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في القانون الليبي  و المقارن المواجهة الجنائية للتلوث الهوائي  

 

 د. ما شاء اهلل عثمان محمد       
.ليبيا -جامعة بنغازي            

قدمةم  

تشغل اإلنسان، وتعكر صفو حياته، ويأيت تلوث اهلواء  -وال تزال -يعد التلوث من أهم القضايا واملشاكل اليت كانت             
pollution de l'air   يف مقدمة أخطر أنواع التلوث الذي قد يلحق بالبيئة، فاهلواء أساس حياة اإلنسان وسائر الكائنات احلية

األخرى.ومن مث فإن تلوث اهلواء قد خيلِّف أضرارًا جسيمة يصعب تداركها، أو التخلص منها بسهولة، فهو يهدد اإلنسان يف حياته 
إىل  -من حيوان ونبات-ما أنه يهدد حياة اإلنسان من خالل تعريض ما يقتات عليه وصحته، اليت يسعى جاهداً للمحافظة عليها، ك

 .Diversité biologiqueاالنقراض والفناء، وحدوث خلل يف التنوع البيولوجي أو  اإلحيائي 

بري؛ بأن وفر عليه اجلهد والوقت، وال ريب يف أنَّ التقدم العلمي الذي يشهده عاملنا اليوم يف جمال الصناعة، قد استفاد منه اإلنسان بشكل ك
وزاد بطريقة أو بأخرى من رفاهيته، من خالل اخلدمات املختلفة اليت قدمتها الصناعة، بفعل التقدم التكنولوجي الذي حلق هبا؛ كإنتاج 

، واستخدام اآلالت، وانتشار السيارات مبختلف أنواعها، وانتشار وسائل النقل املختلفة، وزيادة االعتماد عليها، ومصانع  البرت وكيماويات
 مصانع األجهزة اإللكرتونية، وحمطات الطاقة والكهرباء، ومصانع اإلمسنت ومواد البناء، واألدوية، وصناعة األغذية... إخل.

ق الدول فيما بينها؛ وقد أدَّى هذا التطور والتقدم إىل زيادة تلوث اهلواء، واإلضرار بالبيئة، وقد استفحل األمر وتفاقمت املشكلة أكثر مع تساب
لف لتنمية اقتصادها القومي، وزيادة دخلها، ومكافحة البطالة، باالعتماد على الصناعة؛ مما أدَّى إىل زيادة انتشار املصانع واآلالت مبخت

اإلنتاج، وال شكَّ أنواعها وأشكاهلا، وقد شجع على ذلك زيادة الطلب على السلع واملنتجات، األمر الذي أدَّى إىل زيادة نشاط املصانع و 
 يف أن ذلك سيصاحبه زيادة احرتاق الوقود، باإلضافة إىل خملفات الصناعة ونفاياهتا.

جيعل  التقدم الصناعي يأيت على حساب   -ـبما قد يرتتب على ذلك من اعتداء على البيئة، وتلويث اهلواء اجلوي –إن عدم االكرتاث 
ة، ولعل السبب يف استفحال مشكلة التلوث وتفاقمها يعزى إىل غياب الوعي البيئي بأمهية البيئة، وحق الشخص يف بيئة صحية نظيفة وآمن

 البيئة اهلوائية، وفداحة األضرار اليت خيلفها  التلوث.

                                                             
. عضو هيأة تدريس بكلية القانون جامعة بنغازي  
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ال أن تتهافت الدول إن البيئة هي الرتاث املشرتك لإلنسانية، وينبغي أن تكون يف مقدمة املصاحل األساسية الواجب محايتها، 
التقدم والتطور دون االهتمام بالبيئة، إذ ينبغي االستفادة من التطور يف جمال الصناعة من دوِن أن يؤدي ذلك إىل اإلضرار  خلف ركب

وإذا كان هذا هو احلال يف الدول الصناعية، فليس بعيداً عن ذلك انتشار ظاهرة تكدس النفايات والقمامة يف امليادين والطرق العامة، . بالبيئة
نها عن طريق احلرق العشوائي هلا، أو لألخشاب واستخدام الفحم بنسب عالية، وقطع األشجار واحرتاق الغابات يف كثري من والتخلص م

ارتفاع الدول، يؤدي إىل اخنفاض نسبة األوكسجني يف اهلواء، ومن مث زيادة نسبة انبعاث الكربون يف اهلواء وغريه من املواد امللوثة،  ومن مث 
، وبني هذا وذاك  تنمو مشكلة تلوث اهلواء، Réchauffement climatiqueو، واالجتاه حنو االحتباس احلراري درجة حرارة اجل

 وتتعدد مصادرها، وعدم احنصارها بشكل يصعب عملية مواجهتها.

 

دل حرق األخشاب يف أوروبا م، أبدت فيه قلقها من ارتفاع مع6102تقرير عن اهلواء يف أوروبا سنة   وقد صدر عن الوكالة األوروبية للبيئة
: إن تلوث اهلواء سيكون هو السبب البيئي الرئيس يف 6112، ووفقا لتقرير  صادر عن منظمة الصحة العاملية سنة (1)ألغراض التدفئة

 (2). 6101الوفيات املبكرة يف مجيع أحناء العامل  حبلول سنة 

من سكان العامل كانوا  يعيشون يف مناطق مل  ٪10ما يقدر    6102يف عام إىل أنه  6102ويشري بيان منظمة الصحة العاملية يف مايو  
رتم فيها إرشادات منظمة الصحة العاملية اخلاصة بنوعية اهلواء أو جودته، وسجلت سنة   مليون حالة وفاة  6. 4ما يقدر بنحو   6102ُتح

ة أشخاص يتنفسون هواًء ملوثًا، وتدل الدراسات على أن مبكرة يف مجيع أحناء العامل؛ بسبب تلوث اهلواء، وأن  تسعة من أصل عشر 
 (3)ماليني شخص كل عام؛ بسبب تلوث اهلواء.  7الوفيات تبلغ 

على جسامة األضرار املرتتبة على تلوث البيئة اهلوائية، ويدق ناقوس اخلطر  -مبا ال يدع جماالً للشك-ال شكَّ يف أن األرقام السابقة تدل  
 .(4)قرير حديث عن تلوث اهلواء، يضع ليبيا يف صدارة الدول األفريقية، واملرتبة الثامنة عاملياً أكثر باإلشارة إىل ت

يئة من ونظرًا  ألمهية البيئة، وتعاظم خماطر التلوث؛ فقد حرصت الدول على محاية البيئة اهلوائية، بإجياد اآلليات املناسبة لضمان محاية الب
 د حظيت البيئة اهلوائية باحلماية من جانب املشرع على الصعيدين الدويل واحمللي.االعتداءات اليت قد تتعرض هلا، وق

                                                             

(1)http://fynergie.com/nouvelle-directive-europeenne-qualite-de-lair. 
(2) https://www.consoglobe.com/40-deces-causes-environnement-2058-cg. 
(3) www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health. 
(4) http://alwasat.ly/news/libya/123802. 
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أمَّا إشكالية البحث فإنه يف ضل عدم الوعي البيئي لدى كثري من األشخاص، وتنامي خماطر البيئة اهلوائية، خاصة خماطر التقدم              
أن ذلك التقدم والتطور ترتب عليه تلويث البيئة اهلوائية، القيمة األساسية  والتطور الصناعي، الذي حقق لإلنسان مكاسب عديدة، إال

تمام واألهم لدى اإلنسان، وحاضنته اليت ال يستطيع العيش من دوهنا، ومن مث فما مدى اهتمام الدستور حلماية البيئة اهلوائية؟ وما مدى االه
ية البيئة اهلوائية يف ظل التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي يف الصناعة وغريها من الدويل حبماية البيئة اهلوائية من التلوث؟ وكيف ميكن محا

 اجملاالت عن طريق القانون اجلنائي؟

بشأن محاية البيئة يف ليبيا وُتسينها، وقانون العقوبات،  6112لسنة  00سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة مدى فعالية القانون رقم 
،وقانون النشاط الصناعي يف  توفري محاية للبيئة اهلوائية يف ليبيا، من خماطر عوادم السيارات واملصانع وحرق النفايات باملقارنة مع وقانون املرور 

 بعض التشريعات العربية و األجنبية ،وفقاً للتقسيم اآليت:

 ة والدولية.المطلب األول: التعريف بتلوث الهواء ومدى االهتمام بالبيئة من الناحية الدستوري

 المطلب الثاني: آليات حماية البيئة الهوائية من التلوث في قانون العقوبات والقوانين الخاصة.

 المطلب األول

 التعريف بتلوث الهواء ومدى االهتمام بالبيئة من الناحية الدستورية والدولية

أنَّ لكل إنسان احلق يف بيئة صحية، ويقع   (5)م6102لسنة  2701من قانون البيئة الفرنسي  واملعدَّلة بالقانون رقم 6 -001قررت املادة 
، واالهتمام بتحقيق التنمية املستدامة، (6)على اجلميع واجب محاية البيئة، واملسامهة يف ذلك، وقد سعت الدول إىل توفري محاية للبيئة اهلوائية

، سواء أكان على املستوى احمللي أم (7)كالقوانني املالية وغريها  عن طريق تشريعاهتا املختلفة، ويف مقدمتها الدستور والقوانني األخرى؛

                                                             

(1) LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages. 
م بأهنا: "احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان ومجيع الكائنات احلية، 6112لسنة  00(عرف املشرع اللييب البيئة من خالل القانون رقم 6)

واملاء، والرتبة، والغذاء، سواء أكان يف أماكن السكن أم العمل أم مزاولة النشاط أم غريها من األماكن األخرى"،وعرفها ويشمل: اهلواء، 
م بأهنا: "احمليط احليوي الذي يشمل 6100لسنة  010م املعدل بالقانون رقم 0114لسنة  4املشرع املصري من خالل القانون رقم 

-001وتشمل البيئة وفقا للمادة  مواد، وما حييط هبا من هواء وماء وتربة، وما يقيمه اإلنسان من منشآت".الكائنات احلية، وما حيتويه من 
م بشأن إعادة حفظ التنوع البيولوجي للطبيعة واملناظر الطبيعية 6102لسنة  0127من قانون البيئة الفرنسي واملعدلة مؤخراً بالقانون رقم  0

ملوارد، والبيئات، واملواقع و"املناظر الطبيعية النهارية والليلية"، ونوعية اهلواء، واألشياء احلية، والتنوع املساحات الطبيعية واألرضية، وا
 البيولوجي، على اعتبار أهنا جزء من الرتاث املشرتك لألمة.

للهواء، اليت تتجاوز القيم القصوى  (يف اجلزائر على سبيل املثال تفرض رسوًما يكون وعاؤها كميَة الغازات واألخبرة، وغريها من امللوثة7)
احملددة من قبل السلطات املختصة، حيث تـحزَادح القيمة اليت سيقوم بدفعها صاحب املشروع ومضاعفتها يف جتاوز احلدود القصوى لالنبعاث، 

 اجلزائر،رسالة ماجستري،كلية واحملددة من السلطات املختصة. انظر يف تفصيل ذلك :كرومي نور الدين،الوسائل القانونية حلماية البيئة يف
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وسنحاول من خالل هذه اجلزئية من الدراسة التعرض لتعريف التلوث اهلوائي وآثاره ) الفرع األول (،  مدى االهتمام بالبيئة يف الدويل.
 ) الفرع الثالث (، كما يأيت:الدستور ) الفرع الثاين ( ، و مدى االهتمام بالبيئة لد ى اجملتمع الدويل 

 الفرع األول

 التعريف بالتلوث الهوائي 

  أوالً : ماهية التلوث الهوائي

ت احلية يحعدُّ اهلواء من العناصر الضرورية للحياة، وقد تكفل املشرع البيئي املصري بتعريف اهلواء بأنه: خليط من الغازات، تتعرض له الكائنا
 . (9)، أو خليط من الغازات املكونة له خبصائصه الطبيعية ونسبه املعروفة(8)اخلاصة واألماكن العامة أو مكان العملوغري احلية، يف األماكن 

ويتكون الغالف اجلوي من الطبقة السفلية من الغالف الغازي، ويطلق عليها الرتوبوسفري، وُتتوي على خبار املاء وثاين أكسيد الكربون 
سفري اليت متتاز بثبات حرارهتا، وخلوها من العواصف، وطبقة اإليونوسفري اليت متتاز بأن غازاهتا خفيفة، وُتتوي واألكسجني، وطبقة السرتاتو 

على بعض الغازات اخلاملة؛ كغاز النيون، وغازات سامة؛   -باإلضافة إىل ذلك-على غاز اهليليوم واهليدروجني، كما حيتوي الغالف اجلوي 
 .(10)ربونكغاز النشادر، وأول أكسيد الك

يقال يف اللغة العربية الث الشخص الثوب؛ أي:  وسخه، وتلوث الثوب: مطاوع لوث: تلطخ، ومن ذلك تلوث املاء وتلوث اهلواء مبعىن: 
 .(11)خالطته مواد غريبة ضارة، وكذلك تلوثت الطبيعة؛ أي: وضعت فيها أوساخ وقاذورات وما إىل ذلك

يصيب املكونات البيئية مبا تتضمنه من عناصر حية أو غري حية، وحيدث ويعرف التلوث بأنه عارض طبيعي أو بشري، 
 .(12)خلال واضحا يف املكونات البيئية، ويؤدي إىل اإلضرار هبا، ومبختلف األحياء اليت تتضمنها

                                                                                                                                                                                              

وما بعدها، وهو ما مل ينص عليه املشرع  04،ص6102-6100احلقوق والعلوم السياسية جامعة الطاهر موالي سعيدة،السنة اجلامعية 
ية البيئة من بشأن الضريبة على الدخل ، إذ ميكن أن تساهم السياسة الضريبية للدولة يف محا 6101لسنة  7اللييب صراحة يف القانون رقم 

 خالل احلوافز الضريبية، عن طريق توظيف االستثمارات يف اجملاالت اليت ختدم البيئة ال تلك اليت تضر هبا .
 م بشأن محاية البيئة ومكافحة التلوث يف سلطنة عمان.6110لسنة  004( املادة األوىل من القانون رقم 8)
لسنة  7بشأن محاية البيئة يف مصر، املادة األوىل من قانون البيئة الفلسطيين رقم م 0114لسنة  4( املادة األوىل من القانون رقم 9)

 م.0111
وما بعدها. 64،ص 6110( راجع: حممد حسني عبد القوي، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية، من دون ناشر ومكان نشر،10)  

(11) https://www.maajim.com/dictionary/ 
مستوى الوعي مبخاطر التلوث البيئي لدى معلمي املرحلة األساسية يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة ( إياد شوقي البنا، 12)

 .21م، ص6100اإلسالمية، غزة، 
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صحة اإلنسان أو م  يف ليبيا املقصود بالتلوث أنه: "حدوث أي حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض 6112لسنة  00وقد حدد  القانون  رقم 
ذلك الضوضاء سالمة البيئة للخطر؛ نتيجة لتلوث اهلواء، أو مياه البحر، أو املصادر املائية، أو الرتبة، أو اختالل توازن الكائنات احلية، مبا يف 

 الطبيعي أو املعنوي".والضجيج واالهتزازات والروائح الكريهة، وأي ملوثات أخرى تكون ناجتة عن األنشطة واألعمال اليت ميارسها الشخص 

، مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر إىل اإلضرار بالكائنات البيئة ويف مصر عرف املشرع البيئي  التلوث  بأنه: "أي تغيري يف خواص
عية". و عرف املشرع البيئي يف الكويت تلوث اهلواء بأنه: "إدخال أي مواد أو احلية أو املنشآت، أو يؤثر على ممارسة اإلنسان حلياته الطبي

الغالف عوامل ملوثة )كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية( أو طاقة إىل اهلواء تؤدي إىل حدوث تغيري يف اخلصائص واملواصفات الطبيعية للهواء و 
نها تأثريات ضارة وخطرة على صحة اإلنسان أو البيئة سواء  أكان هذا التلوث ناجتاً اجلوي، وتواجدها برتاكيز ولفرتات زمنية ميكن أن ينتج ع

 عن مصادر طبيعية أم عن نشاط إنساين".

التلوث بأنه: "قيام اإلنسان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بإضافة مواد أو   CE/2000/60يف حني عرف  األمر التوجيهي األورويب 
آثار ضارة حيتمل أْن تعرَِّض صحة اإلنسان للخطر، أو متس باملوارد احليوية أو النظم اإليكولوجية، بشكل يؤدي إىل طاقة للبيئة، وترتتب عنه 

 ، وهو التعريف ذاته الذي جاءت به منظمة التعاون االقتصادي  للتلوث.(13)التأثري على االستخدام املشروع هلا"

 والغبار املؤينة واإلشعاعات املقصود مبلوثات اهلواء بأهنا: "العوادم -قانون سالف الذكرمن خالل ال-كما أنَّ املشرع البيئي اللييب  بنين 
 واملرذذات". احليوية واملبيدات الدقيقة املتطايرة واجلزئيات العضوية واملركبات

د ملوثات اهلواء بأهنا  ، حيث حد0114يف حني جند أن بعض التشريعات توسعت يف مفهوم ملوثات اهلواء؛ كقانون البيئة املصري لسنة 
كل تغري يف خصائص ومواصفات اهلواء الطبيعي، يرتتب عليه خطر على صحة اإلنسان أو على البيئة، سواء أكان هذا التلوث ناجتا عن 

بشأن  CE DU/6112/01عوامل طبيعية أم نشاط إنساين، مبا يف ذلك الضوضاء والروائح الكريهة، كما عرنف التوجيه األورويب رقم 
 نوعية ملوث اهلواء بأنه: "أي مادة موجودة يف اهلواء احمليط، ومن احملتمل أن يكون هلا تأثريات ضارة على صحة اإلنسان أو البيئة بشكل

 ، فاهلواء يكون طبيعياً نقياً قبل التلوث، ويتلونث بإدخال مواد ملوثه وتغيري خصائصه الطبيعية، ومن مث فإن التلوث وصف يلحق(14)عام"
 باهلواء أو البيئة بعد إدخال أو إضافة املواد والعناصر امللوثة.

                                                             

(6)Directive 2000/60/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 

pour unepolitiquecommunautairedans le domaine de l'eau. 

(2) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et  du conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité 

de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.  

http://www.eekn.net/tags/5648/posts
http://www.eekn.net/tags/5648/posts
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بإدخال   (15)م 6101لسنة  722من قانون البيئة الفرنسي، واملعدلة بالقانون رقم  L 6-661ويتحقق تلويث اهلواء وفقا للمادة 
يائية يف اهلواء باألماكن املغلقة،  حبيث يرتتب عليها هتديد اإلنسان، سواء أكان بشكل مباشر أم غري مباشر للمواد الكيميائية والبيولوجية والفيز 

 صحة اإلنسان، واإلضرار باملوارد البيولوجية والنظم اإليكولوجية والتأثري بتغري املناخ أو تدهور املوارد املادية. 

مما قد يؤدي  إىل اإلضرار بعناصرها املختلفة، أو يؤثر على ممارسة اإلنسان  ،البيئة وحنن من جانبنا نعرف التلوث بأنه: أي تغيري يف خواص
ل آمن حلياته الطبيعية، أو يعرض صحته للخطر، أو يؤثر بالسلب على النظم البيئية أو اإليكولوجية واملوارد احليوية، مما يعيق استخدامها بشك

كل مواد أو عناصر يرتتب على دخوهلا للهواء تغيري خواصه أو طبيعته اليت وجد هبا، مبا يف ذلك   ومشروع، ونرى أن ملوثات اهلواء هي
 الضوضاء والروائح الكريهة واالهتزازات.

 ثانياً: أنواع التلوث اهلوائي وآثاره

الهتمام هبا من قبل اجلهات والوكاالت وا  أضحت قضية التلوث البيئي من أبرز القضايا يف عاملنا اليوم، اليت ال ُتتمل التأخر يف معاجلتها
على توازن النظم البيئية  -بال شـــــــــك  -، حيث إنَّ العامل الذي نعيشه يشهد تزايًدا يف األنشطة البشرية امللوثة للبيئة، ويؤثر ذلك (16)املتخصصة

 .(17)الضرورية للحياة

وأخطرها من حيث اآلثار؛ حيث يؤدِّي التلوث إىل انقراض احليوانات، وهالك النباتات، ويحعدُّ التلوث اهلوائي من أكثر أنواع التلوث وقوعاً، 
،وسامهت العديد من الكوارث البيئية وما خلفته من أضرار جسيمة بالبيئة إىل التنبيه خبطورة التلوث البيئي، ومن (18)واإلخالل بالتوازن البيئي

 .(19)مث ضرورة العمل على مواجهة هذه اآلفة

                                                             

(4)Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.  
بشأن إنشاء الوكالة األوروبية للبيئة، وتتبع اللجنة األوروبية للبيئة االُتاد األورويب،  6111لسنة  410( صدرت  الالئحة األوروبية رقم16)

حلماية ومهمتها توفري معلومات دقيقة موثوقة ومستقلة عن البيئة، وتقدميها للجمهور وصانعي القرار، حبيث متكنهم من اختاذ التدابري الالزمة 
 .ييمها... إخلالبيئة وتقييم تنفيذها، وكذلك تقدمي الدعم الفين والتقين الالزم لتنفيذ خطط محاية البيئة يف أوروبا، وإعداد التشريعات البيئية وتق

 
avril 2009 relatif à  en  et   du conseil  du 23édu Parlement  europ 401/2009 o glement  néR

ne pour l’environnement et au réseau européen d’information et l’Agence européen

.d’observation pour l’environnement 

(6) Alix Ottou et Marion Doris, « Vers une déclaration universelle des droits de l'humanité ?, La Revue 

.p2 janvier 2015 Libertés, 08-des droits de l’homme ,Actualités Droits 
( حممد خرويب،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،رسالة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح 18)

 .0م،ص 6102-6106ورقلة،العام اجلامعي 

 .61م،ص 6117،الطبعة الثانية ،أكتوبر  7( راجع: فرج صاحل اهلريش،جرائم تلويث البيئة،دراسة مقارنة،منشورات جامعة 19)

http://www.eekn.net/tags/5648/posts
http://www.eekn.net/tags/5648/posts
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كون التلوث بفعل الظواهر الطبيعية؛ كالرباكني والعواصف اليت ُتمل معها كميات من األتربة  املشبعة يف طبقات اجلو، والتفريغ وقد ي
. كما أن التلوث قد يكون بتدخل اإلنسان Pollution naturelle (20)الكهربائي للصواعق، وهذا النوع يعرف بالتلوث الطبيعي

، ومن أهم صوره pollution industrielle خمتلف اجملاالت، وهو ما يعرف بالتلوث الصناعي باستخدام التقنيات احلديثة يف
، والنفايات، وعوادم السيارات، واملصانع ال سيَّما مصانع األمسنت والبرتوكيماويات، (21)املخلفات الصناعية؛ كمخلفات املناجم واحملاجر

كما أن ة عليه إىل: تلوث حمدود أو معقول، وخطري، وآخر مدمر، ومواد البناء، وينقسم التلوث حسب النتيجة املرتتب
 والبيولوجي، والضوضائي... إخل. ،(22)التلوث يتنوع حسب املادة امللوثة إىل أنواع عديدة؛ منها: التلوث الكيميائي، واإلشعاعي

املصنعة؛  كاستخدام مواد التنظيف،  املواد  هو التلوث الناجم عن املواد الكيميائية أو Pollution Chimiqueوالتلوث الكيميائي  
وأكثرها انتشارًا  يف الوقت احلاضر؛ بسبب التقدم  واملبيدات، واملعادان الثقيلة،  وزيوت السيارات... إخل ، وهو من أخطر أنواع التلوث

 Biodiversitéويؤدي هذا النوع من التلوث إىل اختالل التنوع البيولوجي  والتطور يف جمال الصناعة، خاصة الصناعات الكيميائية،
نه يؤثر على صحة اإلنسان، وإصابة وانقراض بعض مظاهر احلياة النباتية واحليوانية، وحدوث االحتباس احلراري، وحدوث احلرائق، كما أ

وأمراض الرئة؛ نتيجة استنشاق اهلواء امللوث بأكاسيد النرتوجني، الناتج عن احرتاق وقود السيارات ، حديثي الوالدة بتشوهات خلقية
الوفاة،  ، كما تؤدي ارتفاع نسبة الكربون يف اهلواء إىل اإلصابة مبرض االلتهاب الرئوي، الذي يسببوالشاحنات والطائرات

  كائنات حية فينشأ نتيجة وجود ologiquePollution bi التلوث البيولوجي ، أما(23)وغريه من األمراض اخلطرية
إىل  والفطريات يف الوسط البيئي، فاختالط الكائنات املسببة لألمراض بغذاء اإلنسان، أو اهلواء الذي يستنشقه، أو شرابه يؤدي كالبكرتيا

. ومن ناحية أخرى فإن أكثر الغازات انتشارا يف اهلواء هو ثاين أكسيد الكربون، وأكسيد النيرتوجني، (24)إصابته باألمراض
الناتج عن استخدام السيارات واحملركات، وذلك أن استخدام الطاقة يزيد من فرص تلوث اهلواء، فضال عن الـمخلفات 

 الصناعية الضارة بالبيئة.

                                                             

 .02م،ص 6114األردن،-( راتب السعود،اإلنسان والبيئة،دراسة يف الرتبية البيئية،دار احلامد ،عمان20)
( يقتصر احلق يف طلب التعويض على مالك األرض عن الضرر  الذي حلق به؛ نتيجة اإلضرار باألرض أو حرمانه من منفعتها من قبل 21)

بشأن املناجم واحملاجر.  طعن مدين لييب  0170لسنة  6رض، تنفيذاً لرتخيص أو عقد صادر طبقا ألحكام القانون رقم القائم بعمل يف األ
 ق ،غري منشور . 46/ 047،احملكمة العليا ،الطعن رقم :  6116يناير  60

بالوجود غري املقصود أو غري  6102 ديسمرب 0/ الصادر بتاريخ 6102/01( ويتحقق التلوث اإلشعاعي وفقًا للتوجيه األورويب رقم 22)
 املرغوب فيه للمواد املشعة داخل أسطح املواد الصلبة أو السائلة أو الغازات أو على جسم اإلنسان.

Directive 2013/59/euratom du conseil  du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la 

protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et 

abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 

2003/122/Euratom. 

 لى موقع : ( راجع:  عمر شكري عمر،التلوث البيئي كمشكلة معاصرة وأثره على صحة اإلنسان،حبث منشور ع23)
faculty.ksu.edu.sa/omar_omar/DocLib13/POLUTION2.pdf 

( فريد بوربيش،بالل بوترعة ، تلوث البيئة احلضارية والصحة، مقاربة سوسيولوجية جملة الدراسات والبحوث االجتماعية،جامعة 24)
  .011م ، ص6102الوادي،العدد الثالث،ديسمرب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
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ويعين ارتفاع درجة حرارة الغالف  Réchauffement climatiqueلك إىل االحتباس احلراري وقد يؤدي ذ
اجلوي؛ نتيجة انبعاث كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربون يف اهلواء بفعل األنشطة الصناعية ، فيحْشَحنح اهلواء بغاز ثاين 

تب على االحتباس احلراري اإلضرار بالبيئة وتنوعها أكسيد الكربون، مما يرتتب عليه االحتفاظ مبزيد من احلرارة، ويرت 
املسامهة يف ارتفاع درجة حرارة  ، وال شكَّ يف أنَّ الدول الصناعية تتحمل النصيب األكرب يف(25)البيولوجي أو اإلحيائي

أكسيد اجلو؛ بسبب األنشطة الصناعية واملصانع الضخمة، وما يرتتب عليها من عمليات حرق للوقود، وانبعاث ثاين 
 -(27)(GIECوفقًا لتقرير اهليأة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )-. ويؤدي االحتباس احلراري (26)الكربون يف اهلواء

إىل إذابة اجلليد يف القطبني، وارتفاع مستوى سطح البحر بطريقة ومستويات غري مسبوقة، وزيادة يف األعاصري 
لى اخنفاض احملاصيل الزراعية، وانقراض بعض احليوانات، باإلضافة إىل انتشار والفيضانات، وحرائق الغابات، فضاًل ع

األمراض اليت هتدد صحة اإلنسان وحياته، كما يؤدي االحتباس احلراري إىل زيادة نسبة األمالح يف املياه اجلوفية، وغريها 
 . (28)من اآلثار اخلطرية اليت هتدد البيئة بعناصر املختلفة

خطر االحتباس احلراري وغريها من املشاكل البيئية، أنشئ يف فرنسا اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ويف إطار مواجهة
بشأن تطبيق مبدأ املشاركة   6106لسنة  0421، مبقتضى القانون رقم (29)والبيئي، واجمللس الوطين للتحول اإليكولوجي

وفقاً للقرار الصادر يف -لس ممثلني عن جهات خمتلفة، ومنها ، ويضم هذا اجمل(30)من ميثاق البيئة 7العامة، الوارد يف املادة 
ممثل مجعية محاية املستهلك املعتمدة، وفقا  -بشأن تعيني أعضاء اجمللس الوطين للتحول اإليكولوجي 6102مارس  61

 . (31) لقانون محاية املستهلك وعضو ميثل مجعيات الرتبية البيئية... إخل

                                                             

(3) Benjamin Clemenceau : Où en est le droit des êtres humains à l’eau et à l’assainissement depuis 

l’adoption de la résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 

?, La Revue des droits de l’homme, le 29 novembre 2017  p21.   
مانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية،دراسة قانونية يف ضوء القواعد والوثائق الدولية،من ( حممد عبد اهلل حممد نعمان،ض26)

 .62،ص 6110دون ناشر ومكان نشر،
(5) Intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
(6) https://www.tantmieux.fr/le-rechauffement-climatique-solutions. 
(7) Le conseil national de la transition écologique (CNTE). 
(8) loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du 

public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement 
(1) Arrêté du 29 mars 2018 portant nomination de membres au Conseil national de la transition 

écologique, JORF n°0079 du 5 avril 2018  texte n° 29 . 
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، حيدث التشاور (32) 6102لسنة  211من قانون البيئة الفرنسي، املعدلة بالقانون رقم  L133-2ووفقًا للمادة رقم 
مع اجمللس الوطين للتحول اإليكولوجي بشأن مشاريع القوانني املتعلقة بالدرجة األوىل بالبيئة أو الطاقة، وباالسرتاتيجيات 

، واسرتاتيجية ختفيض انبعاث الكربون يف اهلواء، وتعلمه الوطنية للتنمية املستدامة، والتنوع البيولوجي، واألعمال البيئية
احلكومة سنويًا بتطوير مؤشرات األداء الوطين، والتنمية املستدامة ذات الصلة لقياس التقدم يف التحول اإليكولوجي 

ني أعضائه: ثالثة واألمور املتعلقة بتحسني البيئة ومواجهة املشاكل البيئية؛ كاالحتباس احلراري وغريها، ويشمل اجمللس ب
نواب، وثالثة من أعضاء جملس الشيوخ، باإلضافة إىل ممثلني اثنني عن الربملان األورويب املنتخب يف فرنسا.كما صدر 

بشأن تعديل أحكام قانون البيئة، املتعلقة بتعزيز عمل اجمللس التوجيهي للمرصد الوطين  600-6107مؤخرًا األمر رقم 
ري، وعهد للمجلس الوطين لالنتقال اإليكولوجي بأعمال املرصد الوطين آلثار االحتباس بشأن تأثري االحتباس احلرا

 .(33)احلراري

ناهيك عن خماطر تلوث اهلواء عن طريق عوادم السيارات واملصانع واآلالت أو احملركات، حيث تؤدِّي عملية احرتاق 
ازات يف اهلواء؛كغاز ثاين أكسيد الكربون، الذي يؤثر إىل انبعاث جمموعة من الغ -من أجل توليد الطاقة احلركية-الوقود 

على اجلهاز التنفسي لإلنسان، ويصيبه باألمراض؛ كصعوبة التنفس، والشعور باالختناق، والتهاب القصبة اهلوائية، كما أنه 
امة يف حدوث ظاهرة االحتباس احلراري، أو غاز أول أكسيد الكربون؛ وهو من الغازات الس -بشكل كبري-يساهم 

اخلطرية، ويرتتب عليه حساسية الرئة لألمراض املختلفة، وغريها من الغازات الضارة اليت تنبعث نتيجة احرتاق الوقود، 
وتكون ضارة بالبيئة وصحة اإلنسان، وبشكل عام ينتج عن احرتاق الوقود مواد ملوثة للهواء؛ مثل: أول وثاين أكسيد 

، ومن بني امللوثات اليت (34)د الكربيت، واهليدروكربونات، والرصاص، والسخامالكربون، وأكاسيد النرتوجني، وثاين أكسي
وهي جسيمات دقيقة ناجتة عن احرتاق الوقود، وهي  PM2. 5هلا تأثري على الصحة واخنفاض العمر املتوقع لإلنسان  

واخلطرية؛ كالزنك، والكربيت، اليت وغريها من املواد امللوثة  ،(35) ضارة بالصحة؛ ألهنا ميكن أن خترتق احلويصالت اهلوائية
 .(36)تنبعث من املصانع واملركبات اآللية

                                                             

(0) loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains 

organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. 
(6) Décret n° 2017-211 du 20 février 2017 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement 

relatives au fonctionnement de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. 
مدينة مصراتة، اجمللة الدولية  ني األمني، عوض إبراهيم بن زبلح، تلوث اهلواء واملخاطر البيئية النامجة عن عوادم املركبات يف( فتحي حس34)

. 2، ص 6100،ديسمرب 0،العدد 6احملكمة للعلوم اهلندسية وتقنية املعلومات،اجمللد   
(4) http://fynergie.com/nouvelle-directive-europeenne-qualite-de-lair. 
(0) https://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/particules-fines.php. 
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ويالحظ أن أنشطة اإلنسان والشخص املعنوي هي أخطر ما ميكن أن يهدند البيئة،  لذلك فإن التطور السريع يف النشاط الصناعي، وارتفاع  
كون قادرًة على محاية البيئية بعناصرها املختلفة ،فالتطور يف اجملال مؤشرات التنمية الصناعية، يستلزم وجود تطور يف التشريعات؛ لكي ت

، حيث نتج عن التصنيع واستخدام التكنولوجية اإلضرار (37)الصناعي أفاد اإلنسان كثرياً، ولكْن له دوٌر كبرٌي يف تلويث البيئة، وخاصة اهلواء
وغريها، وساعد ذلك يف زيادة االحتباس احلراري، فأفسدت صناعة اإلنسان البيئة  بالبيئة اهلوائية، عن طريق انبعاث األخبرة واألدخنة والنفايات

 .(38)اليت يعيش فيها

مركٍَّب من املواد  611وقد أكدت الدراسات املتخصصة أنَّ الغازات املنبعثة من عوادم املركبات اآللية ُتوي ما يعادل 
الكربون، وأكاسيد النرتوجني، والكربيت، وأنَّ املركبات اآللية تسهم مبا الضارة وامللوثة للهواء، أخطرها: غاز أول أكسيد 

، خاصة يف ظل تزايد الطلب على وسائل النقل مبختلف أنواعها؛  من أكاسيد الكربون املوجودة يف اهلواء %21يصل إىل 
إىل أكثر من مليار سيارة،  6100نظرًا للحاجة هلا، ووفقًا لدراسة أملانية سيصل عدد السيارات حول العامل يف العام 

وحدها،  6102مليون مركبة آلية يف سنة  71، فقد أحْنِتَج أكثر من (39) %61مبعدل زيادة عن األعوام السابقة بنحو 
وهو ما  ،(40)وألول مرة حيدث أْن أحْنِتَج هذا العددح خالل سنٍة واحدٍة، ويالحظ أنَّ معدالت اإلنتاج يف نسٍق تصاعدي

نع السيارات حلجم اإلنتاج؛ لتحقيق الربح، وتلبية حاجة السوق، وال شكَّ يف أنَّه سيعقبح ذلك زيادة يعين زيادة مصا
 نفايات مصانع السيارات مبختلف أنواعها، اليت ُتوي عناصر ضارًة وملوثًة للبيئة؛ كالرصاص، والزئبق، والكربون، وغريها.

يود وضوابط استرياد املركبات اآللية، حيث تحْسَتوَردح مركبات قدمية وتتفاقم املشكلة أكثر يف الدول اليت ال يعمل فيها بق
الصنع، مما يعين زيادة االنبعاث للغازات امللوثة من عادم املركبة، ومن احملرك وأجهزهتا األخرى اليت تعمل هبا، فضاًل عن 

انبعاثًا يف املركبات اآللية القدمية، وتتفاقم املواد املصنعة هبا املركبة، اليت ُتوي عناصر ملوثة للبيئة، تكون أكثر وضوحًا و 
 املشكلة أكثر يف ظل عدم وجود قوانني بيئية، تكفل مواجهة تلوث اهلواء.

نوفمرب  00الصادر يف  6107/6112واملعدل مؤخراً بالتوجيه األورويب رقم  CE/2000/53وقد  أكد األمر التوجيهي األورويب رقم  
على أن تحَصنََّع املركبات اآللية بشكل يسهل عملية تفكيك املركبة اليت انتهى عمرها  767-6112، واملرسوم الفرنسي رقم 6107

                                                             

،ص 6107ديسمرب  21(معاش سارة،دور القضاء الدويل يف محاية البيئة،كتاب أعمال ملتقى آليات محاية البيئة،اجلزائر العاصمة ،37)
72.  

علوم القانونية من حقوق اإلنسان ومكانته يف الصكوك الدولية والدساتري،جملة ال ( مجال ونوقي،تكريس احلق يف البيئة كحق38)
77،ص 6102،يناير  07والسياسية،العدد   

. 4-6(فتحي حسني األمني ، عوض إبراهيم بن زبلح، مرجع سابق ، ص 39)  

(2) http://www.worldometers.info/cars/ 
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إذ يساعد إعادة التدوير يف السيطرة على التلوث البيئي، من خالل تقليل االفرتاضي ومكوناهتا، وإعادة استخدامها وتدويرها، 
 .(41)احلاجة إىل مكب النفايات

على استخدام البطاريات اليت ال ُتوي مواًدا خطريًة وضارًة بالبيئة؛  CE/6112/22األورويب رقم يف حني يؤكد األمر 
على حظر استخدام  2001-449، ويف السياِق ذاتِه أكد األمر التوجيهي األورويب رقم (42)كالرصاص، والزئبق، وغريها

 .(43)رى ذات انبعاث أقلأنواع الوقود ذات مستويات االنبعاث العالية، واستبداهلا بأنواع أخ

تعترب من املصادر الرئيسية -إن األنشطة الصناعية؛ كمصانع األمسنت، واإلسفلت، والبرت وكيماويات، واألمسدة، وغريها 
لتلويث اهلواء، إال أن درجة التلوث ختتلف حسب حجم النشاط، ونوعية االنبعاث وكميته اليت تصدر عن املصنع أو 

ة األنشطة الصناعية على البيئة اهلوائية يف حاِل وجود تلك األنشطة أو املصانع واملنشآت ، وتزداد خطور (44)املنشأة
مبختلف أنواعها وأحجامها، يف املناطق القريبة من السكان، أو املناطق الزراعية ، فعلى سبيل املثال وجود مصانع األمسنت 

 لك املناطق.قرب املناطق السكنية والزراعية، يعين تعذر وجود هواء نقي يف ت

إن خماطر تلوث اهلواء تتعاظم يف ظل اخنفاض املساحات اخلضراء والغابات حول العامل، اليت تحقدر مباليني اهلكتارات من 
الغابات؛ بسبب احلرائق وغريها، و تزايد كمية امللوثات واملواد الضارة اليت تنبعث من املصانع واملنشآت حول العامل، مبا 

.وتلك املخاطر اجلسيمة على البيئة اهلوائية وغريها دقت (45)من املواد الكيميائية السامة يف السنة مليون طن 01يصل إىل 
ناقوس اخلطر، وأقضَّْت مضاجع العديد من اجملتمعات؛ للتفكري يف احلد من تلك  املخاطر، األمر الذي دعا املشرِّع يف 

                                                             

)2(Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux 

véhicules hors d'usage - Déclarations de la ommission. , Directive  2017/2096 de la commission du 

15 novembre 2017,modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen 

et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la 

construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage.  

(42)  Directive 2006/66/CE du Parlement européen  et du conseil du 6 septembre 2006 relative aux 

piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et  d'accumulateurs  et abrogeant la directive 

91/157/CEE. 

)43(Décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux 

mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution 

atmosphérique . 

صادية يف ليبيا،اجمللة الدولية ( فتحي حسني األمني ، مجال صاحل ياسني ، يوسف علي الفقيه، التلوث البيئي وأثره على التنمية االقت44)
.00،ص6107 احملكمة للعلوم اإلنسانية وتقنية املعلومات ،اجمللد الرابع،العدد األول ،ديسمرب  

(0) http://www.worldometers.info/view/toxchem/. 



12 
 

للتنمية منخفضة الكربون، ووضع خطط من أجل املناخ والطاقة إىل تبين اسرتاجتياٍت وطنية  -كفرنسا–العديد من الدول 
 .(46)واهلواء

وليس بعيدًا عن ذلك  خماطر حرق  النفايات بأنواعها املختلفة على البيئة، فالنفايات اليت ُتوي مادة البالستيك يؤدي 
ة ؛كمواد الكادميوم السامة، حرقها إىل تلويث اهلواء، وانبعاث غازات ضارة بصحة اإلنسان، وغريه من الكائنات احلي

والديوكسني املسرطن، يف حني تتدفق املركبات الكيميائية بعد حرقها مع األمطار والسيول إىل مصادر املياه اجلوفية يف 
 .(47)باطن األرض

، (48)مثل: أكسيد النيرتوجني، وأكاسيد الكربيت كما أن حرق النفايات يؤدي إىل انبعاث غازات أخرى ملوثة  يف اهلواء؛
ولعل السبب يف انتشار ظاهرة احلرق العشوائي وتناميها يف بعض الدول العربية، هو تكدس القمامة بكميات كبرية من 
َقَل أو يـحَتخلََّص منها بشكٍل آمٍن، فيقوم الفرد نتيجة انعدام الوعي البيئي حبرقها يف أماكن مفتوحة كالشوارع  دوِن أْن تـحنـْ

لص منها، من دوِن أْن يعلم أنَّ حرق القمامة بشكل عشوائي أكثر خطورة، ويسبِّبح أضرارًا وامليادين وغريها كطريقة للتخ
رق النفايات عن طريق أشخاص متخصصني، وفقاً  أكثر جسامًة بالبيئة اهلوائية من ترك القمامة مكدسة، وينبغي أْن ُتح

رق يف أماكن أو أفران معدة هلذا الغرض  ؛ ملنع تلويث اهلواء.لضوابط ومعايري علمية، وأْن ُتح

ينبغي ويف ظلِّ تلك املخاطر على البيئة اهلوائية وأضرار التلوث اهلوائي اجلسيمة على اإلنسان وغريه من الكائنات احلية، 
لحة، على املشرع أْن يسنَّ تشريعات  ملواجهة تلك املخاطر، فكما تسعى الدول إىل التسابق فيما بينها من أجل التسلح مبختلف أنواع األس

تنمية املوارد فإنه ينبغي أن تتسلح الدول برتسانة من التشريعات من أجل محاية البيئة، وُتقيق التنمية املستدامة، فاملساس بالبيئة وتلوثها أو عدم 
 األضرار اليت ختلفها احلروب املختلفة. -يف جسامتها-الطبيعية، خيلفا أضرارا تفوق 

من الضرر البيئي؛ يرجع إىل قصوٍر يف التنظيم، وليس ألسباٍب تقنيٍة أو  ٪11 فقد أكدت الدراسات على أن ما يصل إىل
فنيٍة يف املشاريع، ولذلك ينبغي على اإلدارة البيئية ملواجهة التلوث أن تراعي مجيع اجلوانب القانونية والتقنية واملالية يف إطار 

 .(49)سياسة وقائية متكاملة

                                                             

(2) Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, 

de l'air et de l'énergie. 
 )47(حمجوب حسن، أثر حرق النفايات على الصحة والطبيعة، مقال منشور على:

www.sudaress.com/alsudani/20670.                                              
(4) www.inforeunion.net/Les-avantages-et-les-inconvenients-de-l-incineration-des-

dechets_a3833.html. 
(5) Bruno wertenschlag: Risque-pollution: la responsabilité pénale des personnes morales instituée le 

1er mars, 17/02/1994,sur:www.lesechos.fr/17/02/1994/LesEchos/16585-067-ECH_risque-pollution--

la-responsabilite-penale-des-personnes-morales-instituee-le-1er-mars.htm. 

http://www.sudaress.com/alsudani/20670
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 الفرع الثاني

 الدستوري لحماية البيئةقراءة في البعد 

بيئة  يحعدُّ موضوع البيئة ومحايتها وُتسينها من املوضوعات اليت حرصت الدساتري على تناوهلا، وتنظيم احلقوق املتعلقة هبا؛ كحق اإلنسان يف
ية يف اجملتمع، واحلقوق واحلريات، نظيفة وصحية، على اعتبار أن الدستور  يشكِّل القانون األساسي يف الدولة، ومن مث  تـححدَّدح القيمح األـساس

 .(50)ومن مث يعمل املشرِّع اجلنائي على محايتها

النص صراحة على احلق يف بيئة صحية أو محاية   6100واإلعالن الدستوري  0121واإلعالن الدستوري  0100ويف ليبيا أغفل دستور 
بقدر اإلمكان -قد أكدت على أن تعمل الدولة على توفري  -على سبيل املثال- 0100من دستور  20، وإن كانت املادة (51)البيئة 

، فالبيئة النظيفة 6100مستوًى الئٍق من املعيشة له وألسرته، وهو ما أكدت عليه املادة الثامنة من اإلعالن الدستوري لسنة  -لكل لييب
جانب الوضع املادي للفرد، وفيما يتعلق مبشروع ميكن أن تدخل كذلك يف املستوى الالئق من املعيشة، الذي تعمل الدولة على ُتقيقه إىل 

فقد تناول موضوع  6107يوليو  61الدستور اللييب اجلديد الصادر عن اهليأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يف مدينة البيضاء بتاريخ 
 محاية أوسع للبيئة واحلقوق املتعلقة هبا. البيئة واحلقوق املتعلقة هبا بشكل صريح، باإلضافة إىل النص على محاية عناصر البيئة مبا حيقق

)الباب األول بشأن شكل الدولة واملقومات األساسية( أكدت على أنَّ محاية البيئة وسالمتها التزام يقع على  02ففي البداية جند أنَّ املادة 
صرها ومكوناهتا املختلفة من التلوث، وفق مقتضيات التوازن اجلميع،  وفقاً ملا ينظمه القانون، وتتخذ الدولة التدابري الالزمة لتنميتها، ومحاية عنا

ها على  والسالمة، وُتافظ الدولة على التنوع الطبيعي واحليوي، وتكفل تعويض األضرار الناجتة من قبل املسؤولني عنها، كما أكدت املادةح ذاتـح
ح البيئي، وللتأكيد على أمهية محاية البيئة ومعاقبة مرتكيب كفالة الدولة حلق الفرد، بأن يعيش يف بيئة سليمة، مع إنشاء صندوق اإلصحا 

رائم اجلسيمة اجلرائم البيئية، اعتربت املادةح ذاتـحها أن الدعاوى القضائية املتعلقة بالبيئة دعاوى حق عام، من دوِن رسوٍم قضائية، وال تسقط اجل
 املتعلقة هبا بالتقادم، وحسناً فعل املشروع بذلك.

                                                             

 .2، ص 6112فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الرابعة، ( أمحد 50)
، 6102ويف اجلزائر مل ينظم الدستور صراحة موضوع محاية البيئة، وحق الفرد يف بيئة نظيفة أو صحية، إال بعد تعديل الدستور سنة (51)

ن تعمل الدولة على احلفاظ على البيئة،كما ُتدد الدولة واجبات الشخص على حق الفرد يف بيئة سليمة، وأ 22حيث أكدت املادة 
لة الطبيعي والشخص املعنوي فيما يتعلق حبماية البيئة... إخل. راجع : حسونة عبد الغين، عمار الزعيب، دسرتة موضوع البيئة يف اجلزائر،جم

،ص  6102،أكتوبر 04اجلزائر، العدد  -خلضر بالوادي محنهة الشهيد العلوم القانونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسينة جبامع
000-007 . 
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من املشروع  حق كل مواطٍن يف الصحة، وجعلت ذلك واجبًا على الدولة، كما تضمنح الدولة للفرد رعايًة صحيةً  42ادة  كما كفلت امل  
ات شاملًة ذات جودة، وتوفر هلم اخلدمات الوقائية واخلدمات العالجية وفقا لنظام تكافلي مناسب، وال شكَّ يف أنَّ ذلك يحعدُّ من املتطلب

فقد  01بيئة احمليطة بالفرد نظيفةً وصحيةً، ويف ذلك تأكيٌد آخر ضمينٌّ على حق الفرد يف بيئٍة صحيٍة ونظيفٍة، أما  املادة األولية لئن تكوَن ال
لك أكدت على أْن تعمل الدولة على سن التشريعات واختاذ التدابري الالزمة لدعم الزراعة وتشجيعها وتطويرها ومحايتها، وال شكَّ يف أنَّ ذ

بون يًة للبيئة اهلوائية، عن طريق زيادة املساحات اخلضراء، اليت تساهم يف تنقية اهلواء، والتقليل من الغازات الضارة؛ كثاين أكسيد الكر يوفِـّرح محا
 وغريها.

وقد أغفل مشروع الدستور النص بشكٍل صريٍح على حقوق البيئة، اليت وردت يف التشريعات املقارنة كحق املواطن يف احلصول على 
ركة يف لومات البيئية؛ أي: املعلومات املتعلقة بالبيئة اليت يعيش فيها، ومعرفة مدى سالمة البيئة وصحتها، وحق املواطن كذاك يف مبدأ  املشااملع

يعات املقارنة تطوير القرارات املتعلقة برسم السياسة العامة للبيئة، وأن تدعم   البحوث واالبتكارات احملافظة على البيئة وُتسينها، كما أن التشر 
من مشروع الدستور قد أكدت على أن تضمن الدولة  46قد وسَّعْت مفهوَم البيئة، حبيث تشمل املوروث الثقايف للشعب، إال أن  املادة 

لقانون، للمواطنني ومنظمات اجملتمع املدين يف جمال نشاطها حق املشاركة الدميقراطية بتقدمي التماسات أو مقرتحات تشريعية وفق ما ينظمه ا
من املشروع على أن تضع الدولة التدابري الالزمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي املعلومات  42كما أكدت املادة 

واالطالع عليها، مبا ال ميس األسرار العسكرية، وأسرار األمن العام، ولوازم إدارة العدالة، وحرمة احلياة اخلاصة، وما اتفق 
ميكن للشخص احلصول على  42، مع حق احلفاظ على سرية املصدر. ووفقًا للمادة مع دولٍة أخرى على اعتباره سرياً 

للمنظمات واجلمعيات  46املعلومات البيئية أو املتعلقة بالبيئة، مع مراعاة القيود اليت وضعها النص، كما  جيوز وفقاً للمادة
يف تقدمي املقرتحات بشأن القرارات والتشريعات املتعلقة  واملواطنني املعنيني بالبيئة املشاركة العامة، وفقا ملا ينظمه القانون

 بالبيئة.

ة يف شرعيته إنَّ مبدأ مشاركة العامة يف تطوير القرارات والقوانني اليت تؤثر يف البيئة، من شأنه أن يسهم يف ُتسني جودة القرار العام، واملسامه
واملستقبلية، ورفع الوعي البيئي، وتثقيف الناس فيما يتعلق حبماية البيئة، باإلضافة الدميقراطية، وضمان احلفاظ على بيئة صحية لألجيال احلالية 

واحلدود   إىل أنَّ مبدأ املشاركة العامة يسهم كذلك يف ُتسني املعلومات البيئية لعامة الناس وتنوعها، على أْن تكوَن املشاركةح وفًقا للضوابط
للفرد بأن يعلم باملخاطر والظروف البيئية اليت يعيش فيها؛ كي يكون له دور يف الوقاية من ، إذ تسمح التشريعات (52)اليت يضعها القانون

                                                             

 من قانون البيئة الفرنسي واملعدلة مؤخراً بالقانون  رقم  271 لسنة 6102  الصادر يف 21 يوليو  L120-1 )52(راجع: املادة 
6102  

Loi  n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. 

UE" 2016/943وقد جاء هذا القانون استجابة لألمر التوجيهي األورويب رقم   " بشأن محاية املهارات أو اخلربات الفنية ومعلومات
 العمل أو األسرار التجارية غري املفصح عنها يف مواجهة احلصول أو  االستخدام أو اإلفشاء غري املشروع .
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، وينبغي أْن يعترب األمن البيئي من عناصر األمن القومي للدولة؛ ملا  لتلوث البيئة من خماطر جسيمة (53)املخاطر أو احلد من األضرار البيئية
 على األجيال احلالية واألجيال القادمة.

ا صراحًة يف وحسنًا ما أقرَّه مشروع الدستور اللييب بالتأكيد على محاية البيئة واحلقوق املتعلقة هبا، فتناول موضوع البيئة واحلقوق املتعلقة هب
ار أن البيئة هي الدستور، يعكس مدى وعي واهتمام اجملتمع بالبيئة والتنمية، وإدراكه ُتديات البيئة على األجيال احلالية واملستقبلية، على اعتب

الرتاث املشرتك للبشر، كما أنه ليس هناك ضمان قانوين للحقوق أقوى من النص عليها يف الدستور، حيث يضمن ذلك عدم جتاوز 
 .(54)السلطات العامة يف الدولة هلا؛ ألنَـّها حقوٌق دستوريةٌ مكفولةٌ بنصوٍص دستوريٍة تسمو على غريها من النصوص

نَّ تناول الدستور حلق اإلنسان يف بيئة سليمة وصحية من شأنه إلزام املشرِّع العادي بعدم جتاهل البيئة عند وضع أضف إىل ذلك أ        
يئة يف الدفاع النصوص التشريعية، ال سيَّما تلك اليت تنظم األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، ودعم األفراد والنقابات واملنظمات املعنية بالب

وإلزام السلطات العامة بالتدخل بعدم اختاذ قرارات أو قوانني تؤثر بالسلب على البيئة، وأالَّ تكون التضحية بالبيئة يف سبيل ُتقيق عن البيئة، 
مصلحًة كبريًة لألجيال احلالية، ولكن ستؤثر  -ال ِسيَّما الصناعية منها-، فقد ُتقق بعض األنشطة (55)مصاحل وغايات اقتصادية أو جتارية

على حق األجيال القادمة يف بيئة نظيفة وصحية، ومن أجل  ضمان ُتقيق التنمية املستدامة، جيب أالَّ تكون املخاطرة بتلبية   بال شك
احتياجات اجليل احلاضر على حساب  قدرة األجيال القادمة والشعوب األخرى على تلبية احتياجاهتا اخلاصة، كان ينبغي أن يتضمن 

على  تعزيز التعليم البيئي واحرتام القيم البيئية، وضمان أنَّ السياسة املالية للدولة  جتعل التنمية متوافقة مع محاية  مشروع الدستور النص صراحة
 ، وأْن تدعم البحوث واالبتكارات احملافظة على  البيئة وُتسينها.(56)البيئة ونوعية احلياة

اليت نصت على  أن "محاية البيئة واجب  01بيئة من خالل املادة على محاية ال 6117بعد تعديله سنة   0170ويف مصر أكد دستور 
فقد توسَّع يف محاية البيئة،  6104وطين، وينظم القانون  التدابري الالزمة للحفاظ على البيئة الصاحلة"، و عن دستور مصر احلايل لسنة 

ى أن  "لكل شخص احلق يف بيئة صحية سليمة، ومحايتها أكدت عل  42حيثح جاء أعم وأمشل من الدساتري اليت سبقته، فنجد أنَّ املادة 

                                                                                                                                                                                              
Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des 

savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, 

l'utilisation et la divulgation illicites.      

 تكون هذه املعلومة معروفة ينبغي أن تتوافر فيها مجلة من الشروط؛ منها: أال -سالف الذكر-انون الفرنسي ولكي تتمتع املعلومة حبماية الق
.يت يكفلها القانونعموماً أو يسهل الوصول إليها، وأن تكون هلا قيمة جتارية، كما يتضمن القانون حاالت معينة كاستثناء عن السرية ال  

(6) Éric Paillissé: Le droit à l’information, préalable essentiel du droit à l’autodétermination en matière 

sanitaire et environnementale. Étude de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme , 

La Revue des droits de l’homme ,10 – 2016,p 9. 
،جملة جامعة بابل،العلوم اإلنسانية ،اجمللد 6110الضمانات الدستورية للحقوق واحلريات يف الدستور العراقي لعام  وسن محيد رشيد،( 54)

.247،ص6102،العدد الثالث، 60  
.000( راجع: حسونة عبد الغين ،د.عمار الزعيب ،مرجع سابق ،ص 55)  
. 6110دل سنة واملع 0172من دستور الربتغال  22( راجع :املادة 56)  
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ُتقيق واجب وطين، وتلتزم الدولة باختاذ التدابري الالزمة للحفاظ عليها، وعدم اإلضرار هبا، واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مبا يكفل 
ت على أن "تلتزم الدولة حبماية حبارها وشواطئها وحبرياهتا فقد أكد  40التنمية املستدامة، وضمان حقوق األجيال القادمة فيها".  أما املادة 

متع هبا وممراهتا املائية وحممياهتا الطبيعية، وحيظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتناىف مع طبيعتها، وحق كل مواطن يف الت
فاظ على الثروة النباتية واحليوانية والسمكية، ومحاية املعرض منها  مكفول، كما تكفل الدولة محاية املساحة اخلضراء وتنميتها يف احلضر، واحل

 لالنقراض أو اخلطر، والرفق باحليوان".

وتلتزم الدولة حبماية الرقعة الزراعية وزيادهتا، وتـحجرِّم االعتداء  لتؤكد على أن "الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد الوطين، 61يف حني جاءت املادة 
على تنمية اإلنتاج الزراعي واحليواين، وتشجيع الصناعات اليت تقوم عليهما..."، وفيما يتعلق بالثروة السمكية ومحايتها فقد عليها، ، وتعمل 

على أن "تلتزم الدولة حبماية الثروة السمكية ومحاية الصيادين ودعمهم، ومتكينهم من مزاولة أعماهلم من دوِن إحلاق الضرر  21أكدت املادة 
 ئية.بالنظم البي

بشأن  -6110مارس  0الصادر يف  6110-610بعد تعديله مبقتضى القانون  الدستوري رقم -ويف فرنسا يكفل  الدستور محاية البيئة 
، حيث أدرج يف التشريع الدستوري الفرنسي ميثاق البيئة، ويقر جمموعة la Charte de l'environnement(57)ميثاق البيئة 

، وقد تأكدت القيمة الدستورية جلميع احلقوق واملبادئ اليت تضمنها امليثاق بقرار اجمللس الدستوري يف فرنسا (58)من احلقوق والواجبات البيئية
 .(59) 6112أكتوبر  2وقرار جملس الدولة يف  6112لسنة  244رقم 

ية فقد أكدت على وجوِب مشاركِة كلِّ وقد أكدت املادة األوىل على أن لكل شخص حقَّ العيش يف بيئٍة متوازنٍة وصحيٍَّة، أما املادة الثان
شخٍص يف محاية البيئة وُتسينها، يف حني أكدت املادة الثالثة على أنه جيب على كل شخص وفقاً للشروط اليت حيددها القانون أن مينع 

ابعة على وجوِب مسامهِة كلِّ االعتداءات اليت قد تقع على البيئة، واحلد من آثارها يف حال عدم القدرة على منعها، وقد أكدت املادة الر 
شخٍص يف إصالح الضرر الذي يلحقه بالبيئة، وفقاً للشروط اليت حيددها القانون، أما املادة اخلامسة فقد أكدت على أنه يف حاِل حدوِث 

فإن السلطات العامة تضمن  ميكن أن يؤثر تأثرياً خطرياً ال ميكن إصالحه على البيئة،  -غري مؤكد وفقاً للمعرفة أو الدراية العلمية-ضرٍر 
تطبيق مبدأ احرتازي يف جماالت اختصاصها، وبتنفيذ إجراءات تقييم املخاطر واعتماد تدابري مؤقتٍة ومناسبٍة؛ من أجل التعامل مع وقوع 

بالتوفيق بني محاية البيئة الضرر، أما املادة السادسة فقد أكدت على وحجوِب تعزيِز السياسات العامة للتنميِة املستدامة، وُتقيق هذه الغاية 
 وُتسينها، والتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي.

                                                             

(2) Loi constitutionnelle  n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.. 
(3) Benjamin Clemenceau, op,cit  ,p17. 
(4) Véronique Champeil-Desplats:Charte de l’environnement , La QPC bute sur l’incipit, La Revue 

desdroits de l’homm Actualités Droits-Libertés, le 19 mai 2014,p6. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
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يف الوصول إىل املعلومات  -وفقاً للشروط واحلدود اليت يضعها القانون -وجاءت املادة السابعة لتؤكد على أنه لكل شخص احلق        
من ميثاق البيئة، تعد  7لقرارات العامة اليت تؤثر على البيئة، وما نصت عليه املادة البيئية اليت ُتتفظ هبا السلطات العامة، واملشاركة يف تطوير ا

طرائق تنفيذ  -وفقا للمبادئ املنصوص عليها-من احلقوق واحلريات اليت كفلها الدستور للمواطن، وينبغي على السلطات اإلدارية أن ُتدد 
بشأن تطبيق  6106ديسمرب  67بتاريخ  6106-0421خراً القانون رقم . وتطبيقاً لذلك أصدر املشرع الفرنسي مؤ (60)هذه األحكام

من ميثاق  البيئة، وذلك بتعديل العديد من التشريعات الفرنسية، وتضمينها مبدأ املشاركة العامة يف  7مبدأ املشاركة العامة، الوارد يف املادة 
اهم التعليم والتدريب البيئي يف ممارسة احلقوق والواجبات احملددة يف ميثاق البيئة، القرارات اليت تؤثر على البيئة، ووفقاً للمادة الثامنة جيب أن يس

 أما املادة التاسعة فأكدت على أن البحوث واالبتكارات جيب أن تدعم احملافظة على  البيئة وُتسينها.

صحية أو نظيفة، سواء أكان فيما يتعلق باهلواء أم وخنلص من ذلك كلنِه بتأكيد الدستور يف القانون املقارن على كفالة حق اإلنسان يف بيئة 
، على املاء أم غريمها من عناصرها املختلفة، على اعتبار أنه من حقوق اإلنسان املختلفة اليت تعىن الدساتري املختلفة بالتأكيد على محايتها

 .(61)الرغم من صعوبة وضع تعريف جامع مانع حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

 لثالثالفرع ا

 مدى االهتمام الدويل حبماية البيئة اهلوائية من التلوث

سامهت الكوارث البيئية يف زيادة الوعي مبخاطر البيئة على الصعيد الدويل؛ بأن تضافرت اجلهود من أجل رص الصفوف وشحذ اهلمم؛ 
املؤمترات واالتفاقيات الدولية، وتأيت يف مقدمة تلك االتفاقيات لوضع حلول ملشكلة التلوث البيئي، ومحاية البيئة اهلوائية، وجتلى ذلك يف عقد 

واتفق األطراف على اختاذ  0120مارس  66وقد انعقدت هذه االتفاقية يف فينا بتاريخ  حلماية طبقة األوزون، 0120وأمهها اتفاقية فينا 
عن األنشطة البشرية املؤثرة يف طبقة األوزون، عن طريق عمليات  -أو من احملتمل أن تنتج-التدابري املالئمة؛ ملواجهة اآلثار السلبية الناجتة 

اد املراقبة املنتظمة، والبحث وتبادل املعلومات حول آثار األنشطة البشرية على طبقة األوزون، وعلى صحة اإلنسان والبيئة، من خالل  اعتم
 .(62)الوقاية من األنشطة البشرية املؤثرة يف طبقة األوزونتدابري تشريعية أو إدارية مناسبة، والتعاون لتنسيق السياسات؛ للحد أو 

                                                             

(5) Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte  n° 31 

,ECLI:FR:CC:2016:2016.595.QPC. 
(1) Cédric Roulhac, « Les droits de l’homme sans la loi ? », La Revue des droits de l’homme 5 | 

2014,p2. 
(2) www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement 

durable/files/4/Convention_Vienne_1985.pdf. 
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يف مونرتيال بروتوكول مونرتيال بشأن املواد  0127سبتمرب  02وقد صدر عن الدول األطراف باتفاقية فينا حلماية طبقة األوزون يف 
حبظر إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ، ووفقًا هلذا الربوتوكول تتخذ الدول األطراف قرارًا (63)0127املستنفذة لطبقة األوزون 

 .6111واستخدامها، اليت تستنفذ طبقة األوزون حبلول عام 

يف مدينة نيويورك  كما تعترب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ من أهم االتفاقيات املربمة يف جمال محاية البيئة اهلوائية، اليت وحقِـَّعتْ 
يف الغالف اجلوي عند مستوى  الدفيئة، وهتدف هذه االتفاقية إىل تثبيت تركيزات غازات 0116مايو  1األمريكية بتاريخ بالواليات املتحدة 

حيول دون تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي، على أن يكون ذلك خالل فرتة زمنية كافية تسمح للنظم اإليكولوجية أن 
، (64)ستدامةتتكيف بصورة طبيعية مع تغري املناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج  األغذية للخطر، بشكل يسمح بتحقيق التنمية االقتصادية امل

يف املؤمتر الثالث لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ يف كيوتو  0117ديسمرب  00وبروتوكول كيوتو الذي وحقَِّع يف 
يف ويهدف إىل مكافحة االحتباس احلراري عن طريق تثبيت تركيز الغازات الدفيئة ، 6110 فرباير 02باليابان، ودخل حيز التنفيذ يف 

الغالف اجلوي، عند مستوى حيول دون تدخل خطري من اجلانب البشري يف منظومة املناخ، وقد ألزمت االتفاقية الدول األعضاء باختاد 
وسداسي فلوريد ، وامليثان، ثاين أكسيد الكربونو  النيرتوس،املتمثلة يف أكسيد  الدفينةالتدابري القانونية الالزمة للحد من انبعاث غازات 

 .(65)، واهليدروكربونات املشبعة بالفلور اليت تنتجها الدول الصناعيةالكربيت

هبدف محاية التنوع البيولوجي والبيئة بعناصرها املختلفة،   0116يف ريو دي جانريو  فة إىل ذلك فقد أبرمت اتفاقية التنوع البيولوجي باإلضا 
على اعتبار أن البيئية ال تقتصر على اإلنسان فقط، بل ُتوي عناصر أخرى يعتمد عليها اإلنسان يف حياته، وتلك العناصر جديرة 

، فمن املخاطر اليت (67)طريق وضع اسرتاتيجيات وطنية؛ للمحافظة على التنوع البيولوجي من أجل ُتقيق التنمية املستدامة ، عن(66)باحلماية
هتدد التنوع البيولوجي انقراض بعض األنواع من احليوانات والنباتات، مما يؤدي إىل خسارة اإلنسان ملصادر املعرفة العلمية، فكثري من 

 .(68)على النباتات واحليوانات، و خسارة اإلنسان لبعض األنواع من األدوية اليت ُتافظ على صحته التجارب العلمية جترى

ر يف مدينة وقد عقدت العديد من املؤمترات الدولية يف جمال محاية البيئة، لعل أمهها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة، وقد عحِقَد هذا املؤمت
دولة، وممثلني عن منظمات دولية حكومية، وأخرى غري حكومية،  002مبشاركة  0176يونيه  02-0ستكهومل بالسويد يف الفرتة من 

                                                             

(3) www.actu-environnement.com/media/pdf/texte_protocole_de_montreal.pdf. 

ة :(املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وللمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقي64)  
www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=195918 

.22ليلى اجلنايب، اجلزاءات القانونية لتلوث البيئة، دراسة ُتليلية مقارنة، من دون ناشر ومكان نشر، ص( راجع: 65)  
 .021(حممد حسني عبد القوي، مرجع سابق، ص66)

(67) www.un.org/fr/events/biodiversityday/convention.shtml. 
، جملة االجتهاد  10-06وقانون اإلعالم 01-12لقانون محاية البيئة (حممد بن حممد، محاية البيئة واإلعالم البيئي، قراءة ُتليلية68)

.072القضائي، العدد العاشر، ص   

http://ar.wikipedia.org/wiki/ثنائي_أكسيد_الكربون
http://ar.wikipedia.org/wiki/ثنائي_أكسيد_الكربون
http://ar.wikipedia.org/wiki/ميثان
http://ar.wikipedia.org/wiki/ميثان
http://ar.wikipedia.org/wiki/سداسي_فلوريد_الكبريت
http://ar.wikipedia.org/wiki/سداسي_فلوريد_الكبريت
http://ar.wikipedia.org/wiki/سداسي_فلوريد_الكبريت
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مترون يف البيان وترجع أمهية هذا املؤمتر إىل أنه يشكِّل امللتقى الدويل األول الذي جيتمع فيه اجملتمع الدويل ملعاجلة القضايا البيئية، وأشار املؤ 
ل إىل بيئة صحية ونظيفة، كما سحلَِّط الضوء على مسؤولية اإلنسان عن البيئة، وواجباته حبماية البيئة اخلتامي إىل حق اإلنسان يف الوصو 

 .(69)وُتسينها، ملصلحته ومصلحة األجيال القادمة

دولة ُتت شعار قسمة  072مبشاركة  0116يونيو   02- 0الذي عقد يف الفرتة من  0116وكذلك مؤمتر ريودي جانريو لسنة 
، ويرجع هلذا املؤمتر الفضل (70)وأكد املؤمترون على أمهية ترشيد االستهالك، واحلد من إساءة استخدام السلطات لعناصر البيئةاألرض، 

يف تدويل عملية احملافظة على الطبيعة ومحايتها، من خالل املبادئ اليت يؤكد عليها، اليت تكفل محاية البيئة ونوعية 
حول منع اجلرمية ومعاملة املذنبني، يف هافانا بكوبا، يف  0111َد مؤمتر األمم املتحدة الثامن يف كوبا سنة ويف السياق ذاتِه عحقِ ، (71)احلياة

وقد تضمن القرار اخلاص باملؤمتر مناشدة الدول األعضاء بإصدار قوانني جنائية حلماية البيئة  0111سبتمرب  7أغسطس إىل 67الفرتة من 
التدهور البيئي، أو تعديل القوانني القائمة مبا يكفل ُتقيق تلك احلماية، وأن تكفل تلك القوانني محاية والطبيعة واألشخاص املتضررين من 

 وغريها.(72)البيئة من املواد الضارة بالبيئة، وأن تسعى الدول األعضاء لتحقيق أعلى مستوى ممكن من محاية البيئة

ديسمرب  06نوفمرب إىل  21سية باريس، يف الفرتة من يف العاصمة الفرنcop21 6100(73 )وقد عحِقَد مؤمتر باريس 
 010وهو املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومجع هذا املؤمتر  6100

ة مئوية حبلول درج 6دولة، نادت بضرورة مكافحة تغري املناخ، والتزمت تلك الدول باحملافظة على درجات حرارة أقل من 
درجة مئوية، وختفيض انبعاث  0. 0، واختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع زيادة درجات احلرارة بأكثر من 6011عام 

الكربون ملنع االحتباس احلراري، وتلك الدرجة هي درجة احلرارة العاملية للغالف اجلوي لألرض يف عصر ما قبل الصناعة، 
إىل أنشطة اإلنسان، ال سيَّما  %11رتفاع يف درجة احلرارة؛ يرجع سببه الرئيسي بنسبة وقد أكدت الدراسات أن هذا اال

يف جمال الصناعة، وهذا االرتفاع يف درجات احلرارة ميكن أن يصل  إىل مخس درجات مئوية إضافية مع هناية القرن احلادي 
 .(74)والعشرين

                                                             

(4) http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=872.  

.020(حممد حسني عبد القوي، مرجع سابق،ص70)  
(2) Monica Paraguassu Correia da Silva : le mouvement deconstruction de la politique 
criminelle de protection del'environnement et de la qualité devie : une étude comparative (France et 

États-Unis) , Thèse doctorat, Université Panthéon-Sorbonne (Paris),2003, Résumé. 
.216سابق، ص( راجع: فرج صاحل اهلريش، مرجع 7)  

(2) La Conférence sur le climat de Paris 2015 (COP21):https://univ-droit.fr/la-gazette-juridique/10734-

la-conference-sur-le-climat-de-paris-cop21-objectifs-defis-et-enjeux. 
(0) https://www.novethic.fr/lexique/detail/rechauffement-climatique.html. 

https://www.novethic.fr/lexique/detail/rechauffement-climatique.html
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نوفمرب  0 -أكتوبر  21اهلواء يف جنيف، يف الفرتة من   وجتدر اإلشارة إىل أنه سيعقد مؤمتٌر آخر مهمٌّ حول تلوث
وهو املؤمتر العاملي األول ملنظمة الصحة العاملية بشأن تلوث اهلواء والصحة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة  6102

خ، وجلنة األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوي، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا 
االقتصادية ألوروبا، وترجع أمهية املؤمتر يف أنه أول حدث عاملي يركز على الصحة وتلوث اهلواء، على اعتبار أن نوعية 
اهلواء يف معظم املدن أقل من مستويات نوعية  اهلواء اليت توصي هبا منظمة الصحة العاملية، أي أنه هواء ملوث غري نقي. 

ؤمتر مشاركة وزراء الصحة والبيئة، وممثلني آخرين للحكومات الوطنية، وممثلي الوكاالت احلكومية الدولية، وسيتضمن امل
واملهنيني يف جمال الصحة، وغريها من القطاعات مثل النقل والطاقة... إخل، وكذلك الباحثني واألكادمييني ومنظمات 

ماليني شخص سنوياً؛ بسبب تلوث   7اءات عاجلة للحد من وفاة  اجملتمع املدين، ويهدف املؤمتر إىل الدعوة الختاذ إجر 
، كمسامهة يف ُتقيق أهداف التنمية املستدامة، واالسرتاتيجيات واحللول اليت ينبغي اعتمادها من 6121اهلواء حبلول عام 

 .(75)أجل ُتسني نوعية اهلواء

  المطلب الثاني

 العقوبات والقوانين الخاصة آليات حماية البيئة الهوائية من التلوث في قانون

عوب تكتسي البيئة اهلوائية أمهية كبرية لدى خمتلف اجملتمعات؛ ملا هلا من تأثري على حياة األجيال احلالية والقادمة، األمر الذي جعل الش
التشريعات احمللية والدولية يف خمتلف  ُترص على محاية البيئة، عن طريق القانون اجلنائي، وقد أصبح التشريع البيئي عنصراً أو مكوِّناً مهمناً يف

ل ( و بقاع العامل، وسنخصنص هذه اجلزئية من الدراسة للتعرف على  جهود املشرِّع يف محاية البيئة اهلوائية يف قانون العقوبات ) الفرع األو 
 اء ) الفرع الثالث ( ، كما يأيت:القوانني اخلاصة ) الفرع الثاين ( ،  ونعقب ذلك بتقييم ملعاجلة املشرِّع اللييب حلماية اهلو 

 الفرع األول

 حماية البيئة الهوائية من خالل قانون العقوبات

هتدف نصوص قانون العقوبات إىل محاية مصاحل خمتلفة؛  كاملصاحل االجتماعية والسياسية واالقتصادية، و إىل ُتقيق العدالة واألمن 
ية البيئة؛ ملا هلا من تأثري على جوانب حياة اإلنسان املختلفة، وإن كان املشرع مل يكن واالستقرار يف اجملتمع،، ولعل من تلك املصاحل محا

، بل كان يهدف إىل محاية مصاحل أخرى، (76)يهدف من خالل نصوص قانون العقوبات إىل محاية البيئة بالدرجة األوىل وبشكل مباشر

                                                             

(6) http://www.who.int/airpollution/events/conference/en. 
 .661(فرج صاحل اهلريش، جرائم تلويث البيئة، مرجع سابق، ص 76)
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هلوائية من التلوث. وسنحاول التعرض ألهم تلك النصوص؛ ملعرفة مدى ولكن من خالل محاية تلك املصاحل كفل املشرع احلماية للبيئة ا
 فعاليتها يف توفري محاية للبيئة اهلوائية، كما يأيت:

من قانون العقوبات اللييب باحلبس مدة ال تزيد عن شهر، أو غرامة ال تزيد عن مخسة  422أوالً: سالمة اإلنسان ومنع إيذائه: تعاقب املادة 
ام بفعل  القذف اخلطر لألشياء  اليت من شأهنا إيذاء األشخاص أو تلطيخهم أو مضايقتهم، أو تسبب يف األحوال اليت ال دنانري، كل من ق

عقوبات مصري  277يسمح هبا القانون يف تسرب الغازات أو األخبرة أو األدخنة اليت من شأهنا إحداث اآلثار املذكورة، كما تعاقب املادة 
 عليهم. سقطت إذا تلويثهم املارين، أو جرح شأهنا من أشياء احتياط من غري الطريق يف   ألقى عن مائة جنيه كل منبالغرامة اليت ال تزيد 

تلويثهم، تسرب الغازات أو  أو املارين جرح شأهنا من وميكن من خالل النصوص السابقة توفري محاية للبيئة اهلوائية، فقد يكون يف إلقاء أشياء
األخبرة أو األدخنة  اليت تسبب  إيذاًء للغري، ومساًسا بصحتهم وسالمتهم أو مضايقتهم، هي من باب أوىل ضارة باهلواء والبيئة، وليست 

وانتشاراً، إال أنَّ تلك  لطيفة على البيئة، فاملساس بسالمة جسد اإلنسان وصحته من أهم اآلثار املرتتبة على التلوث البيئي، وأكثرها خطورة
النصوص تستوعب بعض صور التلويث دون غريها، باإلضافة إىل ضعف العقوبات اليت تقررها، ومن مث عدم فعاليتها يف توفري محاية للبيئة 

 اهلوائية.

، وقد سعىت املادة (77)ة للفردثانياً: محاية ملك الغري ومنع الكوارث وحرق الغابات: إن  ُتقيق األمن شرط أساسي حلماية احلريات األساسي
للخطر مبعاقبة من  عقوبات مصري حلماية ملك الغري، وعدم تعريض السالمة العامة 221،  607، 606عقوبات لييب، واملواد 617

د للسكىن أو يف ويتحقق القصد اجلنائي يف اجلرمية مبجرد وضع اجلاين النار عمداً يف املكان املسكون أو املع يضع النار عمداً يف ملك الغري،
 .(79)، دومنا احلاجة إىل قصد جنائي خاص لقيام اجلرمية(78)أحد ملحقاته املتصلة به

عقوبات لييب  عدم تعريض السالمة العامة للخطر عن طريق الكوارث مبعاقبة كل من يقوم بإحداث فيضان، أو  612كما كفلت املادة 
أخرى، حيث استخدم املشرع عبارة أي كارثة أخرى؛ وهذه العبارة فيها من االتساع إغراق سفينة، أو بإسقاط طائرة، أو حدوث أي كارثة 

 211اليت يواجه من خالهلا  املشرع الكوارث واألخطار النامجة عنها، واملادة  611،وكذلك  املادة  (80)حبيث تشمل أفعال تلويث البيئة.

                                                             

(0) Francesco Natoli: Sécurité et ordre public : deux notions à relation 

variable.Comparaison franco-italienne, La Revue des droits de l’homme, 11 | 2017 

Varia, le 13 janvier 2017.p1. 
 .  24لسنة  60122،الطعن رقم 6100أبريل  0(نقض جنائي مصري 78)
، حكم احملكمة العليا 641،ص6/67-0ق،سنة وعدد اجمللة  407/20،رقم الطعن 0110مايو  60(حكم احملكمة العليا الليبية 79)

 .602،ص2/00ق،سنة وعدد اجمللة ، 216/64،رقم الطعن 0172يونيه  66الليبية 
 .661( فرج صاحل اهلريش،مرجع سابق،ص 80)
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، أوالسفن (81)ها: إذا وقع فعل اإلتالف واإلعطاب، أو احلريق على الغاباتاليت يشدد املشرع اللييب من خالهلا العقوبة يف عدة حاالت، من
 أو العائمات، أو الطائرات، أو املواد احملرقة أو الوقود... إخل.

تكون فهذا النص يوفر محاية للبيئة اهلوائية ملا قد يرتتب على الفيضانات من حدوث إضرار بالبيئة، كما أن السفن والطائرات أو العائمات قد  
حمملة مبواد كيميائية أو وقود، ومن مث يرتتب على إغراق السفن أو إسقاط الطائرات احرتاق تلك املواد، وما يصاحب ذلك من انبعاث 

قود،  غازات سامة وضارة  وملوثة للهواء، فضال عن  احرتاق  السفن والطائرات والعائمات أو احملـاجر أو املناجم أو منشآت توزيع املياه والو 
يرتتب عليه انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون والرصاص، وغريها من الغازات الضارة،  فتلوث اهلواء يتحقق مبجرد وجود خلل يف مكونات 

 اهلواء الطبيعية، كما أن النص يوفر محاية للهواء من أي كارثة أخرى ملوثة للهواء.

، اليت جاءت يف (82)6100 6100لسنة  060عدلة مؤخراً بالقانون رقم وامل 0-266وفيما يتعلق بقانون العقوبات الفرنسي توجد املادة 
، (83)إطار سعي املشرع الفرنسي إىل تطوير منظومة مكافحة احلرائق، باعتبارها  من اآلفات اخلطرية، بالنظر ملا يرتتب عليها من خطر وضرر

ورو، وتشدد العقوبة  إذا كان ذلك  بشكل متعمد، وإذا حيث تعاقب على حرق األشجار والغابات باحلبس سنتني، وغرامة ثالثني ألف ي
حدث احلريق يف ظروف قد تعرض الناس إلصابة جسدية أو إىل ضرر ال ميكن إصالحه يف البيئة، تـحرْفَعح العقوبة السالبة للحرية لتصل  إىل 

سنوات، وغرامة قدرها مائة ألف  يورو يف احلالة ثالث سنوات، والغرامة إىل مخسة وأربعني ألف يورو يف احلالة األوىل، والسجن ملدة مخس 
ألف يورو يف حالة  استخدام مادة متفجرة، أو خطرة  001، وجتعلها السجن عشر سنوات، وغرامة  2-266الثانية، كما تشدد املادة 

ار يف ظروف من ألف يورو إذا حدثت أعمال احلريق للغابات واألشج 001على األشخاص، وتكون السجن مخسة عشر سنة، وغرامة 
 . (84)املرجح معها أن تعرض األشخاص إلصابات جسدية أو ضرر ال ميكن إصالحه بالبيئة

ك أن زيادة وتوفر املواد السابقة محاية للغابات واألشجار واملزارع من أعمال احلرق واإلتالف، وبالتايل املساعدة يف تنقية اهلواء من التلوث؛ ذل
دة نسبة األكسجني يف اهلواء اجلوي، ومن مث نقائه، والتقليل من املساحات اخلضراء يتبعه زيادة نسبة ثاين املسطحات اخلضراء يسهم  يف زيا

عند حرق األخشاب باإلضافة إىل انبعاث غازات أخرى ضارة باهلواء وملوثه له؛  -أيضاً –أكسيد الكربون يف اهلواء، وهذا األخري يزداد 

                                                             

ن محاية بشأ 0116لسنة  00بشأن محاية احليوانات واألشجار والقانون رقم  0121لسنة  00( راجع كذلك : القانون رقم 81)
  بشأن محاية املراعي والغابات. 0126لسنة  0األراضي الزراعية والقانون رقم 

(2) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit 
(7) Léo Segouin-Schapira: La causalité dans le délit de destruction involontaire du bien d'autrui 

,Mémoire pour l'obtention du Master 2 Contentieux privé, Université du Maine , Année universitaire, 

2014-2015 , p.13. 
(0) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 
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على الشخص االلتزام مبعايري السالمة   2-266إىل  0-266ة، وتفرض النصوص السابقة تنبعث نتيجة حرق األخشاب بكميات كبري 
 .(85)وتوخي احلذر، واالمتناع عن التصرفات اليت ميكن أن تضر بالبيئة

من  00-266معاقب عليه بعقوبة اجلرمية التامة، وذلك طبقاً للمادة  2- 266ويالحظ أن الشروع  يف اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 
تعاقب  بالسجن  (86) 6102لسنة  720عقوبات فرنسي  املعدلة بالقانون رقم  0 -2-266قانون العقوبات الفرنسي ، كما أن  املادة 

ألف يورو، كل من يقوم من غري املهنيني أو صحاب املهنة بنشر عمليات  تصنيع معدات التدمري،  40ملدة ثالث سنوات، وبغرامة  
فجرة، أو مواد نووية، أو بيولوجية، أو كيميائية، على أن تشدد  العقوبات إىل السجن ملدة مخس سنوات، وغرامة قدرها املصنوعة من مواد مت

يورو، عند نشر تلك العمليات باستخدام  شبكة اتصاالت إلكرتونية، موجهة لعدد غري حمدود ، على اعتبار أن تلك املواد قد  70 111
 ابط األمر الذي يرتتب عليه تلويث البيئة اهلوائية.تستخدم بشكٍل ضار  من دوِن ضو 

عقوبات فرنسي البيئة وعناصرها من ضمن املصاحل  األساسية لألمة إىل جانب أمنها وسالمة أراضيها... إخل،  0-401كما اعتربت املادة 
ة اعتداًء على املصاحل األساسية لألمة، وإنَّ األمن مما يدل على أمهية البيئة ومحايتها لدى املشرع الفرنسي، حيثح يعتربح االعتداءح على البيئ

 البيئي عنصر من عناصر األمن القومي للدولة.

بالسجن عشرين سنة لكل من يتعمد اهلجوم، ويعلم أنه يرتتب على   6101لسنة  121املضافة بالقانون رقم  62-420و تعاقب املادة 
للبيئة ، ال تتناسب بشكل واضح مع العملية العسكرية املتوقعة من األعمال القتالية بأكملها، هذا اهلجوم أضرار بالغة وخطرية وطويلة األمد 

تتعرض البيئة إلضراٍر جسيمٍة؛ بسبب النزاعات املسلحة،  حيث يوفر املشرع احلماية للبيئة من األعمال احلربية  بتقرير  عقوبات جسيمة ، إذ
 . أثناء النزاعات املسلحةوينبغي أن تكون هناك محاية فعالة للبيئة يف

بشأن محاية البيئة عن طريق القانون اجلنائي، ويطلب من الدول األعضاء   CE/2008/99كما صدر األمر التوجيهي األورويب  رقم 
أو استخدام املواد جترمي األفعال اليت تشكل مساًسا بالبيئة ؛كإطالق أو إدخال املواد أو اإلشعاعات امللوثة يف اهلواء، أو اإلنتاج أو البيع 

وع املستنفدة لألوزون  ونقل أو مجع النفايات أو إعادة تدويرها أو التخلص منها، بشكل يؤدي إىل وفاة أو إصابة خطرية أو تدهور كبري يف ن

                                                             

 Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 بشأن السالمة العامة 6107لسنة  602واملعدلة مؤخراً بالقانون رقم  2-266(وطبقاً للمادة 85)

relative à la sécurité publique. يف عدة حاالت منها إذا   من قانون العقوبات 2-266 تشدد العقوبة املقررة لألفعال الواردة باملادة
ألف يورو، وإذا تعلق األمر حبرق  001حيثح تكون العقوبة السجن عشرين سنًة، وغرامة   ارتكبت اجلرمية عن طريق العصابات املنظمة

 ألف يورو. 611الغابات أو األشجار تزداد العقوبة لتكون السجن ثالثني سنًة، وغرامة 
(2) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 

financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. 
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 موت أو إصابة يف -أو حيتمل أن يتسبب-اهلواء، وتنظيم عمل املصانع اليت تزاولح أنشطًة خطريًة، أو تستخدم مواًدا خطريًة، مما يتسبب 
 .(87)خطرية لألشخاص خارج هذا املصنع، أو تدهور جوهري لنوع اهلواء وجودته،... إخل

ع خنلص من تعرضنا حلماية البيئة بنصوص قانون العقوبات، أن التشريعات املقارنة كانت قد أولت البيئة اهتماًما كبريًا ،كما اعترب املشر 
رهاب، فالبيئة لدى املشرع الفرنسي من املصاحل األساسية لألمة، ومن مث يعترب األمن البيئي عنصرا من الفرنسي جرائم البيئة من قبيل جرائم اإل

ار بالبيئة عناصر األمن القومي للدولة، أما عن املشرع املصري فعلى الرغم من ضعف احلماية املقررة للبيئة يف قانون العقوبات فإنَّه اعترب اإلضر 
إلرهاب، ويف ذلك محاية للبيئة اهلوائية، خاصة مع جسامة العقوبات املقررة للجرائم اإلرهابية، وعلى خالف ذلك يف حاالت معينة من قبيل ا

م، مما يعين فإن املشرع اللييب مل يتناول البيئة اهلوائية باحلماية بشكٍل جينٍد يف قانون العقوبات، ناهيك عن ضعف العقوبات املقررة لتلك اجلرائ
 ميكن أن تستفيد منها البيئة اهلوائية. ضعف احلماية اليت

بشأن مكافحة اإلرهاب يف ليبيا اعتربت أن اإلضرار بالبيئة من قبيل العمل  6104لسنة  2وجديٌر بالذكر أنَّ املادة الثانية من القانون رقم 
الرتويع؛ هبدف اإلخالل اجلسيم بالنظام العام، أو اإلرهايب ، حيث عرفت العمل اإلرهايب بأنه: "كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو 

تعريض سالمِة اجملتمع أو مصاحله أو أمنه للخطر، مىت كان من شأن هذا االستخدام إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض 
 حياهتم أو حرياهتم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إحلاق الضرر بالبيئة.

عقوبات مصري املقابلة هلا، وإن كانتَا توفران محاية للبيئة اهلوائية إال أنَـّهما ربطتا بني استخدام  22واملادة  -سالفة الذكر-نية إن  املادة الثا
العنف أو  وة أوالقوة أو العنف أو التهديد أو الرتويع وبني اإلضرار بالبيئة، فوفقا هلذا النص ال يعترب العمل إرهابيا إال إذا كان فيه استخدام للق

التهديد أو الرتويع، واإلضرار باهلواء  ليس بالضرورة أن يرتبط بفعل من تلك األفعال ، فقد يتحقق االعتداء على البيئة مْن دوِن تلك 
، و يتحقق كذلك باإلمهال أو اخلطأ اجلسيم مْن دوِن قصد، على خالف ما يتطلبه النص حينما استخدم كلمة " هبدف "، (88)األفعال
محاية البيئة  بالدرجة األوىل، وهو ما يربر ربط االعتداء على البيئة بتلك األفعال،  -من خالل هذا النص-عْن أنَّ املشرِّع مل يقصد  ناهيك

 ها منولعل ما جعل املشرع الفرنسي يويل اهتماًما كبريًا للبيئة هو أنه وضع َنْصَب عينيه الكوارث البيئة اليت حدثت بالعامل، وما ترتب علي
 أضرار جسيمة.

 الفرع الثاني

 حماية البيئة الهوائية من خالل القوانين الخاصة

                                                             

(4) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la 

protection de l'environnement par le droit penal. 

 . 000(حممد حسني عبد القوي، مرجع سابق، ص88)
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بشأن محاية وُتسني البيئة ،باإلضافة  6112لسنة  00صدر عن املشرِّع اللييب  عدة قوانني، منها ما يهدف إىل محاية البيئة ، كالقانون رقم 
أخرى، ولكن ميكن من خالهلا توفري محاية للبيئة اهلوائية، وعليه سنحاول  إىل قوانني أخرى وضعت يف األساس من أجل محاية مصاحل 

 التعرض ألهم تلك القوانني؛ ملعرفة مدى فاعليتها يف توفري محاية للبيئة اهلوائية، مقارنةً بغريها من القوانني، كما يأيت:

 أوالً: قانون المرور وقانون تنظيم النشاط الصناعي :

، وقد صدر (89)التلوث الناتج عن استخدام املركبات اآللية من أهم مصادر تلوث اهلواء، وأكثرها ضرراً بصحة اإلنسانقانون املرور:  يعترب 
ومل  يتناول القانون صراحة محاية البيئة اهلوائية، ومع ذلك توجد بعض  بشأن املرور على الطرق العامة، 0124لسنة  00يف ليبيا القانون رقم 

ا توفري محاية للبيئة اهلوائية، فعلى سبيل املثال: جتيز املادة الثالثة لوزير العدل حظر الرتخيص لبعض أنواع املركبات، أو النصوص ميكن من خالهل
ب إلغاء الرتخيص هلا؛ وذلك "لدواعي املصلحة العامة"، ونرى أنَّ املصلحة العامة تشمل محاية البيئة وصحة اإلنسان، ومن ناحية أخرى تتطل

سة تقدمي املركبة اآللية املطلوب هلا الرتخيص لفحصها فنيا، ويشمل الفحص الفين جتربة أجهزة املركبة، والتحقق من استيفائها املادة اخلام
 لشروط املتانة واألمن، كما ال جيوز  وفقاً للمادة الثامنة الرتخيص لسيارة ركوب عامة أو جتديد ترخيصها إذا مضى على صنعها عشر سنوات

من قانون املرور اللييب بغرامة ال تقل عن  07ن الفحص الفين صالحيتها ملدة أخرى حيددها قرار الفحص، وتعاقب املادة إال إذا ثبت م
 .عشرين ديناراً، وال تزيد على مائيت دينار، كل من استعمل مركبة آلية على الطريق العام مْن دوِن أْن تتوفر فيها شروط األمن واملتانة

وط األمن واملتانة أن يكون حمرك املركبة اآللية يعمل حبالة جيدة، وال ينبعث منه دخان بصفة مستمرة، بالشكل الذي وال شكَّ يف أن من شر 
 .(90)يؤدي إىل اإلضرار بالصحة العامة، والتلوث البيئي أو بسالمة املرور

صراحة محاية  (91)6104لسنة  046قم املعدل مؤخراً بالقانون ر  0172لسنة  22وعلى خالف ذلك تناول قانون املرور املصري رقم 
، فقد أكدت املادة األوىل على أن يكون استعمال الطرق مبختلف أنواعها بشكل ال يضر بالبيئة، كما أكدت املادة الرابعة املعدلة  البيئة

س سنوات ، عدم جواز الرتخيص لسيارات األجرة و نقل الركاب، اليت مضى على صنعها مخ على  6112لسنة  060بالقانون رقم 
وذلك عند الرتخيص للسري هبا ألول مرٍة، وكذلك ال جيوز االستمرار يف الرتخيص لسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب اليت مضى على 
صنعها عشرون سنة، على أنه جيوز يف مجيع األحوال أن يسمح ملالك مركبة األجرة بنقل الرتخيص الساري ملركبته إىل املركبة اجلديدة 

 تبدلة هبا، مع إمكانية ترخيصها كسيارة خاصة.املس

                                                             

-( محـدي حممـد شـاهني،احلماية اجلنائيـة للبيئـة اهلوائيـة يف التشـريع الفلسطيين،دراسـة ُتليلية،رسـالة ماجسـتري،كلية احلقـوق جامعـة األزهـر89)
 . 21،،ص6102غزة، 

والصادرة بالقرار رقم   6104لسنة  62من الالئحة التنفيذية لقانون املرور بدولة البحرين، الصادر بالقانون رقم  020انظر : املادة ( 90)
 .6100نوفمرب  0بتاريخ  2624،اجلريدة الرمسية ،العدد 6100لسنة  004

 . 6104رب نوفم 62مكرر ، بتاريخ  47،العدد  07(منشور يف اجلريدة الرمسية ،السنة 91)
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ركبة اآللية وميكن من خالل هذا النص ونص املادة الثامنة من قانون املرور اللييب  توفري محاية للبيئة اهلوائية؛ بتقليل انبعاث العادم وأجهزة امل
ر من املركبات احلديثة الصنع، وال مينع املشرع من ترخيص املختلفة، فاملركبة  قدمية الصنع عادة ما يصدر عنها نسب عالية من االنبعاث أكث

واد املركبة اآللية خاصة؛ ذلك أن مركبات األجرة والنقل تسري على الطريق، وتستخدم أكثر من املركبات اخلاصة، وهذا يعين زيادة انبعاث امل
ة ال تتوافر فيها شروط املتانة واألمن؛ للتأكد من صالحيتها لضباط املرور املختصني، إيقاف أي  مركب 22الضارة منها، و جيوز وفقاً للمادة 

أن يكون حمرك املركبة يف حالة جيدة، وال خيرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة، مما يضر بالبيئة ، فالدخان  041فنياً. وتتطلب املادة 
 .(92)والغازات املنبعثة من املركبة اآللية ضارة بالصحة، وتؤدي إىل تلويث اهلواء

بغرامة ال تقل عن مخسني جنيها وال تزيد عن مخسمائة جنيه، مع سحب رخصة القيادة ملدة ال تزيد  6مكرر  76 حني تعاقب  املادة يف
، كل عن ستني يوما وال تقل عن ثالثني يوماً )وذلك مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة يف قانون املرور أو أي عقوبة أشد يف أي قانون آخر (

ركبة آلية يف الطريق  ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من محولتها أو يسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة من قاد م
 بالصحة العامة، أو يشكل خطراً أو إيذاء ملستخدمي الطريق.

فأصبحت الغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن ألف ومخسمائة  6112 لسنة  060و قد عحدلت املادة السابقة مبقتضى القانون رقم 
جنيه، وجعلت عقوبة سحب الرتخيص يف حالة العود، وأضيفت بعد عبارة دخان كثيف عبارة " أو عادم غري مطابق للشروط البيئية "، 

الثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف وتضمن التعديل كذلك على أنه "إذا ارتكب قائد املركبة الفعل ذاته مرًة ثانيًة خالل ث
ته ملدة قيمة الغرامة املشار إليها، وىف حاِل العود إىل الفعل ذاته، تضاعف قيمة الغرامة املشار إليها يف الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قياد

ة فعالية للبيئة اهلوائية، ونرى أن املشرع املصري كان وال يكفي لتوفري محاي -حسب وجهة نظرنا-عام". غري أن احلد األدىن ال يزال ضعيفا 
ال يصدر عنه دخان كثيف، ومع ذلك يكون ما يصدر عنه موفقاً بإضافة عبارة " أو عادم غري مطابق للشروط البيئية "، فقد يكون العادم 

-الشكل املطلوب ولكن تنتج عن عمل احملرك ملوثًا للهواء، وحيدث ذلك عندما يكون حمرك املركبة ال يعمل بالشكل املطلوب، أو يعمل ب
مواد ضارة وملوثة ، حيث يستخدم يف صناعة بعض املركبات نسب عالية من الرصاص  -وإن كان جديدًا  ويعمل بالشكل املطلوب

 اء.والكربون والزئبق  والكاديوم.. إخل؛ للرفع من كفاءة عمل املركبة واحملرك، ويكون ذلك على حساب احملافظة على اهلو 

   6100لسنة  222من قانون الطرق، املعدلة باألمر رقم  R318-1أما عن الوضع يف فرنسا  فعلى سبيل املثال تشرتط املادة            
أال تصدر عن املركبات أي أخبرة أو غازات ملوثة،  ميكن أن تسبب إزعاًجا للناس، أو تعرض الصحة والسالمة العامة للخطر، كما  يعاقب 

. (93)رةركبة اآللية بالغرامة من الدرجة الرابعة ، إذ مل يقم بإطفاء احملرك عندما تكون املركبة متوقفة عن احلركة ما مل تكن هناك حالة ضرو قائد امل

                                                             

  .22(  محدي حممد شاهني،مرجع سابق،ص92)
(2) http://www.cpepesc.org/Interdiction-de-laisser-tourner-le.html. 
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وجيب على املخالف عدم ارتكاب خمالفة أخرى خالل ثالث سنوات؛ لكي يستطيع اسرتداد النقاط اليت خحِصَمْت من جمموع النقاط 
 .(94)الكلي

أن يحوَضع ملصق على فئات معينة من املركبات، وجيب أن  ( 95)6107لسنة  726املعدلة باألمر  رقم  R318-2ما تتطلب املادة ك
يكون امللصقح حقيقينًا غري كاذب، بشكل يدل على مستوى انبعاث ملوثات اهلواء، وكفاءة املركبة يف استخدام الطاقة، ويعاقب املخالف 

 رابعة مىت كان امللصق ال يتفق مع مواصفات املركبة وتأثريها على اهلواء.بالغرامة من الدرجة  ال

جيب أال تصدر عن املركبات اآللية أي ضوضاء، كما جيب تزويد احملرك   6100لسنة  222املعدلة باألمر رقم  2R-202ووفقاً للمادة 
من القانون ذاته املعدلة   L318-1وفقا للمادة -كما جيب بنظام عادم هادئ، وحيظر أي عملية تؤدي إىل كبت كفاءة العادم أو تقليله،  

أن تحعَمَل صيانة املركبات وتصلنح وتحصننع بطريقة تقلل من استهالك الطاقة، للتقليل من انبعاث املواد   - 6100لسنة 116بالقانون رقم 
ستخدام الطاقة، امللوثة، وعلى األخص ثاين أكسيد الكربون، وال شكَّ يف أنَّ يف ذلك تأكيد على حرص املشرع الفرنسي على تنظيم ا

 ومكافحة انبعاث املواد امللوثة واملزعجة. 

سبب إزعاًجا ويستهدف املشرع  من هذا النص محاية البيئة من املواد الضارة هبا، أو األدخنة امللوثة املنبعثة من العادم، وغريها من املواد اليت ت 
أن تستويف املركبات الشروط الفنية الالزمة لدخوهلا اخلدمة،  321R-6ومضايقًة ملستخدمي الطريق العام والبيئة، إذ جيب وفقاً للمادة 

ثاله ومع ذلك جيوز لوزير النقل رفض  إصدار شهادة املوافقة  إذا وجد أن نوعًا من املركبات أو األنظمة أو املعدات ....، على الرغم من امت
 طر أو تضر بشدة بالبيئة أو الصحة العامة.ملتطلبات تشريعات االُتاد األورويب، غري أهنا تعرض سالمة الطرق للخ

ال  تسمح  بالبيع أو العرض  6102لسنة  442من قانون الطرق ، املعدلة باألمر رقم   R321-4-1وجتدر اإلشارة إىل أن املادة 
بيئي للمركبة إال مبوافقة للبيع أو التشغيل ملعدات أو أدوات من احملتمل أن تؤثر على حسن سري األنظمة الضرورية للسالمة، أو األداء ال

 .(96)السلطة املختصة، ويأيت هذا النص من املشرع الفرنسي؛ لتوسيع نطاق مكافحة تلوث اهلواء، واحلد من انتشار تلك املعدات أو األجهزة

م  برتكيب يورو لكل من  يقو  7011عقوبة الغرامة   6100لسنة 116من القانون ذاته املعدلة بالقانون رقم  L318-3وتقرر املادة 
معدات أو ُتويالت؛ للتأثري على أجهزة مكافحة تلوث اهلواء أو تعطيلها، أو تدهور األداء، أو إخفاء خلل وظيفي حمتمل، أو الدعاية أو 

عقوبات، ومن ضمن  67-020اإلعالن بأي صورة كانت لتلك التحويالت أو املعدات، باإلضافة إىل العقوبة املنصوص عليها يف املادة  
بشأن انتقال الطاقة حنو االقتصاد  6100لسنة  116من القانون رقم  27ري مكافحة تلوث اهلواء يف فرنسا كذلك أكدت املادة تداب

                                                             

(4) https://www.legipermis.com/infractions/contravention-4eme-classe.html. 
(1) Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des 

certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution 

atmosphérique. 
(2) Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives 

aux véhicules. 
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على أولوية وأمهية تطوير وسائل النقل العام؛ لتخفيض انبعاث الغازات وملوثات اهلواء، إذ ينبغي جتديد وسائل النقل العام، وُتديثها  األخضر
 .(97)ة االنبعاث ويأيت ذلك يف إطار سياسة شاملة بعيدة املدىمبركبات منخفض

رع خنلص من كل ذلك  بضعف احلماية اليت يقررها قانون املرور اللييب للبيئة اهلوائية؛ بسبب ضعف التنظيم والعقوبات، فمن املالحظ أن املش
للردع مثل نظام النقاط اإللكرتونية، حيث ختصص لكل يف القوانني املقارنة حرص على تشديد العقوبات وتنوعها، وتبين أنظمة جديدة 

رخصة قيادة جمموعة من النقاط، وختحَْصمح النقاط حسب طبيعة كل خمالفة ألحكام قانون املرور وجسامتها، حبيث تكون الرخصة غري صاحلة 
نسي، وقانون املرور اجلزائري، وغريها من لالستعمال، مْن دوِن احلاجة إىل سحبها، إذا استنفذ النقاط املخصصة له، كقانون الطرق الفر 

إىل  ، ونعتقد  أن ذلك  يسهم يف  محاية البيئة، وزيادة توعية األفراد، يف التقليل من خمالفة قانون املرور، إالَّ أنَّ هذا النظام حيتاج(98)القوانني
النقاط وتحسرتَجعح بطريقة إلكرتونية، ومن مث قد يكون  ربط املخالفات وتنفيذ الغرامات عرب أجهزة احلاسب اآليل واإلنرتنت، حيث وختحَْصمح 

ني من املتعذر تطبيقه يف الدول اليت مل تطور إدارهتا بربطها باحلاسب اآليل واإلنرتنت، فضاًل عن أن هذا النظام حيتاج إىل تأهيل املوظف
 العاملني يف إدارة املرور؛ إلعداد كوادر قادرة على تطبيقه.

شاط الصناعي: ينبغي أْن تحفرض االشرتاطات والتنظيم اجليد للنشاط الصناعي، من خالل طلب الرتاخيص للعمل؛ . قانون تنظيم الن6
وألزمت املادة  بشأن تنظيم النشاط الصناعي، 0172لسنة  21، وقد صدر يف ليبيا القانون رقم (99)ملكافحة ظاهرة تغري املناخ والتلوث

ناعته أو مهنته استخدام آالت أو أدوات تعرض من يستخدمها أو يقرتب منها لإلصابة الذي تقتضي ص-صاحب العمل  الثانية منه
أن يتخذ مجيع االحتياطات الكفيلة بالوقاية من أخطار هذه اآلالت أو األدوات، سواء أكان ما تعلق من هذه  -مبختلف درجاهتا

، ووفقاً للمادة الثالثة يتعني على صاحب العمل أو املهنة أو (100)ملاالحتياطات بتحقيق سالمة العامل الذاتية أم ُتقيق األمان يف مكان الع
 اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتاليف آثار هذه املواد وأضرارها. -اليت يستخدم العاملون فيها مواد ضارة بالصحة-الصناعة 

على اإلدارة اخلاصة بكل قطاع صناعي إلزام  -ةمع عدم اإلخالل بإحكام قانون محاية البيئ-كما أكدت  املادة الثالثة والثالثون أنَـّه   
التنسيق املشروعات الصناعية باختاذ الوسائل الوقائية حلماية البيئة من أخطار التلوث، وفقاً للضوابط والقيود اليت تضعها هلذا الغرض، وذلك ب

                                                             

(2)  Clémence du Rostu: La lutte contre  l’aggravation  de l’efeet de  serre et l’amélioration de la qualité  

de l’air dans  la loi relative à  la transition  énergétique,sur: http://www.seban-associes.avocat.fr/la-

lutte-contre-l-aggravation-de-l-effet-de-serre-et-l-amelioration-de-la-qualite-de-l-air-dans-la-loi-

relative-a-la-transition-energetique/.  

لسنة  04-10املعدل واملتمم للقانون رقم  6107فرباير  02الصادر يف  10-07وما بعدها من القانون رقم  26(راجع: املادة 98)
 .6107فرباير  66بتاريخ  06تها وأمنها يف اجلزائر ،منشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالم 6110

)99(Angel Yandé Ndour: Maitriser le changement climatique  : contribution à l'analyse de l'efficacité 

des permis d'émission, Thèse de doctorat, Université de Caen Normandie,2011, Résumé. 

راسة بشأن األمن الصناعي والسالمة العمالية على واقعة إمهال شركة الكهرباء يف ح 0172لسنة  12( ال جمال لتطبيق القانون رقم 100)
قضائية. 21/ 2،الطعن رقم 6107مارس  62ما يتطلب حراسته عناية خاصة. حكم احملكمة العليا الليبية بتاريخ   
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عالجية واالشرتاطات وتـحَحدََّد؛ حلماية البيئة عن طريق أْن تحـنظََّم تلك الوسائل الوقائية وال -يف نظرنا-مع اجلهات املختصة.  وكان ينبغي 
ة" للوقاية القانون، ال أن تنفرد اإلدارة بوضعها، من أجل توفري محاية أفضل للبيئة اهلوائية، وتوحيد تلك "املعايري والوسائل واالشرتاطات العام

ثون على خمالفة أحكام هذا القانون بإيقاف املشروع الصناعي عن من تلوث اهلواء عن طريق القانون. يف حني تعاقب املادة اخلامسة والثال
 .العمل ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، أو الغرامة اليت ال تقل عن مخسمائة دينار وال تزيد على مخسة آالف دينار، أو وقف الرتخيص أو سحبه

الضارة  ونعتقد أنه ميكن من خالل  النصوص السابقة توفري محاية للبيئة اهلوائية من العوادم والنفايات، إذ ال شكَّ يف أنَّ كليهما من املواد 
اليت مل  -بصحة اإلنسان، اليت استهدف املشرع محايتها ابتدأً من النصني السابقني، وتبقى املواد السابقة كغريها يف التشريع اللييب واملصري 

ال تفي بتحقيق الغرض من توفري محاية فعالة للبيئة اهلوائية، ضد أفعال االعتداء كافةً، اليت قد  -تكن محاية البيئة هي املصلحة احملمية مبقتضاها
 تتعرض هلا باإلضافة إىل ضعف العقوبات املقررة يف تلك النصوص.

، وأكدت على ضرورة أن يراعى يف 6102ناعي يف ليبيا لسنة وقد جاءت املادة الثالثة من مشروع قانون التنظيم الص
الرتخيص املمنوح للمشروع االشرتاطات املتعلقة بالبيئة واألمن والسالمة العامة، كما أجازت املادة السادسة للوزارة أو من 

ات النافدة، كما ألزمت تفوضه إلغاء ترخيص املشروع الصناعي عند خمالفة االشرتاطات البيئية املنصوص عليها يف التشريع
 صاحب املشروع بتوفري متطلبات األمن والصحة العامة والبيئة وفقاً للتشريعات النافدة. 62املادة 

بإقامة املشروع   67وعلى خالف الوضع يف قانون تنظيم النشاط الصناعي يلتزم صاحب املشروع الصناعي وفقًا للمادة 
ي كما حددها املشروع أراٍض ومواقع خمصصة إلقامة صناعات خمتلفة، وفق داخل املناطق الصناعية املخصصة لذلك، وه

جتيز إقامة املشروع  62ختطيط هندسي يوفر البنية التحتية واملرافق  احلديثة اليت ُتتاجها تلك الصناعات، إالَّ أنَّ املادة 
اعية الواقع يف نطاقها املشروع املراد خارج املناطق الصناعية يف حالة عدم توفر منطقة صناعية أو مواقع باملناطق الصن

 توطينه، أو لطبيعة املشروع اخلاصة.

مما يعىن إمكانية إقامة املشروع يف مناطق غري بعيدة عن املناطق السكنية أو الزراعية، كما أن هذا املشروع ال يهدف إىل  
رفع قدراته التنافسية، ويشري القانون فيما محاية البيئة، بل يهدف إىل تنظيم النشاط الصناعي وتنميته ودعمه ومحايته، و 

، وكان ينبغي ُتديد احلاالت اليت جيوز فيها إقامة املشاريع خارج (101)يتعلق بالبيئة إىل التشريعات النافدة يف جمال البيئة
ع اليت املناطق الصناعية، ومكان إقامتها خارج تلك املناطق بشكل واضح ودقيق، فالبيئة  قيمة أساسية من قيم اجملتم

ينبغي الذود عنها ومحايتها، ال أن تقدم مصاحل أخرى عليها مهما كانت أمهيتها ، خاصة وأن تلك املشاريع قد تسهم يف 
 زيادة نسبة انبعاث املواد امللوثة للبيئة اهلوائية .

                                                             

 .6102من مشروع قانون التنظيم الصناعي يف ليبيا لسنة ( راجع: املادة الثالثة 101)
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، ووفقاً للمادة (102) 6107نة لس 6بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها املعدل بالقانون رقم  0102لسنة  60و يف مصر صدر القانون رقم 
وزير الصناعة، ووفقاً للمادة  الصناعية، أو تكبريها، أو تغيري غرضها ، أو مكان إقامتها، إال برتخيص من األوىل منه ال جتوز إقامة املنشآت

د عن ثالثة آالف جنيه، بغرامة ال تقل عن ثالمثائة جنيه، وال تزي -مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يقضي هبا قانون آخر-يعاقب  02
واملنتجات حمل املخالفة ضارة  مجيع األحـوال احلكم بغلق املنشأة، وتضاعف قيمة احلدين األدىن واألقصى للغرامة، إذا كانت السلــــــع يف وجيوز

تكررت املخالفة أكثر من مرة خالل  ذااملقررة للسالمة واألمان،  و جيوز احلكم بغلق املنشأة إال إ بالصحة العامة، أو ال تتوافر فيها الشــروط
فة ستة أشهر، فيكون احلكم بغلق املنشأة واجباً، وتحغلق املنشأة إداريا إذا كانت تزاول نشاطها الصناعي دون الرتخيص هلا يف ذلك باملخال

 ضبطهــا..اخل . ألحكام هذا القانون، وحيكم مبصادرة منتجاهتا يف حالِ 

على محاية الفرد  (103) 6100لسنة  014من قانون الطاقة الفرنسي املضافة باملرسوم رقم  L100-1دة أما يف فرنسا فقد  أكدت املا
 والبيئة من خماطر الصناعة وتلوث اهلواء، حيث إنَّ من أهداف سياسة الطاقة يف فرنسا ضمان أمن التوريد، واحلفاظ على سعر طاقة تنافسي،

جيب  واحملافظة على البيئة وصحة اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص مكافحة تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري، ومن أجل ُتقيق تلك األهداف
أن تضمن التحكم يف الطلب على  - 6100لسنة  014من قانون الطاقة املضافة باألمر رقم  L100-2وفقًا للمادة -على الدولة 

، وتطوير  énergies fossilesالطاقة، وتعزيز الكفاءة، وتنويع مصادر إمدادات الطاقة، واحلد من استخدام الطاقات أو الوقود األحفوري 
من قانون الطاقة  -L100 2لطاقة، وتوفري وسائل نقل الطاقة وختزينها، املتكيفة مع االحتياجات، و أكدت املادةالبحوث يف جمال ا

على أن فرض الضرائب على الطاقة جيب أن تأخذ يف االعتبار تأثري استخدامها على  6100لسنة  014الفرنسي املضافة بالقانون رقم 
 .(104)مة والبيئةالقدرة التنافسية لالقتصاد والصحة العا

على تنبين سياسة طويلة األجل؛ من أجل مكافحة تغري املناخ ، وجيب أن  (105) 6111لسنة  127ويف السياق ذاته أكد القانون رقم 
 -كذلك–تدعم السياسات العامة للدولة ُتقيق التنمية املستدامة؛ بالتوفيق بني محاية البيئة وُتسينها والتنمية االقتصادية، كما أكد القانون 

على أن مكافحة تغري املناخ يف مقدمة األولويات، وختفيض غازات االحتباس احلراري  للحد من انبعاث ملوثات اهلواء ، وتؤكد فرنسا على 
أن يكون اقتصادها األكثر كفاءة يف أوروبا ومنخفض الكربون، وختفيض غازات االحتباس احلراري كذلك يف قطاعي النقل والطاقة؛ من 

ع محاية البيئة اهلوائية، باإلضافة إىل دعم فرنسا اجلهود العاملية؛ للحد من انبعاث غازات االحتباس احلراري  وستأخذ يف االعتبار أجل توسي
                                                             

 . 6107يناير  00مكرر ب، السنة الستون، بتاريخ  6ومنشور يف اجلريدة الرمسية، العدد  6107يناير  04( صدر يف 102)

(2)  Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de 

l'énergie. 

(4)  Clémence du Rostu: op.cit.  

(105) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement. 
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 خطط احلوافز االقتصادية والتمويل العام الستثمارات إنتاج الطاقة، وستحقيَّم كفاءة هذه اآلليات واألجهزة على وجه اخلصوص فيما يتعلق
ا مقارنة حبجم غازات االحتباس احلراري اليت جيب جتنبها؛ أي: جيب أن تبىن خطط احلوافز االقتصادية والتمويل العام للحد من بتكلفته

 انبعاث ملوثات اهلواء. 

القوانني اخلاصة؛ ولعل السبب تبنيَّ لنا بعد التعرض للقوانني السابقة  ضعف احلماية املقررة للبيئة الواردة يف قانون العقوبات اللييب، وغريه من 
 يف ذلك يرجع إىل قدم تلك التشريعات وعدم ُتديثها، باإلضافة إىل تركيز املشرع فيها على محاية قيٍم ومصاحل أخرى غري البيئة، ومل تكن

يف سياسة املشرع،  البيئة كقيمة أو مصلحة حاضرة  أمام أعني املشرع اللييب بوضوح عند وضع تلك التشريعات، ويبدو ذلك الضعف جلياً 
، حيث كانت متواضعة وال تفي باملطلوب؛ إذ إنَّ هناك أفعااًل تضر بالبيئة اهلوائية، وبعيدة عن حومة التجرمي والعقاب لدى املشرع اللييب

 ناهيك عن ضعف العقوبات وعدم تنوعها بشكل ال يتناسب مع أمهية البيئة اهلوائية وقيمتها.

، وألزمت املادة (106)بشأن محاية وُتسني البيئة 6112لسنة  00صدر عن املشرع اللييب القانون رقم   وُتسينها: قانون محاية البيئة ثانياً:
 ذلك املصانع من املنشآت أو املصانع اليت تنبعث منها ملوثات اهلواء، التقيُّد باملعايري والقواعد  املعتمدة تنفيذاً هلذا القانون، واستثنت  01

من  أشهر ستة االستثناء مدة يتعدى أال مستقبالً، على تنشأ اليت القانون، وكذلك نفاذ وقت التشغيل التجرييب يف فرتةواملعامل  واملنشآت
موانئ الدولة الليبية، وتلك اليت تنتظر  مجيع يف الراسية الرمسي، وُتقيقاً للغاية ذاهتا يسري هذا االلتزام كذلك على السفن التشغيل بدء تاريخ

من جانبنا ال نرى مربرًا لالستثناء الوارد يف النص، طاملا أن فرتة التشغيل التجرييب ال ختلو من انبعاث املواد الضارة وامللوثة  خارجها، وحنن
للهواء، ورمبا كان مرد االستثناء رغبة املشرع يف تشجيع املشروعات الصناعية اجلديدة ودعمها، ولكن ينبغي أالَّ يكون ذلك على حساب 

 ئة اهلوائية.محاية البي

وألزمت املنشآت واملصانع واملعامل اليت تنبعث منها ملوثات اهلواء، االحتفاظ بتسجيل نوعية امللوثات املطرودة  00مث جاءت املادة 
ا ومكوناهتا وكميتها، وتقدميها للجهة املختصة، وألزمت املادة نفسها تلك اجلهات برصد نوعية امللوثات وكميتها يف سجل خاص، يعد هلذ

الغرض، وإرساله لغرض التقييم، واقرتاح اإلجراءات العالجية والوقائية، وتلتزم تلك اجلهات كذلك باتباع تعليمات اهليأة خبصوص نوعية 
للجهة املختصة إصدار التعليمات ألي مصنع أو منشأة أو معمل بإدخال تغيريات على  06امللوثات وطرق قياسها، كما أجازت املادة 

يقة التشغيل، أو التخلص من ملوثات اهلواء، أو تغيري نوع الوقود، أو إغالقه للمدة اليت ُتددها مىت ثبت هلا أن كمية امللوثات  املبىن، أو طر 
أْن  قد جتاوزت املعايري والقواعد الصادرة يف هذا الشأن، إذا كان يف استمرار ذلك تلويث للبيئة أو تعريض الصحة العامة للخطر، وكان ينبغي

القانون على ألزام اجلهة املختصة بإصدار التعليمات وإغالق املصنع أو املنشأة، وليس على سبيل اجلواز مىت جتاوز املعايري والقواعد ينصَّ 
 احملددة،ففي ذلك ُتقيق محاية أفضل للبيئة اهلوائية.

                                                             

 .بشأن محاية البيئة 0126لسنة  7، وأحلِغَي مبقتضاه القانون رقم  6112يونيه  02( صدر هدا القانون يف 106)
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حرتاق الداخلي، ونوع الوقود اليت تقوم هبا منح الرتخيص للمركبات اآللية باجتيازها االختبارات اخلاصة باال 02يف حني  علقت املادة 
على أن يكون إجراء االختبارات بالتنسيق مع اهليأة، أما املادة ، املختصة اجلهة قبل من وتعتمد ُتدد اليت للمعايري وفقاً  اجلهات املختصة،

 املواصفات املعتمدة من اجلهة املختصة.فقد ألزمت اجلهات املصنعة لوقود السيارات واجلهات اليت تقوم بتسويقه، باتباع  07

-إشعال النريان يف املواد العضوية، والنفطية، والقمامة يف املناطق املأهولة بالسكان، أو املناطق اجملاورة هلا، كما ال جيوز  04حظرت املادة  وقد
حية، "وُتدد اجلهات املعنية األماكن والطرق املناسبة إشعال النريان يف تلك املواد يف األماكن األثرية والسيا -من الالئحة 61املادة وفقاً 

 للتخلص من تلك املواد وباعتماد من اهليأة".

كانت قد أغفلت حظر إشعال النريان يف تلك املواد يف املناطق الزراعية أو   (107)وعلى الرغم من الفقرة األخرية فإنَّ نصوص القانون والالئحة
  ومباشر على النباتات والرتبة، ومن مث اإلضرار بالبيئة وبصحة اإلنسان عن طريق الغذاء امللوث، خاصة شبة الزراعية؛ ملا هلا من تأثري خطري

مع احلرق املكشوف لتلك املواد، حيث مل يتطلب املشرع أن تحغطى تلك املواد أو وضعها يف أماكن أو أفران خاصة معدة هلذا الغرض، 
اكن والطرق املناسبة للتخلص من تلك املواد وباعتماد من اهليأة"، وكان ينبغي النص صراحة يف واكتفى بعبارة " ُتدد اجلهات املعنية األم

القانون على عدم جواز التخلص من تلك املواد باحلرق دون تغطيتها وإغالقها بإحكام  بأي حال من األحوال، وأن يكون ذلك يف أماكن 
لصناعية، ويالحظ أن املادة الثامنة من الالئحة ُتظر إلقاء النفايات جبميع صورها يف خمصصة لذلك، بعيدا عن املناطق السكنية والزراعية وا

غري األماكن املخصصة لذلك من اجلهات املختصة، إالَّ أنَّ هدا النص يواجه فعل اإللقاء للنفايات يف غري املكان املخصص لذلك دون 
لويث اهلواء؛ كاحلرق العشوائي، وإعادة تدوير النفايات دون مراعاة االعتبارات غريه من األفعال اليت قد تتعرض هلا النفايات، وتساهم يف ت

 الفنية والتقنية الالزمة ملنع تلويث اهلواء.

من القانون منعت نقل املواد اخلطرة، مبا يف ذلك املواد اليت خيرج منها انبعاث للغبار أو اجلزئيات الدقيقة أو األخبرة  للهواء  00غري أن املادة 
 حاِل نقلها من مكان آلخر، إال إذا غحطَِّيْت تلك املواد، ووضعت العالمات وإرشادات السالمة اليت تدل على خطورة املادة، كما منعت يف

ثها وتلوي املادة ذاهتا ترك املواد العضوية سريعة التبخر واملذيبات واألمحاض يف وضٍع يؤدي إىل تلوث اهلواء، وجيب تغطيتها بطريقة متنع تسرهبا
ال جيوز من الالئحة  20للمادة  للهواء ، وأوجبت اتباع الشروط والقواعد العلمية اليت ُتددها اجلهة املختصة عند التخلص منها، ووفقاً 

الالئحة األشخاص واجلهات اليت تزاول أنشطة قد يرتتب عليه  من 2املادة التخلص من  تلك املواد  قبل أخد موافقة اهليأة. وقد  ألزمت 
يح يث البيئة، استعمال أحدث الوسائل والتقنيات العلمية؛ للتقليل من االستهالك والتلوث، واختاذ  اإلجراءات الفنية والوقائية دومنا توضتلو 

لتلك الوسائل واإلجراءات، اليت تضمن عدم حدوث أي طارئ ينتج عنه حدوث ضرر بالصحة العامة، أو تلويث البيئة عند ممارسة 
 العالجية اليت تضمن إزالة التلوث يف حاِل حدوثه، واآلثار اليت ترتبت عليه، وتطبيق اخلطط والربامج اخلاصة حبماية البيئة، النشاط، والتدابري

 إىل غري دلك من االلتزامات اليت هتدف لضمان محاية البيئة من التلوث.
                                                             

، أحلِغَيْت مبقتضاه الالئحة التنفيذية السابقة للقانون الصادرة مبقتضى  6111أكتوبر  1بتاريخ    6111لسنة  442القرار  رقم ( 107)
 . ميالدية 0462لسنة  222القرار رقم 
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 من يعاقب كل -من القانون 72وفقاً للمادة -ا فإن املشرع اللييب أما عن اجلزاءات املرتتبة نتيجة خمالفة أحكام  قانون محاية البيئة وُتسينه 
 تتجاوز وال دينار مخسمائة عن تقل ال العامة، بغرامة األماكن من وغريها العمومية وامليادين والشوارع الغابات واحلدائق يف القمامة يقوم بإلقاء

، سالفة الذكر بالغرامة اليت ال تقل عن ألف 00، 04، 00، 01املواد  على خمالفة أحكام من القانون  20املادة دينار، وتعاقب  ألف
دينار وال تتجاوز مخسة أالف دينار، مع احلكم مبصادرة األدوات اليت ارتكبت هبا اجلرمية، إذا رأت احملكمة لذلك مقتضى، وذلك مع عدم 

 يض.اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر، وحق املضرور يف التعو 

لسنة  010واملعدل بالقانون رقم  (108)م0114لعام   4من قانون البيئة املصري رقم  24وعن الوضع يف التشريعات املقارنة تشرتط املادة 
أن يكون املوقع الذي يقام عليه املشروع مناسباً لنشاط املنشأة، ويضمن عدم جتاوز احلدود املسموح هبا، وأن يكون التلوث  (109)م6100
 (110)م6107مارس  00ن املنشآت يف منطقة واحدة يف احلدود املصرح هبا. على أن ُتدد الالئحة التنفيذية واملعدلة مؤخراً يف الناتج ع

ليت تقام املنشآت اخلاضعة ألحكامه، واجلهة املختصة باملوافقة على مالئمة املوقع، واحلدود املسموح هبا مللوثات اهلواء والضوضاء يف املنطقة ا
املنشآت اخلاضعة ألحكام هذا القانون بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء مبا جياوز احلدود القصوى  20أة، كما ألزمت املادة هبا املنش

استخدام آالت أو حمركات أو مركبات ينتج ( 111)6111لسنة  1املعدلة بالقانون رقم  22املسموح هبا، ويف السياق ذاته حظرت املادة 
 عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يتجاوز احلدود املسموح هبا. 

 27وفيما يتعلق بالنفايات ومحاية اهلواء من إشعال النريان أو التخلص العشوائي من النفايات، فإنه على خالف املشرع اللييب حظرت املادة 
املصري  وبشكل  قطعي احلرق املكشوف للقمامة، واملخلفات الصلبة، ومجع القمامة ونقلها إلقاءها وفرزها ومعاجلتها، من قانون البيئة 

القمامة واملخلفات الصلبة إال يف األماكن املخصصة لذلك، بعيدا عن املناطق السكنية والزراعية والصناعية واجملاري املائية، وأن تكون صناديق 
 .(112)رة حمكمة... إخلقد غحطَِّيْت بصو 

فحظرت رش مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخري أو استخدامها إال بعد مراعاة الشروط اليت ُتددها الالئحة  22أما املادة 
يف حالة  التنفيذية، وبشكل يضمن عدم التعرض لآلثار الضارة للمبيدات أو املركبات الكيماوية، وأالَّ يكون الرش عن طريق الطائرات إالَّ 

عند حرق الوقود أو غريه، أن يكون الدخان والغازات واألخبرة  41، وقد أوجبت املادة (113)الضرورة القصوى اليت حيددها وزير الزراعة... إخل
                                                             

 .0122لسنة  76، وأحلِغَي مبقتضاه القانون رقم 0114فرباير  2( منشور يف اجلريدة الرمسية العدد اخلامس ،بتاريخ 108)
 . 6100أكتوبر  01مكرر )أ( ،بتاريخ  46( منشور يف اجلريدة الرمسية العدد 109)
 .6107مارس  00مكرر )د( ،بتاريخ  01،منشور يف اجلريدة الرمسية العدد  6107لسنة  202( صدرت مبقتضى القرار رقم 110)
 .    6111مارس  0مكرر ،بتاريخ  1(منشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد 111)

(يتوافر القصد اجلنائي يف جرمية تداول نفايات خطرة بغري ترخيص، مبجرد علم احلائز أن ما يقوم بتداوله من النفايات اخلطرية احملظور 112)
 ." غري منشور "24لسنة  61222،الطعن رقم  6102مارس  04تداوهلا إال برتخيص من اجلهة اإلدارية املختصة. نقض جنائي مصري 

 . 6107لسنة  202الصادرة بالقرار  0114من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املصري لسنة  41(راجع :املادة 113)
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واتج االحرتاق الضارة الناجتة يف احلدود املسموح هبا، ويكون املسؤول عن  النشاط ملزًما باختاذ مجيع االحتياطات؛ لتقليل كمية امللوثات يف ن
 املشار إليها، ويف ذلك محاية من نواتج االحرتاق، اليت تعترب من أخطر ملوثات اهلواء وأكثرها ضرراً.

استرياد الفحم احلجري أو البرتويل أو  6100لسنة  010مكررًا من قانون البيئة املصري، واملضافة مؤخراً بالقانون رقم  41كما ُتظر املادة 
مهما من دوِن موافقة من جهاز شؤون البيئة، وطبقاً لالشرتاطات واملعايري اليت ُتددها الالئحة التنفيذية للقانون، وإلزام تداوهلما أو استخدا

لالئحة، القائمني على استرياده أو استخدامه أو تداوله، باختاذ كافة االحتياطات الالزمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، على النحو املبني يف ا
االحتياطات تركيب أنظمة لرش أكوام الفحم باملياه أو املواد الكيميائية؛ ملنع تطاير أتربة الفحم، ومراعاة أن يكون مكان التخزين ومن تلك 

جيد التهوية؛ لتخفيف تركيزات أي غازات منبعثة قد تنتج عن عملية األكسدة الذاتية للفحم عند ختزينه ؛كامليثان، وأول أكسيد الكربون، 
 من أخطر العناصر امللوثة للهواء، والضارة بصحة اإلنسان.اليت تعد 

وهذا النص يدل على وعي املشرع  وإدراكه ملخاطر الفحم احلجري أو البرتويل على البيئة، خاصة مع تزايد الطلب على استخدام الفحم 
تعلق باالحتياطات والتدابري الالزمة؛ لعدم وقوع أي احلجري أو البرتويل يف أغراض خمتلفة، غري أن النص أحال إىل الالئحة التنفيذية  فيما ي

تتطلب إبعاد حمطات ختزين الفحم عن أي جتمع سكين،  6107لسنة  202أضرار بيئية، وجند أن الالئحة التنفيذية الصادرة  بالقرار 
يت يقرها جهاز شؤون البيئة مع اجلهات املعنية،  مسافة ال تقل عن ثالثة كيلومرتات، إالَّ أنَـّها أجازت تعديل هذه املسافة "لدواعي الضرورة" ال

كما أجاز البند التاسع من املادة السادسة ختزين الفحم ُتت سطح  األرض، وفقاً لالشرتاطات والضوابط اليت يضعها جهاز شؤون البيئة، 
 من دون ُتديد مكان التخزين، أو ُتديد مسافة معينة من املناطق السكنية.

ضرورة اليت جتيز تعديل مسافة مكان ختزين الفحم  وقربه من املناطق السكنية  أو الزراعية على وجه التحديد، يعين أن إن عدم بيان دواعي ال
ختزينه سيكون على حساب  صحة اإلنسان ومحاية البيئة واحملافظة عليها، والبيئة قيمة مهمة ينبغي أن تكون يف مقدمة املصاحل اليت جيب 

ا؛ لذلك كان ينبغي أن توضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بدواعي الضرورة، وبيان مالحمها أكثر، حىت ال يكون محايتها وعدم التفريط هب
 مكررًا من قانون البيئة مفرغاً من حمتواه. 41نص املادة 

ثات اهلواء داخل مكان باختاذ االحتياطات والتدابري الالزمة لعدم تسرب ملو  42ومن ناحية أخرى  يلتزم صاحب املنشأة وفقا للمادة  
ار العمل، إال يف احلدود املسموح هبا، وأن يوفر سبل احلماية الالزمة للعاملني؛ تنفيذا لشروط السالمة والصحة املهنية، مبا يف ذلك اختي

من وسائل تنقية اهلواء، اآلالت واملعدات  واملواد وأنواع الوقود املناسبة، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية، وتركيب املداخن وغريها 
يف األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة أن تكون مستوفيًة لوسائل التهوية، مبا يتناسب مع املكان وقدرته االستيعابية ونوع  40وتشرتط املادة 

اختاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع مدير املنشأة ب 42النشاط مبا يضمن جتدد اهلواء ونقائه، واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة، كما ألزمت املادة 
ماكن التدخني يف األماكن العامة املغلقة، إال يف احلدود املسموح هبا يف الرتخيص، مع  ختصيص حيز للمدخنني مبا ال يؤثر على اهلواء يف األ

املصري وحظرت االجتار غري  مكررا من قانون البيئة 47كما جاءت املادة   .األخرى، ومنعت املادة ذاهتا التدخني يف وسائل النقل العام
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رية، وكذا املشروع يف املواد املستنفدة لطبقة األوزون، أو استخدامها يف الصناعة أو استريادها أو حيازهتا باملخالفة للقوانني والقرارات الوزا
اهلوائية من تلك املواد؛ خلطورهتا االتفاقيات الدولية اليت تكون مصر طرفًا فيها، وحسنا فعل املشرع املصري بذلك؛ لتوسيع محاية البيئة 

 ومسامهتها الكبرية يف تلوث اهلواء.

بغرامة ال تقل عن مائيت جنيه وال تزيد على ثالمثائة جنيه، أما خمالفة  22وجتدر اإلشارة إىل أنَّ املشرع املصري يعاقب على خمالفة املادة 
ال تزيد على سنة، وغرامة ال تقل عن  مخسة آالف جنيه، وال تزيد على مائة  فيعاقب عليها باحلبس مدةً   27أحكام الفقرة األوىل من املادة 

فضال عن -ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني، وىف حاِل العود يضاعف حدي الغرامة واحلد األقصى لعقوبة احلبس، كما جيوز 
 أو وقف النشاط.احلكم بغلق املنشأة وإلغاء الرتخيص الصادر هلا   -العقوبات األصلية السابقة

بالغرامة اليت ال تقل عن مخسمائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه، ويكون للمحكمة أن تقضي بوقف  21يف حني يعاقب على خمالفة املادة 
املواد  الرتخيص ملدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ستة أشهر، ويف حال العود جيوز احلكم بإلغاء الرتخيص، كما يعاقب املشرع على خمالفة

مكررا بغرامة ال تقل عن ألف جنيه، وال تزيد على عشرين ألف جنيه،  47، 42، 40، 42، 41، 22)الفقرة الثانية والرابعة( و 27، 20
فيعاقب عليها بالغرامة اليت ال تقل عن مخسني جنيه، وال تزيد على مائة جنيه،  42وتضاعف العقوبة يف حال العود، أما  خمالفة  املادة 

على األفعال السابقة إذا وقعت عن قصد بالسجن مدًة ال تزيد على عشر سنوات إذا  أصيب أحد األشخاص بعاهة  10قب املادة وتعا
مستدمية يتعذر شفاؤها، وتشدد العقوبة فتكون السجن إذا أصيب ثالثة أشخاص فأكثر هبذه العاهة، أما إذا ترتب على الفعل وفاة إنسان 

 شاقة املؤقتة، وتكون األشغال املؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثالثة أشخاص فأكثر.تكون العقوبة األشغال ال

من يقوم باسترياد  6100لسنة  010مكررًا، واملضافة مؤخراً بالقانون رقم  22ومبقتضى التعديل األخري لقانون البيئة املصري ، تعاقب املادة 
هما مْن دوِن موافقة من جهاز شؤون البيئة، وطبقًا لالشرتاطات واملعايري اليت ُتددها الفحم احلجري أو البرتويل أو تداوهلما أو استخدام

الالئحة التنفيذية للقانون، بالسجن مدًة ال تزيد عن مخس سنوات، وغرامة ال تقل عن مليون جنيه، وال تزيد عن مخسة ماليني جنيه، أو 
 معاً، أما يف حال عدم التزام القائمني على استرياده أو استخدامه أو تداوله باختاذ بإحدى هاتني العقوبتني، ويف حاِل العود حيكم بالعقوبتني

فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن  -على النحو املبني يف الالئحة التنفيذية للقانون -االحتياطات الالزمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، 
وال تزيد عن ثالثة ماليني جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني، ويف حاِل العود حيكم  ستة أشهر، وغرامة ال تقل عن مخسمائة ألف جنيه،

بالعقوبتني معاً، مع مالحظة أن تطبيق العقوبات السابقة املنصوص عليها يف قانون البيئة ال خيل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها يف 
 قانون آخر. 
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على اخلطة الوطنية للحد  (114) 6107لسنة  0221قانون البيئة املعدلة بالقانون رقم من  L222- 9و يف فرنسا فقد كما أكدت املادة
من انبعاث ملوثات اهلواء، بوضع سياسة طويلة األمد يف هذا الشأن، وينبغي أن تأخذ يف االعتبار هذه اخلطة عند تنفيذ خطط التنمية 

. ففي إطار مكافحة  االحتباس احلراري، والتقليل من الكربون وغريه من ملوثات اهلواء، أكدت املادة (115)االقتصادية والتنمية املستدامة
L229-1  على أن مكافحة االحتباس احلراري ومنع املخاطر املرتبطة من األولويات الوطنية، لذا  6100لسنة  0010املعدلة باألمر رقم

لغرض تعزيز استدامة الطاقة والقدرة على املنافسة االقتصادية يف فرنسا،  6100لسنة  116تدخل املشرع الفرنسي مؤخرًا بالقانون رقم 
L222-إىل  A-L222 ،1 B-L222 1واحملافظة على صحة اإلنسان والبيئة، ومكافحة تغري املناخ، وأضاف لقانون البيئة املواد 

1 Eاإلقليمية للمناخ، والطاقة، واهلواء، حبيث تـححدَّدح نسبة معينة  ، ُتت عنوان االسرتاتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون، واخلطط
النبعاث الغازات مْن دوِن زيادة، ووضع طريقة تنفيذ سياسة التخفيف من انبعاث غازات االحتباس احلراري، يف ظل ظروف مستدامة 

هلواء ، وتوازهنا يف مجيع القطاعات، وتأخذ أجهزة والطويل،ووضع إرشادات بشأن حمتوى انبعاث ملوثات ااقتصاديًا على املدى املتوسط 
 إخل.الدولة يف احلسبان اسرتاجتية ختفيض الكربون يف وثائق التخطيط والربجمة اليت هلا تأثري كبري على انبعاث غازات االحتباس احلراري... 

بأن تنشر الدولة كل عام تقريرًا عن انبعاث املواد امللوثة  (116)م 6102لسنة  246املعدلة باملرسوم  رقم  L 2-660كما أكدت املادة   
صاحب  األماكن املغلقة أو املؤسسات   L-2-660واستهالك الطاقة، وتقريرًا عن نوعية اهلواء، وتطوره وآثاره على البيئة، وألزمت املادة 

 722املضافة بالقانون رقم  L-1-660اهلواء، ووفقاً للمادة  اليت تستقبل اجلمهور مبراقبة نوعية اهلواء، ويقوم كذلك بإعداد قائمة مبلوثات
م ختضع منتجات البناء والتأثيث وأغطية اجلدران واألرضيات والدهانات والورنيش اليت تنبعث منها مواد يف اهلواء ملتطلبات  6101لسنة 

م بتخفيض استخدام الغازات، حبيث 6100 لسنة 116املضافة بالقانون رقم  L666-0 B وضع امللوثات املتطايرة، وتقضي املادة 
من قانون البيئة املعدلة بالقانون رقم L222-5 تأخذ الدولة وأجهزهتا املختلفة هبذه االسرتاجتيات؛ للتخفيف من تلوث اهلواء، ووفقاً للمادة 

 استخدام الطاقة والتقنيات األقل انبعاثاً تتبىن الدولة بالتنسيق مع اإلدارات أو السلطات احمللية املعنية تدابري ترمي إىل 6107لسنة 0221
م للسلطات املختصة اختاذ تدابري وقائية؛  6107لسنة  21املعدلة باملرسوم رقم  L-2-666للجزيئات الدقيقة امللوثة للهواء، وجتيز املادة 

قوم بتعليقها أو تفرض قيوداً على حركة لتقليل االنبعاث من مصادر تلوث اهلواء، كما  قد تفرض تلك السلطات  قيوداً على األنشطة أو ت
 .(117)املركبات، مبا يف ذلك ختفيض السرعة املسموح هبا 

جمموعة من التدابري  6100لسنة  116املعدلة بالقانون رقم  L224-1وفيما يتعلق بالتدابري الفنية ملنع تلوث اهلواء ، فقد حددت املادة  
، ولعل أمهها املواصفات الفنية، ومعايري األداء املطبَّقة على صناعة السلع أو ختزينها ..اخل، من أجل احلد من مصادر انبعاث املواد امللوثة

                                                             

(1) LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des 

hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.     
(6)  Clémence du Rostu: op,cit.  

(3)Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portantcréation de l'Agencenationale de santé publique.  

(4)Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 
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، وتدعم واملواصفات الفنية املطبقة على البناء والصيانة، والطلب من املصنعني واملستخدمني التحكم يف استهالك الطاقة وانبعاث املواد امللوثة
، يف أنواع الوقود املعدة حلركة املركبات أو السيارات كجزء من خطة مكافحة تلوث اهلواء، دمج مركبات األكسجني L224-3املادة 

واملعدلة باملرسوم  1-662الغرامة على خمالفة األحكام املقررة حلماية اهلواء من التلوث، كما يعاقب وفقا للمادة   L226- 2وتقرر املادة
ألف يورو إذا نتج عن املشروع تلويثًا للهواء، باإلضافة إىل إمكانية  70غرامة م مشغل املشروع باحلبس سنتني و 6106لسنة  24رقم 

من قانون العقوبات، وتطبق عليه عقوبة الغرامة وفقاً  6-060معاقبة الشخص املعنوي؛ لتلويث اهلواء وفقاً للشروط املنصوص عليها يف املادة 
 من القانون ذاته. 40-020للمادة 

املعدلة باألمر   R224-59-1وفقاً للمادة-أصحاب األماكن املغلقة برتكيب أنظمة لتكييف اهلواء، ويقصد هبا  ويلزم املشرع  الفرنسي 
جمموعة العناصر أو األجهزة الالزمة لتوفري شكل من أشكال معاجلة اهلواء الداخلي للمبىن، إىل جانب  -(118)6102لسنة  062رقم 

 .(119)تفتيش ومتابعة؛ للتأكد من تركيب تلك األجهزة ومدى فعاليتها التحكم يف التهوية، على أن تكون هناك محالت

 الفرع الثالث

 تقييم معالجة المشرع الليبي لحماية البيئة الهوائية

ال ريب يف أن قيام املشرع اللييب بإصدار قانون خاص حبماية البيئة يعدُّ من اخلطوات الـمهمنة حلماية البيئة، إذ يعكس 
ومحايتها، فضالً عن أن جتميع النصوص املتعلقة بالبيئة يف قانون واحد، يسهل االطالع عليها وتطبيقها  الوعي بأمهية البيئة

 البيئة على إىل الرقابة 6112لسنة  00من املعنيني بتطبيق القانون، وإذا كان املشرع يهدف من خالل القانون رقم 
إال أننا نعتقد أنَّ سياسة املشرع يف  من التلوث، تلوث، والوقايةال لقياس املناسبة إجياد الطرق وُتسينها، مع محايتها بقصد

ال تضمن محاية فعالة للبيئة اهلوائية، فمن الناحية اإلجرائية جند أنَّ املشرع اللييب يتطلب   6112لسنة  00القانون رقم 
القانـــون جتيز التصـــــاحل بني  من 21لتحريك الدعوى عن اجلرائم البيئية تقدمي طلب من اجلهة املختصة، كما أن املادة 

.ويعد ذلك تضييقا ال مربر له، وعائقًا (120)املــــخالف ألحــــكام قانون البيـــــئة واجلـــهة اليت  ُتـــــددها الالئــــــحة التنفيذية

                                                             

(1) Décret n° 2018-126 du 22 février 2018 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des 

pompes à chaleur réversibles. 
 .من قانون البيئة الفرنسي R224-59-11إىل  R224-59-1راجع : املواد ( 119)
لسنة 04يف سلطنة عمان، قانون البيئة املصري رقم بشأن محاية البيئة ومكافحة التلوث  6110لسنة  004( قارن مع قانون رقم 120)

من  044بشأن محاية البيئة يف األردن، كما جتيز املادة  6107لسنة  2،القانون رقم 6100لسنة  010املعدل بالقانون رقم  0114
ة التلويث غري العمدي للبيئة بشأن محاية البيئة يف الكويت التصاحل أو الصلح يف اجلرائم البيئية يف حال 6104لسنة  46القانون رقم 

بالكويت بشأن الئحة الصلح يف املخالفات البيئية للمنشآت واألفراد والتعويضات يف حاِل  6102لسنة  2،وراجع كذلك القرار رقم 
 . 6102أكتوبر  62قبول الصلح بدولة الكويت الصادر بتاريخ 
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و الفاعل شخصا معنويا تابعا حلماية البيئة، وإفالتًا ملرتكيب اجلرائم من العقاب، ويدق األمر إذا كان املشروع أو املنشأة أ
، وكان األمر يقتضي االكتفاء  ببالغ يقدم من األفراد واجلمعيات املعنية بالبيئة... إخل، على اعتبار أنَّ اجلرمية (121)للدولة

 البيئية تشكلح مساًسا حبق اجملتمع يف استقراره وُتقيق األمن البيئي.

، وإن كان من شأنه التخفيف على السلطة القضائية، على اعتبار أن  وفيما يتعلق بالتصاحل الذي جييزه املشرع اللييب
. كما أن الغرامة اليت تفرضها جهة اإلدارة تكون هلا  التصاحل يؤدي إىل انقضاء الدعوى اجلنائية قبل وصوهلا لقضاء احلكم

مما جيعلها ُتقق ردعًا للجهات  فاعلية يف الدول اليت ال تقر مبسؤولية الشخص املعنوي كمبدأ عام، والسرعة يف توقيعها،
 .(122)املعنوية اليت تزاول أنشطة ملوثة للبيئة

؛ جييز (123)إالَّ أنَّ الصلح باعتباره سحب للسلطات من اجلهة التشريعية والقضائية وإسنادها للسلطة اإلدارية املختصة
مية، بشرط أال يقل عن احلد األدىن املقرر للجهة املختصة التصاحل مع املخالف على مبلغ أقل من املبلغ احملدد كعقوبة للجر 

لعقوبة الغرامة املقررة للجرمية، وتلك الغرامة يف األساس ضعيفة وال تتماشى مع احلماية اليت ينبغي أن تكون للبيئة، مما يعين 
 زيادة إضعاف احلماية اليت يقررها القانون للبيئة اهلوائية.

ملشرع وضع االشرتاطات اليت تكفل توفري محاية فعالة للهواء، كما التزم ومن ناحية التجرمي واالشرتاطات فقد أغفل ا
الصمت حيال  األفعال اليت قامت التشريعات املقارنة بتجرميها، كاستخدام أو تركيب أجهزة من شأهنا تعطيل عمل 

اإلنتاج أو البيع أو  األجهزة املعدة؛ للتقليل من تلوث اهلواء، أو أعمال الدعاية واإلعالن عن تلك األجهزة، وكذلك
استخدام املواد املستنفدة لألوزون، وغياب النصوص الواضحة والصرحية ملواجهة ظاهرة االحتباس احلراري... إخل.  
باإلضافة إىل ضعف االشرتاطات اليت وضعها املشرع يف القانون، وُتديد مكان إقامة املشاريع واملصانع الصغرية والكبرية، 

واد أو غازات أو أخبرة ملوثة للهواء، وإبعادها عن املناطق السكنية والزراعية والصناعية، مبسافات اليت قد يصدر عنها م
قد أغفل صراحة تنظيم استرياد الفحم احلجري والبرتويل و  6112لسنة  00بعيدة وكافية، كما أن القانون رقم 

ة ، كما أغفل محاية اهلواء من التلوث بالتدخني، وقد استخدامه وتداوله، على الرغم من أضراره اجلسيمة على البيئة اهلوائي
بشأن مكافحة التدخني والتبغ ومشتقاته، وحيظر  القرار أعمال  6111لسنة  612صدر عن احلكومة الليبية القرار رقم 

                                                             

 .  677(فرج صاحل اهلريش،مرجع سابق ،ص 121)

، 0اجلرمية البيئية وسبل مكافحتها يف التشريع اجلزائري،رسالة دكتوراه،كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة بتاتة (فيصل بو خالفة،122)
 .601، ص 6107-6102العام اجلامعي 

 6101(سعادي عارف حممد صوافطة، الصلح يف اجلرائم االقتصادية، رسالة ماجستري،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية، 123)
 .01،ص 
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لعامة، عن التبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل اإلعالن، كما حيظر القرار التدخني يف األماكن ا الدعاية أو اإلعالن
املرافق الصحية اخلاصة والعامة، وأماكن صناعة األغذية املعدة لالستهالك البشري وجتهيزها وبيعها وتداوهلا،  وعلى األخص

 واألماكن املغلقة داخل املطاعم واملقاهي واملنتزهات والفنادق.

تقنية وفنية، األمر الذي يصعب من تطبيقها، ناهيك عن أنَّ املشرع اللييب تطلب لقيام جرائم البيئة اهلوائية خمالفة أمور 
مع مرور الزمن، مما يرتتب عليه عدم ثبات  حيث ُتتاج إىل جتهيزات فنية وتقنية عالية ومتطورة، ومتبدلة باستمرار

يرية ، وأعطى املشرع اجلهة التنفيذية سلطة تقد(124)عناصرها، وتبدهلا باستمرار مع تطور تلك األمور الفنية والتقنية وتبدهلا
واسعة كجواز القيام باإلجراءات من عدمها حيال املخالف، األمر الذي قد يضعف من محاية القانون للهواء، وترك 
املشرع تنظيم الكثري من الوسائل الوقائية والعالجية والفنية من التلوث جلهة اإلدارة، باإلضافة إىل عدم توحيد تلك 

سالفة -وغريه من القوانني  6112لسنة  00اهلواء، كما مل حيدد القانون رقم الوسائل لتحقيق مواجهة أكثر فعالية لتلوث 
التدابري الواجب القيام هبا ملكافحة ظاهرة االحتباس احلراري اليت هتدد البشرية، إذ ال توجد خطة واضحة وصرحية  -الذكر

 للمشرع اللييب يف هذا الشأن.

مْن دوِن –لبيئية وآثارها اليت تتخطى حدود الدولة الواحدة، يتطلب ومن ناحية اجلزاءات فإن ارتفاع معدالت اجلرمية ا
الرد وبشكل قوي بعقوبات رادعة، حيث دلت التجربة على عدم فاعلية اجلزاءات غري اجلنائية بل ينبغي لتحقيق   -شك  

، إالَّ أنَّ (125) تضر بالبيئة اهلوائية محاية فعالة للبيئة اهلوائية أْن تحقرَّر جزاءات جنائية رادعة لألنشطة امللوثة للهواء، اليت
م على تلويث البيئة اهلوائية بعقوبة 6112لسنة  00العقوبات جاءت ضعيفة وغري متنوعة، حيث  يعاقب القانون رقم 

الغرامة واملصادرة اجلوازية، فضاًل عن حق املضرور يف التعويض، على اعتبار أن العقاب وإن كان مهمًا إال أنه ينبغي أال 
 .كون هو اجلزاء الوحيد، فتعويض املضرور من اجلرائم البيئية أمر ال غىن عنهي

والشك يف أمهية عقوبة الغرامة، إذ تتناسب مع مرتكب اجلرمية أكثر من العقوبات السالبة للحرية، على اعتبار أن مرتكب 
الردع بالنسبة جلميع األشخاص، فهي وإن اجلرائم البيئية عادة ما يكون شخًصا معنويناً، غري أن عقوبة الغرامة ال ُتقق 

حققت الردع بالنسبة حملدودي الدخل فهي ليست كذلك بالنسبة للشخص املعنوي الذي يتوافر لديه املال الكثري، مما 
، خاصة إذا وجد أن املكسب أكرب من مبلغ الغرامة، فيقوم بدفع (126)يعين عدم اكرتاثه أو توقفه عن تلويث البيئة اهلوائية

                                                             

 .672(فرج صاحل اهلريش،مرجع سابق،ص 124)

 بشأن محاية البيئة عن طريق القانون اجلزائي. CE/2008/99(راجع : ديباجة األمر التوجيهي األورويب رقم 125)

 https://platform.almanhal.com/Reader/2/50219   : (آمال مدين، اجلزاءات القانونية لتلويث البيئة، حبث منشور على126)

                               

https://platform.almanhal.com/Reader/2/50219
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، األمر الذي يقتضي تشديد عقوبة الغرامة، كما (127)الغرامة ويعتاد عليها، كما لو كانت جزءا من تكاليف اإلنتاج
خالفاً للمشرع البيئي -يفرتض أن يكون هناك تنوع يف العقوبات فيما يتعلق جبرائم البيئة اهلوائية، خاصة وأن املشرع اللييب 

مرتكب اجلرمية البيئية بإزالة الضرر البيئي، وإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع  مل يقرر صراحة إلزام -املصري واجلزائري
 .(128)اجلرمية، مما يعين أن عقوبة الغرامة قد تكون أقل من املصاريف الالزمة إلزالة الضرر البيئي

 سبية، والغرامة املشروطة..اخل، والغرامة الن(129)أن يكون هناك تنوع يف الغرامة؛ كالغرامة اليومية -أيضاً –ومن املناسب 

، كما جند أن التشريعات املقارنة ؛كالتشريع املصري واألردين والكوييت والفرنسي تقرر عقوبات أخرى غري عقوبة (130)
يعاقب املشرع على جرائم تلويث البيئة اهلوائية  -على سبيل املثال-الغرامة ، كالعقوبات السالبة للحرية، ويف بلجيكا 

 .(131)بة للحرية إىل جانب عقوبة الغرامةبعقوبات سال

م بشأن محاية البيئة يف سلطنة عمان أخذ بالغرامة النسبية؛ بأن جعل الغرامة 6110لسنة  004كما أن القانون رقم 
. (132)تقدر بنسبة من رأس املال املستثمر، وساوت بعض التشريعات بني عقوبة الفاعل األصلي والشريك يف اجلرائم البيئية

                                                             

 . 20(راجع : ليلى اجلنايب، مرجع سابق، ص 127)
احلكم املطعون فيه يكون قد أخطأ يف تطبيق ، وقد قضي يف مصر بأن 01-12من قانون محاية البيئة يف اجلزائر 22(انظر: املادة 128)

من أنَّ الشارع القانون، إذ نزل بعقوبة الغرامة عن احلد األدىن املقرر هلا، وأيد احلكم االبتدائي بشأن اإلزالة " إزالة الضرر البيئي " على الرغم 
فيما قضى به بالنسبة لعقوبة الغرامة واإلزالة، ما دام  قد خاطب هبا اجلهة اإلدارية، مما يتعني معه نقضه وتصحيحه بتأييد احلكم املستأنف

  تصحيح هذا اخلطأ ال خيضع ألي تقدير موضوعي.
 .66،ق 012،العدد األول ،ص  44،س 01لسنة  07712،الطعن رقم  0112فرباير  02نقض جنائي مصري 

اللجوء إىل أشكال أخرى من اجلزاءات، وقد أدى  (تعرض نظام العقوبات السالبة للحرية لالنتقاد، وظهرت احلاجة إىل التفكري يف129)
 0170لسنة 264ذلك إىل إدخال إصالحات  مهمة وكبرية على النظام العقايب يف فرنسا مبقتضى القانون رقم 

 ، ومن مث أدخلت فكرة الغرامة اليومية يف القانون اجلنائي الفرنسي .  0122لسنة  422و القانون رقم    

Hélène Bioy: le jour-Amende  en Droit  penal franÇais, Thèse,  Universite de Bordeaux  Ecole 

Doctorale  de Droit,2014 ,p 10.    

                           ، آمال مدين،مرجع سابق، اإلشارة نفسها.                                                                                        677( راجع: فرج صاحل اهلريش، مرجع سابق ،ص 130)

لدراسات األمنية والتدريب لشريعة والنظم املعاصرة ، اجمللة العربية ل(راجع: حممد املدين بوساق،اجلزاءات اجلنائية حلماية البيئة يف ا131)
.   610،ص  20، العدد 02،اجمللد   

 01الصادر يف 01-12من القانون رقم  60بشأن محاية البيئة يف األردن، املادة  6107لسنة  2من القانون رقم  07(راجع املادة 132)
 2،ص 6112يوليو  61،بتاريخ 42مية املستدامة يف اجلزائر ،منشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد بشأن محاية البيئة يف إطار التن 6112يوليو 

 وما بعدها.
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 -بشأن توجيه سياسة الطاقة 6110لسنة  072من القانون الفرنسي رقم 04وفقًا للمادة-العقوبات املالية وتقدر 
 .(133)بنسبة تتناسب مع حجم املخاطر الناشئة عن املشروع

يئة وجند أن التشريعات املقارنة تقرر املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي ؛ كقانون محاية البيئة املصري، وقانون محاية الب
، الذي نصَّ صراحًة على مسؤولية الشخص املعنوي ومعاقبته سواء أكان بتقرير عقوبة 6107لسنة  2األردين رقم 

..اخل ، فضاًل عن أنَّ املشرع الفرنسي يقرر مبدأ املسؤولية (134)الغرامة، أم غلق املنشأة، أم إلغاء الرتخيص ووقف النشاط
 اجلنائية للشخص املعنوي .

حجم  الدور الذي يقوم به الشخص املعنوي يف النشاط االقتصادي وما قد يرتتب عليه من انتهاكات فعلى الرغم من 
م مل يكن واضحاً وصرحياً يف تقرير 6112لسنة  00، فإنَّ القانون رقم (135)واسعة  للبيئة بالنظر إىل الوسائل اليت ميتلكها

ال يقرُّ مببدأ املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، فال توجد قاعدةٌّ  مسؤولية الشخص املعنوي ومعاقبته؛ إْذ إنَّ القانون اللييب
عامٌَّة للمسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، مع وجود بعض احلاالت االستثنائية اليت يعاقب فيها الشخص املعنوي يف 

أكرب للمتضرر، فضاًل عن أنَّ العقوبات املقررة وال شكَّ يف أنَّ معاقبة الشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية تسمح بتعويض ، (136)ليبيا
 ، قد متنعه من العودة إىل ارتكاب اجلرمية مرة أخرى. (137)للشخص املعنوي متتاز بأهنا عقوبات جسيمة

بشأن محاية البيئة عن طريق القانون اجلنائي من الدول  CE/2008/99كما تطلب األمر التوجيهي األورويب رقم 
مسؤولية الشخص املعنوي يف اجلرائم البيئية، ومعاقبته بعقوبات رادعة ومناسبة، وأنَّ ال حيول ذلك األعضاء ضرورة تقرير 

 . (138) دون اختاذ أين إجراءات جنائية ضد الشخص الطبيعي املتورط يف ارتكاب اجلرائم البيئية.

عقوبات اجلزائري، على اعتبار أن وقد تضمنت بعض القوانني العقابية العربية عقوبة العمل للمصلحة العامة؛ كقانون ال
مرتكب اجلرمية البيئية قد سبب ضرراً للمجتمع، فيكونح جمرباً على تعويض الضرر املتسبب فيه، وإصالحه عن طريق إلزامه 

                                                             

(7) Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique. 

ية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يف اجلزائر ،منشور يف اجلريدة الرمسية بشأن محا01-12من القانون رقم  60( راجع كذلك : املادة 134)
 . 2،ص 6112يوليو  61،بتاريخ 42،العدد 

 .04،ص0110( عمر سامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد،دار النهضة العربية،القاهرة،135)
، ص 6111األحكام العامة لقانون العقوبات اللييب، اجلزء األول، اجلرمية، منشورات جامعة قاريونس، (موسى مسعود ارحومة، 136)

022.  
(2) Yves Sexer et Jean-michel lucheux: Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales 

entre en vigueur,sur: www.lesechos.fr/01/03/1994/LesEchos/16593-062-ECH_le-principe-de-la-

responsabilite-penale-des-personnes-morales-entre-en-vigueur.htm                                       
(3) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la 

protection de l'environnement par le droit pénal. 

http://www.lesechos.fr/01/03/1994/LesEchos/16593-062-ECH_le-principe-de
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، ونرى أمهية عقوبة العمل ُتقيقًا ملصلحة اجملتمع ، خاصة يف جمال محاية اهلواء، (139)بالقيام بعمل جماين لصاحل البيئة
يساهم احملكوم عليه جبهده يف ُتسني البيئة، ويزيد من وعي الفرد بأمهية البيئة ومحايتها، وعلى خالف قانون حيث 

 العقوبات اللييب ، فقد تضمن مشروع قانون العقوبات اللييب اجلديد على عقوبة العمل ملصلحة اجملتمع.

لى الشروع يف اجلرمية البيئية بالعقوبة املقررة ع -كقاعدة عامة-وعلى خالف الوضع يف ليبيا يعاقب املشرع الفرنسي 
، ويف ذلك محاية أفضل للبيئة، على اعتبار أهنا قيمة من (140)للجرمية التامة، وهو ذات مسلك بعض التشريعات العربية

بيئة ملوثة  قيم اجملتمع الـمهمة واألساسية، فهي الوسط الذي جيد فيه الكائن احلي مكانًا مالئمًا للعيش إْذ إنَّ العيش يف
 يؤدي إىل إحلاق الضرر باإلنسان.

، فإن (141)غري أنه إذا كان القانون اجلنائي هو الرادع األقوى ملكافحة تلويث البيئة اهلوائية أكثر من غريه من القوانني
فالسياسة  .القانون سيفشل مهما كان متطورًا يف مواجهة تلوث اهلواء، إذا مل يكن هناك وعي و إدراك مبخاطر التلوث

الناجعة حلماية البيئة اهلوائية ال تنهض فقط على جانيب التجرمي والعقاب، بل ُتتاج كذلك إىل الرتكيز على توعية أفراد 
اجملتمع مبخاطر التلوث، والرتكيز أكثر على الوقاية من التلوث قبل وقوعه، ال معاجلة آثار التلوث بالنظر إىل فداحة 

اهلواء، وامتداد نطاقها من حيث الزمان واملكان، حيث متتد إىل األجيال احلالية واألجيال األضرار اليت خيلفها تلوث 
القادمة وامتدادها يف كثري من األحيان إىل خارج نطاق الدولة اليت وقعت فيها اجلرمية البيئية. كما ينبغي توفري 

ستدامة، وانتقال الطاقة إىل االقتصاد أو النمو األخضر اإلمكانيات، والرتكيز على تنمية املوارد الطبيعية، وُتقيق التنمية امل
la croissance verteحسب برنامج -ويعين ، (142)، الذي أكدت عليه العديد من الدول األوروبية ومنها فرنسا

اقتصاًدا يؤدي إىل ُتسني حالة الرفاهية لدى اإلنسان، واإلنصاف االجتماعي، مع احلد من  -األمم املتحدة للبيئة
خاطر البيئية، بتشجيع االستثمارات بشكل يكفل حسن استخدام املوارد على أحسن وجه، وختفيض انبعاث الكربون امل

 .(143)والنفايات؛ ملنع التلوث، وخسارة التنوع البيولوجي، وتدهور النظام اإليكولوجي

                                                             

عمال املؤمتر (راجع: قوادري صامت جوهر،مسامهة األشخاص املعنوية العامة يف محاية البيئة وفقًا لقانون العقوبات اجلزائري،كتاب أ139)
 000،ص.6107ديسمرب  67-62الدويل :آليات محاية البيئة ،طرابلس لبنان 

،ص 6112يوليو  61،بتاريخ 42بشأن محاية البيئة يف اجلزائر ،منشور يف اجلريدة الرمسية ،العدد  01-12(القانون رقم 140)
 ومابعدها.2

(6) Chessa  Milena: Les crimes contre l'environnement passibles de sanctions pénales dans l'UE,le 

22/05/2008, https://www.lemoniteur.fr/article/les-crimes-contre-l-environnement-passibles-de-

sanctions-penales-dans-l-ue.923824. 
(142) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

اد والتسيري والتجارة، العدد (ساملي رشيد، عزي هاجر، اجلباية البيئية عنصر مفتاحي حلماية البيئة يف اجلزائر، جملة علوم االقتص143)     
.040، ص6102، 22  
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 الخـــــاتــــــمة

مفهوم التلوث وأنواعه وخماطره، مث قمنا مبعاجلة املوضوع  وصلنا إىل هناية دراستنا، وقد تعرضنا من خالل الدراسة إىل بيان
ببيان أمهية البيئة ومحايتها يف الدستور، وعلى املستوى الدويل، بالتعرض ألهم االتفاقيات الدولية اليت أبرمت حلماية البيئة 

اية اليت يكفلها للبيئة اهلوائية، مقارنًة اهلوائية، وأعقبنا ذلك ببيان موقف املشرع اللييب من البيئة اهلوائية، ومدى فعالية احلم
 ببعِض التشريعات العربية واألجنبية.وخنلص من هذه الدراسة مبجموعة من النتائج والتوصيات؛ أمهها:

 أواًل: النتائج:

يد من يحشكل التلوث اهلوائي ُتديًا كبريًا وهتديدًا حقيقيًا حلياة اإلنسان والكائنات احلية األخرى ، ويهدد بفناء العد
الكائنات احلية وانقراضها، وقد تفاقمت مشكلة التلوث مع زيادة التقدم الصناعي يف الدول، وزيادة النشاط االقتصادي 
لإلنسان، مع عدم وجود تنمية قوية وحقيقية للموارد الطبيعية، اليت يف طريقها إىل النضوب يف العديد من الدول؛ بسبب 

 االستخدام غري املعقول.

ي باملخاطر البيئية، وقد انعكس ذلك بإصدار العديد من التشريعات ملواجهة التلوث اهلوائي على الصعيد احمللي تنامي الوع
واالتفاقيات  الدولية، وعلى الصعيد األورويب صدر أمر توجيهي بشأن محاية البيئة اهلوائية عن طريق القانون اجلنائي، 

 االحتباس احلراري اليت هتدد البشرية.باإلضافة إىل اجلهود التشريعية ملكافحة ظاهرة 

أم  6112لسنة  00أبانت الدراسة ضعف احلماية املقررة للبيئة اهلوائية يف التشريع اللييب، سواء أكان يف القانون رقم 
قانون العقوبات أم القوانني اخلاصة األخرى ذات العالقة بالبيئة، ويتجلى ذلك يف سياسة املشرع اللييب من حيث 

ات أو على صعيد التجرمي واجلزاءات، أو من حيث وضع االشرتاطات والتنظيم اجليد لألنشطة اليت قد تلوث البيئة اإلجراء
اهلوائية، كما يعزى الضعف إىل عدم تعدد العقوبات، وضعف عقوبة الغرامة املقررة للجرائم البيئية، وعدم تقرير عقوبات 

 اللييب. خاصة وفعالة بالنسبة للشخص املعنوي يف التشريع

 ثانياً: التوصيات:

موضوع محاية البيئة، وتنمية املوارد الطبيعية،  -بشكٍل واضح وصريح-التأكيد على ضرورة أن يتناول الدستور اللييب 
وُتقيق التنمية املستدامة واحلقوق املتصلة بالبيئة؛كاحلق يف بيئة نظيفة وصحية، واحلق يف احلصول على املعلومات البيئية، 

أن البيئة من املقومات واملصاحل األساسية للدولة، والتأكيد كذلك على مبدأ املشاركة العامة لألفراد واجلهات يف  واعتبار
 وضع حلول للقضايا البيئية.
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، وقانون العقوبات والقوانني  ذات العالقة بالبيئة؛ ، مبا يكفل ُتقيق محاية فعالة 6112لسنة  00تعديل القانون رقم 
ة، يف نطاق املصاحل أو القيم اليت يهدف إىل محايتها كل قانون، من خالل النص على جترمي األفعال املاسة للبيئة اهلوائي

بالبيئة اليت ورد النص عليها يف التشريعات املقارنة، والرتكيز على الوقاية من التلوث قبل حدوثه، ال معاجلة اآلثار املرتتبة 
نفايات والقمامة واألخشاب، إال يف صناديق مغلقة أو أفران خمصصة هلذا عليه، وأن يتضمن قانون البيئة حظر حرق ال

الغرض، وتشجيع عدم استخدام الفحم إال يف أضيق نطاق ممكن، وتشديد العقوبات، وأن يكون تقدير الغرامة وفقاً 
ضرورة وضع عقوبات لنسبٍة من رأس مال املشروع أو تقرير الغرامة اليومية... إخل، ، خاصة إذا وقع الفعل عن قصد، و 

رادعة للشخص املعنوي على اعتبار أن له الدور األبرز واألهم يف تلويث البيئة اهلوائية، إىل غري دلك من املالحظات اليت 
 أوردتـها من خالل البحث.

وير األجهزة التأكيد على أن تكون هناك أجهزة عدالة جنائية خاصة باجلرائم البيئية، لضمان توفري محاية فعالة للبيئة، وتط
املعنية حبماية البيئة، وتأهيل كوادرها، واالستفادة من التجارب الدولية الرائدة يف هذا الشأن، بتفعيل التعاون الدويل ، 
والوقوف على جتارب الدول املختلفة، والبحث عن احللول املناسبة والناجعة للقضايا البيئية، من أجل توفري محاية فعالة 

 للبيئة اهلوائية.

لتشجيع على استخدام الدراجات اهلوائية يف التنقل واحلركة وزيادة وسائل النقل العام ، واستخدام مركبات آلية بنوع وقود ا
ومواصفات تضمن تقليل االنبعاث من أجهزة املركبة، ومكافحة االزدحام املروري، والتقليل منه عن طريق تطوير الطرق 

حام املروري جيعل املركبة اآللية تقف لوقت طويل يف املكاِن نفسِه، مما يعين زيادة احلالية، وإنشاء أخرى حديثة؛ ألن االزد
احرتاق الوقود، ومن مث زيادة االنبعاث من أجهزة املركبات اآللية وعوادمها، والعمل على التوسيع من محالت التشجري، 

صاص الكربون والغازات الضارة وامللوثة واحملافظة على الغابات املوجودة وتنميتها، حيث إنَّ ذلك سيساعد على امت
للهواء، وإنتاج املزيد من األكسجني وضخه يف اهلواء، األمر الذي يؤدي إىل تنقية اهلواء من التلوث، واألخبرة وعوادم 
املركبات اآللية واملصانع، وختفيض حرارة اجلو؛ ملكافحة ظاهرة االحتباس احلراري. وذلك يقتضي نشر الوعي البيئي يف 

جملتمع، عرب وسائل اإلعالم، ومراحل التعليم املختلفة، من خالل املناهج التدريسية، وتوعيتهم مبخاطر التلوث واالعتداء ا
على البيئة، خاصة احلرق العشوائي للنفايات.. إخل، فطاملا مل يكن هناك وعي بيئي، فلن يكرتث األفراد ألمر البيئة، 

على إلزام اجلهة املختصة حبماية البيئة؛ بإعالم اجلمهور مبخاطر التلوث عرب  وتتفاقم مشكلة التلوث، ومن مث التأكيد
 وسائل اإلعالم؛ حلشد الرأي العام حنو مشكلة تلوث اهلواء، األمر الذي يعزز من مكافحته.

 قائمة بأهم المراجع

 أواًل: باللغة العربية:
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 .6112القاهرة، الطبعة الرابعة، أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، دار الشروق، 

 آمال مدين،اجلزاءات القانونية لتلويث البيئة، منشور على:

 https: //platform. almanhal. com/Reader/2/50219 

املرحلة األساسية يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة إلسالمية، غزة، إياد شوقي البنا، مستوى الوعي مبخاطر التلوث البيئي لدى معلمي 
6100. 

عدد مجال ونوقي، تكريس احلق يف البيئة كحق من حقوق اإلنسان ومكانته يف الصكوك الدولية والدساتري، جملة العلوم القانونية والسياسية، ال
 .6102، يناير 07

موضوع البيئة يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسينة جبامعة حسونة عبد الغين، عمار الزعيب، دسرتة  
 .6102، أكتوبر 04اجلزائر، العدد  -الشهيد محنه خلضر بالوادي

غزة، -لية احلقوق جامعة األزهرمحدي حممد شاهني، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية يف التشريع الفلسطيين، دراسة ُتليلية، رسالة ماجستري، ك
6102. 

 .6114األردن، -راتب السعود، اإلنسان والبيئة، دراسة يف الرتبية البيئية، دار احلامد، عمان

 .6102، 22ساملي رشيد، عزي هاجر، اجلباية البيئية عنصر مفتاحي حلماية البيئة يف اجلزائر، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد 

 .6101ي عارف حممد صوافطة، الصلح يف اجلرائم االقتصادية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، سعاد

 .0110عمر سامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .faculty. ksu. edu كمشكلة معاصرة وأثره على صحة اإلنسان، حبث منشور على موقع:          عمر شكري عمر، التلوث البيئي
sa/omar_omar/DocLib13/POLUTION2. pdf 

للعلوم  فتحي حسني األمني،مجال صاحل ياسني، يوسف علي الفقيه، التلوث البيئي وأثره على التنمية االقتصادية يف ليبيا،اجمللة الدولية احملكمة
 .6107، ديسمرب 0، عدد 4إلنسانية وتقنية املعلومات،جملد ا

احملكمة فتحي حسني األمني،عوض إبراهيم بن زبلح، تلوث اهلواء واملخاطر البيئية النامجة عن عوادم املركبات يف مدينة مصراتة، اجمللة الدولية 
 .6100، ديسمرب 0، العدد 6للعلوم اهلندسية وتقنية املعلومات، اجمللد 

 .6117أكتوبر، الطبعة الثانية،  7صاحل اهلريش، جرائم تلويث البيئة، دراسة مقارنة، منشورات جامعة  فرج

د فريد بوربيش، بالل بوترعة، تلوث البيئة احلضارية والصحة، مقاربة سوسيولوجية جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، العد
 .6102الثالث، ديسمرب 

اجلزائر، – 0اجلرمية البيئية وسبل مكافحتها يف التشريع اجلزائري، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بتاتة فيصل بوخالفة، 
 .6107-6102العام اجلامعي 

https://platform.almanhal.com/Reader/2/50219
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سعيدة، كرومي نور الدين، الوسائل القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة الطاهر موالي  
 .6102-6100السنة اجلامعية 
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، عدد 02ت األمنية والتدريب، اجمللد حممد املدين بوساق، اجلزاءات اجلنائية حلماية البيئة يف الشريعة والنظم املعاصرة، اجمللة العربية للدراسا
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 العدد العاشر.

احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العام حممد خرويب، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية 
 .6102-6106اجلامعي 

دون  حممد عبد اهلل حممد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، دراسة قانونية يف ضوء القواعد والوثائق الدولية، من
 .6110ناشر ومكان نشر، 

 .6107ديسمرب 21يف محاية البيئة، كتاب أعمال ملتقى آليات محاية البيئة، اجلزائر العاصمة، معاش سارة، دور القضاء الدويل 

 .6111. موسى مسعود ارحومة، األحكام العامة لقانون العقوبات اللييب، اجلزء األول، اجلرمية، منشورات جامعة قاريونس، 62
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