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الطاعن ين ىما من أبناء محافظة اإلسكندرية وأعضاء بحممة"إسكندرية ما بقتش مارية" ،والميتمين بإستعاده حقوق بنات
وأبناء محافظة اإلسكندرية،وأصبح من المعموم بالضرورة أن اإلسكندرية تشيد فى أغمب أوقات العام أمطار غزيرة تصيب

حياة المواطنين بالشمل التام ،بسبب عدم تصريف ىذه المياة ،وتتحول شوارع اإلسكندرية بيا لبرك مياة تعطل السير
ومصالح المواطنين.

 012شارع الدلتا – سبتورتنج – محافظة اإلسكندرية – تميفون وفاكس 035908498 & 01023811147

بريد إلكرتوين  nchrl@nchrl.org :املوقع اإللكرتو ى www.nchrl.org :
مكتب القاهرة 08:شارع القصر العيين – الدور الثالث – جاردن سييت

1

فبدال من أن يستفيد المواطنين بالخير الذي يأتي من السماء فى تعمير األرض من خالل تصريف ىذه المياة إلستخداميا
األستخدام األمثل ،يتم إىدار ىذه الموارد دون عائد من زاوية ،ومن زاوية أخري تتسبب فى أضرار اقتصادية وبيئية
لممحافظة التى كانت تسمي من شدة جماليا "عروس البحر المتوسط" لتصبح بسبب األىمال لعنوان لمفوضي فى السنوات

األخيرة.

وحيث أن الطاعنين من سكان المحافظة وقد أصابيم أضرار من ىذا األىمال فقد قاموا بالتقدم بطمبات لمجيات اإلدارية

بالمحافظة إلصدار ق ار ًار بإنشاء مجاري لمياة األمطار بشوارع محافظة اإلسكندرية ،إال أن الجيات اإلدارية لم تجيب
طمباتيم بالمخالفة لمدستور والقانون مما حدا بيم إلقامة ىذا الطعن
وقد ذىبت المحكمة االدارية العميا الى ان:

" القرار االدارى السمبى يتحقق عندما ترفض الجيو االدارية أو تمتنع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عمييا اتخاذة

بحكم القانون  ،ويتعين لقيام القرار السمبى أن يكون ثمة الزام عمى الجيو االدارية باتخاذ قرار معين"
( الطعن رقم  222لسنة  28ق جمسة  4/5/1985س  330ص ) 1017

ويقول المستشار /محمد ماىر أبو العنين فى مؤلفو " الموسوعة الشاممة فى القضاء اإلداري" الكتاب األول ص: 131
"والواقع أن المشرع قدر أن ىناك بعض الحاالت التى يجب فييا عمى اإلدارة اإلفصاح عن إرادتيا فييا ولكنيا تمتنع عن
اإلفصاح عن ىذا اإلرادة فيظل صاحب الشأن فى حيرة من أمره ألنو ليس ىناك قرار إيجابي يحدد مركزه القانوني أو

يؤثر فى ىذا المركز من ىنا أجاز المشرع لصاحب الشأن أن يطعن فى ىذا المسمك السمبي بوصف أن إرادة الجية
اإلدارية قد تمثمت فى االمتناع عن اتخاذ قرار ما"...

ولما كان مسمك المطعون ضدىم يشكل ق ار اًر سمبياً باالمتناع عن إصدار قرار بإنشاء مجاري لمياة األمطار بشوارع محافظة

اإلسكندرية ،قد جاء مخالفاً لمدستور والقانون ،وذلك لألسباب األتية:
أسباب الطعن
أوالً :مخالفة القرار الطعين لمقانون

تنص المادة األولي من القانون رقم  33لسنة  1390بشأن صرف المتخمفات السائمة عمى:
" في تطبيق أحكام ىذا القانون تطمق (شبكة المجاري) عمى اإلنشاءات التي تعد لتجميع المتخمفات السائمة من المساكن
والمصانع والمحال العامة والتجارية والصناعية وغيرىا ومياه الرشح واألمطار لغرض التخمص منيا بطريقة صحية بعد تنقيتيا

أو بدون تنقية .

وتعتبر المجاري عامة إذا أنشئت بأموال عامة أو أنشئت بأموال خاصة في طرق عامة أو في طرق خاصة مفتوحة لممرور

العام واتصمت بشبكة مجاري عامة".
كما تنص المادة  13من القانون سالف الذكر عمى"":
"ال يجوز إنشاء شبكة مجاري خاصة إال بترخيص من الجية القائمة عمى أعمال المجاري .
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ويجب أن تتوافر في ىذه الشبكات والمتخمفات المنصرفة فييا الشروط والمواصفات الفنية التي يصدر بيا قرار من وزير
اإلسكان والمرافق".
بينما تنص المادة  02من قانون صرف المتخمفات السائمة سالف الذكر عمى:

"الجية القائمة عمى أعمال المجاري ىي الجية اإلدارية المختصة".

وحددت الالئحة التنفيذية لقانون المتخمفات السائمة الصادرة بقرار وزير اإلسكان والمرافق رقم  649لسنة  1962بشأن

الالئحة التنفيذية لمقانون رقم  33لسنة  1390فى شأن صرف المتخمفات السائمة حيث نصت بالمادة األولي منيا عمى:

" تكون إدارة اإلسكان والمرافق بالمدينة ىي الجية المحمية القائمة عمي أعمال المجاري العامة بالنسبة لما يقع من ىذه
المجاري في دائرة اختصاصيا اإلداري .

وعمي اإلدارة المذكورة تحديد الشوارع بالمناطق التي يمكن أن تستوعب شبكة المجاري كميات الصرف الخاصة بالعقارات

الواقعة عمييا واإلعالن عن ذلك واخطار مالك تمك العقارات لمتقدم بطمب التوصيل إلي المجاري خالل مدة شيرين من
تاريخ اإلعالن كما تحدد ىذه المدة بثالثة شيور من تاريخ انتياء المبني أو المنشأة بالنسبة لما يستجد إنشائو مستقبال في

كل من ىذه المناطق".

وجاء القانون رقم  33لسنة  1313بشأن نظام اإلدارة المحمية بالمادة  01ليعطي لممحافظ صفة تنفيذية فى
نطاق محافظتة حيث نصت عمى

" يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات اإلدارة المحمية وفقا ألحكام ىذا
القانون جميع السمطات واالختصاصات التنفيذية المقررة لموزراء بمقتضى القوانين والموائح ويكون المحافظ في دائرة

اختصاصو رئيسا لجميع األجيزة والمرافق المحمية.

وتكون لممحافظ السمطة المقررة لموزير بالنسبة لمق اررات الصادرة من مجالس إدارات الييئات العامة التي تتولى مرافق

عامة لمخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى اإلشراف عمى المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الو ازرات التي لم تنقل اختصاصاتيا إلى

الوحدات المحمية فيما عدا الييئات القضائية والجيات المعاونة ليا وذلك بإبداء المالحظات واقتراح الحمول الالزمة في
شأن اإلنتاج وحسن األداء  ،كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير المالئمة لحماية أمنيا" .

بينما أعطي قانون اإلدارة المحمية سالف الذكر الوحدات المحمية – كال فى حدود أختصاصو – سمطة إدارة

وانشاء جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتيا ،حيث نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر عمى:

" تتولى وحدات اإلدارة المحمية في حدود السياسة العامة والخطة العامة لمدولة إنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة
في دائرتيا.
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كما تتولى ىذه الوحدات كل في نطاق اختصاصيا جميع االختصاصات التي تتوالىا الو ازرات بمقتضى القوانين والموائح
المعمول بيا وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بيا قرار من رئيس الجميورية  ،وتحدد
الالئحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءىا وادارتيا والمرافق التي تتولى إنشاءىا وادارتيا الوحدات األخرى

لإلدارة المحمية.

كما تبين الالئحة ماتباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من االختصاصات المنصوص عمييا في ىذه المادة.

وتباشر المحافظات جميع االختصاصات المتعمقة بالمرافق العامة التي التختص بيا الوحدات المحمية األخرى" .

وىو ما أكدت عميو المادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لقانون اإلادارة المحمية والصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء

رقم  121لسنة  1313والتى نصت عمى:

"تتولى وحدات الحكم المحمي في نطاق السياسة العامة لمدولة والخطة وعمى النحو المبين في ىذه الالئحة إنشاء وادارة
جميع المرافق العامة الوقعة في دائرتيا وذلك عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجمس الوزراء مرفقاً قومياً .
كما تتولى مباشرة جميع االختصاصات التي تتوالىا الو ازرات بمقتضى القوانين والموائح المعمول بيا .

وتباشر المحافظة جميع االختصاصات المتعمقة بالمرافق العامة التي ال تختص بيا الوحدات المحمية األخرى .
ويكون لألحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة االختصاصات التي تتوالىا المراكز طبقاً ألحكام ىذه

الالئحة".

كما تنص المادة  1من الالئحة سالفة الذكر عمى:

" تتولى المحافظة في مجال اإلسكان والشئون العمرانية والمرافق البمدية دراسة ومراجعة مشروعات التخطيط العمراني في

د ائرتيا والموافقة عمى الخطط المتعمقة باإلسكان والمرافق واعتماد تصميم المشروعات والتصرف في األراضي المعدة

لمبناء الممموكة لمدولة ووحدات الحكم المحمي ،طبقاً لمقواعد التي يضعيا مجمس المحافظين وتمويل وانشاء مشروعات

االسكان االقتصادي .

وتباشر الوحدات المحمية كل في دائرة اختصاصيا األمور اآلتية :

·تقرير احتياجات مواد البناء والعمل عمى توفيرىا ووضع قواعد توزيعيا .
·إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة عمميات المياه والصرف الصحي ومراكز الصيانة وانشاء مزارع المجاري ومشروعات

إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة لممشروعات التي تخدم المحافظة .

".....................................................

بينما تنص المادة  10من ذات الالئحة عمى:

تباشر المحافظة في إطار السياسة العامة والقواعد التي تضعيا وزارة الري ما يأتي :

صيانة وتطيير المجاري المائية التي تخدم المحافظة .
صيانة المصارف التي تقع بكامميا داخل المحافظة .

تشغيل وصيانة محطات الري والصرف التي تخدم زمام المحافظة .
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استغالل المياه الجوفية بدق اآلبار الالزمة وتركيب الظمميات في المواقع وكذلك أعمال صيانة اآلبار .
تطيير وصيانة مجاري الري والصرف الخصوصية .
االشراف عم ى تنفيذ المناويات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التي توجب ادخال بعض التعديالت عمى المناوبات .
تحويل المساقي والمصارف الخصوصية إلى مجاري عمومية .

ازالة التعديات والمخالفات المتعمقة بالري والصرف وتجريف التربة .
الموافقة عمى انشاء مشروعات الري والصرف الجديدة "...................

وبتطبيق النصوص سالفة الذكر عمى دعوانا نجد أن المشرع قد عرف شبكة المجاري بأنيا "اإلنشاءات التي تعد

لتجميع المتخمفات السائمة من المساكن والمصانع والمحال العامة والتجارية والصناعية وغيرىا ومياه الرشح واألمطار
لغرض التخمص منيا بطريقة صحية بعد تنقيتيا أو بدون تنقية ".وذلك بالمادة األولي من القانون رقم  33لسنة
 1390بشأن صرف المتخمفات السائمة ،وىو ما يدخل تصريف مياة األمطار بشبكات المجاري وفقا لتعريف القانون
المذكور ،بينما حدد المشرع فى المادة  13من قانون تصريف المخمفات السائمة سالفة الذكر الجية القائمة عمى
أعمال المجاري كجية وحيدة لمترخيص والموافقة إلنشاء شبكات المجاري وفقا لمعايير محددة ،بينما جاءت المادة

 02من القانون سالف الذكر وكذلك المادة األولي من الالئحة التنفيذية لو والصادرة بقرار وزير اإلسكان رقم 933

لسنة  1390لتحدد إدارة اإلسكان والمرافق بالمدينة كجية محمية قائمة عمى أعمال المجاري العامة والتى يكون من
أختصاصيا تحديد الشوارع بالمناطق التى تستوعب شبكات المجاري ،عمى النحو الذي سمف ذكره.

وىو ما راعاه المشرع فى قانون اإلدارة المحمية الصادر بالقانون رقم  33لسنة  1313حيث أعطي المحافظ صفة

تنفيذية بوصفو ممثالً لمسمطة التنفيذية فى إطار محافظتة ،كما أعطي المشرع سمطات وصالحيات لموحدات اإلدارية

المحمية لمقيام بدورىا فى إدارة وانشاء المرافق العامة الداخمة فى اختصاصيا ،ومنيا ما نصت عميو الالئحة التنفيذية
لقانون اإلدارة المحمية بأختصاص تمك الوحدات ·إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة عمميات المياه والصرف الصحي

ومراكز الصيانة وانشاء مزارع المجاري وكذلك الموافقة عمى مشروعات الري والصرف الجديدة.

ومن كل ما تقدم فأن إنشاء شبكات مجاري لتصريف مياة األمطار بمحافظة اإلسكندرية ىو أختصاص أصيل وعمل

من أعمال الجية اإلدارية كان من الواجب أن تتخذه بموجب القانون ،وىو األمر الذي يكون معو قد خالف المطعون
ضدىم القانون مما يحق لمطاعنين إقامة ىذا الطعن طالبين فيو الحكم بطمباتيم.

ثانياً :مخالفة القرار الطعين لمدستور

تنص الفقرة األولي من المادة  30من دستور  0210المعدل عمى:
وحسن استغالليا ،وعدم استنزافيا ،ومراعاة
"موارد الدولة الطبيعية ممك لمشعب ،تمتزم الدولة بالحفاظ عميياُ ،
حقوق األجيال القادمة فييا"
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كما تنص المادة  17من الدستور عمى:
" تكفل الدولة لممواطنين الحق فى المسكن المالئم واآلمن والصحى ،بما يحفظ الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة
االجتماعية.

وتمتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية ،و تكفل إسيام المبادرات الذاتية والتعاونية

فى تنفيذىا ،وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدىا بالمرافق األساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل لممدن
والقرى و استراتجية لتوزيع السكان ،بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة لممواطنين و يحفظ حقوق

األجيال القادمة.

كما تمتزم الدولة بوضع خطة قومية شاممة لمواجية مشكمة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية
األساسية والمرافق ،وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ،كما تكفل توفير الموارد الالزمة لمتنفيذ خالل مدة

زمنية محددة".

بينما تنص المادة  111من الدستور عمى:
"تكفل الدولة توفير ما تحتاجو الوحدات المحمية من معاونة عممية ،وفنية ،وادارية ،ومالية ،وتضمن التوزيع
العادل لممرافق ،والخدمات ،والموارد ،وتقريب مستويات التنمية ،وتحقيق العدالة االجتماعية بين ىذه الوحدات،

طبقًا لما ينظمو القانون.

وبتطبيق النصوص السابقة عمى دعوانا نجد أن المشرع الدستوري قد حرص عمى النص عمى حماية موارد الدولة
الطبيعية واعتبرىا ممك الشعب ومما ال شك فيو أن مياة األمطار ىي جزء من الموارد الطبيعية والتى ىي ممك

لمشعب بموجب الدست ور والدولة تمتمزم بحمايتيا والحفاظ عمييا ،كما ضمن المشرع الدستوري لممواطنين
المصريين الحق فى المسكن المالئم والصحي بموجب نص المادة  17بما يحفظ الكرامة اإلنسانية والعدالة
االجتماعية وىي أمور ال تستقيم مع اإلذالل والمعاناه الذي يعانييا الطاعنين وغيرىم من أبناء وبنات اإلسكندرية

عندما تتحول شوارع اإلسكندرية لبرك ومستنقعات بسبب تراكم مياة األمطار.

كما إلزم المشرع الدستوري الدولة بالتوزيع العادل لممرافق والخدمات والموارد عمى الوحدات اإلدارية المحمية من

خالل توفير ما تحتاجو ىذه الوحدات من معاونة عممية وفنية وادارية ومالية عمى النحو سالف ذكره.

ومما تقدم فأن القرار الطعين قد خالف المواد  30و 17و 111من الدستور مما يحق لمطاعنين التمسك بطمباتيم
بإلغاء القرار الطعين.
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ثالثاً  :توافر ركني الجدية واالستعجال

حيث أنو من المستقر عميو ان من حق المدعي وقتما توافر في دعواه ركني الجدية واالستعجال أن يطمب في
عريضة دعواه طمبا مستعجال ،وأن عمى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب ليذا الطمب إذا استبان ليا من

ظاىر األوراق أن طمبو قائم عمى أساس الجدية وعمى وجو االستعجال .
-1ركن الجدية

وىو متوافر من قبل الطاعنين ،حيث أن الطاعنين قد تقدموا بطمبات لجية اإلدارة إلنشكاء شبكات لممجاري

لتصريف مياة األمطار دون مجيب.
-2ركن االستعجال

أما عن االستعجال فإن ليس ىناك وجو لالستعجال أكثر من أن استمرار القرار الطعين يعنى استمرار لمعاناه
الطاعنين وأىالي اإلسكندرية كمما تمطر السماء باألمطار حيث ستتعرض محافظة اإلسكندرية وفقا لييئة
ميناء اإلسكندرية لنوات "الشمس الصغيرة" و"السموم" و"الحسوم" و"الشمس الكبيرة" و"البرد والعجوزة" ، 1وىو

األمر الذي سيؤدي لتعطيل مصالحيم وأشغاليم ويؤدي النتياك حقيم فى المسكن المالئم والصحي وىي

الحقوق المكفولة بموجب الدستور.

بناءاً عميو

يمتمس الطاعنين من عدالة المحكمة تحديد أقرب جمسة لمحكم لو باآلتى:
أوالً :بقبول الطعن شكالً

ثانيا:وبصفة مستعجمة بوقف تنفيذ القرار السمبي باالمتناع عن إنشاء شبكات مجاري لتصريف مياة األمطار بمحافظة
اإلسكندرية  ،مع ما يترتب عمى ذلك من أثار .مع األمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودتو بدون إعالن.
ثالثا :وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عميو من آثار مع إلزام المطعون ضدىم بالمصروفات ومقابل

أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطاعن األخرى
وكالء الطاعنين
أحمد راغب

رامي أبو العال
رامي عيد
المحامى
 1لإلطالع عمى كشف بنوات اإلسكندرية وفقا لييئة ميناء اإلسكندرية راجع ىذ 1الرابط
http://www.apa.gov.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=146&lang=eg
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أحمد محمد حشمت

أحمد ارغب عبد الستار

أسامة محمد الميدى

حسام عبد الحميم حداد
أحمد محمد جبر

عمى محمد دياب

كريم عمى عبد الحي

رامي أبو العال إبراىيم

محامـــــــــــون
صحيفة إعالن
الموافق

أنو في يوم

/

محام ـ ـ ـ ـ ــون

 0213/الساعة

بناء عمى طمب كال من
مقدمة لسيادتكم كال من
 )1ماريان عيسي فيمي سيدىم
 )2رامي أبو العال ابراىيم
 .ومحميم المختار الجماعة الوطنية لحقوق اإلنسان والقانون  212شارع الدلتا – سبتورتنج – محافظة اإلسكندرية.
أنا

انتقمت وأعمنت

محضر محكمة

بصفتو

 السيد /محافظ اإلسكندرية
 السيد /وزير الري والموارد المائية
 السيد/وزير اإلسكان

بصفتو
بصفتو

 السيد/رئيس حي المنتزة

بصفتو

 السيد/رئيس حي شرق

بصفتو

 السيد/رئيس حي وسط

بصفتو

 السيد/رئيس حي غرب

بصفتو

 السيد/رئيس حي الجمرك

بصفتو

 السيد/رئيس حي العامرية

بصفتو

مخاطبا مع/
الموضوع

أنا المحضر سالف الذكر انتقمت وأعمنت المعمن إليو بصورة من صحيفة الطعن لمعمم بما جاء بيا واجراء مقتضاىا
وألجل العمم/
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