛييبد اٌم١ِٛييخ ٚاٌذ١ٌٚييخ اٌخبطييخ ثبٌٛػييع اٌج١ئيي ٚ ٟاٌزؽ ١١يشاد اٌزيي ٟرطييشأ عٍ١ييٗ ثظييفخ دٚس٠ييخ ثبٌزعييبِ ْٚييع ِشاوييضاٌّعٍِٛبد ـ ٟاٌغٙبد األخش ٚ ٜرمّٙ٠ٛب  ٚاعزخذاِٙب ـ ٟاإلداسح  ٚاٌزخط١ؾ اٌج١ئٔ ٚ ٟشش٘ب .
 ٚػع أعظ ٚاعشاءاد رم ُ٠ٛاٌزؤص١ش اٌج١ئٌٍّ ٟششٚعبد 1 اعذاد خطخ ٌٍطٛاسة اٌج١ئ١خ عٍ ٟإٌؾ ٛاٌّج ٓ١ـ ٟاٌّبدح ( ٘ ِٓ ) 25زا اٌمبٔ ٚ ، ْٛاٌزٕغ١ك ث ٓ١اٌغٙيبد اٌّعٕ١يخ العيذاد ثيشاِظِٛاعٙخ اٌىٛاسس اٌج١ئ١خ 1
 اعذاد خطخ ٌٍزذس٠ت اٌج١ئ ٚ ٟاإلششاؾ عٍ ٟرٕف١ز٘ب 1 اٌّشبسوخ ـ ٟاعذاد  ٚرٕف١ز اٌجشٔبِظ اٌمٌٍ ِٟٛشطذ اٌج١ئ ٚ ٟاالعزفبدح ِٓ ث١بٔبرٗ 1 اعذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ عٓ اٌّئششاد اٌشئ١غ١خ ٌٍٛػع اٌج١ئٔ ٚ ٟشش٘ب ثظفخ دٚس٠خ 1 ٚػع ثشاِظ اٌزضم١ؿ اٌج١ئٌٍّٛ ٟاؽٕ ٚ ٓ١اٌّعبٔٚخ ـ ٟرٕف١ز٘ب 1 اٌزٕغ١ك ِع اٌغٙبد األخش ٜثشؤْ رٕظ ٚ ُ١رؤِ ٓ١رذاٚي اٌّٛاد اٌخطشح 1 اداسح اٌّؾّ١بد اٌطج١ع١خ ٚاإلششاؾ عٍٙ١ب 1 اعذاد ِششٚعبد اٌّٛاصٔخ اٌ صِخ ٌؾّب٠خ  ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ 1 ِزبثعخ رٕف١ز االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ  ٚاإللٍ١ّ١خ اٌّزعٍمخ ثبٌج١ئخ 1الزشاػ اٌ١بد الزظبد٠خ ٌزشغ١ع األٔشطخ اٌّخزٍفخ عٍ ٟارخبر اعشاءاد ِٕع اٌزٍٛس 1رٕف١ز اٌّششٚعبد اٌزغش٠ج١خ ٌٍّؾبـظخ عٍ ٟاٌضشٚاد اٌطج١عخ  ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس 1 اٌزٕغيي١ك ِييع اٌييٛصاسح اٌّخزظييخ ثبٌزعييب ْٚاٌييذٌٍ ٌٟٚزؤوييذ ِييٓ أْ اٌّشييشٚعبد اٌٌّّٛييخ ِييٓ إٌّظّييبد  ٚاٌييذٚي اٌّبٔؾييخ رزفييك ِييعاعزجبساد ع ِخ اٌج١ئخ 1
اٌّشبسوخ ـ ٟاعذاد خطخ رؤِ ٓ١اٌج د ػذ رغشة اٌّٛاد  ٚإٌفب٠بد اٌخطشح  ٚاٌٍّٛصخ ٌٍج١ئخاعذاد اعزشار١غ١خ ٌإلداسح اٌج١ئ١خ اٌّزىبٍِخ ٌٍّٕبؽك اٌغبؽٍ١خ (.)1 االشزشان ِع ٚصاسح اٌزشث١خ  ٚاٌزعٍ ُ١ـ ٟاعذاد ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ـٔ ٟطبق ثشاِظ اٌذساعخ اٌّخزٍفخ ـيِ ٟشؽٍيخ اٌزعٍيُ١األعبع1 ٟ
اعييذاد رمش٠ييش عييٕ ٞٛعييٓ اٌٛػييع اٌج١ئيي٠ ٟمييذَ اٌيي ٟسئيي١ظ اٌغّٛٙس٠ييخ ِ ٚغٍييظ اٌييٛصساء  ٚرييٛد ٔغييخخ ِييٓ ٘ييزا اٌزمش٠ييش ِغٍييظاٌشعت1
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ولمجهاااز أن يضااطمع بتنفيااذ بعااض المشااروعات التجريبيااة .كمااا اعتباار القااانون السااابق الجهاااز الجهااة القوميااة

المختصة بدعم العهقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والتنظيمات الدولية وانقميمية.

لم تكتم الحكومة المصرية بجهاز شئون البيئة لمواجهة ومعالجة المسائل المتعمقة بحماياة البيئاة بال إنهاا

أيضااا قااد اهتماات بتخصاايص و ازرة متخصصااة لههتمااام بشاائون البيئااة وذلاات فااي أوائاال يوليااو عااام  ،۱۷۷۹فماان
خهل القرار الجمهوري رقم  386لسنة  ۱۷۷۹تم إنشاء أول و ازرة متخصصة لحماية البيئة( ،)2ومنذ ذلت الحين
ركزت الو ازرة بالتعاون مع كافة شركاء التنمياة عماى تحدياد الرؤياة البيئياة والخطاوط العريضاة لمسياساات البيئياة،

وكذلت برامئ العمل ذات ا ولوية في ضوء ما تشهد الدولة من تلييرات سياساية واقتصاادية واجتماعياة وغيرهاا

من التحديات التي تعتبر مرحمة جديدة في طريق التنمية المتواصمة(.)3

وقااد حاادد ق ارار رئاايس الجمهوريااة رقاام  386لساانة  ،۱۷۷۹اختصاصااات وزياار الدولااة لشاائون البيئااة ،فااي

العديااد ماان ا مااور منهااا تطااوير نظاام العماال بجهاااز شاائون البيئااة ،وتاادعيم قطاعاتااش تواصاادار الق ا اررات الهزمااة

لااذلت ،والقيااام بأعمااال التنساايق والتعاااون مااع الااو ازرات والجهااات ا خاارا المعنيااة لمعماال عمااى تنفيااذ أحكااام قااانون
البيئة والئحتش التنفيذية.

اارز فاي
لم تقتصر حماية البيئة عمى جهاز شؤون البيئة وو ازرة البيئة اال أنش تمارس بعض الاو ازرات دو ار ب ا

مجال حماية البيئة ،حيث تتولى حمايتها والمحافظة عميهاا فاي حادود االختصاصاات المحاددة لكال مانهم ،وذلات

بالتنساايق والتعاااون بااين هااذ الااو ازرات وبعضااها الاابعض ،وكااذلت بينهااا وبااين و ازرة الدولااة لشاائون البيئااة وجهازهااا
اوزرات فااي حمايااة البيئااة ،وذلاات بصااورة مااوجزة عمااى
التنفياذي .وسااوم نتناااول الاادور الااذي تمعبااش كاال و ازرة ماان الا ا

النحو اآلتي

1ا وزارة الصحة:
تتاااولى و ازرة الصاااحة مااان خا ااهل االشا ااترات ما ااع الجها ااات المعني ااة بحماي ااة البيئا ااة وصا ااحة اننس ا اان تنفيا ااذ

التشريعات البيئية التي تحد مان انتشاار المخااطر وا ضارار التاي تهادد البيئاة وصاحة اننساان ،تواجاراء التحاليال
الدورية لممخمفات والمنتجات ،والقيام بعمميات الرقابة والتفتيش الساوري عماى الصاحة المهنياة لمعماال المعرضاين
خطار المهنة ويعاونها في ذلت أجهزة و ازرة القاوا العامماة لم ارعااة قاوانين ا مان الصاناعي( ،)4فضاه عان ان

و ازرة الصااحة تعماال عمااى تحسااين نوعيااة اله اواء والرقابااة عمااى ميااا الشاارب وتقماايص المخاااطر الصااحية التااي
يتعرض لها المواطنون نتيجة لتموث البيئة ..
2ا وزارة الداخمية:
) (1ساعع  :دٔ .جٍ١خ عجذ اٌؾٍ ُ١وبًِٔ ،ؾ ٛلبِٔٛ ْٛؽذ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخِ ،ظذس عبثك ،ص.61
) (2اٌزمش٠ش اٌغٌٕٛ ٞٛصاسح اٌذٌٚخ ٌشئ ْٛاٌج١ئخ ٌعبَ  ،2111-2111ص.1
) (3د .عظبَ اٌعٕب ،ٞٚلؼب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ ـِ ٟظش ،داس اٌششٚق ،اٌمب٘شح ،2111 ،ص.۱1
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تمعااب و ازرة الداخميااة دو ار مهنااا فااي مجااال حمايااة البيئااة ،وذلاات ماان خااهل جهاااز الشاارطة ودور الفعااال فااي

مجااال المحافظااة عمااى البيئااة وحمايتهااا ماان التمااوث ،ساواء ماان خااهل شاارطة الماارور لمااا لهااا ماان دور كبياار فااي
مكافحة تموث الهواء الناتئ عن عاوادم الساياراتأو الحاد مان التماوث الضوضاائي ،أو مان خاهل الادور الاذي تقاوم
بش شرطة البيئة والمسطحات المائية في مجال حماية البيئة من التموث(.)2

3ا وزارة الموارد المائية والري:
و ازرة الموارد المائية والري هي المعنياة بحماياة مجاري نهار النيال وروافاد والمصاارم والمساطحات المائياة
فااي مصاار ،وماان منطمااق مساائولية الااو ازرة قاماات تماات ا خي ارة ببصاادار الهئحااة التنفيذيااة لمقااانون رقاام  59لساانة

 ۱۷۱۱لحماية نهر النيل من التموث( ،)3وأصبحت هي المسئولة بالتالي عن تنفيذ أحكاام القاانون رقام  59لسانة
 ،۱۷۱۱وتعاون و ازرة الموارد المائية والري مع و ازرة الدولة لشئون البيئاة بانشارام عماى حماياة النيال والمجااري
المائية ومتابعة ا نشطة التي ينتئ عنها مخمفات التصريم في مجاري الميا  ،لمتأكد من وجود وحدات لمعالجة

هااذ المخالفااات بمااا يحقااق المواصاافات والمع اايير المحااددة وفقااا حكااام القااانون ماان أجاال التقماايص ماان حجاام
الممواات .
4ا وزارة السكان والمجتمعات العمرانية:
تهااتم و ازرة السااكان والمجتمعااات العمرانيااة الجدياادة بد ارسااة ومتابعااة االشااتراطات الخاصااة بمختماام ان اواع
ا بنياة ،ساواء كانات ساكنية أم غاراض الصاناعة والتجاارة ،عماى أن تحادد لكاال ناوع منهاا االشاتراطات الواجبااة،

ساواء كاناات اشااتراطات أمنيااة أم هاادام اننااارة أو التهويااة أم أن تحاادد ضاامانات صااحيحة يتعااين مراعاتهااا فااي
تصميم البناء حفاظا عمى الصحة والبيئة ،وفي سبيل ذلت تقوم الو ازرة ببدماج البعاد البيئاي فاي م ارحال التخطايط
والتنفيااذ والتشااليل لمختماام أناواع ا بنيااة والمنشاائات

،

كمااا تعتباار الااو ازرة أيضااا مساائولة عاان التخطاايط العم ارنااي

لمماادن والمناااطق السااكنية القائمااة الجدياادة التااي تقااام بالص احراء ،باادال ماان اسااتنزام ا ارضااي الزراعيااة بالبناااء
عميهااا ،وهااي أيضااا تقااوم بااالتخطيط لممناااطق والمنشااتت الصااناعية الجدياادة بحيااث ت ارعااي فيهااا شااروط المحافظااة

عمى البيئة

()4

) (1ساعع ـ ٟرٌه د .عجذ اٌٙبد ٞاٌعشش ،ٞدٚس اٌششؽخ ـ ٟرؾم١ك األِٓ اٌج١ئ ،ٟإٌٙؼخ اٌعشث١خ  ، 1996ص.315
ِٓ أثشص ِب رم َٛثٗ ششؽخ اٌّغطؾبد اٌّبٌ١خ:
أ -سطذ ِظبدس اٌزٍٛس ِٛٚاعٙزٙب ـٙٔ ٟش إٌٚ ً١اٌّ١بٖ اٌذاخٍ١خ ٚخٍ١ظ اٌعمجخ ٚاٌّؾّ١بد اٌطج١ع١خ.
ة -اٌزظذٌّ ٞظبدس رغشة اٌٍّٛصبد ـ ٟاٌج د.
ط -ربِ١ِ ٓ١بٖ اٌششة ِٕٚع رٍ٠ٛضٙب.
د -رؤِ ٓ١اٌفٕبدق اٌغ١بؽ١خ اٌعبئّخ ثٕٙش إٌ.ً١
) (2ساعع اٌّبدح  ِٓ 11اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 4۱غٕخ  19۱2شؤْ ؽّب٠خ ٔٙش إٌٚ ً١اٌّغبس ٞاٌّبئ١خ ِٓ اٌزٍٛس.
) (3دِ .ؾّذ ؽغ ٓ١عجذ اٌم ،ٞٛاٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ اٌٛٙائ١خ ،ثذ ْٚداس ٔشش ،2111 ،ص.3۱4
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املطلب الثبلث

األجهشه اإلدارٌت القبئمت على محبٌت البٍئت فى العزاق
من اهم االجهزة اندارية القائمة عمى حماية البيئة فى العراق و ازرة البيئة ومجمس حماية وتحسين البيئة .
أوال  :وسارة البٍئت :
أسساات و ازرة البيئااة فااي الع اراق عمااى وفااق أماار ساامطة االئااتهم المؤقتااة المنحمااة رقاام ( )55ساانة ۱۱۱۸

المملااي( ،)2لتكااون اندارة المختصااة المسااؤولة عاان حمايااة البيئااة وتحسااينها فااي الع اراق باعتبااار أن وجااود إدارة
ار لتعارض بيئاة العاراق لمختمام أناواع التماوث تواد اركاا لحجام التحادي النااجم
مختصة لمبيئاة أصابه أما ار الزماا نظ ا
عن هذا التموث ،وضرورة مواجهتش بالتدابير القانونية الواجبة لمقضاء عميش أو عمى ا قل الحد من آااار الضاارة

في البيئة العراقية.

وتبااع ذلاات تشاريع قااانون و ازرة البيئااة رقاام ( )۸۹لساانة  ،)3(۱۱۱۱والااذي بموجبااش أصاابحت و ازرة البيئااة هااي

الجهااة القطاعيااة المختصااة فااي حمايااة البيئااة وتحسااينها عمااى المسااتويين الااداخمي والاادولي إذ حاادد هااذا القااانون
الهاادم ا ساااس ماان وراء إنشاااء و ازرة البيئااة والمتمااال بالحفاااظ عمااى الصااحة العامااة والم اوارد الطبيعيااة والتنااوع
انحيااائي والت اراث الاقااافي والطبيعااي بمااا يضاامن التنميااة المسااتدامة وتحقيااق التعاااون الاادولي وانقميمااي فااي هااذا

المجال

()4

 ،وبهذا تكون و ازرة البيئة أول تشكيل وزاري مختص يتولى حماية وتحسين البيئة ،بعد أن كاان يتاولى

مهامهااا دائارة حمايااة وتحسااين البيئااة التااي كاناات تارتبط بااو ازرة الصااحة وماان الجاادير بالااذكر أن و ازرة البيئااة تقااوم

بأدوار متعددة دعم دورها ا ساس المتمال بحماية البيئة ،فهي أحيانا تقوم بدور االقتراح والمراقبة توابداء المشورة
والتخطيط تواعداد ا نظمة تواصدار التعميمات الخاصة بالمحددات البيئية.

ثبنٍب  :جملس محبٌت وحتسني البٍئت
وهااو مجمااس استشاااري متخصااص أنشاان بموجااب قااانون حمايااة وتحسااين البيئااة رقاام ( )۱۹لساانة ،۱۱۱۷
وينص القانون بأن المجمس استضافة أي من المختصين أو الممامين عن أي من القطاعات (العاام أو المخاتمط
أو الخاص أو التعاوني نبداء أريش واالستفسار منش عن ا مور البيئية الخاصاة بالجهاة التاي يمامهاا وال يحاق لاش

التصويت( .)5ولكي يماارس المجماس دور فاي حماياة البيئاة حادد القاانون االختصاصاات التاي يمكان مان خهلهاا
تحقيق الهدم الذي أنشن من أجمش ،وهذ االختصاصات هي
 -2إبداء المنشورة في ا مور البيئية المعروضة أمامش.
)ِٕ (1شٛس ـ ٟاٌٛلبئع اٌعشال١خ اٌعذد ( )39۱1ـ.2113/12/1 ٟ
)ِٕ (2شٛس ـ ٟاٌٛلبئع اٌعشال١خ اٌعذد ( )4192ـ.2119/11/21 ٟ
) (3اٌّبدح ( ِٓ )3 ،2لبٔٚ ْٛصاسح اٌج١ئخ سلُ (ٌ )31غٕخ .211۱
)ٕ٠ (4ظش اٌّبدربْ ( ِٓ )4 ،3لٕ ْٛؽّب٠خ ٚرؾغ ٓ١اٌج١ئخ سلُ (ٌ )21غٕخ .2119
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 -3إباداء أريااش فااي الجوانااب البنياة الخطااط والمشاااريع والبارامئ الوطنيااة المقدماة ماان الااو ازرات والجهااات المعنيااة
قبل إقرارها ونشرها.

 -4التنس ايق مااع الجهااات والااو ازرات المختصااة فااي إعااداد الب ارامئ المحميااة الخاصااة بحمايااة الطبيعااة ومتابعااة
تنفيذها.

 -5إبداء الرأي في العهقات البيئية الخارجية.
 -6إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الو ازرات لمطوارئ والكوارث البيئية.
 -7التنسيق بين مختمم نشاطات الو ازرات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها.
 -8إبداء الرأي في التشريعات المتعمقة بالبيئة أو مشاريعها.
 -9تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات.
 -:التعاون مع الو ازرات والجهات المعنية في إعداد قائماة باالمواقع الترااياة الطبيعياة والاقافياة والترشايه لقائماة
التراث العالمي.
 -20إبداء رأيش بالتقرير السنوي لحالة البيئة في العراق قبل رفعش إلى مجمس الوزراء.
 -22لممجمس تشكيل لجان من بين أعضائش لمنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليش.
 -23لممجمس تخويل بعض مهامش إلى رئيسة أو رؤساء المجالس في المحافظات(.)2
ويجتماع المجماس مارة واحاادة فاي ا قال كال شااهرين بادعوة مان رئيساش أو ماان يخولاش فاي الحااالت الطارئااة،
ويكتماال نصاااب االنعقاااد بحضااور ا غمبيااة البساايطة لعاادد أعضااائش ،وتتخااذ الق ا اررات فااي المجمااس بأكاريااة عاادد
أصوات الحاضارين وعناد تسااوي ا صاوات يارجه الجاناب الاذي صاوت معاش الارئيس ،إال إن ماا يتخاذ المجماس

من توصيات ال تصبه ممزمة وواجبة التنفيذ إال بعد موافقة مجمس الوزراء عميها(.)3

وبااالنظر إلااى صااهحيات واختصاصااات مجمااس حمايااة وتحسااين البيئااة ،وكااذلت صااهحيات واختصاصااات

و ازرة البيئة  ،يستخمص بأن مجمس حماية وتحساين البيئاة لايس لاش أي صاهحيات فاي الواقاع وجمياع صاهحياتش
خولت لمو ازرة ن وجود شكمي وغير مفعل أي أنش (حبر عمى ورق) ليس لش أي الدور ال تنفياذي وال رقاابي وال

حتى استشاري فهو بمااباة مستشاار ومنساق فيماا يتعماق با عماال والنشااطات المتصامة بحماياة البيئاة وتحساينها
حيا ااث يقا اادم استشا اااراتش وتوصا ااياتش .بينما ااا تحا ااتفظ و ازرة البيئا ااة بكونها ااا الجه ا اة انداريا ااة المركزيا ااة التا ااي تتمتا ااع
باختصاص ااات وص ااهحيات إداري ااة ورقابي ااة وعقابي ااة واس ااعة ف ااي مج ااال حماي ااة البيئ ااة العراقي ااة عم ااى الص ااعيدين
) (1اٌّبدح ( ِٓ )6لبٔ ْٛؽّب٠خ ٚرؾغ ٓ١اٌج١ئخ سلُ (ٌ )21غٕخ .2119
) (2اٌّبدح ( ِٓ )5لبٔ ْٛؽّب٠خ ٚرؾغ ٓ١اٌج١ئخ سلُ (ٌ )21غٕخ .2119
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الااداخمي والاادولي .وماان جانبنااا ناادعو المشاارع الع ارقااي إلااى أن يحاادد اختصاصااات مجمااس حمايااة وتحسااين البيئااة
بالمحافظااات ويعطي ااش دو ار واض ااحا وأساس اايا يس ااتطيع مع ااش المس اااهمة ف ااي حماي ااة البيئ ااة وتحس ااينها عم ااى الوج ااش

ا مال.
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املبحث الثبنً
الضبط اإلداري كآلٍت من آلٍبث تنفٍذ القىانني والتشزٌعبث البٍئٍت .
يمال الضبط انداري كتليش لتنفيذ التشريعات البيئية أحد أهم اآلليات المساتخدمة مان قبال السامطات العاماة
لتنفيذ الواجاب الوقاائي الممقاى عماى عاتقهاا والمنصاوص عمياش فاي الوااائق الدساتورية أو فاي النصاوص القانونياة

لمواجهاة الضارر البيئاي  ،و تقتضاي د ارسااة دور الضابط انداري فااي مجاال حمايااة البيئاة بيااان تعريام الضاابط
انداري البيئي ودور كتلية لتنفيذ تشريعات البيئة وذلت عمى النحو اآلتي
المطمب ا ول تعريم الضبط انداري البيئي.
المطمب الااني دور الضبط انداري كتليش لتنفيذ تشريعات البيئة

11

املطلب األول

تعزٌف الضبط اإلداري
يع ااد الض اابط انداري أح ااد أه اام االس اااليب الت ااى تعت ااد عميه ااا جه ااة اندارة ف ااي تنفي ااذ المه ااام
المسااندة إليهااا  ،وال م اراء فااى أن الضاابط انداري ذو طبيع ااة متطااور ففااي الماضااي كااان مفه ااوم
الضبط انداري يهدم إلى إقرار النظام القائم بما يحقق غايات وأهدام الدولة( ،)2ام تطاورت هاذ

الوظيفااة بتطااور وظيفااة الدولااة ،وأصاابه هاادم الضاابط انداري تااوقى كاال إخااهل بالنظااام العااام أو
بأحد محاور من خهل فرض قيود عمى حريات ا فراد

.

لم تتعرض التشريعات لتعريم الضبط انداري توانما اكتفت ببيان اهدافة واغ ارضاش دون ان
تتطرق الى وضع تعريم محادد لاش ( ،)3توازاء عازوم التشاريعات محال الد ارساش عان وضاع تعريام
لمظبط انداري نجد ان الفقش القي عميش عبء وضع تعريم لمظبط انداري .

ة تماات المكنااات التااي يمنحهااا القااانون لساامطات

فقااد عاارم الفقااش الفرنسااي الضاابط انداري بأنااش

الض اابط وتس ااتطيع بموجبه ااا ومس اابقا اتخ اااذ بع ااض الت اادابير لمن ااع التص اارفات أو ا فع ااال المخالف ااة
لمق ااانون الس اااري ة

()3

وعرف ااش رأي ا اااني ة القواع ااد التنظيمي ااة الت ااي تفرض ااها الس اامطة العام ااة لتنظ اايم

النش ا اااط الف ا ااردي و الحري ا ااات العام ا ااة لتحقي ا ااق الص ا اااله الع ا ااام ة ( .)4وعرف ا ااش رأي اال ا ااث ة مجم ا ااوع
( )1راجع د حسنى درويش عبد الحميد :الفصل بين الضبب اددار والضبب الاضب ،مج مجابم المح،مب،سج السبنم الب 66ج
العددان الخ،مس والس،دسج الا،هرسج 1896مج ص.46
( )2فعاى سبيل المث،ل تبنص المب،دس ( )89مبن الاب،نون الصب،در فبم فرنسب 5 ،ابريبل  1994عابى ان ييخبتص الببوليس
المحام ب،لمح،فظم عاى حسن النظ،م واألمبن العب،م والصبحم الع،مبمي .ويأحبظ من المب،دس ( )89تا،ببل الفابرس الث،نيبم
من الم،دس ( )131من ق،نون البادي،ت ( )Code Des communesالص،در فم  29ين،ير  1899والتبم مصببحت
ح،لي ً ،الفارس الث،نيم من الم،دس ( )2212من الا،نون الجديد رقم ( )142الص،در فم  21فبراير  1886والبي يتعاب
ب،لجم،ع،ت ادقايميم مو المحايم .وعاى هيا المنوال س،ر المشرع المصبر فبم الاب،نون المصبر رقبم  108لسبنم
 1891والخ،ص بهي م الشر م ج حيث نصبت المب،دس الث،لثبم منبى عابى من يتختب ص هي بم الشبر م ب،لمح،فظبم عابى
النظ،م الع،م واألمن واآلداب وحم،يم األرواح واألعراض واألموال ج وعاى األخبص منبع الجبرا م وضبب ه ،ج مب،
تخببتص ب ف،لببم ال مةنينببم واألمببن لامببوا نين فببم المجبب،ةت ،فببم ج وتنفيببي مبب ،تفرضببى عايهبب ،الاببوانين والاببوا مببن
واجب،ت و يلك المشرع العراقم لم يحدد تعريف الضب اةدار وقد نصبت المب،دس  19مبن قب،نون ورارس الداخايبم
 193لسببنم ( 1890تاببوم مديريببم الشببر م الع،مببم ب،لمح،فظببم عاببى النظبب،م العبب،م وادسببه،م فببم تو يببد اةمببن العبب،م
وم ،فحم ادجرام ب،تخ،ي األس،ليب والوس ،ل العاميم والفنيم) .وهو م ،م دتى يلك الم،دس  18من الا،نون نفسى عابى
ان (تب،شر مديريم اةمن الع،مم المح،فظم عاى سأمم وممن البأد الداخام)
لمزيد من التفاصيل ينظر احمد عبد العرير سعيد الشيب،نم  ،مسؤوليم اةدارس عن اعم،ل الضبب اةدار فبم الظبروف
الع،ديم ج ص  9وم ،بعده،

(3)(L) Duguit , Traitè de droit constitutionnel , 3 èd , Paris , éd de Boccard , 1927 , P. 49
(4)(M) Waline ,Traitè sirey de droit administrative , Siery, 9e- éd 1963 , P.637

1۱

التداخهت لمسمطات اندارية التي تنظم ا نشطة الخاصة التي يجاب تنظيمهاا بقصاد الحفااظ عماى
المجتمااع ة ()1وعرفااش رأي اربااع ة االمتياااز المقاارر لساامطة إداريااة فااي إصاادار تصاارفات قانونيااة
نهائياة واتخااذ ا عماال المادياة الضارورية لتنفيااذها  ،وذلات بهادم الحفااظ عماى النظاام العااام ة (.)2
وأخيا ا ار ع اارم بأن ااش وظيف ااة الدول ااة الت ااي ته اادم إل ااى حماي ااة النظ ااام الع ااام ع اان طري ااق التنظيم ااات
القانونية والتدابير المفروضة ة(.)3
عاارم الفقااش العربااي الضاابط انداري بأنااش مجموعااة ا عمااال التااي تاباشاارها الساامطة العامااة

لتنظيم أجهزة الدولة المختمفة لتحقيق ا مان واالساتقرار لمجمياع ،وتتماال هاذ ا عماال فيماا تفرضاش
السمطة العامة من قوانين ولوائه

()5

وعرفش رأي أخر بأنش مجموعة السامطات واالختصاصاات التاي

تمارسها اندارة بمقتضي قواعد عامة تقرها ،أو ق اررات إدارياة تتخاذها فاي مواجهاة ا فاراد ،ويترتاب
()6

عميهااا بالضاارورة تقييااد الحريااات العامااة ،وذلاات بقصااد المحافظااة عمااى النظااام العااام

 ،فوظيفااة

الضابط انداري فاى مجممهااا وظيفاة وقائيااة تتماال فاي المحافظااة عماى النظااام العاام والحيمولااة دون

()7

وقوع الجريمة ،فالحرية في نطاق الضبط هي ا صل وتحديدها ببجراءات الضبط هاو االساتاناء
()7

االسااتاناء

كمااا أن التعرياام السااابق حاادد أهاادام الضاابط فااي اهاااة ،هااي ا ماان العااام السااكينة

العامة والصاحة العاماة  ،وتلفال ماا أصااب فكارة النظاام العاام مان تطاور إزاء الظاروم االقتصاادية
واالجتماعية مما حدا بالبعض إلى القول بأن هذ العناصر الاهاة هاي عماى سابيل المااال وليسات

عمى سبيل الحصر(.)8

(1)(J) Rivero , droit administrative , Paris , Dalloz , 12e- èd 1987, P. 518
(2)(J) Castagnè , le Contrôle Juridictionnel de légalitè des actes de police administrative , thèse ,
Bordeaux , Facultè de droit et de science économiques , 1961 , p.13
(3)(C) Eissman , introduction général ã la théorie de police administrative , èd 1960 , P .13

( )4ينظر د  :محمد فتحبم سبرور :الوسبي فبم قب،نون ادجبرالات الجن ،يبمج دار النهضبم العربيبمج 1883مج ص .332
ميض ً ،محمد إبراهيم ريدج تنظيم ادجرالات الجرا يم فم الا،نون اليمنبىج 1895مج دراسبم ما،رنبمج ج،معبم صبنع،لج
ص .438
( )5ينظر د  :منيبب محمبد ربيبع :ضبم،ن،ت الحريبم الشخصبيم فبم مواجهبم سبا ،ت الضبب اددار ج رسب،لم د تبورا
مادمم إلى ج،معم عين شمس ج الا،هرس ج 1891مج ص.34
( )6ينظر د :منيب محمد ربيع :مصدر سب ي ر ج ص 34ج ي
()9د .سع،د الشرق،و ج البوليس والحري،تج دروس ب،لفرنسيم ملايت عاى بأب قسبم الدراسب،ت العايب ،بحابو الاب،هرسج
فم الع،م الج،معم 1894/93مج ص.51

19

ومن التعريفات السابقة ،يستبان لنا أن هنات عهقة واضحة بين الضابط انداري و موضاوع البيئاة ،فحماياة

النظااام العااام بمدلوالتااش الماديااة منهااا والمعنويااة  -غايااة الضاابط انداري – يعااد فااي حقيقااة ا ماار تجساايدا لحمايااة
البيئة من كافة أنواع التموث.
ويمكننا تعريم الضبط انداري فى مجال البيئة بأنش مجموعة انجراءات والتادابير الوقائياة اساساها الاوانين

والماوائه و التااي تتخااذها جهااة اندارةبقصااد حمايااة البيئااة بعناصاارها المختمفااة ماان التمااوث ،ساواء بمنااع حدواااش أم
بمنع تفاقمش حال حدواش .
ومن الجدير بالاذكر أن موضاوع حماياة البيئاة مان أهام المواضايع التاي يتكامال فيهاا دور القاائمين بالضابط
انداري مااع القااائمين بالضاابط القضااائي حيااث تمااارس الدولااة فيهااا ساامطتها ،ساواء بصاافة الضاابطية انداريااة ماان
خهل متابعة ومراقبة التموث أم بصفة الضبطية القضائية من خهل الكشم عن الجرائم البيئية والمخالفات التي
تقع عمى عناصر البيئة المختمفة .فالجهات اندارية التي تمنه الترخيص والشهادات لممنشتت لممارسة نشاطات

ذات تااأاير بيئااي ،وكااذلت تماات التااي تعماال عمااى متابعااة ومراقبااة تماات ا نشااطة – وهااذا يعااد ماان مهااام الضاابط

انداري – هاي ذاتهااا التااي تتااولى التفتاايش عمااى تماات المنشااتت وضابط ماا يتعمااق بهااا ماان مخالفااات تواحالتهااا إلااى

التحقيااق  -وهااذا يعااد ماان مهااام الضاابط القضااائي  -وبالتااالي يجتمااع عماال القااائمين بااالنوعين ماان الضاابط فااي
عممية واحدة ،بما يحقق هدم الضبط من حماية النظام العام بمعناا الواساع ،فاانجراءات والتادابير التاي يقررهاا

الضاابط انداري لمنااع تمااوث البيئااة ال قيمااة لهااا إذا لاام تقتاارن بج ازاءات توقااع عمااى ماان يخااالم أواماار اندارة بم اا
تصدر من قوانين ولوائه ،تكافه التماوث البيئاي

()2

 ،وباذلت يتضاه أن موضاوع حماياة البيئاة مان أهام المواضايع

التااي يتكاماال فيهااا دور القااائمين بالضاابط انداري مااع القااائمين بالضاابط العقااابي( )3ماان أجاال حمايااة النظااام العااام

بوجش عام الذي يعد تجسيدا لحماية البيئة بعناصرها المختمفة.

)ٌٍّ (1ض٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١عٓ اٌؼجؾ اٌمؼبئ ،ٟساعع :د .ععبد اٌششلبِ ،ٞٚجبدة اٌمبٔ ْٛاإلداسِ ،ٞشعع عيبثك ،صِٚ ،13۱يب
ثعذ٘ب ،د .عبدي اٌغع١ذ أث ٛاٌخ١شِ ،شعع عبثك ،صِٚ 133ب ثعذ٘ب.
)(2ساعييع :د .سِؼييبْ ِؾّييذ ثطيي١خ ،اٌؼييجؾ اإلداسٚ ٞؽّب٠ييخ اٌج١ئييخِ ،شعييع عييبثك ،ص ،14دِ .بعييذ ساؼييت اٌؾٍيي ،ٛاٌمييبْٔٛ
اإلداس ،ٞداس اٌغبِعخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش ،اإلعىٕذس٠خ ،2114 ،ص.334

21

املطلب الثبنً

دور الضبط اإلداري كآلٍو لتنفٍذ تشزٌعبث البٍئت
يقصاد بالضاابط انداري فااى مجممااة مجموعاة انجاراءات التااي تتخااذها السامطات المختصااة بقصااد حمايااة

النظام العام بعناصر المختمفاة مان أمان عاام وصاحة عاماة وساكينة عاماة.

()2

 ،حياث يعهاد بممارساة ذلات الناوع

من الضبط إلى جميع الجهات اندارية ويكون قابه ن يمارس بطريقة عاماة بالنسابة ي ناوع كاان مان نشااط
ا فراد بهدم حماية النظام العام بعناصر المختمفة.

()3

أمااا فيمااا يتعمااق بمجااال حمايااة البيئااة ،فممااا الشاات فيااش أن كاال عنصاار ماان العناصاار المنباقااة عاان النظااام
العااام لهااا ارتباااط وايااق بالبيئااة ،فالضاابط انداري العااام بهااذا المعنااى الواسااع يهاادم إلااى تحقيااق غااايتين ،ا ولااى

حماية النظام العام بمدلوالتش المختمفة ،وهى غاية مباشرة ،والاانية حماياة البيئاة بعناصارها المختمفاة ،وهاي غاياة

غياار مباشارة ،ال ساابيل إلااى تحقيقهااا إال ماان خااهل تحقيااق اللايااة ا ولااى ،والتااي تعااد الهاادم ا صاايل ماان اتخاااذ

إجراءات الضبط انداري.

فااالظبط انداري فااى مجممااش مجموعااة انج اراءات والتاادابير التااي تتخااذها الجهااات انداريااة بحمايااة البيئااة
بالنساابة ي نااوع يمااار ماان نشاااط ا فاراد بقصاد حمايااة البيئااة ماان مخاااطر حاادوث أضارار مؤكاادة .فااا من العااام
يتطمااب تااوفير الطمأنينااة لكاال إنسااان وحمايتااش ماان أي اعتااداء يمكاان أن يمحااق يااش أي ضاارر ،وماان ااام تعكاام

السمطة المختصة عمى اتخاذ كافاة التادابير الهزماة لمحيمولاة مان وقاوع أي خطار مؤكاد عماى ا فاراد ،ساواء كاان
مصدر هذا الخطر حوادث طبيعية كالفيضانات والزالزل ،أم كان مصادر اننساان كبشاعال الح ارئاق أم الاتخمص
من المخمفات والمواد الخطرة ،أم كان مصر الحيوان كتواجد الحيوانات المعدية أم المفترسة في الشوارع والطارق

العامة.

()4

عمى ذلت ،فبنش يعتبر داخه في حماية وحفظ ا من العام حماية البيئة بعناصرها المختمفة عن طريق اتخاذ
كافة االحتياطات الهزمة لمنع الكوارث البيئية قبل حدواها واتخااذ الوساائل واالجاراءات الكفيماة بالحاد مان آاارهاا

ح اال حاادواها ،فحمايااة البيئااة فااي جاازء كبياار منهااا هااي حمايااة لألماان العااام ،وذلاات منااذ أن فاارض التقاادم العممااي
والتكنولوجي عمى الجهات اندارية لمدولة االلتزام بتحقيق ا من العام أو ما يعارم باا من البيئاي( ،)5وهاو ماا ال

( )1دِ .غذِ ٞذؽذ إٌٙش ،ٞاٌؼجؾ اإلداسِ ،ٞىزجخ أَ اٌمش ،ٜإٌّظٛسح ،1996 ،ص.5
( )2د .عبدي اٌغع١ذ ِؾّذ أث ٛاٌخ١شِ ،شعع عبثك ،صِٚ 141ب ثعذ٘ب.
( )3د .سِؼبْ ِؾّذ ثط١خ ،اٌؼجؾ اإلداسٚ ٞؽّب٠خ اٌج١ئخِ ،ظذس عبثك ،ص.۱
()4ساعع :د .عجذاٌٙبدِ ٞؾّذ اٌعششِ ،ٞشعع عبثك ،ص.25 ،24
األِٓ اٌج١ئ ٛ٘ ،ٟاألِٓ اٌّزعٍك ثبألِبْ اٌعبَ ٌٍٕبط ِٓ األخطبس إٌبرغخ عٓ عٍّ١بد ؽج١ع١خ ،أ ٚعٍّ١بد ٠مي َٛثٙيب اإلٔغيبْ ٔز١غيخ
اّ٘بي أ ٚؽٛادس – ٛ٘ٚ ،ـٚ ٟالع األِش – ِظطٍؼ ؽيذ٠ش ٔغيج١ب ً اسريجؾ ظٙيٛسٖ ثبٌزيذاع١بد ٚاٌؾيٛادس اٌج١ئ١يخ اٌزي ٟوبٔيذ عيبؽخ
اٌخٍ١ظ ِظشؽب ً ٌٙب اثبْ اٌؾشة اٌعشال١خ اإل٠شأ١خٚ ،ؽشة رؾش٠ش اٌى٠ٛذ ثعذ رٌه عبَ  ،1991ؽ١ش رج ِٓ ٓ١خ ي دساعخ ا٢صبس
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يتحقااق إال عاان طريااق توقااع المخاااطر والمشاااكل التااي تااؤدي إلااى تاادهور البيئااة ،والبحااث عاان حمااول لهااا بأخااذ

االحتياطات الهزمة لمواجهتها.

وفي إطار ا من العام أو ما يعرم با من البيئي يأخذ االهتمام بحماية البيئة عدة مظاهر

()2

(أ) اتخاذ كافة االحتياطات الهزماة لتاوقي حادوث كاوارث بيئياة طبيعياة أو صاناعية ،والتقميال مان المخااطر فاي
حااال حاادواها مااال الازالزل والفيضااانات والساايول ،كااذلت يجااب أخااذ االحتياطااات الهزمااة لألماان الصااناعي داخاال

المنشتت الصناعية وكذلت أخذ االحتياطات الهزمة لمنع تسرب المنتجات النفطية إلى البحار.
(ب) تخاذ انجراءات الكفيمة بالمحافظة عمى الموارد الطبيعية وحسن توزيعها وتنظيمها ،ويدخل في ذلت حماية
الماوارد المائياة مان خطار النادرة او متماوث ،وأيضاا ضارورة المحافظاة عماي ا ارضاي الزراعياة وتنميتهاا ،وكااذلت
م ارعاااة التوزيااع لماااروات والماوارد الطبيعيااة عمااى ا فاراد الموجااودين بالدولااة ماان أجاال الحفاااظ عمااى ا ماان البيئااي

لمدولة.

(ج) ضاارورة أخااذ انجاراءات الكفيمااة بمنااع حاادوث الجارائم البيئيااة مااال الجارائم التااي تقااع عمااى الماوارد الطبيعيااة،

مال حرق اللابات وتجريم ا راضي الزراعية ،وصيد ا سمات عن طريق المتفجرات وغيرها مان الجارائم البيئاة
ا خرا التي تتضمن عدوانا عمى حق اننسان في بيئة صحية ونظيفة.
وماان ااام ،يقااع عمااى عاااتق أجهازة الضاابط انداري اتخاااذ انجاراءات الكفيمااة بالوقايااة ماان هااذ المخاااطر ماان أجاال

تحقيق ا من البيئي العام وحماية البيئة ومن ام حماية النظام العام.

وفي شأن بيان مماهية ا من العام باعتبار أحد أهدام الضبط انداري ،نذكر منها ماا قضات باش المحكماة

انداريااة العميااا ماان جاواز وقاام تاارخيص بااض محااهت بيااع الخمااور والبيارة باابعض محافظااات الجمهوريااة بصاافة
مؤقتة نظ ار نمكان وجد إخهل با من العام من مباشرتها لنشااطها اساتنادا إلاى تاوافر حالاة الخطار الاداهم عماى
ا من العام نتيجة ندارة هذ المحهت( ،)3وذلت وفقا لحكم المادة  23من القانون رقم  564لسنة  2:65بشأن

إٌبعّييخ عييٓ ٘ييزٖ اٌزييذاع١بد عٍيي ٝاٌج١ئييخ ٚاٌزغييبسة اٌّغييشاٖ عٍيي ٝأسع اٌٛالييع اٌخٍ١غيي ٟاْ اٌّظييبدس اٌؾم١م١ييخ الٔعييذاَ األِييٓ لييذ
رشاععذ عٓ ـىشح اٌٙغّبد اٌعغىش٠خ اٌّغٍؾخ ٌ١جشس ِظذساً عذ٠ذاً ِٓ ِظيبدس أعيذاَ األِيٓ٘ٚ ،ي ٛاالعزيذاء عٍي ٝاٌج١ئيخ ٚرٙذ٠يذ
األِٓ اٌج١ئ ٟاٌز٠ ٜئصش عٍج١ب ً ِجبششاً عٍ ٝاٌضٛساد اٌطج١ع١يخ ٚطيؾخ اإلٔغيبِْٚ ،يٓ صيُ عٍي ٝاٌّغيز ٜٛااللزظيبدٌٍ ٞيذٚيٌٍّ ،ض٠يذ
ثزٌه اٌشؤْ
( )1دِٛ .عِ ٝظطف ٝشؾبدح ،دٚس اٌغٍطبد اٌعبِخ ـ ٟاٌٛلب٠خ ِٓ اٌّخبؽش اٌج١ئخِ ،ظذس عبثك ،ص.31
(ٚ )2ـ ٟصٕ١ب ٘زا اٌؾىُ عشـذ اٌّؾىّخ االِٓ اٌعبَ ثؤٔٗ (اٌخطش عٍ ٝاألِٓ ثّعٕبٖ اٌٛاعيع اٌيز ٜال ٠ميؿ عٕيذ ؽيذ األِيٓ اٌخيبص
ثؾّب٠خ اٌفشد ـِّ ٟزٍىبرٗ ٚؽ١برٗ ٚعشػٗ ِٓ اٌعذٚاْ ثبٌظٛسح اٌزمٍ١ذ٠خٚ ،أّب ٠شًّ ويزٌه األِيٓ اٌخيبص ثؾّب٠يخ اٌفيشد ٚؽ١بريٗ
ٚعشػٗ ِٚبٌٗ ٚؽش٠برٗ ٚؽمٛلٗ اٌعبِخ ٚاٌخبطخ ٚاعزمشاسٚ ،صمزٗ ـِ ٟغزّعٗ ١ٌٚظ ـمؾ ـي ٟؽيذٚد األِيٓ اٌيز ٜال ٠ميؿ عيٓ ؽيذ
ؽّب٠خ اٌفشد ِٓ االعزذاء اٌزمٍ١ذ ٞؼ١ش اٌّشش ٚعٍ ٝعغذٖ أ ٚؽش٠زٌٗٚ ،ىٕٗ ٠زغبٚص رٌه اٌ ٝشّٛي اٌؾّب٠خ ِٓ االعزذاء اٌزمٍ١ذٞ
ؼ١ش اٌّشش ٚعٍ ٝوً ِب ٠زظً ثؾ١بح اإلٔغبْ االلزظيبد٠خ ٚاالعزّبع١يخ ـي ٟظيً اٌظيشٚؾ االلزظيبد٠خ ٚاالعزّبع١يخ اٌعبِيخ اٌزيٟ
رؾ١طٗ  ِٓٚأثشص٘ب ـِ ٟظش اِ ْ٢ب ٠عبٔ ٗ١اٌّظش ِٓ ْٛ٠أصِخ الزظبد٠خ رذـع ُٙدـعب ً اٌ ٝاٌجؾش ثبٔذـب ٌٙٚفخ عٓ عًّ رزؾغٓ
ثٗ أٚػبع ُٙـ ٟاٌج د اٌعشث١خٚ ،ثظفخ خبطخ ـ ٟاٌذٚي إٌفط١خ ِّب ٠غبعذ عٍ ٝعٌٛٙخ اعزٛٙائٚ ُٙثخبطخ اعزٛٙاء اٌشجبة ُِٕٙ
ٚاعزؽ ٌٛ٠ٚ ُٙعت عٍ ٝاٌّشش اإلداسح اٌعبِخ ؽّيب٠زِ ُٙيٓ ويً ِغيزمً أزٙيبصٌ ٞظيشٚـ )ُٙاداسح ع١يب ،عٍغيخ ِ 11يب،1991 ٛ٠
اٌطعٓ سلُ ٌ ۱41غٕخ 33ق.
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المحال التجارة والصناعية وغيرها من المحال المقمقة لمراحة والمضرة بالصحة ،والتي تنص عماى ةاناش فاي حالاة
وجااود خطاار داهاام عمااى الصااحة العامااة أو عمااى ا ماان العااام نتيجااة ندارة محاال ماان المحااال التااي تسااري عميهااا

أحكااام هااذا القااانون ،يجااوز لماادير عااام إدارة الاارخص بناااء عمااى اقت اراح فاارع اندارة الااذا يقااع فااي دائرتااش المحاال

إصدار قرار مسبب ببيقام إدارة المحل كميا أو جزئيا ،ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق اندارية(.)2

فقااد خطااا القضاااء انداري المصااري فااى شااأن حمايااة البيئااة خ اواط ماان شااأنها أن توسااع ماان نطاااق الساامطة
التقديرية لجهاة االدارة مان أجال حماياة ا مان العاام والسامم االجتمااعي وذلات باالتجاا نحاو المقارناة باين المناافع
وا ضرار التي يرتبهاا القارار انداري الصاادر عان تمات ا خيارة ،وقاد عماد القضااء إلاى هاذ الرقاباة لملاوص فاي

أعماااق الساامطة التقديريااة ل ا دارة والموازنااة بااين المنااافع العامااة وا ض ارار التااي يمكاان أن تترتااب عمااى سااموكها،

فيحكم ببللاء القرار إذا ترتب عميش أضرار شرق المنافع الناجمة عن اتخاذ (.)3

وقد استمر قضاء مجماس الدولاة المصاري عماى ذات الانهئ  ،فاالحكم الصاادر مان المحكماة اندارياة العمياا
بتاااريخ  6مااارس  ،۱۷:۱والااذي أي ادت فيااش حكاام محكمااة القضاااء انداري

()4

بوقاام تنفيااذ ق ارار محافظااة القاااهرة

الخاص بتسميم ا رض الممموكة لمدولاة المعروفاة بعزباة خيار اب بمنطقاة دار الساهم توا ازلاة ماا يقاع مان تعاديات
عمى أرض ممموكة لمدولة ممكية خاصة .وأسست المحكمة قضاءها عمى أن المنفعة العامة التي من شاأنها أن
( )1اٌميبٔ ْٛسلييُ ٌ 453غييٕخ  ، 1954ثشييؤْ اٌّؾييبي اٌظييٕبعخ ٚاٌزغبس٠ييخ ٚؼ١ش٘يب ِييٓ اٌّؾييبي اٌّمٍمييخ ٌٍشاؽييخ ٚاٌّؼييشح ثبٌظييؾخ
ٚاٌخطشحِٕ ،شٛس ثبٌغش٠ذح اٌشعّ١خ ِ 61ىشس ـ 26 ٟأؼغطظ ٚ 1954عذي اٌعٕٛاْ ثبٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 359غٕخ .1956
( ) 2د .سِؼبْ ِؾّذ ثطي١خ ،االرغب٘يبد اٌّزطيٛسح ـي ٟلؼيبء ِغٍيظ اٌذٌٚيخ اٌفشٔغيٌٍ ٟؾيذ ِيٓ عيٍطخ اإلداسح اٌزمذ٠ش٠يخ ِٛٚليؿ
ِغٍظ اٌذٌٚخ اٌّظشِٕٙ ٞب ،داس إٌٙؼخ اٌعشث١خ ،1996 ،صِٚ ،324ب ثعذ٘ب.
( )3ثغٍغخ ِ 15بسط  19۱4أطذسد ِؾىّيخ اٌمؼيبء اإلداس ٞؽىّٙيب اٌّطعي ْٛـ١يٗ لبػي١خ ثٛليؿ رٕف١يز اٌميشاس اٌّطعي ْٛـ١يٗ،
ٚألبِذ اٌّؾىّخ ؽىّٙب عٍ ٝأعجبة ؽبطٍٙب أٔٗ "ارا وبْ ِٓ اٌّغٍُ لبٔٔٛب ً ؽجمبً ألؽىيبَ اٌّيبدح ِ 911يٓ اٌميبٔ ْٛاٌّيذٔٚ ٟألؽىيبَ
لبٔٔ ْٛظيبَ اٌؾىيُ اٌّؾٍي ٟسليُ ٌ 43غيٕخ  1919أْ ٌٍغٙيخ اإلداس٠يخ ؽيش اصاٌيخ ِيب ٠ميع ِيٓ رعيذ٠بد عٍي ٝأِي ن اٌذٌٚيخ ثيبٌطش٠ك
اإلداس ،ٞاال أْ عييٍطزٙب ـيي ٟرٌييه ٚاْ وبٔييذ عييٍطخ رمذ٠ش٠ييخ ـبٔٙييب رخؼييع ٌشلبثييخ اٌمؼييبء اإلداس ،ٞار أْ ـيئ ٟشييبؽ اإلداسح أٔييٗ
٠غزٙذؾ اٌظبٌؼ اٌعبَ٠ٚ ،ى ْٛع٘ٛش ٚظ١فخ اإلداسح اٌعبِخ ٘ ٛاشجب اٌؾبعبد اٌعبِخ رؾم١مب ً ٌٙزا اٌٙذؾٚ ،ثبٌزبٌ ٟـبٔٗ ٠غيت عٍيٝ
عٙخ اإلداسح أْ رظذس رظشـبرٙب ثّب ٠شاع ٟرٌه اٌظبٌؼ اٌعبَ ٕ٠ٚبعجٗٚ ،أٔٗ ٚاْ اعزٙذؾ اٌميشاس اٌّطعي ْٛـ١يٗ ِظيٍؾخ عبِيخ ال
س٠ت ـٙ١ب لٛاِٙب اٌؾفبظ عٍٍِ ٝه اٌذٌٚخ ،اال أٔيٗ ـي ٟاٌغبٔيت ا٢خيش ـيبْ اٌميشاس اٌّطعي ْٛـ١يٗ ـي ٟاعيزٙذاـٗ رؾم١يك رٌيه اٌّٛاعيٗ
ٌٍّظٍؾخ اٌعبِخ ٠ى ْٛلذ ػؾ ٝثٛعٗ ِظٍؾخ عبِخ أخش ٜرزّضً ـٛ١عت عذَ رشش٠ذ عذد وج١ش ِٓ اٌّٛاؽٕ ٓ١ثؤعشُ٘ ِٕٚمٛالرُٙ
ِٚزعٍمبرٚ ،ُٙار ع١غذ رٌه اٌعذد اٌؼخُ ِٓ اٌّٛاؽٕٔ ٓ١فغٗ ِٓ عشاء رٕف١ز اٌمشاس ٚلذ ـمذ ِيؤٚاٖ ٚؽّيً ِزبعيٗ ٚعيبق أعيشرٗ اٌيٝ
ؼ١ش ِمشٚ .اعزطشد اٌؾىُ اٌّطع ْٛـ ٗ١ـؤٚػؼ أْ ل١بَ ِغزّع ِٓ رٕب ٌُٙٚاٌميشاس ٚاعيزمشاسٖ عٍي ٝأسع اٌذٌٚيخ ٌيُ ٕ٠شيؤ ـغيؤح أٚ
خف١خ ِٓ عٙبد اإلداسح ٚأعٙضرٙبٚ ،أّب ٘ ٟلذ أعّٙذ ـٚ ٟعٛدٖ عٕذِب ٌُ رّٕعٗ ـي ٟثيبدة أِيشٖ ،أِيب ٚأٙيب لعيذد عيٓ رٌيه ٌٚيُ
رٕشؾ إٌِ ٝعٗ ،ـبْ ِٕعٗ ا٠ ْ٢عزجش اخ الً ِٕٙب ثّغئ١ٌٛزٙب ٔؾ ٛاٌؾفبظ عٍ ٝاٌّٛاؽٕٚ ٓ١رذث١ش شئٚ ُٙٔٛاشجب ؽبعبرٚ ،ُٙخٍيض
اٌؾىُ اٌ ٝأْ ِئد ٜاٌمشاس اٌّطع ْٛـ ٛ٘ ٗ١اٌزؼؾ١خ ثٛعٗ اٌّظٍؾخ اٌعبِخ اٌىبِٓ ـ ٟعذَ رشش٠ذ اٌعذد اٌؼخُ ِٓ األـشاد اٌزٓ٠
٠زٕب٘ ٌُٙٚزا اٌمشاس ٚاٌّذع١بْ ِٕٚ ،ُٙرؽٍ١ت ٚعٗ ِظٍؾخ عبِخ أخش ٜعٍ ٛ٘ٚ ،ٗ١ؽّب٠خ أسع اٌذٌٚيخ ٚسـيع اٌزعيذ ٞعٕٙيب ،ثّٕ١يب
اٌٛعٗ األٚي أظٙش ِٕٗ ٚأ ٌٝٚثبٌشعب٠خ ٚأعذس ثبٌعٕب٠خ ٚأؽك ثبٌزؽٍ١ت ٠ٚى ْٛاّ٘بٌٗ اخي الً ال ٠غيٛص لبٔٔٛيب ً ثؾىيُ ؽج١عيخ اٌٛظ١فيخ
اإلداس٠خٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟى ْٛاٌمشاس اٌّطع ْٛـ ٗ١لذ شبثٗ عٛاس ـ ٟاٌؽب٠خ ،ثعذ ار ٌُ رىشؿ اٌغٙخ اإلداس٠خ عٓ أْ لشاس٘يب ليذ اعيزٙذؾ
ِٓ اخ ء األسع ِظٍؾخ عبِخ أؽك ِٓ رٍه اٌز ٟػؾ ٝثٙب٠ٚ ،مع ِٓ صُ ِشيٛثب ً ثّيب ٠يشعؼ ِعيٗ اٌؽيبإٖ عٕيذ اٌفظيً ـي ٟاٌطٍيت
اٌّٛػٛع ِٓ ٟاٌذع ٜٛثبإلٌؽبء ،األِش اٌز٠ ٜزٛـش ثٗ ـ ٟؽٍت ٚلؿ رٕف١زٖ سوٓ اٌغذ٠خ اٌّششٚؽ ـ ٟاعبثزٌّٗٚ ،ب ويبْ ِيٓ شيؤْ
رٕف١ز اٌمشاس أْ ٍ٠ؾك ثبٌّذع ٓ١لطعب ً اصبس ٠زعزس رذاسوٙب ٠ٚظي١جٙب ثؤػيشاس ثبٌؽيخ ال عيٛع ٌٙيب ،ألٍٙيب ِيب ٕ٠ىجيبْ ـ١يٗ ِيٓ أٚػيب
ِبٌ١خ ِٚبد٠خ ٚثعؼٙب أْ ٠ظجؾب ث ِؤ ِٓٚ ،ٜٚصُ ٠غزٛـ ٝؽٍت ٚلؿ اٌزٕف١ز ِب اعزٛعجٗ اٌمبٌٍٔ ْٛؾىُ ثٗ٠ٚ ،زعيٌ ٓ١يزٌه اٌمؼيبء
ثٛلؿ رٕف١ز اٌمشاس اٌّطع ْٛـ .ٗ١لؼبء اداس ،ٞعٍغخ ِ 15بسط  ،19۱4دع ٜٛسلُ  ،16۱1ص3۱ق.
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تحقاق مان قارار ان ازلاة ال تتاوازا ماع ا ضارار التاي ساوم تناتئ حتماا عان تنفياذ هاذا القارار ،وعادم الساماح باأن
يترتااب عمااى الممكيااة الخاصااة التشاريد والتحطاايم لحياااة عشارات اآلالم ماان الماواطنين دون ضاارورة ممجئااة تباارر

ذلاات وتش اريدهم دون تاادبير شاائونهم تواشااباع حاجاااتهم والحفاااظ عمااى ا ماان واالسااتقرار بياانهم ،خاصااة وان جه اة
اندارة ذاتها قد أسهمت في استفحال هذا الوضع نها لم توقفش من قبل ذلت وتلاضات عناش لمادة عشارين عاماا
حتى وصل الوضع إلى ما هو عميش اآلن.

()2

أما بالنسبة لمصحة العامة ،فيقصد بهاا كافاة انجاراءات التاي مان شاأنها أن تحفاظ صاحة الماواطنين وتقايهم

شاار ا م اراض وا وبئااة المختمفااة .وفااي مجااال حمايااة البيئااة تباادو العااهق واضااحة بااين حمايااة الصااحة العامااة
وحماية البيئة والمحافظة عميها ،وبوجش خاص مع ازدياد عدد السكان زيادة هائمة وتعقاد الحيااة الحديااة وانتشاار

انشعاعات النووية ،ا مر الذي يمازم معاش تادخل الجهاات اندارياة لمدولاة التخااذ كافاة تادابير تواجاراءات الضابط
انداري لمنااع ا وبئ اة وانتش ااار ا م اراض ،مااال التطع اايم انجباااري ،سا اواء كااان قباال انتش ااار ا وبئااة أو بع اادها،
وحاالت عزل ا فراد ووضع حزام أمني شامل حول المناطق الموبوءة تواجراء الفحص الدوري لها.
وماان ذلاات أيض اا مراقبااة المتطمبااات الصااحية فااي المساااكن وا ماااكن العامااة ومقااار االجتماع اات والعقااارات،
وذلت بوضع االشتراطات الصحية الكفيمة بسهمة هذ ا ماكن وعدم تعريضها لمتماوث البيئاي بحياث ياتم م ارعااة

التهوية الجيدة ووصول أشعة الشمس لسهمة القاطنين فيها ( ،)3واالهتمام كذلت بضرورة توافر الشروط الصحية
فااي المصااانع والمحااهت وا ماااكن العامااة ،مااال أماااكن تجمااع الم اواطنين كالماادارس والجامعااات لمنااع إصااابات

العمل والحوادث أو انتشار العدوا ،وكذا مراقبة انبعاث أو تسرب ممواات الهواء الخطرة داخال أمااكن العمال أو
في المناطق السكانية بما يجوز الحدود المسموح بها.

هذا وقد توسع االهتمام بالصحة العامة فمام يعاد االهتماام منصابا عماى الم اركاز الخارجياة لألوبئاة العاماة بال

امتد أسبابها فزاد االهتمام بميا الشرب النقية وشفط الميا المتراكمة با ماكن العامة والاتخمص مان القماماة وماا

تحمماش مان أوبئاة وأماراض تواباادة الحشارات الضاارة والنقالااة لألماراض -بال مناع انتشاار البعاوض الناقال لماارض
المهريا – واالهتمام بردم البرت والمساتنقعات لمحاد مان التماوث البيئاي النااتئ عنهاا ،ومراقباة أمااكن بياع الادواجن
والطيور لمحد من انتشار مرض إنفمون از الطيور ،فيجوز لها أن تمنع نقل الطيور من منطقة إلى أخرا ،وكذلت

وضع خطر عمى استيراد الطيور من منطقة معينة أو بمد ينتشر فيها ذلت الوباء.
وماان المظاااهر ا خاارا بحمايااة البيئااة الصااحية والتااي يجااب أن تضاامع بهااا ساامطات الضاابط المهتمااة بحمايااة

الصااحة نجااد أنااش وفااي مجااال االهتمااام بحمايااة اللااذاء ،فبنااش يتطمااب ماان ساامطات الضاابط ضاارورة اتخااذا كافااة
انجراءات الكفيمة بمنع اتصال ا وبئة وا مراض المعدية بمصادر اللذاء وهو ما ال يتحقق إال من خهل تقديم
( )1اٌطعٓ سلُ ٚ 1۱15اٌطعٓ سلُ ٌٍ 1914غٕخ اٌمؼبئ١خ اٌض ص.ٓ١
( ) 2دِ .ؾّذ ِؾّذ ثذساِْ ،ؼّ ْٛـىشح إٌظبَ اٌعبَ ٚدٚس٘ب ـِ ٟغبي اٌؼجؾ اإلداس ،ٞدساعيخ ِمبسٔيخ ـي ٟاٌميبٔ ٓ١ٔٛاٌّظيشٞ
ٚاٌفشٔغ ،ٟداس إٌٙؼخ اٌعشث١خ ،اٌمب٘شح ،1992 ،صِٚ ۱1ب ثعذ٘ب.
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ا مصااال والطعااوم الحيوانيااة لموقايااة ماان هااذ ا م اراض وكااذلت المتابعااة الصااحية الدائمااة لمعاااممين فااي مجااال
الصناعة وتداول ا غذية ،حتى ال تصل تمت ا مراض إلى اللذاء فتصيبش واتخاذ التدابير الهزماة لمراقباة مادا

صهحية المواد اللذائية المعروضة لمبيع في المحال العامة والمطاعم وانشرام عميها(.)2

وال يسعنا في ذلت الشأن أننترت مجال الحاديث عان مجاال الصاحة العاماة دون انشاارة إلاى أن القاانون رقام

 5لساانة  2::5المعاادل بموجااب القااانون رقاام  :لساانة  ،300:والهئحااة التنفيذيااة لااش الصااادرة بق ارار ماان رئاايس
مجمس الوزراء رقم  449لسنة  2::6والمستبدل بعض نصوصها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  20:6لسانة

 ،3022قااد تضاامنا نصوصااا خاصااة بحمايااة بعااض عناصاار البيئااة تهاادم جميعهااا إلااى حمايااة الصااحة العامااة،
نذكر البعض منها عمى سبيل الماال.
 -2فيما يتعمق بحماية البيئة الهوائية ،ألزمت الماادة  46مان القاانون رقام  5لسانة  ،2::5والماادة  47مان

الئحتش التنفيذية ،المنشتت الصناعية بعدم انبعاث أو تسرب ممواات الهواء بما يجاوز الادود الموضاحة باالممحق
رق اام ( )7والخ اااص بنوعي ااة الها اواء ،كم ااا ح اادد الق ااانون اش ااتراطات معين ااة الس ااتخدام وح اارق الوق ااود ف ااي المن اااطق
البترولية الاقيمة ا خرا فاي المنشاتت الصاناعية وغيرهاا ،ومنهاا حظار اساتخدام الماازوت وغيرهاا مان الماواد فاي

المناااطق السااكنية ،وذلاات بمااا يتوافااق مااع مااا ورد بالمااادة  50ماان القااانون رقاام  5لساانة  ،2::5والمااادة  53ماان
الهئحة التنفيذية لش المستبدلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  20:6لسنة .3022

وفيمااا يتعمااق بحمايااة بيئااة العماال ،فمقااد ألزماات كااه ماان الم اواد  55 ،54ماان القااانون رقاام  5لساانة 2::5
أصحاب المنشتت باتخاذ كافة االحتياطيات الهزمة لعدم تسرب وانبعاث ممواات الهواء داخال مكاان العمال ،إال

فااي الحاادود المسااموح بهااا ،وكااذلت اتخاااذ كافااة انج اراءات الهزمااة لممحافظااة عمااى درجااة الح ا اررة وشاادة الصااوت
داخل مكان العمل.
كااذلت ألزماات المااادة  56ماان الهئحااة التنفيذيااة لقااانون البيئااة والمسااتبدلة بموجااب ق ارار رئاايس الااوزراء رقاام

 20:6لس اانة  ،3022ص اااحب المنش ااأة باتخ اااذ االحتياطي ااات والت اادابير الهزم ااة لوقاي ااة الع اااممين م اان أخط ااار
التعاارض لمماواد الكيميائيااة المسااتخدمة أو الناجمااة عاان العمميااات الصااناعية أو التااي تتساارب داخاال مكااان العماال
(كاللازات وا بخرة وا تربة) بحيث ال تزيد عن الحدود المأمولة المبينة ببطاقات تعريم المواد الكيميائية.

 -3فيما يتعمق بحماية البيئة المائية ،ألزمات الماادة  65مان الهئحاة التنفيذياة لمقاانون بحظار تصاريم مياا

الص اارم الص ااحي المموا ااة داخ اال البح اار انقميم ااي أو المنطق ااة االقتص ااادية الخالص ااة ،إال ف ااي ح اادود المع ااايير
والضوابط المبنية بالممحق رقم ( )2لهذ الهئحة.

( )1ساعع ـ ٟرٌه اٌشؤْ ،د .ع١ذ ِؾّذ ِٕبؽ ٟإٌّٛغ اٌعبصِِ ،ٟظذس عبثك ،ص.3۱6
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 -4وفااي مجااال االهتمااام بحمايااة اللااذاء ،فمقااد وضااعت المااادة  49ماان القااانون رقاام  5لساانة  2::5والمااادة

 50ماان الئحتااش التنفيذيااة حظ ا ار عام ااا عمااى رش أو اسااتخدام مبياادات اآلف ااات أو أيااة مركب اات كيميائيااة أخ اارا
لألغراض الزراعياة أو الصاحة العماة إال بعاد م ارعااة الشاروط والضاوابط والضامانات التاي تضاعها و ازرة الز ارعاة

وو ازرة الصحة وجهاز شئون البيئة.

وفي ذلت الشأن تجدر انشارة إلى القرار رقم  403لسنة  2:97الصادر عن وزير الصحة بضرورة فحص
الماواد والساامع المسااتوردة فحصااا إشااعاعيا والتأكااد ماان خموهااا ماان انشااعاعات النوويااة ،وذلاات بمااا يتوافااق وأحكااام

القانون رقم  6:لسنة  ،2:70الصادر بشأن تنظيم العمل بانشعاعات النووية والوقاية من أخطارها.

وماان أحكااام القضاااء انداري المصااري الصااادرة بخصااوص حمايااة الصااحة العامااة ،نااذكر منهااا مااا قررتااش

المحكمة اندارية العميا بأن لو ازرة الصحة أن تتخذ ما ت ار الزما من انجراءات الضبطية لممحافظة عمى صاحة
الناااس ووقااايتهم ماان ا ماراض ومنااع نشااوء ا ماراض أو انتشااارها متااى كاناات الزمااة وضاارورية لصاايانة الصااحة

العامة.
كااذلت ،نااذكر أيضااا الحكاام الصااادر ماان محكمااة القضاااء انداري بشااأن ضاارورة م ارعاااة ت اوافر االشااتراطات
الهزمة لممحافظة عمى الصحة البيئية في المنشتت الطبية ،إذ قضت بأنش ةومن حيث إن المشرع قاد حظار فاته

أي من معامل التشخيص الطبي المشار إليها في القانون رقم  378لسنة  2:65إال بترخيص يصدر بذلت من

و ازرة الصااحة ساواء كااان المعماال مسااتقه أو ممحقااا بأحااد المعاهااد العهجيااة ،وخااول مفتشااين و ازرة الصااحة الااذين
يصاادر بناادبهم قارار ماان الااوزير المخااتص لمباشارة أعمااال التفتاايش عمااى المعاماال لمعاينتهااا ومتابعااة أداء المعماال

لنشاطش وفقا لمقواعد والضوابط المقررة ،تواذا ما تبين ي من المفتشين أن المعمم يدار دون ترخيص صادر من

السامطة المختصاة المقاررة ،تواذا ماا تباين ي مان المفتشااين أن المعمال يادار بادون تارخيص صاادر مان الساامطة
المختصة ببصدار  ،أوجاب عماى المفاتش المنتادب مان وزيار الصاحة – دون ساوا – إصادار قارار بلماق المعمال
بالطريق انداري ،وذلت باعتبار أن المشرع عهد إلى هؤالء المفتشين دون من عاداهم مباشارة هاذا انجاراء ،فابذا

باشر غيرهم كان ق ار ار مخالفا حكام القانون لصدور من غير مختص ببصدار .

()2

وكااذلت أفتاات الجمعيااة العموميااة لمفتااوا والتشاريع بمجمااس الدولااة المصااري بوجااوب الحصااول عمااى تاارخيص
ل تجااار فااي الماواد الكيماويااة السااامة وغياار السااامة طبقااا لانص المااادة ا ولااى ماان قارار وزياار الصااناعة رقاام 49

لسنة  2:69بشأن تنظيم االستيراد والتداول واالتجار في المواد السامة ومستحضرتها ،إذ لم تبه في هذ الفتوا

( )1لؼبء اداس ،ٞعٍغخ ِ 23ب ،2111 ٛ٠اٌطعٓ سلُ  ،4116ط 44ق.
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الجمعية العمومية لمفتوا والتشريع استيراد هذ المواد نظا ار لخطورتهاا عماى الصاحة العاماة بادون الحصاول عماى

ترخيص من سمطات الضبط انداري المختصة.

()2

أمااا السااكينة العامااة ،فيقصااد بهااا كافااة انجاراءات التااي ماان شااأنها أن تحفااظ ارحااة الماواطنين ،أي المحافظااة

عمى السكون والهدوء في الطرق وا ماكن العامة أو المناطق السكنية.

والواقاع ،أن حماياة البيئاة مان التماو تعاد وايقاة الصامة بالمحافظاة عماى الساكينة والهادوء العاام كأحاد عناصاار
النظام العام ،فاالتموث السامعي أو الضوضاائي ال ياؤار فقاط عماى الساكنية العاماة كأحاد عناصار النظاام العاام،

توانما يترت أار أيضا عمى الصحة العامة ،فمقد أكدت ا بحاث العممية التي أجريت في مجال تأاير الضوضاء
ان تأايرها ال يقتصر فقط عمى الجانب العضوي ل نسان بال يتعادا إلاى الجاناب النفساي والعصابي ،وأنهاا تاؤار
عمى قدرة اننسان عمى العمل بتأايرها عمى الجهاز العصابي ،كماا إنهاا تاؤدي إلاى انصاابة باا مراض المتعمقاة

بارتفاع ضلط الادم ،وعادم انتظاام ضاربات القماب وخمال الادورة الدموياة ،هاذا بانضاافة إلاى التاوتر والقماق ا مار
الااذا يااؤدي إلااى ضااعم قاادرة اننسااان اننتاجيااة ،وبالتااالي يااؤار عمااى تنميااة الدولااة ،وذلاات عاان طريااق إضااعام

مورد مهم من مواردها أال وهو اننسان الذا يمال اروة بشرية خهقة.

ار ماان العناصاار
وفااي ذلاات الشااأن ،تجاادر انشااارة إلااى أنااش وماان أجاال حمايااة السااكينة العامااة التااي تعااد عنصا ا

التقميدية لمنظام العام ،نصت المادة  5۱من قانون رقم  5لسنة  2::5الخاص بحماية البيئة ،مستبدلة بالقاانون

رقم  20:6لسنة  3022عمى التزام جميع الجهات وا فراد عند مباشرة ا نشطة اننتاجية أو الخدمية او غيرها
وخاصااة عنااد تشااليل اآلالت والمعاادات أو اسااتخدام االت مكب ارات الصااوت ،بعاادم تجاااوز الحاادود المسااموح بهااا

لمستوي الصوت والمبين في الجدول من الممحق رقم  8المرفق بالهئحة التنفيذية لهذا القانون.

( )1ساعع ـزي ٜٛاٌغّع١يخ اٌعّ١ِٛيخ ٌٍفزيٚ ٜٛاٌزشيش٠ع ٌّغٍيظ اٌذٌٚيخ اٌّظيش ٞاٌظيبدسح ثيشلُ  11۱ثزيبس٠خ  22أوزيٛثش ،1961
ِشبس اٌ ٗ١ـ ٟدِ .ؾّذ ِب٘ش أث ٛاٌع ،ٟٕ١اٌزشاخ١ض اإلداس٠خ ٚاٌمشاساد اٌّشرجطخ ٚاٌّزعٍمخ ثٙب ـ ٟاٌمؼيبء ٚاـزيبء ِغٍيظ اٌذٌٚيخ،
دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ،اٌىزبة األٚي ،اٌطجعخ األ ،ٌٝٚثذ ْٚداس ٔشش ،اٌمب٘شح ،2116 ،صِٚ ۱ب ثعذ٘ب.
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الخاتمو
لهيئااات الضاابط انداري والقضااائي دور فعااال فااى الحااافظ عمااى البيئااة ماان خااهل تنفيااذ التش اريعات المعنيااة

بالبيئة فهي تعمل لمحيمولة دون التماوث وذلات بمناع مسابباتش وحصار ماا هاو قاائم مناش فاي أضايق نطااق تمهيادا
لمتخمص منش كمما كان ذلت ممكنا .وأن الحماياة القانونياة تتطماب أحاد أمارين أماا مناع أساباب التماوث وأماا قماع
ومكافحة ا سباب القائمة لمتموث من أجل إعادة التوازن البيئي والقضائي  ،ونجمل خاتمة البحث في مجموعاش

من التوصيات تتمال في اآلتي

العماال عمااى تفعياال نظااام الهمركزيااة فااى شااأن حمايااة البيئااة وزيااادة التنساايق بااين أجهازة الدولااة المختمفااة ماان

أجل خمق مناخ تعاوني لمحد من مسببات التموث البيئي وذلات مان خاهل تفعيال دور و ازرة الدولاة لشائون البيئاة
في العمل كجهاة تنسايق باين الاو ازرات والجهاات المختمفاة ودعام أدواتهاا السياساية والقانونياة فاي ذلات .ماع اقتاراح
تحويمها من و ازرة دولة إلى و ازرة تنفيذية.

تشجيع دور الجمعيات ا همية وسائر المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة والتأكيد عمى مبادأ الشاراكة
بين الجهات الحكومية واللير حكومية في مجال حماية البيئة المصرية.

2۱

قائمة المصادر :

د أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون انجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية2::4 ،م .
د أنااور جمعااة عمااى الطوياال ،دعااوا المساائولية المدنيااة عاان ا ضارار البيئيااة -د ارسااة مقارنااة ،دار
الفكر والقانون ،المنصورة ،س 3025
د حسنى دروياش عباد الحمياد الفصال باين الضابط انداري والضابط القضاائي ،مجماة المحامااة،
السنة الا ،77العددان الخامس والسادس ،القاهرة2:97 ،
د سعاد الشارقاوي ،الباوليس والحرياات ،دروس بالفرنساية ألقيات عماى طاهب قسام الد ارساات العمياا
بحقوق القاهرة ،في العام الجامعي 2:85/84م
د شريم يوسم خاطر ،مبادئ القانون انداري  -دار النهضة العربية ،القاهرة،۱۱۱۱ ،
د عبد الهادي العشري ،دور الشرطة في تحقيق ا من البيئي ،النهضة العربية 2::7
د عصام العناوي ،قضايا البيئة والتنمية في مصر ،دار الشروق ،القاهرة3002 ،
د عمى محمد حسونش ،مسئولية الدولة عن أضرار التموث البيئي ،دار الفكر الجامعي3026 ،
د ماجد راغب الحمو ،القانون انداري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،انسكندرية3005 ،
د مجدي مدحت النهري ،الضبط انداري ،مكتبة أم القرا ،المنصورة2::7 ،
د محمااد إب اراهيم زيااد ،تنظاايم انجااراءات الجزائيااة فااي القااانون اليمنااى2:96 ،م ،د ارسااة مقارنااة،
جامعة صنعاء
د محمد حسين عبد القوي ،الحماية الجنائية لمبيئة الهوائية ،بدون دار نشر،۱۱۱۹ ،
د محم ااد عب ااد اب النعم ااان ،الحماي ااة الدولي ااة لمبيئ ااة البحري ااة ،د ارس ااة قانوني ااة خاص ااة ع اان البح اار
ا حمر ،دار النهضة ،القاهرة ،س ،3005
د محم ااد محم ااد ب اادران ،مض اامون فكا ارة النظ ااام الع ااام ودوره ااا ف ااي مج ااال الض اابط انداري ،د ارس ااة
مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ،دار النهضة العربية ،القاهرة. ،2::3 ،
د منيااب محمااد ربيااع ضاامانات الحريااة الشخصااية فااي مواجهااة ساامطات الضاابط انداري ،رسااالة
دكتو ار مقدمة إلى جامعة عين شمس  ،القاهرة 2:92 ،م،
د نبيمة عبد الحميم كامل ،نحو قانون موحد لحماية البيئة ،دار النهضة العربية ، 2::4
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