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الباحث

الشكـر والتقـديـر
الحمد والشكر هلل عمى نعمو وعطائو الذي أسبغ عمينا نعمو  ,حمداً كما ينبغي لجالل وجيو
وعظيم سمطانو وصالةً وسالماً عمى إمام المرسمين وخميل رب العالمين حبيبنا و سيدنا محمد
صمى اهلل عميو وسمم وبعد .
أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذين المشرفين
الدكتور /عبد الرحمن أبو النصر والدكتور /ساىر إبراىيم الوليد
المذان منحاني العمم واإلرشاد والنصيحة طيمة فترة إعداد ىذه الدراسة
وأتقدم بكل الشكر والتقدير واالمتنان إلى أساتذة كمية الحقوق في جامعة األزىر وأخص
بالذكر األستاذ الدكتور /فتحي الوحيدي
وكذلك أتقدم بالشكر الخاص الى األستاذ الدكتور /أيمن عبد العال
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد يد العون والدعم والمساعدة لي طيمة فترة إنجاز ىذه
الرسالة وأخص بالذكر زوجتي العزيزة التي كانت رفيقة دربي
وأخي ار أرجوا من ا﵀ تعالى أن يجعمو عمما نافعا حتى يكتب لنا فيو أج ار
وما توفيقي إال با﵀

الباحث

الممـخص

أخذت قضية اإلىتمام بالبيئة اليوائية حي اًز كبي اًر من اإلىتمام عمى الصعيد الدولي والمحمي في

النصف الثاني من القرن العشرين ,وىذا راجع إلى التقدم الصناعي والتكنولوجي اليائل واالستخدام

المفرط لوسائل النقل والطاقة والموارد الطبيعية والبشرية والنمو السكاني الكبير ,وما نتج عنو من
مموثات ىوائية وضجيج أثرت بشكل مباشر عمى حياة اإلنسان والحيوان والنبات  ,بل جميع الكائنات

الحية  .مما جعل العالم يتجو بقوة إلى وضع العديد من االتفاقيات والمعاىدات والبروتوكوالت بيدف
حشد الجيود الدولية لمعالجة قضايا التموث البيئي اليوائي  ,وانعكس ىذا االىتمام عمى القوانين

المحمية بل عمى الدساتير ,وقد تناولنا في ىذه الدراسة إتجاه المشرع الفمسطيني في القانون األساسي

المعدل  3002بالنص صراحة عمى أن حق اإلنسان في بيئة نظيفة ومتوازنة ىي حق من حقوق
اإلنسان .وقد تناولنا في ىذه الدراسة الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية في التشريع الفمسطيني  ,وذلك من

خالل دراسة وتحميل القوانين والموائح الخاصة بالبيئة اليوائية  ,وذلك في التشريع الرئيسي في قانون
حماية البيئة رقم  4لسنة  , 4111حيث قمنا بتحميل النصوص الخاصة بالبيئة اليوائية الواردة في

الفصل الثاني من الباب األول  ,وكذلك بعض النصوص الواردة في مواضع أخرى من ىذا القانون ,
باإلضافة إلى قانون مكافحة التدخين رقم  3002/32والالئحة التنفيذية لو رقم  , 3044/213وكذلك

قانون المرور رقم  3000/2والالئحة التنفيذية لو رقم  , 3002/212وتبين لنا من دراسة ىذه القوانين

أنيا تعالج بعض المواضيع الخاصة بالحفاظ عمى البيئة وأنيا لم تورد النص صراحة عمى ذلك وقد

أوصينا بتعديل ىذه المواد لتتوافق مع التطور واإلتجاه الحديث في حماية البيئة  .وكذلك تطرقنا لبعض

النصوص الواردة في قانون العقوبات الفمسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  4123/41والتي
تعرضت إلى جريمة إفساد اليواء والضجيج والروائح الكريية في الصناعات  ,وكذلك قانون العقوبات

األردني المطبق في الضفة الغربية  ,وقد بينا النقص الوارد في القانون الجنائي وعجزه عن توفير

الحماية الجنائية لمبيئة بشكل عام والبيئة اليوائية بشكل خاص .ومن خالل دراستنا تبين لنا أن الحماية
الجنائية لمبيئة اليوائية في التشريع الفمسطيني جاءت في مجموعة من الجرائم المتناثرة بين عدد من
القوانين والموائح  ,وليست في التشريع الرئيسي لحماية البيئة وحده  ,مما يجعل أمر الرجوع إلييا
صعب وذلك عند التطبيق العممي ليذه النصوص عمى أرض الواقع  ,وذلك لعدم وجود شرطة أو جية

ضبط خاصة في حماية البيئة  ,وعدم وجود الئحة تنفيذية لقانون البيئة  ,مما يجعل الكثير من
نصوص ىذا القانون غير فاعمة وال جدوى ليا  ,وقد قمنا بدعوة المشرع لمعمل عمى سرعة إصدارىا

مع بعض التعديالت التي إرتأينا أن يتم تعديميا في ىذه الدراسة .

Summary
Issue of Environment took a great deal of attention internationally
and locally in the second half of 20th century, and this is because of the
enormous industrial and technological progress and the excessive use of
the means of transport, energy , natural and human recourses, and the
large population growth, and the resultant air pollutants and noise directly
affected the lives human, animal and plant, but all living things, making
the word turn strongly to put many agreements, treaties and protocols in
order to mobilize international efforts to address issues of environmental
pollution, and this concern has been reflected on local laws and the
constitution.
In addition, we have dealt in this study the Palestinian legislator
direction in the Basic law 2003 which texts explicitly that the human right
to a clean and balanced environment is on of human rights.
In this study, we have dealt with the criminal protection of the
environment in aerobic Palestinian legislation,
which was through
studying and analyzing the laws and regulations on the environment air,
and in the main legislation in the Environmental Protection Act No. 7 of
1999,
Where analyzed the texts of the aerobic environment , which
contained in chapter 2 part 1, as well as some of the texts contained
somewhere else in this Act, in addition to anti-smoking law No. 25/2005
and its regulation No. 393/2005.
And the study of these laws show us that they adders some of the
topics to preserving the environment , and it didn’t give an explicit text
on this, and we have recommended amending these materials to cope
with development and recent trend in environmental protection.
And also , we have dealt with some of the provisions contained in
the Palestinian Penal Code applicable in the Gaza strip No. 74/1936 ,
which exposed to a crime to spoil the air, noise and odors in industries ,
as well as the Jordanian Penal Code applicable in the West Bank, and we
explained the shortage in the law and its inability to provide the criminal
protection of the environment in general and particularly air environment.

Through our study we found that the criminal Protection of the
environment in aerobic Palestinian legislation cam in arrange of offenses,
scattered among a number of laws and regulations, and not in the main
legislation for the protection of environment alone, which makes the refer
to it so difficult in the piratical application of these texts on the ground,
and that because of the lack of police or part control, especially in the
protection of the environment and the lack of an implementing regulation
for Environmental Act, which makes many of the provisions of this law
ineffective and useless, we have invited the legislature to work on the
speed of issuance, with some modifications that we decided to be
modified in this study.

المقــدمة
أوال  :موضوع الدراسة وأىميتو
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
ومن إىتدى بيديو إلى يوم الدين وبعد ....
إىتم اإلنسان منذ بدء الخميقة بحماية البيئة والمحافظة عمى أنظمتيا وصيانة مواردىا الطبيعية
من ماء وىواء وتربة وبحار وغابات  ,وأعتبر أن جرائم اإلعتداء عمي البيئة ال تعرض فرداً بعينو
لمخطر ,بل تعرض أمن المجتمع اإلنساني بأسره لمخطر .
وحيث أن موضوع البيئة كان و مازال محل إىتمام العديد من المجتمعات البشرية منذ فجر
التاريخ  ,حيث كانت الشعوب البدائية تضع التوصيات فيما بينيا لحماية عناصر البيئة والصحة
العامة من ظيور األوبئة وتفشي األمراض المعدية  ,وقد إىتمت الديانات السماوية بحماية البيئة
وحثت عمى حماية مواردىا والحفاظ عمييا  ,وخاصة الشريعة اإلسالمية الغراء حيث إعتبرت
الحفاظ عمى البيئة واجب ديني  ,وتزخر الشريعة اإلسالمية في أصوليا وأفعاليا بكثير من قواعد
السموك البيئي وأنماط التعامل اإلنساني مع البيئة الطبيعية واإلنسانية وقواعد المحافظة عمييا
واإلرتقاء بيا بإعتبارىا ضرورة من ضروريات الحياة اإلنسانية ذاتيا .
وأعتبر اإلسالم أن أسباب المشاكل البيئية ترجع في عمق أصميا إلى عوامل سموكية وأخالقية
غير قويمة وغير ممتزمة بأوامر اهلل وذلك بأن الفساد والتدىور في البيئة وتموثيا يرجع إلى فعل
اإلنسان المنفمت من ضوابط وتعاليم اهلل لقولو تعالى - :
ِ
ِ
ت أ َْيِدي الن ِ ِ ِ
ون "
"ظَيَ َر اْلفَ َساد ِفي اْل َبر َواْل َب ْح ِر بِ َما َك َس َب ْ
اس ليذيقَيم َب ْع َ
ض الذي َعمموا لَ َعمي ْم َي ْرِجع َ
وبعد الثورة الصناعية وما رافقيا من إنفجار سكاني وافراط في إستخدام الوقود والتطور الكبير في
جميع المجاالت الصناعية والطاقة وغيرىا  ,ظيرت مشكمة التموث البيئي  .حيث إتجو العالم منذ
أوائل القرن الماضي إلى وضع العديد من اإلتفاقيات والمعاىدات والبروتوكوالت بيدف حشد
الجيود الدولية لمعالج القضايا ذات العالقة بالبيئة ومواردىا ويتمثل اليدف األساسي ليذه
المعاىدات واإلتفاقيات سواء عمي المستوى الثنائي أو اإلقميمي أو الدولي في حماية البيئة

والمحافظة عمييا نظيفة ومالئمة لحياة اإلنسان وتطبيقيا عمى المستوى الوطني  ,حيث بدأ
التعاون الدولي في ىذا المجال  ,حتى تبمورت في ظيور فرع جديد من فروع القانون الدولي ىو
القانون البيئي الدولي .
وقد إلتزمت معظم دول العالم بالتأكيد عمي حق اإلنسان في حصولو عمي بيئة سميمة وآمنو ,
وقد عنيت العديد من المواثيق الدستورية الحديثة عمي النص في نصوص واضحة وصريحة عمى
حق اإلنسان في بيئة سميمة غير ميددة وحق الفرد في التمتع بيا  ,وواجب الدولة أوالً ثم واجب
الفرد ثانياً في المحافظة عمييا  ,األمر الذي يفرض عمى المشرعين واجب إتخاذ التدابير القانونية
المترجمة ليذه المبادئ الدستورية  ,وذلك بإصدار التشريعات الخاصة بالبيئة والحامية لبنائيا ,
والمنظمة ألوجو إستغالليا  ,والضامنة لحق الفرد في العيش في بيئة سميمة متوازنة .
ويعتبر القانون الجنائي أحد الوسائل التي لجأ إلييا المجتمع الدولي والوطني في مكافحة اإلضرار
بالبيئة تموثاً وافساداً والسيطرة عميو  .ولقد أدى تنوع صور المساس بالبيئة وخطورتيا إلى أن
نصوص التجريم العامة التي تحمي اإلنسان والحيوان عمي حد سواء  ,مثل الحق في الحياة
وسالمة الجسم ال تضمن حماية كافية لمبيئة  ,األمر الذي يؤدي إلى أن تصبح النصوص العامة
غير كافية في حماية البيئة  ,فضالً عما تتميز بو صور المساس بالبيئة وضوابط المحافظة
عمييا من إعتبارات فنية تقتضي إفرادىا بنصوص خاصة  ,حيث تعتبر جرائم تمويث البيئة نمط
غير مألوف من الجرائم تتميز عن غيرىا من الجرائم التقميدية  ,وبالتالي تتميز في كثير من
أحكاميا عن أحكام المسئولية الجنائية التقميدية مما إنعكس ذلك عمى الركن المادي والمعنوي
الواجب توافرىما لتقرير المسئولية الجنائية عن األفعال المعتبرة ضارة بالبيئة .وقد أحسن المشرع
الفمسطيني صنعاً بإصداره قانون البيئة رقم  4لسنة  4111ليعد ىذا القانون خطوة حضارية
ىامة سعى المشرع من خاللو إلى حماية البيئة من التموث  ,وحماية الصحة العامة والحفاظ عمى
التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية  ,ليكفل ىذا القانون حق كل إنسان
بالعيش في بيئة سميمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه والحفاظ عمى
ثروات الوطن الطبيعية وموارده اإلقتصادية  .وكذلك تعرضت بعض التشريعات إلى عنصر
اليواء كأحد أىم عناصر البيئة وجرمت بعض األفعال التي تعد إعتداء عمى ىذا العنصر من
عناصر البيئة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ىذه القوانين قانون مكافحة التدخين رقم
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* أىمية الدراسة -:
يعد تموث البيئة اليوائية من أىم وأبرز المشكالت التي تواجو العالم أجمع في ىذه اآلونة ,
وذل ك لما ليا من أضرار بالغة بصحة اإلنسان وعناصر البيئة ومكوناتيا بأكمميا  ,وتكمن أىمية
ىذه الدراسة لعدة إعتبارات لعل أىميا -:
 -0إزدياد حجم التموث البيئي واتساع نطاقو بفعل مستوى التطور العالي والتقني والتقدم
الحضاري الذي شيده العالم في السنوات األخيرة  ,وفي فمسطين وعمي وجو الخصوص في
قطاع غزة مع اإلزدياد السكاني الكبير وقمة المساحة األرضية( ,) 4وسوء التعامل مع
المشاكل البيئية من قمة وعي لدى المواطنين  ,وعدم إىتمام حقيقي لدى السمطات  ,وقمة
اإلمكانيات  ,فقد أصبح التموث ظاىرة خطيرة عمى حياة اإلنسان والنبات والحيوان
وأصبحت حماية البيئة قضية بالغة األىمية تستوجب البحث والدراسة والعالج .
 -3اإلىتمام العالمي الكبير بموضوع حماية البيئة من التموث  ,حيث أصبح من أكثر القضايا
العالمية المعاصرة  ,وقد تجسد ىذا اإلىتمام العالمي والواسع بمسائل البيئة في صور
متعددة  ,لعل أىميا إستحداث المؤسسات المختصة بالبيئة عمي المستوى الدولي أىميا
برنامج األمم المتحدة لمبيئة "  , " unepوعمي الصعيد العربي مجمس الوزراء العربي
المسئول عن شؤون البيئة  ,وعمي الصعيد الوطني تم إستحداث العديد من المؤسسات
والو ازرات الخاصة بالبيئة وانشاء المعاىد والمراكز البحثية وغيرىا.
 -2تكمن أىمية الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية كونو يعالج موضوعاً حديثاً جداً لم يتناولو
الباحثون بالدراسة والتمحيص  ,ولحداثة القوانين والتشريعات الخاصة المتعمقة بالبيئة
اليوائية في التشريع الفمسطيني فإن معظم جوانبو ال تزال غامضة ومجيولة  ,تحتاج إلى
4

حيث بمغ عدد سكان األراضي الفمسطينية حتى نياية  1.324 ,3044موزعين في قطاع غزة  4.343نسمة وفي الضفة الغربية

 3.341نسمة والمساحة اإلجمالية لألراضي الفمسطينية  3.030كم 3تبمغ مساحة الضفة الغربية  2.322ومساحة قطاع غزة 232
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تفسير وتوضيح خاصة في مجال الدراسات القانونية الجنائية  ,والذي يصل إلى حد
إنعداميا عمي المستوى الفمسطيني لتكون ىذه الدراسة بمثابة لبنة أولى لطرق ىذا الموضوع
لتسد الفراغ التي تشكو منو المكتبة الفمسطينية في مجال البيئة .
من ىذا المنطمق تأتي أىمية ىذه الدراسة كونيا تمفت اإلنتباه إلى مخاطر التموث البالغة عمى
الصحة والبيئة وأضرارىا الفادحة عمى صحة اإلنسان  ,ومن ناحية أخرى لتسيم في إقامة
األساس الذي يمكن أن يميد السبيل لبناء سياسة جنائية رشيدة في حماية البيئة .

ثانيا  :تساؤالت الـدراسـة -:
إن الخوض في موضوع الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية يثير العديد من التساؤالت  ,والذي ىو
عمى درجة عالية من األىمية والحداثة  ,كون أن المعالجة القانونية لمشاكل البيئة ظاىرة من
الظواىر اإلجتماعية الجديدة التي يعالجيا القانون الجنائي وذلك عمى النحو التالي -:
 -0صعوبة تحديد المصمحة محل الحماية نظ اًر لصعوبة تحديد ماىية البيئة ذاتيا حيث أن
مصطمح البيئة مبيم وغامض  ,ونطاقو غير واضح أو غير محدد بصورة دقيقة ,
وكذلك صعوبة تحديد مدلول التموث بشكل عام والتموث اليوائي بشكل خاص .
 -3صعوبة تحديد الطبيعة الخاصة والمتميزة لجرائم تمويث البيئة اليوائية  ,حيث أنيا تعتبر
جرائم حديثة من نمط جديد تتميز عن غيرىا من الجرائم  ,وبالتالي ما ىي أحكام
المسئولية الجنائية فييا ؟ وما ىي أركانيا وطبيعة المجني عميو في ىذه الجرائم ؟ .
 -2البحث في مدى كفاية المعالجة القانونية الجنائية المقررة لمبيئة في التشريع الفمسطيني ,
وما مدى كفاية المعالجة القانونية المقررة في قانون البيئة رقم  4لسنة , 4111
والقوانين المكممة كقانون المرور وقانون مكافحة التدخين وقانون العمل وقانون حماية
المستيمك .

ثالثا  :منيج الدراسة -:
سنتبع في ىذه الدارسة المنيج الوصفي التحميمي إعتماداً عمي دراسة النصوص المتعمقة
بحماية البيئة اليوائية في التشريع الفمسطيني  ,وخاصة قانون البيئة رقم  4لسنة 4111
والتشريعات الجزائية المكممة في ىذا الخصوص كقانون المرور وقانون مكافحة التدخين وقانون
حماية المستيمك .

رابعا  :خطــة الـدراسـة
تنقسم ىذه الدراسة إلى أربعة فصول وىي عمى النحو التالي -:
الفصل التمييدي /ماىية حماية البيئة
الفصل األول /البيئة اليوائية محل الحماية
الفصل الثاني /السياسات التشريعية الدولية والوطنية لحماية البيئة اليوائية
الفصل الثالث  /خطة المشرع الفمسطيني في حماية البيئة اليوائية

الفصؿ التمييدي
ماىية حماية البيئة
المبحث األوؿ  :ماىية البيئة
المطمب األوؿ  :مفيوـ البيئة وعناصرىا
الفرع األكؿ  :تعريؼ البيئة

الفرع الثاني  :عناصر البيئة
المطمب الثاني  :تموث البيئة
الفرع األكؿ  :مفيكـ التمكث
الفرع الثاني  :صكر كأشكاؿ التمكث

المبحث الثاني  :نشأة القانوف البيئي وخصائصو
المطمب األوؿ  :التطور التاريخي لمقانوف البيئي
الفرع األكؿ :حماية البيئة في األدياف كالعصكر القديمة
الفرع الثاني  :تطكر حماية البيئة عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي
المطمب الثاني  :خصائص القانوف البيئي
الفرع االكؿ  :قانكف حديث النشأة ك لو جكانب دكلية
الفرع الثاني  :قانكف ذك طابع فني كآمر
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الفصؿ التمييدي
ماىية حماية البيئة
إ ف كممة البيئة مف الكممات الشائعة اإلستعماؿ عمى المستكل الكطني كالدكلي كخاصة في

النصؼ الثاني مف القرف العشريف  ,حيث أف تحديد مفيكميا مف الناحية القانكنية يتطمب تحديد بعض
المفاىيـ نظ انر ألىميتيا كارتباطيا بمجاؿ الحماية  ,كأف مكضكع البيئة مازاؿ محؿ إىتماـ العديد مف

المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ  ,فقد كانت الشعكب البدائية تضع التكصيات فيما بينيا لحماية
عناصر البيئة كالصحة العامة مف ظيكر األكبئة كتفشي األمراض المعدية  ,كما تناكلتيا الديانات

السماكية  ,كظير اإلىتماـ بيا لدل الفراعنة كالركماف  ,لذلؾ كاف مف الضركرم أف نتعرض في ىذا

الفصؿ التمييدم لتمؾ المفاىيـ  ,ككذلؾ التطكر التاريخي لئلىتماـ بالبيئة  .كعميو سنقكـ بتقسيـ ىذا

الفصؿ إلى مبحثيف نتناكؿ في المبحث األكؿ ماىية البيئة كفي المبحث الثاني نشأة القانكف البيئي
كخصائصو كذلؾ عمى النحك التالي :
المبحث األكؿ  :ماىية البيئة
المبحث الثاني  :نشأة القانكف البيئي كخصائصو
المبحث األوؿ  :ماىية البيئة
إف مكضكع البيئة يعد مكضكعا متشعبان  ,حيث ال يمكف تجسيد مفيكمو بمعزؿ عف جممة

الجكانب المتعمقة بو  ,نظ انر لطبيعة المشاكؿ المطركحة في ىذا السياؽ مف جية  ,كمف جية أخرل

بالنظر إلى طبيعة الدراسة التي تتناكؿ ىذا المكضكع  ,لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ,
نتعرض في المطمب األكؿ إلى مفيكـ البيئة كعناصرىا  ,كالمطمب الثاني تمكث البيئة  ,كذلؾ عمى

النحك التالي - :

المطمب األوؿ  :مفيوـ البيئة وعناصرىا
سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف  ,الفرع األكؿ نتناكؿ فيو تعريؼ البيئة ,كالفرع الثاني

نتناكؿ فيو عناصر البيئة  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :
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الفرع األوؿ  :تعريؼ البيئة
ألجؿ البحث في مكضكع البيئة ككافة اإلشكاالت التي يثيرىا يستكجب إعطاء تعريؼ دقيؽ

لمبيئة  ,ك نستيؿ ذلؾ بتعريفيا لغةن كاصطبلحان لنصؿ إلى كضع تعريؼ قانكني ليا كذلؾ عمى النحك

التالي -:

أولً -المفيوـ المغوي لمبيئة :
يرجع األصؿ المغكم لكممة البيئة في المغة العربية إلى الجذر " بكأ " كالذم أخذ منو الفعؿ

الماضي باء كما يقاؿ تبكأ أم حؿ كنزؿ ك أقاـ  ,كاالسـ مف ىذا الفعؿ ىك البيئة فإستباءه أم إتخذ
مباءة بمعنى نزؿ كحؿ بو.

()1

كيقاؿ عف البيئة أيضا المحيط فتقكؿ اإلنساف إبف بيئتو  ,كالبيئة
()2

اإلجتماعية بمعنى الحالة كمنو يقاؿ كانو لحسف البيئة .

كعمى ذلؾ فالبيئة ىي المنزؿ أك المحيط الذم يعيش فيو الكائف الحي سكاء كاف إنسانان أك حيكانان أك

طائ انر .كىذا المعنى المغكم نجده في كثير مف اآليات القرآنية الكريمة كمف ذلؾ قكلو تعالى-:
ًً
ً ً َّ ًً
ً
ًً ً
ُّج ً
كد "
يف ىك ُّ
الرَّك ًع الس ي
يف ىكاٍلقىائم ى
اف اٍل ىب ٍيت أىف ٌال تي ٍش ًر ٍؾ بًي ىش ٍينئا ىكطىيِّ ٍر ىب ٍيت ىي لمطائف ى
يـ ىم ىك ى
ى"كًا ٍذ ىب َّكأ ىٍنا إل ٍب ىراى ى
(ّ)
ً
ً
ً
ً
ً ً
يمكٍا َّ
الصبلةى
ص ىر يبييكتنا ىك ٍ
كسى ىكأىخيو أىف تىىب َّك ىءا لقى ٍك ًم يك ىما بًم ٍ
ككذلؾ " ىكأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلىى يم ى
اج ىعميكٍا يبييكتى يك ٍـ قٍبمىةن ىكأىق ي
()4
ً
يف ".
ىكىب ِّش ًر اٍل يم ٍؤ ًمن ى
كمف ىنا فإف البيئة ىي" الكسط الطبيعي أك المحيط الحيكم الذم يعيش فيو اإلنساف كالكائنات
()5

الحية"

ثانياً  -المفيوـ اإلصطالحي لمبيئة :
يختمؼ مفيكـ البيئة بإختبلؼ الرؤية أك الزاكية التي ينظر الباحث مف خبلليا  ,فمفيكـ البيئة

في العمكـ الطبيعية كعمـ الطب كاألحياء يختمؼ عف مفيكميا في العمكـ اإلجتماعية كاإلقتصاد
كالقانكف.
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

لساف العرب ,ابف منظكر  ,الجزء األكؿ  ,المطبعة الكبرل  ,مصر ُِٖٖ  ,ص ِّٖ
معجـ متف المغة ألحمد رضا  ,المجمد األكؿ  ,دار مكتبة الحياة ,بيركت ُٖٓٗ  ,ص ِِٔ
سكرة الحج اآلية ِٔ
سكرة يكنس اآلية ٕٖ
يقصد بالمحيط الحيكم الحيز التي تكجد فيو الحياة كيشمؿ المحيط الغازم كالمائي كاليابس كىك بذلؾ جزء مف سطح القشرة األرضية " يابس

كماء " كالغبلؼ الجكم المحيط بيا الذم يمنح أك يتيح فرص كجكد أم شكؿ مف أشكاؿ الحياة  .راجع فرج صالح اليريش  ,جرائـ تمكيث البيئة
 ,المؤسسة الفنية لمطباعة كالنشر  ,القاىرة  ,طبعة أكلى  ُٖٗٗ ,ص ُ
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فقد عرفيا عمماء البيئة كالطبيعة كالفيزياء كغيرىـ مف عمماء الطبيعة  ,حيث قامكا بكضع مصطمح

عممي لمفيكـ البيئة عمى أنو " مجمكع الظركؼ كالعكامؿ الخارجية التي تعيش فييا الكائنات الحية
كتؤثر في العمميات الحيكية التي تقكـ بيا "

()1

أما عمماء التربية كالتعميـ فقد كصمكا إلى مفيكـ أشمؿ كأكسع لتعريؼ البيئة  ,بأنيا " تشمؿ كؿ ما
يمكف رؤيتو أك مبلحظتو في المحيط كالكسط الفيزيائي ك البيكلكجي كالتاريخي الذم يعيش فيو

اإلنساف".

(ِ)

بالتالي فالدراسات البيئية ليست فقط مزيج مف الدارسات الجغرافية كالبيكلكجية كالتاريخية

كاإلجتماعية فحسب كلكنيا أداة في تقدـ إتجاه كسمكؾ العقؿ  ,لتفسير مصمحة أك منفعة لمبيئة بنظرة
(ّ)

جامعة شاممة.

ثالثاً  -المفيوـ القانوني لمبيئة :
بعد التطكر العممي كالصناعي الذم ساد العالـ في القرف العشريف  ,أصبح لمبيئة قيمة جديدة

كىامة مف قبؿ المجتمع الذم يسعى لمحفاظ عمييا كحمايتيا  ,ليذا إتجيت معظـ التشريعات لمتأكيد
عمى ىذه القيمة الجديدة قانكنان  ,بؿ حتى في دساتيرىا ككذلؾ في اإلعبلنات الدكلية كالعالمية بصكرة

جعمتيا حقان مف حقكؽ اإلنساف .

(ْ)

كقد إختمؼ الرأم فييا يتعمؽ بعناصر البيئة المقصكدة في القانكف كالمحمية بنظامو كقيمة
جديدة في المجتمع ,

()5

حيث إنقسـ الفقو إلى إتجاىيف األكؿ  /كيأخذ بالمفيكـ الضيؽ لمبيئة فيحصركه

في عناصر البيئة الطبيعة مثؿ الماء كاليكاء كالتربة كالغابات فقط أما اإلتجاه الثاني /فيضيؼ إليو

العناصر المنشأة بكاسطة اإلنساف  .كيمكف القكؿ أف ىناؾ عنصراف أساسياف يدخبلف في تعريؼ

البيئة المحمية بالقانكف ,فيناؾ العناصر الطبيعية كىناؾ العناصر المشيدة التي صنعيا اإلنساف  ,كمع
(ٔ)

ذلؾ تعتبر جزء مف الكسط البيئي كىذا المضمكف المزدكج لمبيئة يكسع كثي انر مف مفيكميا القانكني.

ُ
ِ
ّ
ْ

محمد حسيف عبد القكم  ,الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية النسر الذىبي لمطباعة  ,مصر ََِِ  ,صَُ
قامكس التربية  ,بيركت دار العمـ لممبلييف ,الطبعة األكلى ,سنة ُُٖٗ ص ُٖٓ
مكسكعة التربية الخاصة  ,القاىرة  ,مكتبة االنجمك المصرية ,سنة ُٕٖٗ ص ُِّ
سحر مصطفى حافظ  ,الحماية القانكنية لبيئة المياه العذبة في مصر ,رسالة دكتكراه ,معيد الدراسات كالبحكث البيئية  ,جامعة عيف شمس

ُّٗٗ ص ُِ

ٓ
ٔ

نكر الديف ىنداكم  ,الحماية الجنائية لمبيئة  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة سنة ُٖٓٗ  ,ص ْٗ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص َُ
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وبيذا نخمص إلى أف لمبيئة عنصراف ىما -:
العنصر األوؿ /كىك كؿ ما يحيط باإلنساف مف عناصر طبيعية كالتي ال دخؿ لئلنساف فييا مثؿ الماء
كاليكاء كالتربة كالبحار كالمحيطات كما إلى ذلؾ كىذا المفيكـ الضيؽ لمبيئة .
العنصر الثاني /يتمثؿ في كؿ ما أنشأه اإلنساف مف صناعات كمدف كطرؽ كحضارات كغيرىا مف
كافة األنشطة اإلنسانية في البيئة  ,كىذا ىك المفيكـ الكاسع لمبيئة كىذا ما أخذت بو معظـ التشريعات
العربية كاألجنبية ك اإلتفاقيات الدكلية ك منيا المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ
حيث عرؼ البيئة بمفيكميا الكاسع كىي " المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية كما يحتكيو مف
ىكاء كماء كتربة كما عمييا مف منشآت كالتفاعبلت القائمة فيما بينيما "

ككذلؾ ذىب المشرع المصرم في قانكف البيئة رقـ ْ لسنة ُْٗٗ في المادة األكلى لتعريؼ البيئة
عمى أنيا " المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية كما تحتكيو مف مكاد كما يحيط بيا مف ىكاء
كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف مف منشآت "
أما المشرع األردني فقد عرؼ البيئة في قانكف حماية البيئة رقـ ِٓ لسنة ََِٔ بأنيا " المحيط الذم

يشمؿ الكائنات الحية كغير الحية كما يحتكيو مف مكاد كما يحيط بو مف ىكاء كماء كتربة كتفاعبلت
أم منيما كما يقيمو اإلنساف مف منشآت فيو " .
رابعاً  -تعريؼ البيئة في اإل تفاقيات الدولية واإلقميمية :
عرؼ مؤتمر استكيكلـ الذم عقد في السكيد عاـ ُِٕٗ البيئة في أكؿ تعريؼ شامؿ لمبيئة
ه
كتـ التأكيد عميو بصفة نيائية في مؤتمر تبميس لمتربية البيئية الذم عقد في اإلتحاد السكفيتي عاـ
ُٕٕٗ بقكلو " البيئة ىي اإلطار الذم يعيش فيو اإلنساف كيحصؿ منو عمى مقكمات حياتو مف غذاء
ككساء كدكاء كمأكل كيمارس فيو عبلقاتو مع أخكاتو مف بني البشر "

(ُ)

كقد أكدت اإل تفاقيات الدكلية كاإلقميمية البيئية عمى ضركرة حماية البيئة بكافة عناصرىا  ,كألزمت
(ِ)

الدكؿ األطراؼ بعدـ اإلضرار بيا دكف كضع تعريؼ جامع مانع لمبيئة .

ُ
ِ

أحمد محمد حشيش  ,المفيكـ القانكني لمبيئة في ضكء أسممة القانكف المعاصر  ,دار الفكر الجامعي  ,اإلسكندرية ََُِ ص ُّ
محمد حسف الكندرم  ,المسئكلية الجنائية عف التمكث البيئي  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة ََِٔ,
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الفػرع الثاني  :عناصر البيئة
تتككف البيئة مف عنصريف أساسيف  ,ىما العنصر الطبيعي كىك بفعؿ الخالؽ سبحانو كتعالى,

كالعنصر الصناعي كىك مف عمؿ اإلنساف  ,كقد تناكؿ المشرع ألىـ مككنات البيئة في معظـ األنظمة

القانكنية  ,كجعميا قيمة جديرة بالحماية القانكنية  ,كمكضكعان لمتمكث المجرـ في جرائـ تمكث البيئة
كذلؾ عمى النحك التالي -:

(ُ)

أولً  -التػربة :

المقصكد بالتربة ىي الطبقة اليشة التي تغطي صخكر القشرة األرضية ,كتتككف مف مزيج

معقد مف المكاد المعدنية كالمكاد العضكية كالماء كاليكاء كالتربة مكرد طبيعي متجدد مف مكاد البيئة

كىي إحدل المتطمبات األساسية البلزمة لمحياة عمى األرض ,كتعادؿ أىميتيا اليكاء كالماء بؿ أنيا
العنصر األكثر حيكية كىي أساس الدكرة العضكية التي تجعؿ الحياة ممكنة  ,كالتربة مثميا مثؿ أم

عنصر بيئي آخر معرض لمتأثيرات الطبيعية التي مف شأنيا اإلضرار بيا كعكامؿ التعرية ,كما أنيا

معرضة في الكقت نفسو لمتأثيرات التي ىي مف صنع اإلنساف  ,كاإلسراؼ الشديد في إستخداـ األرض
إستخدامان مكثفان ,ككؿ ما مف شأنو زيادة اإلنتاج الغذائي مف أسمدة كيميائية كمبيدات حشرية كخبلفو,
(ِ)

مما أدل إلى إجياد التربة كتدىكرىا كأخمت بالتكازف الدقيؽ القائـ بيف عناصرىا .

كعرفيا المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في الباب األكؿ " تعاريؼ "مادة ُ
بأنيا " القشرة السطحية مف األرض التي يزرع فييا أك يبنى عمييا أو يحفر فييا كتشمؿ جميع أنكاع

اليابسة".
ثػانياً  -المػاء :
ال شؾ في أف أىمية الماء كلزكمو لمحياة اإلنسانية فبل كجكد لمحياة بدكنو  ,ك تعبير البيئة
المائية يتسع ليشمؿ األنيار كالبحار كالمياه الداخمية كالبحيرات ككذلؾ المياه الجكفية  ,كتتعدد الصكر
الماسة بالبيئة المائية  ,فقد تتخذ شكؿ تصريؼ مياه الصرؼ الصحي بما تحممو مف ممكثات إلى
مجرم األنيار كالبحار  ,كقد تأخذ صكرة تصريؼ مخمفات التصنيع الكيماكية في المصادر المائية,

ُ
ِ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّ
راجع سامح غرابيو كيحيى القرصاف  ,المدخؿ لمعمكـ البيئية  ,دار الشرؽ عماف األردف ُُٗٗ صَِ ككذلؾ سيركل كائف  ,عالـ يفيض

بسكانو  ,ترجمة ليمى لجبالي  ,سمسمة عالـ المعارؼ  ,الككيت العدد ُِّ  ُٗٗٔ/ص ُّٕ
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كقد تأخذ صكر التمكث الذم تحدثو كسائؿ النقؿ المائي كغيرىا  .كتغطي المياه أكثر مف َٕ  %مف
(ُ)

سطح الكرة األرضية .

كقد عرفيا المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في الباب األكؿ " تعاريؼ " بأنيا "

المياه التي تكجد عمى سطح األرض أك في باطنيا عذبة كانت أـ مالحة أك شبو مالحة " .
ثالثاً  -اليواء :

اليكاء ىك الخميط مف الغازات لو خصائص طبيعية كنسب معركفة (ِ) ,كيعتبر اليكاء أثمف

عنصر مف عناصر البيئة فيك سر الحياة  ,حيث أف الكائنات الحية ال تستطيع أف تستغني عنو

لمحظات كخاصة اإلنساف  .كيمثؿ اليكاء بيئة الغبلؼ الجكم المحيط باألرض كيسمى عمميان بالغبلؼ

الغازم ألنو يتككف مف غازات كالنيتركجيف كاألككسجيف  ,كليذا فإف أم تغيرات تط أر عمى المككنات
الطبيعية لميكاء الجكم فإنيا تؤدم إلى تأثيرات سمبية عمى الكائنات الحية سكاء اإلنساف أك الحيكاف أك
(ّ)

النبات .

كقد إقترف التقدـ الصناعي بأخطار تيدد البيئة بصفة عامة كالبيئة اليكائية بصفة خاصة  ,فالدخاف
كالغازات السامة المنبعثة مف األنشطة الصناعية كما تقذفو في اليكاء مف مكاد كجسيمات دقيقة تختمط

باليكاء كتمكثو  ,كقد تنبيت الدكؿ لخطكرة المساس بالبيئة اليكائية كانعكاس ذلؾ عؿ سائر الكائنات
الحية عمى األرض  ,فبادرت بإصدار القكانيف كالمكائح كعقد اإلتفاقيات الدكلية لمنع تمكث اليكاء كىذا
محؿ دراستنا في ىذا البحث .

كقد عرؼ المشرع الفمسطيني اليكاء في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في الباب األكؿ " تعاريؼ "

بأنو " الخميط مف الغازات المككنة لو بخكاصو الطبيعية كنسبو المعركفة ".
المطمب الثاني  :تموث البيئة

سنتعرض في ىذا المطمب إلى مفيكـ التمكث البيئي كصكره كذلؾ بتقسيـ ىذا المطمب إلى

فرعيف الفرع األكؿ تتناكؿ فيو مفيكـ التمكث كالفرع الثاني تتناكؿ فيو صكر التمكث كذلؾ عمى النحك
التالي - :

ُ
ِ

سمكل بكير  ,الحماية الجنائية لمبيئة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية  ,دار النيضة العربية ََُِ ص َٔ
حسف أحمد شحادة  ,تمكث اليكاء القاتؿ الصامت  ,الطبعة األكلى مكتبة الدار العربية لمكتاب ََِِ ص ِٕ ككذلؾ عمي حسف مكسى ,

التمكث الجكم  ,دار الفكر المعاصر لبناف َُٗٗ ص ٗ

ّ

عمي حسف مكسى  ,المرجع السابؽ  ,ص ٕ كأيضا سامح غرابيو كيحيى القرصاف  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٔ
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الفرع األوؿ  :مفيوـ التموث
أولً  -التموث لغ ًة :

كلكث الماء أم َّ
كدره
مادة لكث  ,التمكث يعني التمطخ َّ ,
خالطتو مكاد غريبة ضارة .

(ُ),

(ِ)

كفي المعجـ الكسيط تمكث الماء أك اليكاء

ثانياً  -التموث في الصطالح :

يعرؼ التمكث في االصطبلح البيئي بأنو " أم إفساد مباشر لمخصائص العضكية أك الح اررية

أك البيكلكجية أك اإلشعاعية ألم جزء مف البيئة  ,مثبلن بتفريغ أك إطبلؽ أك إيداع نفايات أك مكاد مف

شأنيا التأثير عمى اإلستعماؿ المفيد  ,أك بمعنى أخر تسبب كضعان يككف ضا ارن أك يحتمؿ اإلضرار

بالصحة العامة أك بسبلمة الحيكانات كالطيكر كالحشرات كالسمؾ كالمكاد الحية كالنباتات"  .كما يعرؼ
بأنو " التدىكر المتزايد لمعناصر الطبيعية لتفريغ النفايات مف كؿ نكع كالتي تؤثر عمى التربة كالبحر

كالجك كالمياه عمى نحك يجعميا شيئان فشيئان غير قادرة عمى أداء دكرىما " .

(ّ)

عرؼ المشرع الفمسطيني تمكث البيئة في قانكف رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ بأنو " أم تغيير مباشر أك
كقد َّ
غير مباشر في خكاص البيئة قد يؤدم إلى اإلضرار بأحد عناصرىا أك يخؿ بتكازنيا الطبيعي "

ككذلؾ قاـ بتعريؼ التدىكر البيئي " بأنو أم تأثير عمى البيئة أك عناصرىا يؤدم إلى اإلضرار بيا

كيشكه طبيعتيا كيستنزؼ مكاردىا كيضر بالكائنات الحية ".

الفرع الثاني  :صور وأشكاؿ التموث

يقِّسـ العمماء تمكث البيئة إلى عدة أنكاع إستنادان إلى معايير مختمفة  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :
أولً  -التموث المادي والتموث المعنوي :

ىناؾ نكعاف مف التمكث ىما تمكث مادم كتمكث غير مادم " معنكم "

أ  -التموث المادي :
كيشمؿ تمكث البيئة األرضية كاليكائية كالمائية

ُ
ِ
ّ

ابف منظكر  ,مرجع سابؽ  ,ص َُّْ
المعجـ الكسيط  ,مجمع المغة العربية  ,القاىرة الطبعة الثالثة  ,الجزء األكؿ ص ٕٕ
أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة اإلسبلمي  ,النشر العممي كالمطابع جامعة الممؾ سعكد  ,الرياض ُٕٗٗ ص ِْ
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 -1تموث التربة :
تمكث التربة يعني إدخاؿ مكاد غريبة فييا  ,كتسبب ىذه المكاد تغي انر في الخكاص الفيزيائية أك

الكيميائية أك الحيكية لمتربة  ,كينتج ذلؾ عف إستخداـ المبيدات كاألسمدة الكيميائية كالفضبلت اآلدمية
كالحيكانية بإفراط  ,كما تمعب مخمفات المصانع كالنفايات اإلشعاعية كاألمطار الحمضية دك ارن كبي ارن
(ُ)

في ىذا التمكث .

 -2تموث الماء :
تمكث الماء يعني كجكد أم نكع مف أنكاع الممكثات بنسبة تؤثر عمى صبلحية الماء كتجعمو غير
(ِ)

صالح لئلستعماؿ  ,فقد يحدث تمكث فيزيائي أك كيميائي أك حيكم أك إشعاعي .

عرؼ المشرع الفمسطيني تمكث المياه في قػانكف البيئػة رقػـ ٕ لسػنة ُٗٗٗ فػي البػاب األكؿ
كقد َّ

"

تعاريؼ " المادة ُ بأنو " أم تغير في خكاص كمككنات الماء قد يؤدم إلى اإلضرار بالبيئة " .
 -3تموث اليواء :

تمكث اليكاء كىك كؿ تغيير في خصائص كمكاصفات اليكاء الطبيعي يترتب عميو خطر عمى
صحة اإلنساف كالبيئة  ,سكاء كاف ىذا التمكث ناتجان عف عكامؿ طبيعية أك نشاط إنساني بما في ذلؾ
(ّ)

الضكضاء .

أك ىك " الحالة التي يككف فييا اليكاء محتكيان عمى مكاد بتركيزات تعتبر ضارة بصحة

اإلنساف أك بمككنات بيئتو ".

(ْ)

كقد عرؼ المشرع الفمسطيني تمكث اليكاء في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في الباب األكؿ

"تعاريؼ" مادة ُ بأنو " كؿ تغير في خكاص كمككنات اليكاء الطبيعي قد يسبب خط ارن عمى البيئة"
كسنتناكؿ مكضكع تمكث اليكاء بالتفضيؿ في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدارسة .
ب -التموث غير المادي " المعنوي ":
كىك التمكث الذم يؤثر عمى اإلنساف بطريقة غير مباشرة كيمكف تقسميو إلى قسميف األكؿ التمكث

الكيركمغناطيسي كالثاني التمكث السمعي أك الضكضائي .
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

(ٓ)

عمي زيف الديف عبد السبلـ كمحمد عرفات  ,تمكث البيئة ثمف المدينة  ,القاىرة ُِٗٗ  ,ص ُّٖ
عمي زيف الديف عبد السبلـ كمحمد عرفات  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّٖ كما بعدىا
طمعت إبراىيـ األعكج  ,التمكث اليكائي كالبيئة سمسمة العمـ كالحياة  ,القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتاب  ُْٗٗ ,ج ُ ص ُٔ
أحمد عبد الكريـ سبلمة قانكف حماية البيئة اإلسبلمي  ,مرجع سابؽ  ,صِٕٕ
محمد السيد أرناؤكط  ,اإلنساف كتمكث البيئة  ,الدار المصرية المبنانية  ,القاىرة ُّٗٗ ص ِٕٖ
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 -1التموث الكيرمغناطيسي :
كىك التمكث الذم ينتج مف المكجات الكيركمغناطيسية التي تمؤل الجك المحيط بنا  ,كتنشأ ىذه

المكجات البلسمكية عف مئات مف محطات اإلذاعة كالتمفزيكف .

(ُ)

 -2التموث السمعي " الضوضائي " :
كىي األصكات التي تتداخؿ بعضيا مع بعض مؤدية إلى شيء مف القمؽ كعدـ اإلرتياح  ,كمف
مصادر الضكضاء المصانع كالكرش بكافة أنكاعيا ككسائؿ النقؿ كالمكاصبلت كاألجيزة الكيربائية
كمكبرات الصكت كغيرىا (ِ) .كىذه المشكمة تعاني منيا المدينة الحديثة في كؿ أنحاء العالـ بسبب ىذا
النكع مف التمكث كآثاره السيئة عمى اإلنساف كمحيطو  ,كتنعكس عمى نشاطو كانتاجو كمستكاه الفكرم
"كلقد قسـ العمماء مصادر التمكث بالضجيج إلى خمس فئات السيارات كالطائرات كالصناعات كالبناء
(ّ)

كاألنشطة الترفييية " .

ثانياً  -أنواع التموث بالنظر إلى مصدره :

قد يقع التمكث البيئي بفعؿ اإلنساف نتيجة ألنشطتو المختمفة ,كقد يقع التمكث بفعؿ الطبيعة ,

لذلؾ يمكف تقسيـ التمكث البيئي بالنسبة إلى مصدره إلى نكعيف :تمكث طبيعي كتمكث صناعي كذلؾ
عمى النحك التالي - :
 -2التموث الطبيعي :

حيث يقع التمكث بسبب ال دخؿ إلرادة اإلنساف فيو  ,كبالتالي يككف مصدره في الظكاىر
الطبيعية التي تحدث مف حيف آلخر كالزالزؿ كالبراكيف كالصكاعؽ كالرياح كغيرىا  ,كىذا النكع مف
التمكث ال عبلقة لمقانكف بو ألنو ال دخؿ إلرادة اإلنساف فيو .

(ْ)

 -3التموث الصناعي :
كىك التمكث الذم ينتج عف فعؿ اإلنساف كنشاطو أثناء ممارستو ألكجو حياتو المختمفة  ,كذلؾ

في األنشطة الصناعية كالكيماكية كالطاقة كاستخداماتو المتزايدة مف اآلالت ك التقنيات الحديثة كغيرىا
 ,كتعتبر األنشطة الصناعية مف أكثر الممكثات في العصر الحاضر .

ُ
ِ
ّ
ْ

(ُ)

محمد السيد أرناؤكط  ,المرجع السابؽ  ,ص ِٕٖ
عمي زيف الديف عبد السبلـ ك محمد عرفات  ,مرجع سابؽ صُِّ
عامر محمكد طراؼ  ,إرىاب التمكث ,المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ,لبناف - ََِِ ,ص ِّ
أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,مرجع سابؽ  ,صٗ
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ثالثاً  -أنواع التموث بالنسبة إلى نطاقو الجغرافي

يمكف تقسيـ التمكث بالنسبة إلى نطاقو الجغرافي إلى نكعيف  ,تمكث محمي  ,كتمكث عابر

لمحدكد أك بعيد المدل كذلؾ عمى النحك التالي - :
 -1التموث المحمي :

كيقصد بو التمكث الذم ال تتعدل آثاره الحيز اإلقميمي لمكاف مصدره  ,حيث تكتمؿ عناصره

كتظير نتائجو داخؿ اإلطار اإلقميمي لدكلة معينة كال يتعداه  ,حيث يمحؽ الضرر بمككنات البيئة

المحمية دكف أف يمتد أثره إلى بيئة مجاكرة تتبع دكلة أخرل .

(ِ)

 -2التموث العابر لمحدود " بعيد المدى " :

يقع ىذا التمكث كتكتمؿ عناصره ضمف إقميـ دكلة محددة  ,إال أف آثاره تمتد كتتجاكز حدكد

إقميميا الكطني  ,كىكذا يككف الضرر عابر لمحدكد  ,كيثير ىذا النكع مف التمكث العديد مف المشاكؿ
عمى مستكل القانكف المحمي ككذلؾ القانكف الدكلي  ,كمف األمثمة عمى ذلؾ اإلشعاعات النككية الناتجة
عف المفاعبلت الذرية إذا ما حدث تسرب .

(ّ(

رابعاً  -أنواع التموث بالنسبة إلى أثاره عمى البيئة

يمكف تقسيـ التمكث بالنسبة إلى آثاره عمى البيئة إلى ثبلث أنكاع  ,تمكث معقكؿ  ,كتمكث

خطير  ,كتمكث مدمر  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :
 -1التموث المعقوؿ :

كىك درجة محددة مف درجات التمكث ال تكاد تخمك منطقة في العالـ منو  ,حيث ال يصاحب

ىذا النكع مف التمكث أم مشاكؿ بيئية رئيسية أك أخطار كاضحة عمى البيئة أك اإلنساف .

()4

 -2التموث الخطر :
كىذا النكع مف التمكث يمثؿ مرحمة متقدمة تتعدل فييا كمية كنكعية الممكثات خط األماف

البيئي الحرج  ,كتبدأ في التأثير السمبي عمى العناصر الطبيعية أك البشرية بشتى أشكاليا ,كىذه الدرجة
مف التمكث تبرز بشكؿ كاضح في الدكؿ الصناعية كالمزدحمة بالسيارات دكف مراعاة الضكابط
()5

البيئية.

ُ
ِ
ّ
ْ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ٔٓ
أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,مرجع سابؽ  ,صُُ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,صٕٓٓٔ,
عبد اهلل رمضاف الكندرم  ,التمكث اليكائي كاألبعاد البيئية كاالقتصادية  ,مجمة العربي  ,العدد َْٓ  ُِٗٗ ,الككيت ص ُٗ كما بعدىا

ٓعبد اهلل رمضاف الكندرم ,المرجع السابؽ  ,صّٗ
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 -3التموث المدمر :
كىك أخطر أنكاع التمكث  ,حيث تتعدل فيو الممكثات حد الخطر لتصؿ إلى الحد القاتؿ أك المدمر

كفيو ينيار النظاـ األيكمكجي

1

كيصبح غير قادر عمى العطاء نظ انر إلختبلؿ التكازف البيئي بشكؿ

جذرم  .كمف أمثمة ذلؾ حادثة تشرنكبؿ التي كقعت في المفاعؿ النككم السكفيتي سنة ُٖٔٗ .

(ِ)

المبحث الثاني  :نشأة القانوف البيئي وخصائصو
إىتـ المجتمع بحماية البيئة كالمحافظة عمى مكاردىا الطبيعية مف ماء كىكاء كتربة كبحار

كغابات ,كاعتبر أف جرائـ اإلعتداء عمى البيئة ال تعرض فردان بعينو لمخطر بؿ تعرض أمف المجتمع

اإلنساني بأسره لمخطر .حيث إىتمت الديانات السماكية بحماية البيئة كحثت عمى حماية مكاردىا

كالحفاظ عمييا كخاصة الشريعة اإلسبلمية حيث اعتبرت الحفاظ عمى البيئة كاجب ديني .ككذلؾ
اىتمت الشرائع القديمة بالبيئة حيث حرص قدماء المصرييف عمى حماية مياه النيؿ مف التمكث ككذلؾ

إتجو الركماف لحماية البيئة كيظير ذلؾ في مدكنة جكستنياف  .كأما في العصر الحديث فقد إىتـ

المجتمع الدكلي بالبيئة إىتمامان ممحكظان  ,حيث أيبرمت العديد مف اإلتفاقيات الدكلية العالمية كاإلقميمية

كأنشأت األمـ المتحدة برنامج لمبيئة لتنسيؽ كدعـ الجيكد الدكلية في مجاؿ حماية البيئة  .كعميو سنقكـ

بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتناكؿ في المطمب األكؿ التطكر التاريخي لمقانكف البيئي كفي

المطمب الثاني  :خصائص القانكف البيئي كذلؾ عمى النحك التالي - :

المطمب األوؿ  :التطور التاريخي لمقانوف البيئي
حظي مكضكع حماية البيئة مف التمكث بقسط كبير مف إىتماـ الشرائع القديمة كالسماكية  ,فقد

إىتـ اإلنساف منذ بدء الخميقة بحماية البيئة بعناصرىا المختمفة بإعتبارىا مف المقكمات األساسية
إلستمرار الحياة  ,كبعد الثكرة الصناعية بدأ االىتماـ كاضحان عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي .كعميو

سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف الفرع األكؿ نتناكؿ فيو حماية البيئة في األدياف السماكية كفي

العصكر القديمة ثـ نتناكؿ في الفرع الثاني  :تطكر حماية البيئة عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي
كذلؾ عمى النحك التالي - :

ُ

" يعني مصطمح النظاـ األيكمكجي العناصر الفيزيائية كالبيكلكجية المجتمعة في البيئة كىذه الكائنات تشكؿ مجمكعة معقدة مف العبلقات

كتعمؿ ككؿ مكحد في تفاعميا مع بيئتيا الفيزيائية " مكقع منظمة الصحة العالمية عمى الرابط
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/ar
ِ فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ ص ٕٓ كما بعدىا
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الفرع األوؿ  :حماية البيئة في األدياف السماوية والعصور القديمة
نتعرض في ىذا الفرع إلى حماية البيئة في األدياف السماكية الثبلث الييكدية كالمسيحية كالشريعة

اإلسبلمية  ,ككذلؾ في التشريعات القديمة لدل المصرييف كالركماف كذلؾ عمى النحك التالي - :
البند الوؿ  :حماية البيئة في األدياف السماوية

سنقكـ بعرض مختصر لمظاىر إىتماـ الديانات الكبرل في حماية البيئة كىي الييكدية
كالمسيحية كاإلسبلـ كذلؾ عمى النحك التالي - :
 -1في الييودية :
حسب المعتقدات الييكدية كخاصة سفر التككيف  ,فإف اهلل سبحانو كتعالى بعد أف أتـ خمؽ

األرض رأم ذلؾ أنو حسف  ,كفي المزمكر الرابع كالعشريف مف مزامير داككد لمرب األرض كممؤىا
بمعنى آخر أف اهلل سبحانو كتعالى راضي عف خمقو  ,كأف السمطاف ال يعني أف األرض ممؾ لمجنس

البشرم بؿ عمى العكس فإف كؿ ما يحدث لؤلرض يجب أف يتـ بكعي بأف ىذه األرض ىي ممؾ هلل

كحده  ,كقد أكحى اهلل سبحانو كتعالى نكح بأف يأخذ إلى فمكو زكجان عمى األقؿ مف كؿ نكع حي
إلنقاذه مف الطكفاف  ,كىي كصية يفيـ منيا أنيا تعني أف عمينا أف نحافظ عمى التنكع الحيكم في

البيئة (ُ) ,كاستمر اإلىتماـ بالبيئة في الديانة الييكدية إلعتبارات دينية كاقتصادية  ,فقد يبلحظ أف
التممكد

(ِ)

ُّ
مطالب بتعمير
حث عمى الحفاظ عمى البيئة كعدـ إفسادىا  ,فاإلنساف طبقان لمديانة الييكدية

األرض كحسف اإلستفادة مف خيرات اهلل فييا .

(ّ)

 -2في المسيحية :
في النصكص المسيحية "األرض ممؾ هلل سبحانو كتعالى كعبيده مكمفكف بمسؤكلية صكنيا

كرعايتيا  ,كيكحي بذلؾ أحد األمثاؿ التي أكردىا السيد المسيح عميو السبلـ كىك مثؿ " العبد غير

األميف" ,ف رب البيت الذم كاف يعد العدة لرحمة كأقاـ عبده عمى حراسة البيت كأعطاه أكامر مشددة بأف
يبقى مستيقظان لحراسة البيت  ,كأنو مسئكؿ عف حماية البيت حتى لك تـ إجتياحيـ لمبيت أثناء نكمو,
كحقيقة ككنو نائمان لف تككف عذ ارن مقبكالن يعفيو مف المسئكلية ".فكيؼ نتصرؼ نحف بإزاء التخريب

العالمي الذم يعيث في األرض دما انر غير مسبكؽ ؟

(ْ)

ُأشرؼ ىبلؿ  ,جرائـ البيئة بيف النظرية كالتطبيؽ ,مكتبة اآلداب القاىرة ص ُٓ
ِ

التممكد ىك مجمكعة مف الشرائع الييكدية التي نقميا أحبار الييكد شرحان كتفسي انر لمتك ارة كاستنتاجان مف أصكليا .

ْ

آؿ جكر ,نائب الرئيس األمريكي السابؽ  ,األرض في الميزاف  ,ترجمة عكاطؼ عبد الجميؿ  ,مركز األىراـ لمترجمة كالنشر ,طبعة أكلى

ّ

محمد حسف الكندرم ,مرجع سابؽ  ,ص ٔ

ُْٗٗ ص ِْٔ
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 -4في اإلسالـ :
الغرء في أيصكليا كأفعاليا بكثير مف قكاعد السمكؾ البيئي كأنماط
تزخر الشريعة اإلسبلمية َّا

التعامؿ اإلنساني مع البيئة الطبيعية كاإلنسانية  ,كقكاعد المحافظة عمييا كاإلرتقاء بيا  ,بإعتبارىا
ضركرة مف ضركريات الحياة اإلنسانية ذاتيا .

كقد أعتبر اإلسبلـ أف أسباب المشاكؿ البيئية ترجع في عمؽ أصميا إلى عكامؿ سمككية كأخبلقية غير

قكيمة كغير ممتزمة بأكامر اهلل  ,كذلؾ بأف الفساد كالتدىكر في البيئة كتمكثيا يرجع إلى فعؿ اإلنساف
المنفمت مف ضكابط كتعاليـ اهلل لقكلو تعالى - :
ً
ًَّ
الن ً ً ً
َّ
ت أ ٍىيًدم َّ
كف "
"ى
اد ًفي اٍل ىبِّر ىكاٍل ىب ٍح ًر بً ىما ىك ىس ىب ٍ
ظيى ىر اٍلفى ىس ي
اس لييذيقىييـ ىب ٍع ى
ض الذم ىعمميكا لى ىعميي ٍـ ىي ٍرًج يع ى

(ُ)

كدعكة اإلسبلـ إلى حماية البيئة دعكة صريحة ككاضحة بعد أف إستخمفو في األرض كسخرىا لو
كيظير ذلؾ جميان في قكلو تعالى - :
(ِ)
ؽ المَّ ًو كالى تىعثىكا ًفي األىر ً ً ً
" يكميكٍا كا ٍش ىريبكٍا ًمف ِّرٍز ً
يف "
ض يم ٍفسد ى
ٍ
ى ٍٍ
ى
كما تقكـ نظرة اإلسبلـ لمبيئة كمكارد الحياة كأسبابيا عمى الحماية كمنع الفساد  ,فإنيا تقكـ عمى البناء
كالعمارة كالتنمية  ,كىذا التداخؿ بيف المحافظة عمى المكارد الطبيعية كتعميرىا يتجمى في فكرة إحياء
(ّ)

األرض المكات كعمارتيا بالزراعة كالغراس كالبناء .

(ْ)

كذلؾ لقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " إف قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة

أال يقكـ حتى يغرسيا فميغرسيا "

(ٓ)

فإف إستطاع أال

ككذلؾ " إ ف اهلل تعالى طيب يحب الطيب نظيؼ يحب النظافة كريـ يحب الكرـ جكاد يحب الجكد

فنظفكا أفنيتكـ "

(ٔ)

كىكذا يتضح أف المحافظة عمى البيئة طبقان ألكامر اإلسبلـ كنكاىيو ىي كاجب ديني قبؿ أف تككف
كاجب قكمي  ,كىذا ما يجعؿ مف المحافظة عمى البيئة قيمة دينية كأخبلقية تتطمب جيدان مف الييئات
(ٕ)
كالمؤسسات الدينية لتبصير عامة الناس بيذه القيمة كحثِّيـ عمى االلتزاـ بيا .
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ

سكرة الركـ اآلية ُْ .
سكرة البقرة اآلية َٔ .
عبد اهلل شحادة  ,رؤية الديف اإلسبلمي في الحفاظ عمى البيئة  ,دار الشركؽ القاىرة ََُِ  ,طبعة أكلى ص ُٗ
الفسيمة ىي النخمة الصغيرة .
البخارم  ,األدب المفرد  ,باب اصطناع الماؿ  ,رقـ ْٕٗ .
جبلؿ الديف السيكطي  ,الجامع الصغير  ,المجمد الثاني الحديث رقـ ُْٖٕ
أشرؼ شمس الديف  ,الحماية الجنائية لمبيئة  ,دار النيضة َُِِ ص ْٓ كما بعدىا ككذلؾ أشرؼ ىبلؿ  ,مرجع سابؽ ص ُٕ

- 14 -

البند الثاني  :حماية البيئة في العصور القديمة
إىتمت الشرائع القديمة بالبيئة كنخص بالذكر منيا ما جاء في العصر الفرعكني كالعصر الركماني

بالحث عمى حماية البيئة كالمحافظة عمييا كذلؾ عمى النحك التالي - :

 -1العصر الفرعوني :

إىتـ قدماء المصرييف بحماية البيئة مف التمكث  ,فقد كانت النظافة العامة كالخاصة مف أىـ
األشياء التي كانكا يحرصكف عمييا كأحد الضركرات األساسية في حياتيـ اليكمية كخاصة فيما يتعمؽ
بنظافة الجسد كالمسكف كالطرقات  ,كذلؾ في سبيؿ الحفاظ عمى الصحة العامة كشرط لدخكؿ األماكف
المقدسة  .كقد كاف قدماء المصرييف أكؿ مف إبتكر المرحاض الصحي لمنع التمكث بالركائح الكريية
(ُ)

كانتشار األكبئة كالجراثيـ .

كقد عرؼ اإلنساف المصرم القديـ فضؿ األنيار كحفظ ليا قدرىا  ,إذ شعر بفطرتو أنو مديف ليا
بحياتو  ,فكاف يحافظ عمييا كيحمييا  .كيركل أف المصرم القديـ كاف إذا حضرتو الكفاة يدعك بأدعية
كثيرة كيسجؿ حسناتو فييا كمف ضمنيا أنو لـ يمكث نير النيؿ أبدان  ,كقد بمغ تقدير اإلنساف المصرم
القديـ لؤلنيار حدان كبي انر  ,فقد عبد قدماء المصريف نير النيؿ .

(ِ)

 -2العصر الروماني :
جاء في مدكنة جكستنياف التي أصدرىا اإلمبراطكر الفيكس جكستنياف في عاـ ْْٓ ـ "
األشياء اآلتية مشتركة بحسب القانكف الطبيعي كىي اليكاء كالمياه العذبة كالبحار كشكاطئيا  ,فمكؿ
اآلدمييف اإلتصاؿ بيذه الشكاطئ عمى شرط أال يمسكا ما يككف بيا مف الدكر كاآلثار القديمة كالعمائر
ألف ىذه األشياء كالبحر يجرم عمييا حكـ قانكف األمـ ".

(ّ)

كذلؾ كردت القاعدة الركمانية التي تجرـ

دفف الميت أك حرقو داخؿ المدف في األلكاح اإلثنى عشر  ,األمر الذم يدؿ عمى خشية إنتشار
الركائح الكريية كتمكث اليكاء  ,كما عرؼ الركماف حمكالن لتصريؼ المياه القذرة فأقامكا القنكات لتتراكـ
فييا الفضبلت كتجميعيا في أماكف مخصصة لتجفيفيا لمنع إنتشار البكتريا كحرصان عمى النظافة
كالصحة العامة .

ُ
ِ
ّ
ْ

(ْ)

محمد حسف الكندرم  ,مرجع سابؽ  ,ص ِ
أشرؼ ىبلؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٖ
أنظر جكستننياف مدكنو في الفقو الرماني  ,ترجمة عبد العزيز فيمي ,عالـ الكتب  ,بيركت ُْٔٗ ,صٔٓ كما بعدىا
محمد حسف الكندرم  ,مرجع سابؽ  ّ ,كما بعدىا

- 15 -

الفرع الثاني  :تطور حماية البيئة عمى الصعيديف الدولي واإلقميمي
سنقكـ بتقسيـ ىذا الفرع الي بنديف نتناكؿ في البند االكؿ تطكر حماية البيئة عمى الصعيد الدكلي كفي

البند الثاني حماية البيئة عمى الصعيد اإلقميمي كذلؾ عمى النحك التالي :

البند الوؿ  :تطور حماية البيئة عمى الصعيد الدولي
التعدم عمى البيئة قديـ جدان  ,فتمكث اليكاء عرؼ منذ أف عرؼ اإلنساف النار كأشعمكىا في

األشجار كتصاعد منيا الدخاف كالغازات  ,كقد عزل البعض إلى تمؾ الحقائؽ الطبيعية كالتاريخية

ليقرر أف القكاعد القانكنية لحماية البيئة قد كلدت منذ زمف بعيد ,إال أف الرأم الراجع مف الفقياء يرجع
ميبلد قانكف حماية البيئة إلى القرف التاسع عشر ,حيث بدأ اإلىتماـ بتنظيـ الماء كاألنيار كالبحيرات

الدكلية مع إبراـ معاىدة باريس ُُْٖ الخاصة بتنظيـ إستخداـ مياه الرايف بيف الدكؿ التي تمر فييا

 ,ككذلؾ اإلعبلف الذم تـ تكقيعو عاـ ُٕٖٓ بيف النمسا كالمجر كايطاليا بالحفاظ عمى الحياة الفطرية
كالطيكر النافعة لمزارعة .

(ُ)

إ ال أف البعض يرل أف الميبلد الحقيقي لمقكاعد القانكنية الخاصة بحماية البيئة يرجع إلى مشارؼ
النصؼ الثاني مف القرف العشريف  ,حيث بدأت المحاكالت الجديدة لكضع أسس القكاعد القانكنية

لحماية البيئة  ,كتمثؿ ذلؾ في إبراـ اإلتفاقيات الدكلية منيا إتفاقية لندف عاـ ُْٓٗ الخاصة بتمكث
مياه البحار بالبتركؿ كالزيت  ,كاتفاقية جنيؼ عاـ َُٔٗ الخاصة بالحماية مف اإلشعاعات .

(ِ)

كقد

أخذت قضايا البيئة مأخذ الجد بعدما دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى مؤتمر دكلي لمناقشة
األخطار المحدقة ببيئة اإلنساف  ,كالذم إنعقد بإستكيكلـ في عاـ ُِٕٗ ككاف المؤتمر الدكلي األكؿ
تحت رعاية األمـ المتحدة حكؿ البيئة  ,كالذم تمخض عنو إقرار ِٔ مبدأ ك َُٗ

تكصيات في

مجاؿ حماية البيئة  ,كاعتبر ىذا المؤتمر نقطة تحكؿ في أنشطة األمـ المتحدة المتعمقة بالبيئة  ,إذ

ترتب عميو إنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ( ) unapكأحد الفركع الثانكية المنبثقة مف الجمعية

العامة  ,ككذلؾ كاف دكر لمنظمة الصحة العالمية كمنظمة العمؿ الدكلية كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية

 .كحداثة ميبلد قانكف حماية البيئة يعترؼ بيا كثير مف فقياء القانكف حيث إعتبركه مف أكثر فركع
القانكف شبابان كتطك ارن .

ُ
ِ
ّ

(ّ)

أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,مرجع سابؽ  ,صٗ ككذلؾ أاشرؼ ىبلؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٗ
أشرؼ ىبلؿ  ,مرجع سابؽ  ,صَِ
عادؿ محمد عبد الرحمف  ,نمط اإلدارة الدكلية لقضايا البيئة  ,بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي لمبيئة الثاني لمتنمية كالبيئة في الكطف العربي ,

أسيكط مصر ََِْ
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البند الثاني  :حماية البيئة عمى الصعيد اإلقميمي
إىتمت التشريعات األجنبية كالعربية إىتمامان كبي انر بحماية البيئة كاحتكت التشريعات األجنبية

بصكرة خاصة كثي ارن مف نصكص الحماية لمبيئة ذاتيا كفي عناصرىا كمككناتيا كاعتمدت الحماية

البيئية عمى النصكص الدستكرية الكاردة في الدساتير الكضعية كعمى النصكص الكاردة في المدكنات
العقابية كتضمنت أغمب التشريعات قكانيف خاصة بحماية البيئة تجرـ أفعاؿ المساس بالبيئة,

باإلضافة إلى العديد مف التشريعات كاألنظمة كالمكائح المكممة ككذلؾ تطكر العمؿ البيئي في المنطقة
العربية بشكؿ ممحكظ خبلؿ العقديف الماضييف حيث إتجيت الدكؿ العربية إلى تنظيـ كسائؿ حماية

البيئة مف خبلؿ تشريعات بيئية متكاممة كمستقمة تفي باإللتزامات الدكلية  ,منيا التشريع التكنسي

كالككيتي كالمصرم(ُ) .ككذلؾ قاـ المشرع الفمسطيني بإصدار قانكف البيئة رقـ ٕ سنة ُٗٗٗ كالكثير
مف المكائح كاألنظمة كالتعميمات الخاصة بالمحافظة عمى البيئة .
المطمب الثاني  :خصائص القانوف البيئي

إذا كاف قانكف حماية البيئة فرع مف العمكـ القانكنية ينظـ عبلقة اإلنساف بالبيئة التي يعيش
فييا  ,إال أف لو خصائص تميزه عف غيره  ,كىى خصائص تستند إلى خطكرة كطبيعة مكضكعو
كالذم يؤدم التياكف في تنظيمو إلى إختبلؿ التكازف الطبيعي بيف عناصر كمككنات البيئة  ,مما ييدد

كجكد اإلنساف بؿ سائر المخمكقات عمى األرض  ,عدا أنو قانكف حديث النشأة  .كفيما يمي نعرض أىـ
خصائص قانكف حماية البيئة كذلؾ بتقسيـ ىذا المطمب الى فرعيف عمى النحك التالي - :
الفرع الوؿ  :قانوف حديث النشأة ولو جوانب دولية
سنقكـ بتقسيـ ىذا الفرع الي بنديف نتناكؿ في البند االكؿ قانكف حديث النشأة كفي البند الثاني قانكف لو
جكانب دكليو كذلؾ عمى النحك التالي :
البند الوؿ  :قانوف حديث النشأة
يرجع البعض قانكف ميبلد حماية البيئة إلى مشارؼ النصؼ الثاني مف القرف العشريف مع
تعاظـ الثكرة الصناعية كالزراعية  ,كتعدم اإلنساف عمى البيئة بشكؿ كبير ببثو مبلييف األطناف مف
األدخنة كالغازات السامة كالنفايات الصمبة كالسائمة في البيئة بكجو عاـ  ,كتمثؿ ذلؾ في اإلتفاقيات
الدكلية كمنيا إتفاقية لندف لسنة ُْٓٗ الخاصة بمنع تمكث مياه البحار بالبتركؿ كاتفاقية الحماية مف
ُ

محمد مؤنس محب الديف  ,البيئة في القانكف الجنائي  ,مكتبة االنجمك المصرية  ,القاىرة ُٓٗٗ ص ُٔٓ ككذلؾ مصطفى جماؿ طمبة ,

تطكر الفكر حكؿ قكانيف البيئة في العالـ  ,كرقة بحث مقدـ إلى المؤتمر اإلقميمي لرؤساء المحاكـ العميا في الدكؿ العربية  ,القاىرة ََِْ
صّ
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اإلشعاع المؤيف في جنيؼ عاـ َُٔٗ ككذلؾ إتفاقية مكسكك لعاـ ُّٔٗ الخاصة بالحظر الجزئي
إلجراء التجارب عمى األسمحة النككية في الفضاء الخارجي أك تحت الماء أك في أعماؽ البحار,
كيرجع الفقياء ميبلد قانكف حماية البيئة بعدما دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى مؤتمر
إستكيكلـ لمناقشة األخطار المحدقة بالبيئة عاـ ُِٕٗ .

(ُ)

البند الثاني  :قانوف لو جوانب دوليو
إىتـ المجتمع الدكلي كتنبو إلى خطكرة اإلعتداء عمى البيئة  ,كعقد المؤتمرات كاإلتفاقيات ككضع
الحمكؿ ليا إلى حد أسبغ عمى قكاعد حماية البيئة طابعان دكليان ظاى انر  ,كىذا الطابع الدكلي يجد أساسو
في عدة أمكر -:
أ-

طبيعة النشاط الذم يؤثر سمبان عمى البيئة  ,حيث أف أغمب األنشطة التي تشكؿ تعديان عمى

البيئة تمتد آثارىا الضارة عبر الحدكد كتتجاكز الدكؿ  ,فالممكثات ال تحترـ الحدكد كال تحتاج إلى جكاز
سفر أك تأشيرة مركر حيث تمتد آثارىا المدمرة إلى العديد مف الدكؿ كاألمطار الحمضية كىي صكرة
مف صكر تمكث اليكاء عبر الحدكد .
ب-

طبيعة مف يمارس النشاط الذم يؤثر سمبان عمى البيئة  ,ذلؾ أنو إذا كاف األفراد العاديكف ىـ

المخاطبكف في كثير مف األحياف  ,إال أف أكثر كأخطر أنكاع التمكث تأتييا الدكؿ كأشخاص القانكف
الدكلي مثاؿ ذلؾ التجارب النككية كالمصانع العمكمية كمحطات تكليد الطاقة كغيرىا .
ج -طبيعة المصمحة التي تحمييا قكاعد قانكف البيئة حيث أف المصمحة المحمية ىي مصمحة مشتركة
ينبغي عمى جميع الدكؿ العمؿ عمى حمايتيا  ,حيث أف ليا مصالح بيئية مشتركة في تقميؿ األضرار
التي تمحؽ بالبيئة كفي ضماف اإلستعماؿ المعقكؿ كالمفيد لمكارد البيئة لصالح األجياؿ الحاضرة
كالمستقبمية  ,فاألمر يتعمؽ بتراث مشترؾ لئلنسانية ينبغي تظافر الجيكد الدكلية لمحفاظ عميو ,
كانطبلقان مف ذلؾ فقد أيبرمت العديد مف اإلتفاقيات الدكلية في مجاؿ حماية البيئة )2 ( .

ُأحمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة  ,دار النيضة العربية ََِٗ ص ٕٔ كما بعدىا
 2المزجع السبثق ص  75ومب ثعدهب
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الفرع الثاني  :قانوف ذو طابع فني وآمر
سنقكـ بتقسيـ ىذا الفرع الي بنديف نتناكؿ في البند االكؿ قانكف ذك طابع فني كفي البند الثاني قانكف ذك

طابع تنظيمي آمر كذلؾ عمى النحك التالي :

البند الوؿ  :قانوف ذو طابع فني
مف الخصائص المميزة لقانكف حماية البيئة أف قكاعده ذات طابع فني في صياغتيا  ,كيتأتي
ىذا الطابع مف أنيا تحاكؿ المزاكجة بيف األفكار القانكنية كالحقائؽ العممية البحتة المتعمقة بالبيئة كرسـ
السمكؾ الذم ينبغي إلتزامو في التعامؿ مع عناصر البيئة كاألنظمة األيكمكجية  ,مف حيث مكاصفاتو
كالحدكد التي يمارس فييا كحكـ الخركج عمييا  ,حيث يجب أف تستكعب الحقائؽ العممية كالتعرؼ
عمى ممكثات البيئة الطبيعية كالصناعية ككسائؿ إنتقاليا كتأثيرىا عمى اإلنساف كالحيكاف كالنبات ,
كرصد ممكثات البيئة كتحديد مستكياتيا أك المعايير المسمكح بيا  ,كيأتي الطابع الفني كذلؾ مف قكاعد
قانكف حماية البيئة التي ال ترمي فقط إلى الحفاظ عمى البيئة بؿ إلى كضع بعض القيكد الفنية عمى
قكاعد قانكنية أخرل تقرىا فركع أخرل مف فركع القانكف (ُ).
البند الثاني  :قانوف ذو طابع تنظيمي آمر
ييدؼ قانكف حماية البيئة إلى الحفاظ عمى البيئة مف خبلؿ تنظيـ عبلقة اإلنساف بالبيئة
كالمحافظة عمى سطح األرض حتى يستطيع تحقيؽ ىذا اليدؼ  ,فقد أسبغ عمى قكاعد قانكف حماية
البيئة طابعان آم ارن كىذا الطابع األمر لقكاعد قانكف حماية البيئة يختمؼ عف غيره إختبلفان تبرره الرغبة
في إدراؾ اليدؼ الذم مف أجمو إكتسبت ىذه القكاعد ذلؾ الطابع اآلمر حيث يتمثؿ ىذا اإلختبلؼ في
اء مدنيا كآخر جزائيان يترتب عمى مخالفة قكاعد حماية البيئة  .إذ تترتب المسؤكلية المدنية
أف ىناؾ جز ن
عمى األعماؿ التي تسبب أض ار انر بيئية تنعكس أثارىا عمى اإلنساف كالممتمكات كتتكفؿ قكاعد القانكف

الداخمي لكؿ دكلة بتنظيـ المسؤكلية كالتعكيض عف األضرار البيئية  ,كمف الناحية الجنائية فإف مخالفة
قكاعد قانكف حماية البيئة تشكؿ جريمة جنائية معاقب عمييا بعقكبات تكشؼ عف الصفة اآلمرة لتمؾ
القكاعد .

ُ

(ِ)

محمد رشدم كأ حمد مرسي  ,األبعاد العممية في التشريعات الكطنية لحماية البيئة البحرية  ,دراسة تحميمية  ,القاىرة َُٖٗ ص ُٔ كما

بعدىا  ,كذلؾ راجع أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة ,مرجع سابؽ ص ُٕ كما بعدىا

ِ

أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,مرجع سابؽ  ,ص ٕٓكما بعدىا
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الفصؿ األوؿ
البيئة اليوائية محؿ الحماية
المبحث األوؿ :الحماية القانونية لمبيئة اليوائية مف التموث
المطمب األوؿ :ماىية التموث اليوائي
الفرع األكؿ :المقصكد باليكاء
الفرع الثاني :التمكث اليكائي

المطمب الثاني  :األساليب القانونية لمواجية التموث اليوائي
الفرع األكؿ :األساليب الكقائية لحماية البيئة

الفرع الثاني :الجزاءات القانكنية لتمكيث البيئة
المبحث الثاني :جرائـ تموث البيئة اليوائية
المطمب األوؿ  :ماىية الجريمة البيئية وخصائصيا
الفرع األكؿ :مفيكـ الجريمة البيئية

الفرع الثاني :خصائص الجريمة البيئية
المطمب الثاني  :األركاف العامة لجرائـ التموث اليوائي
الفرع األكؿ :الركف المادم
الفرع الثاني :الركف المعنكم
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الفصؿ األوؿ
البيئة اليوائية محؿ الحماية
يعتبر التمكث اليكائي مف أخطر أنكاع التمكث البيئي عمي صحة كسبلمة اإلنساف كعمي
المككنات البيئية عمكمان  ,إذ أنو المسئكؿ سنكيان عف مئات اآلالؼ مف الكفيات  ,كعف مبلييف الحاالت
المرضية كعف إندثار مساحات كاسعة مف الغابات كاألراضي الزراعية كتدىكر األنيار كالبحيرات كتآكؿ

المباني كالمنشآت األثرية  ,كغير ذلؾ مف األضرار المختمفة الناتجة عف تمكث اليكاء)ُ( .إذ عمت

األصكات بيف شعكب العالـ بضركرة إتخاذ التدابير الفعالة لمقاكمة األخطار الناجمة عف التقدـ

التكنكلكجي  ,كمحاربة التمكث البيئي  .كأماـ ىذا الكضع صار لزامان عمي المشرع أف يتدخؿ بالتنظيـ
كالتكجيو لكؿ المسائؿ المتعمقة بالبيئة كحمايتيا مف التمكث  ,كقد كاف نتيجة ىذا التدخؿ لممشرع

الجنائي في مجاؿ حماية البيئة أف ظيرت طائفة جديدة مف الجرائـ لـ تكف معركفة إلى كقت قريب جدان
كىي جرائـ تمكيث البيئة  .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف نتناكؿ في المبحث األكؿ

الحماية القانكنية لمبيئة اليكائية مف التمكث كنتناكؿ في المبحث الثاني جرائـ تمكث البيئة اليكائية كذلؾ
عمى النحك التالي - :

المبحث األكؿ  :الحماية القانكنية لمبيئة اليكائية مف التمكث
المبحث الثاني :جرائـ تمكث البيئة اليكائية

المبحث األوؿ  :الحماية القانونية لمبيئة اليوائية مف التموث
يعتبر التمكث البيئي مف أىـ المشكبلت التي تكاجو اإلنساف في اآلكنة األخيرة ,كيأتي التمكث
اليكائي في مقدمة ىذه المشكبلت البيئية  ,كذلؾ لعدـ إمكانية السيطرة عمي اليكاء كسرعة إنتشاره مف

مكاف آلخر ,مما يحتـ ضركرة إستخداـ كؿ الطرؽ الممكنة لحماية البيئة اليكائية كمنيا األساليب
القانكنية  .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف المطمب األكؿ :ماىية التمكث اليكائي كالمطمب
الثاني :األساليب القانكنية لمكاجية التمكث اليكائي كذلؾ عمى النحك التالي -:

ُ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٔ
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المطمب األوؿ  :ماىية التموث اليوائي
يعتبر التمكث اليكائي مف أكسع المشكبلت البيئية إنتشا انر كأخطرىا أث انر ,كالحديث عف التمكث

في غاية الصعكبة بإعتباره مشكمة بيئية متعددة الجكانب كغير محدكدة األبعاد  .لذلؾ فإننا سكؼ
نتعرض ليذه المشكمة في ىذا المطمب حيث سنقكـ بتقسيمو إلى فرعيف نتناكؿ فيو الفرع األكؿ

المقصكد باليكاء كالفرع الثاني نتناكؿ فيو التمكث اليكائي  .كذلؾ عمى النحك التالي -:

الفرع األوؿ  :المقصود باليواء
كسنتناكؿ في ىذا الفرع المقصكد باليكاء

األكزكف كذلؾ عمى النحك التالي - :

(ُ)

لنتعرؼ عمى الغبلؼ الجكم كمككناتو ككذلؾ طبقة

البند األوؿ  :الغالؼ الجوي ومكوناتو
أولً  -الغالؼ الجوي :
يعد الغبلؼ الجكم مف أىـ عكامؿ الحفاظ عمى الحياة عمى سطح األرض  ,كيضمف بقاء حالة

األرض الطبيعية  ,كيعيش اإلنساف كغيره مف الكائنات الحية في الطبقة الرقيقة مف الكرة األرضية
تسمى بالمحيط الحيكم  ,كىذه الطبقة تتككف مف جزء مف الغبلؼ الجكم أك اليكائي كمف جزء مف

القشرة األرضية  ,ككامؿ الغبلؼ المائي كيرتفع ىذا المحيط إلى حكالي ستة كعشركف كيمك متر فكؽ
سطح األرض ,

(ِ)

كيتككف الغبلؼ الجكم مف ثبلث طبقات كفيما يمي نكضح معالـ تمؾ الطبقات

بإختصار عمى النحك التالي - :

(ّ)

 -1طبقة التربوسفير:
كيقصد بيا الطبقة السفمية مف الغبلؼ الغازم التي تمتد مف سطح األرض حتى إرتفاع يتراكح بيف

ٖ  ُٓ ,كيمك متر ,كمعظـ التغيرات اليكمية في الظكاىر الجكية تقتصر عمى ىذه الطبقة مف الغبلؼ
الجكم  ,كتحتكم ىذه الطبقة عمى معظـ بخار الماء كاألكسجيف كثاني أكسيد الكربكف .

ُ
ِ
ّ
ْ

اليكاء ىك" الخميط مف الغازات المككنة لو بخكاصو الطبيعية كنسبو المعركفة " قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ
أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة  ,مرجع سابؽ  ,ص ِْْ كما بعدىا
أحمد مدحت إسبلـ  ,بحر اليكاء الذم نعيش فيو  ,دار المعارؼ سنة ُٖٕٗ ص ّ
محمد السيد أرناؤكط  ,مرجع سابؽ  ,صُٗ
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(ْ)

 -2طبقة الستراتوسفير :
تبدأ طبقة الستراتكسفير مف خط يسمى التربكيكز حتى إرتفاع يتراكح بيف ٓٓ َٖ ,كيمك متر,

كيمكف تقسيميا إلى ثبلث أقساـ فرعية فيتميز أكليا " األسفؿ" بصفاء الجك كاستق ارره كصبلحيتو
لمطيراف كلكف بمساعدة أجيزة األكسجيف كثانييا أك الطبقة الكسطى فتعرؼ بطبقة األكزكف كىي طبقة
ساخنة أما الطبقة الثالثة كىي العميا فيي مكيربة كلذلؾ فيي أدنى الطبقات اليكائية التي تمتص

المكجات البلسمكية .

(ُ)

 -3طبقة اليونوسفير :
كتبدأ ىذه الطبقة مف إرتفاع َّٔ كيػمك متر أك أكثر كتتميز تمؾ الطبقػة بخفة غازاتيا كلذلؾ يسكد

فييا الييدركجيف كاليميكـ كيكجد بيا نسبة ضئيمة جدان مف الغبلؼ الغازم تقدر مف كزنو الكمي بنحك
(ِ)

ََََّ ُ,فقط .

ثانياً  -مكونات الغالؼ الجوي :

يتككف الغبلؼ الجكم مف خميط مف عدة غازات نذكر منيا أىميا كأكثرىا شيكعان كما يمي -:
 -1غاز النتركجيف كىك يككف ٖٕ %مف اليكاء .

 -2غاز األكسجيف كىك يككف ُِ %مف اليكاء .

 -3غاز األرجكف كىك مكجكد في اليكاء بنسبة َّ. % َ,
 -4بخار الماء كىك يتككف مف غازم الييدركجيف كاألكسجيف كيكجد بخار الماء في الغبلؼ
الجكم بنسبة تتراكح بيف َُ % َ,إلى ْ. %

كيحتكم الغبلؼ الجكم أيضان عمى بعض الغازات الخاممة مثؿ اليميكـ كالزينكف كالنيكف  ,كبعض

الغازات السامة مثؿ النشادر كالميثاف كأكؿ أكسيد الكربكف كغيرىا مف الغازات  ,ككذلؾ يحتكم الغبلؼ
الجكم عمى حبكب المقاح النباتية كعمى بعض ذرات التراب ,كذرات الفحـ كبعض أنكاع البكتريا كذرات
الممح ككذلؾ تراب النجكـ .

ُ
ِ
ّ

()3

محمد السيد أرناؤكط  ,مرجع سابؽ  ,صّٗ
محمد السيد أرناؤكط  ,مرجع سابؽ  ,صٓٗ
محمد يسرم دعبس  ,تمكث اليكاء ككيؼ نكاجيو  ,دار الندكة  ,القاىرة  ,سنة ُْٗٗ ص ٔ
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البند الثاني  :طبقة األوزوف
طبقة األكزكف ىي إحدل طبقات الغبلؼ الجكم التي تقع عمى إرتفاع يتراكح بيف ُِ ِٓ ,

كيمكمتر مف سطح األرض  ,كتعتبر ىي الدرع الكاقي لئلنساف كجميع الكائنات الحية عمى سطح

األرض مف أضرار األشعة الفكؽ بنفسجية اآلتية مف الشمس  .كغاز األكزكف ىك غاز عديـ المكف
كالرائحة كيتككف مف ثبلث ذرات مف األكسجيف ألنو صكرة غير مستقرة مف صكر األكسجيف الذم

يتككف الجزمء الكاحد منو مف إتحاد ذرتيف  ,كيعني ذلؾ أف األكزكف ىك أحد أشكاؿ غاز األكسجيف
الغاز الفعاؿ في اليكاء كالذم نتنفسو كال غنى عنو لكؿ الكائنات الحية عمى كككب األرض .

(ُ)

كتمثؿ

طبقة األكزكف كالتي تتككف مف الطبقات العميا مف الجك درعان كاقيان يحمي الكائنات الحية التي تعيش
عمى سطح األرض مف عكامؿ األشعة فكؽ البنفسجية المدمرة الصادرة عف الشمس .

(ِ)

كتتخكؼ الدكؿ كخاصة المتطكرة منيا مف ظاىرة التغير المناخي كارتفاع درجة الح اررة مع مركر
السنكات بسبب ضعؼ طبقة األكزكف  ,حيث تمثؿ ىذه الطبقة حماية الحياة البشرية كالحيكانية
كالنباتية بحيث يتعذر الحياة مف دكنيا  .إف تغير المناخ

(ّ)

كارتفاع درجة الح اررة يمغي نظاـ الفصكؿ
(ْ)

األربعة ليصبح نظاـ الفصميف في العالـ ىما الصيؼ كالشتاء .

الفرع الثاني :التموث اليوائي
سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى مفيكـ التمكث اليكائي كصكره كذلؾ عمى النحك التالي :
البند األوؿ :مفيوـ تموث اليواء
بداية سنقكـ بتعريؼ التمكث لغةن كاصطبلحان كذلؾ عمى النحك التالي - :
كلكث الماء أم َّ
كدره
أولً  -التموث لغ ًة :مادة لكث ػ التمكث يعني التمطخ
ى
(ٔ)
تمكث الماء أك اليكاء أم خالطتو مكاد غريبة ضارة .

ُ
ِ
ّ

(ٓ)

كفي المعجـ الكسيط

سعد شعباف  ,ثقب في الفضاء  ,دار المعارؼ ,سنة ُِٗٗ ص ِٔ
أحمد مدحت إسبلـ  ,مرجع سابؽ  ,ص ٗٓ
حيث حذر تقرير عممي مف أف أكثر مف ََُ مميكف شخص سيمكتكف ,كأف النمك االقتصادم العالمي سينخفض بنسبة ّ %ِ.مف الناتج

المحمي اإلجمالي بحمكؿ العاـ ََِّ إذا فشؿ العالـ في التصدم لمتغير المناخي  .كقاؿ التقرير الذم قدر اآلثار البشرية كاالقتصادية لمتغير
المناخي عمى ُْٖ دكلة في الفترة مف ََُِ إلى ََِّ إف أكثر مف َٗ  %مف حاالت الكفاة ستحدث في بمداف نامية .,بحث بعنكاف تغير
المناخ قد يقتؿ أكثر مف ََُ مميكف بحمكؿ  ََِّ ,المنشكر عمى العربية نت الرابط
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/26/240221.html

ْ
ٓ
ٔ

عامر محمكد طراؼ  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٓ
ابف منظكر  ,مرجع سابؽ  ,ص َُّْ
المعجـ الكسيط  ,مجمع المغة العربية  ,القاىرة الطبعة الثالثة  ,الجزء األكؿ ص ٕٕ

- 24 -

ثانياً  -التموث في الصطالح :
يعرؼ التمكث في االصطبلح البيئي بأنو " أم إفساد مباشر لمخصائص العضكية أك الح اررية

أك البيكلكجية أك اإلشعاعية ألم جزء مف البيئة مثبلن بتفريغ أك إطبلؽ أك إيداع نفايات أك مكاد مف
شأنيا التأثير عمى االستعماؿ المفيد أك بمعنى أخر تسبب كضعان يككف ضا ارن أك يحتمؿ اإلضرار

بالصحة العامة أك بسبلمة الحيكانات كالطيكر كالحشرات كالسمؾ كالمكاد الحية كالنباتات "

كتعتبر كممة التمكث ذات معنى عاـ كتعبر عف ظيكر شيء ما في مكاف غير مناسب كال يككف
مرغكب فيو في ىذا المكاف كتعتبر ظاىرة التمكث حديثة نتيجة لمتطكر العممي كأصبحت تيدد اإلنساف

كالبيئة التي فييا عمى حد سكاء .

(ُ)

كحيث أف التمكث ىك أحد أسباب الحماية القانكنية لمبيئة  ,كذلؾ ألنو مف أخطر ما ييدد البيئة في
العصر الحديث  ,لذا فإننا بحاجة إلى التشريعات الخاصة بحماية البيئة مف أضرار التمكث.
كقد ذىبت بعض آراء الفقياء إلى فكرة تكسيع مجاؿ الحماية القانكنية لمبيئة  ,كىك إتجاه محمكد حيث
تقكـ فمسفة الحماية القانكنية لمبيئة مف التمكث عمى أساس حماية البيئة في ذاتيا بصرؼ النظر عف

إلحاؽ ضرر جسيـ بالكائنات الحية أك غير الحية المكجكدة  ,كلكف قاعدة الحماية القانكنية تنطمؽ مف

حماية البيئة نفسيا مف أم خمؿ في تكازنيا أك يعتبر في نظاميا البيئي أك أم تبديد في مكاردىا أك

تيديد لمككناتيا مما قد يؤثر عمى التكازف األيكمكجي إذ أف اليدؼ ىك حماية البيئة في ذاتيا
(ِ)

كلذاتيا.

كقد عرؼ المشرع الفمسطيني تمكث اليكاء في قانكف حماية البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ الباب األكؿ

"تعاريؼ" مادة ُ بأنو " أم تغيير في خكاص كمككنات اليكاء الطبيعي قد يسبب خط ارن عمى البيئة ".

كقد عرؼ كذلؾ تمكث البيئة بأنو " أم تغير مباشر أك غير مباشر في خكاص البيئة قد يؤدم إلى
اإلضرار بأحد عناصرىا أك يخؿ بتكازنيا الطبيعي " .
كقد ذىب المشرع الفمسطيني مع ىذا اإلتجاه كىك تكسيع مجاؿ الحماية القانكنية لمبيئة مف تعريفو
لمتمكث ككذلؾ تمكث اليكاء كمف ىذيف التعريفيف يتضح لنا أنيما يتضمناف عدة عناصر كىي -:
ُ -أم تغير مباشر أك غير مباشر في عناصر البيئة .
ِ -أف يحدث ىذا التغير بفعؿ اإلنساف .

ّ -أف يسبب خط انر عمى البيئة أك يؤدم إلى األضرار بأحد عناصرىا أك يخؿ بتكازنيا الطبيعي .
ُ
ِ

محمد عبدا هلل النعماف  ,الحماية الدكلية لمبيئة البحرية  ,دراسة خاصة عف البحر األحمر  ,رسالة دكتكراه  ,جامعة القاىرة ََِْ ص ِِ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٓ
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ويرى الباحث أنو يجب حماية البيئة حتى كلك أف فعؿ التمكيث لـ َّ
يؤد إلى ضرر باإلنساف كالكائنات
الحية  ,فالحماية القانكنية ال تقكـ عمى معيار الضرر أك إحتماؿ كقكعو فقط  ,بؿ تقكـ عمى أساس
معيار التغير في أحد عناصر البيئة بشكؿ عاـ كبالبيئة اليكائية بشكؿ خاص  ,مف خبلؿ أم تغير في

مككنات اليكاء الطبيعي أك خكاصو  ,كعميو فإف المفيكـ القانكني لمتمكث اليكائي مرف كمتسع كمتطكر

يشمؿ كؿ أنكاع كأفعاؿ التمكث كىك إتجاه محمكد مف المشرع الفمسطيني .
البند الثاني  :صور تموث اليواء

تتعدد أنكاع التمكث كتختمؼ صكره  ,حيث يقسـ العمماء التمكث اليكائي إلى أنكاع كأشكاؿ
عديدة ,كسنقكـ بإستعراض أىـ صكر التمكث اليكائي كذلؾ عمى النحك التالي -:
أولً  -التموث البيولوجي :
يعتبر التمكث البيكلكجي مف أقدـ صكر التمكث البيئي التي عرفيا اإلنساف  ,كينشأ نتيجة كجكد

كائنات حية مرئية كغير مرئية في الكسط البيئي كالبكتريا كالفطريات كغيرىا  ,كينتج التمكث البيكلكجي
عادة مف الركاسب الناتجة عف األنشطة الصناعية أك الزراعية أك المنزلية  ,كأيضان مف النفايات

المتخمفة عف الصناعات التي تعالج مكاد عضكية كما شابة ذلؾ .

(ُ)

ثانياً  -التموث اإلشعاعي " التموث الفيزيائي ":
يعتبر التمكث اإلشعاعي مف أخطر ممكثات البيئة في العصر الحاضر  ,حيث أنو ال يرل كال

يشـ كال يحس كيتسمؿ إلى الكائنات بدكف مقاكمة كدكف ما يدؿ عمى تكاجده كدكف أف يترؾ أث ارن .

(ِ)

كينشأ التمكث اإلشعاعي بتسرب مكاد مشعة إلى أحد مككنات البيئة " تربة  ,ماء  ,ىكاء " كالمكاد
المشعة تنقسـ إلى قسميف ىما  -:إشعاعات كيركمغناطيسية

ذات طبيعة جسمية مثؿ أشعة ألفا كبيتا .

ُ
ِ
ّ

(ُ)

()3

مثؿ أشعة جاما كاكس كاشعاعات

عمي زيف الديف  ,محمد عرفات  ,مرجع سابؽ صِّٗ
عمي زيف الديف  ,محمد عرفات ,مرجع سابؽ ص ِٖٗ
أشعة أكس

الصكرة أشعة كيرطيسية  Electromagneticذات طبيعة مماثمة لمضكء المرئي كلكف أطكاؿ مكجاتيا قصيرة إلى أبعد الحدكد .اكتشفيا
الفيزيائي األلماني ركنتجف عاـ ُٖٓٗ .تنتج بقذؼ لكح معدني بإلكتركنات فائقة السرعة متحركة في خكاء أك فراغ ,كبتعبير أدؽ في أنابيب
مفرغة تعرؼ بأنابيب األشعة السينية .مف أبرز خصائصيا أنيا تؤيف الغاز عند مركرىا عبره ,كتجعؿ المكاد المتفمكرة ترسؿ ضكءا ,كأنيا تفعؿ
في األفبلـ كاأللكاح الفكتكغرافية مثؿ فعؿ الضكء ,كأنيا تنفذ عبر كثير مف األجساـ الصمبة .كبسبب مف ىذه الخصيصة األخيرة استخدمت
األشعة السينية في أغراض التصكير الشعاعي الذم يساعد األطباء عمى تشخيص األمراض تشخيصا صحيحا .كىي تستخدـ اليكـ في معالجة
بعض األمراض ,كبخاصة السرطاف ,كفي الكشؼ عمى المعادف كبعض المنتجات الصناعية لمتأكد مف خمكىا مف العمؿ .كلكف األشعة السينية
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كالتمكث اإلشعاعي يحدث مف مصادر طبيعية أك مصادر صناعية  ,كالتمكث الذم يحدث مف

المصادر الطبيعية كاألشعة الصادرة مف الفضاء الخارجي كالغازات المشعة المتصاعدة مف القشرة
األرضية  ,أما التمكث الصادر مف مصادر صناعية فيك يحدث بفعؿ اإلنساف كمحطات الطاقة
النككية كالمفاعبلت الذرية كما شابو ذلؾ .

(ِ)

ثالثاً  -تموث اليواء الناتج عف حرؽ الوقود :
إف عممية حرؽ الكقكد خاصة الفحـ كالبتركؿ يؤدم إلى تككيف كميات عالية مف الدقائؽ ذات
األحجاـ المختمفة  ,كالتي مف بينيا جسيمات كبيرة كىي تشبو التراب  ,كأىميا دقائؽ الكربكف
كجسيمات دقيقة كىي التي تككف الدخاف ,كأتربة المعادف كالفحـ ك األكاسيد الصمبة كالكبريتات

كالنترات ,ككذلؾ يؤدم حرؽ الكقكد إلى تككيف مركبات أخرل غازية سامة .
كأىـ المصادر الرئيسية إلحتراؽ الكقكد ىي -:

 -1السيارات كتمثؿ المصدر الرئيسي لتمكث اليكاء .
 -2محطات القكل الكيربائية حيث تنتج كميات كبيرة مف غاز أكؿ أكسيد الكربكف .

 -3العمميات الصناعية كتشمؿ مراكز صير المعادف كمعامؿ تكرير البتركؿ كمصانع الكرؽ
كالسكر كالزجاج كمصانع الببلستيؾ كالمطاط .

(ّ)

ضارة باألنسجة الحية ,كمف أجؿ ذلؾ يتعيف عمى األطباء أف ال يسرفكا في تعريض المرضى ليا ,كأف يمبسكا عند أخذىـ الصكر الشعاعية
لممرضى أردية خاصة تقييـ أذاىا.
أشعة ألفا

الصكرة إف دقائؽ ألفا دقائؽ مكجبة الشحنة تتألؼ كؿ منيا مف بركتكنيف كنيكتركنيف .أما أشعة ألفا فتتألؼ مف دقائؽ ألفا منطمقة مف الذرة
بسرعة ىائمة .كعمى الرغـ مف أف دقائؽ ألفا أقؿ نفاذا كسرعة مف ضركب األشعة األخرل ذات النشاط اإلشعاعي فإف سرعتيا ,كما قاسيا

أرنست رذرفكرد ,تبمغ َََ َِ,ميؿ في الثانية تقريبا.
أشعة بيتا

سيؿ مف دقائؽ بيتا تطمقو نكل بعض المكاد ذات النشاط اإلشعاعي .كأشعة بيتا تندفع بسرعة تقارب سرعة الضكء.

أشعة جاما
الصكرة مكجات كيرطيسية أقصر كأكثر نشاطا مف أشعة أكس .تنبعث أثناء إنحبلؿ نكل ذرات المكاد المشعة كتستخدـ في معالجة بعض
األمراض .كاف الفيزيائي البريطاني أرنست رذرفكرد أكؿ مف أطمؽ عمييا ىذا اإلسـ ,عاـ َُّٗ عندما قاـ الدليؿ عمى أنيا تختمؼ عف األشعة
البائية أك أشعة بيتا.
الرابط االلكتركني http://www.akafi.net/akfnew/Sub-21712.html :

ُ
ِ
ّ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٗ كما بعدىا
ىدل حامد قشقكش  ,التمكث باإلشعاع النككم  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة ُٔٗٗ ص ُٗ
إبراىيـ عمي الجندم  ,التمكث يخنؽ الجميع كاألمف الصناعي يقييـ  ,مكتبة االنجمك المصرية  ,القاىرة ُُٖٗ ص ٕٓ
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اربعاً  -التموث السمعي " الضوضائي ":

يمحؽ بالتمكث اليكائي التمكث السمعي " الضكضائي "  ,كيتمثؿ التمكث السمعي في أصكات

عالية تحدث ذبذبات شديدة تزيد عمى الحد المسمكح بو كتؤثر عمى حياة اإلنساف كصحتو كقدرتو عمى

العمؿ (ُ) ,كلذلؾ فإف تمكث البيئة ال يقتصر مدلكلو فقط عمى مجرد إضافة مكاد غريبة إلى عناصرىا

 ,إنما ي تضمف اإلخبلؿ بالتكازف الطبيعي الذم يسكد الكسط البيئي الذم نحيا فيو  ,كذلؾ في حالة زاد
ىذا الضجيج عف حدكد معينة بما يمكف أف يطمؽ عميو تعبير التمكث السمعي  ,كمف مصادر التمكث

السمعي " الضكضاء " المصانع كالكرش بكافة أنكاعيا ككسائؿ النقؿ كالمكاصبلت كاألجيزة الكيربائية

كمكبرات الصكت كغيرىا .

(ِ)

خامساً  -التموث مف الروائح الكريية :
مف مظاىر تمكث اليكاء الركائح الكريية التي تنبعث مف األماكف العامة سكاء كاف مصدرىا
إلقاء القمامة كالقاذكرات كتحمؿ المكاد العضكية  ,أـ كاف مصدرىا إحتراؽ الكقكد أيان كاف الغرض مف

إستعمالو أك بطريؽ حرؽ القمامة  ,كتؤثر ىذه الممكثات عمى الصحة العامة عند إستنشاقيا فضبلن عما
تؤديو مف أضرار صحية كبيئية  ,ككذلؾ الركائح الناتجة عف تجمع مياه الصرؼ الصحي  ,لذلؾ

تحظر بعض الدكؿ عمؿ أم شئ مف شأنو إثارة الركائح الكريية المؤذية لآلخريف .

(ّ)

سادساً  -التموث الحراري:
ككذلؾ ىناؾ الممكثات الح اررية  ,حيث ال يقتصر التمكث اليكائي عمى اإلخبلؿ بنسب الغازات

المككنة لميكاء أك كجكد بعض المكاد الضارة بو كانما يحدث بالممكثات الح اررية الناتجة مف الحرائؽ
كدخاف المصانع كأجيزة تكيؼ اليكاء .

(ْ)

المطمب الثاني  :األساليب القانونية والوقائية لحماية البيئة اليوائية
ىناؾ عدة طرؽ لحماية البيئة بشكؿ عاـ كالحفاظ عمييا  ,كقد تككف ىذه الطرؽ أك األساليب
قبؿ كقكع المخالفة كتعتبر أساليب كقائية  ,كقد تككف بعد كقكع المخالفة فتأخذ صكرة الجزاء  ,كعميو
سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف الفرع األكؿ نتناكؿ فيو األساليب الكقائية لحماية البيئة كالفرع

الثاني نتناكؿ فيو الجزاءات القانكنية لتمكيث البيئة كذلؾ عمى النحك التالي - :

ُ
ِ
ّ
ْ

محمد حسف الكندرم  ,مرجع سابؽ  ,ص َُُ
أشرؼ تكفيؽ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,صُٗ كما بعدىا
ماجد راغ ب الحمك  ,,قانكف حماية البيئة قي ضكء الشريعة  ,دار المطبكعات الجامعية  ,اإلسكندرية ُٓٗٗ  ,ص ُْٓ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ِٓ كما بعدىا
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الفرع األوؿ  :األساليب الوقائية لحماية البيئة
ىناؾ عدة طرؽ كقائية لحماية البيئة كالحفاظ عمييا سكاء البيئة اليكائية أك البيئة بصفة عامة

كسنتعرض في ىذا المطمب ألىـ ىذه الطرؽ كىي -:
أولً -الحظر:

في كثير مف األحياف يمجأ القانكف لحماية البيئة إلى حظر اإلتياف ببعض التصرفات كالتي يعتبرىا

خط ارن أك ضر انر عمى البيئة  ,كقد يككف ىذا الحظر مطمقان كقد يككف نسبيان  ,كذلؾ عمى النحك

التالي-:

 – 1الحظر المطمؽ :
يتمثؿ الحظر المطمؽ في منع اإلتياف بأفعاؿ معينة لما ليا مف آثار ضارة بالبيئة منعان باتان ال
إستثناء فيو كال ترخيص بشأنو  .كمف أمثمة الحظر المطمؽ في قانكف البيئة الفمسطيني رقـ ٕ لسنة
ُٗٗٗ -:
ما نصت عميو المادة ُِ مف قانكف البيئة" :يحظر التدخيف في كسائؿ النقؿ كاألماكف العامة كالمغمقة"
كما نصت عميو المادة ُّ مف قانكف البيئة:

أ – يحظر إستيراد النفايات الخطرة إلى فمسطيف .

ب– يحظر مركر النفايات الخطرة عبر األراضي الفمسطينية

أك المياه اإلقميمية أك المناطؽ

االقتصادية الخالصة إال بتصريح خاص مف الك ازرة ".

كبمطالعة ىذا النص نجد أف القانكف قد حظر إستيراد النفايات الخطرة إلى فمسطيف  ,كىذا إتجاه
محمكد  ,كلكف في الفقرة ب مف النص السابؽ نجد أف المشرع قد سمح بمركر النفايات الخطرة عبر

األراضي الفمسطينية كلكف بتصريح خاص مف الك ازرة .
ويرى الباحث أنو كاف مف األفضؿ أف يحظر المشرع إستيراد أك مركر النفايات الخطرة عبر األراضي
الفمسطينية حظ ارن كامبلن دكف إستثناء بالحصكؿ عمى إذف ,كذلؾ ألنو ميما بمغت درجات التأميف في
عممية النقؿ فإنو مف المحتمؿ أف يتسرب أم غازات أك إشعاعات مف ىذه النفايات لذلؾ كاف مف

األفضؿ منع دخكليا الببلد مف األساس .
 – 2الحظر النسبي :

أثار ضارة بالبيئة في أم
يتجسد الحظر النسبي في منع القياـ بأعماؿ معينة يمكف أف تمحؽ ان
عنصر مف عناصرىا إال بعد الحصكؿ عمى الترخيص البلزـ مف السمطات المختصة كفقان لمشركط
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كالضكابط التي تحددىا القكانيف كالمكائح لحماية البيئة .

(ُ)

كمف أمثمة الحظر النسبي في قانكف البيئة

رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ -:
ما نصت عميو المادة ِِ مف قانكف البيئة " ال يجكز إستخداـ آالت أك محركات أك مركبات ينتج
عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحددة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف "

كىنا نجد أف الحظر في ىذه المادة نسبي  ,ألف المشرع أجاز إستخداـ اآلالت كالمحركات التي ينتج
عنيا عادـ كلكف بحدكد كمقاييس معينة يحددىا القانكف .

ثانياً -اإللزاـ :
مف الكسائؿ التي إستخدميا القانكف لحماية البيئة ىك إلزاـ الناس بالقياـ بأعماؿ معينة كاإللزاـ

بالقياـ بعمؿ إيجابي يعادؿ حظر القياـ بعمؿ سمبي أم حظر االمتناع عف القياـ ببعض األعماؿ .
 -كمف أمثمة اإللزاـ في قانكف البيئة رقـ ٕ- : ُٗٗٗ/

ما نصت عميو المادة ِٔ مف قانكف البيئة " تمتزـ جميع الجيات كاألفراد عند تشغيؿ أم آالت أك

معدات أك إستخداـ آالت التنبيو كمكبرات الصكت أك ممارسة أم نشاطات أخرل عدـ تجاكز الحد

المسمكح بو لشدة الصكت كاالىتزاز " .

ما نصت عميو المادة َُ مف قانكف البيئة " تمزـ جميع الجيات أك األفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر أك

البناء أك اليدـ أك التعديف أك نقؿ ما ينتج عف ذلؾ مف مخمفات أك تربة بإتخاذ اإلحتياطات البلزمة
لمتخزيف " .

اإللزـ  ,بحيث تيمزـ الجيات أك األفراد عند قياميـ
ا
كبمطالعة النصكص السابقة نجدىا تقكـ عمى
بأعماؿ أك تشغيؿ آالت بعدـ تجاكز الحد المسمكح بو  ,كأف يتخذ اإلجراءات كاإلحتياطات البلزمة

كذلؾ لعدـ اإلضرار بالبيئة .
ثالثاً -الترخيص :
ىك اإلذف الصادر مف اإلدارة المختصة بممارسة نشاط معيف ال يجكز ممارستو بغير ىذا اإلذف,

كتقكـ اإلدارة بمنح الترخيص إذا تكافرت الشركط البلزمة التي يحددىا القانكف لمنحو  ,كاألصؿ أف
الترخيص دائـ ما لـ ينص فيو عمى تكقيتو  ,كيجكز تجديد الترخيص المؤقت بعد إستيفاء الشركط

المطمكبة  ,كييدؼ نظاـ الترخيص إلى حماية أم عنصر مف عناصر البيئة كمف ضمنيا البيئة

اليكائية ,كمف ذلؾ تراخيص المشركعات أك مزاكلة األنشطة ذات اآلثار المحتممة لمتأثير الضار عمى
(ِ)

البيئة .

ُ
ِ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٓ كما بعدىا
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ٖٕ  ,ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٕ
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كمف األمثمة عمى الترخيص في قانكف البيئة رقـ ٕ-: ُٗٗٗ/

ما نصت عميو المادة ْٕ مف قانكف البيئة " تقكـ الك ازرة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة بتحديد
النشاطات كالمشاريع التي يجب أف تحصؿ عمى مكافقة بيئية مسبقة لمحصكؿ عمى رخصة ككذلؾ
المشاريع المسمكح إنشائيا في المناطؽ المقيدة "

كبمطالعة النص السابؽ نرل أف المشرع قد أعطى سمطة البيئة الحؽ في إعطاء الترخيص لممشاريع
كالنشاطات التي يحتمؿ أف تؤثر عمى البيئة كتضر بيا .
رابعاً -اإلبالغ :

ترخيص
يبيح القانكف لؤلفراد في بعض األحياف القياـ بأعماؿ معينة  ,كذلؾ دكف الحصكؿ عمى ا

مسبقة عمى الرغـ أف ىذه األعماؿ قد تككف سببان في تمكيث البيئة  ,كيكتفي القانكف باإلببلغ عف ىذه
األعماؿ أما قبؿ القياـ بيا أك بعد كقكعيا  ,كقد إتبع المشرع ىذه الطريقة إلعتقاده أف التمكث في ىذه

الحالة سكؼ يككف أقؿ خط انر عمى البيئة أك لحدكث التمكث بسبب حالة قاىرة ال دخؿ لؤلفراد فييا ,
(ُ)

كعمى ىذا فإف اإلببلغ إما أف يككف سابقان لحدكث النشاط أك الحقان لحدكثو كذلؾ عمى النحك التالي:

 – 1اإلبالغ السابؽ :
قد يككف اإلببلغ الزمان قبؿ ممارسة النشاط  ,كاإلببلغ السابؽ يسمح لئلدارة بدراسة األمر
خطر عمى البيئة
كبحث ظركؼ النشاط كنتائجو المحتممة عمى البيئة قبؿ حدكثو  ,فإف لـ يكف ىناؾ
ان

سكتت كتركت النشاط ,كاف تبينت خطكرة النشاط نيت عف القياـ بو  ,كيقترب اإلببلغ السابؽ مف

الترخيص  ,حيث أف سككت اإلدارة رغـ إببلغيا يعتبر ترخيصان ضمنيا بالقياـ بالنشاط أما إذا اتخذت
مكقفان إيجابيان بأف رفضت أك نيت عف القياـ بو فيعد رفضان صريحان .
 – 2اإلبالغ الالحؽ :

قد يسمح القانكف بممارسة النشاط دكف إذف مسبؽ بشرط اإلببلغ عنو خبلؿ مدة معينة  ,مما

يسمح لئلدارة بمراقبة آثار ىذا النشاط عمى البيئة كاتخاذ البلزـ لمنع التمكث أك تخفيؼ آثاره  ,ككذلؾ

يككف اإلببلغ البلحؽ في بعض الحاالت فكر مشاىدتيا حتى تتمكف السمطات مف إتخاذ اإلجراءات
البلزمة لمسيطرة عمى حاالت التمكث كضبط المخالفيف .

ُ
ِ

(ِ)

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٖ ككذلؾ ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٗ
ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص َُّ
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الفرع الثاني  :الجزاءات القانونية لتمويث البيئة
لمجزاء في القانكف الداخمي ثبلث صكر  ,ىي الجزاء الجنائي ك الجزاء المدني كالجزاء

اإلدارم ,كقد تجتمع كافة صكر الجزاءات القانكنية معان لمكاجية المخالفة المرتكبة ضد أحكاـ جرائـ
تمكيث البيئة .كسنقكـ بتكضيح ىذه الصكر عمى النحك التالي - :

أولً  -الجزاء الجنائي :

يتخذ الجزاء الجنائي شكؿ عقكبة تكقع عمى النفس أك الجسـ أك الحرية أك الماؿ ,

النحك التالي -:

(ُ)

كذلؾ عمى

 -1العقكبة التي تكقع عمى النفس فتسمب مف اإلنساف حياتو كىي اإلعداـ  ,كىي مف أقسى
العقكبات كأشدىا ,كقد نصت بعض القكانيف عمى عقكبة اإلعداـ كعقكبة لبعض جرائـ تمكيث
البيئة في الحاالت التي يترتب عمييا كفاة بعض األفراد .

(ِ)

 -2العقكبة التي تكقع عمى الجسـ قد تتمثؿ في الجمد أك قطع اليد أك غير ذلؾ مف اإليذاء
الجسماني الذم تأخذ بو قكانيف بعض الدكؿ اإلسبلمية عمى كجو الخصكص  ,كمثؿ ىذه
العقكبات قد تفرض عمى المخالفيف لقانكف حماية البيئة .
 -3العقكبة التي تكقع عمى الحرية تتمثؿ في اإلعتقاؿ أك الحبس أك السجف أك األشغاؿ الشاقة

المؤبدة أك المؤقتة  ,كتعتبر العقكبة المقيدة لمحرية مف أىـ العقكبات المجدية في حماية البيئة,
نظ انر لصعكبتيا عمى النفس أكثر مف الغرامة  ,كمع ذلؾ فإف أغمب القكانيف كخاصة في دكؿ

العالـ الثالث ال تنص عمى الحبس كعقكبة أك تجعؿ الحبس كجكبيان كتجيز الحكـ بالغ ارمة بدالن
(ّ)

مف الحبس .

ويرى الباحث أنو مف األفضؿ كاألجدل أف يككف الحبس كجكبيان في المخالفات الجسيمة أك الخطيرة

ضرر جسيمان لؤلفراد أك حتى تسبب الكفاة
مف حيث آثارىا عمى البيئة كالتي أيضان قد يترتب عمييا
ان

أحيانان ككذلؾ أف يككف الحبس كجكبيان في بعض حاالت العكد .
ُ
ِ

راجع فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص َْٓ
نصت المادة ٖٔ مف قانكف العقكبات المصرم المضافة بالقانكف رقـ ٕٗ  ُِٗٗ/يقصد باإلرىاب في تطبيؽ ىذا القانكف كؿ استخداـ لمقكة

أك العنؼ أك التيديد أك التركيج يمجا إليو الجاني تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي بيدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سبلمة
المجتمع كأمنو لمخطر إذا كاف مف شانو إيذاء األشخاص أك إلقاء الرعب بينيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ لمخطر أو إلحاؽ
الضرر بالبيئة فقد شددت المادة المذككرة مف قانكف العقكبات عمى الجرائـ التي تستخدـ اإلرىاب ككسيمة لتحقيؽ أىدافيا كجعمتيا اإلعداـ أك
اإلشغاؿ الشاقة أك السجف كجعمت مف ضمف األفعاؿ إلحاؽ الضرر بالبيئة .

ّ

مف القكانيف التي تجنبت النص عمى الحبس كعقكبة لمخالفة أحكاميا قانكف حماية البيئة إمارة دبي فمـ ينص عمى الحبس أك السجف كعقكبة

عمى مخالفة أحكامو راجع األمر المحمي رقـ ُٔ ُُٗٗ/
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 -4العقكبة التي تكقع عمى الماؿ قد تتمثؿ في الغرامة أك المصادرة - :
الغرامة  " :ىي مبمغ مف الماؿ يمتزـ المحككـ عميو بدفعو إلى الخزينة العامة التي تتممكو حينئذ " (ُ) ،
كقد عرفيا قانكف العقكبات رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ في المادة ِِ بأنيا " إلزاـ المحككـ عميو بأف يدفع

إلى خزينة الحككمة المبمغ المقرر في الحكـ " كالغرامة كعقكبة جنائية تخضع لقكاعد متعمقة بالعقكبات
فيي عقكبة جكىرىا اإليبلـ المقصكد كتخضع لمبدأ الشرعية ,

()2

كيأخذ قانكف العقكبات الفمسطيني

سكاء المطبؽ في قطاع غزة أك الضفة الغربية بعقكبة الغرامة كعقكبة أصمية كتكميمية كتككف أصمية في

المخالفات كالجنح دكف الجنايات .

كتنص عمييا القكانيف عادة مع الحبس كبديؿ لو أك مضاؼ إليو  ,كغالبان ما تفضؿ المحاكـ في جرائـ
البيئة الحكـ بالغرامة بدؿ الحبس  ,كرغـ أنيا ال تككف كبيرة الفعالية إذ لـ تكف كبيرة القيمة ( ,)3حيث

أف بعض ا لمتسببيف بجرائـ تمكيث البيئة كخاصة رجاؿ األعماؿ قد يقارنكف بيف المبالغ التي تفرض
عمييـ كغرامات كبيف المكاسب التي تعكد عمييـ مف النشاطات المنتجة لمتمكث  ,فيجدكف المكاسب

التي تعكد عمييـ مف النشاطات المنتجة لمتمكث أكبر  ,فيعتادكف عمي دفع الغرامات عف رضا كاختيار
 ,كما لك كانت جزءان مف تكاليؼ اإلنتاج دكف أف تحدث العقكبة المالية في أنفسيـ أم أثر رادع .

(ْ(

(ٓ)

كقد خمت بعض قكانيف الدكؿ العربية مف النص عمى الحبس كعقكبة في جرائـ تمكيث البيئة .

ويرى الباحث أنو لتبلفي قصكر الغرامة عف تحقيؽ ىدفيا الرادع كجزاء جنائي يجب أف يككف مقدار

الغرامة غير يسير يزيد عف تكاليؼ درء التمكث  ,حتى ال يتقاعس صاحب الشأف عف إتخاذ
اإلجراءات البلزمة لمنع التمكث مف باب التكفير كاإلقتصاد في النفقات  ,كأف يضاعؼ مبمغ الغرامة

في حالة العكد أك تكرار المخالفة أضعافان مضاعفة أك متكالية لتككف أقدر عمي ردع المخالؼ  ,أك أف
تستبدؿ الغرامة بعقكبة أشد كالسجف أك الحبس ألف العقكبات المقيدة لمحرية أقسى عمي النفس الحرة

مف الغرامات المالية .

ب -المصادرة  :ىي نزع ممكية ماؿ مف صاحبو قي انر عنو كاضافتو إلى ممؾ الدكلة دكف مقابؿ ألنو

ذك صمة بالجريمة "
ُ
ِ
ّ

(ٔ)

كالمصادرة ىي عقكبة مالية كعينية ,كقد تككف عقكبة كقد تككف تدبير إحترازم

راجع محمكد نجيب حسني  ,القسـ العاـ المرجع السابؽ  ,ص ٖٕٓ
ساىر إبراىيـ الكليد األحكاـ العامة في قانكف العقكبات  ,الجزء الثاني  ,بدكف ناشر كسنة نشر  ,ص ٓٔٓ
" يؤخذ عمى عقكبة الغرامة أنيا ال تحقؽ مبدأ المساكاة بيف الناس أماـ العقكبة حيث يختمؽ مقدار اإليبلـ بحسب المقدرة المالية لؤلشخاص

يؤخذ مساسيا مبدأ شخصية العقكبة حيث يتأثر في عقكبة الغرامة أفراد أسرة المحككـ عميو ككذلؾ عقكبة الغرامة غير كافيو بمفردىا لمكاجية
كافة الجرائـ كاف كانت تكفي في بعض الجرائـ البسيطة فإنيا ال تكفي لمكاجية الجرائـ الخطيرة "
لممزيد راجع ساىر كليد  ,مرجع السابؽ ص ٗٔٓ

ْ
ٓ
ٔ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّٖ كما بعدىا
لتفصيؿ أكثر راجع فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٔٓ
راجع محمد حسف الكندرم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٗ .
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كتككف عقكبة حيف ترد عمى أشياء حيازتيا مشركعو كلكف بينيا كبيف الجريمة صمة ,بينما تككف

المصادرة تدبير إحترازم إذا كردت عمى أشياء حيازتيا غير مشركعو )1(.حيث تظير في صكرة تممؾ
الدكلة بغير مقابؿ عمي بعض المعدات أك المكاد التي تعتبر مف مصادر تمكث البيئة  ,كذلؾ كتدبير
إحترازم " كقائي " مف ذلؾ مصادرة األجيزة أك المكاد المشعة كمصادرة شحنات األغذية الفاسدة
كمصادرة بعض أنكاع المبيدات المحظكرة  ,كال شؾ أف المصادرة تفيد كثي انر في إزالة مصدر التمكث,
كقد تككف المصادرة عقكبة تكميمية يحكـ بيا بالضركرة مع العقكبة األصمية ,كقد تككف عقكبة تكميمية
يجكز الحكـ بيا باإلضافة إلى عقكبة أخرل .

(ِ)

ثانياً  -الجزاء المدني :

يتخذ الجزاء المدني أشكاالن متعددة تشترؾ جميعان كما ىك الشأف في كافة صكر الجزاء القانكني

في تأكيد سيادة القانكف ككفالة إحتراـ أحكامو  ,كىذه األشكاؿ ىي البطبلف كاإلزالة كالتعكيض كنكجز
فيما يمي الحديث عف كؿ منيا -:
 -1التعويض (:)3
التعكيض مف الجزاءات المدنية األساسية  ,فقد يتخذ الجزاء المدني صكرة التعكيض إذا تعذر
محك أثر المخالفة القانكنية  ,كالتعكيض ىك البديؿ المتاح إلزالة أثار المخالفة إذا إستحاؿ إعادة الحاؿ

الى ما كانت عميو  ,فيؤخذ مف ماؿ المخالؼ بالقدر الذم يجبر الضرر .مثاؿ ذلؾ الذم يمقي ببعض
المبيدات السامة في جداكؿ الماء التي تشرب منيا ماشية جاره فيتسبب في مكتيا يمتزـ بالتعكيض,
ككقاعدة عامة يعتبر كؿ مف تسبب بضرر لمغير بسبب تمكيث البيئة يككف مسئكالن مدنيان عف ىذه
(ْ)

األضرار المترتبة كيمتزـ بجبرىا بالتعكيض عنيا .

كتنص معظـ القكانيف البيئية عمى مسئكلية الممكث عف تعكيض كافة األضرار المترتبة عمى فعؿ
التمكيث المنسكب إليو  ,كعمى حؽ الطرؼ المتضرر مف فعؿ التمكيث في الحصكؿ عمى التعكيض
(ٓ)
المناسب عف ذلؾ .
 -2البطالف :
قد يتخذ الجزاء المدني صكرة البطبلف  ,فتعتبر التصرفات المبرمة عمي خبلؼ أحكاـ القانكف باطمة ال
يعترؼ بيا القانكف كال يرتب عمييا أم أثر قانكني  ,مف ذلؾ بطبلف العقد إذا كاف محمو مخالفان لمنظاـ
ُ
ِ
ّ

ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,ص ٖٓٓ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٔٓ
التعكيض "يقصد بو دفع مبمغ مف الماؿ لمف أصابو ضرر مف الفعؿ المخالؼ لمقانكف " محمد حسف الكندرم  ,مرجع سابؽ  ,ص ِِٕ نقبل

عف عبد الرازؽ احمد السنيكرم  ,الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  ,مصادر االلتزاـ  ,الجزء األكؿ ص ْٖٓ

ْ
ٓ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِْ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٕٕ
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العاـ أك اآلداب ,كما لك كاف محؿ العقد مف األشياء المحظكر تداكليا ,كالمتفجرات كبعض المبيدات
كالمكاد المشعة ,فيقع باطبلن العقد الذم يستكرد بمقتضاه أحد أنكاع المبيدات أك بعض النفايات الذرية
مف الخارج في الدكؿ التي تحرـ قكانينيا ذلؾ  )1(.كقد جاء القانكف المدني الجديد ليقرر البطبلف إذا
كاف محؿ اإللتزاـ مخالفان لمنظاـ العاـ أك اآلداب (ِ)
ثالثاً  -الجزاء اإلداري :

يتخذ الجزاء اإلدارم كغيره مف صكر الجزاء أشكاالن متعددة ,ىي اإلنذار أك التنبيو كتأديب

المكظفيف المسئكليف كالغمؽ المؤقت أك كقؼ العمؿ كالغاء الترخيص  .كنتحدث فيما يمي عف كؿ منيا
بشيء مف اإليجاز عمى النحك التالي - :

 -1لعؿ أخؼ كأبسط الجزاءات التي يمكف أف تكقع عمي مف يخالؼ أحكاـ قكانيف حماية البيئة ىك اإلنذار
أك التنبيو  ,كيتضمف اإلنذار بياف مدم خطكرة المخالفة كجسامة الجزاء الذم يمكف أف يكقع في حالة
عدـ اإلمتثاؿ  ,كغالبان ما تتمثؿ عاقبة اإلستمرار في المخالفة رغـ اإلنذار في تكقيع جزاءات أخرل مف

اإلدارة أشد  ,كالغمؽ أك إلغاء الترخيص أك جزاءات مدنية كاإلزالة كالتعكيض  ,أما الجزاءات الجنائية
المترتبة عمي مخالفة قكانيف حماية البيئة فعادة ما تكقع دكف سابؽ إنذار .
 -2تعتبر الجزاءات التأديبية التي يمكف أف تكقع عمي المكظفيف المعنييف في حماية البيئة أك المتسببيف في
تمكيثيا مف صكر الجزاءات اإلدارية التي يمكف الرجكع إلييا في مجاؿ حماية البيئة ,كذلؾ سكاء تعمؽ

األمر بمكظفيف يعممكف في مجاؿ تنفيذ قكانيف حماية البيئة أك اإلشراؼ عمييا كمفتشي الصحة العامة
أـ تعمؽ بالعامميف في مشركعات الدكلة ذات اآلثار الممكثة لمبيئة كمعامؿ تكرير البتركؿ.

(ّ)

 -3اإل زالة :
قد يتخذ الجزاء المدني صكرة اإلزالة  ,فتتـ إزالة أك محك أثر المخالفة القانكنية كاعادة األمكر
إلى ما كانت عميو قبؿ كقكعيا ماداـ ذلؾ ممكنان  ,مف ذلؾ ىدـ األبنية المقامة عمي األراضي الزراعية
(ْ(
بالمخالفة ألحكاـ القكانيف التي تحمي المساحات الخضراء مف التكسعات العمرانية .
 -4الغمؽ المؤقت :
قد تمجأ اإلدارة إذ لـ يجد اإلنذار أك التنبيو إلى غمؽ المشركعات المتسببة في تمكيث البيئة
غمقان مؤقتان لمدة محددة كشير أك بضعة أشير ,كذلؾ كعقكبة لصاحب المشركع  ,بؿ كلمعامميف فيو
بالتبعية ألف الغمؽ يؤدم إلى كقؼ النشاط كيستتبع خسارة مادية أكيدة تدفع مف يتحمميا إلى تبلفي
ُ
ِ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,صُِْ
تنص المادة ُُّ مف القانكف المدني الفمسطيني رقـ ْ َُِّ /عمى " إذا كاف محؿ االلتزاـ مخالؼ لمنظاـ العاـ أك اآلداب كاف العقد

باطبل"

ّ
ْ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,صُّْ
ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّْ كما بعدىا
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أسبابيا بإتخاذ السبؿ الكفيمة بمنع تسرب الممكثات مف المشركع في المستقبؿ  ,كقد يتـ اإلغبلؽ
(ُ)
المؤقت بحكـ قضائي يحدد فيو مدة اإلغبلؽ .
 -5إلغاء الترخيص :
لعؿ أشد الجزاءات اإلدارية التي يمكف تكقيعيا عمي المشركعات المتسببة في تمكيث البيئة ىك إلغاء
(ِ)
تراخيص ىذه المشركعات .

ُ
ِ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُْٓ
لتفصيؿ أكثر راجع فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٗٗ
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المبحث الثاني  :جرائـ تمويث البيئة اليوائية
تعتبر جرائـ تمكيث البيئة نمط غير مألكؼ مف الجرائـ  ,تتميز عف غيرىا مف الجرائـ

التقميدية ,مما إنعكس ذلؾ عمى الركف المادم كالمعنكم الكاجب تكافرىما لتقرير المسئكلية الجنائية عف
األفعاؿ المعتبرة ضارة بالبيئة  .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتناكؿ في المطمب األكؿ

 :ماىية الجريمة البيئية كخصائصيا كفي المطمب الثاني  :األركاف العامة لجرائـ التمكث اليكائي كذلؾ
عمى النحك التالي - :

المطمب األوؿ  :ماىية الجريمة البيئية وخصائصيا
تعد الجريمة البيئية سمككان ضا انر يخؿ بتكازف البيئة كييدد إستقرار اإلنساف ك مستقبمو عمى

األرض  ,كتتسـ الجريمة البيئية عف غيرىا مف الجرائـ التقميدية بعدة خصائص  .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ

ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في الفرع األكؿ مفيكـ الجريمة البيئية كفي الفرع الثاني خصائص

الجريمة البيئية كذلؾ عمى النحك التالي - :

الفرع األوؿ  :مفيوـ الجريمة البيئية
إذا كانت الجريمة بمفيكميا القانكني ىي محكر العمكـ الجنائية القاعدية

تعريفيا ,فيي مف ناحية " فعؿ أك إمتناع يقرر القانكف عمى إرتكابو عقابان "

" سمكؾ ايجابي أك سمبي إنساني يخالؼ نصان مف نصكص التجريـ " .

(ّ)

(ُ)
(ِ)

فقػد تعػددت اآلراء فػي

ك تعرؼ الجريمة بأنيا

ككفقان لمقانكف الكضػعي تعػرؼ الجريمػة بأنيػا " كػؿ فعػؿ غيػر مشػركع صػادر عػف إرادة جنائيػة يقػرر لػو
القانكف عقكبة أك تدبير احترازم " .

(ْ)

كقد عػرؼ قػانكف العقكبػات رقػـ ْٕ ُّٗٔ/فػي المػادة الخامسػة

الجريمة " كتعني لفظ الجرـ الفعؿ أك المحاكلة أك الترؾ الذم يستكجب العقاب بحكـ القانكف"

فالمشػػرع الج ازئػػي عنػػدما يتػدخؿ لتجػريـ سػػمكؾ مػػا فإنػػو يقػػدر خطػػر ىػػذا السػػمكؾ عمػػى سػػبلمة المجتمػػع,
حتػػى لػػك ترتػػب عمػػى ىػػذا الخطػػر مسػػاس بمصػػالح فرديػػة  ,فالجريمػػة ىػػي باألسػػاس مسػػاس بمصػػمحة
عامة.

()5

كتندرج الجريمة البيئية ضمف ىذا التعريؼ  ,إذ أنيا تنطكم عمى عدكاف عمى مصمحة يحمييا القانكف
سكاء كانت ىذه المصمحة تمثؿ إعتداء عمى حقكؽ مممككو لمدكلة أك لؤلفراد  ,كسكاء كانت ىذه
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

مأمكف سبلمة  ,جرائـ العنؼ  ,بحث بالمغة االيطالية  ,منشكر بمجمة القانكف كاالقتصاد  ,حقكؽ القاىرة سنة ُٕٔٗ ص ّ
أحمد فتحي سركر  ,الجرائـ الضريبية نقابة المحاميف  ,القاىرة َُٗٗ ص ّٓ
حسنيف إبراىيـ عبيد  ,الكجيز في عمـ اإلجراـ كالعقاب ُُٗٗ دار النيضة العربية  ,القاىرة ص ُُّ
محمكد نجيب حسني  ,شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة ُٖٗٗ الطبعة ٔ ص َْ
ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,صٖٗ
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المصمحة تيدؼ إلى الحفاظ عمى البيئة  ,أك عمى صحة اإلنساف  ,أك المساس ببعض المصالح
اإلقتصادية أك اإلجتماعية  ,حيث تكمف خطكرة الجريمة البيئية محؿ الحماية الجنائية في أف أضرارىا
تمتد لتشمؿ األجياؿ الحاضرة كالمستقبمة  ,كما أف أضرارىا ال تقؼ عند مكاف إرتكابيا كانما تمتد
(ُ)
لتشمؿ أماكف متعددة  ,لذلؾ كاف ال بد مف تدخؿ المشرع الجنائي ك تجريـ األفعاؿ الضارة بالبيئة .
كبذلؾ يمكف تعريؼ الجريمة البيئية بأنيا " كؿ سمكؾ إيجابي أك سمبي غير مشركع سكاء كاف عمدم
أك غير عمدم يصدر عف شخص طبيعي أك معنكم يضر أك يعرض لمخطر أحد عناصر البيئة سكاء
(ِ)
بطريؽ مباشر أك غير مباشر ".
كالجريمة البيئية قد تككف جريمة كطنية " غير عابرة لمحدكد "  ,كىي التي يرتكبيا أحد األشخاص

متعديان عمى األحكاـ التي تضمف الحفاظ عمى التكازف البيئي ,كذلؾ كعدـ إلتزاـ المؤسسات الصناعية
بمراعاة المقاييس كالمستكيات المسمكح بيا إلنبعاث الغازات التي تضر بالبيئة .

كقد تككف الجريمة البيئية جريمة دكلية " عابرة لمحدكد " ,تسأؿ عنيا الدكلة إذا نسب النشاط إلييا

كالتفجيرات النككية التي تقكـ بيا الدكؿ كيترتب عمييا أدخنة أك إشعاعات أك أمطار حمضية تنتقؿ إلى
أقاليـ كدكؿ عديدة .

(ّ)

الفرع الثاني  :خصائص الجريمة البيئية
مما يميزىا عف غيرىا مف الجرائـ التقميدية لعؿ أىميا -:
تتسـ الجريمة البيئية بعدة خصائص ى
 -1جرائـ غير محددة السموؾ :
لعؿ أىـ ما يميز الكثير مف الجرائـ البيئية ىك صعكبة تحديد كسائؿ إرتكاب الجريمػة كعناصػرىا

ك شػػركط قياميػػا  ,إذ أف قػػانكف البيئػػة قػػد إكتف ػى ب ػالنص عم ػى اإلطػػار العػػاـ لمجريمػػة كعقكبتيػػا ,كأحػػاؿ
عمى الجيات اإلدارية المختصة ميمة تحديد عناصرىا كشركط قياميا ككافة التفاصيؿ المتعمقة بيا ,أك

الرجػػكع إلػػى قػكانيف أخػػرل أك لػكائح تنفيذيػػة  ,أك يػػتـ اإلحالػػة إلػػى المعاىػػدات كاإلتفاقيػػات الدكليػػة ,كمػػف
ناحية أخرل قد تككف مػف جػرائـ الخطػر أم أف يػتـ تجػريـ الفعػؿ بغػض النظػر عػف تحقيػؽ النتيجػة مػف

جرائو  ,كبعضيا قد تككف مػف جػرائـ الضػرر كالتػي تتحقػؽ نتيجتيػا كقػت الفعػؿ أم يترتػب عمييػا نتػائج

مادية مممكسة كمحسكسة فػي العػالـ الخػارجي كإسػتخداـ آالت أك محركػات ينػتج عنيػا عػادـ أك ينبعػث
منيا دخاف أك صكت مزعج يتجاكز الحدكد المسمكح بيا .

ُ
ِ
ّ
ْ

(ْ)

أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية البيئية مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية  ,بدكف ناشر َُُِ ص ِٖ كما بعدىا
أشرؼ ىبلؿ ,جرائـ البيئة بيف النظرية كالتطبيؽ  ,مكتبة اآلداب ََِٓ ص ّٔ
أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية البيئية مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية  ,مرجع سابؽ  ,ص َّكما بعدىا
أشرؼ ىبلؿ  ,المرجع سابؽ  ,ص ُّ  ِّ ,كلتفصيؿ أكثر راجع عبد المجيد محمكد المكاجية الجنائية لتمكثت البيئة بالتشريع المصرم

كرقة عمؿ مقدمة مف النيابة العامة لمصر الى المؤتمر االقميمي حكؿ جرائـ البيئة في الدكؿ العربية كالمنعقد في بيركت في الفترة مف ُُٕٖ/
مارس ََِٗ ص ّ
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 -2صعوبة إكتشاؼ الجريمة :
تتسـ بعض الجرائـ البيئية بعدـ الكضكح  ,إذ أنو مف الممكف أف يككف اليكاء ممكثان بأم غاز ساـ

ال لكف لو كال رائحة تميزه  ,كيصعب إكتشافو إال بطريؽ أجيزة متخصصة قد ال تككف متكفرة  ,كما
أف تأثير ىذه الجرائـ قد ال يظير عمى المجني عمييـ بشكؿ مباشر كقد تظير نتائجيا بعد فترة

طكيمة.

(ُ)

 - 3إمتداد آثار الجريمة :
الجريمة البيئية ىي جريمة مستمرة  ,مما يعني أف تأثيرىا قد يستمر لفترة طكيمة حتى تقكـ
(ِ)

الطبيعة بإزالة ما نجـ عنيا مف ممكثات  ,أك يقكـ اإلنساف بإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو .
 -4إتساع مسرح الجريمة :

تتسـ الجريمة البيئية بإتساع مسرح الجريمة  ,فالبيئة اليكائية مثبلن ال يحدىا مكاف ,كبالتالي

يصعب السيطرة عمى ىذه الجريمة كمكانيا ,مثاؿ ذلؾ التسرب اإلشعاعي كالنككم .

(ّ)

 – 5جريمة عابرة لمحدود الدولية :
تعتبر الج ارئـ البيئية جرائـ عابرة لمحدكد كخاصة جرائـ التمكث اليكائي ,كذلؾ لصعكبة السيطرة
عمييا في اليكاء كعدـ تضييؽ حيزىا ,مما يساعد عمى إنتشار اليكاء الممكث إلى الدكؿ كالقارات ,إذ
تعتبر مف أخطر الجرائـ البيئية ,حيث أف الغالب منيا ترتكبو الدكؿ أك أشخاص يعممكف بإسميا ,كما
(ْ)

في التجارب النككية كمحطات تكليد الطاقة .
 – 6كثرة عدد الضحايا :

ينتج عف الجرائـ البيئية ضحايا ال حصر ليـ  ,كخاصة في المناطؽ السكنية كما يترتب عمى

الجرائـ البيئية آثار مدمرة تضر بالكائنات الحية .

(ٓ)

 – 7اإلضرار بمصالح المجتمع الدولي :
إف األضرار البيئية يتطمب معالجتيا بصكرة مشتركة مف المجتمع الدكلي ,كبالمقابؿ فإف

الحفاظ عمييا كتقميؿ األضرار يؤدم إلى ضماف اإلستعماؿ األمثؿ لمكاردىا مما يؤدم إلى نحك يكفي

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

أشرؼ ىبلؿ  ,مرجع سابؽ  ,صِّ ككذلؾ محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,صُِّ
أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية البيئية مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية  ,مرجع سابؽ  ,ص ِّ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّّ
سمير حامد الجماؿ  ,الحماية القانكنية لمبيئة  ,دار النيضة العربية ,القاىرة ََِٕ  ,ص َُُ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,صُِّ
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كيسمح لمنظـ البيئية بالتأقمـ الطبيعي مع تغير المناخ الذم ييدد العالـ ,كفي ذلؾ مثاؿ حماية طبقة
األكزكف مف الغازات ك األنشطة األرضية في الفضاء الجكم .

(ُ)

المطمب الثاني  :األركاف العامة لجرائـ التموث اليوائي
الجرائـ البيئية كأية جريمة يشترط لقياميا تكافر ركف مادم كآخر معنكم  ,لذلؾ سنتعرض في

ىذا المطمب إلى األركاف العامة لجرائـ تمكيث البيئة اليكائية  ,كذلؾ بتقسيمو إلى فرعيف الفرع األكؿ

نتناكؿ فيو الركف المادم كالفرع الثاني نتناكؿ فيو الركف المعنكم كذلؾ عمى النحك التالي -:
الفرع األوؿ  :الركف المادي

يقصد بالركف المادم لمجريمة كؿ سمكؾ إنساني يرتب خطر أك ضرر يترتب عميو نتيجة
يعاقب عمييا القانكف الجنائي ,كالسمكؾ اإلنساني يشمؿ الفعؿ كاإلمتناع إذا ترتب عميو نتيجة معينة في
الحيز الخارجي يعاقب عمييا القانكف الجنائي ,كيمزـ لذلؾ كجكد رابطة سببية بيف السمكؾ اإلنساني
كالنتيجة التي يجرميا القانكف كىذه العناصر تشكؿ الكاقعة اإلج ارمية كىي الجانب المادم لمجريمة .
(ِ) كبالتالي فاف الركف المادم يتككف مف السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية كذلؾ عمى النحك
التالي-:
البند األوؿ  :السموؾ اإلجرامي
أولً  -السموؾ اإلجرامي :

كيقصد بالسمكؾ اإلجرامي كؿ حركة أك عدة حركات عضمية تصدر مف جانب الجاني ليتكصؿ بيا

إلى إرتكاب جريمة .

(ّ)

كالسمكؾ اإلجرامي في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية يتجسد في فعؿ التمكيث بإعتباره الفعؿ الذم يؤدم

إلى تحقيؽ النتيجة التي يسعى المشرع لمحيمكلة دكف كقكعيا  ,كىي تمكيث البيئة اليكائية .

(ْ)

كقد عرؼ المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ تمكث اليكاء بأنو " أم تغيير في

خكاص كمككنات اليكاء الطبيعي قد يسبب خط ار عمى البيئة " كعميو فإف السمكؾ اإلجرامي في تمكيث
البيئة اليكائية يتككف مف ثبلث عناصر كذلؾ عمى النحك التالي - :

ُ
ِ

أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية البيئية مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية  ,مرجع سابؽ  ,ص ّّ
محمكد نجيب حسني  ,شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  ,دار النيضة العربية القاىرة ُٖٗٗ ص ُِّ  ,ككذلؾ مأمكف محمد سبلمة ,

قانكف العقكبات  ,القسـ العاـ  ,دار الفكر العربي  ,القاىرة َُٗٗ

ّ
ْ

عبد الرؤكؼ ميدل  ,شرح القكاعد العامة القانكف العقكبات  ,دار الفكر العربي  ُٖٗٔ, ,ص ُّٗ
محمد مؤنس محب الديف  ,البيئة في القانكف الجنائي  ,مكتبة االنجمك المصرية ,القاىرة ُٓٗٗ  ,ص ُِِ
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 -1فعؿ التمويث :
إف فعػػؿ التمكيػػث يتحقػػؽ بتغيػػر خ ػكاص كمككنػػات اليػكاء الطبيعػػي  ,كذلػػؾ بإضػػافة م ػكاد ممكثػػة

إلى الكسط البيئي  ,كقد عرؼ المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ المكاد الممكثػة "
أم م ػكاد غازيػػة كانػػت أك سػػائمة أك صػػمبة أك أدخنػػة أك أبخ ػرة أك ركائػػح أك إشػػعاع أك ح ػ اررة أك كىػػج
اإلضاءة أك الضجيج أك االىت اززات التي قد تؤدم إلى تمكث البيئة أك تدىكرىا "

كبيذا التعريؼ يككف المشرع قد أشار إلى كؿ المكاد كالعكامؿ الممكثة لمبيئة عامة سكاء األرضية أك
المائية أك اليكائية  ,كىنا فإف التمكيث يككف بإضافة شيء إلى مككنات البيئة  ,كيقصد باإلضافة ىنا
ىك قياـ الفاعؿ بإدخاؿ مكاد ممكثو في الكسط البيئي لـ تكف مكجكدة فيو  ,كقد تككف المكاد المضافة
مختمفة كغريبة عف الكسط البيئي  ,كقد تككف ليا مثيؿ  ,إال أف إدخاليا أدم إلى اإلخبلؿ بالتكازف

الطبيعي لمككنات البيئة إما بالزيادة أك بالنقصاف بطريقة تؤدم إلى تمكث الكسط البيئي محؿ
(ُ)

الحماية.

مثاؿ ذلؾ إنبعاث غازات مف المصانع كالسيارات تؤثر سمبان عمى البيئة اليكائية  ,ككذلؾ فإف فعؿ
التمكيث يمكف أف يتحقؽ باإلمتناع عف إضافة مكاد ليذا الكسط  ,مثاؿ منع دخكؿ أك تجديد اليكاء في

األماكف المغمقة كشبو المغمقة في أماكف العمؿ.
 -2المواد المموثة :
تعتبر المكاد الممكثة المكضكع المادم لمسمكؾ اإلجرامي في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية  ,كيعني

أف الفاعؿ أضاؼ بفعمو مكاد ممكثة في البيئة اليكائية محؿ الحماية .

كبمبلحظة تعريؼ المشرع الفمسطيني لممكاد الممكثة أنو لـ يشترط لقياـ جريمة تمكيث البيئة أف تككف

المادة الممكثة ذات طبيعة خاصة أك مف نكع معيف أك ذات مكاصفات محددة  ,بؿ كانت صياغة
النص مرنة كالنص مفتكح كذلؾ بقصد إستيعاب كافة المكاد كالعناصر التي مف شأنيا تمكيث البيئة
بشكؿ عاـ .

 -3البيئة اليوائية محؿ الحماية :
يجب لتكافر فعؿ التمكيث أف يتـ إضافة المكاد الممكثة في البيئة اليكائية  ,بمعنى أف يؤدم
السمكؾ اإلجرامي لمفاعؿ إلى إضافة مادة أك طاقة في الكسط اليكائي بكيفية يترتب عمييا تمكيث البيئة

اليكائية  .كىناؾ طريقتيف لتحديد الكسط البيئي -:

ُ

محمد حسيف عبد القكم ,مرجع سابؽ  ,ص ُّٖ  ,ككذلؾ فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ ص َِْ
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األكلى :كتعتمد عمى تحديد الكسط البيئي محؿ الحماية تحديدان كاضحان  ,كىذا يعني أف الجريمة
المنصكص عمييا ال تقكـ إال إذا تـ إضافة المكاد الممكثة في ىذا الكسط البيئي بالذات كفقان لتحديد
المشرع لو .
مثاؿ ذلؾ تيكية األماكف المغمقة كشبة المغمقة ككذلؾ أماكف العمؿ  ,كبالتالي تككف الحماية ىنا
محددة بيذه البيئة بصفة خاصة دكف غيرىا .
الثانية :كتعتمد ىذه الطريقة عمى تحديد الكسط البيئي بصفة عامة أم دكف تحديد لكسط بيئي معيف
كبالتالي ال تشترط لقياـ الجريمة كقكعيا في كسط بيئي معيف كانما تقع بمجرد تكافر عناصرىا بصرؼ
النظر عف الكسط البيئي الذم تـ إدخاؿ المكاد الممكثة فيو .

(ُ)

ثانياً  -صور السموؾ اإلجرامي :
تتحقؽ جريمة تمكيث البيئة اليكائية بكؿ نشاط مادم يأتيو الجاني ,سكاء إتخذ ىذا النشاط صكرة الفعؿ
اإليجابي عف طريؽ قياـ فعؿ نيى عنو القانكف ,أك يأتي عف طريؽ صكرة الفعؿ السمبي
بطريقة اإلمتناع عف القياـ بفعؿ أمر بو القانكف .
 -1الفعؿ اإليجابي :
تتحقػػؽ الغالبيػػة العظمػػى مػػف ج ػرائـ تمكيػػث البيئػػة اليكائيػػة بأفعػػاؿ إيجابيػػة  ,أم يتطمػػب إتياني ػا
سػػمككان إيجابي ػان يصػػدر عػػف الجػػاني  .كيتمثػػؿ فعػػؿ التمكيػػث فػػي ج ػرائـ تمكيثػػو البيئػػة اليكائيػػة فػػي ص ػكرة
إنبعاث ممكثات اليكاء  ,كقد يحدث ذلؾ بسبب إشعاؿ النيػراف فػي مػكاد معينػة أك بسػبب تشػغيؿ اآلالت
كاحتػراؽ الطاقػة كالكقػػكد كمػا شػابو ذلػػؾ  ,كىػذه أفعػاؿ إيجابيػػة تتحقػؽ بنشػاط مػػادم إيجػابي صػادر عػػف
الجػػاني .

(ِ)

كيمكػػف أف تيعتبػػر ج ػرائـ البيئػػة اليكائيػػة مػػف الج ػرائـ المسػػتمرة ,حيػػث أنػػو يمكػػف أف يسػػتمر

تأثيرىػػا لفت ػرات طكيمػػة حتػػى تقػػكـ الطبيعػػو بإ ازلػػة ىػػذه الممكثػػات س ػكاء عػػف طريػػؽ الريػػاح أك صػػعكدىا
لطبقات الجك العميا

ُ
ِ

)3( .

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٖٓ
محمد مؤنس محب الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ِِْ ككذلؾ راجع فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ِِّ ,ككذلؾ أشرؼ تكفيؽ شمس

الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ِٖ كما بعدىا

ّ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِّ
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المساىمة الجنائية في جرائـ البيئة
تعرؼ المساىمػة الجنائية " بأنيا الحالة التي يتعدد فييا الجناة الذيف يرتكػبكف ذات الجريمة "

(ُ)

كالمساىمػة الجنائية ليا صكرتيف أصمية كتبعيو ,كتككف أصمية حيف يتعدد فاعمكا الجريمة ,كتككف تبعية
عندما تقتصر مساىمة شخص عمى التحػريض أك االتفػاؽ أك المسػاعدة عمػى إرتكػاب الجريم ػػة دكف أف

يصؿ ذلؾ إلى إتياف عمؿ يدخؿ في ركنيا المادم.

(ِ)

لػذلؾ فػإف لطبيعػة ىػذه الجػرائـ كالرغبػة فػي تحقيػؽ حمايػػة جنائيػة فعالػػة لمبيئػة ضػد أفعػاؿ الثمػكت دفعػػت
العديد مف التشريعات إلى محاكلة تكسيع مفيكـ المساىمة الجنائية في ىذه الجرائـ.

(ّ)

أمػا فػي قػانكف البيئػة الفمسػطيني فإنػو ال يكجػد أحكػاـ خاصػة بشػأف المسػاىمة الجنائيػة فػي جػرائـ تمكيػث
البيئة كذلؾ كاضح مف خبلؿ إستقراء نصكص قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ كبالتػالي ال منػاص مػف
تطبيؽ القكاعد العامة بصدد جرائـ البيئة .
 - 2اإلمتناع :
يعتبر السمكؾ السمبي كاف كاف أقؿ خطكرة مف السمكؾ اإليجابي إال أنو يفصح عف شخصية

ميممة أكثر منيا إجرامية  ,فإذا كاف الفعؿ اإليجابي ال يثير مشكمو في تحقؽ الركف المادم في جرائـ
تمكث البيئة اليكائية  ,فإنو يثار التساؤؿ عما إذا كاف مف الممكف أف يتحقؽ الفعؿ المادم في ىذه

الجرائـ بطريقة اإلمتناع ؟

(ْ)

إنقسـ الفقو في ىذا الصدد إلى إتجاىيف رئيسييف -:
األوؿ  :كىك إتجاه ضيؽ  ,كمبناه عدـ صبلحية اإلمتناع إلعتباره سمككان إجراميان كاإلمتناع في حكـ

العدـ كىذا ال يصمح أف يرتب عميو القانكف أم نتيجة قانكنية .

الثاني  :كىك إتجاه مكسع كالراجح كىك ال يرل مانعان مف المساكاة بيف الفعؿ اإليجابي كاإلمتناع مف
حيث إعتباره سمككان إجراميان يعتد بو المشرع  ,ألنو في الحقيقة ليس عدمان بؿ ىك إحجاـ إرادم مف
(ٓ)

الشخص عف قياـ عمؿ أكجب القانكف عميو القياـ بو .

كنحف مع اإلتجاه الثاني حيث أنو يمكف أف تقكـ الجريمة البيئية بطريؽ اإلمتناع عف القياـ بفعؿ أكجب

القانكف عمى ىذا الشخص القياـ بو  .كىذا مسمؾ المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات رقـ ْٕ

ُ

محمكد نجيب حسف ,شرح قانكف العقكبات  ,مرجع سابؽ ص ّٕٓ

ّ

لممزيد راجع نكر الديف ىنداكم مرجع سابؽ ص َُٗ

ِ

مأمكف سبلمة  ,قانكف العقكبات  ,مرجع سابؽ ص ِِْ

ْ

أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٖ كما بعدىا ككذلؾ محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ٖٖ

ٓ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٖٗ
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لسنة ُّٔٗ حيث أخذ باإلمتناع في قياـ الجريمة حيث عرؼ الجريمة بأنيا سمكؾ أك ترؾ كبالتالي

فقد أخذ بالسمكؾ السمبي لقياـ الجريمة أيان كانت .

كعميو فإف عناصر االمتناع في جرائـ اإلعتداء عمى البيئة اليكائية ثبلثة كىي -:

األكؿ  :ىك اإلمتناع عف القياـ بفعؿ إيجابي معيف .
الثاني  :كجكد كاجب قانكني يمزـ بيذا الفعؿ .

الثالث  :ىك إستطاعة القياـ بو .

كيتمتع ىذا اإلتجاه بتأييد معظـ الفقو المصرم كبعض الفقو الفرنسي كغالبية التشريعات

(ُ)

كمنيا

المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ حيث ألقى عمى األشخاص كالمنشآت في
ممارستيا ألنشطتيا كتشكؿ ىذه الكاجبات عنص ارن ىامان مف العناصر الذم يقكـ بو فعؿ االمتناع .

كعمى سبيؿ المثاؿ إلتزاـ المنشآت الخاضعة لمقانكف بعدـ إنبعاث أك تسرب ممكثات اليكاء بما ال

يتجاكز الحدكد المسمكح بيا  ,كأكجب إتخاذ اإلحتياطات كالتدابير لعدـ حدكث ىذا التسرب كاإلنبعاث.

كعميو نرل أف السمكؾ اإلجرامي في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية كما يككف إيجابيان يمكف أف يقع بمجرد
اإلمتناع .
البند الثاني  :النتيجة اإلجرامية
تعتبر النتيجة اإلجرامية كعنصر مف عناصر الركف المادم لمجريمة كىي كؿ تغيير يحدث في

العالـ الخارجي كأثر مترتب عمى السمكؾ اإلجرامي  ,كالذم يأخذه المشرع بعيف اإلعتبار في التككيف
القانكني لمجريمة (ِ) .كالنتيجة كعنصر في الركف المادم لمجريمة ليا مفيكماف أحدىما مادم كاآلخر

قانكني  ,فالمفيكـ المادم لمجريمة يقصد بو ضركرة كجكد تغيير مادم في العالـ الخارجي بخبلؼ

التغيير الحاصؿ بالسمكؾ اإلج ارمي كمتميز عنو  ,أما المفيكـ القانكني لمنتيجة ىي األثر الذم يحدثو

السمكؾ اإلجرامي بالمصمحة المحمية جنائيان سكاء اإلضرار بيا أك تعريضيا لمخطر فبل جريمة كفقان
ليذا المفيكـ بدكف المساس بمصمحة محمية .

()3

كبذلؾ فإف المسؤكلية الجنائية في جرائـ تمكث البيئة اليكائية ال تقكـ عند تحقؽ نتيجة إجرامية

معينة فحسب  ,بؿ أيضان في حاؿ السمكؾ المجرد عندما يككف مف شأنو تعريض المصمحة محؿ

الحماية الجنائية لمخطر  .كفي معظـ األحياف فإف النتيجة في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية غالبان
ُ
ِ
ّ

أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٖ
عبد الرؤكؼ ميدئ  ,مرجع سابؽ  ,صُُِ ُِِ ,
لممزيد راجع ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,ص ِْْ كما بعدىا
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يتراخى تحققيا فتحدث في مكاف أك زماف مختمفيف عف مكاف كزماف السمكؾ  ,كيطمؽ عمى ىذا النكع

مف الجرائـ " الجريمة المت ارخية "  ,مثاؿ ذلؾ إنطبلؽ ىائؿ لمكاد مشعة بسب خطأ في تشغيؿ محطة
طاقة نككية محدثان تمكث إشعاعي قد يتجاكز الحدكد الجغرافية لمسمكؾ  ,كمف ناحية أخرل فإف
األضرار الناشئة عف فعؿ التمكيث ال تظير فك ارن كلكف قد يتراخى ظيكرىا مدة زمنية قد تطكؿ إلى
(ُ)

سنيف .

النتيجة والخطر في جرائـ البيئة
النتيجة في مدلكليا القانكني ىي اإلعتداء عمى الحؽ أك المصمحة التي يحمييا الشارع ,كفي

بعض الصكر قد يتطمب الشارع في األفعاؿ الماسة بالبيئة أف يترتب عمييا ضرر معيف ,بينما تكتفي

في الكثير مف الصكر بمجرد تيديد السمكؾ بالخطر عمى البيئة .

كحيث أف األصؿ أف يتطمب القانكف لكي يتكافر لمركف المادم جميع عناصره كقكع إعتداء فعمي عمى
الحؽ الذم يحميو ,كيعني ذلؾ أنو ال يكتفي بمجرد الخطر الذم ييدد الحؽ أم بمجرد إحتماؿ تحقؽ
اإلعتداء ,كلكف القانكف قد يجرـ في بعض األحياف أفعاالن مراعيان في ذلؾ النتيجة الجسيمة التي
يحتمؿ أف تؤدم إلييا ,كيتضح بذلؾ أف الرغبة في تكًقي الخطر قد تككف في بعض األحياف ىي عمة
(ِ)

التجريـ .

غير أف الكثير مف جرائـ اإلعتداء عمى البيئة تعتبر مف جرائـ الخطر فمـ يتطمب الشارع

كقكع نتيجة مادية مممكسة دائمان ,كانما إكتفى بككف الفعؿ ميددنا بكقكع ىذا الضرر ,كمف ذلؾ تجاكز
مستكل النشاط اإلشعاعي أك تركيزات المكاد المشعة باليكاء عف الحدكد المسمكح بيا .

(ّ)

الفرع الثاني  :الركف المعنوي
الػػركف المعنػػكم لمجريمػػة قكامػػو عبلقػػة نفسػػية ت ػربط بػػيف ماديػػات الجريمػػة كشخصػػية الج ػػاني,
كجكىر ىػذه العبلقػة اإلرادة ,كىػذه العبلقػة محػؿ لمػكـ القػانكف ,ألنػو يصػبغ عمػى ماديػات الجريمػة صػفة
غيػػر مشػػركعو  ,كليػػذا اإلتجػػاه صػػكرتاف األكلػػى  :القص ػد الجنػػائي كبػػو تكػػكف الجريمػػة عمديػػة كالثاني ػة
الخطأ غير العمدم كبو تككف الجريمػة غيػر عمديػة  .كجػرائـ تمكيػث البيئػة اليكائيػة شػأنيا شػأف الجػرائـ

ُ
ِ
ّ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّٗ ُْٗ ,
أشرؼ تكفيؽ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ٖٗ كما بعدىا
المرجع السابؽ  ,ص َُُ  َُِ ,كقد نصت المادة ِٕ مف قانكف البيئة ال يجكز أف يزيد مستكل النشاط اإلشعاعي أك تركيزات المكاد

المشعة الصادرة عف المنشأة أك أم نشاط آخر عف الحدكد المسمكح بيا كالتي تحددىا الجيات المختصة .
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األخرل  ,قد يتخذ الركف المعنكم فييا صكرة القصد الجنائي  ,كتككف الجريمة عمديػة أك صػكرة الخطػأ
غير العمدم كبو تككف الجريمة غير عمدية .

(ُ)

أول  -القصد الجنائي :
كىك أكؿ كأىـ صكرة مف صكر الركف المعنكم في الجريمة  ,حيث تتجو إرادة الجاني إلى
مخالفة القانكف أم اإلرادة اإلجرامية  ,كيتطمب العمد أف يككف الجاني عالمان بماىية الكاقعة اإلجرامية,
سكاء مف حيث الكاقع أك مف حيث القانكف  ,كلذلؾ فإف العمد يتطمب تكافر عنصريف ىما العمـ

كاإلرادة.

(ِ)

كجرائـ تمكيث البيئة اليكائية العمدية يتحقؽ فييا الركف المعنكم بتكافر القصد الجنائي لدم الجاني

بإعتباره صكرة متعمدة لمخالفة القكاعد القانكنية .

(ّ)

كعميو سنقكـ بتكضيح لعناصر القصد الجنائي

كذلؾ عمى النحك التالي - :
عناصر القصد الجنائي في جرائـ تمويث البيئة اليوائية
القصد الجنائي ىك إرادة تحقيؽ الكاقعة اإلج ارمية مع العمـ بعناصرىا المككنة ليا  ,كبذلؾ

القصد الجنائي يقكـ عمى عنصريف ىما  :العمـ كاإلرادة .
أولً – العمـ :

لكي يتكافر ركف العمد في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية فإف الجاني يجب أف يككف محيطان

بحقيقة الكاقعة اإلجرامية مف حيث الكاقع كمف حيث القانكف  ,كيثير العمـ في جرائـ تمكيث البيئة

اليكائية العديد مف الصعكبات عند محاكلة إثباتو  ,كذلؾ نظ ارن لمطبيعة الخاصة ليذه الجرائـ كأيضان
(ْ)

لطبيعة العناصر المككنة ليا كعدـ كضكح النتيجة فييا كخاصة لجميكر العامة .
كذلؾ عمى النحك التالي -:

 -1العمـ بالواقعة اإلجرامية في جرائـ تمويث البيئة اليوائية
كيتضمف القصد ىنا عبلقة تطابؽ بيف الكقائع التي يعمميا الفاعؿ كتمؾ التي ينص عمييا القانكف
كأىميا - :

ُ
ِ
ّ
ْ

نكر الديف ىنداكم  ,الحماية الجنائية لمبيئة  ,مرجع سابؽ  ,ص ُُٕ
عبد الرؤكؼ ميدئ  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِّ كما بعدىا
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِّ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٓ
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أ -العمـ بموضوع الحؽ المعتدى عميو :
إف عمـ الجاني بمكضكع الحؽ المعتدل عميو في جريمة تمكيث البيئة اليكائية لو أىمية

خاصة ,نظ انر لخصكصية المصالح محؿ الحماية فييا  ,كلذلؾ فإنو ينبغي أف يتكافر لدل الجاني العمـ
بالشيء الذم يقع عميو فعمو كيؤدم إلى تمكث البيئة اليكائية  .كيككف العمـ بماىية المادة كاحداثيا
لمتمكيث أك صبلحيتيا لذلؾ أك العمـ بخطكرتيا .

(ُ)

مثاؿ ذلؾ ما نصت المادة ُِ مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ "ال يجكز ألم شخص أف يقكـ
بتصنيع أك تخزيف أك تكزيع كاستعماؿ أك معالجة أك التخمص مف أم مكاد أك نفايات خطرة سائمة

كانت أك صمبة " ...

كفي ىذه الحالة يجب أف يعمـ الجنائي بأف فعمو قد كقع عمى المكاد الخطرة الضارة بالبيئة .
ب  -العمـ بعناصر السموؾ اإلجرامي " العمـ بعالقة السببية " :
يجب لتكافر القصد الجنائي لدل الجاني أف يعمـ بعناصر السمكؾ اإلجرامي الصادر عنو

بإعتبارىا إحدل أركاف الجريمة ,حيث يجب أف يحاط عمـ الفاعؿ في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية بأف
الفعؿ الذم يرتكبو مف شأنو أف يسبب اإلعتداء المقصكد .

(ِ)

مثاؿ ذلؾ نص المادة " ِِ " مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ " ال يجكز إستخداـ آالت أك
محركات أك مركبات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحددة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف "

ففي نص المادة السابقة يجب أف يعمـ الفاعؿ أف إستخدامو ليذه اآلالت التي ينتج عنيا عادـ مف

شأنيا أف تؤدم إلى تمكث البيئة اليكائية .
ج  -العمـ بالعناصر المتصمة بالجاني :

في معظـ األحياف ما تككف شخصية الفاعؿ محؿ إعتبار في العديد مف جرائـ تمكث البيئة

اليكائية ذلؾ أف قكانيف البيئة عادة ما تفرض عمي بعض األشخاص إلتزامات معنية مف شأنيا حماية
(ّ)

البيئة اليكائية مف التمكث .

مثاؿ ذلؾ ما جاء في نص المادة " َِ " مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ " عمي صاحب المنشأة
تكفير سبؿ الحماية البلزمة لمعامميف كالمجاكريف لممنشأة تنفيذان لشركط السبلمة كالصحة المينية ضد

أم تسرب أك انبعاث ألم ممكثات داخؿ مكاف العمؿ "
ُ
ِ
ّ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٖ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٕ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ِْٖ
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كبذلؾ يجب أف يعمـ صاحب المنشأة أنو مسئكؿ عف تكفير سبؿ الحماية  ,كبالتالي يسأؿ عف

جريمة تمكث البيئة اليكائية في حالة تسرب أك إنبعاث أم ممكثات داخؿ العمؿ أك خارجو .
 - 2العمـ بالقانوف في جريمة تمويث البيئة اليوائية :

يرل غالبية الفقياء أف العمـ بالقانكف مفترض في حؽ كؿ إنساف فرضان ال يقبؿ إثبات العكس,
(ُ)

كبالتالي ال يعد الجيؿ بالقانكف أك الغمط في تفسيره سببان لئلفبلت مف المسئكلية الجنائية .

كقد جاء قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ْٕ لسنة ُّٔٗ في المادة الثامنة " ال يعتبر جيؿ القانكف
عذر لمف يرتكب أم فعؿ أك ترؾ يككف جرمان إال إذا كرد نص صريح بأف معرفة القانكف مف قبؿ
ان

المجرـ يعد عنص انر مف عناصر الجرـ ".

كيميز بعض الفقو بيف الجرائـ الطبيعية كالتي يعد العمـ بعدـ مشركعيتيا راشحان في ضمير األفراد حتى

قبؿ ظيكر القانكف الكضعي  ,كبيف الجرائـ القانكنية كمنيا جرائـ تمكيث البيئة اليكائية كىي األفعاؿ
التي يعاقب عمييا المشرع حماية لؤلنظمة المختمفة  ,فيذه الجرائـ كثي انر ما يجيميا األفراد أك يسيئكف
(ِ)

فيـ نصكصيا فيي جرائـ مستحدثة .

كيدكر التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية إستثناء جرائـ تمكيث البيئة اليكائية مف قاعدة إفتراض العمـ بأحكاـ
القانكف ألنيا جرائـ مستحدثة ؟ كبالتالي فيي ليست مف الجرائـ التقميدية المعركفة كالراسخة في ضمير

المجتمع ؟

كيرل إتجاه إف كاف الجيؿ أك الغمط في القانكف كسبب ينفي المسئكلية ليس لو سند في معظـ
التشريعات ,إال أ نو يمكف األخذ بالجيؿ أك الغمط في القانكف كخاصة بالنسبة لبعض الجرائـ
المصطنعة كغير الراسخة في الضمير العاـ  ,كمنيا جرائـ تمكيث البيئية اليكائية .

(ّ)

كيرل بعض الفقو أف الجيؿ كالغمط في قانكف آخر غير قانكف العقكبات ىك خميط مركب مف جيؿ
بالكاقع كبعدـ عمـ بحكـ ليس مف أحكاـ قانكف العقكبات  ,مما يمكف إعتباره جيؿ بالكاقع فينفي القصد

الجنائي عمي أف يقيـ المتيـ دليبلن عمي أنو تحرم تحريان كافيان  ,كأنو كاف يباشر عمبلن مشركعان لو
أسباب معقكلة .

ُ
ِ

(ْ)

مأمكف محمد سبلمو  ,مرجع سابؽ  ,ص َّٖ
عمر السعيد الرمضاف  ,بيف النظريتيف النفسية كالمعمارية لبلثـ  ,دار النيضة العربية القاىرة ُِٗٗ ص ِٓ محمد حسيف عبد القكم ,

مرجع سابؽ  ,ص ُِِ

ّ
ْ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,صُِِ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص َِٗ
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ويرى الباحث
أف ج ارئـ تمكيث البيئة اليكائية كاف كانت مف الجرائـ القانكنية المستحدثة  ,إال أنو ال يمكف قبكؿ

العذر بالجيؿ أك الغمط في القانكف في جرائـ تمكث البيئة بشكؿ عاـ كالبيئة اليكائية محؿ دراستنا
بشكؿ خاص  ,ككف أف الشريعة اإلسبلمية حثتنا عمي المحافظة عمي البيئة كاإلعتناء بيا  ,ذلؾ فإف

المساس بالبيئة كتمكثيا يضر بشكؿ مباشر كغير مباشر بالصحة العامة كعمي جميع المخمكقات عمي
كجو األرض  ,كذلؾ ما ال يقبمو الضمير اإلنساني كالذم ال يحتاج إلى قكانيف لتنظيمو .

ثانياً -اإلرادة :

تعتبر اإلرادة ىي جكىر القصد الجنائي كىي العنصر الذم يميز الجرائـ العمدية عف الجرائـ

غير العمدية  ,فالعمـ ضركرم كالزـ كلكف غير كافي لتككيف القصد الجنائي  ,ألنو يتطمب في الجرائـ

العمدية كغير العمدية عمي حد سكاء  ,ككؿ قيمتو أنو يميد لئلرادة كيستحيؿ دكنو تصكرىا  ,فما يميز

الجريمة غير العمدية ىك أف الغرض أك النتيجة التي إتجو إلييا السمكؾ اإلرادم في الجريمة لـ يكف

إجرميان كانما كاف غرضان مشركعان ,كلكف حدث اإلعتداء عمي المصمحة دكف أف تتجو اإلرادة
غرضان ا
إلى تحقيقو  .كبعنصر العمـ كاإلرادة يكتمؿ القصد الجنائي .

(ُ)

كتتجو معظـ التشريعات إلى جعؿ الباعث في بعض الحاالت كعنصر مككف لمركف المعنكم  ,ككذلؾ
تجعؿ فيو عذ انر مبيحان في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية كذلؾ عمي النحك التالي -:
 -1دور الباعث كمكوف لمركف المعنوي في جرائـ تموث البيئة اليوائية
يتطمب المشرع في بعض األحياف لقياـ جريمة تمكيث البيئة اليكائية أف يككف إرتكابيا لغاية

معينة كأف يككف الدافع ليا خاصان  ,كفي ىذه الحالة يدخؿ الباعث ضمف عناصر القصد الجنائي
كيترتب عمي تخمفو عدـ تكافر القصد كيسمى ىنا القصد الجنائي الخاص .

(ِ)

مثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة ُّ مف قانكف البيئة المصرم بقكليا يحظر إقامة أية منشآت
بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص مف الجية اإلدارية المختمفة ..
ً
يكتؼ لقياـ الجريمة إقامة المنشآت فقط كانما إشترط أف يككف إقامة
كبالتالي فاف المشرع المصرم لـ

المنشآت بقصد معالجة النفايات الخطرة .

ُ
ِ

عبد الرؤكؼ ميدئ  ,مرجع سابؽ  ,ص ِّْ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ِِّ نقبل عف عمي حسف الشرفي الباعث كأثره في المسئكلية الجنائية  ,رسالة دكتكراه  ,جامعة

القاىرة ُٖٔٗ  ,ص َّْ
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 -2دور الباعث كعذر مبيح في جرائـ تمويث البيئة اليوائية
إعتبرت معظـ التشريعات الباعث عذ انر مبيحان في بعض جرائـ تمكيث البيئة اليكائية  ,كجعمت مف

الباعث سببان لتجريد الكاقعة مف صفتيا اإلجرامية  ,كذلؾ إلعتبارات قدر فييا المشرع أف إباحة الفعؿ
في ىذه الحالة مف شأنو حماية مصالح أكلى باإلعتبار مف المصالح المقصكد حمايتيا أصبلن بنص
(ُ)

التجريـ .

مثاؿ ذلؾ إذا قاـ شخص بتسريب أم غاز ساـ مخالؼ بذلؾ نص القانكف ,كذلؾ خشية حدكث
أم إنفجار أك حريؽ أك ما شابو ذلؾ بسبب تجمع الغاز أك الدخاف في مكانو.
 القصد المباشر والقصد اإلحتمالي في جرائـ اإلعتداء عمي البيئة اليوائية .القصد الجنائي نكعاف األكؿ القصد المباشر  ,كيفترض إرادة إتجيت عمي نحك أكيد كيقيني إلى

االعتداء عمي الحؽ الذم يحميو القانكف  ,كال يككف ذلؾ إال إذا كانت تستند إلى عمـ يقيني ثابت بتكافر
عناصر الجريمة  ,كأىـ عنصر لمجريمة ىك النتيجة التي يحققيا فعمو كيتمثؿ فييا اإلعتداء عمي الحؽ

الذم يحميو القانكف  ,فيك يقدر أف النتيجة البد أف تحدث كال يرد إلى ذىنو إحتماؿ عدـ حدكثيا .

أما الثاني فيك القصد اإلحتمالي  ,فيك تكقع الجاني النتيجة اإلجرامية كأثر ممكف لمفعؿ ثـ قبكليا
كالرغبة في كقكعيا  ,كيقكـ القصد اإلحتمالي في الحاالت التي لـ يتأكد الجاني مف تحقؽ النتيجة كأثر

لفعمو كانما قاـ إحتماؿ لديو بكقكعيا كتكقع ذلؾ كأثر لفعمو كلكف قبؿ كرغب في كقكع النتيجة .

(ِ)

مثاؿ ذلؾ عند القياـ بأعماؿ الحفر أك البناء أك اليدـ أك نقؿ ما ينتج عف ذلؾ مف مخمفات أك أتربة
لمتخزيف أك النقؿ اآلمف  ,فيتكقع أف يترتب عمي نقميا تمكيث البيئة أك يتصكر ىذه النتيجة كلكف ال
(ّ)

يبالي .

 -3الخطأ غير العمدي في جرائـ اإلعتداء عمي البيئة اليوائية
الخطأ غير العمدم ىك الصكرة الثانية لمركف المعنكم التي تتكافر في الجرائـ غير العمدية ,

كىك إخبلؿ الجاني عند تصرفو بكاجبات اليقظة كالحذر التي يفرضيا القانكف  ,بحيث يترتب عمي ذلؾ
عدـ تكقعو حدكث النتيجة كعدـ حيمكلتو دكف حدكثيا ,في حيف أنو كاف بإستطاعتو كمف كاجبو أف

ُ
ِ
ّ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ِّٗ مف التشريعات التي اعتبرت الباعث كعذر مبيح في القانكف المصرم  ,العماني  ,الميبي
أ شرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ُُّ
المادة َُ مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ
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يتكقعيا كأف يحكؿ دكف حدكثيا .

(ُ)

كاألصؿ في الجرائـ أف تككف قصدية كمع ذلؾ يقر المشرع قياـ

بعض الجرائـ بدكف قصد مكتفيان بالصكرة الثانية مف الركف المعنكم كىي الخطأ غير العمدم  .كيقكـ

الخطأ غير العمدم عمى عنصريف أساسييف ىما اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة كالحذر كعبلقة نفسية بيف
()2

الجاني كالنتيجة .

 صور الخطأ غير العمدي في جرائـ تمويث البيئة اليوائيةتقسـ صكر الخطأ غير العمدم إلى نكعيف األكؿ /كينسب فيو إلى الشخص نكع مف الخطأ

يأخذ صكرة الرعكنة أك عدـ اإلحتراس أك اإلىماؿ ,كالثاني  /ينسب فيو لمشخص عدـ مراعاة القكانيف
(ّ)

كالمكائح  .كسنقكـ بتكضيح ذلؾ عمى النحك التالي - :

النوع األوؿ :
ُ -الرعونة :
كيقصد بيا سكء تقدير األمكر كتككف بقياـ الشخص بسمكؾ ينطكم عمي الخفة كعدـ تقدير
العكاقب ,مثاؿ ذلؾ مف يقكـ بالتدخيف في مستشفى أك مكاف عاـ مغمؽ فإنو البد أف يتكقع أنو
سكؼ يسئ إلى غيره مف المرضى كيككف مسئكالن عف ىذه الجريمة بسبب رعكنتو .

ِ-عدـ اإلحتراس :
كيقصد بو عدـ اإلحتياط أثناء قياـ اإلنساف بسمكؾ معيف  ,فالجاني يعمـ أف في سمككو خط انر معينان
كلكنو يستمر في عممو معتقدان أف في إمكانو تفاديو كلكف ال يتخذ اإلحتياطات البلزمة لمنع حدكثو
()4

فتتحقؽ النتيجة اإلجرامية .

مثاؿ ذلؾ مف يقكـ بحرؽ القمامة كالمخمفات الصمبة في غير األماكف المخصصة ليا  ,فالجاني يككف
مسئكالن في ىذه الحالة  ,كذلؾ بعدـ إحتراسو كعدـ أخذه اإلحتياطات البلزمة لمنع تمؾ الجريمة كىي
تعريض الناس كالبيئة لمخطر بصكرة مباشرة أك غير مباشرة .

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

(ٓ)

محمكد نجيب حسني  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٕٔ
لممزيد راجع ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,ص ّّٖ كما بعدىا
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ِّٓ
ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٖٖ
المادة ِّ مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ

" يحظر إلقاء أك معالجة أك حرؽ القمامة كالمخمفات الصمبة إال في األماكف المخصصة لذلؾ ,ككفقان لمشركط المحددة مف قبؿ الك ازرة بما يكفؿ

حماية البيئة "
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 -3اإلىماؿ :
كيقصد بو عدـ قياـ الشخص لئلجراءات كاإلحتياطات الكفيمة بمنع الضرر بالنسبة لآلخريف  ,بأف
يتخذ الشخص مكقفان سمبيان حياؿ ىذه اإلجراءات كاإلحتياطات .

()1

مثاؿ ذلؾ عدـ إلتزاـ الجيات كاألفراد عند القياـ بأعماؿ التنقيب أك الحفر أك البناء أك التعديف أك نقؿ

ما ينتج عنيا مف مخمفات أك أتربة بإتخاذ اإلحتياطات البلزمة لمتخزيف كالنقؿ اآلمف لمنع تطايرىا,
فالجاني ىنا مسئكالن عف اإلصابة الخطأ التي تحدث لمغير ألف الجاني عميو أف يتخذ إجراءات معينة
لتفادم النتيجة اإلجرامية .

(ِ)

كلـ يستخدـ المشرع الفمسطيني تعبير الخطأ غير العمدم في قانكف العقكبات رقـ ْٕ لسنة ُّٔٗ

ككذلؾ قانكف العقكبات رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ كلكف ذكر صكر متعددة لمخطأ غير العمدم في
نصكص متفرقة فتارة يستخدـ تعبير اإلىماؿ أك اإلغفاؿ كعدـ الحيطة أك عدـ العناية كاالحتراس

()3

النوع الثاني  /عدـ مراعاة القوانيف والموائح .

في النكع األكؿ الحظنا أف ىناؾ سمككان مف جانب الجاني سكاء كاف إيجابيان أك سمبيان إتسـ بالرعكنة أك
عدـ اإلحتراس أك اإلىماؿ كش نكؿ ذلؾ خطأ في حقو ,مما يترتب عميو مسائمتو جنائيان  .كلكف عدـ

مراعاة القكانيف كالمكائح تعتبر في ذاتيا مكجبة لممسؤكلية الجنائية كال ييـ إذا كاف الشخص قد خالؼ
القكانيف كالمكائح بصكرة عمدية أك بطريؽ الخطأ كاإلىماؿ .
كاإلختبلؼ بيف النكع األكؿ كالثاني مف صكر الخطأ غير العمدم في جرائـ تمكيث البيئة اليكائية,
يكمف في كيفية اإلثبات  .فنجد أنو مف البلزـ أف يثبت اإلدعاء في حؽ الجاني الرعكنة أك عدـ

اإلحتراس أك اإلىماؿ  ,أما عدـ مراعاة القكانيف أك المكائح أك الق اررات فإنيا تككف في حد ذاتيا دليؿ
عمي الخطأ دكف حاجة إلى إثبات ذلؾ .

ُ
ِ

(ْ)

ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٖٖ
المادة َُ مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ " تمتزـ جميع الجيات أك األفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر أك البناء أك اليدـ أك التعديف أك نقؿ

ما ينتج عف ذلؾ مف مخمفات أك أتربة باتخاذ االحتياطات البلزمة لمتخزيف أك النقؿ اآلمف ليا لمنع أم تمكث بيئي "

ّ
ْ

راجع ساىر الكليد  ,مرجع سابؽ  ,ص ّٖٔ
 -محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ِّٕ
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الفصؿ الثاني
السياسات التشريعية الدولية والوطنية لحماية البيئة اليوائية
المبحث األوؿ  :فمسفة التجريـ في جرائـ تمويث البيئة
المطمب األوؿ  :حماية البيئة كغاية مف التجريـ

المطمب الثاني  :حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ
المطمب الثالث  :طبيعة التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة
المبحث الثاني  :المواجية التشريعية الدولية لحماية البيئة

المطمب األوؿ  :تطكر المكاجية التشريعية الدكلية لحماية البيئة
المطمب الثاني  :دكر المنظمات الدكلية في حماية البيئة

المبحث الثالث  :المواجية التشريعية الوطنية لحماية البيئة
المطمب األوؿ  :حماية البيئة في الدستكر
المطمب الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في المدكنة العقابية
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الفصؿ الثاني
السياسات التشريعية لحماية البيئة اليوائية
إتجو العالـ منذ أكائؿ القرف الماضي إلى كضع العديد مف اإلتفاقيات كالمعاىدات كالبركتكككالت ,

بيدؼ حشد الجيكد الدكلية لمعالجة القضايا ذات العبلقة بالبيئة كمكاردىا  ,كيتمثؿ اليدؼ األساسي
ليذه المعاىدات كاإلتفاقيات سكاء عمي المستكل الثنائي أك اإلقميمي أك الدكلي في حماية البيئة
كالمحافظة عمييا نظيفة كمبلئمة لحياة اإلنساف  ,حيث يتكجب عمى الدكؿ التي تصادؽ عمى ىذه

اإلتفاقيات  ,أف تمتزـ بإتخاذ التدابير التشريعية كالتنظيمية كاإلدارية لتنفيذ تمؾ اإلتفاقيات كتطبيقيا عمى
المستكل الكطني  ,كقد إلتزمت معظـ دكؿ العالـ بالتأكيد عمي حؽ اإلنساف في حصكلو عمي بيئة

سميمة كآمنو  ,كقد عنيت العديد مف المكاثيؽ الدستكرية الحديثة عمي النص في نصكص كاضحة
كصريحة عمي حؽ اإلنساف في بيئة سميمة غير ميددة  ,األمر الذم يفرض عمي المشرعيف كاجب

إتخاذ التدابير القانكنية المترجمة ليذه المبادئ الدستكرية  ,كذلؾ بإصدار التشريعات الخاصة بالبيئة
كالحامية لبنائيا كالمنظمة ألكجو إستغبلليا كالضامنة لحؽ الفرد في العيش في بيئة سميمة متكازنة ,

لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث  ,المبحث األكؿ نتناكؿ فيو فمسفة التجريـ في جرائـ
تمكيث البيئة كالمبحث الثاني نتناكؿ فيو المكاجية التشريعية الدكلية لحماية البيئة كالمبحث الثالث

المكاجية التشريعية الكطنية لحماية البيئة كذلؾ عمى النحك التالي -:
المبحث األكؿ  :فمسفة التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة
المبحث الثاني  :المكاجية التشريعية الدكلية لحماية البيئة
المبحث الثالث  :المكاجية التشريعية الكطنية لحماية البيئة
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المبحث األوؿ  :فمسفة التجريـ في جرائـ تمويث البيئة
سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب المطمب األكؿ نتناكؿ فيو حماية البيئة كغاية مف
التجريـ كالمطمب الثاني حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ كالمطمب الثالث طبيعة التجريـ في جرائـ
تمكيث البيئة  ,كذلؾ عمى النحك التالي -:

المطمب األوؿ  :حماية البيئة كغاية مف التجريـ
في البداية ال بد أف نكضح أف المقصكد مف تجريـ تمكيث البيئة ىك حماية البيئة في ذاتيا
كليس المقصكد شيئان آخر  .كعميو فإننا سنتعرض لمضمكف حماية البيئة كغاية مف التجريـ كثانيان
أساس حماية البيئة كغاية مف التجريـ كذلؾ عمى النحك التالي - :
أولً  -مضموف حماية البيئة كغاية مف التجريـ :

يقكـ الفكر الجنائي الحديث عمى أف الطبيعة بعناصرىا المختمفة مف أرض كىكاء كماء كبحار

كغابات كخبلفو ىي مكضكع الحماية األكؿ في جرائـ تمكيث البيئة  ,كأف المصمحة األساسية التي
يسعى المشرع إلى حمايتيا في نصكص التجريـ الخاصة بالتمكث البيئي ىي البيئة في حد ذاتيا .
ككفقا ليذا اإلتجاه فإف أم قانكف لمبيئة يككف كظيفتو ىي حماية أم عنصر مف عناصر البيئة  ,كمف
ىذا اإل تجاه نبلحظ أف قانكف البيئة لو مجاؿ تطبيؽ كاسع ألنو يطبؽ عمي جميع عناصر كمككنات
(ُ)

البيئة .

ثانياً  -أساس حماية البيئة كغاية مف التجريـ :

يبدك ىذا اإلتجاه كاضحان في قكانيف البيئة المطبقة في الدكؿ المتقدمة صناعيان حيث اإلزدىار

اإلقتصادم كالرفاىية كمستكل المعيشة المرتفع  ,كحيث أف حاجات اإلنساف األساسية مشبعة بطريقة
مرضية تمامان  ,كترم ىذه الدكؿ أف ميمة قانكف البيئة ىي حماية األسس الطبيعية لمحياة مف
إعتداءات اإلنساف كذلؾ لمصمحة اإلنساف  ,كىذا معناه أف نقطة اإلنطبلؽ تبدأ مف فكرة أف العناصر
(ِ)

الطبيعية المككنة لمبيئة تحمي لذاتيا  ,غير أف ىذه الحماية يجب أف يستفيد منيا اإلنساف .

ُ
ِ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص َُٓ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص َُٕ
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المطمب الثاني  :حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ
سنتناكؿ في ىذا المطمب مضمكف حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ  ,كأساس حماية اإلنساف كغاية

مف التجريـ  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :

أولً  -مضموف حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ :
يعتبر اإلنساف كفقان ليذا اإلتجاه ىك محكر الحماية الجنائية المقررة بمكجب قكانيف حماية البيئة

مف التمكث  ,كالذم يؤكد ىذا ىك حرص ىذه النصكص عمي حماية بعض المجاالت التي ليا عبلقة

مباشرة كأساسية باإلنساف  ,كالصحة العامة كالسبلمة العامة كالغذاء كحماية الثركة النباتية كالحيكانية

ألغراض إجتماعية كاقتصادية ..الخ كبالتالي فإف ىذه النصكص تربط بيف التمكث كصحة اإلنساف ,
كمف ثـ فيي تجرـ التمكث مف زاكية تأثيره عمي صحة اإلنساف كسبلمتو  ,كىذا اإلتجاه يجعؿ حماية
(ُ)

البيئة كسيمة غير مباشرة لحماية صحة كحياة اإلنساف .
ثانياً  -أساس حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ :

حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة تجد أساسيا في نظرة بعض الدكؿ

لقانكف البيئة باعتباره قانكف لرفع المعاناة اإلجتماعية كمحاربة الغش كاألمية كمدخبلن لمتثقيؼ كالتعميـ

 ..الخ  ,ليذا ينبغي كفقان ليذه النظرة أف يككف إىتماـ قانكف البيئة منصبان عمي اإلنساف بشكؿ رئيسي
كمباشر كأ ف تككف غايتو إشباع حاجات اإلنساف األساسية كحمايتو  ,كىذه النظرة تسكد الدكؿ النامية

حيث حاجات اإلنساف الضركرية غير مشبعة تمامان أك مشبعة بطريقة غير مبلئمة  ,كحيث البؤس
كالفقر كاإلنفجار السكاني كالجيؿ كالمرض  ,ففي ىذه الدكؿ نبلحظ أف غاية أية سياسة لحماية البيئة

ىي اإلنساف الذم يجب في المقاـ األكؿ تكفير سبؿ المعيشة لو كمف ىنا يظير اإلىتماـ بالبقاء أكالن

قبؿ اإلىتماـ بنكعية المعيشة .

(ِ)

المطمب الثالث  :طبيعة التجريـ في جرائـ تمويث البيئة
لبياف طبيعة التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة يجب أف نحدد طبيعة ىذه الجرائـ ىؿ ىي مف
الجرائـ الطبيعية أـ مف الجرائـ المصطنعة  ,حيث تناكؿ الفقو الجنائي مسألة التمييز بيف ما يسمى
بالجرائـ الطبيعية كالجرائـ المصطنعة  ,حيث تشمؿ الطائفة األكلى الجرائـ التي كجدت منذ أف كجد

ُ
ِ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ٕٔ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ٖٗٔٔ,
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اإلنساف عمى ظير األرض  ,مثؿ جرائـ القتؿ كالسرقة كالضرب كما شابييا مف الجرائـ  ,فيذه الجرائـ
راسخة في ضمير الجماعة ال تتغير بتغير الزماف كالمكاف  ,فيي جرائـ لـ يخمقيا القانكف الجنائي بؿ

دكنيا في نصكصو  ,أما الطائفة الثانية فيي الجرائـ المصطنعة ,كىي تشمؿ مجمكعة األفعاؿ التي

ترل السمطة التشريعية ضركرة تجريميا كمعاقبة مرتكبييا إلعتبارات تتعمؽ بسياسة الدكلة اإلقتصادية

أك اإلجتماعية كحفظ األمف كالنظاـ كحماية مكاردىا كغيرىا  ,كىذه الجرائـ ال تكجد في ضمير الجماعة
بؿ غالبان ما تككف مجيكلة ألفراد المجتمع كال يكجد نفكر مف إرتكابيا .

(ُ)

ومما سبؽ يثار التساؤؿ ىؿ جرائـ تمويث البيئة مف الجرائـ الطبيعية أـ مف الجرائـ المصطنعة

" القانونية "؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ فإنو البد أف نعرض لرأم الفقو في طبيعة جرائـ تمكيث البيئة
أولً  :يرى األستاذ " "pinatel

()2

في تقريره المقدـ إلى المؤتمر الفرنسي السابع عشر لعمـ اإلجراـ

 ,أف عمـ اإلجراـ يجيؿ تمامان عمـ البيئة كال يعرؼ عنو شيئان  ,كذلؾ لسببيف األكؿ أف عمـ البيئة ال
ييتـ إال بالعبلقات القائمة بيف الكسطيف العضكم كالغير العضكم كبيف الكائنات الحية بإستثناء

اإلنساف  ,كالثاني أف عمـ اإلجراـ ال ييتـ كثي انر بتأثير الكسط الطبيعي لككنو مف العمكـ اإلنسانية ,
كيرل األستاذ " بانتيؿ " أنو لكي يعترؼ عمـ اإلجراـ بكجكد ظاىرة إجرامية معينة البد كأف تجتمع ثبلث

شركط أساسية كىي -:

 -1الشرط التاريخي كيعني أف تجريـ الكاقعة المعنية يجب أف يككف لو سكابؽ تاريخية قديمة أم
أف يككف معركؼ خبلؿ تاريخ القانكف الجنائي  ,كقد تحقؽ ىذا الشرط في العديد مف
النصكص القديمة  ,مثاؿ ذلؾ األمر الذم أصدره ممؾ فرنسا سنة َّٔ ـ كالذم قضى بأنو

" إذا لطخ شخص ماء أك أفسد بالقاذكرات مياه نبع مائي يحكـ عميو بتنظيفو كيدفع غرامة "

 -2الشرط اإلجتماعي كيعني أف الكاقعة المجرمة قد إعتبرت كذلؾ مف الجماعة كالتي رأت
ضركرة العقاب عمييا كقد بدأ يتحقؽ ىذا الشرط .
 -3الشرط النفسي كيعني ىذا الشرط أف مرتكب الفعؿ اإلجرامي قد عايش فعمو كجريمة أم أنو
يمزـ لتبريره كاضفاء الشرعية عميو شخصيان جيدان خاصان .
ثانياً  :يرى األستاذ " " despaxاتجاىان رافضان إلعتبار اإلجراـ البيئي مف قبيؿ اإلجراـ

الحقيقي حسب مفيكـ عمـ اإلجراـ مؤكدان أف اإلنحراؼ البيئي ال يعتبر بصفة عامة إنحرافان
ُ
ِ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ٗٗ كما بعدىا
نقبل عف فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,صْٖ
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حقيقيان مع المفيكـ المعنكم الذم يقترفو ىذا اإلنحراؼ بؿ إنو مجرد عدـ إنضباط إجتماعي ال
(ُ)

يستحؽ عقابان صارمان .

إف جرائـ تمكيث البيئة ليست مف الجرائـ التقميدية المعركفة منذ القدـ  ,كلكنيا جرائـ مستحدثة

إكتشفتيا البحكث العممية الحديثة  ,كحاكلت الدكلة مف خبلؿ سمطتيا التشريعية سف القكانيف البلزمة
لتجريميا  ,كفي الحقيقة أنو تكجد نصكص قانكنية بيئية قديمة كلكف ىذه النصكص حينما صدرت لـ
يكف المقصكد بيا حماية البيئة بالمعنى المتعارؼ عميو اليكـ  ,كانما كانت نصكصان تنظيمية لمجاالت

معينة في الحياة اإلقتصادية كاإلجتماعية .

(ِ)

إف جرائـ البيئة رغـ خطكرتيا  ,ال يجد الكثير مف الناس غضاضة في إرتكابيا كحتى الدكلة
التي تسف القكانيف نجدىا في بعض األحياف ترتكب أفعاؿ ممكثة لمبيئة مف خبلؿ مؤسساتيا كمصانعيا
ككسائؿ النقؿ التابعة ليا كغير ذلؾ  ,كىذا األمر يرجع إلى أف مفيكـ حماية البيئة لـ يستقر بعد في

ضمير المجتمع  ,ككذلؾ ضعؼ الكعي كاإلقتناع لدل المجتمع بضركرة حماية البيئة مف التمكث ,
كيساىـ في ىذا اإلحساس ضعؼ العقكبات المقررة لجرائـ البيئة .

(ّ)

كنخمص مما تقدـ أف جرائـ تمكيث البيئة ليست مف الجرائـ التقميدية المعركفو منذ القدـ كالقتؿ

كالس ػرقة كغيرىػػا ,لكنيػػا ج ػرائـ مسػػتحدثة اكتشػػفتيا البحػػكث العمميػػة الحديثػػة كتطػػكر التكنكلكجيػػا كحاكلػػت

الػػدكؿ مػػف خػػبلؿ السػػمطة التشػريعية سػػف القػكانيف لتجريميػػا ,لػػذلؾ يجػػب ترسػػيخ مفيػػكـ حمايػػة البيئػػة فػػي
كجداف األفػراد  ,كزيػادة الػكعي البيئػي لػدييـ حتػى يعممػكا أف البيئػة جػزء مػنيـ كىػـ جػزء منيػا  ,كاقنػاعيـ

بالمس ػػاىمة ف ػػي حماي ػػة البيئ ػػة م ػػف التم ػػكث  ,كذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ كس ػػائؿ اإلع ػػبلـ كالمؤسس ػػات التعميمي ػػة
كالتربكية كدكر العبادة .

ُ
ِ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٖ كما بعدىا
نكر الديف ىنداكم  ,اإلعتداء عمى البيئة جريمة مجيكلة  ,المؤتمر العممي لمسبلمة الصناعية كحماية البيئة في ُُ  ُِ ,مايك سنة ُِٗٗ

القاىرة ص ّ

ّ

فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ٕٖ

- 58 -

المبحث الثاني  :المواجية التشريعية الدولية لحماية البيئة
إف االىتماـ بالبيئة مف الناحية القانكنية قد بدأ عمى المستكل الدكلي منذ كقت قريب  ,فأبرمت
اإلتفاقيات كعقدت المؤتمرات الدكلية  ,ككضعت القكاعد كاألحكاـ لتشجيع الدكؿ لمحفاظ عمى البيئة ,

ثـ بدأ التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ حتى تبمكرت في ظيكر فرع جديد مف فركع القانكف الدكلي ىك
القانكف البيئي الدكلي  .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف  ,المطمب األكؿ نتناكؿ فيو تطكر

المكاجية التشريعية الدكلية لحماية البيئة المطمب الثاني كنتناكؿ فيو دكر المنظمات الدكلية في حماية

البيئة  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :

المطمب األوؿ  :تطور المواجية التشريعية الدولية لحماية البيئة
لـ تؤخذ قضايا البيئة كالحفاظ عمييا مأخذ الجد إال بعدما دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
إلى مؤتمر دكلي لمناقشة األخطار المحدقة ببيئة اإلنساف  ,كالذم إنعقد باستكيكلـ بالسكيد سنة

ُِٕٗ كيعد ىذا أكؿ مؤتمر دكلي يعقد تحت رعاية األمـ المتحدة حكؿ البيئة اإلنسانية  ,كقد تمخض
عف إقرار ِٔ مبدأ ك َُٗ تكصيات كانت كال تزاؿ ىي الذخيرة التي إتخذت منيا البحكث القانكنية
كالقكانيف الكضعية في مجاؿ البيئة لبناتيا األكلى .

(ُ)

كقد كاف ىذا المؤتمر نقطة تحكؿ في أنشطة األمـ المتحدة المتعمقة بالبيئة  ,إذ ترتب عميو إنشاء
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة "  " unepكأحد الفركع القانكنية المنبثقة عف الجمعية العامة  ,كمف أكثر

المبادئ التي أسفر عنيا ىذا المؤتمر صراحةن ككضكحان  ,كىك المبدأ الحادم كالعشركف كالذم ألزـ

الدكؿ بالحفاظ عمى البيئة كحثيا عمى اآلتي - :

ُ -التعاكف معان لمحفاظ عمى الطبيعة مف خبلؿ العمؿ المشترؾ  ,كاتخاذ اإلجراءات المناسبة بما في
ذلؾ تبادؿ المشكرة كالمعمكمات فيما بينيا كبيف غيرىا مف األطراؼ الدكلية كالكطنية الميتميف بقضايا

البيئة الدكلية .
ِ -حتمية تطبيؽ المعايير المكضكعية لعمميات الصناعة كاإلنتاج التي تسبب أثا انر سمبية أك مخربة
لمطبيعة كاإللتزاـ بيذه المعايير كاإلشتراطات .

ُ

أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية لمبيئة  ,مرجع سابؽ  ,ص ٗٔ كما بعدىا
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ّ -اإللتزاـ بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي المتعمقة بمجاؿ المحافظة عمى البيئة الحياتية كالطبيعية .

(ُ)

كقد صدر قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ْٓ ْٗ/بإعتبار حؽ اإلنساف في بيئة مبلئمة أحد
حقكؽ اإلنساف  ,حيث نص القرار عمى " أف لكؿ فرد الحؽ في أف يعيش في بيئة تفي بمتطمبات

صحتو كرفاىيتو "

(ِ)

كأخي انر كعمى المستكل الكطني كمنذ قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية كىي تجيز األرضية مف أجؿ بناء

دكلة عصرية  ,تطبؽ المعايير كاألسس الدكلية ذات العبلقة بحقكؽ اإلنساف البيئية  .كككنيا لـ تصبح
رسميان دكلة فإف فمسطيف لـ تطالب بعد بالمصادقة عمى اإلتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية  ,لكنيا أكدت في

الفقرة الثانية مف المادة َُ مف القانكف األساسي الفمسطيني أنيا ستعمؿ دكف إبطاء عمى اإلنضماـ
إلى اإلعبلنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف .

كقد إعتبرت السمطة الكطنية الفمسطينية المعاىدات كاإلتفاقيات التي تككف فمسطيف طرفا فييا سارية

المفعكؿ داخؿ األراضي الفمسطينية كذلؾ بالنص صراحة في قانكف البيئة عمى أنو -:

" كفقان ألحكاـ القانكف تعتبر المعاىدات كاإلتفاقيات الدكلية أك اإلقميمية كأحكاـ الييئات الدكلية التي
تككف فمسطيف طرفان فييا أك أم قكانيف أخرل متعمقة بالبيئة سارية المفعكؿ في األراضي الفمسطينية

جزءان مكمبلن ليذا القانكف ما لـ ينص صراحة عمى خبلؼ ذلؾ " .

(ّ)

المطمب الثاني  :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة
تتعاكف معظـ الدكؿ فيما بينيا مف أجؿ حماية البيئة  ,فتبرـ اإلتفاقيات كتعقد المؤتمرات الدكلية  ,كما
تتعاكف مع العديد مف المنظمات الدكلية المعنية بحماية البيئة  ,كقد أصبحت اإلتفاقيات الدكلية

المتعمقة بحماية البيئة تمثؿ جانبان ميمان مف جكانب القانكف الدكلي كبات عددىا يكاد يستعصى عمى
الحصر خاصة بالنسبة لتمؾ التي تعقد عمى المستكل اإلقميمي بيف عدد مف الدكؿ .

(ْ)

لذلؾ سنقكـ

بتقسيـ المطمب الى ثبلث فركع الفرع األكؿ نتناكؿ فيو المؤتمرات كاإلتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحفاظ

عمى البيئة كفي الفرع الثاني نتناكؿ فيو إىتماـ المنظمات الدكلية في الحفاظ عمى البيئة كفي الفرع

الثالث نتناكؿ فيو القانكف البيئي الدكلي كذلؾ عمى النحك التالي - :

ُ

عادؿ محمد عبد الرحمف  ,نمط اإلدارة الدكلية لقضايا البيئة  ,كرقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الدكلي الثاني لمتنمية كالبيئة في الكطف العربي

المنعقد في أسيكط  ,مصر  ,مارس ََِْ

ِ
ّ
ْ

أشرؼ ىبلؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص َٕ
نص المادة ٕٕ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِ
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الفرع األوؿ  :المؤتمرات واإل تفاقيات الدولية المتعمقة بالحفاظ عمى البيئة

()1

تعددت المؤتمرات كالندكات كالدراسات الدكلية في أعقاب مؤتمر استكيكلـ لعاـ ُِٕٗ  ,كتكاممت

نتائجيا فيما بينيا لتشكؿ قاعدة عريضة نحك حماية البيئة  ,األمر الذم تطمب ضركرة تظافر الجيكد
الدكلية في ىذا الشأف  ,كقد تبمكرت ىذه الجيكد في إبراـ العديد مف اإلتفاقيات الدكلية نذكر أىميا :
 -1إتفاقية التموث بعيد المدى لميواء عبر الحدود والمنعقدة في جنيؼ عاـ 1979
كتعتبر ىذه اإلتفاقية مف أىـ اإلتفاقيات الدكلية التي عقدت عمى المستكل الدكلي فيما يتعمؽ
بمشكبلت تمكث اليكاء ,

(ِ)

كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى حماية اإلنساف كالبيئة المحيطة بو مف تمكث

اليكاء حيث تمزـ الدكؿ األطراؼ بإتخاذ اإلجراءات المناسبة كالبلزمة لمحد كالتقميؿ التدريجي لتمكث

اليكاء كبصفة خاصة التمكث الذم يعبر الحدكد الكطنية كيصؿ إلى مناطؽ بعيدة عف مصدر التمكث ,

كما يجب عمى الدكؿ األطراؼ كضع السياسات كالضكابط البلزمة لمحد مف تمكث اليكاء  ,ككذلؾ

تبادؿ المعمكمات مع الدكؿ األخرل بصدد السياسات الكطنية كاألنشطة العممية كالكسائؿ الفنية لمكافحة

تمكث اليكاء .

(ّ)

ىتززات
 -2إتفاقية حماية العماؿ مف األخطار المينية في بيئة العمؿ والناجمة عف الضوضاء واإل ا
المنعقدة في جنيؼ 1977

كىي اإلتفاقية المتعمقة بحماية العماؿ مف األخطار المينية الناجمة في بيئة العمؿ مف تمكث

اليكاء كالضكضاء كاإلىت اززات في جنيؼ سنة ُٕٕٗ  ,كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى حماية العماؿ مف
األخطار المينية في بيئة العمؿ الناجمة عف تمكث اليكاء أك الضكضاء أك اإلىت اززات .

(ْ)

كتمزـ ىذه

اإلتفاقية السمطات الكطنية المختصة بتحديد المعايير كالضكابط التي تسمح بتعريؼ مخاطر التعرض
لتمكث اليكاء كالضكضاء كاإلىت اززات  ,ككذلؾ إتخاذ التدابير الضركرية لخفض معدالت التمكث إلى

الحد الذم ال يشكؿ خطر عمى العماؿ  ,كيككف لمعماؿ الحؽ في التمتع بالرعاية الصحية مع عدـ

تحمميـ تكاليؼ ىذه الرعاية .

ُ

(ٓ)

لتفصيؿ أكثر راجع عبد اليادم عبد العزيز مخيمر  ,دكر المنظمات الدكلية في حماية البيئة  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة  ُٖٗٔ ,ص

ُٖٔ

ِ
ّ
ْ
ٓ

سمير حامد الجماؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص َُِ
المكاد ّ ِ,مف اتفاقية التمكث بعيد المدل لميكاء عبر الحدكد كالمنعقدة في جنيؼ عاـ ُٕٗٗ
المادة األكلى مف اتفاقية حماية العماؿ مف األخطار المينية في بيئة العمؿ لعاـ ُٕٕٗ
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة َّ  , ُٖٖٗ /ُِ/برنامج األمـ المتحدة لمبيئة نيركبي  ,مايك ُٖٗٗ ص ُِِ
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 -3بروتوكوؿ مونتلاير لحماية طبقة األوزوف لعاـ 1987
عقدت ىذه اإلتفاقية بمكنتريال في كندا سنة ُٕٖٗ  ,ك ييدؼ ىذا البركتكككؿ لحماية طبقة

األكزكف بإتخاذ تدابير كقاية لمتحكـ مف إنبعاث المكاد التي تستنفذ طبقة األكزكف عمى الصعيد العالمي
كالحد مف إنتاج مكاد الكمكركفميككاربكنات كأمثاليا بمقدار النصؼ تدريجيان .

(ُ)

 -4إتفاقية بشأف التبميغ المبكر عف وقوع حادث نووي لعاـ 1986
كتيدؼ ىذه اإل تفاقية لمحصكؿ عمى المعمكمات ذات الصمة بشأف الحكادث النككية في أقرب

كقت ممكف ,حتى يمكف التقميؿ إلى حد أدنى مف اآلثار اإلشعاعية المترتبة عمييا عبر الحدكد .

(ِ)

 -5إتفاقية بشأف تقديـ المساعدة في حالة الحوادث النووية فينا 1986
كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى سرعة تقديـ المساعدة في حالة كقكع حادث نككم أك طارئ إشعاعي(ّ).
 -6معاىدة حظر تجارب األسمحة النووية 1963
كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى التكصؿ إلى إتفاؽ بحظر إجراء التجارب النككية  ,ككضع ىذه حد

لسباؽ التسمح كحظر تجارب األسمحة النككية في الجك كفي الفضاء الخارجي كتحت سطح الماء

(ْ)

 -7اإل تفاقية الدولية بشأف حماية العماؿ مف اإلشعاعات المؤينة لعاـ 1961
كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى حماية صحة العماؿ كسبلمتيـ مف مخاطر اإلشعاعات المؤينة ,
كتمتزـ الدكؿ األطراؼ بتنفيذ أحكاـ ىذه اإلتفاقية بمكجب قكانيف أك ق اررات تنظيمية أك أية كسائؿ أخرل

مناسبة  ,كتسرم ىذه اإلتفاقية عمى كافة األنشطة التي تعرض العماؿ إلشعاعات مؤينة أثناء عمميـ ,
كينبغي عمى السمطات المختصة كضع الحد األقصى المسمكح بو لجرعات اإلشعاعات المؤينة التي

يجكز أف يتعرض ليا العماؿ.

(ٓ)

 -8إتفاقية كيوتو بالياباف لخفض إنبعاث الغازات الضارة بالبيئة لعاـ 1997
كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى خفض جماعي إلنبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدؿ يزيد عمى
ٓ , %لكي تككف التغيرات التي تط أر عمى المناخ ضمف الحدكد التي يمكف تحمميا كالتأقمـ معيا .

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ

برنامج األمـ المتحدة لمبيئة َّ  , ُٖٖٗ /ُِ/برنامج األمـ المتحدة لمبيئة نيركبي  ,مايك ُٖٗٗ ص َِٗ
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة َّ  , ُٖٖٗ /ُِ/برنامج األمـ المتحدة لمبيئة نيركبي  ,مايك ُٖٗٗ ص َّٖ
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة َّ  , ُٖٖٗ /ُِ/برنامج األمـ المتحدة لمبيئة نيركبي  ,مايك ُٖٗٗ ص ُُّ
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة َّ  , ُٖٖٗ /ُِ/برنامج األمـ المتحدة لمبيئة نيركبي  ,مايك ُٖٗٗ ص َٖ
المكاد ّ ُ,ِ,مف إتفاقية حماية العماؿ مف اإلشعاعات المؤينة عاـ َُٔٗ
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لكف العديد مف العمماء يركف أف مؤتمر كيكتك يعد بداية متكاضعة  ,كأنو يفترض أف يبمغ الخفض

الجماعي لمغازات الضارة خبلؿ الخمسيف سنة القادمة بنسبة َٔ %لكي تبقى المتغيرات المناخية
ضمف الحدكد المقبكلة .

(ُ)

 -9قمة لىاي الدولية بشأف حماية الغالؼ الجوي لألرض عاـ 1981
عقدت ىذه اإلتفاقية في الىام في مارس َُٖٗ كتيدؼ ىذه اإلتفاقية إلى حماية الغبلؼ

الجكم لؤلرض مف الممكثات مختمفة المصادر .
الفرع الثاني  :إىتماـ المنظمات الدولية في الحفاظ عمى البيئة
تتعاكف العديد مف المنظمات الدكلية المعنية بيدؼ حماية البيئة  ,كفيما يمي عرض ألىـ المنظمات
الدكلية التي تعتني بالبيئة  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :
 -1منظمة الصحة الدولية :
تأتي منظمة الصحة الدكلية في مقدمة المنظمات الدكلية التي تبث جيكدىا نحك اآلثار
الصحية المترتبة عمى عكامؿ التمكث كاألخطار البيئية  ,كتساىـ بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة

لمبيئة في كضع المستكيات الكطنية في حماية البيئة كاعداد برنامج مكافحة التمكث .
 -2منظمة العمؿ الدولية :

كىي التي تقكـ بكضع المستكيات الدكلية لحماية العماؿ في بيئة العمؿ ضد األخطار المينية

بسبب التعرض لتمكث اليكاء كالضكضاء كاإلىت اززات .

(ِ)

 -3الوكالة الدولية لمطاقة الذرية :
كىي أىـ المنظمات الدكلية كأكثرىا نشاطان في مجاؿ كضع المستكيات كالمعايير الدكلية

لمحماية مف اإلشعاع  ,ككذلؾ كضع مستكيات األماف لحماية الصحة كالتقميؿ مف المخاطر التي
يتعرض ليا األشخاص ك األمكاؿ  ,كما تقكـ بعمؿ اإلحتياطات التي تؤخذ بالحسباف عند معالجة

النفايات المستخمصة مف المكاد المشعة .

ُ

(ّ)

كمع ذلؾ فاف الرئيس األمريكي قرر التراجع عف اإلتفاقية حيث أف ىذه اإلتفاقية تمحؽ الضرر بصناعة ببلده  .راجع سمير حامد الجماؿ ,

مرجع سابؽ  ,صُِِ

ِ
ّ

أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية لمبيئة  ,مرجع سابؽ  ,صِٕ
نيير احمد بدكم  ,الحماية مف التمكث اإلشعاعي  ,دراسة مقارنة بيف التشريعات المصرية كالمممكة المتحدة  ,رسالة ماجستير  ,معيد

الدراسات كالبحكث البيئية  ,عيف شمس  ََِٕ ,ص ُِ
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 -4إنشاء المجنة العالمية لمبيئة والتنمية عاـ :1983
تـ إنشاء لجنة عالمية لمبيئة كالتنمية مككنة مف ُِ دكلة  ,كجياز مستقؿ مرتبط بالحككمات ,

كبنظاـ برنامج ىيئة األمـ المتحدة التي تعتني ببحث مجاالت التعاكف البيئي كتكجيو السياسات
الداخمية في إطار التغيرات المطمكبة .
 -5البيئة مف منظور البنؾ الدولي :
إدرجيا ضمف خطط كسياسات
لعؿ مف أبرز إىتمامات العالـ المعاصر بقضايا البيئة ىك ا

البنؾ الدكلي  ,كقد أدرج البنؾ الدكلي بإعتباره أحد المنظمات الدكلية الميتمة بالبيئة إعتبا انر مف سنة
ُٖٗٗ كأصبح يستمزـ الحصكؿ عمى تصريح مف األقساـ اإلقميمية المعنية بالبيئة حتى يتمكف مف

الحصكؿ عمى تمكيؿ أيو مشركعات تنمكية .

 -6الندوة البيئية العممية لمتربية البيئة عاـ : 1975
كالتي عقدت في بمجراد ُٕٓٗ تحت رعاية األمـ المتحدة حيث تؤكد عمى دكر التربية البيئية

في حماية اإلنساف كالبيئة لرفاىيتو كصحتو كنمكه .

الفرع الثالث  :القانوف البيئي الدولي
تنعقد المسئكلية في الجرائـ البيئية عمى المستكل الدكلي إذا إرتكبت الدكؿ عمبلن أك أتت نشاطان

يشكؿ تعديان عمى البيئة كمكاردىا عمى نحك يمحؽ الضرر بغيرىا  ,بحيث تعد مرتكبة لعمؿ مخالؼ

لقكاعد القانكف الدكلي البيئي الذم يفرض عمييا التزامان بالحفاظ عمى البيئة  ,كيرتب مسئكليتيا عف

الضرر البلحؽ ببيئة دكؿ أخرل .

(ُ)

كنتيجة لتعدد اإلتفاقيات اإلقميمية كالعالمية الممزمة لحماية البيئة  ,نشأ فرع جديد مف فركع القانكف
الدكلي ىك القانكف البيئي الدكلي  ,كما كاف لو األثر األكبر في ظيكر التشريعات البيئية الخاصة في

كؿ دكلة  ,فضبلن عف إستقرار عدد مف المبادئ التي تحكـ العبلقات بيف الناس في قضايا البيئة ,
كفييا مبدأ الممكث يدفع الثمف "  " polluter pays principle " " pppالذم تطكر اآلف ليصبح مبدأ

" المسؤكلية المشتركة " " " pollution prevention pays

ُ
ِ

(ِ)

أشرؼ ىبلؿ  ,المكسكعة الجنائية البيئية  ,مرجع سابؽ  ,ص ْٕ
مصطفى كماؿ طمبة  ,تطكر الفكر حكؿ قكانيف البيئة في العالـ  ,كرقة بحث مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي لرؤساء المحاكـ العميا في الدكؿ

العربية لتحديد احتي اجات القضاة كالمشتغميف بالقانكف في مجاؿ قانكف البيئة كالتنمية المستدامة المنعقد بمقر المحكمة الدستكرية العميا بالقاىرة ,
مايك ََِْ ص ّ
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كقد عرؼ البعض القانكف البيئي الدكلي بأنو " مجمكعة قكاعد كمبادئ القانكف الدكلي التي تنظـ نشاط

الدكؿ في مجاؿ منع كتقميؿ األضرار المختمفة التي تنتج مف مصادر مختمفة لممحيط البيئي أك خارج
(ُ)

حدكد السيادة اإلقميمية " .

كيقكـ القانكف البيئي الدكلي عمى مبدأيف أساسية لحماية البيئة  ,أكليما إلزاـ الدكؿ بإحتراـ البيئة بكجو
عاـ  ,كالثاني إلتزاـ الدكؿ بعدـ إحداث أضرار بيئية خارج نطاؽ إختصاصيا اإلقميمي .

(ِ)

ويرى الباحث أف المبدأ الثاني يجب أف يككف إلزاـ الدكؿ بعدـ إحداث أضرار بيئية سكاء داخؿ
إختصاصيا أك خارجو  ,ككف األضرار البيئية تضر كتؤثر عمى العالـ بأسره  ,كىذا ما يسنده البعض
مف إىتماـ القانكف الدكلي بالبيئة إلى فكرة المصالح المشتركة الجماعية  ,ألف عناصر البيئة الطبيعية

مف أرض كماء كىكاء تعتبر مف الممتمكات البشرية العامة  ,كتعتمد ىذه الفكرة عمى إنتفاء الممكية

لصالح اإلنسانية جمعاء  ,كالمشاركة العادلة في الفكائد كاإلدارة المشتركة الدكلية .

كقد ذىب كنت "  " kentإلى إعتبار سبلمة البيئة مف عناصر الذات المشترؾ لئلنسانية حيث تمثؿ

تراثان لؤلجياؿ القادمة  ,باإلضافة إلى األجياؿ الحاضرة مما يستمزـ حمايتيا مف اإلستنفاذ كالتمكث ,
كانتيى إلى إعتبارىا مف حقكؽ الممكية بالمفيكـ الجديد البديؿ عف األفكار التقميدية الخاصة بالممكية
(ّ)

الخالصة كمفاىيـ الممكية القديمة الفكضكية .

كيقكؿ الدكتكر طمعت الغنيمي" أف التراث المشترؾ لئلنسانية ليس مفيكمان مف مفاىيـ اإلستخبلؼ

الدكلي بقدر ما ىك كعد قطعتو الطبيعية لئلنساف كىذا المغزل التبشيرم ىك السمة الجكىرية في

المبدأ".

(ْ)

كبالتالي فإف فكرة التراث المشترؾ لئلنسانية قد تصمح في تأصيؿ الحماية الدكلية كالعالمية لمبيئة ,

فيي تعتبر أحد أكجو التطكر الحديث لمقانكف الدكلي فرضتيا أعباء المتطمبات اإلقتصادية كاإلجتماعية
كالسياسية كغيرىا مف شتى صنكؼ الحياة ك تقبمتيا طبيعة القكاعد الدكلية التي تتجو إلى تنظيـ

المجتمع الدكلي بعد أف كانت تقتصر عمى حكـ كتنظيـ العبلقات بيف الدكؿ .

ُ
ِ

حسني أميف  ,مقدمات القانكف الدكلي لمبيئة  ,بحث منشكر بمجمة السياسة الدكلية العدد َُُ  ,أكتكبر ُِٗٗ ص ِٖ
أحمد األنكر  ,الحماية القانكنية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي حكؿ جرائـ البيئة في الدكؿ العربية ,

بيركت  ,لبناف  ,مارس ََِٗ ص ّ

ّ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِّ نقبل عف

" " kent fisheris and the law of sea : a common heritage isbn1978 p 14

ْ
ٓ

(ٓ)

طمعت الغنيمي  ,الغنيمي الكسيط  ,في القانكف الدكلي كالبحرم  ,دار الفكر العربي  ُٕٗٓ ,ص ّٖٗ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّّ
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كال تزاؿ قكاعد القانكف البيئي الدكلي تفتقد إلى الجزاء الرادع كالى السمطة الدكلية المييمنة  ,إذ أف
معظـ المؤتمرات الدكلية تأخذ شكؿ تكصيات غير ممزمة لمدكؿ  ,كالتي قد ترفض تنفيذىا  ,كال تكجد
قكة ممزمة حقيقية ليذه التكصيات كاف سميت تجاك انز ق اررات  .مثاؿ ذلؾ عدـ إنضماـ إسرائيؿ حتى
اآلف لمعاىدة إنتشار السبلح النككم  ,كذلؾ بعدـ إخضاعيا مفاعؿ ديمكنا لرقابة الككالة الدكلية لمطاقة
الذرية مما يجعؿ الخطر اإلشعاعي قائمان .

ُ

(ُ)

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص َّ
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المبحث الثالث  :المواجية التشريعية الوطنية لحماية البيئة
عنيػػت معظػػـ المكاثيػػؽ الدسػػتكرية الحديثػػة بالبيئػػة  ,كأكردت نصػػكص كاضػػحة كص ػريحة عمػػى حػػؽ

اإلنساف في بيئة سميمة  ,كلذلؾ فقد بدأت بعض الدسػاتير تقػرر الحػؽ فػي بيئػة نظيفػة فػي نصكصػيا ,
ليككف مبدأ يعمك فكؽ القانكف الكطني لمدكؿ كيضػمف فاعميػة الحمايػة الدكليػة فػي مجػاؿ التعػاكف الػدكلي

لتحس ػػيف البيئ ػػة كتكازني ػػا

)ُ( .

األم ػػر ال ػػذم َّأدل إل ػػى إص ػػدار ال ػػدكؿ لمتشػ ػريعات البيئي ػػة المترجم ػػة لي ػػذه

المبػػادئ  .لػػذلؾ سػػنقكـ بتقسػػيـ ىػػذا المبحػػث إلػػى مطمبػػيف المطمػػب األكؿ نتنػػاكؿ فيػػو حمايػػة البيئػػة فػػي

الدسػاتير ك المطمػػب الثػاني نتنػػاكؿ فيػو الحمايػػة الجنائيػة لمبيئػػة اليكائيػة فػػي المدكنػة العقابيػػة كذلػؾ عمػػى
النحك التالي -:

المطمب األوؿ  :حماية البيئة في الدستور
إىتمػػت العديػػد مػػف المكاثيػػؽ الدسػػتكرية عمػػى الػػنص فػػي نصػػكص كاضػػحة كصػريحة عمػػى حػػؽ
اإلنساف في بيئة سميمة غيػر ميػددة  ,كحػؽ األفػراد فػي التمتػع بيػا  ,ككاجػب الدكلػة كاألفػراد فػي الحفػاظ
عميي ػػا كتحس ػػينيا  ,األم ػػر ال ػػذم يف ػػرض عم ػػى المش ػػرع كاج ػػب إتخ ػػاذ الت ػػدابير القانكني ػػة المترجم ػػة لي ػػذه
المبػػادئ الدسػػتكرية  ,كذلػػؾ بإصػػدار التش ػريعات الخاصػػة بالبيئػػة كالحاميػػة لعناصػػرىا كالمنظمػػة ألكجػػو
إستغبلليا كالضامنة لحؽ الفرد في العيش في بيئة سميمة متكازنة .

(ِ)

كغالبان ما يمجأ المشرع فػي بعػض

ىػذه التشػريعات إلػى التجػريـ كالعقػاب ليػكفر ليػا الفعاليػة المطمكبػة كاإلحتػراـ الػبلزـ .كقػد جػاء فػي المبػػدأ
األكؿ م ػػف إع ػػبلف اس ػػتكيكلـ الص ػػادر س ػػنة ُِٕٗ "أف لئلنس ػػاف حقػ ػان أساس ػػيان ف ػػي الحري ػػة كالمس ػػاكاة
كظركؼ الحياة المبلئمة في بيئة ذات نكعية تتيح العيش في حياة كريمة كمرفية ".

(ّ)

ككذلؾ تـ اإلعبلف عمى أف مسئكلية جسيمة تقع عمػى عػائؽ الحككمػات لحمايػة كتحسػيف البيئػة ألجيػاؿ
الحاضر كالمستقبؿ  ,كعمى أثر ىذا اإلعبلف إعترفت دكؿ عديػدة فػي دسػاتيرىا بػالحؽ فػي بيئػة مبلئمػة
الئقػػة كالت ػزاـ الدكلػػة بحمايػػة ىػػذه البيئػػة  ,.عمػػى ىػػذا الػػنيج سػػار المشػػرع الفمسػػطيني كذلػػؾ فػػي القػػانكف
األساسي الفمسطيني لسنة ََِّ كذلؾ مشركع الدستكر المؤقت .
وحتى كقت قريب  ,كاف النظاـ القانكني المطبؽ في فمسطيف مزيجان مف القكانيف العثمانية
كالبريطانية كاألردنية كالمصرية كاألكامر العسكرية اإلسرائيمية .لكف منذ تأسيس السمطة الكطنية تـ
إعداد العديد مف التشريعات الفمسطينية مف أجؿ كضع القكانيف كاألنظمة إلحتراـ حقكؽ اإلنساف
ُ
ِ
ّ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُُٔ
فرج صالح اليريش  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٔٗ
مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية ُِٕٗ
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البيئية .كىكذا فقد إلتزمت السمطة الكطنية الفمسطينية بإحتراـ حقكؽ اإلنساف البيئية مف خبلؿ القانكف
األساسي المعدؿ ك كما أقرت السمطة الكطنية الفمسطينية عدة تشريعات أبدت فييا إىتمامان حقيقيان
بالبيئة كالتنمية المستدامة مف خبلؿ إقرار العديد مف القكانيف الحديثة  .كسنقكـ بعرض لحماية البيئة
في القانكف األساسي كمشركع الدستكر المؤقت عمى النحك التالي - :
الفرع الوؿ  :حماية البيئة في القانوف األساسي المعدؿ
جاء في القانكف األساسي المعدؿ الصادر في سنة ََِّ في الباب الثاني المتعمؽ بالحقكؽ

كالحريات العامة النص الصريح كالكاضح عمى الحؽ في بيئة نظيفة كذلؾ في نص المادة ّّ منو
كالتي تنص عمى - :
" البيئة المتكازنة النظيفة حؽ مف حقكؽ اإلنساف كالحفاظ عؿ البيئة الفمسطينية كحمايتيا مف أجؿ
أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ مسئكلية كطنية " .

()1

كىكذا يتضح مدل إلتزاـ السمطة الكطنية الفمسطينية بإحتراـ حقكؽ اإلنساف كالبيئة  ,كمدل إىتماميا

مف أجؿ كضع القكانيف كاألنظمة إلحتراـ حقكؽ اإلنساف البيئية كجعميا مسئكلية كطنية .
الفرع الثاني  :حماية البيئة في مشروع الدستور المؤقت
جاء في مشركع الدستكر المؤقت عمى حقكؽ اإلنساف البيئية بالنص اآلتي -:

" الثركات الطبيعية في فمسطيف ممؾ لمشعب الفمسطيني كيمارس سيادتو عمييا كالمحافظة عمى حقكؽ
الشعب التاريخية فييا التي أقرتيا ق اررات كقكاعد القانكف الدكلية إلتزاـ عمى السمطة الحاكمة كينظـ

بقانكف إستغبلليا كالتصرؼ فييا " .
كنبلحظ أف النص الكارد في مشركع الدستكر المؤقت كىك إتجاه يزيد مف مسئكلية الدكلة في الحفاظ
عمى البيئة كاستغبلليا  ,كىذا ىك اإلتجاه األكثر حداثة في الدساتير الجديدة عما ذىب إليو القانكف

األساسي المعدؿ في المادة ّّ .

كبمطالعة نص مشركع الدستكر الفمسطيني يتضح لنا العبلقة بيف البيئة كالدكلة في النقاط التالية -:
 كاجب الدكلة في صياغة كاصدار كافة أنكاع القكانيف كالتنظيمات لممحافظة عمى البيئةكاستغبلؿ ثركاتيا .

 1القبوىن األسبسي المعدل الصبدر في سىخ  ، 2113الجبة الثبوي  ،وص المبدح 33

- 68 -

 كاجب الدكلة في ضماف تمتع مكاطنييا بالعيش في بيئة سميمة كصحية كأف الثركات الطبيعيةىي ممؾ لمشعب الفمسطيني .

-

حؽ الدكلة في السيطرة كاستغبلؿ كافة الثركات الطبيعية في الدكلة كذلؾ كفقان لمق اررات الدكلية

كقكاعد القانكف الدكلي .

المطمب الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية في المدونة العقابية
ال شؾ أف القانكف الجنائي يمعب دك انر لو أىميتو في حماية البيئة  ,عف طريؽ تجريـ بعض

األعماؿ اإليجابية أك السمبية التي تمحؽ الضرر بالبيئة في بعض عناصرىا  ,كلعمو مف أكائؿ القكانيف

التي عممت عمى حماية البيئة في بعض جكانبيا خاصة عف طريؽ تجريـ إفساد اليكاء أك الضجيج أك
تجريـ بعض األفعاؿ الضارة بالبيئة .

(ُ)

لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف الفرع األكؿ

نتناكؿ فيو حماية البيئة في القانكف الجنائي كالفرع الثاني نتناكؿ فيو الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في

قانكف العقكبات الفمسطيني كذلؾ عمى النحك التالي - :

الفرع األوؿ  :حماية البيئة في القانوف الجنائي
تختمؼ المفاىيـ القانكنية لتمكيث البيئة مف قانكف آلخر بحسب المصالح كالقيـ التي يحمييا

كؿ فرع مف الفركع القانكنية المختمفة  ,كلذلؾ فإنو يتحتـ النظر إلى المفيكـ مف خبلؿ القانكف الجنائي
لذاتيتو الخاصة  .كحيث أف حماية القانكف الجنائي لمبيئة بعناصرىا كمككناتيا كبذاتيتو الخاصة تمثؿ

تدعيمان لدكره في حماية القيـ كالمصالح الجماعية الجكىرية لممجتمع  .حيث تتحدد قيمتو في إستجابتو
(ِ)

لتحقيؽ تمؾ المصالح كالقيـ التي تفي بإحتياجات المجتمع المتبلحقة كدعائمو كمقكماتو األساسية .

كبإستقراء النصكص الجنائية النقؼ عمى سياسة محدده كاضحة المعالـ لحماية البيئة تتكامؿ في شقييا

المكضكعي كاإلجرائي ,بؿ نعثر عمى نصكص مبعثرة في داخؿ المدكنة العقابية كغيرىا مف التشريعات
المكممة كالخاصة دكف تكامؿ أك تناسؽ فيما بينيا .كتدكر الحماية الجنائية لمبيئة مف منظكر جنائي مف
خبلؿ تجريمات بعض األفعاؿ أك األفعاؿ الخطيرة الماسة بالصحة أك السبلمة الجسدية أك الماسة

بالمصمحة العامة .

(ّ)

كعميو سنتعرض لعناصر تمكث البيئة كنطاؽ القانكف الجنائي في حماية البيئة

كذلؾ عمى النحك التالي -:
ُ
ِ
ّ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص ِٕ
محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٓ
سامح غرابيو  ,المدخؿ في العمكـ البيئية  ,مرجع سابؽ  ,ص ٖٓ
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أولً  -عناصر تمويث البيئة (ُ):

يمكف إستخبلص بعض الخصائص كالسمات مف التعريفات العامة لمتمكث البيئي تساعد عمى تككيف
مفيكـ قانكني لمتمكث البيئي كتساىـ في تحديد المفيكـ الجنائي لنفس الفعؿ .

فقد إجتمعت مختمؼ اآلراء الفقيية كالعممية عمى ضركرة تكافر عناصر معينة في التمكيث سكاء كاف
عامان شامبلن بكؿ الكسط أك خاصان بكسط معيف  .حيث يجب إجتماع عناصر ثبلثة ىي -:
ُ _ حدكث إخبلؿ أك تغيير في عنصر مف عناصر البيئة الطبيعية.
ِ_ أف ينجـ ىذا الفعؿ عف سمكؾ أك نشاط خارجي.

ّ_ حدكث ضرر بالبيئة اليكائية أك إحتماؿ حدكث الضرر.
كمف ذلؾ يمكف تحميؿ الفعؿ المحظكر كىك " التمكيث " في عناصر ثبلثة ىي -:
العنصر األوؿ -السموؾ المادي :
كينحصر ىذا السمكؾ في أحد أنشطة الشخص الطبيعي أك المعنكم ,كبالتالي تستبعد مف دائرة

السمككيات أفعاؿ الطبيعة األخرل كالزالزؿ كالبراكيف كالفيضانات كغيرىا مف الككارث الطبيعية ,كيتخذ
ىذا السمكؾ المادم صك انر كأبعادان تضر بشكؿ أك بأحد عناصر البيئة كمجكداتيا .
العنصر الثاني -النتيجة :
تتمثؿ ىذه النتيجة في مفاىيـ كمدلكالت الضرر كالخطر ,سكاء كاف ىذا الضرر ماديان مممكسان

أك كاف محدقان ,كال يشترط كقكع الضرر حاالن فقد يككف آجبلن بحسب التراكـ الكمي كالكيفي لمسمكؾ

المحظكر.

كىناؾ مف أفعاؿ الضرر يتراخى ظيكره لسنيف عديدة ,مثاؿ ذلؾ التمكث النككم كالتمكث اإلشعاعي
حيث يمتد تأثيره لعدة سنكات طكيمة.

كىذا الضرر أك إحتمالو يترتب عميو مساسان بالمصمحة المحمية بالقانكف كما تستيدفو تمؾ المصمحة

مف منع األخطار كتفادم األضرار بكؿ العناصر كالمكارد البيئية البلزمة لحياة اإلنساف كغيره مف

الكائنات األخرل .

العنصر الثالث  -عالقة السببية :
يرتبط السمكؾ اإلنساني بنتيجة محظكرة تسبب حدكث إخبلؿ أك تغيير في البيئة اليكائية أك
الكسط الطبيعي  ,كيترتب الضرر أك الخطر كنتيجة مف مسببات السمكؾ اإلنساني كبما يحدثو ىذا
السبب مف إختبلؿ في التكازف الفطرم الطبيعي أك النكعي القائـ بيف مختمؼ عناصر كمككنات البيئة.

ُ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُّٓ كما بعدىا
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كقد يؤدل ىذا السبب إلى تغير في الكسط العاـ بالسمب  ,سكاء بتدمير كمى لبعض المككنات أك
التقميؿ مف عددىا أك نسبتيا أك التقميص مف كفاءتيا كدكرىا إذا ما قكرنت بحالتيا السابقة عمى

السمكؾ.
ثانياً  -نطاؽ القانوف الجنائي في حماية البيئة اليوائية :

يتكقؼ نطاؽ القانكف الجنائي في حمايتو لمبيئة اليكائية كلئلنساف عمى عدة إعتبارات تحددىا

المصالح المحمية بالقانكف أساسان مف خبلؿ إطارات معينة لمتجريـ تبتغى تحقيؽ أىداؼ معينة في
حدكد مكضكعية محددة .

(ُ)

المصمحة المحمية.

ييدؼ القانكف الجنائي إلى حماية مصالح المجتمع العامة كالخاصة ,مقد انر أىميتيا في إشباع

حاجات معينة تمس أسس كقيـ كؿ المجتمع ,كتختمؼ ىذه اإلعتبارات مف مكاف آلخر كمف زماف

لزماف في ضكء التغيرات اإلجتماعية كاإلقتصادية كالتنمكية ,كتتعدد تجريمات الضرر كالخطر بحسب
قيمة ىذه المصالح المعتبرة .

(ِ)

كبصرؼ النظر عف اإلختبلفات بيف المصمحة كالماؿ كتنكعيا كمعايير إعتبارىا ,فقد إستقر الفقو
المعاصر عمى أف حماية البيئة في ذاتيا تعكس حماية المصمحة الحالية كالمستقبمية "الصحة كالسبلمة

العامة لؤلفراد" مع المصمحة الحالية كالمستقبمية " الحفاظ عمى الثركة الطبيعية لمدكلة كحقكؽ األجياؿ

القادمة "

(ّ)

كحيث أف ىذه المصالح الجماعية تنكالىا كثير مف الفركع القانكنية األخرل كالقانكف المدني كالقانكف

اإلدارم كغيرىا  ,إال أف تدخؿ قانكف العقكبات بالحماية ناتج عف عدـ فاعمية جزاءات القكانيف
األخرل  ,كعمى الرغـ مف الدعكة لمحد مف سياسة التجريـ لحماية المصالح اإلجتماعية كالقيـ األخبلقية
كتأكيدان لدكر قانكف العقكبات المتطكر في ىذه المصالح سريعة التغير .

(ْ)

كقد تطكرت فمسفة الحماية الجنائية لمبيئة في ضكء الحاجة الماسة إلييا كحتمية أعماليا  ,فقد كانت

حماية البيئة مف خبلؿ نصكص عقابية تقميدية ,تعتني بالبيئة بصكرة غير مباشرة ,كذلؾ مف خبلؿ

تجريمات أفعاؿ السمكؾ الضار بالمصمحة العامة ثـ مف خبلؿ النصكص التي تجرـ أفعاؿ اإلعتداء
كالمساس بالسبلمة الجسدية لئلنساف أك إيذاؤه ,حتى كصمت إلى تجريـ األفعاؿ التي تعد إنتياكان لحرمة

جنائية مبلئمة لمثؿ ىذه التجريمات النكعية الخاصة  ,كاستحدثت محاكـ خاصة تتبع فييا إجراءات
ُ
ِ
ّ
ْ

أحمد فتحي سركر  ,الكسيط في قانكف العقكبات  ,القسـ الخاص  ,دار النيضة َُٖٗ ص َُٓ
مأمكف محمد سبلمة  ,قانكف العقكبات القسـ العاـ  ,دار الفكر العربي  ,سنة َُٗٗ ص ُُ
محمد مؤنس محب الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ٕٗ
المؤتمر الخامس لؤلمـ المتحدة حكؿ منع الجريمة كمعاممة المجرميف  ,جنيؼ ُٕٓٗ
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جنائية خاصة كاستمدت الحماية الجنائية مصدرىا مف القكانيف الجنائية أك القكانيف الخاصة أك مف

الدستكر .

(ُ)

إال أف دكر القانكف الجنائي في مجاؿ البيئة يعتبر دك انر ثانكيان ال يتجاكز تدعيـ بعض قكاعد القانكف
اإلدارم المتعمقة بحماية البيئة بالجزاء الجنائي ,ككثي انر ما تككف الجزاءات التي يضعيا ضعيفة غير
(ِ)

رادعة ال تكفر الحماية الكافية لمبيئة .

الفرع الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية في قانوف العقوبات الفمسطيني
سنتناكؿ في ىذا الفرع حماية البيئة اليكائية في قانكف العقكبات الفمسػطيني المطبػؽ فػي قطػاع
غزة رقـ ْٕ لسػنة ُّٔٗ  ,ككػذلؾ حمايػة البيئػة اليكائيػة فػي قػانكف العقكبػات الفمسػطيني المطبػؽ فػي

الضفة الغربية رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ كذلؾ عمى النحك التالي - :

البند األوؿ  :حماية البيئة اليوائية في قانوف العقوبات الفمسػطيني المطبػؽ فػي قطػاع غػزة رقػـ 74

لسنة 1936

بإسػػتق ارء كمراجعػػة نصػػكص قػػانكف العقكبػػات رقػػـ ْٕ لسػػنة ُّٔٗيتضػػح بأنػػو ال تكجػػد سياسػػة

محددة ككاضحة المعالـ لحماية البيئة تتكامؿ في شقيا المكضكعي كاإلجرائي  ,بؿ نعثر عمى نصكص
مبعثػرة فػػي داخػػؿ المدكنػػة العقابيػػة حيػػث تػػدكر الحمايػػة الجنائيػػة لمبيئػػة مػػف منظػػكر جنػػائي  ,مػػف خػػبلؿ

تجريـ بعض األفعاؿ الخطرة كالماسة بالصحة أك السبلمة الجسدية أك الماسة بالصحة العامة.

(ّ)

كبالتدقيؽ كمراجعة النصكص العقابية التقميدية التي تعتني بالبيئة بصكرة غير مباشػرة مػف خػبلؿ تجػريـ
أفعػػاؿ السػػمكؾ الضػػار بالمصػػمحة العامػػة مػػف خػػبلؿ النصػػكص التػػي تجػػرـ أفعػػاؿ االعتػػداء كالمسػػاس
بالسػػبلمة الجسػػدية لئلنسػػاف أك إيػػذاؤه  ,حيػػث نجػػد أف قػػانكف العقكبػػات رقػػـ ْٕ لسػػنة ُّٔٗ بػػو بعػػض
النصكص المتناثرة التي تعتني بالبيئة بشكؿ عاـ ,فيناؾ المادة ُٖٗ الخاصة بتمكيث المياه

()4

كالمػادة

ُٗٗ الخاصػػة بإفسػػاد اليػكاء ,كالمػػادة ََِ الخاصػػة بالضػػجيج كالػػركائح الكرييػػة الناجمػػة عػػف الحػػرؼ
كالصناعات المضػرة ,حيػث تعتبػر مػف المكػاره العامػة  .كعميػو سػنقكـ بشػرح المػادتيف الخاصػتيف بالبيئػة
اليكائية كذلؾ عمى النحك التالي - :
ُ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٔٓ عف الدكتكر محمد مصباح القاضي  ,الحماية الجنائية لمعقكد المدنية  ,رسالة دكتكراه ,

حقكؽ القاىرة ُٕٖٗ ص ُِٗ

ِ
ّ
ْ

نكر الديف ىنداكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٓ
سامح غرابيو  ,المدخؿ إلى العمكـ البيئية  ,دار الشرؽ األردف ُُٗٗ ص ٖٓ
تنص المادة ُٖٗ عقكبات " كؿ مف لكث أك افسد مياه ينبكع أك مجرل بئر أك حكض أك صيريج أك مكاف آخر بحيث جعميا غير صالحة

لمغاية التي جرت العادة ع مى استعماليا مف اجميا يعتبر انو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة ستة أشير "
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 -1المادة  199الخاصة بحماية البيئة اليوائية " إفساد اليواء :
" كؿ مف أفسد اليكاء طكعان في مكاف بحيث جعمو مض انر بصحة األشخاص الذيف يسكنكف أك يشتغمكف

في جكار ذلؾ المكاف بكجو عاـ أك بصحة األشخاص الذيف يمػركف فػي الشػارع العػاـ يعتبػر أنػو إرتكػب
جنحة " .
بمكجب نص المادة السابقة كالخاصة بإفساد اليكاء جاءت الحماية الجنائية إلى حماية مصالح المجتمع
الخاصة  ,حيث جاءت الحماية لممصالح الفردية الخاصة بالصحة كالسبلمة العامة لؤلفراد دكف اإلشارة
إلى حماية البيئة اليكائية كثركة طبيعية  ,أم أف العقاب كالتجريـ لـ يأتي إلى ما أحدثو ىذا اإلفساد في

اليكاء مف تغيير في الكسط العاـ  ,سػكاء كػاف بتػدمير لػبعض المككنػات بػؿ لحمايػة مصػالح المجػاكريف
ليػػذا المكػػاف أك التقميػػؿ مػػف عػػددىا أك نسػػبتيا أك التقمػػيص مػػف كفاءتيػػا كدكرىػػا إذا مػػا قكرنػػت بحالتيػػا
السابقة عمى السمكؾ .

 -2المادة  211الضجيج والروائح الكريية في الحرؼ والصناعات المضرة :
" كؿ مف أحدث ضجيجان عاليان أك سبب إنتشار ركائح كريية أك مضرة بالصحة أثناء تعاطيو حرفتو أك
صنعتو أك بغير ذلؾ م ف الدكاعي في أماكف كظركؼ تؤدم إلى إزعاج عدد كافر مف الناس أثناء
مباشرتيـ حقكقيـ العادية ,يعاقب كأنو أتى مكرىة عامة" .

بمراجعة نص المادة السابقة نرل أف قانكف العقكبات الفمسطيني ْٕ لسنة ُّٔٗ عالجت الضجيج
كانتشار الركائح الكريية أثناء تعاطي الحرؼ كالميف الصناعية  ,كالتي تسبب اإلضرار بالصحة أك
تؤدم إلى إزعاج الناس  ,حيث جاءت الحماية الجنائية لؤلفراد لحماية مصالحيـ الخاصة بالصحة

كالسبلمة كعدـ اإلزعاج  ,كاعتبر المشرع أنيا جنحة كعرفيا " بالمكرىة العامة " كذلؾ حسب نص
(ُ)

المادة ُٖٗ مف نفس القانكف.

كبإستقراء النصكص العقابية السابقة كخاصػة المػكاد ََِ  ُٗٗ ,كالتػي تعػالج إفسػاد اليػكاء كالضػجيج
كالػػركائح الكرييػػة الصػػادرة مػػف الحػػرؼ كالصػػناعات  ,ال نجػػد سياسػػة محػػددة ككاضػػحة المعػػالـ لحمايػػة
ُ

المادة ُٖٗ مف قانكف العقكبات رقـ ْٕ ُّٗٔ/المكاره العامة " كؿ مف أتى فعبلن ال يجيزه القانكف أك أغفؿ القياـ بكاجب يفرضو عميو

القانكف فسبب بذلؾ ضر انر أك خط انر أك أذل عامان لمناس أك عاقيـ أك سبب إزعاجان ليـ أثناء مباشرة حقكقيـ العمكمية ,يعتبر أنو ارتكب جنحة

كيعاقب بالحبس مدة سنة كاحدة كتعرؼ ىذه الجنحة بجنحة "المكرىة العامة".كال عبرة في ذلؾ إذا كاف الفعؿ أك الترؾ المشكك منو مبلئمان ألناس

يتفكقكف بعددىـ عمى الذيف سبب إزعاج نا ليـ ,غير أف ك كف ىذا الفعؿ أك الترؾ يسيؿ لجماعة مف الناس حقكقيـ بصكرة مشركعة ,يمكف أف
يتخذ كدليؿ عمى أنو ال يشكؿ مكرىة ألحد الناس "
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البيئػػة  ,بػػؿ ال نجػػد ذكػػر لحمايػػة البيئػػة نيائي ػان  ,حيػػث تػػدكر الحمايػػة الجنائيػػة مػػف خػػبلؿ تج ػريـ بعػػض

األفع ػػاؿ كاألعم ػػاؿ الخطػ ػرة لحماي ػػة الص ػػحة العام ػػة كالس ػػبلمة الجس ػػدية أك الماس ػػة بالمص ػػمحة العام ػػة ,
كبذلؾ فإف الحمايػة الجنائيػة فػي المدكنػة العقابيػة فػي قػانكف العقكبػات الفمسػطيني رقػـ ْٕ لسػنة ُّٔٗ

فػػي الم ػكاد الخاصػػة بإفسػػاد الي ػكاء كالضػػجيج كالػػركائح الكرييػػة ,تيػػدؼ إلػػى حمايػػة المصػػالح الخاصػػة
كالعامة باألفراد  ,كال تصمح لحمايػة البيئػة بشػكؿ عػاـ كالبيئػة اليكائيػة بشػكؿ خػاص  ,كاف كانػت تعتنػي
بشكؿ غير مباشر بالبيئة  .كبالتالي فإف المصمحة المحمية ىي اإلنسػاف كلػيس البيئػة بحػد ذاتيػا كعميػو
فإننا نجد فمسفة التجريـ في قانكف العقكبات رقػـ ْٕ لسػنة ُّٔٗ كانػت تتجػو إلػى حمايػة اإلنسػاف كلػـ

يكف المقصكد ىنا حماية البيئة اليكائية بالمعنى المتعارؼ عميو اآلف.

البند الثاني  :حماية البيئة اليوائية في قانوف العقوبات الفمسػطيني المطبػؽ فػي الضػفة الغربيػة رقػـ

 16لسنة 1961

بإستق ارء كمراجعة النصكص الجنائية في قانكف العقكبات رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ عمى ضكء ما سبؽ,

نرل أنو ال تكجد ىناؾ سياسة محػددة ككاضػحة المعػالـ لحمايػة البيئػة  ,بػؿ نعثػر عمػى نصػكص مبعثػرة
فػػي داخػػؿ المدكنػػة العقابيػػة  ,حيػػث تػػدكر الحمايػػة الجنائيػػة لمبيئػػة مػػف منظػػكر جنػػائي مػػف خػػبلؿ تج ػريـ

بعػػض األفعػػاؿ ضػػد اآلداب كال ارحػػة العامػػة كالثقػػة العامػػة  ,كتشػػمؿ النظافػػة كاىمػػاؿ األغبػػار كالمكاقػػد

كالمػػداخف كسػػمب ال ارحػػة  ,حيػػث جػػاءت فػػي الفصػػؿ الثػػاني فػػي المػكاد ّْٔ كْْٔ كْٕٔ كذلػػؾ عمػػى

النحك التالي - :

 -1إىماؿ تنظيؼ المحالت :
حيث جاءت المادة ّْٔ بالنص التالي " يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير األشخاص ذكك الصفة

المشار إلييا في المادة السابقة كمديرك المسارح كالسينما كغيرىا مف المحبلت العامة إذا أىممكا تنظيؼ

محبلتيـ".

 -2إىماؿ األغبار بالمواقد والمداخف والمعامؿ :
جاءت المادة ْْٔ بالنص التالي " يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير مف أىمؿ اإلعتناء بالمكاقد
كمداخف األفراف كالمعامؿ كغيرىا مف المحبلت التي تستخدـ فييا النار أك أىمؿ تنظيفيا كتصميحيا"

 -3سمب راحة اآلىميف :
جاءت المادة ْٕٔ بالنص التالي " يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير-:
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داع ضكضاء أك لغطان عمى صكرة تسمب راحة اآلىميف.
أ  -مف أحدث ببل و
ب  -مف رمى قصدان بحجارة أك نحكىا مف األجساـ الصمبة أك باألقذار السيارات كاألبنية كمساكف
الغير أك أسكاره كالجنائف كاألحكاض.

ج -مف أفمت حيكانان مؤذيان أك أطمؽ مجنكنان كاف في حراستو.
د  -مف حث كمبو عمى مياجمة المارة أك المحاؽ بيـ أك مف لـ يمسكو عف ذلؾ كلك لـ يحدث أذل
كضر انر" .
بمبلحظة كاستقراء المكاد السابقة نجد أف قانكف العقكبات األردني كالمطبؽ في الضفة الغربية  ,لـ
يتطرؽ إلى حماية البيئة اليكائية بشكؿ خاص أك البيئة بشكؿ عاـ  ,بؿ أف ىذه النصكص لـ تذكر

البيئة أصبلن  ,كلكنيا سعت لحماية اإلنساف بتجريميا األفعاؿ الضارة بالصحة العامة كالسكينة العامة ,

أك تؤدم إلى إزعاج الناس  ,كبالتالي ال يمكف اإلعتماد عمى ىذه النصكص لمعالجة حماية البيئة مف
التمكث .

كبمبلحظة العقكبات المفركضة عمى ىذه الجرائـ كالمخالفات نجد أف العقكبة في الجرائـ السابقة ال

تتجاكز الخمس دنانير أردنية  ,كىي غرامات زىيدة جدان باإلضافة إلى تدني كتبلشي قيمتيا بفعؿ
التغيرات اإلقتصادية كالمالية كنسب التضخـ .

ُ

(ُ)

كريـ كشاكش  ,الحماية القانكنية مف التمكث البيئي في األردف  ,جامعة اليرمكؾ  ,األردف ََِّ  ,ص َُّ
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الفصؿ الثالث
خطة المشرع الفمسطيني في حماية البيئة اليوائية

المبحث األوؿ  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية في التشريعات الجزائية المكممة
المطمب األكؿ  :قانكف الكقاية مف أضرار التدخيف كحماية البيئة اليكائية
المطمب الثاني  :قانكف المركر كحماية البيئة اليكائية
المطمب الثالث  :قانكف حماية المستيمؾ كالبيئة
المبحث الثاني  :حماية البيئة في التشريع الرئيسي لقانوف حماية البيئة في القانوف رقـ 7
لسنة 1999
المطمب االكؿ  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في بيئة العمؿ
المطمب الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف النفايات كالمكاد المشعة
المطمب الثالث  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف االزعاج البيئي كالضجيج
المطمب الرابع  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف األتربة كالمبيدات كالتدخيف
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الفصؿ الثالث
خطة المشرع الفمسطيني في حماية البيئة اليوائية
أكد المشرع الفمسطيني عمي حؽ اإلنساف في بيئة نظيفة  ,حيث قاـ بإصدار الكثير مف

القكانيف لممحافظة عمي البيئة  ,كخاصة قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في شأف المحافظة عمي البيئة
باإلضافة إلى العديد مف النصكص كالمكائح كالتعميمات في القكانيف العقابية المكممة ,لذلؾ سنقكـ
بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف  ,المبحث األكؿ نتناكؿ فيو الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في

التشريعات الجزائية المكممة كفي المبحث الثاني حماية البيئة في التشريع الرئيسي لقانكف حماية البيئة
في القانكف رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :
المبحث األكؿ  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في التشريعات الجزائية المكممة
المبحث الثاني  :حماية البيئة في التشريع الرئيسي لقانكف حماية البيئة في القانكف رقـ ٕ لسنة
ُٗٗٗ

المبحث األوؿ  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية في التشريعات الجزائية المكممة
كجرمت بعض
تعرضت بعض التشريعات إلى عنصر اليكاء كأحد أىـ عناصر البيئة  ,ى
األفعاؿ التي تعد إعتداء عمى ىذا العنصر مف عناصر البيئة سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر ,

كمف ىذه القكانيف قانكف مكافحة التدخيف كقانكف المركر كقانكف حماية المستيمؾ  .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ

ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب المطمب األكؿ نتناكؿ فيو قانكف مكافحة التدخيف رقـ ِٓ لسنة ََِٓ

كالبلئحة التنفيذية لو رقـ ِّْ لسنة َُُِ  ,كفي المطمب الثاني نتناكؿ فيو قانكف المركر الفمسطيني

رقـ ٓ لسنة َََِ ككذلؾ البلئحة التنفيذية لو رقـّّٗ لسنة ََِٓ  ,كفي المطمب الثالث نتناكؿ
قانكف حماية المستيمؾ رقـ ُِ لسنة ََِٓ  ,كذلؾ عمى النحك التالي - :

المطمب األوؿ  :قانوف الوقاية مف أضرار التدخيف وحماية البيئة اليوائية
يعتبػػر التػػدخيف مػػف أىػػـ أسػػباب تمػػكث الي ػكاء فػػي األمػػاكف العامػػة المغمقػػة كػػالبيكت كالمكاتػػب
كدكر السينما كالمسارح كالمصالح الحككمية التي يتردد عمييا الجميػكر  ,ككسػائؿ المكاصػبلت العامػة ,

كاذا كػػاف اإلنسػػاف ح ػ انر فػػي أف يػػدخف كيسػػبب لنفسػػو األض ػرار الصػػحية المعركفػػة لمتػػدخيف  ,كػػالتعرض
ألم ػراض الرئػػة كالسػػرطاف كغيرىػػا  ,فإنػػو ال يجػػب أف يفػػرض عمػػى اآلخ ػريف مػػف المتكاجػػديف معػػو فػػي

المكاف العاـ إلستنشاؽ دخاف سجائره  ,كتحمؿ أض ارره دكف ذنب  ,كىذا ما يطمؽ عميو التدخيف السمبي
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كالتػػي حػػذرت منػػو العديػػد مػػف المنظمػػات كالجمعيػػات المعنيػػة بالصػػحة العامػػة .

(ُ)

لػػذلؾ تجػػرـ معظػػـ

التش ػريعات التػػدخيف كقاعػػدة عامػػة فػػي األمػػاكف العامػػة كالمغمقػػة  ,كمنيػػا المشػػرع الفمسػػطيني كذلػػؾ فػػي
قانكف البيئة كقانكف مكافحة التدخيف .
حيث سعى المشرع الفمسطيني في قانكف مكافحة التػدخيف رقػـ ِٓ لسػنة ََِٓ إلػي حمايػة اليػكاء مػف

التمػػكث كالحفػػاظ عمػػى الصػػحة العامػػة  ,كمػػا سػػاىـ فػػي ذلػػؾ قػػانكف البيئػػة رقػػـ ٕ لسػػنة ُٗٗٗ  ,حيػػث
حظ ػر التػػدخيف فػػي كسػػائؿ النقػػؿ كاألمػػاكف العامػػة كالمغمقػػة  ,ككػػذلؾ صػػدرت البلئحػػة التنفيذيػػة لقػػانكف
مكافحة التدخيف رقـ ِّْ لسنة َُُِ  .كفيما يمي سكؼ نقكـ بشرح المكاد الكاردة فػي قػانكف مكافحػة

التدخيف عمى النحك التالي -:
قانوف مكافحة التدخيف وحماية البيئة اليوائية
جاء قانكف مكافحة التدخيف رقـ ِٓ لسنة ََِٓ لممحافظة عمى الصحة العامػة كالبيئػة  ,حيػث نصػت
المادة الثانية منو عمى أف " ييدؼ ىذا القانكف إلي مكافحػة تػدخيف التبػغ فػي األمػاكف العامػة لممحافظػة
عمى الصحة العامة كالبيئة " .
كقد أحسف المشرع الفمسطيني صػنعان  ,بػالنص صػراحة عمػى أف ىػدؼ ىػذا القػانكف ىػك المحافظػة عمػى

الصحة العامة كالبيئة  ,حيث أف التدخيف يؤدم إلى تمكث البيئة اليكائية .

كبإس ػػتقراء المػ ػكاد الػ ػكاردة بحظ ػػر الت ػػدخيف ف ػػي ق ػػانكف مكافح ػػة الت ػػدخيف فق ػػد حظ ػػرت المػ ػكاد " ْ " ٓ ,
التػػدخيف فػػي األمػػاكف العامػػة كالمػػدارس كريػػاض األطفػػاؿ كجػػاءت المػػادة الثانيػػة مػػف البلئحػػة التنفيذيػػة
لقػػانكف مكافحػػة التػػدخيف لتبػػيف المكػػاف العػػاـ بالتفص ػػيؿ ال ػكارد بالمػػادة .

(ِ)

كسػػنقكـ بشػػرح الم ػكاد الت ػػي

تعرضت لمبيئة اليكائية في قانكف مكافحة التدخيف كالبلئحة التنفيذية لو كذلؾ عمى النحك التالي - :

ُ
ِ

ماجد راغب الحمك  ,مرجع سابؽ  ,ص َُٔ
تنص المادة الثانية مف البلئحة التنفيذية لقانكف مكافحة التدخيف عمى " يحظر تدخيف أم نكع مف أنكاع التبغ في المكاف العاـ بما في ذلؾ :

ُ -رياض األطفاؿ كدكر الحضانة كالمدارس كالجامعات كالمستشفيات كما في حكميا كمراكز التأىيؿ كالصيدليات ككافة المؤسسات التربكية
كالصحية ِ -المسارح كدكر العرض كالنكادم كقاعات االجتماعات كمكاتب العمؿ ّ -كسائؿ النقؿ الجماعية العامة البرية كالبحرية كالجكية
في رحبلتيا الداخمية كالخارجية ْ-داخؿ جدراف مباني الدكائر الحككمية كالمصالح كالشركات العامة كالقطاعات العامة كالمختمطة كفركعيا
كمكاتبيا في فمسطيف ٓ -أماكف صناعة كتجييز كبيع كتداكؿ األغذية المعدة لبلستيبلؾ البشرم ٔ -محطات الكقكد كأماكف بيع اسطكانات
الغاز ٕ -األسكاؽ كالمحبلت التجارية المغمقة كسبللـ المباني كالمصاعد الكيربائية ٖ -المطارات كالمكانئ كالمنافذ البرية كالبحرية كمحطات
نقؿ الركاب ٗ-األماكف المغمقة التي تقاـ فييا كافة األنشطة االجتماعية كالثقافية كالرياضية َُ-المنشات الصناعية كمراكز التدريب ُُ -أم
مكاف آخر تعتبره الك ازرة مكانا عاما بقرار مف الكزير "
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 -1المادة السادسة مف الالئحة التنفيذية لقانوف مكافحة التدخيف رقـ  2111 /342الفقرة الثانية :
كالتػي تػنص عمػى أنػػو " يجػب أف يثبػت عمػى كػػؿ عمبػة تبػغ منتجػة محميػػا أك مسػتكردة التحػذير اآلتػػي

نصو " إحترس التدخيف يدمر الصحة كيسبب الكفاة " عمى أف يككف ذلؾ بالمغة العربية كبخط كاضػح
يتع ػػذر مح ػػكه  ,كيج ػػكز إض ػػافة ص ػػكرة تعب ػػر ع ػػف التح ػػذير م ػػف مض ػػار الت ػػدخيف كاس ػػتخدامات التب ػػغ

كمشتقاتو " .

ويػػرى الباحػػث أنػػو فػػي الفق ػرة الثانيػػة مػػف المػػادة السادسػػة كػػاف يجػػب إضػػافة عبػػارة ممنػػكع التػػدخيف فػػي
األماكف العامة كالمغمقػة ككسػائؿ النقػؿ  ,ألف الخطػاب المكجػو فػي نػص المػادة كىػك " إحتػرس التػدخيف
يػػدمر الصػػحة كيسػػبب الكفػػاة " مكجػػو لممػػدخف نفسػػو لمحفػػاظ عمػػى صػػحتو أمػػا العبػػارة المقترحػػة كىػػي "
ممنكع التدخيف في األماكف العامة كالمغمقػة ككسػائؿ النقػؿ " فيػي مكجيػو لممػدخف لمحفػاظ عمػى صػحة

اآلخريف .

ويرى الباحػث أنػو كحسػب نػص الفقػرة الثانيػة مػف نػص المػادة السػابقة أف يػتـ إضػافة عبػارات لممحافظػة
عمى البيئة بالتنسيؽ مع سمطة جكدة البيئة كك ازرة الصحة .
 -2المادة العاشرة مف قانوف مكافحة التدخيف رقـ  25لسنة : 2115
تقكـ الك ازرة بالتعاكف مع الجيات المختصة بما يمى -:

" - ِ ...نش ػػر ال ػػكعي بمض ػػار الت ػػدخيف الص ػػحية كالمادي ػػة كاإلقتص ػػادية كاإلجتماعي ػػة المترتب ػػة عمي ػػو
كتكضيح مخاطره الجسمية عمى المدخنيف كغير المدخنيف " .

ويػػرى الباحػػث أف يػػتـ إضػػافة " مخػػاطره الجسػػيمة عمػػى المػػدخنيف كغيػػر المػػدخنيف كعمػػى البيئػػة بشػػكؿ

عاـ".

 -3المادة  14مف قانوف مكافحة التدخيف رقـ  25لسنة : 2115
كالتي تنص عمى أنو -:

" تؤكؿ كافة الغرامات المستكفاة كاألمكاؿ الصادرة بمكجب ىذا القانكف لمخزينة العامة لمدكلة "

ويرى الباحث أف يتـ تكريد كافة المبالغ المستخمصة بمكجب ىذا القانكف لصندكؽ خاص لدعـ
المحافظة عمى الصحة كالبيئة أك لمرضى السرطاف كالرئة  ,ككذلؾ تمكيؿ الك ازرة بالتعاكف مع سمطة
جكدة البيئة في تنفيذ برنامج منع التدخيف كما جاء في نص المادة العاشرة مف البلئحة التنفيذية.

كأخي انر نرل إشراؾ رئيس سمطة جكدة البيئة مع كزير الصحة في إصدار الق اررات كالمكائح التي تتعمؽ

بالبيئة كالصحة " حيث إف البيئة كالصحة كجياف لعممة كاحدة " .
ُ

محمد حسيف عبد القكم  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٖٔ
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(ُ)

كيقع عمى عاتؽ الدكلة ممثمة بأجيزتيا التنفيذية تطبيؽ قانكف مكافحة التدخيف كخاصة في كسائؿ النقؿ
كالمكاصبلت العامة ,حيث أعتاد السائقيف كالركاب في أغمب األحياف التدخيف  ,دكف اإلىتماـ عمى

منع ىذه العادة حتى أنيا أصبحت ظاىرة .

المطمب الثاني  :قانوف المرور وحماية البيئة اليوائية
يعد تمكث اليكاء الناتج عف حركة المركر مف أىـ مصادر تمكث اليكاء  ,حيث تعتبر

اإل نبعاثات الناجمة عف المركبات ىي المصدر الرئيسي لتمكث ىكاء المدف  ,خاصة كأف أعداد

المركبات في تزايد مستمر ,كيزيد مف مشكمة تمكث اليكاء بالسيارات ضيؽ الشكارع كخاصة في مدينة

غزة  .حيث ينتج مف إحتراؽ الكقكد داخؿ محركات السيارات العديد مف الممكثات  ,كمف أىميا أكؿ
أكسيد الكربكف ,المركبات العضكية الطيارة ىيدرككربكنات ,أكاسيد النيتركجيف ,ثاني أكسيد الكبريت
كالجسيمات العالقة  ,باإلضافة إلى مركبات الرصاص السامة الناتجة مف العادـ عند إستخداـ كقكد

البنزيف الذم يحتكم عمى نسبة مف الرصاص كغيره مف المعادف كمكاد إضافية  .كيتعرض كثير مف
السكاف كخاصة في المدف إلى الضكضاء الناجمة عف حركة المركر بما يتجاكز ٓٔ ديسيبؿ ,كىك

المستكل الذم إذا تجاكزتو الضكضاء فإنو يسبب اإلزعاج كالضرر  .كيعتبر إستنشاؽ الممكثات مف

أخطر الكسائؿ التي يمكف أف تمحؽ الضرر باإلنساف مقارنة بطرؽ اإلنتقاؿ األخرل .

كينتج عف ىذا التعرض لمممكثات الناتجة مف كسائؿ النقؿ البرم العديد مف األخطار الصحية ,
حيث أغمب الغازات المنطمقة مف عكادـ السيارات تشكؿ خط انر عمى صحة اإلنساف خصكصان لدل
األطفاؿ الرضع كالصغار دكف الثالثة  ,كيعتبر غاز أكؿ أكسيد الكربكف اآلتي مف عكادـ السيارات في

طميعة ىذه الغازات  ,حيث يشكؿ ما مقداره ّٖ %مف ىكاء المدف ,كىك أشد الغازات الممكثة سمية
كيتميز بثباتو في اليكاء ما بيف ِ إلى  4أشير  ,كيعكد تأثيره الساـ إلرتباطو بالدـ مككنان مركب

كربككس ىيمكغمكبيف بسبب نقص كمية األكسجيف المطمكبة لمجسـ  ,إضافة إلى األخطار الصحية
الجسيمة الناتجة عف مركبات الرصاص كالناتجة مف إستخداـ البنزيف المحتكم عمى الرصاص ,كىذه

المركبات تقكد إلى مشاكؿ صحية جسيمة منيا التسمـ كالتأثير عمى الجياز العصبي .

(ُ)

كقػػد جػػاء ق ػػانكف المػػركر الفمس ػػطيني رقػػـ ٓ لس ػػنة َََِ ككػػذلؾ البلئح ػػة التنفيذيػػة ل ػػو رقػػـّّٗ لس ػػنة
ََِٓ خالية مف النص صراحة عمى حماية البيئة بشكؿ عاـ كالبيئة اليكائيػة بشػكؿ خػاص  ,إال نػص

ُ

" تمكث اليكاء مف حركة المركر " بحث منشكر عمى مكقع جمعية فمسطيف التربكية لحماية البيئة الرابط

http://www.paeep.ps/AR/news_view_22.html
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المػػادة ُٗ مػػف البلئحػػة التنفيذيػػة لقػػانكف المػػركر كالتػػي نصػػت عمػػى حمايػػة الي ػكاء مػػف التمػػكث  .كلكػػف
جاءت النصكص لممحافظػة عمػى المػكاطنيف بمػا ال يػؤدم إلػى إزعػاجيـ أك إعاقػة أك إحػداث أضػرار أك

أخطػػار تعرض ػيـ أك ممتمكػػاتيـ لمخطػػر كمػػا جػػاء فػػي نصػػكص الم ػكاد ( ّٓ  ) ٗ ,مػػف قػػانكف المػػركر
كالم ػكاد ( ْٔ ) ,ِٕٔ,ِٕٓ,ِِّ,َُِ,ُٕٕ,ُِٕ,ُٗ,َٗ,ٖٕ,مػػف البلئحػػة التنفيذيػػة لػػنفس القػػانكف
وذلؾ عمى النحو األتي :

اولً  -المػادة  9مػػف قػػانوف المػػرور والمػػادة  232مػف الالئحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف المػػرور ( نقػػؿ
الركاب والحمولة )

جاء نص المادة ٗ مف قانكف المركر رقـ ٓ َََِ/عمى " ال تسجؿ أم مركبة معدة لئلسػتعماؿ فػي

نقػػؿ سػػائؿ أك ػاؿ أك مػػادة قابمػػة لبلشػػتعاؿ أك فػػي نقػػؿ م ػكاد خطػرة إال إذا ت ػكافرت فييػػا المكاصػػفات التػػي

أقرتيا سمطة الترخيص "

وكذلؾ جاءت نص المادة ( )232عمى اآلتي " - :
ُ -ال يجكز ألحد نقؿ أك السماح لغيره بنقؿ حمكلة يحتمؿ أف يتصاعد عنيا أك ينسػاب منيػا غبػار أك

فح ػػـ أك رم ػػاد ج ػػاؼ أك متط ػػاير أك إس ػػمنت س ػػائب أك م ػػا ش ػػابو ,إالٌ ف ػػي مركب ػػة مخصص ػػو ل ػػذلؾ
اعتمدتيا سمطة الترخيص.

ِ -ال يجكز ألحد نقؿ حمكلو سائبة ,إالٌ بعد أف يتـ تغطية الحمكلة بشػكؿ يمنػع تطػاير أك انسػياب أيػة
مادة منيا.

ّ -ال يجكز ألحد نقؿ أك السماح لغيره بنقؿ مادة مشعو أك مادة سامو أك غاز أك مادة قابمػة لبلشػتعاؿ
أك سػػائؿ أكػػاؿ إال فػػي مركبػػة معػػدة ليػػذا الغػػرض حسػػب المكاصػػفات التػػي تقررىػػا سػػمطة التػػرخيص
عمى أف يسجؿ عمى المركبة نكع المادة الخطرة التي تنقميا" .

()1

بإسػػتقراء النصػػكص السػػابقة نجػػد أف المشػػرع الفمسػػطيني جػػرـ فعػػؿ مػػف يقػػكد مركبػػة تحتػػكم عمػػى سػػائؿ

أكػػاؿ  ,أك م ػكاد قابمػػة لئلش ػتعاؿ أك م ػكاد خط ػرة ,أك نقػػؿ حمكلػػة ينسػػاب فييػػا غبػػار أك فحػػـ أك رمػػاد
متطاير أك أسػمنت سػائب أك مػا شػابو ذلػؾ  ,بمػا يحتمػؿ معػو اإلضػرار بػاآلخريف بػدكف الحصػكؿ عمػى
ترخيص مف سمطة الترخيص  ,كأف يسجؿ المركبة كنكع المادة التي ينقميا .

كمف مطالعة النصكص السابقة نرل أف المشرع أكد عمى حمايػة البيئػة فػي ىػذه المػكاد مػف التمػكث ,

دكف أف يذكر ذلؾ صراحةن  ,ألف نقؿ مكاد خطػرة أك مشػعة أك غػازات أك أتربػة كغيرىػا مػف الممكثػات ,
تػؤدم إلػى تمػػكث البيئػة اليكائيػػة فػي حالػػة تسػاقطيا كعػػدـ أخػد اإلحتياطػػات البلزمػة التػػي تتطمبيػا سػػمطة

 1المبدح  232مه الالئحخ التىفيذيخ رقم  2115/393لقبوىن المزور رقم 2111/5
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التػػرخيص أثنػػاء نقػػؿ ىػػذه الم ػكاد  ,كذلػػؾ فػػي سػػيارات نقػػؿ مخصصػػة لػػذلؾ الغػػرض  ,كبعػػض الحػػاالت

إستمزـ تغطيتيا كما جاء في الفقرة الثانية أف يتـ نقؿ الحمكلة بشكؿ يمنع تطايرىا .

كجاء نص المادة ٖٗ مف قانكف المركر مف الباب الثامف العقكبات بأف جعؿ المشػرع نقػؿ المػكاد خطػرة

فػػي مركبػػة غيػػر مخصصػػة لػػذلؾ مػػف المخالفػػات الخطػرة أجػػاز لشػػرطي المػػركر أف يسػػمـ السػػائؽ مػػذكرة
حضكر لممحكمة كتعتبر ىذه المذكرة بمثابة الئحة إتياـ .

(ُ)

ويرى الباحث أنو كاف يجب عمى المشرع النص صػراحة فػي المػكاد السػابقة عمػى عبػارة المحافظػة عمػى
البيئػػة اليكائيػػة مػػف التمػػكث  ,كذلػػؾ فػػي بدايػػة نػػص المػػادة ِِّ كذلػػؾ عمػػى النحػػك التػػالي " لممحافظػػة
عمى الصحة كالبيئة اليكائية مف التمكث -:

ُ -ال يجكز ألحد نقؿ أك السماح لغيره بنقؿ حمكلة يحتمؿ أف يتصاعد عنيا أك ينساب منيػا غبػار أك

فحـ أك رمػاد جػاؼ أك متطػاير أك إسػمنت سػائب أك مػا شػابو ,إالٌ فػي مركبػة مخصصػو لػذلؾ اعتمػدتيا

سمطة الترخيص.

 -1ال يجكز ألحد نقؿ حمكلو سائبة ,إالٌ بعد أف يتـ تغطية الحمكلة بشكؿ يمنػع تطػاير أك انسػياب
أية مادة منيا.

 -2ال يجػػكز ألحػػد نقػػؿ أك السػػماح لغي ػره بنقػػؿ مػػادة مشػػعو أك مػػادة سػػامو أك غػػاز أك مػػادة قابمػػة
لبلشتعاؿ أك سائؿ أكاؿ إال في مركبة معدة ليذا الغرض حسب المكاصفات التي تقررىا سػمطة

الترخيص عمى أف يسجؿ عمى المركبة نكع المادة الخطرة التي تنقميا" .
ثانياً  -نص المادة  22مف قانوف المرور والمادة  46مف الالئحة التنفيذية " المتانة واألمف في
المركبات "

جاء المشرع في الباب الثالث المتانة كاألمف في المركبات في المادة ِِ بالنص عمى أنو

" يجب أف تككف المركبة مستكفية لشركط المتانة كاألمف التي تحددىا البلئحة "
كقد جاء في نص المادة ْٔ مف البلئحة التنفيذية عمى أنو -:

" يجب أف تككف المركبة بجميع أجزائيا كممحقاتيا كما ركب عمييا كما فييا مف أجيزة بحالة سميمة

دائمان ,كفي كضع ال يؤدم إلى إزعاج أك إعاقة أك ضرر أك خطر عمى المكجكديف عمييا أك فييا أك
بجانبيا أك عمى عابرم الطريؽ أك الممتمكات ".

بمراجع ػػة نصػ ػكص المػ ػكاد الس ػػابقة ن ػػرل أف المش ػػرع ل ػػـ يجانب ػػو الصػ ػكاب ف ػػي عمكمي ػػة ال ػػنص

لمحفاظ عمى البيئة  ,أك حتى اإلشارة إلى المضمكف أف تككف المركبة بحالة سميمة بحيث ال تؤدم إلػى
ُ

راجع نص المادة ٖٗ  ُُُ ,مف قانكف المركر َََِٓ/
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اإلزعػػاج كالضػػرر لآلخ ػريف  ,كاف كػػاف مػػف الممكػػف أف يفيػػـ منيػػا أف ال تػػؤدم إلػػى اإلض ػرار بالصػػحة
كالبيئة  ,كذلؾ لكجكد العديد مف المركبات كالتي ينبعث منيا دخاف كأصكات مزعجة تؤدم إلى اإلزعاج
كالضػػرر كالخطػػر كتعػػرض النػػاس المكجػػكديف فييػػا كعػػابرم الطريػػؽ  ,ككػػذلؾ غيػػرىـ مػػف لػػـ يككنػكا فػػي

الشارع عابرم طريؽ  ,ككف أف الغازات كالتمكث اليكائي يضر بالصحة كالبيئة بعد فترة مف الزمف  ,كال
تظير أعراضو بشكؿ مباشر  ,كليس األمر محصكر براكب المركبة كالمكجكديف حكليا .

ويػػرى الباحػػث أنػػو كػػاف مػػف األفضػػؿ عمػػى المشػػرع أف يكػػكف الػػنص كالتػػالي " يجػػب أف تكػػكف

المركبػة بجميػػع أجزائيػػا كممحقاتيػػا كمػا ركػػب عمييػػا كمػػا فييػا مػػف أجيػزة بحالػػة سػميمة دائمػان عمػػى الكجػػو
الػػذم ال يػػؤدم إلػػى تع ػريض األركاح كاألم ػكاؿ لمخطػػر أك يػػؤدم إلػػى اإلخػػبلؿ بػػأمف الطريػػؽ أك يعػػكؽ

إستعماؿ الغير لو أك يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة ".
كذل ػؾ تماشػػيان مػػع قػػانكف البيئػػة لممحافظػػة عمػػى البيئػػة اليكائيػػة مػػف التمػػكث حسػػب نػػص المػػادة ِِ مػػف
قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ .

(ُ)

ثالثاً  -المادة  275و  276الالئحة التنفيذية لقانوف المرور " األدخنة والضوضاء " :

 -1جاء نص المادة ِٕٓ مف الفصؿ السابع عشر تحت عنكاف أحكاـ متفرقة عمى أنو "

أ  -ال يجكز ألحد قيادة مركبة أك إيقافيا في الطريؽ إذا كاف ينبعػث عنيػا غػاز أك دخػاف أك تمفػظ زيتػان
أك كقكدان بقدر يتجاكز ما ينفثػو أك يمفظػو عػادة ىػذا النػكع مػف المركبػات حسػب المكاصػفات المعتمػدة أك
بقدر قد يزعج عابرم الطريؽ أك يمس بسبلمتيـ.

ة -ال يجػػكز ألح ػػد قي ػػادة مركب ػػة يت ػػدلى مني ػػا م ػػا يبلم ػػس الطري ػػؽ ,باس ػػتثناء سمس ػػمة الت ػػأريص " مانع ػػة
الصكاعؽ " المتدلية مف مركبة تنقؿ كقكدان كمثبتة أسفميا" .

جػػاء المشػػرع فػػي ىػػذه المػػادة فقػرة  1حيػػث جػػرـ فعػؿ قيػػادة مركبػػة كايقافيػػا فػػي الطريػػؽ إذا كػػاف ينبعػػث
منيػػا دخػػاف أك غػازات أك غيػره  ,حسػػب المكاصػػفات المعتمػػدة بقػػدر قػػد يػػزعج عػػابرم الطريػػؽ أك يمػػس
بسبلمتيـ  ,كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى سبلمة عابرم الطريػؽ  ,كاف كػاف إنبعػاث الغػاز كالكقػكد كالػدخاف
يضر كيؤدم إلى تمكث اليكاء .
ويرى الباحث أنو كاف يجب عمى المشرع إضػافة عبػارة " أك يمػس بسػبلمتيـ أك يقمػؽ ال ارحػة أك يضػر
بالبيئػػة " كذلػػؾ إلف إنبعػػاث الغػػازات كالػػدخاف يضػػر بالبيئػػة اليكائيػػة بشػػكؿ مباشػػر كيػػؤدم إلػػى أض ػرار
صحية كيعرض الناس لمخطر  .ليصبح نص المادة ِٕٓ عمى النحك التالي - :
ُ

نص المادة ِِ مف قانكف البيئة " ال يجكز استخداـ آالت أك محركات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحددة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف "
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" ال يجكز ألحد قيادة مركبة أك إيقافيا في الطريؽ إذا كاف ينبعث عنيا غاز أك دخاف أك تمفظ زيتان أك

كقكدان بقدر يتجاكز ما ينفثو أك يمفظو عادة ىذا النكع مف المركبات حسب المكاصفات المعتمدة أك بقدر

قد يزعج عابرم الطريؽ أك يمس بسبلمتيـ أك يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة "

ِ  -كبمطالعة نص المادة ِٕٔ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر كالتي تنص عمى "

ال يجػػكز ألح ػد قيػػادة مركبػػة تنبعػػث عنيػػا ضكضػػاء غيػػر إعتياديػػة ,أك التسػػبب فػػي إحػػداث مثػػؿ ىػػذه
الضكضػػاء ,نتيجػػة كجػػكد خمػػؿ فػػي المركبػػة ,أك إىمػػاؿ العنايػػة بيػػا أك بػػأم جػػزء منيػػا ,أك نتيجػػة سػػكء

تنظيـ حمكلتيا أك أم سبب آخر " .

()1

نرل أف المشرع قػد جػرـ فعػؿ قيػادة مركبػة تنبعػث منيػا ضكضػاء غيػر اعتياديػة أك تسػبب الضكضػاء ,
مما يػؤدم إلػى التمػكث السػمعي  ,كىػي مػف ممكثػات البيئػة اليكائيػة كاف كػاف مػف األفضػؿ عمػى المشػرع

إدراج عبارة " مما يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة " في آخػر المػادة ليصػبح نػص المػادة ِٕٔ عمػى النحػك
التالي -:
" ال يجػػكز ألحػػد قيػػادة مركبػػة تنبعػػث عنيػػا ضكضػاء غيػػر اعتياديػػة ,أك التسػػبب فػػي إحػػداث مثػػؿ ىػػذه
الضكضػػاء  ,نتيجػػة كجػػكد خمػػؿ فػػي المركبػػة ,أك إىمػػاؿ العنايػػة بيػػا أك بػػأم جػػزء منيػػا ,أك نتيجػػة سػػكء
تنظيـ حمكلتيا أك أم سبب آخر ,مما يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة " .

كذلؾ حتى يتـ الجمع بيف عنصرم المساس بالبيئة اليكائية كىي إقبلؽ الراحة كالضرر بالبيئة .

رابع ػاً  -المػػادة  91 – 87مػػف الالئحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف المػػرور" المحػػرؾ وجيػػاز الوقػػود وجيػػاز

العادـ":

نص المشرع في الفصؿ الخامس مف الباب الثالث في البلئحة التنفيذية لقانكف المركر رقـ ّّٗ لسنة

ََِٓ في المادة ٕٖ عمى أنو -:

" يجب أف يتكافر في المحرؾ الذم يركب في المركبة اآللية كممحقاتو الشركط اآلتية- :

ُ -أف يككف تصميمو مف القكة كالمتانة كالقدرة بما يتفؽ كتصميـ المركبة كالغرض مف استعماليا.
ِ -أف يككف المحرؾ بحالػة جيػدة ,كنظيفػان ,كال يخػرج منػو دخػاف بمػا يتجػاكز الحػد المقػرر ليػذا النػكع
مف المحركات كالمحدد بمعرفة منتج المحرؾ .

ّ -عدـ إفراز زيت أك أية مادة أخرل .
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ْ -أف يككف مثبتػا بالمركبػة عمػى الحمػاالت المعػدة لػذلؾ كال تصػدر عنػو ضكضػاء بمػا يتجػاكز الحػد
األعمى المتعمؽ بالعمؿ المنتظـ ليذا النكع مف المحركات كالمحدد بمعرفة منتج المحرؾ ".

أ  -كبمطالعة نص المادة السابقة حرص المشرع عمى حماية البيئة اليكائية  ,حيث إشترط المشػرع فػي
المحرؾ كجياز الكقكد كجياز العادـ أف يككف بحالة جيدة كنظيفان كال يخرج منو دخاف  ,كال يصدر عنو
ضكضػػاء بمػػا يتجػػاكز الحػػد األعمػػى المتعمػػؽ بالعمػػؿ المػػنظـ ليػػذا النػػكع مػػف المحركػػات  ,كبالتػػالي فقػػد

كضػػع المشػػرع الفمس ػػطيني ىػػذه الشػػركط لمحف ػػاظ عمػػى البيئ ػػة كاف كػػاف بشػػكؿ غي ػػر مباشػػر  ,ك ػػكف أف
الػػدخاف كالضكضػػاء الصػػادرة مػػف ىػػذه المحركػػات تػػؤدم إلػػى تمػػكث الي ػكاء كمػػف ثػػـ اإلض ػرار بالصػػحة

العامة كالبيئة اليكائية .
ككذلؾ جػاء نػص المػادة َٗ عمػى التأكيػد عمػى ضػركرة كضػع جيػاز عػادـ إلخػراج الغػازات المحترقػة ,

كذلػػؾ ض ػػمانان لعػػدـ نش ػػكب حريػػؽ  ,كذل ػػؾ لممحافظػػة عم ػػى صػػحة اإلنس ػػاف كالبيئػػة كاف ل ػػـ يػػذكر ذل ػػؾ

صراحةن .

(ُ)

ب -كبمطالعة نص المادة ُٗ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر كالتي تنص عمى -:
" ال تسػػجؿ مركبػػة آليػػة كال تجػػدد رخصػػتيا إال إذا ركػػب فػػي محركيػػا جيػػاز لتيكيػػة حػػكض الزيػػت يقػػكـ

بامتصػػاص أبخ ػرة الغػػازات المتس ػربة مػػف حػػكض الزيػػت عػػف طريػػؽ انخفػػاض ضػػغط المحػػرؾ كاعػػادة
تحكيميا إلى المحرؾ لمحيمكلػة دكف تمػكث اليػكاء كال يتجػاكز مقػدار الكربػكف ( )c.oفػي الغػازات المنبعثػة

مف أنبكب العادـ ٓ % ْ.طبقان لقكة المحرؾ " .

أكد المشرع في نص المادة السابقة بشكؿ صريح ككاضح عمى حماية البيئة اليكائية مف التمكث  ,حيث

أنو ال يجكز تسجيؿ المركبة أك أف يتـ تحديد رخصتيا إال بعمؿ البلزـ لتيكية حػكض الزيػت  ,كمػا ىػك
مكضػػح بػػنص المػػادة السػػابقة  ,كذلػػؾ لمحيمكلػػة دكف تمػػكث الي ػكاء بالمقػػدار المعػػيف كالنسػػب المحػػددة ,
كبذلؾ فقد تنبو المشرع لمنص صراحة عمى حماية البيئة اليكائية مف التمكث .

خامساً -المادة  172مف الالئحة التنفيذية لقانوف المرور " قواعد وآداب المرور ":
جاء المشرع في الفقرة األكلى مف نص المادة ُِٕ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر في

الباب الخامس مف قكاعد آداب المركر الفصؿ األكؿ السمكؾ في الطريؽ عمى اآلتي " -:
ُ

كذلػػؾ حسػػب نػػص المػػادة َٗ مػػف البلئحػػة التنفيذيػػة لقػػانكف المػػركر كالتػػي تػػنص " يركػػب فػػي المركبػػة اآلليػػة ُجيػػاز عػػادـ إلخ ػراج الغػػازات

المحترقة في المحرؾ عف طريؽ الفتحة الكائنة في نياية أنبكب العادـ كبشػكؿ يضػمف عػدـ نشػكب حريػؽ بكاسػطتو فػي المركبػة أك أم جػزء منيػا.
ِ  -ال يبرز أنبكب العادـ عبر جكانب جسـ المركبة كال تكجػو فتحتػو نحػك األرض ,كال تنحػرؼ إلػى الجيػة اليمنػى كبشػرط أال يكجػو األنبػكب إلػى
أعمى في المركبات المعدة لنقؿ الركاب" .
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 .1عمػػى كػػؿ مػػف يسػػتعمؿ الطريػػؽ أف يتصػػرؼ بإنتبػػاه كحػػذر بشػػكؿ ال يػػؤدم إلػػى اإلض ػرار بػػالغير أك
تعريضيـ أك ممتمكاتيـ لمخطر كأال يعيؽ حركة السير أك يعرقميا بأكثر مما تستكجبو الظركؼ "

كبمطالعة نص المادة السابقة فقرة "ُ " نرل أف المشرع قد نظـ إسػتعماؿ الطريػؽ كحػدد كيفيػة إسػتعمالو

بأف ال يؤدم إلى اإلضرار بالغير  ,سكاء بالممتمكات أك األركاح أك يعيؽ حركة السير كجاء ىذا النص
في الباب الخامس تحت عنكاف قكاعد آداب المركر .

ويرى الباحث أف المشرع قد أغفؿ النص بصريح العبارة بأف يككف إستعماؿ الطريؽ بشكؿ ال يؤدم إلى
اإلض ػرار بالبيئػػة أك يػػؤدم إلػػى إزعػػاج النػػاس كاقػػبلؽ ارحػػتيـ لػػذلؾ نػػرل أنػػو كػػاف يجػػب عمػػى المشػػرع
الفمسطيني إضافة عبارة إقبلؽ الراحة أك اإلضرار بالبيئػة كذلػؾ ليصػبح الػنص بعػد التعػديؿ عمػى النحػك

التالي - :
" عمػػى كػػؿ مػػف يسػػتعمؿ الطريػػؽ أف يتصػػرؼ بانتبػػاه كحػػذر بشػػكؿ ال يػػؤدم إلػػى اإلض ػرار بػػالغير أك
تعريضيـ أك ممتمكاتيـ لمخطر كأال يعيؽ حركة السير أك يعرقميا بأكثر مما تستكجبو الظركؼ أك يقمػؽ

الراحة أك يضر بالبيئة )

(ُ)

كجاء كذلؾ نص المادة ُٕٕ

(ِ)

مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر بحظر إلقاء أم شيء مف

المركبة أثناء سيرىا أك ترؾ ما مف شأنو إعاقة حركة المركر أك يسبب خط انر لمستعممي الطريؽ

كاألتربة كالحجارة كمكاد البناء  ,كذلؾ حفاظان عمى صحة عابرم الطريؽ كمستخدميو مف األتربة

كاألذل بشكؿ مباشر  ,كالحفاظ عمى البيئة بشكؿ عاـ كالبيئة اليكائية بشكؿ خاص بطريؽ غير مباشر
دكف النص صراحةن عمى ذلؾ .

ويرى الباحث أنو كاف مف األفضؿ عمى المشرع النص صراحة عمى المحافظة عمى صحة الناس
كالبيئة في صمب نص المادة ُٕٕ .

ُ

جاءت إضافة أك يقمؽ ال ارحػة أك يضػر بالبيئػة فػي تعػديؿ قػانكف المػركر المصػرم رقػـ ُٓٓ ُٗٗٗ/كالخػاص بتعػديؿ أحكػاـ قػانكف المػركر رقػـ

ٔٔ ُّٕٗ/كذلػػؾ عمػػى النحػػك التػػالي " يكػػكف اسػػتعماؿ الطػػارؽ أيػػا كانػػت طبيعتيػػا فػػي المػػركر عمػػى الكجػػو الػػذم ال يعػػرض األركاح أك األم ػكاؿ
لمخطر أك يؤدم إلى اإلخبلؿ بأمف الطريؽ أك يعطؿ أك يعكؽ استعماؿ الغير لو أك يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة "

ِ

انظر نص المادة ُٕٕ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر " ال يجكز ألحد شغؿ الطريؽ العػاـ أك أم جػزء مػف أجزائيػا أك أرصػفتيا ممػا يعيػؽ

اسػػتعماؿ الطريػػؽ أك سػػير المشػػاه فييػػا ,كمػػا يحظػػر إلقػػاء أم شػػئ مػػف المركبػػة أثنػػاء السػػفر ,أك تػػرؾ مػػا مػػف شػػأنو أف يعيػػؽ حركػػة المػػركر عمػػى
الطريؽ أك يسبب خط انر لمستعممييا كاألتربة كالحجارة كمكاد البناء ,ككما يجب االمتناع عف فعؿ كػؿ مػا يػؤدم إلػى قػذارة الطريػؽ أك إحػداث حفػر
أك مطبات فييا" .
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سادساً  -المادة  211مف الالئحة التنفيذية لقانوف المرور " استعماؿ آلة التنبيو " :
جاء المشرع في نص المادة َُِ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر بالنص عمى أنو "
 .1ال يجكز ألحد كىك يقكد مركبة آلية أف يطمؽ إشارة تنبيو بكاسطة جرس أك صافرة أك سارينا أك أية

كسيمو أخرل " عدا آلة التنبيو المركبة في المركبة مف قبؿ منتجيا " أك أف يضئ نك انر ممكنان متقطعان

إال طبقػ ػان لم ػػا تقض ػػى ب ػػو الفقػ ػرة (ِ) م ػػف ى ػػذه الم ػػادة أك حص ػػؿ عم ػػى ت ػػرخيص ب ػػذلؾ م ػػف س ػػمطة
الترخيص.

 .2يككف لكف النكر المتقطع طبقان لما تقضي بو الفقرة (ُ) كما يمي:
أ.

أزرؽ في :مركبات الشرطة كالشرطة العسكرية.

ة .أحمر في :المركبات مف نكع إسعاؼ أك إطفاء.

ج .أصفر في :مركبات القطر كالتخميص ,كمركبػات العمػؿ كالمركبػات التػي تنقػؿ شػحنة بػارزة
كالمركبات المرافقة لمركبات حصمت عمى ترخيص بنقؿ حمكلة غير عادية.

 .3ال يجكز ألحد إعطاء إشارة باستعماؿ آلة التنبيو بصكرة متكاصمة أك متكررة بما يتجاكز الحػد الػذم
تقتضيو الضركرة.

 .4ال تستعمؿ آلة التنبيو إال مف أجؿ تجنب خطر ال يمكف تجنبو بطريقة أخرل.

()1

جاء المشرع في نص المادة َُِ في الفقرة األكلى كالثالثة كالرابعة بشأف إستعماؿ آلة التنبيو بالنص
عمى أنو ال يجكز استعماؿ الو التنبيو بصكرة متكاصمة أك متكررة بما يتجاكز الحد الذم تقتضيو

الضركرة  ,كال تستعمؿ إال في حالة الضركرة مف أجؿ تجنب الخطر فقط  ,كذلؾ لمحفاظ عمى الصحة

لما تسببو األصكات العالية مف ضرر كازعاج لمناس  ,كالذم يعتبر مف أنكاع التمكث اليكائي كىك "
التمكث الضكضائي كالضجيج "

المطمب الثالث  :قانوف حماية المستيمؾ والبيئة
سعى المشرع الفمسطيني في قانكف حماية المستيمؾ عمى الػنص عمػى حمايػة البيئػة بشػكؿ عػاـ,
كذلػؾ بػػالنص الصػريح عمػػى حػػؽ المسػتيمؾ فػػي العػيش ببيئػػة نظيفػػة كسػميمة ,ككػػذلؾ عنػد الػػتخمص مػػف

المنتجػػات فػػي حػػاؿ تضػػمنت العيػػكب إلػػى الػػتخمص منيػػا بطريقػػة ال تضػػر بالبيئػػة  ,كذلػػؾ عمػػى النحػػك
التالي - :

 -1المادة الثالثة مف قانوف حماية المستيمؾ :

جاء قانكف حماية المستيمؾ رقـ ُِ لسػنة ََِٓ باإلشػارة الكاضػحة كالصػريحة عمػى حمايػة البيئػة فػي
الحػديث عػف حمايػة المسػتيمؾ ,حيػث نػص فػي المػػادة الثالثػة مػف الفصػؿ الثػاني الفقػرة الرابعػة " حقػػكؽ
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المسػػتيمؾ عمػػى الحػػؽ فػػي العػػيش فػػي بيئػػة نظيفػػة كسػػميمة ,كذلػػؾ عمػػى النحػػك التػػالي يتمتػػع المسػػتيمؾ
بالحقكؽ اآلتية - :

الفقػرة ْ -العػػيش فػػي بيئػػة نظيفػػة كسػػميمة كحصػػكلو عمػػى سػػمعة كخدمػػة مطابقػػة لمتعميمػػات
الفنية اإللزامية" .

 -2المادة  11مف قانوف حماية المستيمؾ :
جػػاء فػػي الفصػػؿ ال اربػػع منػػو كالخػػاص بسػػبلمة المنتجػػات كطػػرؽ الػػتخمص منيػػا فػػي حػػاؿ تضػػمنت

خطر  .كذلؾ عمى النحك التالي "
السمع عيبان مف شأنو أف يضر بسبلمة المستيمؾ أك صحتو أك يشكؿ
ان

إذا تبػػيف لممػػزكد بػػأف السػػمعة أك الخدمػػة التػػي كضػػعيا قيػػد التػػداكؿ تتضػػمف عيب ػان أك أكثػػر مػػف شػػأنو أف
يضر بسبلمة المسػتيمؾ أك صػحتو أك أنيػا قػد تشػكؿ خطػ انر عميػو ,فعمػى المػزكد أف يتخػذ كبشػكؿ فػكرم

اإلجراءات اآلتية:

الفقرة ْ  -التخمص منيا ,بطرؽ صحيحة كغير مضرة بالبيئة ,كعمى نفقتو الخاصة" .

كقد جعؿ المشرع عقكبة مخالفة نص المادة السابقة السجف لمدة ال تزيد عمى ستة أشير أك بغ ارمػة

ال تتجاكز خمسمائة دينار أردني اك ما يعادليا .

ُ

(ُ)

تنص المادة ِٕ مف الفصؿ السادس العقكبات مف قانكف حماية المستيمؾ رقـ ُِ لسنة ََِٓ عمى "مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ألية

نتيجة جرمية ناشئة عف ارتكاب أية مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف يعاقب مف يرتكب المخالفات التالية باألتي:

ّ -كؿ مف عرض أك باع منتج ينطكم عمى استعمالو خطكرة ما ,دكف أف يؤشر أك يرفؽ بو تحذير يبيف كجو الخطكرة كالطريقة المثمى
لبلستعماؿ أك االستخداـ ,ككيفية العبلج في حاؿ حدكث ضرر ناتج عف االستخداـ ,أك خالؼ أحكاـ المكاد (ُٗ )ُُ,مف ىذا القانكف ,يعاقب
بالسجف لمدة ال تزيد عف ستة أشير أك بغرامة ال تتجاكز خمسمائة دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ,أك بكمتا العقكبتيف.
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المبحث الثاني  :حماية البيئة في التشريع الرئيسي لقانوف حماية البيئة في القانوف
رقـ  7لسنة 1999
صدر قانكف البيئة الفمسطيني رقػـ ٕ لسػنة ُٗٗٗ  ,ليعػد ىػذا القػانكف خطػكة حضػارية ىامػة ,

سػػعى المشػػرع مػػف خبللػػو إلػػى حمايػػة البيئػػة مػػف التمػػكث  ,كحمايػػة الصػػحة العامػػة كالحفػػاظ عمػػى التنػػكع

البيكلكجي كحماية المناطؽ ذات الحساسية البيئية  ,ليكفؿ ىذا القانكف حؽ كػؿ إنسػاف بػالعيش فػي بيئػة
سػػميمة كنظيفػػة  ,كالتمتػػع بػػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف الصػػحة العامػػة كالرفػػاه كالحفػػاظ عمػػى ثػػركات الػػكطف
الطبيعية كمكارده االقتصادية  .متضمنان إثنيف كثمانيف مادة مقسػمة عمػى خمسػة أبػكاب  ,إخػتص البػاب

األكؿ منيػػا تعػػاريؼ كمبػػادئ عامػػة  ,كالبػػاب الثػػاني حمايػػة البيئػػة مقسػػمة عمػػى خمسػػة فصػػكؿ  ,الفصػػؿ
األكؿ حمايػػة البيئػػة األرضػػية كالفصػػؿ الثػػاني حمايػػة البيئػػة اليكائيػػة  ,كىػػي مكضػػكع د ارسػػتنا  ,كالفصػػؿ
الثالث البيئة المائية كالفصؿ الرابع البيئة البحرية كالخػامس حمايػة الطبيعػة كالمنػاطؽ األثريػة كالتاريخيػة

 ,كالباب الثالث تقييـ األثر البيئي كالتراخيص كالتفتيش  ,كالباب ال اربػع ليشػمؿ العقكبػات لينتيػي بالبػاب
الخامس أحكاـ ختامية كانتقالية كييدؼ ىذا القانكف كما في نص المادة الثانية منو عمى ما يمي - :
 -1حماية البيئة مف التمكث بكافة صكره كأشكالو المختمفة.
 -2حماية الصحة العامة كالرفاه االجتماعي.

 -3إدخاؿ أسس حماية البيئة في خطط التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كتشجيع التنمية
المستدامة لممصادر الحيكية بما يراعي حؽ األجياؿ القادمة.

 -4الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي كحماية المنػاطؽ ذات الحساسػية البيئيػة كتحسػيف المنػاطؽ التػي
تضررت مف الناحية البيئية.

 -5تشجيع جمع كنشر المعمكمات البيئية المختمفة كزيادة الكعي الجماىيرم بمشاكؿ البيئة".
كأخي انر يعػد ىػذا القػانكف طفػرة تشػريعية فػي فمسػطيف لحمايػة البيئػة فضػبلن عمػى أنػو يتماشػى مػع اإلتجػاه

الدكلي لحماية البيئة .

حماية البيئة اليوائية في قانوف البيئة رقـ  7لسنة 1999
تضمف الباب الثاني مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسػنة ُٗٗٗ فػي حمايػة البيئػة المػكاد مػف ُٗ إلػى

ِْ مػػف الفصػػؿ الثػػاني كالخػػاص بحمايػػة البيئػػة اليكائيػػة مػػف التمػػكث  ,كالم ػكاد مػػف ِٓ إلػػى ِٕ حمايػػة
البيئة اليكائية مف اإلزعاج البيئي كالضجيج  ,كذلؾ لضبط نسب ممكثات اليكاء  ,كذلؾ لممحافظة عمى

الصحة العامة كالرفاه اإلجتماعي كالبيئة .
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كقػػد عػ ىػرؼ القػػانكف المصػػمحة المحميػػة كحػػددىا بمككنػػات البيئػػة  ,بيػػدؼ اإلرتقػػاء بيػػا كمنػػع تػػدىكرىا أك
تمكيثيا أك اإلخبلؿ مف حدة التمكث في اليكاء  ,كالحماية مف اإلزعاج البيئي كالضجيج .
كق ػػد ع ػػرؼ ق ػػانكف البيئ ػػة الفمس ػػطيني رق ػػـ ٕ لس ػػنة ُٗٗٗ تم ػػكث اليػ ػكاء بأن ػػو " أم تغي ػػر ف ػػي خػ ػكاص
خطر عمى البيئة "
كمككنات اليكاء الطبيعي قد يسبب
ان

ػر ييػػدد البيئػػة  ,كتقػػكـ الػػك ازرة
كبيػػذا التعريػػؼ تقػػع المخالفػػة بػػأم سػػمكؾ مػػادم يترتػػب عنػػو ضػػر انر أك خطػ ان

كسمطة البيئة بالتعاكف مع الجيات المختصة لتحديد المقاييس المتعمقة بضبط نسب ممكثات اليكاء التي

تسبب األذل كالضرر لمصحة العامة كالرفاه اإلجتماعي أك البيئة .

(ُ)

كقػػد أكػػد القػػانكف عمػػى مسػػئكلية الشػػخص الطبيعػػي كالمعنػػكم عػػف كػػؿ أفعػػاؿ تمػػكث البيئػػة  ,كحػػدد فت ػرة
ثبلث سنكات بالنسبة لممنشآت القائمة لتعديؿ أكضاعيا كازالة ممكثاتيا أك إنقاصيا إلى الحدكد المسمكح

بيا .

(ِ)

لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث الى أربعة مطالب نتناكؿ في المطمب االكؿ  :الحماية الجنائية

لمبيئة اليكائية في بيئة العمؿ كفي المطمب الثػاني :الحمايػة الجنائيػة لمبيئػة اليكائيػة مػف النفايػات كالمػكاد

المشعة كفي المطمب الثالث  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف االزعاج البيئي كالضجيج كفي +

المطمب الوؿ  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية في بيئة العمؿ
حرص المشرع عمى حماية بيئة العمؿ مف التمكث اليكائي  ,كحماية حؽ العامؿ في بيئة عمؿ
مبلئمة تكفؿ لو السبلمة الشخصية كالمينية  ,ككضع الضكابط البلزمة لبيئة العمؿ بما يتفؽ مع
معايير ىذه السبلمة .لذلؾ سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب الى فرعيف نتناكؿ في الفرع االكؿ تكفير
سبؿ الحماية لمعامميف كالمجاكريف لممنشآت مف إنبعاثات غازات أك تمكث اليكاء كفي الفرع الثاني
إستخداـ آالت أك محركات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحدد كذلؾ عمى النحك التالي -:
الفرع الوؿ  :توفير سبؿ الحماية لمعػامميف والمجػاوريف لممنشػمت مػف إنبعاثػات غػازات أو تمػوث
اليواء
كسنقكـ فيما يمي بشرح الحماية القانكنية لبيئة العمؿ في قانكف البيئة  ,ككذلؾ الحماية القانكنية
لبيئة العمؿ في قانكف العمؿ  ,عمى النحك التالي - :

ُ

المادة ُٗ مف قانكف البيئة فقرة أ كالتي تنص عمى " تحدد الك ازرة بالتعاكف مع الجيات المختصة المقاييس المتعمقة بضبط نسب ممكثات

اليكاء التي قد تسبب األذل كالضرر لمصحة العامة أك الرفاه االجتماعي أك البيئة "

ِ

المادة ُٗ مف قانكف البيئة فقرة ب
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البند الوؿ  :حماية بيئة العمؿ في قانوف البيئة رقـ  7لسنة1999
نصػػت المػػادة َِ مػػف قػػانكف البيئػػة رقػػـ ٕ لسػػنة ُٗٗٗ " عمػػى صػػاحب المنشػػأة تػػكفير سػػبؿ الحمايػػة
البلزمة لمعامميف كالمجاكريف لممنشأة تنفيذان لشركط السبلمة كالصحة المينيػة ضػد أم تسػرب أك إنبعػاث
ألم ممكثات داخؿ مكاف العمؿ أك خارجو ".
بدايةن البد مف تعريؼ ممكثات اليكاء -:
عرفيا المشرع المصرم بأنيا " أم تغيير فػي خصػائص كمكاصػفات اليػكاء الطبيعػي يترتػب عميػو
حيث ى
(ُ)
خطر عمى صحة اإلنساف كالبيئة "
عرؼ المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة في البػاب األكؿ " تعػاريؼ المػكاد كالعكامػؿ الممكثػة كىػي
كقد ى
أم مػ ػكاد غازي ػػة كان ػػت أك س ػػائمة أك ص ػػمبة أك أدخن ػػة أك أبخػ ػرة أك ركائ ػػح أك إش ػػعاع أك حػ ػ اررة أك كى ػػج
اإلضاءة أك الضجيج أك اإلىت اززات التي قد تؤدم إلى تمكث البيئة أك تدىكرىا "
كبمطالعػػة نػػص المػػادة السػػابقة نجػػد أف المشػػرع قػػد ألػػزـ صػػاحب المنشػػأة

(ِ)

بػػأف يتخػػذ اإلحتياطػػات

كالتدابير البلزمة  ,كتكفير سبؿ الحماية  ,كذلؾ لعدـ تسرب أك انبعاث أم ممكثات لميكاء داخؿ المنشأة

(ّ)

لمعػامميف فييػػا لحمػػايتيـ كسػػبلمتيـ  ,كأيضػان لممجػػاكريف لممنشػػأة  ,كيسػػتكم أف يكػػكف ىػػذا التسػػرب أك

اإلنبعػػاث ناتج ػان عػػف طبيعػػة ممارسػػة المنشػػأة لنشػػاطيا أك بسػػبب خمػػؿ يقػػع فػػي أجيزتيػػا  ,كبالتػػالي ف ػإف
صاحب المنشأة في سبيؿ حماية العامميف كالمجاكريف لممنشأة كتنفيذان لشػركط السػبلمة كالصػحة المينيػة
يقع عميو إختيار اآلالت كالمعدات كالمكاد كأنكاع الكقػكد المناسػبة  ,بحيػث ال ينػتج عنيػا ممكثػات لميػكاء

 ,ككذلؾ يقع عمى عاتقو تجييز المنشأة بالتيكيػة الكافيػة كتركيػب المػداخف المناسػبة كغيرىػا مػف كسػائؿ
تنقية اليكاء .

(ْ)

 جريمة عدـ توفير سبؿ الحماية لمعامميف والمجاوريف لممنشمت مف إنبعاثات غازات أو تمػوثاليواء

محؿ الجريمة :
ممكثات اليكاء في بيئة العمؿ
الركف المادي لمجريمة :
يتخذ الركف المادم في ىذه الجريمة إحدل صكرتيف - :
ُ
ِ
ّ
ْ

المادة ّٔ مف البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ ْ ُْٗٗ/مف قانكف البيئة المصرم
صاحب المنشأة  ,أم شخص طبيعي أك اعتبارم سكاء كاف مالكا أك مستأج ار لمنشاة أك مسئكال عف تشغيميا أك إدارتيا
المنشاة  ,األراضي كالمباني كالمرافؽ كالمعدات المككنة ليا .
أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٗٗ
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األكل ػػى  :ع ػػدـ إلتػ ػزاـ ص ػػاحب المنشػ ػأة بإتخ ػػاذ اإلحتياط ػػات كالت ػػدابير البلزم ػػة لمن ػػع تس ػػرب أك إنبع ػػاث
ممكثات اليكاء داخؿ مكاف العمؿ أك خارجو .

الثانيػػة  :عػػدـ تػػكفير صػػاحب المنشػػأة سػػبؿ الحمايػػة البلزمػػة لمعػػامميف تنفيػػذان لشػػركط السػػبلمة كالصػػحة

المينية .

الركف المعنوي :
يتخػػذ الػػركف المعنػػكم فػػي ىػػذه الجريمػػة صػػكرة القصػػد الجنػػائي العػػاـ  ,الػػذم يتحقػػؽ بمجػػرد عػػدـ إلت ػزاـ
الجاني " صاحب المنشأة " بإتخاذ اإلحتياطات كالتدابير البلزمة لعػدـ تسػرب أك إنبعػاث ممكثػات اليػكاء

داخػػؿ مكػػاف العمػػؿ أك خارجػػو  ,أك بعػػدـ تػػكفير سػػبؿ الحمايػػة البلزمػػة لمعػػامميف تنفيػػذان لشػػركط السػػبلمة
كالصحة المينية عف عمـ كارادة .

العقوبة :
عقكبة مخالفة صاحب المنشأة بغرامة ال تقؿ عف ََُ دينار كال تزيد عمى ََّ دينػار كتعػدد العقكبػة

بتعػػدد المخالفػػات  ,كتتضػػاعؼ فػػي حالػػة التك ػرار باإلضػػافة إلػػى أف مػػف حػػؽ الػػكزير " كزيػػر العمػػؿ "
إغبلؽ المنشأة كميان أك جزئيان أك إيقاؼ أم آلة فييا كذلؾ إلى أف يزيؿ صاحب العمؿ المخالفة .

(ُ)

البند الثاني  :حماية بيئة العمؿ في قانوف العمؿ رقـ  7لسنة2111
ىناؾ صمة كثيقة بيف حمايػة البيئػة مػف جانػب كالتشػريعات التػي تػنظـ أحكػاـ العمػؿ مػف جانػب

آخػػر ,كتتركػػز ىػػذه الصػػمة فػػي أف لمعامػػؿ الحػػؽ فػػي العمػػؿ فػػي بيئػػة مبلئمػػة تكفػػؿ لػػو السػػبلمة المينيػػة
كالشخصية  ,كىك ما يستمزـ كضع ضكابط كحدكد لمعكامؿ التي تؤثر في ىذه البيئة كتجعميػا متفقػة مػع

معايير ىذه السبلمة  ,كىذا الحػؽ حرصػت عميػو مختمػؼ التشػريعات عمػى كفالتػو  ,كقػد حػرص المشػرع
الفمسطيني في قانكف العمؿ رقـ ٕ لسنة َََِ في الفصؿ الرابع عمى السبلمة كالصػحة المينيػة كذلػؾ

فػػي نػػص المػػادة َٗ كالتػػي تػػنص عمػػى " بنػػاءان عمػػى إقتػراح الػػكزير كبالتنسػػيؽ مػػع جيػػات اإلختصػػاص
يصدر مجمس الكزراء األنظمة الخاصة بالصحة كالسبلمة المينية كبيئػة العمػؿ متضػمنة بصػفة خاصػة

ما يمي -:

 -1كسائؿ الحماية الشخصية كالكقائية لمعامميف مف أخطار العمؿ كأمراض المينة .
 -2الشركط الصحية البلزمة في أماكف العمؿ .

 -3كسائؿ اإلسعاؼ الطبي لمعماؿ في المنشأة .
 -4الفحص الطبي الدكرم لمعماؿ .
ُ

راجع نص المادة ُّّ مف قانكف العمؿ رقـ ٕ لسنة َََِ
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كبمطالعػػة نػػص المػػادة السػػابقة نجػػد أف المشػػرع ألػػزـ صػػاحب المنشػػأة بتػػكفير كسػػائؿ السػػبلمة كالصػػحة

المينية كتأميف بيئة العمؿ مف مجمكعة المخػاطر ,كالمخػاطر الطبيعيػة كالميكانيكيػة كمخػاطر اإلصػابة
بالبكتريػػا كالفيركسػػات كمخػػاطر الحريػػؽ كالمخػػاطر الكيميائيػػة  .عمػػى أف المشػػرع أحػػاؿ فػػي بيػػاف حػػدكد

األمػػاكف كاإلشػػتراطات كاإلحتياطػػات البلزمػػة لػػدرء المخػػاطر سػػابقة الػػذكر إلػػى كزيػػر العمػػؿ بنػػاء عمػػى

إقتراحو بالتنسيؽ مع الجيات المختصة  .كفيما يمي تكضيح المخاطر المحيطة ببيئة العمؿ كذلػؾ عمػى
النحك التالي - :
أولً  -المخاطر الميكانيكية :
ألزـ المشرع صاحب المنشأة بإتخاذ جميع اإلحتياطات كالتدابير البلزمة لتكفير كسائؿ السبلمة كالصحة
المينيػػة كت ػأميف بيئػػة العمػػؿ  ,لمكقايػػة مػػف المخػػاطر الميكانيكيػػة مػػف أم خطػػر ينشػػأ عػػف آالت كأدكات
العمؿ كأجيزة كأدكات رفع كجر كسائؿ اإلنتقاؿ كالتداكؿ كنقؿ الحركة كالتشييد كالبناء كغيرىا .

(ُ)

ثانياً  -المخاطر الفيزيائية :
ألػػزـ المشػػرع فػػي قػػانكف العمػػؿ صػػاحب المنشػػأة بتػػكفير كسػػائؿ السػػبلمة كالصػػحة المينيػػة كت ػأميف بيئػػة

العمؿ في أماكف العمؿ بما يكفػؿ الكقايػة مػف المخػاطر الفيزيائيػة الناجمػة عػف التيكيػة كالكطػأه الح ارريػة
كالب ػػركدة كالضكض ػػاء كاإلىتػ ػ اززات كاإلش ػػعاعات الض ػػارة كالخطػ ػرة كتغيػ ػرات الض ػػغط الج ػػكم كاإلض ػػاءة

الكيربائية كاإلستاتيكية كالديناميكية كمخاطر اإلنفجار .

(ِ)

ثالثاً  -المخاطر الكيميائية :

ألػػزـ المشػػرع صػػاحب المنشػػأة بتػػكفير كسػػائؿ الكقايػػة مػػف المخػػاطر الكيميائيػػة الناجمػػة عػػف التعامػػؿ مػػع
المػ ػكاد الكيمائي ػػة الص ػػمبة كالس ػػائمة كالغازي ػػة  ,سػ ػكاء بإس ػػتعماليا أك نقمي ػػا أك تخزيني ػػا أك ال ػػتخمص مني ػػا
كمعالجة نفاياتيا .

(ُ)

رابعاً  -المخاطر البيولوجية :
ألزـ المشرع الفمسطيني عمى صاحب المنشأة بإتخاذ كسػائؿ كقايػة العمػاؿ مػف خطػر اإلصػابة بالبكتيريػا
كالفيركس ػػات كالفطري ػػات كالطفيمي ػػات ,كس ػػائر المخ ػػاطر البيكلكجيػ ػة مت ػػى كان ػػت طبيع ػػة العم ػػؿ تع ػػرض

ُ

المادة َّ مف قرار مجمس الكزراء رقـ ْٗ  ََِْ/الئحة الكقاية لمعامميف مف أخطار العمؿ كأمراض المينة كالتي تنص عمى " يمتزـ

صاحب العمؿ باتخاذ االحتياطات كالتدابير بما يكفؿ الكقاية مف المخاطر الميكانيكية كخاصة المخاطر الناشئة عف -:
 -1اآلالت كالمعدات الميكانيكية
ِ

 -2آالت كأدكات الرفع كالجر "
راجع تعميمات ككزير العمؿ رقـ ْ ََِٓ/الخاص بالمستكيات اآلمنة لشدة الضكضاء في أماكف العمؿ ككذلؾ المادة ٔ مف المخاطر

الفيزيائية مف قرار مجمس الكزراء رقـ ْٗ ََِْ/كالقرار ٓ ََِٓ/لشدة اإلضاءة ك ٔ ََِٓ/لدرجة الح اررة

ُ

راجع المادة ُِ المخاطر الكيميائية مف قرار مجمس الكزراء رقـ ََِْْٗ/
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لظػػركؼ اإلصػػابة بيػػا ,كعمػػى األخػػص التعامػػؿ مػػع الحيكانػػات المصػػابة كمنتجاتيػػا كمخمفاتيػػا كمخالطػػة
اآلدمييف المرضى كالقياـ بخدماتيا .

(ُ)

خامساً  -المخاطر السمبية :

تمتػػزـ المنشػػأة أيض ػان بتػػكفير كسػػائؿ الكقايػػة مػػف المخػػاطر السػػمبية التػػي ينشػػأ الضػػرر مػػف عػػدـ تكافرىػػا

ككس ػػائؿ اإلنق ػػاذ كاإلس ػػعاؼ كالنظ ػػاـ كترتي ػػب أم ػػاكف العم ػػؿ  ,كحص ػػكؿ الع ػػامميف عم ػػى أم ػػاكف لتن ػػاكؿ
األطعمة كالمشركبات كتغيير المبلبس  ,كصيانة األماكف التػي سيسػتخدميا العمػاؿ كالمعػدات المكجػكدة

في ىذه األماكف .

(ِ)

الفرع الثاني  :إستخداـ آلت أو محركات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحدد .
حظػػر المشػػرع الفمسػػطيني فػػي قػػانكف البيئػػة رقػػـ ٕ لسػػنة ُٗٗٗ إسػػتخداـ آالت أك محركػػات أك
مركبات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحددة بمكجػب أحكػاـ ىػذا القػانكف  ,كبمطالعػة نػص المػادة

ِِ مػػف قػػانكف البيئػػة كالتػػي تػػنص عمػػى " ال يجػػكز إسػػتخداـ آالت أك محركػػات أك مركبػػات ينػػتج عنيػػا
عادـ يخالؼ المقاييس المحددة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف "
كجعؿ عقكبة مخالفة نص المادة السابقة بغ ارمػة ال تقػؿ عػف عشػرة دنػانير أردنيػة كال تزيػد عمػى

مائة دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ,كبالحبس مدة ال تقؿ عف يكميف كال تزيد عمى أسبكع,

أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .

(ّ)

بمطالعػػة الػػنص السػػابؽ نجػػده قػػد جػػاء بصػػيغة عامػة كشػػاممة  ,ليشػػمؿ كػػؿ مػػف يسػػتخدـ آلػػة أك
محػػرؾ أك مركبػػة ينػػتج عنيػػا عػػادـ  ,أف يمتػػزـ بالحػػدكد كالمقػػاييس المحػػددة لعػػدـ تجػػاكز العػػادـ لمقػػدر

المسػػمكح بػػو س ػكاء إسػػتخدمت ىػػذه اآلالت كالمحركػػات كالمركبػػات فػػي مكػػاف خػػاص مغمػػؽ كمنشػػأة أك

مصنع أك مكاف عاـ مطركؽ لمكافة كالطريؽ العاـ  ,كلـ يشترط إنبعاث دخاف كثيؼ إنما عادـ يخػالؼ

المقػػاييس المحػػددة  ,كتمتػػزـ جميػػع المنش ػآت بعػػدـ إنبعػػاث أك تسػػرب ممكثػػات الي ػكاء بمػػا يجػػاكز الحػػدكد
المسػػمكح بيػػا كبمػػا يحػػكؿ دكف حػػدكث أم تغييػػر فػػي خصػػائص كمكاصػػفات الي ػكاء يترتػػب عميػػو خطػػر
عمى صحة اإلنساف كالبيئة .

ُ
ِ
ّ
ُ

(ُ)

راجع المادة ُٔ المخاطر البيكلكجية مف قرار مجمس الكزراء ََِْْٗ/
قرار مجمس الكزراء رقـ ُٓ  ََِّ/الخاص بنظاـ الشركط الصحية البلزمة في أماكف العمؿ
راجع نص المادة ٓٔ مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ
احمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة  ,مرجع سابؽ  ,ص ِٖٖ ِْٗ ,
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 جريمة إستخداـ آلت أو محركات ينتج عنيا عادـ يخالؼ المقاييس المحددمحؿ الجريمة :
البيئة اليكائية
الركف المادي لمجريمة :
يتمثػػؿ الػػركف المػػادم فػػي ىػػذه الجريمػػة فػػي إسػػتخداـ آالت أك محركػػات أك مركبػػات ينػػتج عنيػػا عػػادـ
يخالؼ المقاييس المحددة ليذا القانكف حسب نص المادة ِِ مف قانكف البيئة رقـ ٕ. ُٗٗٗ/

الركف المعنوي لمجريمة :
لـ يستكجب القانكف ليذه الجريمة قصدان خاصان  ,بؿ يكفي لقياميا تكافر القصد الجنائي العاـ ,

كالػػذم يقتضػػي تعمػػد إقت ػراؼ الفعػػؿ المػػادم كتعمػػد النتيجػػة المترتبػػة عمػػى ىػػذا الفعػػؿ  ,كالمػػذاف يتحققػػاف

بمجرد إستخداـ الجاني لآلالت أك المحركات أك المركبات التي ينتج عنيا عادـ يجاكز الحدكد القصكل
المسمكح بيا عف عمـ كادراؾ .
العقوبة :
كؿ مف يخالؼ نص المادة السابقة يعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشرة دنانير أردنية كال تزيػد عمػى

مائة دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ,كبالحبس مدة ال تقؿ عف يكميف كال تزيد عمى أسبكع,

أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كذلؾ حسب نص المادة ٓٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/

ويػػرى الباحػػث أف يػػتـ تعػػديؿ العقكبػػة بإضػػافة أف تقضػػي المحكمػػة بكقػػؼ التػػرخيص لمػػدة ال تقػػؿ عػػف
أسبكع كال تزيد عمى ستة أشير كفي حالة العكد يجكز ليا الحكـ بإلغاء الترخيص .
المطمب الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف النفايات والمواد المشعة
سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب الى أربعة فركع نتناكؿ في الفرع االكؿ إلقاء أك معالجة أك حرؽ القمامة

كالمخالفات الصمبة في غير األماكف المخصصة ليا  ,كفي الفرع الثاني الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية
مف المكاد كالنفايات الخطرة  ,كفي الفرع الثالث الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف المكاد المستنفذة
لطبقة األكزكف  ,كفي الفرع الرابع الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف النشاط اإلشعاعي كالمكاد المشعة

 .كذلؾ عمى النحك التالي- :
الفرع الوؿ  :إلقاء أو معالجة أو حرؽ القمامة والمخالفات الصمبة في غير األماكف المخصصة ليا
أمر شائعان كشبو يكمي
تنتشر ظاىرة حرؽ النفايات كالقمامة في قطاع غزة  ,حيث أصبحت ان

بسبب تكدسيا في الطرقات كاألزقة  ,كضعؼ قدرة البمديات عمى التخمص منيا .حيث يتـ حرؽ
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النفايات دكف مراعاة المخاطر الصحية كالبيئية لذلؾ .حيث أف النفايات المنزلية تنبعث منيا الركائح
الكريية الناتجة عف تعفنيا بسبب الجراثيـ كالبكتيريا كالطفيميات ,إلى جانب إنتشار األبخرة المييجة

المشبعة بالغازات السامة.

(ُ)

كغالبا ما يمجأ السكاف إلى حرؽ كميات النفايات تفاديان لمركائح الكريية

المنبعثة منيا ,كانتشار القكارض كالبعكض الذم يتكاثر في أماكف تجميعيا داخؿ الحاكيات المخصصة
ليا أك الممقاة في الطرقات كاألزقة  .كحيث أف ىذه الطريقة تزيد اآلثار السمبية لمنفايات عمى الصحة
العامة كمككنات البيئة ,ككنيا تحتكم عمى كميات كبيرة مف الببلستيؾ كالكرتكف كالكرؽ التي تنتج

غازات سامة  ,تشكؿ بمجمميا خط انر عمى صحة السكاف كالبيئة .حيث أف ىذا الدخاف الناتج عف حرؽ

آثار سمبية عمى الجياز التنفسي كالعصبي كالبصرم لئلنساف ,كقد تؤثر ىذه
النفايات الصمبة لو ان

الغازات عمى القدرة اإلنجابية لئلنساف ككالدة أجنة مشكىة ,كزيادة نسب السرطانات المختمفة ,فضبلن
عف التأثيرات الخطيرة التي تؤدم إلى زيادة نسب تمكث اليكاء كالتربة كالمياه الجكفية .

(ِ)

فكاف البد مف تدخؿ المشرع لمعالجة ىذه الظاىرة لما ليا مف آثار ضارة جدنا عمى صحة اإلنساف
كالبيئة  ,حيث أف اإلدارة الخاطئة السائدة لمنفايات الصمبة كالمياه العادمة قد ساىمت في خمؽ سمسمة
مف المشاكؿ البيئية مثؿ- :
ُ) تدىكر جكدة المياه كتمكث المياه .
ِ) تمكث الشاطئ كمياه البحر.
ّ) تمكث اليكاء.
ْ) تدىكر المصادر الطبيعية كالتنكع الحيكم.
ٓ) تشكيو المنظر العاـ كالقيـ الجمالية .
ٔ) تآكؿ األرض كتدىكرىا .

(ُ)

كقد جاء قانكف البيئة رقـ ٕ ُٗٗٗ/كخاصة المادة ِّ منو عمى حظر إلقاء أك معالجة أك حرؽ

القمامة كالمخمفات الصمبة إال في األماكف المخصصة لذلؾ  .ككذلؾ قرار رئيس سمطة جكدة البيئة

ُ نبيمة عبد الحميـ كامؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص َُّ
ِ كتقػكؿ إحصػائيات إف قطػاع غػزة الػذم يقطنػو زىػاء مميػكف كََٕ ألػؼ نسػػمة ينػتج يكميػا نحػك ََُٔ طػف يكميػا مػف النفايػات ,يػتـ ترحيػؿ أقػػؿ
م ػػف ثم ػػث كمياتي ػػا فق ػػط إل ػػى مكب ػػات النفاي ػػات الرئيس ػػة .مق ػػاؿ بعنػ ػكاف" تك ػػدس النفاي ػػات ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة " نشػ ػرتيا فمس ػػطيف ب ػػرس عم ػػى مكقعي ػػا`
اإلليكتركني عمى الرابط http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=55501
ُ

بحث بعنكاف تمكث اليكاء كالضجيج في فمسطيف ممحؽ البيئة كالتنمية  ,صحيفة األياـ  ,راـ اهللََِْ/ُِ/ٕ ,
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رقـ ٓ َُِِ/بشأف تعميمات إدارة النفايات الصمبة حيث جاء نص المادة ُِ منيا بحظر الحرؽ
المكشكؼ أك العشكائي لمنفايات الصمبة كذلؾ عمى النحك التالي - :
 المادة  23مف قانوف البيئة رقـ  7لسنة1999تنص المادة ِّ عمى أنو " يحظر إلقاء أك معالجة أك حرؽ القمامة كالمخمفات الصػمبة إال فػي
األماكف المخصصة لذلؾ كفقان لمشركط المحددة مف قبؿ الك ازرة بما يكفؿ حماية البيئة "

بداي ػةن البػػد مػػف تعريػػؼ النفايػػات الصػػمبة كىػػي كمػػا عرفيػػا المشػػرع فػػي قػػانكف البيئػػة فػػي البػػاب األكؿ "

تعاريؼ "

" أم نفايػػات غيػػر النفايػػات الخطػػرة أك القمامػػة الناشػػئة مػػف مختمػػؼ النشػػاطات المنزليػػة أك التجاريػػة أك

الزراعية كالصناعية كالعمرانية ك الركاسب الناتجة عف محطات معالجة المياه العادمة "

كقد أناط المشرع بسمطة جكدة البيئة بالتعاكف مع الجيات المختصػة بتحديػد مكاصػفات أمػاكف الػتخمص

مف النفايات الصمبة .

(ُ)

كبمطالعػػة نػػص المػػادة السػػابقة نجػػد أف المشػػرع حظػػر حظ ػ انر مطمق ػان إلقػػاء أك معالجػػة أك حػػرؽ القمامػػة

كالمخمفات الصمبة إال في األماكف المخصصة لذلؾ  ,كفقان لمشركط المحددة مف قبؿ الػك ازرة كبػذلؾ نجػد

أف المشرع قد حظر نكعيف مف التعامؿ مع القمامة كالمخمفات الصمبة .

األ وؿ  :حظ ػػر إلق ػػاء أك ح ػػرؽ القمام ػػة م ػػف الن ػػاس عام ػػة حي ػػث حظ ػػر المش ػػرع إلق ػػاء القمام ػػة ف ػػي غي ػػر
األماكف المخصصة ليا كفي غير الصناديؽ المخصصة لذلؾ مف كافة الناس .
الث ػػاني  :حظ ػػر المش ػػرع بمقتض ػػاىا عم ػػى الق ػػائميف عم ػػى جم ػػع القمام ػػة أك نقمي ػػا كمعالجتي ػػا كالمخمف ػػات

الصمبة إال في المناطؽ أك األماكف المخصصة لذلؾ .

كقد جعؿ المشرع عقكبة مخالفة إلقاء أك معالجة أك حػرؽ القمامػة كالمخمفػات الصػمبة فػي غيػر األمػاكف

المخصصة لذلؾ بغرامة ال تقؿ عف عشرة دنانير أردنية كال تزيد عمى مائة دينػار أك مػا يعادليػا بالعممػة
المتداكلة قانكنان ,كبالحبس مدة ال تقؿ عف يكميف كال تزيد عمى أسبكع ,أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .

(ُ)

ويػػػرى الباحػػػث أف المشػػرع ل ػػـ يتخيػػر الحػػؿ األفض ػػؿ عنػػدما سػػمح بػػالتخمص م ػػف القمامػػة بحرقيػػا ف ػػي
األمػػاكف المخصصػػة لػػذلؾ حسػػب نػػص المػػادة ِّ مػػف قػػانكف حمايػػة البيئػػة  ,كذلػػؾ ألف حػػرؽ القمامػػة
يؤدم إلى تمكيث البيئة اليكائية كانبعاث الغازات السامة منيا فضبلن عف إىدار عناصرىا التي يمكف أف

ُ
ُ

المادة ٗ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
راجع نص المادة ٓٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
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يتـ إعادة تػدكيرىا كاإلسػتفادة مػف مككناتيػا عػف طريػؽ المصػانع المخصصػة لػذلؾ  ,كقػد كصػمت الػدكؿ

المتقدمػػة إلػػى الكثيػػر فػػي إعػػادة تػػدكير النفايػػات كاإلسػػتفادة منيػػا  ,ككػػاف حري ػان بػػو الػػنص عمػػى ضػػركرة

العمػػؿ عمػػى إيجػػاد البػػدائؿ كتكميػػؼ الجيػػات المختصػػة بإيجػػاد الحػػؿ األنسػػب كأف تكػػكف عمميػػة الحػػرؽ
مؤقتة لحيف إيجاد البدائؿ .

كقد عالج المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة النفايات الصمبة في المػكاد مػف ٕ إلػى َُ  ,لتقػكـ الػك ازرة
بالتنسيؽ مع الجيات المختصة لكضع الخطط كالسياسات إلدارة النفايات الصػمبة كتحديػد أسػاليب نقميػا

كتخزينيػػا كمكاقػػع الػػتخمص منيػػا كاتخ ػاذ التػػدابير البلزمػػة لتقميػػؿ إنتاجيػػا إلػػي أكبػػر حػػد ممكػػف  ,كاعػػادة
إستخداميا أك تدكيرىا ككذلؾ تحديد أماكف التخمص منيا  ,ككذلؾ أكجػب المشػرع الجيػات كاألفػراد عنػد
القيػػاـ ب ػالحفر كالبنػػاء أك اليػػدـ أك التعػػديف أك نقػػؿ مػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ مػػف مخمفػػات أك أتربػػة  ,بإتخػػاذ

اإلحتياطات البلزمة لمتخزيف أك النقؿ اآلمف ليا لمنع أم تمكث بيئي .

(ُ)

كإلعماؿ الكاجبات التي نص الشارع عمييا يستكجب أف يتـ نقؿ كتخزيف ىذه المخمفػات كاألتربػة بطريقػة
تضمف عدـ تطايرىػا حتػى ال تسػبب تمػكث اليػكاء  ,كمػا يجػب م ارعػاة أف يكػكف نقػؿ ىػذه المخمفػات فػي

حاكيات أك أكعية خاصة  ,كذلؾ بإستخداـ سيارات نقؿ معػدة كمرخصػة ليػذا الغػرض  ,كأف تكػكف ىػذه

السيارات مجيزة بصندكؽ أك غطاء يمنع إنتشار ىذه المخمفات كاألتربة في اليكاء .

(ِ)

 جريمة إلقاء أو معالجة أو حػرؽ القمامػة والمخالفػات الصػمبة فػي غيػر األمػاكف المخصصػةلذلؾ
محؿ الجريمة :
البيئة اليكائية

الركف المادي لمجريمة :
يتخػػذ الػػركف المػػادم فػػي ىػػذه الجريمػػة إحػػدل الصػػكر التاليػػة كىػػي اإللقػػاء كالمعالجػػة كالحػػرؽ كذلػػؾ عمػػى
النحك التالي :
اإللقاء – كيتمثؿ في إلقاء القمامة كالمخمفات الصمبة في غير األماكف المخصصة ليا .
المعالجة – كيتمثؿ في معالجة القمامة كالمخمفات الصمبة في غير األماكف المخصصة ليا .

الحرؽ -كيتمثؿ في حرؽ القمامة كالمخمفات الصمبة في غير األماكف المخصصة ليا .

ُ
ِ

راجع نص المادة َُ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ُْٗ
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الركف المعنوي :
يتخػػذ الػػركف المعنػػكم فػػي ىػػذه الجريمػػة صػػكرة القصػػد الجنػػائي العػػاـ  ,الػػذم يتحقػػؽ بمجػػرد قيػػاـ الجػػاني
بإلقاء أك معالجة أك حرؽ القمامة كالمخمفات الصمبة محؿ الجريمة فػي غيػر األمػاكف المخصصػة لػذلؾ

عف عمـ كادراؾ .

(ُ)

العقوبة :
كػؿ مػػف يخػالؼ نػػص المػادة السػػابقة يعاقػب بغ ارمػػة ال تقػؿ عػػف عشػرة دنػػانير أردنيػة كال تزيػػد عمػى مائػػة

دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ,كبالحبس مدة ال تقػؿ عػف يػكميف كال تزيػد عمػى أسػبكع ,أك
بإحدل ىاتيف العقكبتيف

()2

كقد صدر قرار لرئيس سمطة جػكدة البيئػة رقػـ ٓ لسػنة َُِِ بشػأف تعميمػات إدارة النفايػات الصػمبة ,

كيتضمف سبعة فصكؿ لتشمؿ تعارؼ كأحكاـ كأكليات إدارة النفايات الصمبة كجمعيا كنقميا كاسػترجاعيا
كالػػتخمص منيػػا  ,كسػػبؿ الرقابػػة كالتفتػػيش عمػػى الجيػػات القائمػػة عمػػى جمػػع كنقػػؿ النفايػػات مػػع ممحػػؽ

لتصػ ػنيؼ النفاي ػػات كممحػ ػؽ آخ ػػر لمخص ػػائص الت ػػي تجع ػػؿ النفاي ػػات خطػ ػرة  .ليك ػػكف الي ػػدؼ م ػػف ى ػػذه
التعميمػػات التأكػػد مػػف إدراة النفايػػات الصػػمبة إدارة سػػميمة بطريقػػة تسػػاعد عم ػى تقميميػػا كاالسػػتفادة المثمػػى
منيا كالحد قدر اإلمكاف مف اآلثار الضارة الناجمة عنيا كالتي تؤثر عمى اإلنساف كالبيئة .

(ّ)

الفرع الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف المواد والنفايات الخطرة .
حظر المشرع مجمكعػة مػف األفعػاؿ التػي تتصػؿ بػالمكاد كالنفايػات الخطػرة حيػث حظػر المشػرع

حظػ انر مطمقػان إسػػتيراد النفايػػات الخطػرة إلػػى فمسػػطيف ككػػذلؾ حظػػر مركرىػػا عبػػر األ ارضػػي الفمسػػطينية أك
المياه اإلقميمية أك المناطؽ اإلقتصادية الخاصة إال بتصريح مف الك ازرة .

(ُ)

كقبؿ ذلؾ البد مػف تعريػؼ المػكاد كالنفايػات الخطػرة حيػث عرفيػا المشػرع فػي قػانكف البيئػة رقػـ ٕ لسػنة

ُٗٗٗ في باب " التعاريؼ " المادة ُ .
 -1المواد الخطرة :
" كىي المكاد أك المركبات ذات الخػكاص الخطػرة التػي تشػكؿ ضػر انر عمػى البيئػة مثػؿ المػكاد السػامة

أك المكاد المشعة أك المكاد المعدية بيكلكجيان أك المكاد القابمة لئلنفجار أك اإلشتعاؿ " .
ُ
ِ
ّ
ُ

عبد الفتاح مراد  ,مرجع سابؽ  ,ص ِٔٔ
راجع نص المادة ٓٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
نص المادة ِ مف تعميمات رئيس سمطة البيئة رقـ َُِِٓ/
المادة ُّ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
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 -2النفايات الخطرة :
" كىي مخمفات األنشطة كالعمميات المختمفة أك رمادىا المحتفظة بخكاص المكاد الخطرة كالتي

ليس ليا إستخدامات تالية مثؿ النفايات النككية كالنفايات الصمبة كالنفايات الناتجة عػف تصػنيع
أم مف مستحضػرات الصػيدلية كاألدكيػة كالمػذيبات العضػكية أك األصػباغ كالػدىانات كالمبيػدات

أك غيرىا مف المكاد الخطرة " .

(ُ(

كقد عالج المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة المكاد كالنفايػات الخطػرة فػي المػكاد " ُُُّ,ُِ,
" حيث تحدث في المادة ُُ عمى أف تصدر الك ازرة بالتنسيؽ مػع الجيػات المختصػة قائمػة أك
أكثر بالمكاد كالنفايات الخطرة .

أمػ ػػا المػ ػػادة ُِ فقػ ػػد حظػ ػػر المشػ ػػرع تصػ ػػنيع أك تخ ػ ػزيف أك تكزيػ ػػع أك إسػ ػػتعماؿ أك معالجػ ػػة أك

ال ػػتخمص م ػػف أم مػ ػكاد أك نفاي ػػات خطػ ػرة سػ ػكاء س ػػائمة أك ص ػػمبة أك غازي ػػة إال كفقػ ػان لؤلنظم ػػة
كالتعميم ػات التػػي تحػػددىا الػػك ازرة كيقصػػد بيػػا " سػػمطة جػػكدة البيئػػة " حيػػث أنػػو قػػد يترتػػب عمػػى

إستخداـ المكاد كالنفايات الخطرة آثا انر قد تمحؽ األذل كالضرر الجسيـ بالبيئة بشكؿ عاـ كالبيئة
اع األصػػكؿ الصػػحيحة فػػي
اليكائيػػة خاصػػة كذلػػؾ بإحتمػػاؿ كقػػكع تس ػريب ليػػذه الم ػكاد إف لػػـ ت ػر ً
حفظيا كالتعامؿ معيا .

 حظر إستيراد أو مرور النفايات الخطرة إلى فمسطيف .عالجػػت المػػادة ُّ مػػف قػػانكف البيئػػة صػػكرتيف إلسػػتيراد أك مػػركر النفايػػات الخط ػرة إلػػى فمسػػطيف كذلػػؾ
عمى النحك اآلتي -:
األولى  -إستيراد النفايات الخطرة إلى فمسطيف :
حيث جاء نص المادة ُّ مف قانكف البيئة فقرة ُ " يحظر إستيراد النفايات الخطرة إلى فمسطيف "

حيث حظر المشػرع ىنػا حظػ انر مطمقػان بػدكف إسػتثناء إسػتيراد المػكاد كالنفايػات الخطػرة كىػك محظػكر فػي

جميع األحكاؿ  ,ال يرد عميو إجازة كلـ يخكؿ المشرع أية جية بمنح ترخيص لذلؾ

واإلسػػتيراد ىػػك تعبيػػر يسػػكد فػػي المجػػاؿ االقتصػػادم  ,يطمػػؽ عمػػى عمميػػة قانكنيػػة مشػػركعة تتمثػػؿ فػػي

إدخاؿ سمعة إلى نطاؽ اإلقميـ سػكاء بصػحبة شػخص أك عػف طريػؽ شػحنيا مػف الخػارج  ,كىػذا المعنػي

العاـ يسرم عمى إستيراد المػكاد كالسػمع التػي يجػكز إسػتيرادىا  ,أمػا إسػتيراد المػكاد كالنفايػات الخطػرة فقػد
حظر المشرع إستيرادىا .

ُ

راجع الباب األكؿ تعاريؼ  ,الفصؿ األكؿ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
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كلػػذلؾ يػػرل بعػػض الفقػػو أف تعبيػر اإلسػػتيراد يعنػػي إدخػػاؿ ىػػذه المػكاد المحظػػكرة إلػػى نطػػاؽ اإلقمػػيـ بػػأم

صكرة كانت .

(ُ)

ويػػرى الباحػػث مػػدلكؿ اإلسػػتيراد يشػػمؿ كيتسػػع كػػذلؾ ليشػػمؿ كافػػة صػػكر اإلدخػػاؿ المػػادم ليػػذه المػكاد ,
س ػكاء عػػف طريػػؽ البحػػر أك البػػر كيقتضػػي إسػػتيراد الم ػكاد كالنفايػػات الخط ػرة ب ػأف يقػػكـ أحػػد األشػػخاص
بإحضار ىذه المكاد مف الخارج بأم طريقة الميـ ىك إدخاليا الببلد .

كقػػد أحسػػف المشػػرع الفمسػػطيني بحظ ػر إسػػتيراد النفايػػات الخط ػرة حظ ػ انر مطمق ػان دكف التػػرخيص ألم جي ػة

كانت بإعطاء تصريح أك رخصة اإلستيراد .

(ِ)

كقػػد جعػػؿ المشػػرع عقكبػػة إسػػتيراد النفايػػات الخط ػرة إلػػى فمسػػطيف بالسػػجف المؤبػػد مػػع اإلشػػغاؿ الشػػاقة

كمصادرة النفايات أك إتبلفيا عمى نفقة المخالؼ .

(ّ)

الصورة الثانية  -مرور النفايات الخطرة :
حظػ ػػر المشػ ػػرع مػ ػػركر النفايػ ػػات الخط ػ ػرة عبػ ػػر األ ارضػ ػػي الفمسػ ػػطينية أك الميػ ػػاه اإلقميميػ ػػة أك المنػ ػػاطؽ
االقتصػػادية الخالصػػة كذلػػؾ دكف الحصػػكؿ عمػػى تص ػريح خػػاص مػػف الػػك ازرة فػػي المػػادة ُّ مػػف قػػانكف

البيئة الفقرة الثانية كذلؾ عمى النحك التالي "

ب -يحظر مركر النفايات الخطرة عبر األراضي الفمسطينية أك المياه اإلقميمية أك المناطؽ اإلقتصادية
الخالصة إال بتصريح خاص مف الك ازرة "

كبمطالعػػة الفق ػرة الثانيػػة مػػف نػػص المػػادة ُّ نجػػد أف المشػػرع لػػـ يحظػػر مػػركر النفايػػات الخط ػرة حظ ػ انر

مطمقان بؿ البد مف الحصكؿ عمى تصريح خاص مف الك ازرة .

ويرى الباحث أنو كاف يجب عمى المشرع حظر مركر النفايات الخطرة حظػ انر مطمقػان دكف مػنح إذف ألم
جية كانت ألنو ميما بمغت درجات التأميف فػي عمميػة النقػؿ كالمػركر فأنػو مػف المحتمػؿ أف يتسػرب أم
غػػازات أك إشػػعاعات مػػف ىػػذه النفايػػات لػػذلؾ فأنػػو مػػف األفضػػؿ منػػع دخكلي ػا الػػببلد مػػف األسػػاس دكف

إستثناء ككذلؾ لعدـ كجكد مصمحة قصكل مف مركر ىذه النفايات داخؿ إقميـ الدكلة .

كعميػػو نػػدعك المشػػرع الفمسػػطيني بتعػػديؿ نػػص المػػادة ُّ الفق ػرة الثانيػػة لتكػػكف كالتػػالي " يحظ ػر مػػركر
النفايات الخطرة عبر األراضي الفمسطينية أك المياه اإلقميميػة أك المنػاطؽ اإلقتصػادية الخالصػة " كذلػؾ

بحذؼ عبارة " إال بتصريح خاص مف الك ازرة " .

ُ
ِ
ّ

أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص َُٔ
المادة ُّ الفقرة الثانية مف قانكف البيئة رقـ ٕ" ُٗٗٗ/
راجع نص المادة ّٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
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كق ػػد جع ػػؿ المش ػػرع عقكب ػػة م ػػركر النفاي ػػات الخطػ ػرة عب ػػر األ ارض ػػي الفمس ػػطينية أك المي ػػاه اإلقميمي ػػة أك

المناطؽ اإلقتصادية الخالصة كذلؾ دكف الحصكؿ عمى تصريح خاص مف الك ازرة بغرامة مالية ال تقػؿ
عف ثبلثة آالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشريف ألؼ دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنػان ,أك

الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات كال تزيد عمى خمس عشرة سنة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

(ُ)

 جريمة إستيراد أو مرور النفايات الخطرة إلى فمسطيفمحؿ الجريمة :
البيئة بشكؿ عاـ كالبيئة اليكائية بشكؿ خاص .
الركف المادي لمجريمة :
يتخذ الركف المادم ليذه الجريمة إحدل الصكر التالية -:
ُ -إستيراد النفايات الخطرة إلى فمسطيف .
ِ -م ػػركر النفاي ػػات الخطػ ػرة عب ػػر األ ارض ػػي الفمس ػػطينية أك المي ػػاه اإلقميمي ػػة أك المن ػػاطؽ اإلقتص ػػادية
الخالصة بدكف تصريح خاص .
كبالتالي فإف الركف المادم ليذه الجريمة يتحقؽ بإستيراد النفايات الخطرة مف خػارج الػببلد كادخاليػا إلػى

األ ارضػ ػػي الفمسػ ػػطينية ,ككػ ػػذلؾ مركرى ػ ػػا عبػ ػػر األ ارضػ ػػي الفمس ػ ػػطينية أك الميػ ػػاه اإلقميميػ ػػة أك المن ػ ػػاطؽ
اإلقتصادية الخالصة بدكف ترخيص .
الركف المعنوي :

يتخذ الركف المعنكم ليذه الجريمة صكرة القصد الجنائي العاـ الذم يتحقؽ بمجرد إستيراد
النفايات الخطرة  ,أك السماح بدخكليا أك مركرىا في أراضي السمطة الفمسطينية أك المياه اإلقميمية أك

المناطؽ اإلقتصادية الخالصة دكف ترخيص  ,عف عمـ كادراؾ .
العقوبة :

كؿ مف يخالؼ نص المادة " ُّ " الفقرة " أ " كىي استيراد النفايات الخطػرة يعاقػب بالسػجف المؤبػد

مع األشغاؿ الشاقة كمصػادرة النفايػات أك إتبلفيػا عمػى نفقػة المخػالؼ  .كيعاقػب كػؿ مػف يخػالؼ نػص
المػػادة " ُّ " الفق ػرة " ب"

بغ ارمػػة ماليػػة ال تقػػؿ عػػف ثبلثػػة آالؼ دينػػار أردنػػي كال تزيػػد عمػػى عش ػريف

ألؼ دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ,أك الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنكات كال تزيػد عمػى
خمس عشرة سنة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .

ُ
ُ

()1

راجع نص المادة ّٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
المادة ّٔ مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ

- 112 -

الفرع الثالث  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف المواد المستنفذة لطبقة األوزوف .

()1

طبقػػة األكزكف ىػػي إحػػدل طبقػػات الغػػبلؼ الجػػكم  ,تقػػع فػػي طبقػػة الستراتكسػػفير كتحتػػكم عمػػى
كثافػػة عاليػػة مػػف جزيئػػات غػػاز األكزكف  ,كتقػػكـ بحمايػػة األرض مػػف الجػػزء الضػػار مػػف األشػػعة فػػكؽ

البنفسجية .

(ِ)

جػػاء المشػػرع الفمسػػطيني فػػي الحفػػاظ عمػػى طبقػػة األكزكف كالحػػد مػػف إسػػتنزافيا  ,بالعمػػؿ كفق ػان

لممعاىػػدات الدكليػػة الممتزمػػة بيػػا فمسػػطيف فػػي الحػػد مػػف إسػػتنزاؼ طبقػػة األكزكف كالحفػػاظ عمييػػا  ,كفػػي

سػػبيؿ ذلػػؾ ألقػػى عمػػى عػػاتؽ الػػك ازرة " سػػمطة جػػكدة البيئػػة " العمػػؿ عمػػى إتخػػاذ اإلجػراءات المناسػػبة فيمػػا
يتعمػػؽ باسػػتيراد أك إنتػػاج أك إسػػتعماؿ أم م ػكاد كيماكيػػة تسػػبب ضػػر انر لطبقػػة األكزكف حيػػث جػػاء نػػص

المادة ِْ مف قانكف البيئة عمى أنو- :

" تعمػػؿ الػػك ازرة عمػػى الحػػد مػػف إسػػتنزاؼ طبقػػة األزكف كفقػان لمػػا نصػػت عميػػو المعاىػػدات الدكليػػة التػػي

تمتزـ بيا فمسطيف كذلػؾ بإتخػاذ اإلجػراءات المناسػبة فيمػا يتعمػؽ بإسػتيراد أك إنتػاج أك إسػتعماؿ أيػة مػكاد

كيماكية تسبب ضر انر لذلؾ ".

كبالتػػالي يقػػع عمػػى عػػاتؽ سػػمطة جػػكدة البيئػػة بإصػػدار ل ػكائح كجػػداكؿ لتحديػػد الم ػكاد المسػػتنفذة لطبقػػة

األكزكف .

و يػػرى الباحػػث أنػػو كػػاف مػػف األفضػػؿ لممشػػرع الفمسػػطيني لػػك نػػص بصػريح العبػػارة بحظػػر اإلتجػػار أك
االسػػػتيراد أك الحيػ ػػازة أك اإلسػ ػػتخداـ فػ ػػي الم ػ ػكاد المسػػػتنفذة لطبقػ ػػة األكزكف بالمخالفػ ػػة لمق ػ ػكانيف كالم ػ ػكائح
كالق اررات الك ازرية .

لذلؾ نرل أف يتـ تعديؿ المادة ِْ مف قانكف البيئة لتصبح كاآلتي -:
" يحظػػر االتجػػار غيػػر المشػػركع فػػي الم ػكاد المسػػتنفذة لطبقػػة األكزكف أك إسػػتخداميا فػػي الصػػناعة أك

إستيرادىا أك حيازتيا بالمخالفة لمقكانيف أك الق اررات الك ازرية المنظمة لذلؾ " .

الفرع الرابع  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف النشاط اإلشعاعي والمواد المشعة .
مع إكتشاؼ األشعة المؤينة عاـ ُٖٔٗ كمع تطبيقاتيا  ,بدأت اآلثار السمبية ليا في الظيػكر فيمػا

يتعمػػؽ بإصػػابات العامػػؿ فػػي مجػػاؿ اإلشػػعاع (ُ) ,كت ازيػػد مخاطرىػػا الصػػحية كالبيئيػػة  ,إتجيػػت ال ػدكؿ
ُ

المكاد المستنفذة لطبقة األكزكف " المكاد التي تتميز بثباتيا الكيميائي في طبقة الغبلؼ الجكم القريب مف سطح األرض كتحتكم عمى ذرة أك

أكثر مف الكمكر أك البركـ أك كمييما معا كتبدأ في تفاعبلت متسمسمة في طبقة الستراتكسفير الجكم تؤدم إلى نفاذ األكزكف راجع اشرؼ ىبلؿ –
المكسكعة الجنائية البيئية  ,مرجع سابؽ  ,ص ُْٕ

ِ

سمير حامد الجماؿ  ,الحماية القانكنية لمبيئة  ,القاىرة دار النيضة العربية ََِٕ  ,ص ٖٕ
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كالمنظمات المعنية إلبراـ اإلتفاقيات الدكلية لمكاجية تمؾ المخػاطر  ,ككػاف عمػى الػدكؿ أف تكاكػب ىػذه

المجيكدات بتشريعات داخمية لتنظيـ األنشطة أك المنشآت التي قد ينتج عنيا أنشػطة إشػعاعية أك مػكاد
مشػػعة .

(ِ)

كاإلشػػعاع ىػػك ظػػاىرة فيزيائيػػة تشػػير إلػػى صػػكرة مػػف صػػكر إنتقػػاؿ الطاقػػة  ,كىنػػاؾ مصػػادر

طبيعية لئلشعاعات كأخرل صناعية  ,كيتـ تصنيؼ اإلشعاعات مف حيث النكع إلى - :

أ -مكج ػػات كيركمغناطيس ػػية مث ػػؿ الض ػػكء المرئ ػػي  ,مكج ػػات الرادي ػػك كالػ ػرادار كاألش ػػعة ف ػػكؽ
البنفس ػػجية كتح ػػت الحمػ ػراء كاألش ػػعة الس ػػينية كأش ػػعة جام ػػا كتتح ػػرؾ ى ػػذه المكج ػػات بس ػػرعة

الضكء .

ة -جزيئات ذرية ثانكية مثؿ أشعة ألفا كبيتا كالنيتكرنات كالبركتكنات .
ج -مكجات ميكانيكية مثؿ المكجات الصكتية كالفكؽ صكتية .

(ّ)

أمػػا مػػف حيػػث التػػأثير فتنقسػػـ اإلشػػعاعات إلػػى نػػكعيف  ,ىمػػا اإلشػػعاعات المؤينػػة كاإلشػػعاعات غيػػر
المؤينة.

(ْ)

كتعرؼ المادة المشعة بأنيا " أم مادة تحتكم عمى كاحد أك أكثر مف النكيػدات المشػعة بحيػث ال يمكػف

إىماؿ نشاطيا اإلشعاعي أك تركيزىا طالما يسبب قمؽ مف ناحية الكقاية مف اإلشعاع "

(ُ)

كقػػد نظػػـ قػػانكف البيئػػة الفمسػػطيني رقػػـ ٕ لسػػنة ُٗٗٗ المػػادة ِٕ منػػو " أنػػو ال يجػػكز أف يزيػػد مسػػتكل

النش ػػاط اإلش ػػعاعي أك تركيػ ػزات المػ ػكاد المشػ ػعة الص ػػادرة ع ػػف المنش ػػاة أك أم نش ػػاط آخ ػػر ع ػػف الح ػػدكد
المسمكح بيا كالتي تحددىا الجيات المختصة " .

حيث يعتبر اإلشعاع مف المكاد كالعكامؿ الممكثة لمبيئة طبقان لنص المادة ُ مف البػاب األكؿ مػف قػانكف

البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في الفصؿ األكؿ " تعاريؼ " حيث عرؼ المكاد كالعكامؿ الممكثة بأنيا " أية
مكاد غازية كانت أك سائمة أك صمبة أك أدخنة أك أبخرة أك ركائح أك إشعاع أك حػ اررة أك كىػج اإلضػاءة

أك الضجيج أك اإلىت اززات التي تؤدم إلى تمكث البيئة كتدىكرىا "

كبمطالعة نص المادة ِٕ نجد أف القانكف قد ألػزـ أصػحاب المنشػآت أك األفػراد فػي نشػاط أك أم فعػؿ

إيج ػػابي أك س ػػمبي ي ػػؤدم إل ػػى زي ػػادة النش ػػاط اإلش ػػعاعي أك تركيػ ػزات المػ ػكاد المش ػػعة ب ػػاليكاء ع ػػف الح ػػد
المسمكح بيا  ,كالتي تقكـ بتحديدىا سمطة جكدة البيئة بالتعاكف مع بعض الجيات المعنية  ,كقد قامت
ُ
ِ
ّ
ْ

ىدل حامد قشقكش  ,مرجع سابؽ  ,ص ٗ
أحمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة  ,مرجع سابؽ  ,ص ِّٗ
اإلشعاع ماىيتو تطبيقاتو كآثاره  ,نشرة تكعية مف إصدار سمطة البيئة  َُُِ ,ص ُ
اإلشعاعات المؤينة " اإلشعاعات ذات الطاقة الكافية إلثارة أك تأيف الذرات التي تتفاعؿ معيا كمنيا أشعة ألفا كبيتا كجاما كاألشعة السينية

كالنيتمركنات
أما اإلشعاعات غير الؤينة ىي التي ال تمتمؾ الطاقة الكافية لتسبب تاييف أك إثارة الذرات كمنيا الضكء المرئي ,األشعة تحت الحمراء  ,الميزر
كمكجات الراديك كالمكجات الكيركماغناطيسية المستخدمة في االتصاالت البلسمكية " تعميمات سمطة البيئة لسنةََِٓ بشاف معايير األماف
األساسية لمكقاية مف اإلشعاع المؤيف "

ُ

تعميمات صادرة عف سمطة البيئة لسنةََِٓ بشاف معايير األماف األساسية لمكقاية مف اإلشعاع المؤيف
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سػػمطة جػػكدة البيئػػة بإصػػدار البلئحػػة التنفيذيػػة الخاصػػة بالكقايػػة مػػف اإلشػػعاع بإصػػدارىا تعميمػػات بشػػأف
معػػايير األمػػاف األساسػػية لمكقايػػة مػػف اإلشػػعاعات المؤينػػة بحيػػث تيػػدؼ إلػػى تحديػػد المتطمبػػات البلزمػػة
لحماية اإلنساف كالبيئة مف اآلثار الضارة لئلشعاع دكف إعاقة اإلستخدامات المبررة .

(ُ)

كاشتممت البلئحة التنفيذيػة عمػي سػتة أبػكاب شػممت التعػاريؼ المتعمقػة باإلشػعاعات المؤينػة كالتػراخيص
كاإلعفاءات  ,ككذلؾ القكاعد األساسية لمممارسات التػي ينػتج عنيػا التعػرض لئلشػعاع المػؤيف  ,ككػذلؾ

الكقايػ ػػة التشػ ػػغيمية فػ ػػي الممارسػ ػػات لممعرضػ ػػيف كالعمػ ػػاؿ كالمتػ ػػدربيف كالطػ ػػبلب كالتعػ ػػرض لئلشػ ػػعاعات

الطبيعية كأخي انر تنفيذ الكقاية مف اإلشعاع لمسكاف في الظركؼ العادية .

(ِ)

كقػػد فػػرض القػػانكف عقكبػػة الجنحػػة لمخالفػػة نػػص المػػادة ِٕ ,بػػأف جعػػؿ عقكبػػة زيػػادة مسػػتكل النشػػاط

اإلشػػعاعي أك تركيػزات المػكاد المشػػعة عػػف الحػػد المسػػمكح بػػو بغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف ألػػؼ دينػػار أردنػػي كال
تزيد عف سبعة أالؼ دينػار أردنػي ,كالحػبس مػدة ال تقػؿ عػف شػير كال تزيػد عػف سػنة أك بإحػدل ىػاتيف

العقكبتيف.

(ّ)

 -جريمة زيادة النشاط اإلشعاعي أو تركيزات المواد المشعة باليواء عف الحد المسموح

محؿ الجريمة :

البيئة اليكائية

الركف المادي ليذه الجريمة :
يتحقؽ الركف المادم في ىذه الجريمة بفعؿ إيجابي أك إمتناع مف الجاني يؤدم إلى زيادة ىػذا النشػاط

اإلشعاعي  .كمف صكر الفعؿ اإليجابي أف يقكـ الجاني بكضع مكاد مشعة مبلمسػة لميػكاء فتػؤدم إلػى

زيادة النشاط اإلشعاعي بمنطقة تكاجده  ,كما يمكف أف ترتكب ىذه الجريمة بطريؽ اإلمتناع  ,كذلؾ إذ
لـ يقـ الجاني بإتخاذ اإلجراءات التي يتطمبيا التعامؿ مع المكاد المشعة  ,مما يؤدل إلى حدكث تسرب

ليذه المكاد كزيادة تركيزىا في اليكاء .

(ُ)

الركف المعنوي :

كالركف المعنكم ليذه الجريمة يتخذ صكرة العمد دكف الخطأ  ,كتتحقػؽ صػكرة العمػد بتػكافر عمػـ الجػاني

بأف مػف شػأف فعمػو أف يػؤدم إلػى زيػادة النشػاط اإلشػعاعي فػي اليػكاء المحػيط بالمػادة المشػعة كأف يريػد

تحقيؽ ذلؾ .

ُ
ِ
ّ
ُ

المادة ِ مف معايير األماف األساسية لمكقاية مف اإلشعاع المؤيف
البلئحة التنفيذية لمعايير األماف األساسية لمكقاية مف اإلشعاع المؤيف
المادة ٕٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,صُٓٗ
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كمف ثـ كاف التحقؽ مف تكافر القصد المباشػر أمػ انر كاجبػان حتػى يتسػنى القػكؿ بتػكافر القصػد اإلحتمػالي,
كاذ لػـ يتػػكفر القصػػد المباشػر لػػدل الجػػاني ألف إرادتػو لػػـ تتجػػو عنػدما إقتػػرؼ الفعػػؿ إلػى تحقيػػؽ النتيجػػة

اإلجرامية فػبل سػبيؿ إلػى تػكافر القصػد اإلحتمػالي  ,فػإذا نػتج عػف الفعػؿ نتيجػة إجراميػة فػبل يسػأؿ عنيػا
سكم مسؤكلية غير عمدية .

(ُ)

كال يجػػكز لمجػػاني أف يتػػذرع بجيمػػو بالنسػػب المسػػمكح بيػػا لمنشػػاط اإلشػػعاعي أك تركيػزات المػكاد المشػػعة
باليكاء  ,ألف ذلؾ ال ينفي عنو القصد الجنػائي ألف الجيػؿ بالقػانكف كالغمػط فػي فيػـ نصكصػو ال ينفػي

القصد الجنائي .

(ِ)

المطمب الثالث  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف الزعاج البيئي والضجيج
كرقي
مع تزايد النمك الصناعي كتطكر كسائؿ النقؿ مف سيارات كطائرات أسرع مف الصكت  ,ي

مستكل المعيشة  ,كما صاحبو مف إستخداـ األدكات كاألجيزة المنزلية عمى مختمؼ أنكاعيا كأجيزة

التكييؼ كآالت المكسيقى كمكبرات الصكت كغيرىا  ,حيث بدأ الصكت العالي كالضجيج ككأنو آفة
(ّ)

العصر التي تيدد اإلنساف كالبيئة بنفس القدر الذم ىددتيا الممكثات األخرل .

بؿ أف البعض إتجو
(ْ)

لمقكؿ بأف الضكضاء خط انر عامان عمى الحياة لدرجة يمكف كصفيا بأنيا نكع جديد مف اإلرىاب .

كالحقيقة أف كضع تعريؼ لمضكضاء

(ُ)

مف األىميػة عنػد التنظػيـ القػانكني  ,خاصػة عنػد كضػع حػدكد

لمتمػػكث السػػمعي " الضكضػػاء "  ,حيػػث عرفتيػػا الجمعيػػة القانكنيػػة الفرنسػػية " كػػؿ مػػا يحسػػو السػػمع مػػف

أصػ ػكات غي ػػر مرغ ػػكب فيي ػػا أك مزعج ػػة"  .كعرفتي ػػا دائػ ػرة المع ػػارؼ البريطاني ػػة بأني ػػا " الص ػػكت غي ػػر
المرغػكب فيػو "

(ِ)

مف غير إنسجاـ " .

كعرفيػا الػبعض بأنيػا " األصػكات الكثيػرة كالشػديدة كالتػي يخػتمط بعضػيا مػع بعػض

(ّ)

كتقتػػرب معظػػـ التعريفػػات مػػف ىػػذا المعنػػى  ,كىػػي األص ػكات العاليػػة الغيػػر مرغػػكب بيػػا كالمزعجػػة .
كالضػػجيج قريػػب مػػف الضكضػػاء ألنػػو عبػػارة عػػف " األصػكات الكثيػرة كالشػػديدة كالتػػي يخػػتمط بعضػػيا مػػع
بعض مف غير إنسجاـ " مؤدية إلى شيء مف القمؽ كعدـ اإلرتياح .

ُ
ِ
ّ
ْ

(ْ)

أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٔٗ
اشرؼ ىبلؿ – جرائـ البيئة – مرجع سابؽ – ص ُُّ
تكماس ج أ يمزكيث  ,ىذا اليكاء ىذا الماء أزمة اإلنساف مع بيئتو  ,ترجمة سيد رمضاف ىدارة  ,دار المعرفة القاىرة ُْٕٗ ,ص ُْٗ
داككد الباز  ,حماية السكينة العامة الضكضاء  ,دراسة مقارنة في القانكف اإلدارم البيئي كالشريعة اإلسبلمية  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة

ُٕٗٗ ص ُِٓ

ُ" الضكضاء تستعمؿ أحيانا في اإلشارة إلى الضجيج الذم يقصد بو حدكث أصكات مزعجة لسامعييا " راجع المرجع السابؽ ص ُٔٓ
ِ
ّ
ْ

داككد الباز  ,المرجع السابؽ  ,ص ُْٓ
جميؿ يكسؼ  ,الضكضاء سمسمة العمكـ  ,دار الكتاب المصرم القاىرة  ,سمسمة رقـ ُٔ طبعة أكلى ُْٖٗ ص ٓ
جميؿ عبد الباقي ا لصغير  ,الحماية الجنائية لمبيئة ضد التمكث السمعي  ,دار النيضة العربية ُٖٗٗ ص ٕ
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فاألصػكات التػػي تصػػدر عػػف األدكات كاألجيػزة السػػابقة تنتقػػؿ عبػػر اليػكاء عمػػى شػػكؿ مكجػػات كذبػػذبات

ميكانيكيػػة ليػػا صػػفة اإلنتظػاـ كالتناسػػؽ  ,كتسػػمع عنػػد كقكعيػػا عمػػى األذف كتحػػدث ضكضػػاء كضػػجيجان

ضار بالصحة .
ان

(ُ)

كيعػ ػػرؼ التمػ ػػكث الضكضػ ػػائي بأنػ ػػو " الضكضػ ػػاء الػ ػػذم زادت حػ ػػدتيا كشػ ػػدتيا كخرجػ ػػت عػ ػػف المػ ػػألكؼ
كالطبيعي إلى الحد الذم سبب األذل كالضرر لئلنساف كالحيكاف كالنبات ككؿ مككنات البيئة "

(ِ)

إف التمكث الضكضائي يستطيع تحطيـ أبداف الناس كعقكليـ بؿ الصػخكر أيضػان  ,فقػد أكػدت الد ارسػات
أف الضكضػػاء تػػنقص القػػدرة عمػػى العمػػؿ بتأثيرىػػا عمػػى الجيػػاز العصػػبي  ,كتػػؤدم إلػػى التػػكتر كالقمػػؽ

فضػبلن عػػف إرتفػاع ضػػغط الػػدـ كعػدـ إنتظػاـ ضػربات القمػب كخمػػؿ فػي الػػدكرة الدمكيػػة كتقمػؿ القػػدرة عمػػى

اإلنتباه كالتركيز الذىني كتؤدم إلى أمراض جياز السمع كنقص السمع كالصـ .

(ّ)

كما تؤكػد الد ارسػات

كاألبحاث عمى النتائج الخطيرة لمضكضاء  ,كالتي تصػيب اإلنسػاف كأجيػزة جسػمو المختمفػة  ,بمػا يػؤثر

عمى صحتو العامة كيضعؼ قدرتو عمى القياـ بالعمؿ المطمػكب منػو كقػد تعجػزه عػف ذلػؾ  .كمػا أكػدت

األبحاث عف التأثير الضار لمضكضاء عمى القدرات الذىنيػة لمطػبلب كالعػامميف ممػا يػؤثر بشػكؿ سػمبي
عمى معدالت اإلنتاج كانتاجية العامميف ,

(ْ)

باإلضافة إلى التأثير السمبي عمى التعامؿ مع اآلخريف مما

يؤدم إلى كقكع حكادث عنؼ قد تصؿ إلى جرائـ كبيرة كالقتؿ كاالعتداء كالضرب كغيرىا .

(ُ)

كفي قطاع غزة حيث أصبحت أزمة قطع التيار الكيربائي عف أكثر مف مميكف كنصؼ المميكف
فمسطيني بشكؿ يكمي  ,األمر الذم يؤدم إلى تحقؽ كارثة بيئية بكؿ معالميا في جميع نكاحي الحياة

 ,كعمى كافة الصعد  ,فأزمة الكيرباء ليا بالغ األثر السمبي عمى مختمؼ القطاعات البيئية ,حيث

تأثرت إمدادات المياه ككذلؾ محطات ضح المياه العادمة كأحكاض المعالجة كالغازات السامة المنبعثة

منيا بشكؿ ينذر بكقكع كارثة إنسانية ال تحمد عقباىا.ىذا باإلضافة إلى الضجيج المستمر مف تشغيؿ
المكلدات الكيربائية التي ال يكاد يخمك منيا منزؿ  ,حيث أف ساعات اإلنقطاع الطكيمة تسبب العديد

ُ
ِ
ّ
ْ
ُ

احمد عبد الكريـ سبلمة  ,قانكف حماية البيئة ,مرجع سابؽ  ,صِٖٓ
حسف أحمد شحادة  ,التمكث الضكضائي كاعاقة التنمية  -الدار العربية لمكتاب َََِ مصر ص ِٖ
سمير خكرم  ,صحة البيئة عمـ ناشئ  ,مؤسسة نكفؿ لبناف  ُّٖٗ ,ص َُِ ككذلؾ حسف أحمد شحادة  ,مرجع سابؽ ص ُُِ
حسف أحمد شحادة  ,مرجع سابؽ ص ُْٓ
مف أمثمة الجرائـ التي كقعت مف اإلزعاج كالضجيج قياـ جزار في أمريكا يدعى مارككس بقتؿ ْٖ شخصا مف جيرانو كانكا يزعجكنو بعد

ثبلث سنكات م ف اإلزعاج كفي ليمة الجريمة فزع مف نكمو عمى أصكات جيرانو كاقتحـ الشقة التي يحتفمكف بيا كقاـ بقتؿ ْٖ شخصا كبعدىا
اتصؿ بالشرطة كفي حادثة أخرل قاـ مكاطف مصرم بقتؿ طفؿ كاف يمعب مع مجمكعة مف األطفاؿ في شقة مجاكرة ككاف ىذا المكاطف يعمؿ
ليبل كيناـ نيا ار بطبيعة عم مو كعمى اثر الضجيج قاـ مف نكمو كأطمؽ النار عمى األطفاؿ فقتؿ احدىـ كقاؿ انو فقد أعصابو مف ضجيج
األطفاؿ كغيرىا مف الحكادث راجع جميؿ عبد الباقي الصغير – مرجع سابؽ – ص َِ كما بعدىا
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مف األضرار كالتمفيات  ,إال أف اإلزعاج الناجـ عف الضكضاء أخذ مؤخ انر يؤتي بثمار سمبية عمى
(ُ(.

الصعيد النفسي كاإلجتماعي حيث أف التكتر كالنزاعات أصبحت ظاىرة مصاحبة إلنقطاع الكيرباء
وفيما يمي عرض ألىـ مصادر الضوضاء في قطاع غزة -:

 -1األصكات الصادرة مف كسائؿ النقؿ بكافة أنكاعيا سكاء أصكات الماتكرات أك اإلستخداـ
المفرط آلالت التنبيو كخاصة الصادرة مف الشاحنات الكبيرة كاإلسعافات كالمطافي كالمكاكب
(ِ)

الرسمية لممسئكليف

كالدراجات النارية كاستخداـ الكاسيت بطريقة عالية جدان .

 -2أصكات الميكرفكنات كمكبرات الصكت الصادرة مف المدارس في طابكر الصباح كالتعميمات
اليكمية كاإلذاعة ,كلـ يصؿ األمر إلى ىذا الحد بؿ كصمت الضكضاء إلى عباداتنا فالمساجد

التي تعمك بالنداء كاإلعبلنات كالخطب عبر مكبرات الصكت الخارجية بشكؿ عالي جدان ,كىي
ظاىرة أصبحت سائدة اليكـ  ,ككذلؾ األصكات الصادرة مف الباعة المتجكليف كسيارات الغاز
كالمياه كالحفبلت كصاالت األفراح .

 -3المصانع كالكرش كخاصة المخارط كالحدادة كالنجارة كتصميح السيارات كمصانع " الطكب "
البمكؾ كالكسارات خاصة في األماكف اآلىمة بالسكاف .

 -4األصكات الصادرة عف مكاتير الكيرباء " المكلدات " أثناء إنقطاع الكيرباء لساعات طكيمة .

 -5الطائرات الحربية كاألصكات الصادرة منيا أثناء اختراؽ حاجز الصكت " تفريغ اليكاء "
كالقصؼ مف قبؿ قكات االحتبلؿ كطائرات اإلستطبلع " الزنانة " .
كمػػف ىنػػا كػػاف البػػد مػػف ضػػركرة إتخػػاذ اإلج ػراءات كالتػػدابير القانكنيػػة لمكافحػػة ىػػذا المصػػدر مػػف تمػػكث
البيئة  ,الذم أصبح ييدد اإلنساف كالحيكاف كالنبات  .ككضػع المسػتكيات كالمقػاييس الخاصػة بالمسػتكل

الصكتي المسمكح بو كمستكل اإلنبعاث الضكضائي كتشديد العقكبة لتككف رادعة .

كقػد تػػدخؿ المشػػرع الفمسػػطيني كجػػرـ اإلعتػػداء عمػػى البيئػػة باإلزعػاج البيئػػي كالضػػجيج ككضػػع مسػػتكيات
كتعميمات لمحد مػف اإلزعػاج البيئػي فػي قػانكف البيئػة رقػـ ٕ لسػنة ُٗٗٗ فػي المػكاد " ِٓ  "ِٔ-كذلػؾ

عمى النحك التالي - :

ُ

بياف صحفي حكؿ اثر انقطاع التيار الكيربائي عمي البيئة مكقع سمطة جكدة البيئة غزة -الرابط

http://www.environment.gov.ps/detailsdata.php?id=47

ِ

صدر عف الحككمة الفرنسية في أكؿ اجتماع ليا بعد فكز الرئيس جاؾ شيراؾ لمكافحة الفساد " حظر استخداـ آلة التنبيو المميزة لمكاكب

الرسمييف كما ألزمتيـ بالكقكؼ عند إشارات المركر " كأعمف الرئيس أف أم كزير يخالؼ ىذه التعميمات يقدـ استقالتو فك ار الكاتب الصحفي احمد
رجب فيامة تحت عنكاف لكال  ....أخبار اليكـ صادر ِٕ ُٗٗٓ/ٓ/عنو داككد باز  ,مرجع سابؽ ص َُٕ في اليامش
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 -1تجاوز الحدود المسموح بيا لشدة الصوت :
يعػػد الضػػجيج تمكث ػان سػػمعيان كيمحػػؽ الضػػرر عمػػى صػػحة اإلنسػػاف كجيػػازه العصػػبي  ,كيعػ ػرؼ

الضجيج بأنو" األصكات الكثيػرة كالشػديدة كالتػي يخػتمط بعضػيا مػع بعػض مػف غيػر إنسػجاـ مؤديػة إلػى
شيء مف القمؽ كعدـ اإلرتياح ".

(ُ)

كقد عالج المشرع الفمسطيني الضجيج عبر المكاد ِٓ كِٔ تحت عنكاف اإلزعػاج البيئػي

(ِ)

كالضػجيج

حيػػث ألقػػى عمػػى عػػاتؽ الػػك ازرة " سػػمطة جػػكدة البيئػػة " بالتعػػاكف مػػع الجيػػات المختصػػة لكضػػع المقػػاييس
كالتعميمات كالنشاطات المختمفة سكاء صناعية أك تجارية أك منزلية كغيرىا  ,كذلؾ قاـ بإلزاـ كؿ منشػأة

أك جية أك مصدر بأف ال تسبب إزعاج لمناس .

(ّ)

كألزـ المشرع في نص المادة ِٔ مف قانكف البيئة جميع الجيػات أك األفػراد عنػد مباشػرة أنشػطتيـ سػكاء
تجارية أك الصناعية أك غيرىا عنػد إسػتخداميـ لػآلالت كالمعػدات أك آالت التنبيػو كمكبػرات الصػكت أك

أم أنشطة أخرل بعد تجاكز الحد المسمكح بو لشدة الصكت كاإلىتزاز .

(ْ)

كجعػػؿ عقكبػػة مخالفػػة نػػص المػػادة السػػابقة بغ ارمػػة ماليػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػيف دينػػار أردنػػي كال تزيػػد عػػف
مائة دينار أردني كالحبس مدة ال تقؿ عف أسبكع كال تزيد عمى شير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .

(ُ)

كألق ػػى المش ػػرع ف ػػي ن ػػص الم ػػادة ُٔ م ػػف ق ػػانكف البيئ ػػة عم ػػى ع ػػاتؽ ك ازرة البيئ ػػة بالتع ػػاكف م ػػع الجي ػػات
المختصة بكضع الشركط البيئية المبلئمة لعمؿ الكسارات كالمقالع بصكرة تكفؿ حماية البيئة مف التمكث

الناتج عف الضجيج كاألتربة كالغبار الصادر عنيا .

ككذلؾ جػاء فػي تعميمػات سػمطة جػكدة البيئػة بشػأف اإلشػتراطات الفنيػة كالبيئيػة لعمػؿ كتشػغيؿ الكسػارات

رقـ ُ لسنة ََُِ لممحافظة عمى البيئة مف الضجيج كاإلزعػاج البيئػي  ,كذلػؾ بػإلزاـ صػاحب المنشػأة
بالشػ ػػركط كالتعميمػ ػػات بخصػ ػػكص مكقػ ػػع الكسػ ػػارات مػ ػػف األمػ ػػاكف اآلىم ػ ػة بالسػ ػػكاف ككػ ػػذلؾ المؤسسػ ػػات
الحككمية كالمستشفيات كاألماكف التعميمية كاألثرية .

ُ
ِ

(ِ)

جميؿ عبد الباقي الصغير –مرجع سابؽ  -ص ٕ
اإلزعاج البيئي" :ما ينشأ مف ضيؽ أك ضرر مادم أك معنكم عف الضجيج أك الضكضاء أك االىت اززات أك اإلشعاعات أك الركائح الناجمة

عف نشاطات اإلنساف أك المنشآت أك كسائؿ النقؿ كغيرىا كالذم يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية كممتمكاتو".

ّ
ْ
ُ
ِ

المادة ِٓ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
المادة ِٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
المادة ٔٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
نص المادة ْ مف تعميمات سمطة البيئة بشاف الكسارات رقـ ُ " ََُِ/عمى كؿ مالؾ منشأة االلتزاـ بالشركط كالتعميمات التالية :

أكالن :مكقع الكسارة:
.1

أف تككف مساحة المكقع بحد أدنى ََٓ متر مربع بحيث ال تزيد نسبة إشغاؿ الكسارة عف ِٓ %مف مساحة المكقع.

.2

االبتعاد عف األماكف األىمة بالسكاف كاألراضي الزراعية بما ال يقؿ عف مائة متر مف جميع الجيات.

.3

االبتعاد عف المؤسسات الحككمية كالمستشفيات كاألماكف التعميمية كاألثرية بما ال يقؿ عف مائتي متر مف جميع الجيات.
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ككػػذلؾ الشػػركط البيئيػػة لممنش ػأة مػػف إحاطتيػػا بكسػػائؿ العػػزؿ بإقامػػة س ػكاتر كسػػكر كأشػػجار كرش الميػػاه
كغيرىا لمتقميؿ مف الضجيج كاألتربة الصادرة عنيا .

كجعؿ المشرع لمندكبي سمطة جكدة البيئة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ ىذه األحكاـ  ,كليـ الحػؽ

في دخكؿ المنشأة لمراقبة تنفيذ أحكاـ سمطة جكدة البيئة .

(ُ)

 جريمة تجاوز الحدود المسموح بيا لشدة الصوتمحؿ الجريمة :
البيئة اليكائية
الركف المادي لمجريمة :
كيتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمػة فػي تجػاكز الحػدكد المسػمكح بيػا لشػدة الصػكت عنػد مباشػرة

األنش ػػطة سػ ػكاء التجاري ػػة أك الص ػػناعية أك غيرى ػػا  ,كعن ػػد إس ػػتخداـ اآلالت كالمع ػػدات أك آالت التنبي ػػو
كمكبرات الصكت أك أم أنشطة أخرل .

ثانيان :الشركط البيئة لممنشأة:

ُ -يجب إحاطة مكقع المنشأة بكسائؿ العزؿ عف المناطؽ المجاكرة كذلؾ مف أجؿ تقميؿ أثار الرياح كالضجيج عمى النحك التالي:

أ-

إقامة سكر عازؿ لممنشأة ككضع السكاتر المناسبة بارتفاع إجمالي ال يقؿ عف ستة أمتار.

ة-

تشجير محيط المكقع بأشجار مبلئمة المتصاص الغبار.

د-

رش المياه لتفادم انتشار الغبار أثناء عممية التكسير أك التحميؿ أك التنزيؿ لممكاد الخاـ أك المنتج.

ث-

االلتزاـ بممارسة العمؿ في كافة مراحمو داخؿ المنشأة:

ج-

عمى مالؾ المنشأة أف يقكـ بعمميات التكسير كالتشغيؿ كالفرز في مساحات مغمقة مف جميع الجكانب مع السقؼ ك

ذلػػؾ لمحػػد مػػف

أثار انتشار الغبار أك سماع الضجيج المنبعث أثناء العمؿ.

ح-

يمتػػزـ مالػػؾ المنشػػأة بالشػػركط الصػػحية كالفنيػػة ككسػػائؿ التيكيػػة لؤلمػػاكف المغمقػػة كفق ػان ألحكػػاـ قػػانكف العمػػؿ ككفق ػان لؤلنظمػػة كالم ػكائح

خ-

يمتزـ مالؾ المنشػأة بالمحافظػة عمػى نظافػة مكقػع العمػؿ كمحيطػو كتخصػيص أمػاكف لجمػع النفايػات كعػدـ إلقػاء أم مخمفػات فػي غيػر

الصادرة بمكجبو بشأف شركط الصحة كالسبلمة كالكقاية مف أخطار العمؿ.

األماكف المخصصة ليذا الغرض.
ِ -في األماكف األىمة بالسكاف يمتزـ مالؾ المنشأة بممارسة العمؿ أثناء ساعات النيار فقط.
ّ -يحظر عمى مالؾ المنشأة أف يستخدـ أم مكاد يثبت تمكثيا بأم مكاد خطرة أك مكاد مشعة.
ْ -عمى مالؾ المنشأة أف يكقؼ العمؿ بصكرة مؤقتة في الحاالت اآلتية:

أ-

الظركؼ الجكية السيئة التي تساعد عمى انتشار الغبار.

ة -كجكد عطؿ أك إجراء صيانة ألم مف النظـ التي تيستخدـ لكبح الغبار أك لمحد مف آثار الضجيج ".
ُ راجع المادة ٕ تعميمات صادرة عف سمطة جكدة البيئة بشأف االشتراطات الفنية كالبيئية لعمؿ كتشغيؿ الكسارات رقـ(ُ)ََُِ/
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الركف المعنوي لمجريمة :
يتخػػذ ال ػػركف المعن ػػكم فػػي ى ػػذه الجريم ػػة صػػكرة القص ػػد الجن ػػائي العػػاـ  ,كال ػػذم يتحق ػػؽ بمج ػػرد

إستخداـ الجاني عند إستخداـ اآلالت كالمعدات أك آالت التنبيو كمكبػرات الصػكت أك أم أنشػطة أخػرل
 ,كذلؾ عف عمـ كادراؾ .
العقوبة :
كػػؿ مػػف يخػػالؼ نػػص المػػادة السػػابقة يعاقػػب بغ ارمػػة ماليػػة ال تقػػؿ عػػف خمسػػيف دينػػار أردنػػي كال

تزيػػد عػػف مائػػة دينػػار أردنػػي ,كالحػػبس مػػدة ال تقػػؿ عػػف أسػػبكع كال تزيػػد عمػػى شػػير أك بإحػػدل ىػػاتيف
العقكبتيف .

(ُ)

المطمب الرابع  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف التربة و المبيدات والتدخيف
سنقكـ بتقسيـ ىذا المطمب الى ثبلثة فركع سنتناكؿ في الفرع االكؿ تطاير المخمفات كاألتربة  ,كفي

الفرع الثاني المبيدات كاألسمدة الزراعية  ,كفي الفرع الثالث الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف التدخيف
كذلؾ عمى النحك التالي -:

الفرع األ وؿ  :تطاير المخمفات واألتربة

يعتبر كجكد األتربة كالمخمفات كالعكالؽ الدقيقة التي تتصاعد مف المناجـ كأعماؿ البناء كبعض
الكسارات  ,كالتي ال شؾ في ضررىا عمى الصحة العامة
المصانع كمصانع األسمنت كاألحجار ك ى
كخاصة عمى الجياز التنفسي  ,لذلؾ يجب أف تضع التشريعات حدان إلثارة األتربة بمختمؼ أنكاعيا في

اليكاء حتى ال تككف سببان في إيذاء الكائنات الحية  ,مع العمـ أف الضرر الناتج عف ىذه األتربة ال
يقتصر عمى اإلنساف كالحيكاف فقط بؿ عمى النباتات أيضان مما يؤدم إلى ىبلكيا .

(ُ)

لذلؾ أكجب المشرع عمى جميع الجيات كاألفراد أف تمتزـ عند قياميا بأعماؿ التنقيب أك الحفر أك

التعديف أك البناء أك اليدـ أك نقؿ ما ينتج عنيا مف مخمفات أك أتربة  ,بإتخاذ اإلحتياطات البلزمة

لمتخزيف أك النقؿ اآلمف ليا لمنع أم تمكث بيئي .

حيث جاء نص المادة العاشرة مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ في حماية البيئة اليكائية عمى أنو "
تمتزـ جميع الجيات أك األفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر أك البناء أك اليدـ أك التعديف أك نقؿ ما ينتج
عف ذلؾ مف مخمفات أك أتربة بإتخاذ اإلحتياطات البلزمة لمتخزيف أك النقؿ اآلمف ليا لمنع أم تمكث

بيئي" .
ُ
ُ

المادة ٔٔ مف قانكف البيئة رقـ ٕ. ُٗٗٗ/
ماجد راغب الحمك – مرجع سابؽ – ص ُٖٗ كما بعدىا
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كإلعماؿ الكاجبات التي نص عمييا المشرع في المادة السابقة يستكجب أف يتـ التعامؿ مع األتربة
كالمخمفات بطريقة تضمف عدـ تطايرىا حتى ال تمكث البيئة اليكائية  ,حيث يجب أف تككف عمميات
النقؿ في حاكيات مخصصة ليذا الغرض كذلؾ بإستخداـ سيارات نقؿ معدة لذلؾ كأف تككف ىذه
السيارات مجيزة بصندكؽ أك غطاء يمنع تطاير كانتشار ىذه المخمفات كاألتربة في اليكاء  ,كما يجب
أف تككف مجيزة بأدكات لتحميؿ كتفريغ ىذه المخمفات(ُ) ,كذلؾ حسب المكاصفات كالشركط التي
ستحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كالتي يجب أف تأخذ في الحسباف عند إعداد كاقرار البلئحة
التنفيذية لقانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ .
كقد جعؿ المشرع عقكبة مخالفة نص المادة السابقة بغرامة مقدارىا عشريف دينار أردني أك ما يعادليا,
أك الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أياـ .
 جريمة عدـ إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لمنع تطاير المخمفات واألتربةمحؿ الجريمة :
البيئة بشكؿ عاـ ك البيئة اليكائية بشكؿ خاص
الركف المادي لمجريمة :
كيتمثؿ في عدـ إلتزاـ الجيات أك األفراد بإتخاذ اإلحتياطات البلزمة لمتخزيف أك النقؿ اآلمف
لممخمفات كاألتربة عند القياـ بأعماؿ التنقيب أك الحفر أك البناء أك اليدـ .
الركف المعنوي :
يتخذ الركف المعنكم في ىذه الجريمة صكرة القصد الجنائي العاـ  ,الذم يتحقؽ بمجرد عدـ
إتخاذ الجاني اإلحتياطات البلزمة لمتخزيف أك النقؿ اآلمف لممخمفات أك األتربة محؿ الجريمة عف عمـ
كادراؾ  ,فبل يشترط ليذه الجريمة كجكد قصد خاص كىك إتجاه نية الجاني إلى اإلضرار بالبيئة لكقكع
ىذه الجريمة بؿ يكفي القصد العاـ .

ُ

عبد الفتاح مراد  ,مرجع سابؽ  ,ص ُٓٔ
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العقوبة :
كؿ مف يخالؼ أحكاـ نص ىذه المادة " يعاقب بغرامة مقدارىا عشركف دينا انر أردنيان أك ما

يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أك الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أياـ كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة 10

مف ىذا القانكف".

(ُ)

ويرى الباحث أف يتـ إضافة أف يككف لممحكمة سمطة كقؼ الترخيص لمدة ال تقؿ عف أسبكع كال تزيد
عمى ثبلثة أشير كفي حالة العكد إلغاء الترخيص .
الفرع الثاني  :المبيدات واألسمدة الزراعية
أصبح إستخداـ المبيدات كاألسمدة الزراعية الحديثة التي أدخمت في األصؿ لتكافح أمراض

تنقميا الحشرات كالبعكض  ,أحد العكامؿ األساسية في زيادة المحاصيؿ الزراعية في جميع أنحاء العالـ
 ,كتستخدـ المبيدات بنسبة َٗ %في األغراض الزراعية كيستخدـ الباقي في ميداف الحماية الصحية ,
فمف الثابت يقينا أف التعرض لممبيدات بطريؽ مباشر أك غير مباشر يصيب اإلنساف باألمراض منيا

الجمدية كالسرطانية كأمراض الجياز التنفسي كخمؿ في كظائؼ الكبد كالكمى كيؤثر عمى الجينات الكراثية
مما قد يسبب خمبلن بالنسبة لؤلجياؿ القادمة ,

(ُ)

باإلضافة إلى األضرار البيئية عمى اليكاء كالماء كما

تحدثو مف تمكث  .لذلؾ كاف البد مف تدخؿ المشرع لتقنيف إستيراد كتكزيع ىذه المبيدات كاألسمدة

الزراعية بالتعاكف مع الجيات المختصة .
كقد حظر المشرع الفمسطيني في قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ بشأف إستيراد كتكزيع كتصنيع
كاستخداـ كتخزيف المبيدات كالمكاد كاألسمدة الكيماكية الزراعية إال بعد التأكد مف إستيفائيا الشركط

البيئية بيذا الخصكص  .ككذلؾ يقع عمى عاتؽ الك ازرة " سمطة جكدة البيئة " كضع اإلرشادات

كالمقاييس الخاصة بالكيماكيات الزراعية المسمكح بإستيرادىا كتصنيعيا في فمسطيف  ,كالتأكد مف

االلتزاـ بيا .

(ِ)

كذلؾ بما يكفؿ عدـ تعرض اإلنساف كالحيكاف كالنبات أك مجارم المياه أك سائر

م ككنات البيئة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في الحاؿ أك المستقبؿ لآلثار الضارة ليذه المبيدات أك
(ّ)

المركبات الكيماكية .

كيجب عند إستخداـ المبيدات كاألسمدة الزراعية أخذ اإلحتياطات البلزمة ,

كمف ذلؾ إخطار الكحدات الصحية كالبيطرية بأنكاع المبيدات كاألسمدة  ,كيجب تكفير كسائؿ اإلسعاؼ

ُ
ُ
ِ
ّ

نص المادة ُٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
نبيمة عبد الحميـ كامؿ  ,مرجع سابؽ  ,ص ِِّ كما بعدىا
راجع المكاد ُْ  ُٓ,مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
أشرؼ شمس الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص ُِٕ
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البلزمة كالمبلبس الكاقية كتحذير السكاف المجاكريف ألماكف الرش بما يكفؿ عدـ تعرض اإلنساف

كالحيكاف كالنبات أك سائر مككنات البيئة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة .

(ُ)

الفرع الثالث  :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية مف التدخيف
نصت المادة ( ُِ ) مف قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ " يحظر التدخيف في كسائؿ النقؿ كاألماكف
العامة المغمقة " .
حظر قانكف البيئة الفمسطيني التدخيف في كسائؿ النقؿ كاألماكف العامة (ِ) كالمغمقة كجاء ذلؾ في
الفصؿ الثاني البيئة اليكائية المادة ُِ حيث سعى المشرع لممحافظة عمى البيئة اليكائية مف التمكث ,
حيث جاء الحظر عامان كمطمقان لـ يكرد عميو إستثناءات  ,كنرل أف المشرع كاف مكفقان بحظره التدخيف
بشكؿ مطمؽ في األماكف العامة كالمغمقة ككسائؿ النقؿ كلـ يخصص بعض األماكف ليسمح بيا
التدخيف.
كجعؿ عقكبة التدخيف في تمؾ األماكف بغرامة ال تقؿ عف عشرة دنانير كال تزيد عف مائة دينار أك ما
(ّ)
يعادليا ك بالحبس مدة ال تقؿ عف يكميف كال تزيد عمى أسبكع أك بإحدل العقكبتيف .
ويرى الباحث أنو يجب إلغاء عقكبة الحبس كال تطبؽ إال في حالة العكد  ,أك أف يتـ مضاعفة الغرامة
إلى حدىا األقصى  ,حيث أف التدخيف في كسائؿ النقؿ كاألماكف العامة كالمغمقة مف المخالفات
البسيطة كأف عقكبة الغرامة مناسبة ليذا المخالفة .
غير أف قاعدة منع التدخيف ال تحترـ عندنا مع األسؼ الشديد  ,كىذا يرجع إلى عدـ تطبيؽ الجزاءات
كقمة الكعي كالمسئكلية لدم المكاطنيف  ,كضعؼ التكعية اإلعبلمية كالتربكية الخاصة بمكافحة التدخيف
(ُ)

كالتدخيف السمبي .

 جريمة التدخيف في وسائؿ النقؿ واألماكف العامة والمغمقة .محؿ الجريمة :
البيئة اليكائية " في كسائؿ النقؿ كاألماكف العامة كالمغمقة "
ُ
ِ
ّ
ُ

عبد الفتاح مراد  ,شرح تشريعات البيئة الييئة القكمية العامة لدار الكتب كالكثائؽ المصرية  ,بدكف سنة نشر  ,ص ُْٔ
تعريؼ المكاف العاـ حسب قانكف البيئة "ا ألماكف المخصصة الستقباؿ الناس عامة أك فئة محددة منيـ ألم ىدؼ مف األىداؼ "
المادة ٓٔ مف قانكف البيئة رقـ ُٕٗٗٗ/
كالتدخيف حراـ في الرأم الراجح في الشريعة اإلسبلمية ألنو ضار فيعتبر مف الخبائث التي حرميا اهلل لقكلو تعالى " كيحؿ ليـ الطيبات كيحرـ

عمييـ الخبائث " سكرة األعراؼ اآلية ُٕٓ ككذلؾ يؤدم إلى األمراض القاتمة كالسرطاف كيؤدم إلى إنفاؽ األمكاؿ في غير فائدة فضبل عف
ذلؾ األضرار التي تصيب المتكاجديف في المكاف كفيو اعتداء عمى صحتيـ لقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " ال ضرر كال ضرار "
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الركف المادي :
يتمثؿ الركف المادم في القياـ بالتدخيف في كسائؿ النقؿ كاألماكف العامة كالمغمقة .
الركف المعنوي :
يتخذ الركف المعنكم في ىذه الجريمة صكرة القصد الجنائي العاـ  ,الذم يتحقؽ بمجرد التدخيف في
إحدل كسائؿ النقؿ العاـ كاألماكف العامة كالمغمقة عف عمـ كارادة .
العقوبة :
كؿ مف يخالؼ نص المادة السابقة يعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشرة دنانير كال تزيد عف مائة دينار أك ما
يعادليا ك بالحبس مدة ال تقؿ عف يكميف كال تزيد عمى أسبكع أك بإحدل العقكبتيف .
كقد صدر قانكف مكافحة التدخيف رقـ ٓ لسنة ََِٓ ككذلؾ البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ ِّْ لسنة
(ُ)
َُُِ كقد تـ شرح ذلؾ سابقان

تـ بحمد اهلل كتكفيقو

ُ راجع ىذا البحث ص ٕٕ ومب ثعدهب

المطلت األول  :قبوىن الىقبيخ مه أضزار التدخيه وحمبيخ الجيئخ الهىائيخ
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الخاتمة
بعد أف إنتيينا مف ىذه الدراسة كىى" الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في التشريع الفمسطيني" ,يؤكد

الباحث عمى أف مكضكع ىذه الدراسة مف المكضكعات الحديثة جدان في الدراسات القانكنية  ,كخاصة
في المجاؿ الجنائي  ,حيث أف حماية البيئة قد حظيت في اآلكنة األخيرة بعناية فائقة كخاصة مف
الدكؿ المتقدمة  ,كقد إنعكس ذلؾ عمى الدكؿ العربية كمنيا فمسطيف  ,حيث بدأ االىتماـ بالبيئة
كالمحافظة عمييا كذلؾ بتخصيص ك ازرة لمبيئة  ,كقد تـ بعد ذلؾ إصدار قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة

ُٗٗٗ  ,ثـ بعد ذلؾ بإنشاء سمطة البيئة بمرسكـ رئاسي رقـ (ٔ) لسنة ََِِ بحيث تؤكؿ جميع

الصبلحيات كاإلختصاصات المناطة بك ازرة البيئة إلى سمطة جكدة البيئة  ,كحيث قمنا بتقسيـ ىذه
الدراسة إلى أربعة فصكؿ  ,فصؿ تمييدم يتضمف التعريؼ بماىية البيئة كتطكر اإلىتماـ بحماية البيئة
في الديانات كالشرائع القديمة  ,ككذلؾ تطكر اإلىتماـ بحماية البيئة عمى الصعيديف المحمي كالدكلي ,
كتناكلنا في الفصؿ األكؿ البيئة اليكائية محؿ الحماية بالتعريؼ بماىية التمكث اليكائي كاألساليب

القانكنية لمكاجيتو  ,كفي المبحث الثاني تناكلنا التعريؼ بالجريمة البيئية كخصائصيا كاألركاف العامة

لجرائـ التمكث البيئي كفي الفصؿ الثاني تعرضنا لمسياسات التشريعية لحماية البيئة اليكائية في ثبلث

مباحث المبحث األكؿ تناكلنا فيو فمسفة التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة  ,كالمبحث الثاني المكاجية
التشريعية الدكلية لحماية البيئة كالمبحث الثالث المكاجية التشريعية الكطنية لحماية البيئة كذلؾ في

قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ْٕ لسنة ُّٔٗ  ,كقانكف العقكبات األردني رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ
المطبؽ في الضفة الغربية  ,كفي الفصؿ الثالث كاألخير تناكلنا فيو بشكؿ مفصؿ خطة المشرع

الفمسطيني في حماية البيئة اليكائية في ضكء التشريع الرئيسي لحماية البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ,
ككذلؾ الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في التشريعات الجزائية المكممة في قانكف المركر كقانكف مكافحة

التدخيف  , ,كقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي لمتشريعات الكطنية الخاصة بمكضكع

البيئة بشكؿ عاـ كالبيئة اليكائية بشكؿ خاص كذلؾ عمى أمؿ الكصكؿ إلى أفضؿ األسس كالقكاعد

التي يجب إتباعيا لحماية البيئة اليكائية في التشريع الفمسطيني  ,كقد تكصؿ الباحث إلى العديد مف

النتائج كالتكصيات لعؿ أىميا - :
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أولً  :النتائج
 -1المصادر الرئيسية لمتمكث اليكائي في فمسطيف  ,ىي اليكاء المتصاعد مف المصانع كالمحمؿ
بالغبار كاألبخرة  ,كعكادـ كسائؿ النقؿ المختمفة كالسيارات القديمة  ,كالغبار المتصاعد مف مقالع

الحجارة كالكسارات  ,كالدخاف الناتج عف حرؽ النفايات الصمبة  ,ككذلؾ تمكث اليكاء في أماكف
العمؿ  ,كالتدخيف كالضجيج الناتج عف كسائؿ النقؿ كالمصانع كالكسارات كماتكرات الكيرباء ,
كالركائح الكريية الناتجة عف القمامة كبرؾ المياه العادمة كغيرىا  ,باإلضافة إلى األبخرة كالغازات

المتصاعدة مف المصانع اإلسرائيمية القريبة مف الساحؿ كالتي تدفعيا الرياح الغربية إلى قطاع غزة
 ,كخاصة مف محطات الطاقة العاممة بالفحـ الكاقعة في إسدكد كالمجدؿ .كتعتبر الغازات الناتجة
مف المصانع مف أىـ ممكثات اليكاء لما تحتكيو عمى الكثير مف الشكائب كالمكاد العالقة كالتي
تمعب دك انر ىامان في كثير مف األمراض كخاصة مرض السرطاف .
 -2يتميز التمكث اليكائي عف غيرة مف أشكاؿ التمكث في أنو سريع اإلنتشار ,حيث ال يقتصر تأثيره

عمى منطقة المصدر  ,كانما يمتد إلى المناطؽ المجاكرة كالبعيدة  ,كذلؾ كبعكس أشكاؿ التمكث

األخرل  ,فإف التمكث اليكائي ال يمكف السيطرة عمية بعد خركجو مف المصدر  ,لذا يجب التحكـ
بو كمعالجتو قبؿ خركجو إلى الجك ,كما أنو غالبان ال يرل بالعيف المجردة  ,باإلضافة إلى أنو
متعدد المصادر .كؿ ىذه الصفات تجعؿ مف تمكث اليكاء القضية البيئية الكبرل .

 -3إف قمة الكعي البيئي كاإلىتماـ بيا لدل الدكلة كغياب التخطيط السميـ كاإلفراط في إستيراد
كاستخداـ اآلالت ككسائؿ النقؿ القديمة كقطع الغيار المستيمكة كغير المطابقة لممكاصفات ,
كغياب الرقابة في ىذا المجاؿ كاإلختناؽ المركرم مف الزيادة في إستيراد السيارات دكف دراسة

لحاجة الدكلة  ,ككذلؾ دكف إتبلؼ لمسيارات القديمة كالزيادة السكانية الكبيرة بالنسبة لمساحة
األرض المحدكدة كضيؽ الشكارع  ,كغياب الثقافة البيئية عند المكاطنيف أدل ىذا كمو إلى تدىكر

البيئة اليكائية في فمسطيف كعمى كجو الخصكص في قطاع غزة .
-4

يكجد نقص في الككادر المتخصصة في العمؿ البيئي في المؤسسات المعنية بإدارة شئكف
البيئة كخاصة الككادر القانكنية " حيث ال يكجد مستشار قانكني في سمطة جكدة البيئة " ,

ككذلؾ شح الدراسات القانكنية كانعداـ الق اررات القضائية التي تتعمؽ بالبيئة بشكؿ عاـ كالبيئة

اليكائية بشكؿ خاص  ,كليذه النتيجة مدلكؿ ىاـ ىك أف النصكص القانكنية المتعمقة بالبيئة
غير مفعمة .
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 -5تمعب المعاىدات كاإلتفاقيات الدكلية كاإلقميمية دك انر ىامان كمصدر لمتشريع في مكاد تمكيث
البيئة  ,كغالبان ما يحيؿ المشرع إلييا  ,كقد إعتبر المشرع الفمسطيني المعاىدات كاإلتفاقيات
الدكلية التي تككف فمسطيف طرفان فييا سارية المفعكؿ داخؿ األراضي الفمسطينية  ,األمر الذم
ينبغي معو التكسع في نشر ىذه المعاىدات كاإلتفاقيات كاإلعبلف عنيا كعف ما تضمنتو مف

أحكاـ .

 -6تعتبر جرائـ تمكيث البيئة مف قبيؿ الجرائـ القانكنية أك المصطنعة التي يجرميا المشرع
إلعتبارات تنظيمية  ,مما ينبغي تكجيو السياسة الجنائية لتطكير الشقيف اإلجرائي كالمكضكعي

لمقانكف الجنائي الخاص بالبيئة بما يكفؿ ردع ظاىرة تمكيث البيئة .

 -7إىتـ المشرع الفمسطيني بالنص عمى حماية البيئة في القانكف األساسي المعدؿ  ,ككذلؾ أكد
عمى حماية البيئة في مشركع الدستكر باإلضافة إلى إعتبار اإلتفاقيات الدكلية التي تككف

فمسطيف طرفان فييا سارية المفعكؿ  ,ككذلؾ بإصداره قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة باإلضافة إلى

العديد مف القكانيف كالمكائح في ىذا المجاؿ  ,إال أف ىناؾ عدـ تفعيؿ لتمؾ القكانيف كالمكائح
حتى أصبحت أشبو بتكصيات .

 -8إف النظاـ القانكني الفمسطيني قد تضمف مجمكعة مف التشريعات ك النصكص التي تتضمف
األحكاـ الخاصة بكقاية البيئة ضد خطر التمكث  ,كقد تضمنت ىذه النصكص جزاءات تقميدية

كالحبس كالغرامة كالمصادرة باإلضافة إلى جزاءات أخرل تتفؽ كىذا النكع مف الجرائـ  ,كلكف

المبلحظ أف ىناؾ عدـ تطبيؽ ليذه القكانيف عمى أرض الكاقع .
ثانياً  :التوصيات

مف خبلؿ الدراسة كالنتائج السابقة تكصؿ الباحث إلى العديد مف التكصيات نتمنى أف تؤخذ بعيف
اإلعتبار كلعؿ أىميا -:
 -1ندعك المشرع الفمسطيني بضركرة اإلسراع بإصدار البلئحة التنفيذية لقانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ ,
حيث أنو لـ يكضع مكضع التنفيذ الفعمي لتكقؼ ىذا القانكف عمى المكائح التنفيذية لو  .األمر الذم
يقتضي معو إصدار الئحة تنفيذية شاممة كمتكاممة مكحدة لقانكف البيئة بعد اإلستعانة بمجاف

متخصصة تضـ خبراء متخصصكف في كافة المجاالت البيئية  ,باإلضافة إلى مختص قانكني
بالشئكف البيئية مع األخذ بالمستجدات عمى المستكييف الكطني كالدكلي .
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 -2حصر كافة التشريعات كالمكائح كالق اررات المتعمقة بحماية البيئة اليكائية كتجميعيا في تشريع عاـ
لمكافحة تمكث اليكاء عمى إختبلؼ أسبابو  ,باإلضافة إلى تأكيد كتشديد النصكص المتصمة بالبيئة
اليكائية كقانكف المركر كقانكف مكافحة التدخيف كالقكانيف المتعمقة بالنظافة كالصحة العامة  ,كالعمؿ
عمى إصدار لكائح تنفيذية ليا كفقا لمتشريعات البيئية الدكلية الحديثة .كيجب أف تككف النصكص

متكافقة مع ظركفنا كأكضاعنا الخاصة حتى يسيؿ تطبيقيا  ,مع إتباع سياسة التدرج التشريعي كذلؾ
بتخفيؼ التمكث تدريجيان لمكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ كمنع التمكث .
 -3نرل بأىمية إنشاء شرطة جنائية متخصصة في مبلحقة جرائـ البيئة كتخصيص نيابة خاصة لمتابعة
ىذه الجرائـ عمى كجو السرعة ,حتى يتـ تفعيؿ القكانيف المتخصصة بالبيئة كتطبيقيا بشكؿ سميـ .

 -4نرل ضركرة زيادة الرقعة الخضراء في األراضي الفمسطينية بالتعاكف مع البمديات عف طريؽ تشجيع
زراعة األشجار المعمرة لما تقكـ بو مف دكر ىاـ في تنقية اليكاء كامتصاص ثاني أكسيد الكربكف
كتمطيؼ درجة الح اررة كلما ليا مف أثر ايجابي عمى البيئة اليكائية .

 -5الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي أماـ الييئات الدكلية المتخصصة في البيئة كفضح سياساتو البيئية في
األراضي الفمسطينية مف أجؿ كقؼ اإلنتياكات اإلسرائيمية لمبيئة الفمسطينية .
 -6تكسيع نطاؽ المسئكلية عف حماية البيئة ليشمؿ كؿ فرد مف أفراد المجتمع  ,كيككف ذلؾ بتنمية الكعي
البيئي في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة  ,ككذلؾ إدخاؿ التكعية البيئية ضمف مناىج التعميـ في جميع
المراحؿ كالتي تكضح حتمية المحافظة عمى مكارد البيئة كحسف إستغبلليا لصالح اإلنساف .

 -7نكص ػػي المش ػػرع الفمس ػػطيني بض ػػركرة إتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات كالت ػػدابير القانكني ػػة لمكافح ػػة الضكض ػػاء  ,ى ػػذا
المصػػدر مػػف تمػػكث البيئػػة اليكائيػػة الػػذم أصػػبح ييػػدد اإلنسػػاف كالحي ػكاف كالنبػػات  ,ككضػػع المسػػتكيات
كالمقاييس الخاصة بالمستكل الصكتي المسمكح بو كمستكل اإلنبعاث الضكضائي كتشديد العقكبة لتككف

رادعة .

 -8تفعيػػؿ الق ػكانيف المتعمقػػة بحمايػػة البيئػػة كخاصػػة الغ ارمػػات الماليػػة كتخصػػيص عائػػداتيا لضػػحايا أم ػراض
التم ػػكث البيئ ػػي كخاص ػػة أمػ ػراض الس ػػرطاف كالرئ ػػة كك ػػذلؾ تش ػػجيع المش ػػاريع كالمؤسس ػػات ص ػػديقة البيئ ػػة
بالتعاكف مع سمطة جكدة البيئة .
 -9ندعك المشرع الفمسطيني بضركرة تعديؿ بعض نصكص القكانيف المتعمقة بالبيئة لتككف مسايرة لمتطكر
كالمستجدات عمى الساحة الفمسطينية كالدكلية كذلؾ مف خبلؿ دراستنا كذلؾ عمى النحك التالي - :
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أ -تعديؿ نص المادة السادسة مف الالئحة التنفيذية لقانوف مكافحة التدخيف الفقرة الثانية
كالتػ ػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػ ػػنص عمػ ػ ػ ػ ػػى " يجػ ػ ػ ػ ػػب أف يثب ػ ػ ػ ػ ػت عمػ ػ ػ ػ ػػى كػ ػ ػ ػ ػػؿ عمبػ ػ ػ ػ ػػة تبػ ػ ػ ػ ػػغ منتجػ ػ ػ ػ ػػة محمي ػ ػ ػ ػ ػان أك

مس ػ ػ ػ ػػتكردة التح ػ ػ ػ ػػذير اآلت ػ ػ ػ ػػي نص ػ ػ ػ ػػو " إحت ػ ػ ػ ػػرس الت ػ ػ ػ ػػدخيف ي ػ ػ ػ ػػدمر الص ػ ػ ػ ػػحة كيس ػ ػ ػ ػػبب الكف ػ ػ ػ ػػاة " عم ػ ػ ػ ػػى

أف يكػ ػ ػ ػػكف ذلػ ػ ػ ػػؾ بالمغػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة كبخػ ػ ػ ػػط كاضػ ػ ػ ػػح يتعػ ػ ػ ػػذر محػ ػ ػ ػػكه كيجػ ػ ػ ػػكز إضػ ػ ػ ػػافة صػ ػ ػ ػػكرة تعب ػ ػ ػ ػػر
عف التحذير مف مضار التدخيف كاستخدامات التبغ كمشتقاتو "

كذل ػ ػ ػ ػػؾ بإض ػ ػ ػ ػػافة عب ػ ػ ػ ػػارة ممن ػ ػ ػ ػػكع الت ػ ػ ػ ػػدخيف ف ػ ػ ػ ػػي األم ػ ػ ػ ػػاكف العام ػ ػ ػ ػػة كالمغمق ػ ػ ػ ػػة ككس ػ ػ ػ ػػائؿ النق ػ ػ ػ ػػؿ ألف
الخط ػ ػ ػ ػ ػػاب المكج ػ ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػ ػػي ن ػ ػ ػ ػ ػػص الم ػ ػ ػ ػ ػػادة كى ػ ػ ػ ػ ػػي " إحت ػ ػ ػ ػ ػػرس الت ػ ػ ػ ػ ػػدخيف ي ػ ػ ػ ػ ػػدمر الص ػ ػ ػ ػ ػػحة كيس ػ ػ ػ ػ ػػبب
الكف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة " مكج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدخف نفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمحف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحتو لتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبح
الفقػ ػ ػ ػ ػ ػرة الثاني ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف الم ػ ػ ػ ػ ػػادة السادس ػ ػ ػ ػ ػػة " ممن ػ ػ ػ ػ ػػكع الت ػ ػ ػ ػ ػػدخيف ف ػ ػ ػ ػ ػػي األم ػ ػ ػ ػ ػػاكف العام ػ ػ ػ ػ ػػة كالمغمق ػ ػ ػ ػ ػػة
ككسائؿ النقؿ " كىذه العبارة مكجو لممدخف لمحفاظ عمى صحة اآلخريف .

ب -تعديؿ نص المادة ( )232والتي تنص عمى اآلتي - :

" -ال يجكز ألحد نقؿ أك السماح لغيره بنقؿ حمكلػة يحتمػؿ أف يتصػاعد عنيػا أك ينسػاب منيػا غبػار أك
فحـ أك رمػاد جػاؼ أك متطػاير أك إسػمنت سػائب أك مػا شػابو ,إالٌ فػي مركبػة مخصصػو لػذلؾ إعتمػدتيا
سمطة الترخيص.

 -ال يجكز ألحد نقؿ حمكلو سائبة ,إالٌ بعد أف يتـ تغطيػة الحمكلػة بشػكؿ يمنػع تطػاير أك إنسػياب أم

مادة منيا.

 -ال يجكز ألحد نقؿ أك السماح لغيره بنقػؿ مػادة مشػعو أك مػادة سػامو أك غػاز أك مػادة قابمػة لئلشػتعاؿ

أك سائؿ أكػاؿ إال فػي مركبػة معػدة ليػذا الغػرض حسػب المكاصػفات التػي تقررىػا سػمطة التػرخيص عمػى
أف يسجؿ عمى المركبة نكع المادة الخطرة التي تنقميا.
ونوصي المشرع النص صراحة في المكاد السابقة عمى عبارة المحافظة عمػى البيئػة اليكائيػة مػف التمػكث
كذلؾ في بداية نص المادة ِِّ لتصػبح عمػى النحػك التػالي " لممحافظػة عمػى الصػحة كالبيئػة اليكائيػة
مف التمكث -:

 -1ال يجػػكز ألحػػد نقػػؿ أك السػػماح لغي ػره بنقػػؿ حمكلػػة يحتمػػؿ أف يتصػػاعد عنيػػا أك ينسػػاب منيػػا
غبار أك فحـ أك رماد جاؼ أك متطاير أك إسمنت سائب أك ما شابو ,إالٌ في مركبة مخصصو

لذلؾ اعتمدتيا سمطة الترخيص.
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 -2ال يجكز ألحد نقؿ حمكلو سائبة ,إالٌ بعد أف يتـ تغطية الحمكلة بشكؿ يمنػع تطػاير أك انسػياب
أية مادة منيا.

 -3ال يجػػكز ألحػػد نقػػؿ أك السػػماح لغي ػره بنقػػؿ مػػادة مشػػعو أك مػػادة سػػامو أك غػػاز أك مػػادة قابمػػة
لبلشتعاؿ أك سائؿ أكاؿ إال في مركبة معدة ليذا الغرض حسب المكاصفات التي تقررىا سػمطة

الترخيص عمى أف يسجؿ عمى المركبة نكع المادة الخطرة التي تنقميا" .
ج -تعديؿ نص المادة  22مف قانوف المرور والمادة  46مف الالئحة التنفيذية " المتانة واألمػف
في المركبات "
جػ ػػاء المشػ ػػرع فػ ػػي البػ ػػاب الثالػ ػػث المتانػ ػػة كاألمػ ػػف فػ ػػي المركبػ ػػات فػ ػػي المػ ػػادة ِِ بػ ػػالنص عمػ ػػى أنػ ػػو

" يجب أف تككف المركبة مستكفية لشركط المتانة كاألمف التي تحددىا البلئحة "
كقد جاء في نص المادة ْٔ مف البلئحة التنفيذية عمى أنو -:

" يجػػب أف تكػػكف المركبػػة بجميػػع أجزائيػػا كممحقاتيػػا كمػػا ركػػب عمييػػا كمػػا فييػػا مػػف أجيػزة بحالػػة سػػميمة
دائمان ,كفي كضع ال يػؤدم إلػى إزعػاج أك إعاقػة أك ضػرر أك خطػر عمػى المكجػكديف عمييػا أك فييػا أك
بجانبيا أك عمى عابرم الطريؽ أك الممتمكات ".

ونوصي المشرع تعديؿ نص المادة لتصبح كالتالي " يجب أف تككف المركبة بجميع أجزائيا كممحقتيا
كما ركب عمييا كما فييا مف أجيزة بحالة سميمة دائمان عمى الكجو الذم ال يؤدم إلى تعريض األركاح

كاألمكاؿ لمخطر أك يؤدم إلى اإلخبلؿ بأمف الطريؽ أك يعكؽ استعماؿ الغير لو أك يقمؽ الراحة أك

يضر بالبيئة "

كذلػػؾ تماشػػيان مػػع قػػانكف البيئػػة لممحافظػػة عمػػى البيئػػة اليكائيػػة مػػف التمػػكث حسػػب نػػص المػػادة ِِ مػػف

قانكف البيئة رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ .

د -تعديؿ نص المادة  275و  276الالئحة التنفيذية لقانوف المرور " األدخنة والضوضاء "
 -1جاء نص المادة ِٕٓ مف الفصؿ السابع عشػر تحػت عنػكاف أحكػاـ متفرقػة عمػى أنػو " ال يجػكز ألحػد

قيػػادة مركبػػة أك إيقافيػػا فػػي الطريػػؽ إذا كػػاف ينبعػػث عنيػػا غػػاز أك دخػػاف أك تمفػػظ زيت ػان أك كقػػكدان بقػػدر
يتجاكز ما ينفثو أك يمفظو عادة ىذا النػكع مػف المركبػات حسػب المكاصػفات المعتمػدة أك بقػدر قػد يػزعج

عابرم الطريؽ أك يمس بسبلمتيـ.
ال يجكز ألحد قيادة مركبة يتدلى منيا ما يبلمس الطريؽ ,باستثناء سمسمة التأريض"مانعة الصػكاعؽ"
المتدلية مف مركبة تنقؿ كقكدان كمثبتة أسفميا" .
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ونوصي المشرع إضافة عبارة " أك يمس بسبلمتيـ أك يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة " كذلؾ ألف إنبعاث
الغازات كالدخاف يضر بالبيئة اليكائية بشكؿ مباشر كيؤدم إلى أضرار صحية كيعرض الناس لمخطر.

 -2تعديؿ نص المادة ِٕٔ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر كالتي تنص عمى " ال يجكز ألحد قيادة
مركبة تنبعث عنيا ضكضاء غير إعتيادية ,أك التسبب في إحداث مثؿ ىذه الضكضاء  ,نتيجة كجكد
خمؿ في المركبة  ,أك إىماؿ العناية بيا أك بأم جزء منيا ,أك نتيجة سكء تنظيـ حمكلتيا أك أم سبب

آخر " .

كنكصي بتعديؿ نص المادة بإدراج عبارة " مما يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئػة " فػي آخػر المػادة ليصػبح
نص المادة ِٕٔ عمى النحك التالي -:

" ال يجػػكز ألحػػد قيػػادة مركبػػة تنبعػػث عنيػػا ضكضػػاء غيػػر إعتياديػػة ,أك التسػػبب فػػي إحػػداث مثػػؿ ىػػذه

الضكضػػاء  ,نتيجػػة كجػػكد خمػػؿ فػػي المركبػػة ,أك إىمػػاؿ العنايػػة بيػػا أك بػػأم جػػزء منيػػا ,أك نتيجػػة سػػكء
تنظيـ حمكلتيا أك أم سبب آخر ,مما يقمؽ الراحة أك يضر بالبيئة " .

كذلؾ حتى يتـ الجمع بيف عنصرم المساس بالبيئة اليكائية كىي إقبلؽ الراحة كالضرر بالبيئة .

ه -تعديؿ نص المادة  172مف الالئحة التنفيذية لقانوف المرور " قواعد وآداب المرور "
جاء المشرع في الفقرة األكلى مف نص المادة ُِٕ مف البلئحة التنفيذية لقانكف المركر في الباب
الخامس مف قكاعد آداب المركر الفصؿ األكؿ السمكؾ في الطريؽ عمى اآلتي " -:عمى كؿ مف

يستعمؿ الطريؽ أف يتصرؼ بإنتباه كحذر بشكؿ ال يؤدم إلى اإلضرار بالغير أك تعريضيـ أك

ممتمكاتيـ لمخطر كأال يعيؽ حركة السير أك يعرقميا بأكثر مما تستكجبو الظركؼ " .

نرل أنو كاف يجب عمى المشرع الفمسطيني إضافة عبارة إقبلؽ الراحة أك اإلضرار بالبيئة كذلؾ ليصبح
النص بعد التعديؿ عمى النحك التالي - :

" عمى كؿ مف يستعمؿ الطريؽ أف يتصرؼ بانتباه كحذر بشكؿ ال يؤدم إلى اإلضرار بالغير أك
تعريضيـ أك ممتمكاتيـ لمخطر كأال يعيؽ حركة السير أك يعرقميا بأكثر مما تستكجبو الظركؼ أك يقمؽ
الراحة أك يضر بالبيئة "

و -تعديؿ نص المادة  13مف قانوف البيئة الفقرة الثانية وذلؾ عمى النحو التالي -:
" ب -يحظر مركر النفايات الخطرة عبر األراضي الفمسطينية أك المياه اإلقميمية أك المناطؽ
اإلقتصادية الخالصة إال بتصريح خاص مف الك ازرة "

كعميو ندعك المشرع الفمسطيني بتعديؿ نص المادة ُّ الفقرة الثانية لتككف كالتالي " يحظر مركر
النفايات الخطرة عبر األراضي الفمسطينية أك المياه اإلقميمية أك المناطؽ الخاصة " كذلؾ بحذؼ عبارة

" إال بتصريح خاص مف الك ازرة "
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ز -تعديؿ نص المادة  24مف قانوف البيئة والتي تنص عمى التالي - :
" تعمؿ الك ازرة عمى الحد مف إستنزاؼ طبقة األزكف كفقان لما نصت عميو المعاىدات الدكلية التي تمتزـ
بيا فمسطيف كذلؾ بإتخاذ اإلجراءات المناسبة فيما يتعمؽ بإستيراد أك إنتاج أك إستعماؿ أية مكاد

كيماكية تسبب ضر انر لذلؾ ".

نكصي أف يتـ تعديؿ المادة ِْ مف قانكف البيئة لتصبح كاآلتي -:

" يحظػػر اإلتجػػار غيػػر المشػػركع فػػي الم ػكاد المسػػتنفذة لطبقػػة األكزكف أك إسػػتخداميا فػػي الصػػناعة أك

إستيرادىا أك حيازتيا بالمخالفة لمقكانيف أك الق اررات الك ازرية المنظمة لذلؾ ككذلؾ اإلتفاقيات الدكلية التي
تككف فمسطيف طرفان فييا "
تـ بحمد اهلل
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الممحؽ
المخالفات المتعمقة بالبيئة اليوائية

المخالفات البيئية الخاصة بالمصانع والورش الصناعية والكسارات
السنــــدالقــــانوني 

نوعالمخـــــالفـــــــات 
ممارسة أك إدارة أم عمؿ أك حزمة تمحؽ الضرر
بالصحة أك الراحة العامة أك ممارسة نشاط لو تأثير

سمبي عمى البيئة.

إحداث التمكث في أم محكر مف محاكر البيئة (ماء,

تربة ,ىكاء) بصكرة مباشرة أك غير مباشرة أك التسبب
في كقكعو.

المادة (ٓ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

ُٗٗٗ

المادة (ٓ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

ُٗٗٗ

قمع أك تكسير أك نقؿ المكاد الحجرية مف أم مكاف في المادة (َُ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
ُٗٗٗ

فمسطيف بدكف ترخيص

مخالفة شركط تعميمات الكسارات.

المادة (ُٔ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

ُٗٗٗ

عدـ تكفير سبؿ الحماية البلزمة لمعامميف كالمجاكريف المادة (َِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
لممنشأة تنفيذا لشركط الصحة كالسبلمة.

ُٗٗٗ

عدـ اقتناء آلية إلطفاء الحرائؽ مجب ار عٖلييا بحكـ المادة (َِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
ُٗٗٗ

القانكف.

في حاؿ استخداـ أم منشأة أجيزة أك معدات ذات المادة (ِٕ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

عبلقة باإلشعاع مخالفة لمحدكد المسمكح بيا.

ُٗٗٗ

المخالفات البيئية الخاصة بالنفايات الصمبة والخطرة
السنــــدالقــــانوني 

نوعالمخـــــالفـــــــات 

عدـ التخمص مف النفايات الصمبة في المكاقع المحددة المادة (َُ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

ليا

ُٗٗٗ

نقؿ ما ينتج عف أعماؿ الحفر أك البناء أك اليدـ أك المادة (َُ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

التعديف مف مخالفات أك أتربة في أماكف غير ُٗٗٗ
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مخصصة.
عدـ تعبئة النفايات الخطرة في أكعية مناسبة مقاكمة المادة (ُِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
لمصدمات كتمنع االنسكاب كالتطاير.

ُٗٗٗ

عدـ كضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث المادة (ُِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
تترؾ مدة طكيمة في حاكيات التخزيف.

ُٗٗٗ

نقؿ النفايات الخطرة إلى جية أك مرفؽ غير مرخص لو المادة (ُّ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

مف الجيات المعنية بإصدار التراخيص.

ُٗٗٗ

التعامؿ مع النفايات الخطرة مف غير ترخيص مف المادة (ُّ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
ُٗٗٗ

الجية المختصة.

عدـ معالجة النفايات الخطرة كالتخمص منيا بالشكؿ المادة (ُِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
الذم قد يؤدم إلى إحداث ضرر بيئي.

ُٗٗٗ

المخالفات البيئية الخاصة بالبيئة اليوائية
السنــــدالقــــانوني 

نوعالمخـــــالفـــــــات 

إعطاء معمكمات غير دقيقة أك صحيحة عف كمية المادة (ُٗ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
كنكع المادة المنبعثة.

ُٗٗٗ

عدـ االلتزاـ باإلجراءات الخاصة بمعالجة االنبعاثات المادة (َِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
كالتسرب في الحاالت الطارئة.
التدخيف في كسائؿ النقؿ كاألماكف العامة كالمغمقة.

ُٗٗٗ
المادة (ُِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة

ُٗٗٗ

استخداـ آالت أك محركات أك مركبات ينتج عنيا عادـ المادة (ِِ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
يخالؼ المقاييس المحددة.

ُٗٗٗ

الحرؽ المفتكح لممخمفات المنزلية أك الزراعية أك المادة (ِّ) مف قانكف البيئة الفمسطيني رقـ (ٕ) لسنة
الصناعية.

ُٗٗٗ
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المخالفات البيئية الخاصة بالبيئة اليوائية في قانوف المرور
السنــــدالقــــانوني 

نوعالمخـــــالفـــــــات 
انبعاث ممكثات إلى المحيط الخارجي عف طريؽ

المركبات.

المادة (ْٔ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

انبعاث الدخاف أك ممكثات أخرل مف المركبة.

المادة (ٕٖ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

المركبات التي تحدث الضكضاء أك اإلزعاج.

المادة (ْٔ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

عدـ تكفر عادـ الصكت لممركبة أثناء القيادة.

المادة (َٗ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

إلقاء أم مكاد أك فضبلت مف نكافذ المركبات.

المادة (ُٕٕ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

قيادة مركبة تحمؿ حمكلة بارزة خطرة تنسكب أك
تتسرب منيا زيكت أك مكاد خطرة عمى الطريؽ العاـ.
استعماؿ المنبو بصكرة مزعجة.

المادة (َُِ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

استعماؿ جياز تنبيو الخطر أك متعدد األصكات
لممركبات غير المصرح ليا.

استعماؿ المنبو قرب المستشفيات أك المدارس أك أماكف

العبادة.

عدـ اتخاذ االحتياطات البلزمة لتثبيت الحمكلة أك
أحكاـ تغطيتيا.
طرح أك سكب أك تسرب حمكالت المركبات كالحجارة
أك النفايات أك المياه أك أم مكاد مشابية.

عدـ صبلحية عادـ الصكت أك استخداـ مضخمات

الصكت.

استعماؿ المسجؿ داخؿ المركبة بشكؿ يتنافى كاألخبلؽ
العامة أك يسبب الضكضاء.

المادة (ُٗٗ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

المادة (َُِ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ
المادة (َُِ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ
المادة (ِِٗ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ
المادة (ِِّ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ
المادة (ِِٗ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ
المادة (ِِٗ) مف قانكف المركر رقـ (ٓ) لسنة َََِ

- 126 -

 القراف الكريـ

قائمة المراجع

 السنة النبوية
 المراجع العامة
 -1أحمد فتحي سرور
 الكسيط في قانكف العقكبات  ،القسـ الخاص ,القاىرة  ،دار النيضة َُٖٗ . الجرائـ الضريبية نقابة المحاميف  ،القاىرة َُٗٗ . -2أحمد مدحت إسالـ
بحر اليكاء الذم نعيش فيو  ،القاىرة  ,دار المعارؼ سنة ُٖٕٗ
 -3أحمد محمد حشيش
المفيكـ القانكني لمبيئة في ضكء أسممة القانكف المعاصر  ،دار الفكر الجامعي ََُِ،
 -4إبراىيـ عمي الجندي
التمكث يخنؽ الجميع كاألمف الصناعي يقييـ  ،مكتبة االنجمك المصرية ُُٖٗ .
ُْٕٗ
 -5جميؿ يوسؼ
الضكضاء سمسمة العمكـ  ،دار الكتاب المصرم القاىرة  ،سمسمة رقـ ُٔ طبعة أكلى ُْٖٗ
 -6حسف أحمد شحادة
التمكث الضكضائي كاعاقة التنمية  ،الدار العربية لمكتاب َََِ مصر
 -7حسف أحمد شحادة
تمكث اليكاء القاتؿ الصامت  ،الطبعة األكلى مكتبة الدار العربية لمكتاب ََِِ
 -8حسنيف إبراىيـ عبيد
الكجيز في عمـ اإلجراـ كالعقاب ُُٗٗ دار النيضة العربية  ،القاىرة
 -9سامح غرابيو ويحيى القرصاف
المدخؿ لمعمكـ البيئية  ،دار الشرؽ عماف األردف ُُٗٗ
 -11ساىر ابراىيـ الوليد
االحكاـ العامة في قانكف العقكبات  ,دكف ناشر كسنة نشر
 -11سعد شعباف
ثقب في الفضاء  ،القاىرة  ,دار المعارؼ  ،سنة ُِٗٗ .
 -12سمير خوري
صحة البيئة عمـ ناشئ  ،مؤسسة نكفؿ لبناف ُّٖٗ ،
 -13طمعت الغنيمي
الغنيمي الكسيط  ،في القانكف الدكلي كالبحرم  ،دار الفكر العربي ُٕٗٓ ،
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 -14طمعت إبراىيـ األعوج
التمكث اليكائي كالبيئة سمسمة العمـ كالحياة  ،القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتاب ُْٗٗ ،
الجزء األكؿ
 -15عبد الرؤوؼ ميدي
شرح القكاعد العامة القانكف العقكبات  ،دار الفكر العربي ُٖٗٔ ،
 -16عمي حسف موسى
التمكث الجكم  ،دار الفكر المعاصر لبناف َُٗٗ
 -17عمي زيف الديف عبد السالـ ومحمد عرفات
تمكث البيئة ثمف المدينة القاىرة ُِٗٗ
 -18عمر السعيد الرمضاف
بيف النظريتيف النفسية كالمعمارية لبلثـ  ،دار النيضة العربية القاىرة ُِٗٗ .
 -19مأموف سالمة
إجراـ العنؼ  ،بدكف ناشر كسنة نشر كطباعة
 -21مأموف محمد سالمة
قانكف العقكبات القسـ العاـ  ،دار الفكر العربي  ،سنة َُٗٗ
 -21محمد السيد أرناؤوط
اإلنساف كتمكث البيئة  ،الدار المصرية المبنانية  ،القاىرة
 -22محمد يسري دعبس
تمكث اليكاء ككيؼ نكاجيو  ،دار الندكة  ،القاىرة  ،سنة ُْٗٗ
 -23محمود نجيب حسني
شرح قانكف العقكبات  ،القسـ العاـ  ،دار النيضة العربية القاىرة ُٖٗٗ .
 المراجع الخاصة
 -1أحمد عبد الكريـ سالمة
قانكف حماية البيئة اإلسبلمي  ،النشر العممي كالمطابع جامعة الممؾ سعكد  ،الرياض ُٕٗٗ
 -2أحمد عبد الكريـ سالمة
قانكف حماية البيئة  ،دار النيضة العربية ََِٗ .
 -3اشرؼ شمس الديف
الحماية الجنائية لمبيئة  ،دار النيضة َُِِ .
 -4اشرؼ ىالؿ
جرائـ البيئة بيف النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة اآلداب القاىرة ََِٓ
 -5اشرؼ ىالؿ
المكسكعة الجنائية البيئية مف الناحية المكضكعية كاإلجرائية  ،بدكف ناشر َُُِ .
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 -6داوود الباز
حماية السكينة العامة الضكضاء  ،دراسة مقارنة في القانكف اإلدارم البيئي كالشريعة
اإلسبلمية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ُٕٗٗ
 -7جميؿ عبد الباقي الصغير
الحماية الجنائية لمبيئة ضد التمكث السمعي  ،دار النيضة العربية ُٖٗٗ ،القاىرة .
 -8سامح غرابيو
المدخؿ إلى العمكـ البيئية  ،دار الشرؽ األردف ُُٗٗ
 -9سمير حامد الجماؿ
الحماية القانكنية لمبيئة  ،القاىرة دار النيضة العربية ََِٕ
 -11سموى بكير
الحماية الجنائية لمبيئة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية  ،دار النيضة العربية ََُِ.
 -11عامر محمود طراؼ
إرىاب التمكث  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،لبناف .ََِِ ،
 -12عبد اهلل شحادة
رؤية الديف اإلسبلمي في الحفاظ عمى البيئة  ،دار الشركؽ القاىرة ََُِ طبعة أكلى.
 -13عبد اليادي عبد العزيز مخيمر
دكر المنظمات الدكلية في حماية البيئة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ُٖٗٔ ،
 -14عبد الفتاح مراد
شرح تشريعات البيئة الييئة القكمية العامة لدار الكتب كالكثائؽ المصرية  ،بدكف سنة نشر
 -15فرج صالح اليريش
جرائـ تمكيث البيئة  -المؤسسة الفنية لمطباعة كالنشر ،القاىرة  ،طبعة أكلى ُٖٗٗ .
 -16كريـ كشاكش
الحماية القانكنية مف التمكث البيئي في األردف  ،جامعة اليرمكؾ اربد األردف ََِّ
 -17ماجد راغب الحمو
قانكف حماية البيئة قي ضكء الشريعة  ،دار المطبكعات الجامعية اإلسكندرية ُٓٗٗ .
 -18محمد حسف الكندري
المسئكلية الجنائية عف التمكث البيئي  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ََِٔ .
 -19محمد حسيف عبد القوي
الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية  ،النسر الذىبي لمطباعة  ،القاىرة -مصر. ََِِ ،
 -21محمد رشدي واحمد مرسي
األبعاد العممية في التشريعات الكطنية لحماية البيئة البحرية  ،دراسة تحميمية  ،القاىرة َُٖٗ
محمد مؤنس محب الديف
البيئة في القانكف الجنائي  ،مكتبة االنجمك المصرية  ،القاىرة ُٓٗٗ .
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 -21نور الديف ىنداوي
الحماية الجنائية لمبيئة. ُٖٗٓ ،
 -22ىدى حامد قشقوش
التمكث باإلشعاع النككم  ،القاىرة دار النيضة العربية ُٔٗٗ
الكتب المترجمة

ُ -آؿ جور نائب الرئيس األمريكي السابؽ
األرض في الميزاف  ,ترجمة عكاطؼ عبد الجميؿ  ,مركز األىراـ لمترجمة كالنشر طبعة أكلى ُْٗٗ –
ِ -توماس ج أ يمزويث
ىذا اليكاء ىذا الماء أزمة اإلنساف مع بيئتو ترجمة سيد رمضاف ىدارة  ,دار المعرفة القاىرة
 -3سيروى كائف
عالـ يفيض بسكانو – ترجمة ليمى الجبالي  ,سمسمة عالـ المعارؼ  ,الككيت العدد ُِّ ُٗٗٔ/
ْ -جوستنياف
مدكنو في الفقو الرماني  ,ترجمة عبد العزيز فيماـ  ,عالـ الكتب  ,بيركت ُْٔٗ
 الرسائؿ و األبحاث و المقالت
 الرسائؿ واألبحاث
-1

-2

-3

-4

-5
-6

أحمد األنور
الحماية القانكنية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي حكؿ
جرائـ البيئة في الدكؿ العربية  ،بيركت  ،لبناف  ،مارس ََِٗ
حسني أميف
مقدمات القانكف الدكلي لمبيئة  ،بحث منشكر بمجمة السياسة الدكلية العدد َُُ  ،أكتكبر
ُِٗٗ
سحر مصطفى حافظ
الحماية القانكنية لبيئة المياه العذبة في مصر  ،رسالة دكتكراه معيد الدراسات كالبحكث
البيئية  ،جامعة عيف شمس ُّٗٗ
عادؿ محمد عبد الرحمف
نمط اإلدارة الدكلية لقضايا البيئة  ،بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي لمبيئة الثاني لمتنمية كالبيئة
في الكطف العربي  ،أسيكط مصر ََِْ
عبد اهلل رمضاف الكندري
التمكث اليكائي كاألبعاد البيئية كاالقتصادية  ،مجمة العربي  ،العدد َْٓ  ُِٗٗ ،الككيت
عمي حسف الشرفي
الباعث كأثره في المسئكلية الجنائية  ،رسالة دكتكراه  ،جامعة القاىرة ُٖٔٗ
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 -7نيير أحمد بدوي
الحماية مف التمكث اإلشعاعي  ،دراسة مقارنة بيف التشريعات المصرية كالمممكة المتحدة ،
رسالة ماجستير  ،معيد الدراسات كالبحكث البيئية  ،عيف شمس ََِٕ ،
 -8نور الديف ىنداوي
االعتداء عمى البيئة جريمة مجيكلة  ،المؤتمر العممي لمسبلمة الصناعية كحماية البيئة في
ُُ  ُِ ،مايك سنة ُِٗٗ القاىرة
 -9محمد عبداهلل النعماف
الحماية الدكلية لمبيئة البحرية –دراسة خاصة عف البحر األحمر  ،رسالة دكتكراه  ،جامعة
القاىرة ََِْ
 -11محمد مصباح القاضي
الحماية الجنائية لمعقكد المدنية  ،رسالة دكتكراه  ،حقكؽ القاىرة ُٕٖٗ .
 -11مصطفى كماؿ طمبة
تطكر الفكر حكؿ قكانيف البيئة في العالـ  ،كرقة بحث مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمي لرؤساء
المحاكـ العميا في الدكؿ العربية لتحديد احتياجات القضاة كالمشتغميف بالقانكف في مجاؿ قانكف
البيئة كالتنمية المستدامة المنعقد بمقر المحكمة الدستكرية العميا بالقاىرة  ،مايك ََِْ .
المقالت

 -1قضايا بيئية بيف االحتباس الحرارم كاتساع ثقب األكزكف المكقع االلكتركني لسمطة جكدة
البيئة

 -2اإلشعاع ماىيتو تطبيقاتو أثاره  ،نشرة تكعكية مف إصدار سمطة البيئة َُُِ ،

 -3بياف صحفي حكؿ اثر انقطاع التيار الكيربائي عمي البيئة مكقع سمطة جكدة البيئة
 -4بحث بعنكاف تمكث اليكاء مف حركة المركر جمعية فمسطيف التربكية لحماية البيئة

 القوانيف والموائح والتعميمات

 -1قانكف البيئة الفمسطيني رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ
 -2قانكف البيئة المصرم رقـ ْ لسنة ُْٗٗ

 -3قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة رقـ ْٕ لسنة ُّٔٗ
 -4قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ
 -5قانكف المركر رقـ ٓ لسنة َََِ

 -6قانكف مكافحة التدخيف رقـ ِٓ لسنة ََِٓ
 -7قانكف العمؿ رقـ ٕ لسنة َََِ

 -8البلئحة التنفيذية لقانكف التدخيف رقـ ِّْ لسنة َُُِ
 -9البلئحة التنفيذية لقانكف المركر رقـ ّّٗ لسنة ََِٓ
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 -11تعميمات صادرة عف سمطة البيئة لسنةََِٓ بشأف معايير األماف األساسية لمكقاية مف
اإلشعاع المؤيف .

 -11تعميمات صادرة عف سمطة البيئة رقـ ٓ َُِِ/بشأف إدارة النفايات الصمبة .
 -12قرار مجمس الكزراء رقـ ْٗ ََِْ/
كأمراض المينة

بشاف الئحة الكقاية لمعامميف مف أخطار العمؿ

 -13تعميمات ككزير العمؿ رقـ ْ ََِٓ/الخاص بالمستكيات اآلمنة لشدة الضكضاء في أماكف
العمؿ

 -14قرار مجمس الكزراء رقـ ْٗ ََِْ/لمكقاية مف المخاطر الفيزيائية
 -15قرار مجمس الكزراء رقـ ٓ ََِٓ/لشدة اإلضاءة

 -16قرار مجمس الكزراء رقـ ٔ ََِٓ/لدرجة الح اررة
 -17قرار مجمس الكز ارء رقـ ْٗ ََِْ/لمكقاية مف المخاطر الكيميائية

 -18قرار مجمس الكزراء رقـ ْٗ ََِْ/لمكقاية مف المخاطر البيكلكجية
 -19قرار مجمس الكزراء رقـ ُٓ  ََِّ/الخاص بنظاـ الشركط الصحية البلزمة في أماكف
العمؿ

 المعاجـ
 -1المعجـ الكسيط – مجمع المغة العربية – القاىرة الطبعة الثالثة – الجزء األكؿ
 -2قامكس التربية –بيركت دار العمـ لممبلييف – الطبعة األكلى سنة ُُٖٗ

 -3لساف العرب ابف منظكر – الجزء األكؿ – المطبعة الكبرل – مصر ُِٖٖ

 -4معجـ متف المغة ألحمد رضا – المجمد األكؿ – دار مكتبة الحياة بيركت ُٖٓٗ
 -5مكسكعة التربية الخاصة – القاىرة – مكتبة األنجمك المصرية – سنة ُٕٖٗ
 التقارير والمؤتمرات والتفاقيات
 -1إتفاقية حماية العماؿ مف اإلشعاعات المؤينة عاـ َُٔٗ

 -2المؤتمر الخامس لؤلمـ المتحدة حكؿ منع الجريمة كمعاممة المجرميف – جنيؼ ُٕٓٗ
 -3برنامج األمـ المتحدة لمبيئة َّ  – ُٖٖٗ /ُِ/برنامج األمـ المتحدة لمبيئة نيركبي – مايك
ُٖٗٗ.

 -4فمسطيف في أرقاـ َُُِ الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني َُِِ راـ اهلل فمسطيف
 -5مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية ُِٕٗ
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 السنة النبوية
 -1البخارم – األدب المفرد – تحقيؽ سمير الزىيرم
 -2جبلؿ الديف السيكطي – الجامع الصغير – المجمد الثاني
مواقع الكترونية






http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/26/240221.html
http://www.akafi.net/akfnew/Sub-21712.html
 http://www.paeep.ps/AR/news_view_22.html
http://www.environment.gov.ps/detailsdata.php?id=47
http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=55501

مع االحتراـ كالتقدير تـ ترتيب المراجع باألحرؼ االبجدية مع االحتفاظ لكؿ كاتب بمقبو

تـ بحمد اهلل

- 133 -

الفيػػرس

الموضوع

رقـ
الصفحة

المقدمة موضوع الدراسة وأىميتو

ر

أىمية الدراسة

ر

تساؤالت الدراسة

ق

منيج الدراسة كخطة الدراسة

ك

الفصؿ التمييدي  /ماىية حماية البيئة

ُ

المبحث األكؿ  :ماىية البيئة

ِ

المطمب األكؿ  :مفيكـ البيئة كعناصرىا

ِ

الفرع األكؿ  :تعريؼ البيئة

ّ

الفرع الثاني  :عناصر البيئة

ٔ

المطمب الثاني  :تمكث البيئة

ٕ

الفرع األكؿ  :مفيكـ التمكث

ٖ

الفرع الثاني  :صكر كأشكاؿ التمكث

ٖ

المبحث الثاني  :نشأة القانكف البيئي كخصائصو

ُِ

المطمب األكؿ  :التطكر التاريخي لمقانكف البيئي

ُِ

الفرع األكؿ :حماية البيئة في األدياف كالعصكر القديمة

ُّ

الفرع الثاني  :تطكر حماية البيئة عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي

ُٔ

المطمب الثاني  :خصائص القانكف البيئي

ُٕ

الفصؿ األوؿ  /البيئة اليوائية محؿ الحماية

َِ

المبحث األكؿ  :الحماية القانكنية لمبيئة اليكائية مف التمكث

ُِ

المطمب األكؿ  :ماىية التمكث اليكائي

ِِ

الفرع األكؿ  :المقصكد باليكاء

ِِ

الفرع الثاني  :التمكث اليكائي

ِْ

البند األكؿ  :مفيكـ تمكث اليكاء

ِْ

البند الثاني  :صكر تمكث اليكاء

ِٔ

المطمب الثاني  :األساليب القانكنية لمكاجية التمكث اليكائي

ِٖ
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الفرع األكؿ  :األساليب الكقائية لحماية البيئة

ِٗ

الفرع الثاني  :الجزاءات القانكنية لتمكيث البيئة

ِّ

المبحث الثاني :جرائـ تمكث البيئة اليكائية

ّٕ

المطمب األكؿ  :ماىية الجريمة البيئية كخصائصيا

ّٕ

الفرع األكؿ  :مفيكـ الجريمة البيئية

ّٕ

الفرع الثاني  :خصائص الجريمة البيئية

ّٖ

المطمب الثاني  :األركاف العامة لجرائـ التمكث اليكائي

َْ

الفرع األكؿ  :الركف المادم

َْ

الفرع الثاني  :الركف المعنكم

ْٓ

الفصؿ الثاني /السياسات التشريعية الدولية والوطنية لحماية البيئة

ّٓ

اليوائية
المبحث األكؿ  :فمسفة التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة

ٓٓ

المطمب األكؿ  :حماية البيئة كغاية مف التجريـ

ٓٓ

المطمب الثاني  :حماية اإلنساف كغاية مف التجريـ

ٔٓ

المطمب الثالث  :طبيعة التجريـ في جرائـ تمكيث البيئة

ٔٓ

المبحث الثاني  :المكاجية التشريعية الدكلية لحماية البيئة

ٗٓ

المطمب األكؿ  :تطكر المكاجية التشريعية الدكلية

ٗٓ

المطمب الثاني  :دكر المنظمات الدكلية في حماية البيئة

َٔ

الفرع األكؿ  :المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحفاظ عمى البيئة

ُٔ

الفرع الثاني  :دكر المنظمات الدكلية في الحفاظ عمى البيئة

ّٔ

الفرع الثالث  :القانكف البيئي الدكلي

ْٔ

المبحث الثالث  :المكاجية التشريعية الكطنية لحماية البيئة

ٕٔ

المطمب األكؿ  :حماية البيئة في الدستكر

ٕٔ

المطمب االكؿ :حماية البيئة القانكنية في القانكف االساسي المعدؿ

ٖٔ

المطمب الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في المدكنة العقابية

ٗٔ

الفرع األكؿ  :حماية البيئة في القانكف الجنائي

ٗٔ

الفرع الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في قانكف العقكبات الفمسطيني

ِٕ

البند األكؿ  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في قانكف العقكبات الفمسطيني

ِٕ
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المطبؽ في قطاع غزة رقـ ْٕ لسنة ُّٔٗ
البند الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في قانكف العقكبات األردني

ْٕ

المطبؽ في الضفة الغربية رقـ ُٔ لسنة َُٔٗ

الفصؿ الثالث :خطة المشرع الفمسطيني في حماية البيئة اليوائية

ٕٔ

المبحث األكؿ:الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في التشريعات الجزائية المكممة

ٕٕ

المطمب األكؿ  :قانكف الكقاية مف أضرار التدخيف كحماية البيئة اليكائية

ٕٕ

المطمب الثاني  :قانكف المركر كحماية البيئة اليكائية

َٖ

المطمب الثالث  :قانكف حماية المستيمؾ كالبيئة
المبحث الثاني :حماية البيئة في التشريع الرئيسي لقانكف حماية البيئة القانكف

ٕٖ
ٖٗ

رقـ ٕ لسنة ُٗٗٗ

المطمب االكؿ :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية في بيئة العمؿ

َٗ

المطمب الثاني :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف النفايات كالمكاد المشعة

ٓٗ

المطمب الثالث :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف االزعاج البيئي كالضجيج

َُٔ

المطمب الرابع :الحماية الجنائية لمبيئة اليكائية مف األتربة كالمبيدات كالتدخيف

ُُُ

الخاتمة  -النتائج كالتكصيات

ُُٔ

المراجع

ُِٕ

- 136 -

