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()1

بسم اهلل الرمحه الرحيم

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُىا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُىنَ
«صدق هللا العظيم»
سورة الروم اآلية . 44/

()2

مقدمو
إف الحفاظ علػ اليئةػم لبليػاً إنيػانئاًث حئػث حػيحت حلائػم اليئةػم ىػ اللػلؿ اللػا ؿ ل نيػاف
يعػػت افػػااـ للػػاوؿ الال ػ ث اليئة ػ يوافػػم ن اعػػو لػػوالو باللػػا ف الحفػػاظ عل ػ اليئةػػم ئعاي ػ لبلي ػاً
إنيانئاًث فلقت حث اإليالـ عل احقئقو ياعايا ه لبلياً إياللئاًث حئث ايػاللؼ ا اإلنيػاف فػ ا
احػػالح الوػ ف الحفػػاظ علػ اليئةػػم وػػاف

يػػل لػػو وػػؿ لػػِّ الئ كع نلػ ك الوػ ف علػ ىػػإا فعلػػا ة ا

تاةلاً ال زاؿ لحؿ اىالاـ الل ئعم اإلياللئم()1ث ئتلؿ ف حلب يالم اإلنياف ف ىإه الحئاة

()2

ال جانب ىإا االىالاـ اإليالل يالحفػاظ علػ اليئةػمث اعػتتت اػ اا ت الجيػ ت الت لئػم ييػتؼ
نل ال ع اليئة

لناالم ا لبا الا احئب ياليئةم

ف ىإا الحتتث وت اللئثاؽ العالل للبيئعػم

ف الحؽ ف يئةم نظئفم ئ ا إل ل ايم الحقػ ؽ ا يايػئم ل نيػافث حئػث اقػ

اللػاتة ا لػ لنػو ف

«ل نياف حؽ ياي ف الح ئم الليا اةث ف ظػ ؼ لعئلػئم ةػئمث فػ يئةػم لحئبػو ايػل لػو
يالحئػ ػػاة يو الػ ػػم فاىئػ ػػم عل ػ ػ اإلنيػ ػػاف اجػ ػػب لقػ ػػت

يحلائػ ػػم احيػ ػػئف اليئةػ ػػم لألجئػ ػػاؿ الحاة ػ ػ ة

اللياقيلم»
ى عح لف العح

ولا ف حلائم اليئةم لـ ئاجاىليا اللل ع ف

اللا ازئ ػػت ليػ ػػا لنػ ػػإ يػ ػػائنات ىػ ػػإا الق ػ ػ ف لػ ػػيو ياىال ػػاـ اللػ ػػل
اليالا ايـ إال يعت ف ايالع يالل

النظئفم حيحت ل اً حالئاً لنل
الت ؿ الحناعئم الوي ى إل
تل ليا حئز الانفئإ حت

الػ ػػإى لػ ػػـ ئع ػ ػ ؼ ب ئػ ػػؽ ا بيػ ػػا يػ ػػتاً

ئياجلو لف وؿ حتب ح ب ئالوف لنو

لعؿ حلائم اليئةئم حيحت ة ة للحم ف
اب

()3ث ف االىالاـ اإلعالل
()4

ظؿ الظ ؼ االااحاتئم ال اىنم فاللناجات

االااحات اللح ى لاحم ف ظؿ االنفااح االااحاتى ااجاه

احنئع اللناجات الحتئقم لليئةم

وإلؾ يعت ابيئؽ اافاائم الجات

ا انئف اح ئ الاجا ة العاللئم حئث لف ئيل

ى لناج يالنفاإ إل

( )4أنظر فى دور الشريعة اإلسالمية فى حماية البيبة ،د /أحمد عبد الكريم سالمه  ،مبادئ حماية البيبة في القوانين
الوضعية و الشريعة  ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  -كلية الحقوق جامعةالمنصورة  ،عدد  ، 4995، 41ص .2
( )2د /محمود حسام محمود لطفى ،الحمايةة القانونيةة للبيبةة المصةرية (دراسةة للقةوانين الوضةعية واالتفاقيةال الدوليةة
النافذة) ،القاهرة ،2004 ،ص.9
( )3د /مبروك سعد النجار ،تلوث البيبة فةى مصةر ،المطةاطر والحلةول ،ال يبةة المصةرية العامةة للكتةا  ،4994 ،ص
 . 444حيث يرى سيادته أن فراعنة مصر هم أول من عرفوا تططيط المدن إلقامة بيبة عمالية مالبمة.
( )4د /محمود حسام محمود لطفى ،مرجع سابق  ،ص.9
()3

لإلؾ ئجب ف اعلؿ الحو لم ا جيزة الانفئإئم ا ف ات

ا ي اؽ العاللئم إال إإا واف لا افقاً يئةئاً

عل ا اقا اللناجات الحناعئم الز اعئم لف لالؿ نل ثقافم االنااج ا نظؼ احقئؽ االلازاـ اليئة ث
وإلؾ احقئؽ الاوالؿ يئف حلائم اليئةم اباعات الانلئم االااحاتئم

لف ئو ف إلؾ إال لف لالؿ

فو جتئت ئ اع ة ة احقئؽ لعائئ الج تة اللاللم لاحم الج تة اليئةئم
ئحاؿ ل ة ع اللإا حئ از ويئي ا ف نف
ايابو يحئاايـ يتة حاجايـ إلئو اللياع

النا

عل

ياايـ الة

االىالاـ ياللإا ئزتات ئ لا يعت ئ ـ ث ى لا تى ال اناا
ححم اليئةم االعانا يالل ب الححئم
عف حايم يع
انالا ل

النا
لعئف ث

يل

لعئف

لاالؼ ت جاايـ ليا ئاايـ
ئم الا

إلؾ ال

الاياقئـ يت نيا ث ال ئب ف

عتت ويئي لف االل ا

يالنظ لاحيف

ـ لا ابلعنا يو ياةؿ االعالـ لف ليا يئف حئف ل
يل ت اليع

احإ لف انا ؿ يع

نائجو انا ؿ ل ات إاةئم لل ثو

الل ؼ لف
()1

حئيت ين ع لف ن اع الال ث

الل ات اللإاةئو الا

لع ااياع تاة ة االلبا اللحتام ياإلنياف ث افااـ ا ة ا النالةم عنيا ثلاحم نيا ايتته
ف ححام حئاام ث ولا اجت لحت ىا فئلا ئانا لو لف بعاـ ل اب
الا ح

اياعالليا ف

يلايا نيا لحت لب ة للا ئتفعو إل

تا

لا ئيالتلو لف لئا

ن ع لف الثقو االبلةناف ت ف ف

ئت ى ف اللب ئحتؽ يو ف وؿ لنعبؼ ث علئو فانو ئعت لبليا لل عاً للحاً اليحث عف آلئات
الحلائو لف ة ا الال ث اللإاة
لينا يقات ئف يتاىم ف
الال ث اللإة
للاح

يحث للاح ويإا لالحقو وؿ آلئات الحلائو اللق ه ف

ل اجيو

ال حا ئايع اللقاـ لإلؾ ث ليإا فإف لياىلانا ياو ف ياو ف لقح ة عل ع

ىـ يالئب الحلائم الا

يأحتث ال ئع لال

ف ىا اان ف اليئةم اللح ى اـ  4لينم  1994ث لع اللقا نم

يحلائو اال إئو ةلاف ياللايا القان ف اـ  1لينم 2117اللا

ياليئةم

العالو لياللو اال إئوث لإلؾ فإف ىإه اللياىلم ياو ف عل النح الاال :

( )4د /محمد النجار  ،أ ثر غش الغذاء علةى صةحه االنسةان  ،مةإتمر حةق المةواطن فةى الغةذاء السةليم كاسةا
البشرية  ،الجمعية المصرية للط والقانون  ، 4996 ،ص .219
()4

للتنميةة

خطة البحث :

 المبحث االول  :المفهوم القانونى للتلوث البيئى ومدى أرتباطو بالتلوث الغذائى.
 المبحث الثاني  :الحمايو الغير مباشره من التلوث الغذائى المقرره بمقتضى قانون حماية
البيئة.
 المبحث الثالث  :الحمايو المباشره من التلوث الغذائى المقرره بمقتضى قانون الهيئة
القومية لسالمو الغذاء .

()5

المبحث االول
المفهوم القانونى للتلوث البيئى ومدى إرتباطو بالتلوث الغذائى.
تمهيد:
ااعتت اان ع ب ؽ ةع الاع ئفات القان نئم لألفوا الا ئلاقبيا القان ف اليئتاً لتل ليا وجز
ف

()1

نيئج النظاـ القان ن

فلف البيئع

ف القان ف ئعاي ظاى ة اجالاعئمث يلا نو وإلؾ فإف

اللل ع ئحا ؿ جاىتاً اياقياؿ وؿ لا ئياجت لف ااةع ف اللجالع لوف ئعاي ج از ل
تالؿ النظاـ القان ن
()2

يوفا ة

ى اع ئفيا احتئتىا احتئتاً تائقاًث حا

ى فو ة

ئلوف ف اق ـ يت ىا يعت إلؾ

فلف الجتئ يالإو ث ف تل ؿ ا فوا ف النظاـ القان ن ئا اب علئو ةع نظاـ حواـ

اان نئمث ىإا النظاـ القان ن ئو ف اايؿ للابيئؽث يبيئعم الحاؿث عل وؿ ااعم اياجت ف اللجالع
االايو لع الفو ة القان نئم الا

اـ اع ئفيا

اع ئفاً تائقاً ئةع ليا النظاـ القان ن

عل

إلؾ فالقان ف ئلاقب الظاى ة االجالاعئم ئع فيا

اللالةـ للاعالؿ لعياث ثـ ئق ـ القاة

القان ن عل وؿ لا ئياجت لف ااةع ئلوف يبيا ييإا النظاـ القان ن

يابيئؽ ىػإا النظاـ

()3

يالابيئؽ عل ل ة ع اليحث ئعاي اع ئؼ الال ث ى لفااح اليحث عف الق اعت القان نئم الا
اوفؿ حلائم فعلئم لليئةم

ىإا الاع ئؼ ئقاة لنيجاً ف اليحث ئ اوز عل فو ة الاحلئؿ القان ن

للعناح اللو نم للال ث اليئة

فإإا النا ياحتئت العناح اللو نم للفي ـ الال ثث حي لف الللوف

احتئت ا ةئ وئؼ ئلوف الاعالؿ لع ىإه اللو نات للحت لف آثا ىا الةا ةث عل

ف ئييقو اع ئفو

)1( "Le traitement juridique des faits suppose tout un arsenal d'instruments
conceptuels, techniques et opérationnels susceptibles de capter les phénomènes
et les opérations de la vie humaine et sociale". J. – L. BERGEL, Méthondologie
juridique, THÉMIS, 2001, p.47.
( )2فاالستطدام القانون ى ألى فكرة يتطل تحديةدها عةن طريةق تعريةد محةدد ،عةن طريقةه يةتم وصةد محتةوى
الفكرة وعناصرها األساسية وصفا ً مطتصراً شامالً.
"L'utilisation des concepts exige donc de les désigner par une dénomination
particulière et de les définir, c'est-à-dire d'en décrire le contenu essentiel par une
formule brève et synthélique" J.L. BERGEL, op. cit., p. 51.
( )3فتحديد المف وم القانونى ألى فكرة يعتبر الوسيلة التى عن طريق ا يستطيع القانون أن يحتوى الوقابع المتحددة.
"Les concepts sont donc les instruments par lesquels le droit a pris sur la réalité". J.L.
BERGEL, op. cit., p. 51.
()6

للوً حبالحاث لف ناحئو ال ى نانا ؿ اللفي ـ القان ن للال ث اللإاة ي ا ناحئو اان ف اليئةو ا
الق انئف اللاعلقو يو وقان ف اليئةم العالو لياللو اال إئو الحات ف 11ئنائ 2117
اوال  :المفهوم القانونى للتلوث البيئى بصفو عامو.
لل ئا ات جا ف
ال ث اللا

اللعجـ ال جئز للجلع الللم الع يئم ف الال ث ئعن
نح ه ئعن

الي ا

نو ات لالباو ل ات

للب اللِّ ياللِّ ث

ئيم ةا ة ث ات جا لعجـ لياف الع ب

احت وللم «ال ث» ف الال ث ئعن الالبخث ل ث اللا ى َّ
وت ه ث جا ف للاا الححاح نف
ى الالبخ ث علئو ئلوف الق ؿ ف وللم الال ث ف

اللعن

()1

الاع ئؼ لف وللم اليئةم

"ئ يخ"  salirيخ الل

ث ف الللو الف نيئو جا يقال
جعلو ئ يلئـ ا عو ا

اللعاجـ الع يئم نالت حظاً يع ف
يئ احت وللو "ئل ث"  polluterا

ته لبئ اً

()2

لا الال ث ف االحبالح العلل ث ى ف العل ـ الحئ ئم البيئعئم االجالاعئمث ال ئلالؼ عف
اللل ى وثئ اً فف

اللعن
لللحاة

العة ئم

إبالؽ

إئتاع نفائات

ةعاً ئو ف ةا اً

اللعاجـ العللئم اللالححمث ئع ؼ الال ث يأنو « ى إفيات ليال
الح ا ئم

اإللعاعئم ى جز لف اليئةمث لثالً ياف ئغ

اليئ ل جئم

ل ات لف لأنيا الاأثئ عل

ئحالؿ اإلة ا يالححم العالمث

اليلؾ الل ا ت الحئم النيااات»

االياعلاؿ اللفئت

يلعن

آل ث اييب

يياللم الحئ انات البئ ث الحل ات

()3

الحاؿ وإلؾ يالنييو للاع ئؼ القان ن فلـ ئلالؼ وثئ اً عف الاع ئفات الا ئ تتىا عللا العل ـ
البيئعئو ث فيتائم ع فو اللل ع ف نباؽ اان ف اليئةو اللح ى اـ  4لينم  1994اللاتة  7/1يأنو
« ى الئئ ف ل ا

اليئةم للا ات ئؤتى يب ئؽ ليال

ئ ليال إل اإلة ا يالواةنات الحئم

( )1اجع لعجـ لعان اإللوا ن عبر الموقع :
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB/.
)2( Petit Robert ,paris , 1986 , p1342..
)3( CEIPIN ALLEN: Dictionary of environmental terms, London, 1974, p. 124.
()7

اللنلآت

ئؤث عل للا يم اإلنياف لحئااو البيئعئم» ()1ث ىإا لف ناحئم اللل ع ث لا لف ناحئم

الفقو ث فلـ ئجلع الفقم عل اع ئؼ احت للال ث يؿ الالفت اعا ئفيـ يلأنو
ئع ؼ جانب لف الفقم الال ث يأنو " عيا ه عف الحالو القاةلم ف اليئةو النااجو عف الالئئ ات
ا ةا

الليالتلم فئيا الا اييب ل نياف االزعاج

ال فاه يب ئقو ليال ه

ا لا

ئ ليال ه عف ب ئؽ االلالؿ ياالنظلو اليئةئم " ()2ث ئاين جانب لف الفقو اع ئفاً لفاته ف الال ث
ى " ج ت ل ات

ئيو ف اليئةو

حت عناح ىا

عل نح ئلوف ف ئ تى إل اثا ةا ة "

حت عناح ىا

للؿ ف نيب لو نات اليئةو

()3

ئالحظ عل ىإه الاع ئفات نيا ا وز عل عنح النلاب االنيان ياعانيا ه الإى ئ تى ال
احتاث الال ث ليال ه ا يب ئقو ئ ليال ث االل الإى اعا

علئو جانب لف الفقو لو جاىاو

عل اعانيا اف لحات الال ث ئلوف اف ئو ف نالةا عف ايياب ال تلؿ لالنياف فئيا عف ب ئؽ
ليال ه ا عف ب ئؽ ئ ليال لثؿ الال ث الإى ئحتث يفعؿ الع الؿ البيئعئو ث ينا علئو ااجو
ىإا الجانب الفقي ال اع ئؼ الال ث يانو " الة

الحال ا اللياقيل الإى ئناؿ لف اى عنح

( )1نل ف الج ئتة ال يلئم العتت  5في  1994/2/3ث ولا حت ت الةحاو الانفئإئم يق ا
 338لينم 1995

ةئ

لجل

( )2ت /لحلػػت اليػػئت نػػاؤ بث اإلنيػػاف الػ ث اليئةػػمث الػػتا اللح ػ ئم اللينانئػػمث البيعػػم الثالثػػمث 1997ث
نف

اللعن

ل جع يايؽث

ال ز ا
31

اـ
فػ

اجع ت /احلػت عيػت الوػ ئـ يػاللو ث ليػاتى حلائػم اليئةػم فػ القػ انئف ال ةػعئو اللػ ئعو االيػاللئم ث
22

( )3ت/عيػػت ال ىػػاب لحلػػت عيػػت ال ىػػاب ث الليػػة لئم عػػف ا ة ػ ا النااجػػم عػػف ال ػ ث اليئةػػمث يػػالم توا ػ اهث الق ػػاى ةث
1994ث

 62ائةػػا اجػػع ت /حػػالح الػػتئف عػػال ث القػػان ف الػػت ل لليئةػػمث تا النيةػػم الع يئػػمث 1996ث

723

()8

لف عناح اليئةو الناجـ عف نلاب االنياف البيئع

اللعن ى ا فعؿ البيئعو ث اللالثؿ ف

االلالؿ يالا ازف اليئة ي ا واف حات اً لف تالؿ اليئةو اللل ثو ا
لف لالؿ اياع ا
الفقيا ات جلع ا عل

لا ييؽ لف اعا ئؼ لا

ا ت علئيا "

()1

تنا يلأنيا لف لالحظات ئلوننا الق ؿ ف

ف ى اع ئؼ تائؽ للال ث ئجب ف ئةـ ثالث عناح

اال ؿ حت ث الئئ ف اليئةم

ال يب البيئع ا ة ث اللاة ث الج ىث يلعن

ةئيئمث العحن
ف الال ث ئلوف ف

ئحئب وؿ لو نات اليئةم
فاليئةو اال ةئو لثال اعتت لحات ال ثيا ث إال ف للولم الال ث عف ب ئؽ النفائات ةحت
لف ىـ الللاوؿ الا ئلوف ف اؤث عل اليئةم يوؿ عناح ىا ىإا لا عي عنو حت الفقيا ااةالً
« ياات للولم النفائات الحناعئم الز اعئم الاجا ئم اللنزلئم نفائات الليالفئات لف لب لا
اعان لنو اليئةم الي ئم فقت تى الاقتـ الحناع

الز اع

ا افاع ليا ى اللعئلم إل ا لئت ولئات

ةللم لف النفائات اللللفات الحليم الياةلمث الا ل ىت اليئةم ل ثاياث بليت لعالـ الجلاؿ
ف البيئعم»()2ث
الا ال ث الي ا لو لحات لاعتتة
اؤتى إل

ال ث الي ا ث ىإا ئعن

نيب لعئنو لف الال ث الا

ئ حناعئمث يلعن

ف ىناؾ يياب لحات بيئعئم

ف الي ا نفيوث يت ف اتلؿ ى نلبم حناعئمث ئحا ى عل

ئجب ف نقيلياث لف لثلم ىإه اللل ثات البيئعئم احلؿ النياااتث

الع احؼ الا ايئمث ح اةؽ اللايات الا

ال ث الج ين ااج احا اؽ ا لجا ث الال ث ياللئو يات

الواةنات الحئم التائقم الا انال عف ب ئؽ الجياز الانفي

لف لثلاو الت ف ال ة ىث ال ااع ف

اللل ثات البيئعئم او ف وي لف حئث الوـ لف اللل ثات الحناعئم لوف ىإه ا لئ ة ايالت لب ايا
ف

نيا اا وز« ف لنابؽ جل افئم لحت تة للا ئو ف ليا اأثئ حايـ عل لنابؽ اليئةم الا احت

فئيا»

( )1ت /احلػػت لحل ػ ت يػػعت ث إيػػاق ا لق اعػػت الليػػة لئو اللتنئػػو ف ػ لنازعػػات الال ػ ث اليئة ػ ث تا النيةػػو الع يئػػو ث
 1994ث
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( )2د /أحمد عبد الكريم سالمة ،مبادئ حماية البيبة في القوانين الوضعية و الشريعة  ،مرجع سابق  ،ص.231
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الئ ا اال ث اليئةو اللاةئو يإتلاؿ اإلنياف يحفم ليال ة
اليئةم اليح ئمث إلؾ يلا ئؤتى إل الئ ف الل ا

ئ ليال ة للل ات الةا ة إل

البيئعئم اليئ ل جئم

الوئلئاةئم لللئاهث ا ل

الإى ئؤتى إل عتـ حالحئم اللئاه لالياعلاالت الللححم لياث يلا ئؤتى إل ا ة ا يالواةنات
()1

اإلنياف

الحئم

ىإا لف ناحئو العنح اال ؿ ث الا العنح الثان
اان ن

ث يلعن

ليال ا

ج ت ئت لا جئو ا ىإا الالئئ ى

ئ ليال ث ئقاؿ اف الؾ الئت ى

الافجئ ات الن ئو الالل
اللباب الال ئع

لـ ئوف لقح اً عل

لعن ئاً والل وات اليئةات

نياليت ين

ئت الا

علؿ االنياف لثؿ االنلبلو الحناعئو الاجا ئو

اإلنياف فقبث يؿ الات لئلابب وؿ جيم ئلوف ف او ف
إلؾ ف ئو ف ىإا اللل
ئ ىا لف ا للا

يعتـ القئاـ يأعلاؿ

ليال ة ا نلبم اإلنااجئم

وإلؾ اللاتة  42الا ان
اللتلئم

ىإا لف ناحئو العنح الثان

ئ ىا

القان ن للحاً بيئعئاً ى
()2

ث لنا اف

نو «الازـ جلئع الجيات

ا ف ات

االعايا ئم العالم اللاحم

علئو اللاتة  39لف اان ف اليئةم الا ان
»

اث ىا ف

احتاث الالئئ يب ئؽ

لف النفائات الوئلا ئو الليئتات ال از عئو يوافو ان اعيا ث ال ااع اف

لية لم عف اإلة ا ياليئةم ث ئيا ى ف
اإلنيافث

ف ئو ف الالئئ ف

اليئةم يفعؿ لل

عل
عل

نو «الازـ جلئع الجيات ا ف ات عنت

»

ث الا العنح الثالث لقاةاه ج ت آثا ةا ة اقع عل

اليئةم نائجم لاتلؿ اإلنياف ث افحئؿ إلؾ انو ال ئوف حت ث الئئ ف اليئةو ا ال يب اليئة انلا
ئة اؼ ال إلؾ اف ئ تى ىإا الالئئ ال حت ث اة ا ا اثا ةا ه عل االنياف الواةنات الحئو
االل ى

ئ الحئو ث العي ه ى

ياليئةو ئنعو

ىإا الة

ينائجو الالئئ النال

عل االنياف الواةنات الحئو

عف علؿ االنياف فئلزـ اف ئو ف ةا اً
ئ الحئو الؾ ى االثا الةا ه لال ث

اليئةو الا اعنئنا ف ىإا الحتت
( )4د /أبو الطير أحمد عطية ،االلتزام الدولى بحماية البيبة البحريةة والمحافظةة علي ةا مةن التلةوث ،رسةالة دكتةورا ،
كلية الحقوق جامعة المنوفية ،4995،ص .46د /محمد مصطفى يون  :حماية البيبةة البحريةة مةن التلةوث ،دار
الن ضة العربية ،4996 ،ص. 24د /صالح عطيةة سةليمان ،أحكةام القةانون الةدولى فةى تةؤمين البيبةة البحريةة ضةد
التلوث ،رسالة دكتورا  ،جامعة اإلسكندرية ،4961 ،ص ، ،90صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص .96
( )2د /نبيلة رسالن ،مسبولية الشركال عن اإلضرار بالبيبة والتؤمين عن ا ،بحث مقدم إلةى مةإتمر «األطةر القانونيةة
لمإثرال البيبة على اإلنسان» كلية الحقوق ،جامعة طنطا ،2004 ،ص .439
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يلفي ـ الللالفم ث فاف الال ث الييئب الإى ئحتث ف نباؽ الج ا
ال ئلوف اعايا ه ال ثا ياللعن

ئحتث اى اة ا

اللقح ت ف

لف لانو اف

الإى لئ

القان ف الإى ئا اب علئو اثا

()1

اان نئو

اللل ع اللح ى لـ ئقـ ياع ئؼ ىإه اآلثا الةا ة عل اليئةم يلوؿ لحتتث لونو إو ليا
لثلم لاعتتة ف ل اةع لاف ام لف اان ف اليئةمث فعل ييئؿ اللثاؿ ان
عل

نو ئقحت يالال ث « ى الئئ ف ل ا

اإلة ا يالواةنات الحئم

اللنلآت

اللاتة  7/1لف اان ف اليئةم

اليئةم للا ات ئؤتى يب ئؽ ليال

ئؤث عل

ئ ليال إل

للا يم اإلنياف لحئااو البيئعئم»

عل

نف

النيجث ن

اللل ع ف اللاتة  11/1عل ح ة لف ح

اإلة ا ياليئةم ى يحتت اع ئؼ ال ث

الي ا «

ئا اب علئو لب عل ححم اإلنياف اليئةم

ئةاً ف اللاتة  12/1الا ااعلؽ

ياع ئؼ الال ث اللاة «

ئناج عنو ة

يالل ا ت الحئم

»

ئ الحئم

»

ف النيائو ث الؾ ى اللجي تات اللحا الت الفقيئو الال ئعئو الا ائلت يحتت ال ا ؼ عل
اع ئؼ الال ث اليئة

ث الا

لف لالليا ئلوف اع ئؼ الال ث اليئة

يانو وؿ الئئ ف

اليئةو ا

ال يب اليئة نااج عف االنلبو االنيانئو ا البيئعئو لف لانو اف ئ تى ال احتاث اثا ةا ه ي ا
يب ئؽ ليال ا
الليافيؿ ث ئيق

ئ ليال عل
علئنا نحف ف

الواةنات الحئو يلا فئيا االنياف
نباؽ ىإا اللح

ئ الحئو

الحاؿ ا

لف اليحث اف نانا ؿ يالاحتئت لفي ـ الال ث

اللإاة

ثانيا  :مدى إرتباط التلوث البيئى بالتلوث الغذائى .
ـ اف اللإا

()2

اليئةو ال ئنفحالف

ث فاللا

الي ا

اللل ع ف اان ف حلائم اليئةو اـ  4لينو  1994يالن

الا يو اايـ للا ؾ النااج اللإا فلـ ئياـ
ح احو ف لاته لياقلو عل اج ئـ ال ث

اللإا يؿ ا ؾ الل ة ع يت ف انظئـ ال ئع ث الؾ لف النقاب الا اؤلإ عل اللل ع اللح ى ف
( )4د /مصطفى عفيفةى  ،د /نبيلةه إسةماعيل رسةالن  ،د /محمةود احمةد طةه  ،د /ريةاح صةالح عبةد الحةافظ  ،قةانون
البيبة  ،مطبعه جامعه طنطا  ،بدون سنه نشر  ،ص .45
( )2ت /ىتى حالت الق ش ث الال ث يااللعاع الن ى ث تا النيةو الع يئم ث  1997ث 121
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ىإا الحتت واف ئجت يو يعت اف ظي اىالالو ياليئةو يااثئ الاقتـ العلل يليئا علئيا حئانا اف
ئعالج ال ث اللإا
يلعن اوث حيلاث ال ئيابئع حت اف ئقئـ حت تاً جالته يئف الال ث اللإاة
اللنال النااج عنو اللالثؿ ف الليا
اليئةئ و ا الال ث النالِّ عف الليا

يححو اللل

نائجو لا ئانا لو لف ا إئو ث يئف االة ا

يالا ازف اليئة ث الإى ئنعو

يت ه عل ححو االنياف الإى

ئعالت عل ىإه اليئةو ف بعالو ل ايو ()1ث اقتـ يحئ ه اللنزلو لثاال حئا عل الال ث اليئة
الليال عل ازتئات نييو االل ا

الة

ااثئ ه

حاالت الايلـ اللإاة ث فالي ـ لف وي لياحو اليحئ ه ااحاليا

ياليح اللا يب ث اال اف الال ث ات احاب لئاىيا نائجو لا ئقإؼ فئيا ئ لئا لف لئاه الح ؼ
الح ؼ الحناع

الحح

الز اع اللئ لعالج ث االل الإى اييب ف حت ث الئ ات ف ل ا

اللئاه الوئلا ئم اليوا ئ ل جئو تالؿ اليحئ ه ث ياالةافو ال
نق

ل ات

االويجئف الإاةب ظي

ا وئز االل نئا اللئ لاأنئو ف

احلؿ لتئت للل ات العة ئم ياليحئ ه

ئو يلئاه اليحئ ه اؤتى ال ايئج لئالئـ االيلاؾ ث ازتئات

ااع اليحئ ه ى

يالو لاليلاؾ وإلؾ ةعؼ الجياز اللناع

لاليلاؾ اع ةيا لالحايو ياليوا ئا البفئلئات الا اؤث عل نل ىا اجعليا ع ةو لنقؿ االل ا
لالنياف

()2

ا از عتـ اىالاـ اللل ع ف نباؽ اان ف حلائو اليئةو ياحتئت اللفي ـ القان ن للال ث اللإاة ث
اتا ؾ اللل ع ىإا اللبا الئ ا فاحت اان ف إات حلو يقان ف اليئةو ى القان ف اـ  1لينو 2117
اللا

ياليئةو الق لئو لياللو اللإا ( )3ث اال اف الحاؿ يق عل لاى علئو فلـ ئحتت اللل ع يح ه

ليال ه لاىئو الال ث اللإاة

اواف ياحتئت لاىئو اللإا

وإلؾ ياللاو

فلف ناحئو لاىئو اللإا ث فقت ع فت الفق ة الياتيو لف اللاته اال ل لف القان ف اـ  1لينو
 2117اللا

ياليئةو الق لئو لياللو اللإا يانو " اى لناج ا لاته اايلو لاليايالؾ االتل ث ي ا

( )1د /ثرول عبد الحميد  ،االضرار الصحية الناشبة عن الغذاء الفاسد او الملوث ( وسابل الحماية من ا – ومشكالل
التعويح عن ا )  ،دار الجامعه الجديد ، 2001،ص  44،42وهامش رقم .4
( )2وفى دراسه تفصيليه حول مشكله التلوث فى بحير المنزله راجع د /محمد على سةيد امبةابى  ،االثةار االقتصةاديه
والبيبه الناتجه عن التلوث فى بحير المنزله  ،المإتمر السنوى الثانى الدارة الكوراث واالزمةال  -مصةر  ،كليةه
التجار  ،جامعه عين شم  ،مجلد  ، 4991 ، 2ص  91ومابعدها .
( )3نشر فى الجريدة الرسمية  ،العدد االول مكرر (ج)  ،فى 40يناير .2041
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وانت لاته ا لئو ا لالا ا نئةو ث لحنعو ولئا ا جزةئا ا ليو لحنعو ا
إلؾ اللل يات اللئاه اللعياه ا اللةافو لللإا

ئ لحنعو ث يلا ف

ائو لاته لاةلنو لللئاه العلوو ث ئياثن لف إلؾ

العلؼ ث النيااات اللحاحئؿ ايؿ ححاتىا ث الحئ انات البئ

الحئو ايؿ تل ليا اللجاز ث

الواةنات اليح ئو ايلاؾ الل از ع ايؿ حئتىا اللناجات الت اةئو لياحة ات الاجلئؿ ث الايغ
لناجااو ث الل ات الللت ه اللؤث ات العقلئو "
الا ياللو اللإا ث فقت ع فت الفق ة الثالنو لف اللاته اال ل لف القان ف اـ  1لينو 2117
ياليئةو الق لئو لياللو اللإا يانو " لل اللإا

اللا
اللنح

يئةو اتا لو لف اى لب

علئيا ف ىإا القان ف الق انئف االل ى إات الحلو يياللو اللإا

ليا "

فقا للق اعت

الق ا ات الحات ه انفئإا

يلفي ـ الللالفو ئلوننا اع ئؼ الال ث اللإاة يانو احايو اى لناج ا لاته اايلو لاليايالؾ

االتل اثنا عللئو انااجو ا احنئعو ا ب حو ع ةو لليئع ا اى لف ل احؿ اتا لو()1ث يلب
االحايو يعالؿ فئزئاة

ا يئ ل ج

ا العاع ()2ث فئؤتى ال

ا وئلئاة

افياتىا ا ايلليا ا

الااثئ عل ياللايا ياى ت جو لف ت جات الال ث
اإا واف اللل ع ات اال وثئ ا الظيا اىالالو يالال ث اللإاة

احتئت لاىئاو فاف الفقو ات

اجايت ف احتئت ىإا اللفي ـ ث فاإا واف الال ث ئقحت يو فقيئا ولا ييؽ اف إو نا انو وؿ الئئ ف
الحفات البيئعئو لللا ا الي ا ا الا يو يحئث احي
إلؾ لف لالؿ اةافو ل ات
()3

البيئعئم

ئيو ا زئاته يع

ث فانو ئقحت ياللإا ف

ئ لناييو لالياعلاالت اللقح ته لنيا

الل ات الل ج ته ف

ىإه اال ياب ف

لجاؿ لوافحو الال ث " الؾ الل ات الا

الظ ؼ

ئاوليا االنياف فا ف

( )4وقد عرفل الفقرة السابعة من الماد االولى من القانون رقم  4لسنه  2041الطاص بال يبه القوميه لسالمه الغةذاء
بان عملية تداول االغذية يقصد ب ا " أى عملية أو اكثر من عمليال انتاج الغذاء او تصنيعه او طرحه او عرضه
للبيع او تطزينه او حفظه او تغليفه او نقله او تسليمه او استيراد او تصدير او الترطيص باى مةن هةذ االنشةطة
او الموافقه علي ا "
( )2وقد تناولل الفقرة الطامسه عشر من الماد االولى من القانون رقم  4لسنه  2041الطاص بال يبه القوميه لسالمه
الغذاء بيانه ماهيه االططار التى تتعرح ل ا االغذيه وصةرحل بان ةا " الططةر  :أى عامةل فيزيةابى أو بيولةوجى
أو كيميابى أو أشعاعى يظ ر فى االغذية ".
( )3د /داوود عبد الرازق الباز  ،األسا الدسةتورى لحمايةة البيبةة مةن التلةوث فةى دولةة الكويةل «دراسةة تحليليةة فةى
إطار المف وم القانونى للبيبة والتلوث» ،مطبوعال مجل النشر العلمى ،جامعة الكويل،2003 ،ص .24،25
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لجيلو لا ئلزلو لف عناح للقئاـ ي ظاةفو الحئ ئو ث فاللإا ى الإى ئ ف للجيـ البااو اجتئت
اللالئا النل ف حالو عتـ اوالالو ئةلف لو ايبا لف ال اائو لف االل ا
ئ ى جانب لف الفقو فئلا ئل
الحئو التائقو ا اى اجياـ
اإا احا ى عل

اع ئؼ ىإا اللحبل "الال ث اللإاة " يانو " ح ؿ الواةنات

ئيو ئ ل

ب ي ج تىا ف اللاته اللإاةئو ث حئث ئعاي اللإا لل ث

ج اثئـ لل ةو ا ال ث يالل ات الللعو ا الالب يل ات وئلاةئو ث اييب إلؾ ف

حت ث لا ئيل
فئاع

"

()1

يالايلـ اللإاة "

()2

اللالحظ اف ىإا الاع ئؼ انو ات وز عل ان اع ال ث اللإا

اللإا للال ث يلل ثات لف ان اع لاعتته ث فقت ئال ث يالواةنات الحئو ا يالوئلا ئات ا

اللعاتف الثقئلو ث ال ااع اف ةع اع ئؼ لحتت الى لفي ـ اان ن
اان نئو ايتؼ ال ازالو اللل

االيياـ الإى ئل ب يع

ياحتئت ان اعو ب ئقو

يئلو

اللفاىئـ الإى ات ئا اب علئو عتـ ا حئت
()3

الحل ؿ القان نئو القةاةئو اللاعلقو يالليالم ا االلوالئو لحؿ الاع ئؼ

ئإىب جانب ال لف الفقو ال اف الال ث اللإاة ى " احايو اللاته اللإاةئو لالنياف الا
ييا ا اـ حئااو يتنو يلاته ةا ه اؤتى ال افياتىا ا ايلليا ا الااثئ عل ياللايا ياى ت جو لف
ت جات الال ث"
اللو نو للل
ليال ا حقئق

()4

ال اة اف ىإا الاع ئؼ ئ وز عل

الل ات اع ئفو ى الال ث اللإاة

ث يالاال

احتئت اللحاة

الج ى ئو ا العناح

ئو ف ليايا ا اف نبلؽ علئو اع ئؼ

()5

( )1د /ماجةةد راغ ة الحلةةو ،قةةانون حمايةةة البيبةةة فةةى ضةةوء الشةةريعة اإلسةةالمية ،دار الجامعةةه الجديةةدة باإلسةةكندرية،
 ،2001ص  . 261وفى نف المعنى راجع د /عةوح هللا عبةد شةراقه  ،المسةبولية المدنيةه عةن أضةرار التلةوث
البيبى فى القانون المصرى وقوانين البالد العربيه والشريعه االسالميه (دراسة مقارنةه)  ،رسةاله دكتةورا  ،كليةة
الحقوق جامعه القاهر  ، 2001 ،ص .244
( )2د /إسماعيل نامق حسين  ،المسبإلية المدنية الناجمه عن التلوث الغذابى (دراسة تحليلة مقارنة )  ،مجله المفكةر ،
جامعة محمد طيدر بسكرة  ،الجزابر  ،عدد ،44ص .44
)3( L. FIN – LANGER, L'équilibre contractual, LGDJ., 2002, p. 195.
( )4د /محمد محمد عبد امام  ،الحق فى سةالمه الغةذاء مةن التلةوث فةى تشةريعال البيبةة (دراسةة مقارنةه فةى القةانون
االدارى ) ،دار الجامعه الجديد االسكندرية  ،2004 ،ص .34
( )5إذن فالتعريفال الحقيقية أو المباشرة هى التى ترتكز على تحديد الطصابص الجوهرية أو العناصر المكونة للشا
المراد تعريفه .ثم بعد ذلك يدور البحث حول تحديد العالقال المتبادلة بين هذ الطصابص أو العناصر المكونة ل ا.
فالتعريد الحقيقى أو المباشر يج أن:
"Identifier les éléments constitutifs du concept envisagé et caractériser leur relations
réciptoques" J. -L. BERGEL, op. cit., p. 108
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لف الجتئ يالإو اف الال ث اللإاة ياحايو اى لناج ا لاته اايلو لاليايالؾ ف اى لف
ل احؿ اتا لو ث ات ئو ف يح ه ئ علتئو ا يح ه علتئو ث ئقحت يالال ث اللإاة اللئ علتى
"لا ئقع عل الل ات اللإاةئو لف ال ث لـ ئقحته ل اويو لـ اوف نئاو ااجو ال إلؾ لونو اع نائجو
لفعلو ث الإى ات ئعت اىلاال ا

ع نو ا عتـ اوا اث ث ي ا واف الفاعؿ ف ت ا جلاعو ا ت لو"

ال ااع اف ىإا الن ع لف الال ث ااعتت ح ه ياعتت ل اويئو حا احي ىإا الن ع لف الال ث للئفا
ئييت حئاه النا

ححايـ

ـ اف ل وائيو لـ ااجو ن ائاىـ ف اللالب ال ال ث اللإا

()1

عل الناحئو االل ى ا جت ح ه ال ى للال ث اللإاة ث ى الال ث العلتى ئقحت يو " اعلت
االنياف ال

الل ات اللإاةئو يالللالفو الحواـ القان ف " ث لئ

اةافو لاته لل ثو ال

ىإا اللعن

ال حئت لو انلا ات ئيال يحوـ القةا ائةا إلؾ يعت اف ظي الوثئ لف الل ات اللةافو لللإا
يل جب القان ف ايئف انيا لل ثو

انيا اؤتى ال احايو االنياف يالوثئ لف االل ا

الفااوو االثؿ

ىإه اللةاعفات عاته ف االل اف الحناعئو لوييات البعـ النويو ال اةحو الل ات الحافظو فةال
عف الح

القتئلو للال ث ى اللش اللإاة

()2

لالحو االل ث ئلوف اع ئؼ الال ث اللإاة يانو احايو اى لناج ا لاته اايلو لاليايالؾ
االتل

اثنا عللئو انااجو ا احنئعو ا ب حو ا ع ةو لليئع ا اى لف ل احؿ اتا لوث يلب

االحايو يعالؿ فئزئاة

ا يئ ل ج

ا وئلئاة

ا العاع

ث فئؤتى ال

افياتىا ا ايلليا ا

الااثئ عل ياللايا ياى ت جو لف ت جات الال ثث ي ا واف إلؾ يح ه علتئو ا

ئ علتئو

( )1د /محمد محمد عبد امام  ،مرجع سابق  ،ص .43
( )2د /موسى محمد حسن موسى  ،سبل حماية الصحه العامه من االمراح فى الفقةة االسةالمى والقةانون الوضةعى ،
رساله دكتورا  ،جامعه المنوفيه  ، 2044 ،ص .244
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المبحث الثاني
الحمايو الغير مباشره من التلوث الغذائى المقرره بمقتضى قانون حمايو البيئو
ييؽ الق ؿ ف اللإا

الي ا

اليئةو ال ئنفحالف ث فاللا

الا يو اايـ للا ؾ النااج اللإا ث

علئو ا ل اللل ع اللح ى ف نباؽ اان ف حلائم اليئةم اـ  4لينم  1994جؿ اىالالو يحلائم
اليئةو اال ةئو اليئةو الي اةئو اليئةو اللاةئو لف الال ث إلؾ عل النح الاال
فمن ناحيو الحمايو المقرره للبيئو االرضيو من التلوث ث ئنح جانب لف الفقو ياف الال ث
ا ة ى الئئ الل ا
الاأثئ عل

البيئعئو للا يو يح ه اؤتى ال االة ا يالواةنات الحئو ا اللنلات ث

للا يو االنياف لحئااو البيئعئم عل

الحناعئم اللنزلئم الل ات اليالو ف يابف اال
االلبا ي ايبم اللل ثات الج ئم وا حا

اال

ث ات ئالثؿ إلؾ ف

تفف النفائات

ا القاةيا ف ؽ يب الا يو ث ات ئنجـ عف ب ئؽ
الزةيؽ الوتلئ ـ ث للا ئؤتى ال

االلالؿ يالا وئب

()1

البيئع للا يو

يال ـ لف اعتت لحات ال ث اليئةم ا ةئمث إال ف للولم الال ث عف ب ئؽ النفائات
ةحت لف ىـ الللاوؿ الا ئلوف ف اؤث عل اليئةم يوؿ عناح ىا االل الإى تع جانب لف
الفقو يحؽ ال الق ؿ ياف للولم النفائات الحناعئم الز اعئم الاجا ئم اللنزلئم نفائات الليالفئات
لف لب لا اعان لنو اليئةم الي ئم ث فقت تى الاقتـ الحناع

الز اع

ا لئت ولئات ةللم لف النفائات اللللفات الحليم الياةلمث الا
لعالـ الجلاؿ ف البيئعم

ا افاع ليا ى اللعئلم إل

ل ىت اليئةم ل ثاياث بليت

()2

ات ع فت اللاتة ا ل لف الفق ة  18الل ات اللب ة يأنيا الؾ «الل ات إات الل ا
الا

اة يححم اإلنياف

لالنفجا

االلاعاؿ

اللعتئم
اؤث اأثئ اً ةا اً عل اليئةم لثؿ الل ات ا

القايلم

إات اإللعاعات اللؤئنم» ث ولا ع فت اللاتة ا ل لف الفق ة  19النفائات

اللب ة يأنيا «لللفات ا نلبم العللئات الللالفم
لئ

اليالم

اللب ة

ليا ايالتالات االئم حلئم

لاتىا اللحافظم يل ا

الل ات اللب ة الا

يتئلم لثؿ النفائات اإلولئنئوئم لف ا نلبم العالجئم النفائات

( )4د /سمير حامد الجمال  ،الحماية القانونية للبيبة  ،دار الن ضه العربية  ، 2001 ،ص .31
( )2د /مصطفى عفيفى  ،د /نبيلةه إسةماعيل رسةالن  ،د /محمةود احمةد طةه  ،د /ريةاح صةالح عبةد الحةافظ  ،مرجةع
سابق  ،ص  .42د /سمير حامد الجمال  ،مرجع سابق  ،ص .19
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النااجم عف احنئع ى لف اللياحة ات الحئتلئم ا ت ئم

اللإئيات العة ئم

ا حيا

ا حياغ التىانات»
اللل ع فحالً

للعالجو وافم اآلثا الةا ة الناجلم عف النفائات الل ات اللب ةث فقت لح

والالً ئاعلؽ يالل ات النفائات اللب ةث ى الفحؿ الثان لف الياب ا ؿ الإى ئعالج للولم حلائم
اليئةم ا ةئم لف الال ثث لقت ح
االحائابات الا

اللل ع ف

ئجب االاإىا للحا يم ىإه الل ات النفائات اللب ة عل

تل ليا إل ا اة اللح ئم حا الالل

اللاتة  32عل

اليفف الا

حا ل

نو «ئحظ ايائ ات النفائات اللب ة

اة جلي ئم لح الع يئم

الن

لتا ت ة حئاايا لنإ

لنيا يلوؿ آلف

فلف ناحئم اة اللل ع ية ه لنع تل ؿ
اللل ع ف

ىإا الفحؿ عل

عل

الة ايب

ىإه النفائات تالؿ لح ث ن
ل ىا ف

اليلاح يتل ليا

ئحظ يلئ اح ئ لف الجيم اإلتا ئم الللاحم اليلاح يل

احلؿ النفائات اللب ة ف

اليح

اإلالئل

اللنبقم اليح ئم االااحاتئم اللالحم

لجلي ئم لح الع يئم»
ال

جانب إلؾ ف

الللاحم (ـ)29

اللل ع حظ

اتا ؿ ىإه النفائات إال يا لئ

لف الجيم اإلتا ئم

وإلؾ ةع إج ا ات للتتة ااعلؽ يإتا ة ىإه النفائات الا نحت علئيا الالةحم

الانفئإئم (ـ)31
ف ييئؿ لوافحم ىإه النفائات ئةاث حظ اللل ع إاالم ى لنلآت يل
اللب ة إال يا لئ
الالل
ن

لف الجيم اإلتا ئم الللاحم يعت لإ ى جياز لة ف اليئةمث عل

لف النفائات اللب ة بيقاً للل ب اللعائئ الا

(ـ)31

وإلؾ لةلاف الالل

اللل ع ف اللاتة  33عل

حالايا اللازئم
ياليئةم

عل

لعالجم النفائات

الياةلم

ف ئو ف

احتتىا الالةحم الانفئإئم ليإا القان ف

اآللف لف النفائات يلا ئةلف عتـ ا ائييا آلثا لبئ ة عل اليئةمث
نو «عل القاةلئف عل إنااج

اتا ؿ الل ات اللب ة ي ا وانت ف

الحليم ف ئالإ ا جلئع االحائابات يلا ئةلف عتـ حت ث ى ة ا

حاحب اللنلأة الا

ئناج عف نلابيا لللفات لب ه بيقاً

()17

حواـ ىإا القان ف

االحافاظ ييجؿ ىإه اللللفات وئفئم الالل
اللللفات »

لنيا وإلؾ الجيات اللاعاات لعيا لايلـ ىإه

()1

ال ئف انا ف النيائو اف ن ة اف اان ف اليئةم ات ن
حوالو اليالؼ إو ىا ث فاى للالفو ئلةع لف ئلالفيا لن
ياليجف لتة ال اقؿ عف لل

ين ات

عل ج از اتع لةلاف عتـ للالفم
اللاتة  88الا ان

عل

نو «ئعااب

الم ال اقؿ عف عل ئف لؼ جنئو ال ازئت عل

يعئف

لؼ جنئو وؿ لف لالؼ حواـ الل ات  29ث  32لف ىإا القان فث ولا ئلازـ وؿ لف لالؼ حواـ
اللاتة ( )32يإعاتة احتئ النفائات اللب ة لحؿ الج ئلم عل نفقاو اللاحم»
أما من ناحيو الحمايو المقرره للبيئو الهوائية من التلوث ث ئاين جانب لف الفقم اع ئفا لفاته
ف الال ث الي اة ى "وؿ الئئ ف لحاة

ل احفات الي ا البيئع ئا اب علئو لب عل

ححو ا النياف اليئةم ي ا واف ىإا الال ث نااجا عف ع الؿ بيئعئم
الة ةا "

نلاب إنيان ث يلا ف إلؾ

()2

ال ااع ف اللل ع اللح ى لـ ئقـ ي ةع ليت عاـ ئقة يلنع ال ث الي ا ث لونو يل يحت
تن لف الال ث الي اة الإى ال ايأؿ عنو الل وات ال الجيات الا الا

النلاب الحناع فف

نباؽ الياب الثان الإى ئحلؿ عن اف حلائم اليئةم الي اةئم لف الال ثث نجت ف اللل ع ات لا ال
ىإا اللعن

فيلقاة

اللاتة « 34ئلا ب ف ئو ف الل اع الإى ئقاـ علئو اللل ع لنايياً لنلاب

اللنلأة يلا ئةلف عتـ اجا ز الحت ت الليل ح ييا للل ثات الي ا
 35الا ان

عل

ف « الازـ اللنلآت

يعتـ انيعاث

» الحاؿ وإلؾ يالنييم لللاتة

اي ب لل ثات الي ا يلا ئجا ز الحت ت

القح ى الليل ح ييا ف الق انئف الق ا ات اليا ئم لا احتته الالةحم الانفئإئم ليإا القان ف»
ياحلئؿ احواـ ىإه الل ات ئ ى جانب لف الفقو يحؽ ف اان ف حلائم اليئةم ييإا ئاين ليت
االااحات ف فيات الي ا ث ى ا ل الإى اةب ه يعت إلؾ إل

ف ئعقت حلحاً لفئاً يئف ليت عتـ

( )4يظ ر من هذا النص إن التطلص من المطلفال الططرة يج أن يتم وفقا ً للضوابط التةى وضةع ا المشةرأ وأهم ةا
التعاقد مع ج ال تتسلم هذ المطلفال .ويمكةن أن نلحةظ هنةا أن العقةد أضةحى لةه دوراً كبيةراً فةى إعفةاء أصةحا
المنشآل من المسبو لية التى تقع على عاتق م من إنتاج هةذ المطلفةال ،وبمعنةى طةر فالعقةد أصةبح وسةيلة قانونيةة
للتطلص من النفايال والمواد الططرة وأيضا ً هى الطريقة المثلى التى يترت علي ةا إعفةاء أصةحا المنشةآل مةن
المسبولية.
( )2د /سمير حامد الجمال  ،مرجع سابق  ،ص .39
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ج از فيات الي ا

يئف ا يالئب الاقلئتئم لألنلبم الللالفم عل

حناعم اليا ؿ العاللئمث ي ا وانت نلبم جيات

ييا النلاب الحناع ث يا ل

ف اتث ي ا وانت نلبم إنااجئم

لتلئم

()1

ئ ىا

ئتعـ ىإا ال اى جانب آل لف الفقو ئ ى ا ىلئم الويئ ة للي ا يحئث نو ئعاي ال ث اليئةم
الج ئمث ىـ للوالت ال ث اليئةم اإلنيانئم ي جو عاـث إلؾ ف ال ث الي ا الج ى ات ئو ف ن اه
لنبلقاً ف ال ث اليئةم اللاةئم اليئةم الي ئم عل الي ا
عل النقئ

لف إلؾ ث ئإىب جانب لف الفقو ال

()2

ف اللباليم يليت عتـ فيات

ال ث الي ا

يلوؿ لبلؽث ال ئقيؿ ى اياثنا اتث ال ئلوف احققو عللئاًث ل ت إلؾ ف ال ث الي ا لو لحات
لاعتتة
ئعن

ئ حناعئمث افحئؿ إلؾ ف ىناؾ يياب لحات بيئعئم اؤتى إل ال ث الي ا ث ىإا

ف الي ا نفيوث يت ف اتلؿ ى نلبم حناعئمث ئحا ى عل نيب لعئنو لف الال ث الا ئجب
()3

ف نقيليا

لف لثلم ىإه اللل ثات البيئعئم احلؿ النياااتث الع احؼ الا ايئمث ح اةؽ اللايات الا

ال ث الج ين ااج احا اؽ ا لجا ث الال ث ياللئو يات الواةنات الحئم التائقم الا انال عف ب ئؽ
الجياز الانفي

لف لثلاو الت ف ال ة ى

يو لف اللل ع ف

()4

ا فئ حلائم فعالو لليئةم الي اةئو جت ليت ئيل

ليت االحائابات

اليئةئم إلؾ عل ال ـ لف ج ت اياثنا ات ايل ي ج ت حت لايال فئو لف لل ثات الي ا ث ىإا
الليت ئف
إل اقلئلو ف

ة ة االاإ االحا ئابات اإلج ا ات ال ااةئم الا اؤتى إل عتـ ج ت ال ث ى اة
()5

اؿ النيب الللونم

( )4د /أحمد حشيش ،المف وم القانونى للبيبة فى ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر ،بحث مقدم ضمن موضوأ األطر
القانونية لمإثرال البيبة على اإلنسان الذى نظمته كلية حقوق طنطا سنة ،2004ص .296ويضيد سيادته اتجةا
المشرأ المصرى قابال أن مبدأ عدم جواز فساد ال واء ال يحتمةل أن يكةون مبةدأً نسةبياً ،ألن ال ةواء أكثةر عناصةر
البيبة لزوما ً للبيبة .
( )2د /أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيبة اإلسالمى ،مرجع سابق  ،ص.231
( )3د/عبد الوها محمد عبد الوها  ،مرجع سابق  ،ص .122،123
( )4وال شك أن الملوثال الطبيعية تكون أكبر من حيث الكم من الملوثال الصناعية لكن هذ األطيرة تسةتمد ططورت ةا
فى أن ا تتركز فى مناطق جغرافية محدودة مما يكون ل ا تؤثير حاسم على مناطق البيبة التى تصدر في ا.
( )5ولمزيةةد مةةن التفاصةةيل حةةول مبةةدأ االحتيةةاط ودور فةةى حمابةةة البيبةةة راجةةع  ،د /شةةتوى حكةةيم  ،مبةةدأ االحتيةةاط فةةى
المسبولية المدنية عن االضرار البيبة  ،دار الجامعه الجديد  ،2041 ،ص.65
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فيل جب ن
الانقئب

اللاتة  39لف اان ف اليئةم «الازـ جلئع الجيات ا ف ات عنت القئاـ يأعلاؿ

الحف

الالزلم للالزئف

الينا

نقؿ لا ئناج عنيا لف لللفات

اليتـ

ا يم ياالاإ االحائابات

النقؿ اآللف ليا للنع ابائ ىا إلؾ عل النح الإى ايئنو الالةحم الانفئإئم» لـ

ئوؼ اللل ع يإلؾ فحيب فقت ا ف تلج ال لحم اللاعلقم يالحت ت الليل ح ييا يالاولئؼ اللاعلؽ
ية ة االاإ االحائابات الالزلم للنع
عل

اقلئؿ الال ثث حئث ان

نو « ئجب عنت ح ؽ ى ن ع لف ن اع ال ا ت

الؾ اللاتة  41لف اان ف اليئةم

ف ئو ف التلاف اللازات ا يل ة الةا ة

النااجم ف الحت ت الليل ح يياث عل اللية ؿ عف ىإا النلاب االاإ جلئع االحائابات لاقلئؿ ولئم
اللل ثات ف

ن ااج االحا اؽ الللا

الحت ت الليل ح ييا

إلئياث ايئف الالةحم الانفئإئم ليإا القان ف الؾ االحائابات

»

عل ال ـ لف ف الالةحم الانفئإئم لقان ف اليئةم ات نحت عل ىإه االحائابات
الة ايب إال ف العي ه اولف ف

ة ة ج ت آلئات

اإلج ا ات

ياةؿ اةلف احقؽ اايم حقئقئم فعالم

عل ىإه اللنلآت يلا ئوفؿ عتـ ج ت اجا زات للالفات ااجا ز الحت ت الليل ح ييا اان ناًث ا ل
الإى ئا اب علئو ال ث الي ا يلوؿ ئة وؿ عناح اليئةم

ليـ اإلنياف

أخي ار ومن ناحيو الحمايو المقرره للبيئو المائيو من التلوث ث فقت ع فت ىةئم الححو العاللئم
الئئ حالاو

ف عاـ  1961ال ث اللا العإب يأنو " وؿ الئئ ف ا وئب عناح اللج ى اللاة

يب ئؽ ليال يييب نلاب اإلنياف يحئث احي ىإه اللئاه اؿ حالحئو لالياعلاالت البيئعئم
()1

الللححم ليا ا يعةيا "

ع َّ ؼ اان ف اليئةم اـ  4لينم  1994الال ث اللاة يأنو «إتلاؿ الل ات
اللاةئم يب ئقم إ اتئم
الحئمث

ئ إ اتئمث ليال ة

ئيتت ححم اإلنيافث

اليئاحئم

ئع ؽ ا نلبم اللاةئم يلا ف

ئفيت حالحئم لئاه اليح لالياعلاؿ

نو لف لالؿ ا ا ه لاأنئم لن

ئنق

ليال ة
( )1ت /لع

عيت الا اب ث ت /لحبف لع

يالل ا ت الحئم
ئلئ لف ل احيا»

ف الال ث ى إتلاؿ اإلنياف يحفم

اليئةم اليح ئمث إلؾ يلا ئؤتى إل

الئ ف

الل ا

عيت الا اب ث ج اةـ الال ث لف الناحئائف القان نئم الفنئم ث لنلأ

43
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ئ

إلؾ حئت ا يلاؾث ا نلبم

لف الالاع يياث

اللاته يالفو الإو ئاة

ئ ليال ة للل ات الةا ة إل

اللعا ؼ ث  1986ث

ئ ليال ة ئناج عنو ة

باام ف اليئةم

البيئعئم اليئ ل جئم

الوئلئاةئم لللئاهث ا ل الإى ئؤتى إل

الللححم لياث يلا ئؤتى إل ا ة ا يالواةنات الحئم

ئعت الال ث اللاة ااتـ ح ة لف ح

عتـ حالحئم اللئاه لالياعلاالت
()1

اإلنياف

الال ث اليئة الا ع فيا االنياف ()2ث ئيالت اللا

ىلئاو ائلاو لف ىلئم ائلم الحئاة نفييا ل نيافث فاللا ى ي الحئاة الإى يت نو ئا اؼ نيةيا
لإلؾ نجت ف ىإه ا ىلئم ات ايل ت ف

اناي

ج ت عتة ال ئعات اياـ يحلائم اليئةم اللاةئم()3

لا لف ناحئو اان ف اليئةم اـ  4لينم  1994لح
يحلائم اليئةم اللاةئم يل جب ن
لف الال ث إل
للاب

احقئؽ ا

اللاتة  48لنو الا ان

اليحث ث فقت ل
عل

ىإا جؿ ىالالو

نو " ايتؼ حلائم اليئةم اللاةئم

ا

اآلائم ث  -حلائم ل ابِّ جلي ئم لح الع يئم ل انئيا لف

الال ث يجلئع ح ه

اللنبقم االااحاتئم

لوالو ث ب – حلائم يئةم اليح

اللالحم ل ا تىا البيئعئم الحئم ثج – حلائم الل ا ت البيئعئم ف
القا ى ث ت  -الاع ئ

عف ا ة ا الا الحؽ يأى لل

بيئع

اإلالئل

اللنبقم االااحاتئم الج ؼ
اعايا ى لف ج ا ال ث اليئةم

اللاةئم "
ياحلئؿ حواـ ىإه اللاتة ث ئيئف ف للولم الال ث اليح ى لف الللوالت اللبئ ة الا
اإلنياف ف

اآل نم ا لئ ة الا

اابلب ة ة اتلؿ اللل ع ال بن

اللاالحقم ييتؼ حلائم اليئةم اليح ئم لف الال ث الإى ئؤتى إل
الحئ اف النيات

يلعن لاواف

الت ل
ةا

اجيت

يإحتا الال ئعات
جيئلم عل

اإلنياف

فحلائم اليئةم اليح ئم لف الال ث يلوؿ عاـث ئعاي ىتفاً لبلياً

( )4د /صةا لح عطيةة سةليمان ،أحكةام القةانون الةدولى فةى تةؤمين البيبةة البحريةة ضةد التلةوث ،رسةالة دكتةورا  ،جامعةة
اإلسةةكندرية ،سةةنة  ،4961ص . 90د /محمةةد مصةةطفى يةةون  :حمايةةة البيبةةة البحريةةة مةةن التلةةوث ،دار الن ضةةة
العربية ،4996 ،ص.24
( )2د /حسين عثمان  ،االطر القانونية لمإثرال البيبة على االنسان  ،بدون ناشر  ،2004 ،ص .11
( )3فلقد أصدر المشرأ عدة قوانين بشؤن عملية صرد المطلفال السابلة (قانون رقم  93لسنة  ،)62ومنع تلةوث ميةا
البحر بالزيل (قانون رقم  12لسنة  ، )4961وتنظيم الموارد العامةة للميةا الالزمةة للشةر واالسةتعمال اآلدمةى
(قانون رقم  21لسنة  ،)4911والةتطلص مةن البةرك والمسةتنقعال (قةانون رقةم  51لسةنة  ،)4911وحمايةة ن ةر
النيل من التلوث (قانون رقم  21لسنة  ،)4912وكذلك القانون رقم  42لسنة  4914بشؤن الرى والصةرد .كمةا
جرم قانون العقوبال كل من ألقى فى النيل أو الترأ أو المصارد أو مجةارى الميةا أو البةرك جثةث حيوانةال أو
مواد أطرى مضرة بالصحة العامة (م.)312
()21

الال ث

ال ئعئاً ايع لو وؿ الت ؿ ث ا جع ة ة حلائم اليئةم اللاةئم لف الال ث إل اعتت ح

اليح ىث ال لب ة اآلثا الا ئلوف ف اا اب عل ىإا الال ث ()1ث لـ ئاةلف ىإا القان ف انظئـ
حواـ اللية لئم اللتنئم عف ة ا الال ثث للا ئجب لعو اإلحالم إل

ا اعت القان ف اللتن بيقاً

لللاتة  163لف القان ف اللتن اللح ى

المبحث الثالث
الحمايو المباشره من التلوث الغذائى المقرره بمقتضى قانون الهيئة القومية لسالمو الغذاء

إإا واف اللل ع اللح ى لـ ئاع

لال ث اللإا ف اان ف حلائم اليئةم اـ  4لينم 1994

لـ ئةع اع ئؼ لو ف الياب الاليئتى لف الفحؿ اال ؿ وإلؾ لـ ئ ت ف الةحام الانفئإئم ى إلا ه
لال ث اللإا ث فانو ات حت يئؿ لف الال ئعات اللاحم يحلائو اللإا
 2117اللا

ياليئةو الق لئو لياللو اللإا ئلثؿ حج ال از ئو ف ىإا اللجاؿ

ىإا االىالاـ الال ئع
اإلنياف ف

لعؿ القان ف اـ  1لينو

اآل نم ا لئ ة الا

ئيئف ف للولم الال ث اللإاة

()2

لف الللوالت اللبئ ة الا

اابلب ة ة اتلؿ اللل ع ال بن

اللاالحقم ييتؼ حلائم اليئةم اللإاةئو لف الال ث الإى ئؤتى إل

الت ل

اجيت

يإحتا الال ئعات

ة ا جيئلم عل

اإلنياف

( )4د/أبو الطير أحمد عطية ،مرجع سابق ،ص.46
()2
اللا

اليتائو وانت لع القان ف اـ  48لينم  1941يقلع اللش الاتلئ

ث الل ي ـ يقان ف اـ  95لينم 1945

يلة ف الال ئف ث القان ف اـ  132لينم  1951يلأف االلياف لناجاايا ث القان ف اـ  453لينم 1954

يلأف اللحاؿ الحناعئم الاجا ئم

ئ ىا لف اللحاؿ اللقلقم لل احم اللة ة للححو اللب ه ث القان ف اـ  674لينم

 1954يلأف انظئـ اتا ؿ الليز نقلو ث القان ف  685لينم  1954يلأف انظئـ نقؿ اللح ـ ث القان ف اـ  44لينم
 1955ف لأف اج ا ات الحج الحح ث القان ف اـ  257لينم 1956يلأف انظئـ حناعم يئع اللالجات ث ا ا
ةئ

الجلي ئو يالقان ف اـ  33لينم  1975ف

لأف الياعم اللاج لئف ث القان ف اـ 11لينو  1966ف

لأف

ل اايو اال إئو انظئـ اتا ليا ث القان ف اـ  53لينم  1966يلأف إحتا اان ف الز اعم ث القان ف اـ  118لينم
 1975ف لأف االيائ ات الاحتئ ث القان ف اـ  155لينو  2112يلأف انلئم الاحتئ
لئ

يالقئؿ لف الق ا ات ال زائو اللاحو يياللو اللإا

ىإا ياالةاه ال عتت

اجع للزئت لف الافاحئؿ ح ؿ ىإه الق انئف الق ا ات ال از ئو

ـ ت /عيت الفااح ل ات ث لي عم ل ح ال ئعات اللش الاجا ي الحناعي ا
()22

إئم ثتا اللبي عات الجالعئم ث 2116

يلعن آل ث فحلائم اليئةم اللإاةئم لف الال ث يلوؿ عاـث ئعاي ىتفاً لبلياً ال ئعئاً ايع لو وؿ
الت ؿ

()1

ا جع ة ة حلائم اليئةم اللإاةئم لف الال ث إل

اعتت ح

الال ث اللإاة ث ال لب ة

اآلثا الا ئلوف ف اا اب عل ىإا الال ث
اإا ونا ات إنايئنا ال
حالحئاو

ف الال ث اللإاة ى الالئئ

نفاإ حالحئاو

االفيات ف ل ا

إحاياو يع الؿ لل ثو لف ج اثئـ لل ةو

وئلئاةئم يالم ث يب ئقم ليال ه

ل ات للعو

اللإاة يل جب ن

الللححو لو()2ث فأف

يئ ل ج

فئزئاة

ياليئةو الق لئو لياللو اللإا ات انا ؿ يالاحتئت ح

الفق ة اللاليو عل لف اللاته اال ل
وئلئاة

ئفيـ لف ىإا الن

ل ات

ئ ليال ه ث الإى الل لنو عاتة الفب ة اليلئلم لللإا للا ئناج

عنم لب عل ححم االنياف ئجعلو ئ حال لالياعلاؿ ف اال ا
القان ف اـ  1لينو  2117اللا

اللإا الناجـ عف

الال ث

الا ح حت يأف " اللب  :ى عالؿ

لعاع ئظي ف اال إئم "

ف الال ث اللإاة ئحتث ياحايو اى لناج ا لاته اايلو لاليايالؾ االتل

اثنا عللئو انااجو ا احنئعو ا ب حو ع ةو لليئع ا اى لف ل احؿ اتا لوث يلب االحايو
يعالؿ فئزئاة ا يئ ل ج ا وئلئاة ا العاع ث فئؤتى ال افياتىا ا ايلليا ا الااثئ عل
ياللايا ياى ت جو لف ت جات الال ث يلعن
يعم ح

واالا :

ا -الال ث الفئزئاة

اإللعاع لأل إئو

( )1الب الال ئعات اللح ئم لجاالت ح
ىإه ا ن اع الا

اوث

ئجا از ئلوف حح ح

الال ث اللإاة

ف

()3

لاعتتة لحلائم اليئةمث ئجلعيا إبا اان ن لاوالؿ ئلوف ف نإو

باىا اللل ع واآلا  - :اليئةم العل انئم ثب – اليئةم اللاةئم ث ج

النياائم ثىػ  -يئةم الحئ انات ا يلاؾ البئ

ث

– اليئةم الي اةئم ت  -اليئةم

 -يئةم الححم العالمث ز  -اليئةم الياتةم الياونم ثح  -اليئةم

اللإاةئم الىلئاو االلئ ه لا اثئ ه لف لوالئات الا نيا لا وف لحال ليإه ال ائو اليحثئم

اجع لحل ت حياـ لحل ت

لبف ث ل جع يايؽ 2111ث 12
( )2د /إسماعيل نامق حسين  ،مرجع سابق  ،ص .41
( )3الجدير بالذكر أن البيبه العامة تتعرح للعديد من مصادر التلوث الفيزيابى ومن أهم الملوثال الفيزيابية التلوث
بإالشعاأ  ،وبما أن التلوث اإلشعاعى جزء من التلوث الفزيابى فؤنه يعد مطلبا مشروعا أن نجمع ما فى عنوان واحد
.راجع د /أحمد عبد الكريم سالمة  ،الحماية القانونية لبيبة العمل في ظل سياسة الطصطصة :دراسة حول حق العمال في
بيبة عمل سليمة و صحية  ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  -كلية الحقوق جامعة المنصور  ،عدد ،24
،4991ص .50
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اـ  1لينو  2117يل جب الفق ه 11لف اللاته

ع َّ ؼ اان ف اليئةو الق لئو لياللو اللإا

اال ل اال إئو اللعالجم لعاعئا يانيا وافو " اللناجات اللإاةئم اللاةعم لللعالجو يااللعم اللؤئنم
يل

ث عل االل
الحلؿ اللئو ي
الالؼ "

الاحتى لللئو يات الليييم لألل ا
اإلحايم يالحل ات

اللنق لو عف ب ئؽ اللإا

اثيئب إنيات اللحاحئؿ

لف

بالم عل اللة ات ي ئعم

()1

يات اةحا لف ن

اللاته يالفم الإو اف ىناؾ ف ؽ اة يئف اال إئم الللعو اال إئو

إات الفاعلئو االلعاعئم ث فاال إئم الللعم ى
االلعاعئم ييتؼ ا لئت يع

اللحاة

الؾ الا

اـ عالجيا يأن اع لعئنو لف الباام

اليلات اللياحيم لثاؿ لنع الاززئع

اليوا ئا الليييو للايلـ اللإاة ث لا اال إئم إات الفاعلئو االلعاعئم ىف
حلت الئيا لف لايا ات ا يلحم الن ئو

القةا عل

إئم لل ثو يل ات العاعئم

نائجم ح اتث اللفعالت الن ئم ىإا الن ع لف اال إئم

اللل ثو العاعئا الالؼ عف اال إئم اللعالجو يااللعاع يل
ياالنياف اإا عئت فئيا حت ت اع ئةيا لاللعاع

الحفظ الا

ثيت عتـ اة ا ىا

()2

ات ثيت عللئا عتـ اة ا اللإا اللعالج العاعئا ياالنياف إإا اـ فقا للج عو اللحتته ث اف
واف ئناج عف الالعئع يع
في

الالئ ات الوئلئاةئم الا ئا اب علئيا ظي

ئ ةا ة ى احؿ ال نييم اقت ب 3للل ج اـ لوؿ وئل

نييو ال اإو

لناجات الاحلؿ اإللعاع
 3ج از ف الللئ ف ى

()3

لةلاف ياللو اللإا لف الال ث االلعاع
العاللئو لنظلو اال إئم الز اعو جا ييا ة ه

فإف الا حئات الحات ه لف لنظلو الححو
ج ب ا فاؽ اال إئم الليعو ي ثاةؽ لحف احتت

فئيا ى ئو الللعع اا ئخ الالعئع الاع ئؼ يالج عم االلعاعئم ث ف لح لـ ئت ؾ اللل ع لب ه
االلعاع اال لؤل ا ث فلـ ئياـ اللل ع ف اان ف اليئةم اـ  4لينم  1994يالن
لياقلم عل اج ئـ ال ث اللإا يااللعاع يؿ ا ؾ الل ة ع يت ف انظئـ ال ئع

ح احو ف لاته
الؾ لف النقاب الا

( )4المادة األولى الفقرة .40
( )2د /محمد بن ابراهيم الجار هللا  ،حاالل تسر
عدد ،4990 ، 3ص .464

االشعاأ الذرى  ،مجله االمن  ،كليه الملك ف د االمنيه  ،السعوديه ،

( )3د /علةةةةةى سةةةةةعيدان  ،حمايةةةةةة المةةةةةواد الغذابيةةةةةة مةةةةةن ططةةةةةر التلةةةةةوث اإلشةةةةةعاعي فةةةةةي التشةةةةةريع الجزابةةةةةر ،
المجلة الجزابرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية  ،الجزابر،عدد ،2001 ،4ص  245ومابعدها.
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اـ  281لينم

اؤلإ عل اللل ع ف ىإا الحتت ث الحاؿ وإلؾ يالنييو لقان ف الع اللش الاتلئ

 1994اان ف انظئـ العلؿ يااللعاعات اللؤئنو اـ  59لينم  1961ث فلـ ئانا ى اى لنيلا ليالو
اج ئـ ال ث اللإا يااللعاع
الق ا ات

لـ ئاتا ؾ اللل ع عي اا ئلو الال ئع ىإا الف اغ الال ئع إال فئلا ئاعلؽ ييع

ال از ئو والق ا  191لينم  1986الحات عف از ة االااحات الاجا ة اللا جئم اللاعلؽ يالل ب
الا ئجب ا اف ىا ف

اليلع اللإاةئو لف حئث لل ىا لف االلعاع ث وإلؾ ا ا
()1

 312لينم  1968اللاعلؽ يعتـ االف اج جل وئا عف اليلع اللل ثو يااللعاع

زئ الححو اـ
ث الئ ا يعت ب ؿ

ناظا اتا ؾ اللل ع ىإا الف اع الال ئع ياحتا ه اان ف اليئةو الق لئو لياللو اللإا
 2117الن

اـ  1لينو

ح احم عل اف الال ث االلعاع ئعت احت االلبا الا ايتت ياللو اى لناج ا

لاته اايلو لاليايالؾ االتل
ئيق

االلؿ لعق ت عل

لينو 2117حا ان
ة ة ج ت آلئات

عل

حت

الالةحم الانفئإئم اان ف اليئةو الق لئو لياللو اللإا

االحائابات

اإلج ا ات

اـ 1

الة ايبث الف اللحؾ ال ةئي ئولف ف

ياةؿ اةلف احقؽ اايم حقئقئم فعالم عل ىإه اال إئو اللعالجو العاعئا يلا

ئوفؿ عتـ ج ت اجا زات للالفات ااجا ز الحت ت الليل ح ييا اان ناًث ا ل الإى ئا اب علئو
ةلاف عتـ ال ث اال إئو يلوؿ ئة وؿ عناح اليئةم

ليـ اإلنياف

 -2الال ث الوئلئاة لال إئو
ات اال ث اال إئم الحا اىا عل

الل ات الوئلا ئو الةا ه والليئتات الحل ئم االيلتة

يع

الوئلا ئو الا اناقؿ لع اللإا ال االنياف الإى ئانا ليا ث وإلؾ الوئلا ئات الحافظو الا اةاؼ
ال اال إئم اللحف ظم لحلائايا لف الالؼ
عتت اليواف ف

الت ؿ الللالفو ال

االنااج الز اع يلا ئف الحاجو

لواياييا ل نا

الا يع ف

ا الا

لإااا لعئنا ث فقت تى ازائت

يالتاـ الليئتات االيلته الوئلا ئم يقحت زئاته

()2

( )4منشور بالوقابع المصريه  ،عدد  ،230بتاريخ  43أكتوبر .4916
( )2د /رضةةا عبةةد الحلةةيم عبةةد المجيةةد  ،الضةةوابط القانونيةةة السةةتطدام المبيةةدال والمطصةةبال  ،دار الن ضةةة العربيةةة ،
 ،2000ص .3
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ئقحت يلحبل ليئت " ئو لاتة
علئيا

لوافحايا يلا فئيا نااالت االل ا

الحئ انات الا او ف لحت ا لالة ا

للئب للجل عم ل ات ايالتـ ف االف

ى افو القةا

اليل ئم الحئ انئم االن اع ئ الل

يم لف النيااات

إاللاالؿ ف عللئات االنااج ث الاحنئع الالزئف النقؿ

االاجا يالل ات اللإاةئو اللناجات الز اعئو االللاب اللناجات اللليئم اعالؼ الحئ انات ث
ات ئيالتـ ف

لعالجو الحئ انات للوافحم الحل ات العنوي ائات البفئلئات االل ى التاللئم ا

()1

اللا جئو"

لقت ثيت ال ااع العلل
اللا

يالتاـ الليئتات تى اى ال ث اليئةو لف حئث الا يم

ف الا يع ف

الي ا عل الي ا ث فةال عف الحاؽ االإى يوافو الواةنات الحئو الا احؿ الئيا ث ثيت ف

ايالتاـ يع

الليئتات ولاتة ت ت ت لثال ئة ياالنياف الحئ اف ة

اللاته اللبئ ه الوث ف اال

ويئي ث إلؾ الف ىإه

لته ب ئلم اناقؿ ال اللز عات لنيا ااي ب ال االجياـ عف

ب ئؽ اللإا ث ات ل حظ لب ىإه اللاته عل الححو العالم عل االنجاب يؿ عل الحئاة نفييا
ي ا يالنييو لالنياف ا

ياعيئ آل ث اا اوـ ىإه الليئتات ثـ «اجلعيا نيجم

ئ ه لف الواةنات

النيااات»ث وإلؾ ااجلع ف « نيجم الحئ انات» الا االإى عل الؾ النياااتث ثـ ئناقؿ الة
اإلنيافث ي ا عف ب ئؽ انا ؿ لح ـ الحئ انات
لا ئقاؿ عف ايالتاـ الليئتات ف

إل

()2

عف ب ئؽ النيااات نفييا

لجاؿ الز اعو ئحتؽ علئو ف

لجاؿ لوافحو الحل ات

اللنزلئم ث ولا اتت اللياللو ف ايالتاـ االيلتة الوئلا ئم ال االة ا يححم لف ئانا ؿ لناجاايا
الز اعئم ث ئقحت يااليلتة الوئلا ئم " الل ويات الحناعئم الا

احا ى عل

عنح

وث لف

العناح الوئلئاةئم الالزلم لالإئم النيات نل ه ث والنئا جئف الف يفات الي اايئ ـ عف ب ئؽ الؾ
الل ويات اييـ االيلتة ف

ال ث الا يم ا ايعيا" ث اان ع لب ة ىإه االيلتة يان عيا ث ازتات

لب ة ن عئف يايئئف لنيا ىلا ا يلتة االز ائم االيلته الف يفاائم ث فا جع لب ايا عل اللإا
()3

ال ال ئئف ايايئئف والليئتات الالا االل اال ؿ لب ة ل وياايا الثانئم االي اؼ ف ايالتاليا

( )4د /وحيد عبد المحسن محمود القزاز ،المسبولية المدنيةة عةن تلةوث البيبةة الزراعيةة ،رسةالة دكتةورا  ،طنطةا ،سةنة
 ،2004ص .40
( )2د /موسى محمد حسن موسى  ،مرجع سابق  ،ص .244
( )3د /محمد محمد عبد امام  ،مرجع سابق  ،ص .52
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ات عالج اللل ع ال ث الل ات اللإاةئم الحا اةيا عل يع
الوئلا ئم ف

اان ف اليئةم اـ  4لينم  1994فنحت اللاتة  38لنو عل

ايالتاـ ليئتات اآلفات
لف ا

ا

ى ل ويات وئلا ئم ل ى

الز اعم

ا

إال يعت ل اعاة الل ب الة ايب الةلانات الا

القان فث يلا ئوفؿ عتـ اع
يح ة ليال ة

الل ات الوئلا ئم الةا ة ا يلتة

اإلنياف

ئ ليال ة ف

الحئ اف

الحاؿ

النيات

ش

نو «ئحظ

ئ إلؾ

الححم العالم

احتتىا الالةحم الانفئإئم ليإا

لجا ى اللئاه

ياة لو نات اليئةم

اللياقيؿ لآلثا الةا ة ليإه الليئتات

الل ويات

الوئلا ئم»
نياناج لف ىإه اللاتة نو إإا لالؼ اللل
ت ف ل اعاة الة ايب اللنح

علئيا ف

ىإا االلازاـ ااـ يايالتاـ الل ويات الوئلا ئم
()1

الالةحم الانفئإئم

الحئ افث فإنو ئو ف ات لالؼ اللعائئ اليئةئم لالؼ ئةاً ن

ث ا اب علئيا اإلة ا يالنيات
اللاتة  38لف اان ف اليئةم ث ال ااع

نو عنت االؿ ىإه الظ ايب ئحعب الق ؿ ف ف اليئةم الز اعئو حتا ئبيقيا
ظؿ لثؿ ىإه الظ ؼ الللحمث فإف اتلؿ اللل ع ئحي

حا يعةيا

ف

ل اً حالئاً

( )4تنص المادة  40من الالبحة التنفيذية رقم  331لسةنة  4995لقةانون البيبةة الصةادر بالقةانون رقةم  4لسةنة 4994
على أنه «يحظر رش أو استطدام مبيدال اآلفةال أو أيةة مركبةال كيماويةة أطةرى ألغةراح الزراعةة أو الصةحة
العامة أو غير ذلك من األغراح إال بعةد مراعةاة الشةروط والضةوابط والضةمانال التةى تضةع ا وزارة الزراعةة
ووزارة الصحة وج از شبون البيبة وطاصة ما يؤتى -:
أ  -يلةزم عنةةد رش مبيةدال اآلفةةال الزراعيةةة بةؤى وسةةيلة أن يةتم إططةةار الوحةةدال الصةحية والوحةةدال البيطريةةة
بؤنواأ مواد الرش ومضادال التسمم.
– توفير وسابل اإلسعاد الالزمة .
من التواجد بمناطق الرش.

ج – توفير مالب

وم مال واقية لعمال الرش.

د – تحةذير األهةالى

هـ  -أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.
و  -مراعاة أال يتم الرش بالطابرال إال فى حالة الضرورة القصوى التى يقدرها وزيةر الزراعةة ويلةزم فةى هةذ
الحالة تحديد المساحال المطلو رش ا على طرابط وتميز تلك المساحال بلون طاص مع توضةيح العوابةق
الربيسية للطيران والمنةاطق الممنةوأ رشة ا وكةذا اسةتبعاد المسةاحال المجةاورة للمنةاطق السةكنية والمناحةل
والمزارأ السمكية ومزارأ الدواجن وحظابر الماشية بما يكفل عةدم تعةرح اإلنسةان أو الحيةوان أو النبةال
أو مجةارى الميةا أو سةابر مكونةةال البيبةة بصةورة مباشةةرة أو غيةر مباشةرة فةةى الحةال أو المسةتقبل ل ثةةار
الضارة ل ذ المبيدال أو المركبال الكيماوية.
()27

ال

اال إئم

جانب الليئتات االيلتة الوئلا ئو ث فأف الوئلا ئات الحافظو الا اةاؼ ال

اللحف ظم اييب العتئت لف الللوالت الححئم ىإ لا ئؤوته جانب لف الفقو اللياـ يلة ف اليئةم ف
عتت ويي ا لف اال إئو اللحف ظو اللعليات اللإاةئم لل ثم للا ئنب ى علئيا لف ل ات وئلا ئو ةا ه
يالححم ليييو للي باف ث ىإا الحوـ ئحتؽ عل ا لب اللأو الت اللحف ظم الحا اةيا عل ل ات
وئلا ئم لة افم يقحت الحفظ لف الالؼ ا الال ئف ا الجاإيئم االيايالوئم ث ئحتؽ ائةا اف يع
اليلع االل ى ول ات الاجلئؿ الوئلا ئات الا ايالتـ ا ا ش ف اللنازؿ لاحقئؽ

ئالحظ اف ال اايم عل انااج ايايالؾ ىإه اليلع ةعئفم ا

ا ال

()1

ئ وافئم لحلائم الححم العالم

للا ئلوف اف ئحاب يييييا لف اة ا ف ت ؿ العالـ الثالث يحفم عالم

إلؾ

ـ اف الال ئعات

الا ب ف االةافات اللإاةئم يحفم عالم اال او ف ةا ة يالححم لاحم اإا اعلؽ االل ياةافم
ولئا ئم
ائلاناً لف اللل ع يلتى اآلثا الةا ة الناجلم عف الل ات الوئلئاةئم اللةافو لللإا ث فقت
لح

لاتة ف اان ف اليئةو الق لئو لياللو اللإا

اللاته اللةافم لللإا

ل ب ايالتليا ايؿ وؿ إلؾ يئاف لاىئايا ث ح حت يإلؾ ن

اال ل فق ه اـ  13الا نحت عل
لالؿ عللئات الاحنئع

اـ  1لينو  2117اؤوت عل ة ه ياللو
اللاتة

ف " اللاتة اللةافم لللإا  :ى لاتة ئاـ إةافايا إل اللإا
اللعالجم

الاجيئز

النقؿ اليياب اقنئم

الاللئؼ

للااثئ الفعل

اللحالؿ عل اللإا
ال ايالتـ اللاتة اللةافم ي ا يبيئعايا
وانت ليا ائلو اةئم

لـ اوف

حت إاايا ولإا ث ولا ال ايالتـ ولو ف إاة ي ا

ال الالؿ اللاتة اللةافم لللإا عل

اةاؼ إل اللإا للحفاظ عل الل احفات الالإ ئم
ف إات اليئاؽ نإو
يع

العلؿ عل احيئنيا "

نو ات ئنلأ الال ث الوئلئاة

اللعاتف الثقئلو والزةيؽ ال حا

اللل ثات

الل ات الا

حئانا نائجو احا ا اللإا عل نييم لف

ث ى لا ئحتث يالنييم لال ث االيلاؾ الاى ئاـ حئتىا

لف اللئاه اللل ثو يلثؿ ىإه اللعاتف ث وإلؾ النيااات الا

( )1د /موسى محمد حسن موسى  ،مرجع سابق  ،ص  244وما بعدها.
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انيت ف

لل ثم فالا

لنيا

اللعاتف الةا ة انقليا ال

الحئ اـ االنياف الإى ئالإى علئيا ث اىـ لحات الال ث الفئزئاة
االا يم اللاياابم االلبا الحلةئم ث احا ؿ

اللللفات الحناعئم لللفات الح ؼ الحح

()1

الال ئعات يت جات للالفم لنع ال ث اال إئم ياللعاتف الثقئلو

عاتة ا جع لحات الال ث ياللعاتف الثقئلم ال عتة ال
الح ؼ الحح
اللل ثات عل

ىليا اللللفات الحناعئم لللفات

االا يو اللاياابم االلبا الحلةئم ث لعؿ اللللفات الحناعئم الب الؾ
إا االنياف

ئؤتى ح ليا ال جيلو ال الحاؽ يالغ الة

لف عته ب ؽ إلا عف ب ئؽ لئاه الل ب الا ى
الثؿ ف لز عات

حئ نات

ايلاؾ

يو ث ى احؿ الئو

ىـ اال إئم ث الا عف ب ئؽ اللإا إااو ث ي ا

()2

اقتـ يحئ ة ل ئ ب يااليونت ئم لئ
الحناعئم ثحئث وانت ىإه اليحئ ة حا

لثاؿ للال ث ياللعاتف الثقئلم عف ب ئؽ اللللفات
ال ةئي

ا اةؿ اليائنئات اللحت

ليت حاجو يواف

االيونت ئم ة احئيا لف الث ه اليلوئم ثـ ىيب إناجيا الئ ل لف 161بف ف الئ ـ عاـ 1963
إل 7بف فقب عاـ  1975ال

اؿ لف إلؾ االف حي لاؤىا اإ ا لل ثا انيعث لنو ال اة الو ئيو

اقؿ يو نييم ا ويجئف ابف ف ؽ يبحو االيلاؾ اللئام ث لا ا يلاؾ الا االيث يالحئاة فإنيا
احي لل ثم فايتة لتئتة اليلئم ث الوؿ لب تاىـ عل ليايلوئيا

()3

 -3الال ث اليئ ل ج لال إئو
الال ث اليئ ل ج

لحبل ظي ف

اةؿ الثلانئنات لف الق ف العل ئف او ف اللل ثات ف

الال ث اليئ ل ج عيا ة عف جياـ للالفو اايلو للاواث لثؿ الفئ يات اليوا ئا البفئلئات ى ااا
نائجو لاتلؿ االنياف نلابااو ثنا اعاللو لع اليئةو اللحئبو

( )1فقد تناولته عدة قوانين بشكل غير مباشر كالقانون رقم  41لسة  4912بشان حماية ن ر النيةل والمجةارى المابيةة
 ،وكذلك قانون البيبة والبحتة التنفيذية  ،وايضا بعح القرارل الوزاريةه كةالقرار رقةم 33لسةنة  4915فةى شةؤن
الباعه الجابلين والقرارال المعدلة له والمنفذ له  ،كةذلك قةوانين النظافةة العامةة ونظافةة المحةل العامةة  ،والقةرار
الجم ورى رقم  191لسنة  4951فى شؤن االوعية التى تستعمل فى المواد الغذاية .
( )2د /محمد السيد أرناإوط ،مرجع سابق ،ص .244
( )3د /ماجد راغ الحلو  ،مرجع سابق ،ص .225
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ييع

ئعت الال ث اللإاة يالواةنات الحئم (اليئ ل ج ) لف لي

اتـ ان اع الال ث فاللإا ات ئال ث

الواةنات الحئم واليوا ئا الةا ه التئتاف الليييو لالل ا

ث ئنلا ىإا الن ع عاته ياناقاؿ ىإه
والإياب الفة اف الا ااا

الواةنات اللل ثو لللإا عف ب ئؽ الحل ات الناالو لللوئ يات االل ا

ييا ف اللالب لف القاإ ات ث الا نائجو احلؿ اللإا ي ايبو الواةنات التائقم الل ج ته ف
لا وو ت ف حفظ
للحل ـ ال ل
اال انو
ال ياة

الج

اي ئت لته لف الزلف للا ئؤتى ال الايلـ اللإاة ث ولا ات ئ جع إلؾ يالنييو
الحئ اف ايؿ إيحو

()1

ئعت ىإا الن ع لف الال ث اللإاة االوث حت ثا ف ال ااع ث

ـ إلؾ ال ااعتى لب ة لف حئب يو ال احؿ ت جاو ياى حاؿ لف االح اؿ ال الال ث
()2

ات اىاـ يحلائم اليئةم اللإاةئم لف الال ث يالواةنات الحئمث اان ف ل اايو اال إئم انظئـ اتا ليا اـ
 11لينم  1966إلؾ ف اوث لف ل ةع ث الل ةع اال ؿ ى لا اةت يو اللاته  4لف القان ف
اللإو

يانو " اعاي ا

إئم ةا ة يالححم في ا ح اؿ اآلائم:
بفئلئات لف لأنيا إحتاث الل

) (1إإا وانت لل ثم يلئو يات

ياإلنياف.

) (2إإا وانت احا ي عل ل ات يالم احتث ة ا لححم اإلنياف إال في الحت ت اللق ة ياللاتة
.11
) (3إإا اتا ليا لل
اللإا

الل اب

لئ

يأحت ا ل ا

اللعتئم الاي انقؿ عت اىا إل اإلنياف عف ب ئؽ

حالؿ للئو ياايا وانت ىإه ا

إئم ع ةم للال ث ".

الل ةع الثان ى ح حت يو عجز اللاتة  7لف القان ف اللإو
" ئجب ف او ف لاوف اتا ؿ ا

حئث اةت يانو

إئم ليا فاة تاةلا اللا ابات النظافم الححئم الاي ئحت ياحتئتىا

ا ا لف زئ الححم".
الل ةع الثالث ى لاح حت يو ن

اللاته  8لف القان ف اللإو

" ئجب ف ئو ف الللالل ف في اتا ؿ ا عإئم لالئف لف االل ا
ئحت ياحتئت إلؾ ا ا لف زئ الححم ".

( )1د /ماجد راغ الحلو  ،مرجع سابق ،ص .263
( )2د /محمد محمد عبد امام  ،مرجع سابق  ،ص .401
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حئث اةت يانو
اللعتئم

ئ حاللئف للئو ياايا

الل ةع ال ايع ى ف الحقئقو ن
ح ح يو ن

عاـ ئقة ية ه لل جلئع اال إئم لف اللل ثات اللئو يئم

اللاته  12لف القان ف اللإو

" ئجب ف او ف ا

إئم اللاتا لم لحلئا

حئث اةت يانو
الليا تة

اللعتة للاحتئ لالئم الالا لف اللئو يات

الل ةئم ئج ز ل زئ الححم يق ا لنو ف ئحتت لعائئ يوا ي ل جئم ليإه الل ات اللإاةئم" .
ابيئقا ليإا القان ف احت اليئت زئ الححو عتت لف الق ا ات ال از ئم لنيا الق ا
يالا ابات النظافم الححئم ال اجب ا اف ىا ف

 1967اللا

اـ  97لينم  1967اللا
لف االل ا

اـ  96لينم

لاوف اتا ؿ اال إئم ث وإلؾ الق ا

يالا ابات ئجب ا اف ىا ف الللاللئف ياتا ؿ اال إئم للااوت لف لل ىـ

اللعتئم اج ا ات فححيـ
لا ايعو لف ا ا ات از ئم لا اةلنو لف اج ا ات

عل ال ـ لف اىلئم القان ف يالؼ لإو

الا ابات حا لو ث اال اف ال ااع العلل ات اثيت اف ىإه االج ا ات االلا ابات لـ ا ةع ل ةع
الابيئؽ لف ايؿ الجيات اللعنئو لئ

ىناؾ تلئؿ ة للا ابلعنا يو الححؼ حياح وؿ ئ ـ عف

حاالت الايلـ الا احتث نائجو ال ث اال إئو ياللو يات اليالو

()1

ائلاناً لف اللل ع يلتى اآلثا الةا ة الناجلم عف الال ث اليئ ل ج لللإا ث فقت لح
ف

اان ف اليئةو الق لئو لياللو اللإا
ااي عل اتا ؿ ا

اال إئم ت
لي الج لاحم

لاتة

اـ  1لينو  2117لن لف لالليا اليئةم الق لئو لياللم

إئم فقا حواـ الق انئف الق ا ات إات الحلو يياللو اللإا

فقا

وإلؾ الاحقؽ لف ا اف اإللا ابات الل احفات القئايئم الللزلم ف جلئع عللئات
()2

اتا ؿ اال إئم

( )4راجع تقرير سكاى نيوز عربيه عدد االربعاء 22مار

 2041بعنون التسمم "يجتاح" مدار

( )2راجع نص الماد  3الفقر  2من قانون ال يبه القوميه لسالمه الغذاء رقم  4لسنه . 2041
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مصريه.

الخاتمة
إف اليتؼ ا يايي لف الؾ الت ايم وانت اليحث في فةؿ ال ياةؿ اللناييم لل اجيم الال ث
اللإاة ث ي ا وانت حلائم ئ ليال ة لق ة يل جب اان ف اليئةم ث

حلائم ليال ه لق ه يل جب

اان ف اليئةم الق لئم لياللم اللإا
علئم فقت نايئنا ف ت يانا ال لائل :
ف ى اع ئؼ تائؽ للال ث ئجب ف ئةـ ثالث عناح

 -1إجلاع الفقم عل

العحن اال ؿ حت ث الئئ ف اليئةم

ال يب البيئع ا ة ث اللاة ث الج ىث يلعن

ف الال ث ئلوف ف ئحئب وؿ لو نات اليئةم ث العنح الثان
يفعؿ لل

اان ن

ةئيئمث

ف ئو ف الالئئ ف اليئةم

ث العنح الثالث لقاةاه ج ت آثا ةا ة اقع عل

اليئةم نائجم

لاتلؿ اإلنياف
 -2ال ئيابئع حت اف ئقئـ حت تاً جالته يئف الال ث اللإاة
اللالثؿ ف الليا

يححو اللل

ا الال ث النالِّ عف الليا

الة

اللنال النااج عنو

نائجو لا ئانا لو لف ا إئو ث يئف االة ا اليئةئو

يالا ازف اليئة ث الإى ئنعو

يت ه عل ححو االنياف

الإى ئعالت عل ىإه اليئةو ف بعالو ل ايو
ـ اف اللإا

-3

اليئةو ال ئنفحالف ث فاللا

الي ا

الا يو اايـ للا ؾ النااج اللإا فلـ

ئياـ اللل ع ف اان ف حلائم اليئةو اـ  4لينو  1994يالن
عل

اج ئـ ال ث اللإا يؿ ا ؾ الل ة ع يت ف انظئـ ال ئع

ح احو ف لاته لياقلو
ث الؾ لف النقاب الا

اؤلإ عل اللل ع اللح ى ف ىإا الحتت واف ئجت يو يعت اف ظي اىالالو ياليئةو
يااثئ الاقتـ العلل يليئا علئيا حئانا اف ئعالج ال ث اللإا
 -4إئلاناً لف اللل ع يلتى اآلثا الةا ة الناجلم عف الال ث اللإاة فقت حت اان ف اليئةو
الق لئو لياللو اللإا

اـ  1لينو 2117

يو لنو ف ةلاف ياللم اال إئم لف وافم

الللاب لاحو اللياحتثم لنيا واال إئم اللعالجم لعاعئاً ث

اال إئم اللح ة اثئاً

وهللا ولي التوفيق ،،،
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قائمة المراجع

 .4د /أبو الطير أحمد عطية ،االلتزام الدولى بحماية البيبة البحرية والمحافظة علي ا من
التلوث ،رسالة دكتورا كلية الحقوق جامعة المنوفية.4995 ،.
 .2د /أحمد حشيش ،المف وم القانونى للبيبة فى ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر ،بحث
مقدم ضمن موضوأ األطر القانونية لمإثرال البيبة على اإلنسان الذى نظمته كلية حقوق
طنطا سنة.2004
 .3د /أحمد عبد الكريم سالمة  ،الحماية القانونية لبيبة العمل في ظل سياسة الطصطصة
:دراسة حول حق العمال في بيبة عمل سليمة و صحية  ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية
كلية الحقوق جامعة المنصور  ،عدد .4991 ،24 .4د /أحمد عبد الكريم سالمه  ،مبادئ حماية البيبة في القوانين الوضعية و الشريعة ،
مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  -كلية الحقوق جامعةالمنصورة  ،عدد ، 4995، 41
ص .2
.5

ت /حلت لحل ت يعت ث إياق ا لق اعت اللية لئو اللتنئو ف لنازعات الال ث اليئة ث

تا النيةو الع يئو ث .1994
 .6د /إسماعيل نامق حسين  ،المسبإلية المدنية الناجمه عن التلوث الغذابى (دراسة
تحليلة مقارنة )  ،مجله المفكر  ،جامعة محمد طيدر بسكرة  ،الجزابر  ،عدد.44
 .1د /ثرول عبد الحميد  ،االضرار الصحية الناشبة عن الغذاء الفاسد او الملوث (
وسابل الحماية من ا – ومشكالل التعويح عن ا )  ،دار الجامعه الجديد .2001،
 .1د /حسةةين عثمةةان  ،االطةةر القانونيةةة لمةةإثرال البيبةةة علةةى االنسةةان  ،بةةدون ناشةةر ،
.2004
 .9د /داوود عبد الرازق الباز  ،األسا الدستورى لحماية البيبة من التلوث فى دولة
الكويل «دراسة تحليلية فى إطار المف وم القانونى للبيبة والتلوث» ،مطبوعال مجل
النشر العلمى ،جامعة الكويل.2003 ،
 .40د /رضا عبد الحليم عبد المجيد  ،الضوابط القانونية الستطدام المبيدال والمطصبال
 ،دار الن ضة العربية .2000 ،
 .44د /سمير حامد الجمال  ،الحماية القانونية للبيبة  ،دار الن ضه العربية .2001 ،
 .42د /شةةتوى حكةةي م  ،مبةةدأ االحتيةةاط فةةى المسةةبولية المدنيةةة عةةن االضةةرار البيبةةة  ،دار
الجامعه الجديد .2041 ،
 .43د /صالح عطية سليمان ،أحكام القانون الدولى فى تؤمين البيبة البحرية ضد التلوث،
رسالة دكتورا  ،جامعة اإلسكندرية.4961 ،
 .44د /صالح عطية سليمان ،أحكام القانون الدولى فى تؤمين البيبةة البحريةة ضةد التلةوث،
رسالة دكتورا  ،جامعة اإلسكندرية ،سنة .4961
 .45ت /حالح التئف عال ث القان ف الت ل لليئةمث تا النيةم الع يئمث .1996
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 .46د /على سعيدان  ،حماية المواد الغذابية من ططر التلوث اإلشعاعي في التشريع
الجزابر ،
المجلة الجزابرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية  ،الجزابر،عدد .2001 ،4
 .41د /عوح هللا عبد شراقه  ،المسبولية المدنيه عن أضرار التلوث البيبى فى القانون
المصرى وقوانين البالد العربيه والشريعه االسالميه (دراسة مقارنه)  ،رساله دكتورا ،
كلية الحقوق جامعه القاهر . 2001 ،
 .41د /ماجد راغ الحلو ،قانون حماية البيبة فى ضوء الشريعة اإلسالمية ،دار الجامعه
الجديدة باإلسكندرية.2001 ،
 .49د /مبروك سعد النجار ،تلوث البيبة فى مصر ،المطاطر والحلول ،ال يبة المصرية
العامة للكتا .4994 ،
 .20ت /لحلت اليئت ناؤ ب ث اإلنياف ال ث اليئةمث التا اللح ئم اللينانئمث البيعم
الثالثمث 1997
 .24د /محمد النجار  ،أثر غش الغذاء على صحه االنسان  ،مإتمر حق المواطن فى
الغذاء السليم كاسا للتنمية البشرية  ،الجمعية المصرية للط والقانون .4996 ،
 .22د /محمد محمد عبد امام  ،الحق فى سالمه الغذاء من التلوث فى تشريعال البيبة
(دراسة مقارنه فى القانون االدارى ) ،دار الجامعه الجديد االسكندرية .2004 ،
 .23د /محمد مصطفى يون  :حماية البيبة البحرية من التلوث ،دار الن ضة العربية،
.4996
 .24د /محمد مصطفى يون  :حماية البيبة البحرية من التلوث ،دار الن ضة العربية،
.4996
 .25د /محمود حسام محمود لطفى ،الحماية القانونية للبيبة المصرية (دراسة للقوانين
الوضعية واالتفاقيال الدولية النافذة) ،القاهرة.2004 ،
 .26د /مصطفى عفيفى  ،د /نبيله اسماعيل رسالن  ،د /محمود احمد طه  ،د /رياح
صالح عبد الحافظ  ،قانون البيبة  ،مطبعه جامعه طنطا  ،بدون سنه نشر.
.21

ت /لعػ ػ

عي ػػت الاػ ػ اب ث ت /لح ػػبف لعػ ػ

عي ػػت الاػ ػ اب ث جػ ػ اةـ الالػ ػ ث ل ػػف

الناحئائف القان نئم الفنئم ث لنلأ اللعا ؼ ث 1986
 .21د /موسى محمد حسن موسى  ،سبل حماية الصحه العامه من االمراح فى الفقة
االسالمى والقانون الوضعى  ،رساله دكتورا  ،جامعه المنوفيه .2044 ،
 .29د /نبيلة رسالن ،مسبولية الشركال عن اإلضرار بالبيبة والتؤمين عن ا ،بحث مقدم
إلى مإتمر «األطر القانونية لمإثرال البيبة على اإلنسان» كلية الحقوق ،جامعة طنطا،
.2004
 .30ت /ىتى حالت الق ش ث الال ث يااللعاع الن ى ث تا النيةو الع يئم ث .1997
 .34د /وحيد عبد المحسن محمود القزاز ،المسبولية المدنية عن تلوث البيبة الزراعية،
رسالة دكتورا  ،طنطا ،سنة .2004
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 .32د /وحيد عبد المحسن محمود القزاز ،المسبولية المدنية عن تلوث البيبة الزراعية،
رسالة دكتورا  ،طنطا ،سنة .2004
 .33ت/عيت ال ىاب لحلت عيت ال ىاب ث اللية لئم عف ا ة ا النااجم عف ال ث اليئةمث
يالم توا اهث القاى ةث 1994
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