جامعة طنطا
مؤتمر القانون والبيئة

بحث في

الحماية الجنائية للبيئة من النف ايات اإللكترونية
كأحد النف ايات الخطرة
د /عادل محمود على الخلفى
مدرس القانون الجنائى
بكمية الحقوق جامعة سوىاج

1

مقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمي سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسمين
أما بعد،،،
تعتبر النفايات اإللكترونية أحد أىم المشاكل البيئية المعاصرة التى تواجو دول العالم  ،وخاصة
الدول النامية ( )1وقد بدأت في الظيور مع انطالقة ثورة االتصاالت الرقمية في العقود األخيرة
من القرن العشرين  ،مع اتجاه الشركات المصنعة لألجيزة اإللكترونية إلى التسابق في جذب
أكبر عدد من المستيمكين  )2(.وأمام ممارسة اإلنسان لطبيعتو البشرية في التكاثر واستخدام
البيئة المحيطة بو وسعيو وراء التطور العممي والتقني إلشباع حاجياتو الممحة مغفال الحفاظ عمي
بيئة أمنة تضمن لو التطور المرجو توازيا مع أمنو وسالمتو ظير لنا التموث البيئي المخيف
الناتج عن النفايات اإللكترونية " ()3
والحقيقة أن مما يثير االشمئزاز أن تصرح الدول الصناعية عالنية بأن تصدير النفايات الخطرة
وعمى رأسيا النفايات اإللكترونية إلى دول العالم الثالث ىو أفضل حل فنى لممشكمة أبان انعقاد
مؤتمر "بازل"( ) 4فقد أعمنت الدول الصناعية الكبري ذلك رغم أن الدول النامية غير مؤىمو
الستقبال ذلك النوع من النفايات كما أنيا ال تممك القدرة الفنية لمتخمص من تمك النفايات بطريقة
أمنو  .ورغم ما تثيره النفايات اإللكترونية من أضرار تيدد البيئة وتيدد سالمة اإلنسان الصحية
والنفسية إال أن النصوص الجنائية ما زالت قاصرة عن تقديم الحماية الجنائية المرجوة في ىذا
الشأن .
)1د /قرناش جمال " المعالجة القانونية لحركة النفايات الخاصة الخطرة" العدد  51مجمة الفقو والقانون  ،المغرب
 ،لعام  2117م  ،ص 39

2

) د /طارق عفيفي صادق "خصوصية التعويض الناشئ عن الضرر المرتبط بالتموث اإللكتروني"

مجمة

الفكر الشرطي  ،مركز بحوث الشرطة ،القيادة العامة لشرطة الشارقة ،اإلمارات  ،مجمد  ، 22عدد  ، 87عام
 2113م  ،ص 1

3

) د /صباح عسالي " قصور المسئولية المدنية فى حماية البيئة" بحث منشور بمجمة الحقوق والعموم

4

)د /محمد عبد القادر " النفايات الخطرة والضمير اإلنساني " بحث منشور بمجمة الوعى اإلسالمي  ،و ازرة

اإلنسانية  ،الجزائر  ،مجمد  ، 11عدد  2لعام  2117م ص 161

األوقاف والشئون اإلسالمية  ،الكويت  ،المجمد  ، 45العدد  519 ،لعام  2118م ص 27
2

والحقيقة أن توجيات االقتصاد العالمي المعاصر تميزت بإنتاج متسارع لألجيزة اإللكترونية
والكيربائية وظيرت أقطاب عالمية جديدة كالصين ،واليند ،وماليزيا ،وتركيا ،ومصر وبعض
الدول األوروبية كأسبانيا ودول وأخرى ،والتي رسمت سياسة جديدة إلنتاج ىذه المعدات ،اتسمت
برفع الكميات المنتجة من جية وتقميص مدة صالحيتيا من جية أخرى ،مما يطرح في األسواق
مزيد من نفايات ىذه األجيزة ،الشيء الذي أصبح معو من الضروري الوقوف عند ىذه الظاىرة
ودراسة تأثيرىا من الناحية االقتصادية ،البيئية ،االجتماعية والقانونية .5

أىمية البحث -:
تمثل النفايات اإللكترونية خطورة عمى البيئة وعمى األفراد  ،وأن نقص المعمومات عنيا والجيل
بمخاطرىا قد يسبب مشاكل بيئية وصحية كبيرة  .وتكمن أىمية البحث في توضيح مدى خطورة
النفايات اإللكترونية ومحاولة توضيح ماىيتيا وكيفية التخمص منيا بطريقة آمنو مع توضيح
خصوصية الحماية الجنائية لمبيئة من النفايات اإللكترونية والتموث اإللكتروني الناتج عنيا .
أىداف البحث -:
نيدف في السطور القميمة القادمة إلى التعرف عمى ماىية النفايات اإللكترونية ومخاطرىا عمى
اإلنسان والبيئة وتدويرىا وكذلك خصوصية المسئولية الجنائية والحماية المقررة لمبيئة من
التموث الناتج عنيا .
منيج البحث -:
يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي مع نقد بعض النصوص التي تناولت الحماية
الجنائية مع المقارنة بالنصوص العقابية األخرى متى أمكن ذلك
خطة البحث -:

5

د /عبد الصماد مالوى " النفايات اإللكترونية والكيربائية خطر بيئى كبير ومجال حقيقي لالستثمار " بحث

منشور بمجمة اإلقتصاد والمستيمك عدد  8لعام  2113م ص 8
3

نتناول موضوع " الحماية الجنائية لمبيئة من النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة" إطار
الخطة التالية
المبحث األول  -:ماىية النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة وتدويرىا
المطمب األول  -:التعريف بالنفايات الخطرة
المطمب الثاني  -:التعريف بالنفايات اإللكترونية
المطمب الثالث -:تدوير النفايات اإللكترونية
المبحث الثانى  -:الحماية الجنائية لمبيئة من النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة
المطمب األول -:خصوصية الجرائم البيئية الناشئة عن النفايات اإللكترونية وأركانيا
المطمب الثاني -:خصوصية المسئولية الجنائية الناشئة عن النفايات اإللكترونية

4

المبحث األول  -:ماىية النفايات اإللكترونية كأحد النفايات
الخطرة وتدويرىا
المطمب األول  -:التعريف بالنفايات الخطرة
المطمب الثاني  -:التعريف بالنفايات اإللكترونية
المطمب الثالث -:تدوير النفايات اإللكترونية

5

المبحث األول
ماىية النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة وتدويرىا
تمييد وتقسيم -:
يعد التموث البيئي بالنفايات الخطرة ظاىرة عالمية حظيت باىتمام دولي واسع بوصفو إحدى

المموثات التي تيدد البيئة والصحة اإلنسانية معا )6( .

وتعد النفايات اإللكترونية أحد صور النفايات الخطرة وأكثرىا انتشا ار وأشدىا خطورة ونعرض في
الصفحات القميمة القادمة لماىية النفايات اإللكترونية وتدويرىا نسبقيا بتعريف لمنفايات الخطرة

عمى النحو التالى .

المطمب األول  - :التعريف بالنفايات الخطرة
النفايات لغة ( :نفاه ) نحاه وأبعده ( ،نفي الشيء ) نفيا نحاه  ( ،النفاية ) من الشيء رديئو
وبقيتو  ،وما ابعد من الشيء لرداءتو وبقية الشيء  ،النفية ما يبقي من الشيء وما ينف

لرداءتو (ج) نفي

عرفتيا المادة 1فقره  19من قانون حماية البيئة رقم 4لسنة  1994م النفايات الخطرة بأنيا
مخمفات األنشطة والعمميات المختمفة أو رمادىا المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس ليا
استخدامات تالية أصمية أو بديمة

وتنتج تمك النفايات من عمميات توليد الكيرباء من المحطات النووية واالستخدامات الصناعية

الطبية ومراحل دورة الوقود النووى أو من االنشطة العالجية وما ينتج عن تصنيع المستحضرات
الصيدلية واألدوية()7

6

)د /طارق الحسين محمد العراقي " المعالجة القانونية لمتحكم في النفايات الخطرة  ،دراسة تحميمية في ضوء

أحكام اتفاقية بازل واالتفاقيات اإلقميمية واألنظمة البيئية الموحدة لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية

واألنظمة السعودية " بحث منشور بمجمة مركز صالح عبداهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي  ،مجمد  21العدد 59

عام  2116م ص 135

6

وعمى الرغم مما سبق من تعريف الشارع لمنفايات الخطرة  -إال إنو لم يحدد أنواعيا ونص فى

المادة  29فقرة  2من قانون البيئة بأن" يصدر الوزراء كل فى نطاق اختصاصو بالتنسيق مع

وزير الصحة وجياز شئون البيئة جدوالً بتمك النفايات"() 8وقد صدر الجدول المنظم لتمك النفايات
وذكر من بينيا النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة

أما عن الفقو فقد عرفيا البعض بأنيا  :مواد أو اشياء يتم التخمص منيا أو موجية
لمتخمص منيا أو تحتاج إلي التخمص منيا طبقا ألحكام التشريعات الوطنية .
عرف البعض األخر بأنيا  ":المفضالت المتخمفة عن العمميات
والحرفية والتجارية وكذلك

الصناعية والتعدينية

فضالت المنازل والمستشفيات والنفايات االشعاعية

) 9(".

وفي تعريف أخر تعرف النفايات بأنيا مواد ممقاه أو ميممة ال يمكن االستفادة منيا بصورة مباشرة
 .والنفايات الخطرة نوع من النفايات متعددة المصادر ،حيث تمثل ما تبقى من المواد األولية
المستخدمة في الصناعات المختمفة التى تعتمد عمى الطاقة الذرية " النووية " والمواد الكيميائية "

 ،وىى متعددة األشكال  ،وتحمل في خصائصيا الكيميائية والعضوية خطورة بالغة  ،وتسبب
تبعا لكمياتيا وتركيزاتيا وخواصيا أض ار ار بالغة بالصحة العامة والبيئة ()11

والثابت أن إنتاج النفايات الخطرة يرتبط أساسا بالتقدم العممى والتكنولوجى في الدول الصناعية

الكبرى  ،حيث تتكون ىذه النفايات من مواد سامة تعتمد أساسا عمى مكونات كيميائية وعضوية
وذرية قد يصعب حصرىا  ،تتخمف عن العمميات اإلنتاجية وبالتالى فإنيا تتطور وتتعدد أنواعيا

7

) د /صبحى رمضان فرج " النفايات الخطرة في إفريقيا  ،المخاطر وتحديات الحماية البيئية " مجمة قراءات

افريقية السعودية  ،العدد  ، 35عام  2118ص 56

 (8ينتج عن ذلك إنو في حالة ما إذا لم تدرج أى مادة أو نفاية خطرة في ذلك الجدول تخرج بذلك من نطاق

التجريم وقد كان من األحرى عمى المشرع إدراجيا فعمى الرغم من رغبتو في ترك ذلك لممتخصصين إال أنو كان

من األولى تحديدىا وادراجيا  .أنظر في ذلك ىامش د /أحمد رشاد سالم " المسئولية عن التموث النووي في
إطار قواعد القانون الدولى الخاص " مرجع سابق ص 29

9

) د /خالد محمد العنانزه " النفايات الخطرة والتحدى االمنى " بحث منشور بمجمة األمن والحياة  ،اكاديمية

نايف العربية لمعموم االمنية  ،مجمد  ، 32عدد  371عام  2113ص 83

11

) صبا جابر جنيدى " السياسة الوقائية المتبعة في مكافحة االتجار بالنفايات الخطرة " مجمة الحقوق

بالكويت مجمد  38ـ عدد  1عام  2114م ص 366

7

ومركباتيا بتطور اإلنتاج والتقدم العممى والتقنى  .وعميو فإن وضع تعريف جامع مانع يشمل

جميع أنواع النفايات عمى سبيل الحصر أمر يصعب تحقيقو )11(.

وقد عرف البعض النفايات الخطرة بأنيا مخمفات األنشطة والعمميات المختمفة أو رمادىا
المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس ليا استخدامات تالية أصمية أو بديمة  ،وتنتج تمك
النفايات من عمميات توليد الكيرباء من المحطات النووية واالستخدامات الصناعية الطبية
ومراحل دورة

الوقود النووى أو من االنشطة العالجية وما ينتج عن تصنيع المستحضرات

الصيدلية واألدوية)12(.
وقد حدد المشرع المصرى فى المادة  25من الالئحة التنفيذية لمقانون  4لسنة  1994م
تصنيف النفايات الخطرة التى تخضع ألحكام القانون – كذلك حظرت المادة  29من نفس
القانون تداول ونقل النفايات الخطرة دون ترخيص أما المادة  31فحددت الجية المنوط بيا
وضع جداول النفايات الخطرة وأما المادة  311فحظرت إقامة أى منشآت لمعالجتيا إال بترخيص
طبقا لما حددتو الالئحة التنفيذية والمذكور بالمادة  28والتى تضم كافة قواعد إدارة تمك النفايات
ولكل مرحمة طريقة لمعالجتيا وتداوليا والتعامل معيا)13(.

11

)د /طارق الحسين محمد العراقي " المعالجة القانونية لمتحكم في النفايات الخطرة  ،دراسة تحميمية في

ضوء أحكام اتفاقية بازل واالتفاقيات اإلقميمية واألنظمة البيئية الموحدة لدول مجمس التعاون لدول الخميج

العربية واألنظمة السعودية" مرجع سابق ص158

12

) د/أحمد رشاد محمود " المسئولية عن التموث النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص" بحث

منشور بمجمة العموم القانونية واالقتصادية  ،كمية الحقوق ،جامعة عين شمس  2117 ،م مجمد  ، 59العدد
الثاني ص 29

 )13المرجع السابق ص 31
8

المطمب الثاني
تعريف النفايات اإللكترونية
النفايات اإللكترونية -: Electronic Wasteتطمق عمى مختمف األجيزة اإللكترونية التالفة أو
التي سبق استخداميا كالحواسيب اآللية واليواتف النقالة والتمفزيونات وأفران الميكروويف وألعاب
التسمية وغيرىا إضافة إلى برامج التجسس والفيروسات والرسائل اإلعالنية التي تصل عبر البريد
اإللكتروني أو المواقع الشخصية وتشغل مساحة من سعتيا وتضر بيا )14(.
وعرفيا البعض بأنيا " األجيزة اإللكترونية التي تخمى عنيا مستيمكوىا ( سواء أكانوا
أشخاصا طبيعيين أم أشخاص معنويين ) بإرادتيم الحرة لعدم حاجتيم إلييا  ،إما أل نيا
وصمت إلي نياية عمرىا االفتراضي في دورىا الحالي ( وبالتالي اصبحت بالية أو مكسورة
) .واما لحاجتيم إلي منتجات أحدث " .فال يشترط لكي يكتسب الشئ ( الذي تخمي عنو
صاحبو ) صفة النفاية  ،أال يكون قابال لإلصالح أو يكون بال قيمة .والحقيقة أن مصطمح
النفايات اإللكترونية مصطمح واسع يمكن استخدامو  ،بطرق مختمفة ()15
خصائص النفايات اإللكترونية-:
تتميز النفايات اإللكترونية عن غيرىا من النفايات التقميدية حيث تتعدد

مكونات النفايات

اإللكترونية كما تتنوع الطبيعة المادية ليذه المكونات ما بين صمبة وغازية وسائمة .ومن حيث
خطورتيا بعضيا خطر بطبيعتو والبعض األخر غير خطر بطبيعتو

والحقيقة أن النفايات

اإللكترونية تعد من النفايات الخطرة اطمق عمييا البعض اسم السم في الدسم نظ ار لخطورتيا عمى
البيئة واإلنسان )16(.
 )14فاطمة محمد عبد الوىاب "برنامج مقترح لمنفايات اإللكترونية باستخدام الوسائط الفائقة التفاعمية لتنمية
المعرفة بيا " بحث منشور بمجمة التربية العممية  2111 ،م المجمد الرابع عشر العدد الثاني ص 68

 (15د /طارق عفيفي صادق "خصوصية التعويض الناشئ عن الضرر المرتبط بالتموث اإللكتروني" مرجع
سابق ص 246

 )16د /حسن مصطفى حسن " التموث اإللكترونى " بحث منشور بالمجمة السودانية لدراسات الرأى العام  ،مركز
الرؤية لدراسات الرأى العام  ،السودان  ،العدد الخامس  ،لعام  2116م ص 219

9

وتتمثل الخصائص األساسية لمنفايات اإللكترونية فى
 كونيا نوعا مستحدثا من النفايات وىذا لكونيا لم تكن ظاىره أو محل اىتمام خالل العقود
الماضية  ،نظ ار لعدم التوسع في استخدام األجيزة اإللكترونية أو عمى األقل لم يكن
مستخدم ىذه االجيزة في حاجة الى استبداليا اال عند تمفيا .
 كونيا من النفايات الصناعية الناتجو عن المنتجات الصناعية اذ ليس من فعل الطبيعة
او الكوارث الطبيعية
 النفايات اإللكترونية تيدد الصحة وكذلك كل عناصمر البيئة من ماء وىواء وتربة
 النفايات اإللكترونية ذات صبغة محمية  ،كما انيا قابمو لالنتقال عبر الحدود .
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د /طارق عفيفي صادق "خصوصية التعويض الناشئ عن الضرر المرتبط بالتموث اإللكتروني" مرجع

سابق ص 243
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المطمب الثالث
تدوير النفايات اإللكترونية
التدوير بشكل عام  ،ىو عمل من أعمال معالجة النفايات من أجل إنتاج سمع جديدة  ،باإلضافة
إلى أن ىذه الطريقة ىذه الطريقة السميمة في معالجة النفايات اإللكترونية تساعد عمى التقميل من
كميات النفايات وتقمل من انبعاث المواد السامة في حال تم دفن ىذه األجيزة في باطن األرض
(.)18
وتتألف عممية تدوير النفايات من أربع خطوات -:
-1استخراج المواد السامة-:ويتم ذلك عبر إزالة العناصر السامة من النفايات اإللكترونية مع
تجنب حدوث تموث أثناء ىذه العممية )19( ،
-2التفكيك-:ويتم خالل ىذه المرحمة تقسيم كل المواد إلى عدة أجزاء منيا اإلطارات المعدنية
وامدادات الطاقة  ،لوحات الدوائر والبالستيك  ،وتشكل عممية حفظ القطع القابمة لإلصالح خالل
ىذه العممية ميزه من مزايا ىذه المرحمة .
-3التقطيع-:تعالج قطع األجيزة ميكانيكيا  ،وتيدف ىذه العممية الصناعية إلى فصل المواد
الخطيرة ويتم تصفية الغازات ومعالجة النفايات السائمة لمحد من اآلثار البيئية السمبية .
-4التكرير -:يشكل التكرير الخطوة األخيرة في عممية تدوير النفايات اإللكترونية حيث يتم
الحصول عمى مواد خام ثانوية .
والحقيقة أن التحدى األساسي في إدارة النفايات اإللكترونية في آالف الماليين من األجيزة
اإللكترونية عمى المستوى العالمى .وال تجرى تدوير سوى جزء قميل منيا من خالل خطط الجمع
 )18د /ميالد أحمد شموف " تقييم مدى كفاءة الجيات التعميمية والرقابية في التخمص من النفايات اإللكترونية

" المؤتمر الثانى لعموم البيئة  ،كمية الموارد البحرية  ،الجامعة األسمرية لمعموم اإلسالمية  ،زليتن  ،ليبيا 2115 ،

م ص 469

 )19عاصم عثمان ابراىيم " اآلثار األقتصادية والبيئية لظاىرة النفايات اإللكترونية وكيفية معالجتيا "رسالة
ماجستير مقدمة في جامعة النيمين  ،كمية الدراسات العاليا  ،السودان  2113 ،م ص 61
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واالسترجاع  .ويجرى تخزين غالبية ىذه المعدات والتخمص منيا مع النفايات المنزلية أو حرقيا
في الخالء .تحدى آخر يقابل عمميات إدارة النفايات اإللكترونية  ،يتمثل في نقص البيانات
العممية عن التأثيرات الصحية لمتعرض لممواد الخطرة في النفايات اإللكترونية أيضا عدم توافر
معمومات كافية عن الحجم والطابع الفعمى لممخاطر البيئية الناتجة عن عممية التدوير ذاتيا )21(.

 )21عاصم عثمان ابراىيم " اآلثار األقتصادية والبيئية لظاىرة النفايات اإللكترونية وكيفية معالجتيا "رسالة

ماجستير مقدمة في جامعة النيمين  ،كمية الدراسات العاليا  ،السودان  2113 ،م ص  61وما بعدىا مرجع سابق

ص 61
12

المبحث الثانى  -:الحماية الجنائية لمبيئة من النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة
المطمب األول -:خصوصية الجرائم البيئية الناشئة عن النفايات اإللكترونية وأركانيا
المطمب الثاني -:خصوصية المسئولية الجنائية الناشئة عن النفايات اإللكترونية

13

المبحث الثانى
الحماية الجنائية لمبيئة من النفايات اإللكترونية كأحد النفايات الخطرة
تمييد وتقسيم -:
واكب قانون حماية البيئة المصرى المستجدات وكان لو السبق فى النص عمى حظر تداول
النفايات الخطرة بدون ترخيص  ،وكذا حظر إقامة أية منشأة لمعالجة تمك النفايات باإلضافة إلى
حظر استيرادىا أو السماح بدخوليا أو مرورىا فى أراضى جميورية مصر العربية(.

21

)والحقيقة

أن الجرائم البيئة الناشئة عن النفايات الخطرة وتحديدا النفايات اإللكترونية ليا خصوصيتيا سواء
ما تعمق بأركان الجريمة وخصوصية النتائج والسموك اإلجرامى أو تعمق بالمسئول عن الجريمة
ونعرض فيما يمي لمحماية الجنائية من خالل مطمبين عمى النحو التالى
المطمب األول
خصوصية الجرائم البيئية الناشئة عن النفايات اإللكترونية وأركانيا
أوال  -:خصوصية الجرائم البيئية الناشئة عن النفايات اإللكترونية
يحكم التجريم مبدأ الشرعية الجنائية  ،وىو مبدأ يقتضى الدقة والوضوح عند صياغة النصوص
الجنائية  ،كما يقتضى ىجر المصطمحات العامة والممتبسة والغامضة والقابمة لمتفسير عمى أوجو
مختمفة منعا لتحكم القاضي ومع ذلك فإن ىذا المبدأ لم يكن من اليسير اإللتزام بو بدقة في مجال
الجرائم البيئية ( ،)22ويرجع ذلك إلى :

 )21د /أحمد رشاد محمود سالم "المسئولية عن التموث النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص" بحث
منشور بمجمة العموم القانونية واالقتصادية  ،كمية الحقوق  ،جامعة عين شمس  ،مجمد  ، 59عدد  2عام

 2117م ص  31وما بعدىا

 )22د /عبد الفضيل محمد أحمد " المسئولية المدنية والجنائية عن تمويث البيئة " بحث منشور بمجمة البحوث
القانونية واالقتصادية " كمية الحقوق جامعة المنصورة  ،لعام  2114م العدد  36ص 36

14

-1اضطرار المشرع إلى استخدام مصطمحات عممية وفنية تمثل معضمة بالنسبة لمقضاة  ،وىو
ما يجعل القاعدة القانونية غير مفيومة إال بااللتجاء إلى أىل الخبرة .
-2خول المشرع  ،عند صياغتو لنصوص التجريم الخاصة بتمويث البيئة  ،الجيات القائمة عمى
تنفيذ القانون حرية كبيرة  .ويعبر بعض الفقو عن ىذا األسموب من أساليب الصياغة التشريعية
بأسموب النصوص عمى بياض عند التجريم  ،حيث يعمد المشرع إلى االكتفاء برسم اإلطار العام
لمتجريم والنص عمى العقوبة مع اإلحالة إلى نصوص أخرى تصدر فيما بعد ىى نصوص
الالئحة التنفيذية أو ق اررات و ازرية أو غير ذلك أو غير ذلك تمعب دو ار في تحديد مضمون الفعل
اإلجرامي وعناصره وشروطو بطريقة تفصيمية واضحة  ،ومن ثم فإن ىذه النصوص المحال إلييا
تدخل في تكوين النموذج القانوني لمجريمة )23(.
ويرجع اإللتجاء إلى ىذا األسموب إلى الطبيعة الخاصة لجرائم تمويث البيئة وارتباطيا بشروط فنية
وشروط تقنية وأساليب عممية متداخمة مع أنشطة صناعية واقتصادية األمر الذي يتطمب توفر
الخبرة لدى الجية المختصة ببيان عناصر التجريم ويستمزم مرونة تشريعية تسمح بمواكبة التطور
وعن المصمحة المحمية قانونا في جرائم التمويث اإللكتروني -:تعددت اآلراء في شأن المصمحة
المراد حمايتيا وبالتالي الحق المعتدى عميو في جرائم تمويث البيئة عامة وفي جرائم التمويث
اإللكتروني  ،ويمكن القول بصفة عامة  ،إن األراء قد تشعبت إلى االتجاىات التالية )24(.
اإلتجاه األول  -:يرى أن غاية المشرع من وراء تجريم أفعال تمويث البيئة ىى حماية اإلنسان ،
ومن ثم فإن اإلنسان كفرد أو كجماعة ىو المقصود بالحماية التي يوفرىا نص التجريم الخاص
بجرائم تمويث البيئة )25(.

 / )23خالد السيد المتولى " ماىية المواد والنفايات الخطرة في القانون المصري  ،دراسة مقارنة " بحث منشور
بالمجمة المصرية لمقانون الدولى  ،الجمعية المصرية لمقانون الدولى  ،مجمد  63لعام  2117ص 151

 (24د /عبد الفضيل محمد احمد " المسئولية المدنية والجنائية عن تمويث البيئة " بحث منشور بمجمة البحوث
الثانونية واالقتصادية  ،كمية الحقوق جامعو المنصورة  ،العدد  2114 ، 36م ص  41وما بعدىا

 )25د /عبد الفضيل محمد أحمد " المسئولية المدنية والجنائية عن تمويث البيئة " بحث منشور بمجمة البحوث
القانونية واالقتصادية " كمية الحقوق جامعة المنصورة  ،لعام  2114م العدد  36مرجع سابق ص 38

15

اإلتجاه الثاني -:يرى أن البيئة بعناصرىا الطبيعية المختمفة من ماء وىواء ونبات وخالفو ىي
موضوع الحماية في جرائم تمويث البيئة وأن المصمحة األساسية التي يسعى المشرع إلى حمايتيا
بموجب نصوص التجريم الخاصة بتمويث البيئة ىى البيئة في ذاتيا منفصمة عن اإلنسان .
والخالف السابق تترتب عميو نتيجة في اعتبار جرائم تمويث البيئة جرائم ماسة بالمصمحة العامة
أو ماسة بالمصمحة الفردية الخاصة أم ذات طبيعة مختمطة  ،ذلك أنو إذا أمكن في بعض
الحاالت تحديد مجنى عميو بعينو  ،فإن ىناك حاالت يتسع فييا الضرر ليشمل أناسا غير
محددين أو منطقة كاممة  .فعند تمويث اليواء مثال  ،ىل المجنى عميو ىو الدولة أم األفراد الذين
أصابيم ضرر مباشر أم البيئة في ذاتيا  ،ولذلك ذىب اتجاه ثالث إلى أن جرائم البيئة تختمط
فييا المصالح الفردية بالمصالح الجماعية )26(.
ثانيا -:خصوصية أركان جرائم البيئة الناشئة عن النفايات اإللكترونية -:
لجرائم البيئة ركن مادى وركن معنوى ككل الجرائم ولقيام الركن المادى يمزم في كل جريمة عمى
حدة  ،تحديد ماىية السموك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية والحقيقة أن الفقو توقف كثي ار عند
النتيجة اإلجرامية  ،حيث أثارت بعض الصعوبة  .فالنصوص التي تتطمب تحقيق نتيجة إجرامية
معينة نادرة ومن الصعب القول بتكامل عناصر الجريمة المادية  .فمن الصعب إثبات النتيجة
الضارة واثبات عالقة السببية بين السموك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية لصعوبة إثبات الضرر
وقت حدوث السموك اإلجرامي وصعوبة إثبات مصدر ىذا الضرر بدقة لتعدد مصادره في معظم
جرائم تمويث البيئة ومن بينيا جريمة التمويث اإللكتروني وكذا صعوبة تحديد مجنى عميو معين
نظ ار لمطبيعة االنتشارية لمتموث بحيث يمس ىذا التموث قطاعا كبي ار من المجنى عمييم قد ال
يمكن تحديدىم عمى نحو قاطع  ،السيما وأن آثار التموث قد ال تتحقق في الحال  .ولذلك فإن
جرائم البيئة في غالبيتيا ىى جرائم خطر ال جرائم ضرر )27(.

26

محمود راشد حمد " الحماية الجزائية لمبيئة من التموث  ،دراسة مقارنة "  2111م رسالة ماجستير  ،كمية

27

ابتسام سعيد محمد " جريمة تموث البيئة دراسة مقارنة " رسالة ماجستير  ،جامعة عمان العربية  ،كمية

الدراسات الفقيية والقانونية  ،جامعة ال البيت  ،ص 19

الدراسات القانونية العميا  2111 ،م ص 76
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فالخطر ىو أساس التجريم ال الضرر الفعمي  .فالمشرع يجرم األفعال التي يمكن أن تشكل تيديدا
لمبيئة وبصرف النظر عن تحقيق أى نتيجة إجرامية .وىذا النظر يعد حال مالئما لمعظم المشاكل
التى تواجو ىذه الجرائم  ،فمسنا في حاجة إلى إثبات نتيجة إجرامية  ،والفاعل يسأل عن السموك
ال النتيجة  ،وىو ما يجنبنا صعوبات إثبات الضرر واقامة عالقة السببية بين ىذا الضرر "
النتيجة " والفعل اإلجرامي " السموك" والنتيجة النيائية ىى تيسير إثبات المسئولية الجنائية وتأكيد
الدور الوقائي لمجرد التجريم )28(.
النطاق الزمني لمنتيجة اإلجرامية-:
قد تتحقق النتيجة اإلجرامية مباشرة كأثر لمسموك اإلجرامي كاختناق أشخاص في مصنع نتيجة
تسرب غاز سام فيو  ،وقد تتراخى النتيجة فترة تقصر أو تطول  .وتنظر إلى جرائم البيئة عمى
أنيا جرائم وقتية ال مستمرة تتحقق بإتيان السموك المادي دون اعتبار لما قد ينشأ عنو من آثار
ممتدة في الزمان )29(.
والجريمة الوقتية ىى التي تتطمب من الجانى فعال ماديا يبدأ وينتيى في وقت محدود فيتحدد
تاريخ وقوعيا بيذا الوقت  .والجريمة الوقتية قد تقع بأفعال متالحقة وعندئذ يعتبر مجموع ىذه
األفعال جريمة واحدة  .أما الجريمة المستمرة فيى التى تتطمب من الجانى نشاطا إيجابيا أو سمبيا
ينشئ حالة قائمة تكون مناط التجريم وتتطمب منو غالبا نشاطا متجددا لممحافظة عمييا وال ينتيى
إال بانتياء حالة االستمرار  .وال عبرة بالزمن الذي يسبق ذلك في التمييد الرتكاب السموك
اإلجرامي وال بالزمن الذي يميو والذي قد تستمر آثاره المحتومة فيو وعمى ذلك فيناك فارق بين
جريمة مستمرة وبين جريمة وقتية تترك أث ار مستم ار  ،ألن مناط العقاب في األولى ىو حالة ليا

 )28عباس عبد الوىاب يوشع زكريا " الحماية الجنائية لمبيئة في الفقو اإلسالمي والقانون  ،دراسة مقارنة بين
السودان والجزائر " رسالة دكتوراه  ،كمية الشريعة والقانون  ،جامعة أم درمان اإلسالمية  ،السودان  ،لعام
 2115م ص 117

29

)د /عبد الفضيل محمد أحمد " المسئولية المدنية والجنائية عن تمويث البيئة " بحث منشور بمجمة البحوث

القانونية واالقتصادية " كمية الحقوق جامعة المنصورة  ،لعام  2114م العدد  36مرجع سابق ص 41

17

صفة من الدوام  ،عمى حين أن مناط العقاب في الثانية قعل وقتى ولو ترك أث ار يتعذر إصالحو
()31
ولمتمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة أثره في عدد من األمور منيا أن انقضاء الدعوى
الجنائية بمضى المدة يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة إذا كانت وقتيةمتتابعة ومن تاريخ انقطاع
حالة االستمرار إذا كانت الجريمة مستمرة  ،ومنيا كذلك أن الحكم النيائي الصادر في جريمة
وقتية ولو كانت وقتية متتابعة ينصرف إلى جميع األفعال السابقة عميو فيمتنع تجديد المحاكمة
عنيا ولو كانت مجيولة أثناء المحاكمة عمى حين أن الحكم في جريمة مستمرة يحول دون تجديد
المحاكمة عنيا ولو كانت مجيولة أثناء المحاكمة عمى حين أن الحكم في جريمة مستمرة يحول
دون تجديد المحاكمة عن مرحمة االستمرار السابقة عمى الحكم ولكنو ال يمنع من تجديدىا عن
مرحمة االستمرار الالحقة لو  .وىناك فروق أخرى تتعمق باالختصاص القضائي بنظر الواقعة أو
من حيث تطبيق القانون الجديد )31(.
جرائم تمويث البيئة غالبا جرائم غير عمدية-:
جرائم تمويث البيئة قد تكون عمدية وقد تكون غير عمدية ويتحقق الركن المعنوى بتوافر القصد
الجنائي لدى الجانى باعتباره صورة متعمدة لمخالفة القاعدة القانونية ذلك ألن إرادة الجانى
تنصرف فيو إلى السموك اإلجرامي والى النيجة اإلجرامية المترتبة عميو  .وقد يكون القصد
الجنائي عاما أو خاصا .
أما إذا كانت الجريمة غير عمدية فإنيا قد تكون وليدة رعونة أو عدم احتراز أو إىمال أو عدم
مراعاة ألحكام القوانين والموائح  ،وفييا ينعدم العمد  ،أى أن الجانى ال تتجو إرادتو إلى إحداث
النتيجة التى يعاقب عمييا القانون  ،بل تنصرف إرادتو إلى إتيان الفعل المادي دون نتيجة
 )31د /عبد الفضيل محمد أحمد " المسئولية المدنية والجنائية عن تمويث البيئة " بحث منشور بمجمة البحوث
القانونية واالقتصادية " كمية الحقوق جامعة المنصورة  ،لعام  2114م العدد  36مرجع سابق ص 41
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واألصل في الجريمة أن تكون عمدية ال يكفى لوقوعيا مجرد الخطأ أو اإلىمال  .فالخطأ المجرد
عن العمد يرتب بحسب األصل المسئولية المدنية ال الجنائية  ،كل ذلك ما لم يعاقب المشرع
عمى مجرد الخطأ بنص خاص  .والمتتبع لنصوص قانون البيئة يالحظ أن القانون يعاقب عمى
مجرد الفعل بغض النظر عن إرادة الفاعل في األعم األغمب .من الحاالت وناد ار ما تكون
الجريمة عمدية.

جرائم تمويث البيئة قد تكون إيجابية وقد تكون سمبية -:
قد تكون الجريمة إيجابية وقد تكون سمبية  .واألصل في الجرائم أنيا تنيى عن ارتكاب فعل معين
فيخضع لمعقاب من يقدم عمى ارتكابو بفعل إيجابي  .واستثناء من األصل المتقدم قد يأمر
التشريع العقابي باإلقدام عمى عمل معين فيخضع لمعقاب من يحجم عنو متخذا موقفا سمبيا رغم
أمر القانون  .وبمالحظو قانون البيئة نجد أن ىناك جرائم إيجابية )32(.
جرائم تمويث البيئة قد تكون بسيطة وقد تكون من جرائم االعتياد-:
والجريمة قد تكون بسيطة وقد تكون من جرائم االعتياد والجريمة البسيطة ىى التى تتكون من
نشاط إجرامي ال يمزم فيو التكرار ،فإن عاد الجانى إلى ارتكاب ذات الجريمة قبل أن يحكم عميو
فتطبق عميو أحكام التعدد المادى لمجرائم  ،فإن كانت عودتو بعد الحكم فتنطبق عميو أحكام العود
 .ويختمف تعدد الجرائم والعود إلييا عن جرائم االعتياد في أنو في ىذا النوع األخير من الجرائم
ال تقوم الجريمة إال بتكرار الفعل المادى بحيث ال يستحق الجانى العقاب إال بتكرار الركن المادى
عمى حين أن تكرار الجريمة البسيطة أو العود إلييا يؤدى إلى تغميظ العقوبة )33(.

 )32د /عبد الفضيل محمد أحمد " المسئولية المدنية والجنائية عن تمويث البيئة " بحث منشور بمجمة البحوث
القانونية واالقتصادية " كمية الحقوق جامعة المنصورة  ،لعام  2114م العدد  36مرجع سابق ص 43

 )33ابتسام سعيد محمد " جريمة تموث البيئة دراسة مقارنة " رسالة ماجستير  ،جامعة عمان العربية  ،كمية
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المطمب الثاني
خصوصية المسئولية الجنائية الناشئة عن النفايات اإللكترونية
تتحقق المسئولية الجنائية بتوافر اإلسناد المادى وذلك بأن يقوم المذنب بفعمو باإلضافة إلى
ضرورة توافر اإلسناد المعنوى والمتمثل فى اإلدراك واإلرادة سواء كان ذلك نتيجة عمد أو خطأ
وسوف نعرض لممسئول عن الجريمة البيئية الناشئة عن النفايات اإللكترونية عمى النحو التالى:
أوالً :المسئول عن الجرائم الناشئة عن النفايات اإللكترونية -:
تعنى المسئولية الجنائية فى جرائم البيئة خضوع والزام الجانى بتحمل عقوبة الجريمة التى ارتكبيا
وبدييى أن ذلك يتطمب إسناد الجريمة لمجانى وعدم توافر أى من موانع المسئوليةوسوف نعرض
إلى المسئول عن تمك الجرائم عمى النحو التالى
أ  -الشخص الطبيعى كمسئول عن جرائم البيئة الناشئة عن النفايات اإللكترونية -:
يسأل الشخص عن الجريمة إذا كان فاعالً ليا أو ساىم بيا كشريك وبالتالى ال يسأل عن جريمة
ارتكبيا غيره وعمى الرغم أن ىذا المبدأ" شخصية العقوبة" يعد من أىم مبادئ التشريع الجنائى
الحديث ....إال أن الضرورة اقتضت الخروج عميو حيث يمكن معاقبة أشخاص لم يكونوا فاعمين
ماديين أو ال ينطبق عمييم صفة االشتراك فى الجريمة كما عرفو القانون وذلك ما يعرف بمبدأ
المسئولية الجنائية عن فعل الغيروعمى ذلك فإننا سوف نعرض لممسئولية الشخصية ولمسئولية
صاحب المنشأة أو المصنع عن تمك الجريمة()34

 )34ابتسام سعيد محمد " جريمة تموث البيئة دراسة مقارنة " رسالة ماجستير  ،جامعة عمان العربية  ،كمية
الدراسات القانونية العميا  2111 ،م ص 81
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المسئولية عن الفعل الشخصى:
تنشأ الجريمة بتوافر كل من الركن المادى والمعنوى وتحديد المسئول عن الجريمة البيئية ليس
باألمر اليين لتشابك وتعدد وتداخل أسباب وقوعيا .إال أن المشرع كان من الفطانة حيث وسع
من مفيوم النشاط المادى وكذا المساىمة الجنائية وذلك رغبة منو فى توفير أقصى درجات
الحماية لمبيئة من األخطار الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وأمام ذلك أصبح الوصول
إلى مرتكب الجريمة مسألة ليست باليينة وعميو فقد أعتد بضرورة توافر معيار مالئم إلسناد
ولتعيين المسئول وبالتالى مسألتو .وىو إما أن يكون بنص قانونىأو أن يكون ىو المنفذ لمعنصر
المادى لمجريمة كما حددىا القانون.

المسئولية الجنائية عن فعل الغير:
عمى الرغم من أن القاعدة أن ال يسأل عن الجريمة إال الشخص الطبيعي اال ان ىذه القاعدة ليا
استثناءات فرضيا التطور االقتصاددي والصناعي والتقني حيث نص المشرع عمى مسئولية
الشخص االعتباري ((35
وتنشا تمك المسئوليةانطالقاً من واجب قيام صاحب المشروع باإلشراف عمى تابعيو لمتأكد من
تنفيذىم والتزاميم بالقوانين واالشتراطات الواجب إتباعيا وىو األمر الضرورى فى الجانب البيئى
والذى يتطمب مراعاة واحترام اشتراطات معينة لحمايتيا من التموث وبناء عمى ذلك فإذا وقعت
مخالفة يسأل عنيا صاحب المنشأةأو مديرىا المسئول شخصياً حتى وان وقعت المخالفة بفعل
أحد العاممين

35

د /صالح عمى سالم " الحماية الجنائية لمبيئة من التموث في التشريعات اليمنية  ،دراسة مقارنة " بحث

منشور بمجمة البحوث والدراسات العربية  ،العدد  63لعام  2115م ص 31
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تتوافر المسئولية الجنائية عن فعل الغير بتوافر كل من الشروط اآلتية:
أ  -ارتكاب الجريمة بواسطة التابع وىنا البد أن تشير إلى الفرق بين الجريمة العمدية والتى
يكون المتبوع مسئوالً عن أفعال تابعة ،أما إذا كانت جريمة غير عمدية فالبد لمسألة المتبوع
توافر ركن الخطأ وىو المتمثل فى التقصير اإلشرافى.
ب -توافر الخطأ فى جانب المتبوع.
ج -توافر عالقة سببية بين خطأ المتبوع وسموك التابع من ناحية وبين سموك التابع والنتيجة
اإلجرامية من ناحية أخرى.
د -عدم تفويض المتبوع لسمطاتو لشخص أخر.
.وأساس المسئولية ىو اإلخالل بواجب الرقابة عن عالقة غير مباشرة بين الخطأ والفعل ويكون
فييا الخطأ قد أدى إلى تحريك نشاط شخص أخر قامت بو الجريمة وعميو تقوم المسئولية
الجنائية عن اإلخالل بواجب الرقابة خالفا لألصل العام الذى يقيم المسئولية عمى الخطأ.
ونجد أن المشرع المصرى قد نص فى المادة  72من القانون  1994/ 4بشأن البيئة صراحة
عمى مسئولية ممثل الشخص االعتبارى أو المعيود إليو بإدارة المنشآت فعمياً والمنصوص عمييا
فى المادة  69والتى تصرف فى البيئة المائية عما يقع من العاممين بطريقة إرادية أو غير إرادية
بالمخالفة ألحكام ىذه المادة وعن توفير وسائل المعالجة طبقا لممعايير والمواصفات الواردة
بالالئحة التنفيذية ليذا القانون وتوقع عميو العقوبة المنصوص عمييا فى المادة  87من نفس
القانون(.(36
أما فى فرنسا فنجد أن القضاء الفرنسى يميل إلى التوسع فى نطاق المسئولية الجنائية عن فعل
الغير فى ذلك النوع من الجرائم  -حيث أكد ذلك ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية بمسئولية
رب العمل عن جريمة التموث البيئى الواقع بفعل التابعين سواء تم ذلك عمداً أو إىماالً.37
36

) نايف بن سمطان الشريف " جرائم البيئة وعقوباتيا  ،دراسة مقارنة " مجمة جامعة الممك عبد العزيز  ،مجمد

 ، 29عدد 1لعام  2115م ص 239
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المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية:
يسأل الشخص المعنوى فى حالة إرتكاب ممثمة الجريمة باسمو ولحسابو ولكن أثير جدل كبير
حول الشخصية القانونية لمشخص المعنوى فيل ىو شخصية منفصمة عن ممثمة ،فبالتالى يسأل
جنائياً عما صدر منو باعتباره مفوضاً عنو فقد اختمفت اآلراء بين مؤيد ومعارض لتمك النقطة
عمى الرغم من أن االتجاه العام لممشرع والقضاء ىو تقرير مسئولية مدير المشروع ولكن فقط عن
أعمال تابعيو الغير عمدية اإلىمال ولكن األمر يختمف فى جرائم البيئة حيث رتب القانون
المسئولية عن الفعل ألكثر من شخص عمى الرغم من عدم تدخمو فى ارتكاب الجريمة بناء عمى
إىمالو فى مراقبتيم أو عدم تحرى الدقة فى اختيارىم .وعمى الرغم من أن المشرع المصرى قد
قصر العقوبة فى قانون العقوبات عمى الشخص الطبيعى لكونو الوحيد الذى تتوافر لديو ممكة
الشعور واإلرادة ....إال إنو قد أورد فى المادة  46من القانون رقم  114لسنة  1992الخاص
بإنشاء االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ما يفيد مسئولية الشخص المعنوى كذلك ما أورده
فى المادة  6مكرر/أ من القانون رقم  281لسنة  1994م بتعديل أحكام القانون رقم  48لسنة
 1941بقمع الغش والتدليس كما أورد فى القانون  1994/ 4بتعديل أحكام القانون رقم  48لسنة
 1941والخاص بالبيئة المواد أرقام  41 ، 39 ، 35وكالىما يقر بمسئولية األشخاص المعنوية
إال أن المشرع الفرنسى عمى النقيض فقد أقر فى المادة  2 / 21عقوبات فرنسى جديد بمبدأ
المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية بعد استبعاد الدولة ،وىذا األمر ال يعنى استبعاد مسئولية
األشخاص الطبيعيين وقد ساير المشرع اإلنجميزى زميمو الفرنسى فى قاعدة ازدواجية المسئولية
الجنائية عن ذات الجريمة بنصوص صريحة كما فى نص المادة  3من قانون حماية البيئة
البحرية من التموث بالزيت سنة )38(، 1971

 )38د /محمد عمى حسنونة "مسئولية الدولة عن أضرار التموث البيئى " بحث منشور بمجمة مصر المعاصرة ،
مجمد  114عدد  511لعام  2113م ص 271
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ومن جانبنا نرى أن مبدأ الجمع بين مسئولية الشخص الطبيعى والمعنوى يؤدى إلى تحقيق
الغاية المنشودة وتوفير أقصى درجات الحماية لمبيئة الن االكتفاء بمعاقبة الشخص المعنوى وحده
يؤدى إلى إفالت الجناة الحقيقيين من العقاب
ثانيا -:موانع المسئولية الجنائية فى جرائم تموث البيئة:
تعد موانع المسئولية الجنائية ىى تمك األسباب التى تحول دون تطبيق الشق العقابى عمى فاعل
الجريمة ألسباب تتعمق بشخصو" اإلرادة  ،حرية االختيار "لتأثيرىا عمى الركن المعنوى فى
الجريمة فتمغيو وعميو ال تكتمل أركانيا ...إال إنيا ال تمغى الصفة غير المشروعة لمفعل حيث
يسأل الفاعل مدنيا بالتعويض .أما حاالت إمتناع المسئولية فى جرائم البيئة فيى تنحصر فى
حالة الضرورة والقوة القاىرة وكالىما يندرجا تحت مفيوم اإلكراه الذى يعدم حرية االختيار وفى
حالة توافر إحداىما يحول دون المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل عمى النحو الذى سوف نعرضو
كاآلتى:
 - 1حالة الضرورة وتأثيرىا عمى جريمة التموث البيئى:
تعنى الضرورة ارتكاب فعل مكون لجريمة جنائية لتفادى شر أعظم ييدده أو غيره فى النفس أو
المال ،وتعد تمك الحالة دفاع اساسى يستند إليو الكثير لتبرير أفعال تموث البيئة ،وتنص معظم
القوانين البيئية عمى اإلعفاء من المسئولية الجنائية عن جريمة تموث البيئة شريط توافر تمك
الحالة وىو ما نص عميو المشرع المصرى فى المادة  54من القانون رقم ) 1 ( 1994/ 4كما
نص المشرع الفرنسى عمى ذلك أيضا فى المادة  5من القانون الفرنسى الصادر فى / 5 / 11
 1977بشأن التموث البحرى.
- 2القوة القاىرة -:
تعرف القوة القاىرة عامة بأنيا قوة طبيعية يخضع ليا اإلنسان ال محالة وال يمكنو دفعيا أو
مقاومتيا وتجبره عمى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل مجرم قانوناً مثل" العواصف  -الزالزل -
البراكين "وقد نصت المادة  54من القانون  1994/ 4فى الفقرة األولى منيا عمى ذلك وقد نص
عمييا أيضاً المشرع الفرنسى فى المادة  5من القانون الفرنسى الصادر ف .1977/ 5 / 11
24

ويتضح من الحالتين المانعتين من العقاب والسابق شرحيما أن القانون يتيح لربان السفينة" تفريغ
حمولتو لتفادى خطر ال يمكن دفعو أو مقاومتو وفى نفس الوقت سمبت ربان السفينة أو المسئول
عنيا إرادتو ...األمر الذى يحول دون مساءلتو جنائياً عن تمك الواقعة)39(.
حالة الترخيص اإلدارى:
يقصد بيا القرار اإلدارى ذا الكيان المستقل الذى يترتب عميو إنشاء آثار جديدة فى العالقات
القانونية من يوم صدوره وينقضى بتنفيذه ويعطى لممرخص مركز تنظيمى عام ينبثق عن
الرخصة وىو عمل شرطى ولإلدارة حق سحبو أو إلغائو أو عدم تجديده أو إقالة المرخص لو قبل
إنتياء المدة متى كان لمصالح العام(.(41
ىل يعد الترخيص مانعاً من موانع المسئولية
يتعين قانوناً الحصول عمى ترخيص لمزاولة أى مينة أو نشاط معين
وبالترخيص تفرض اإلدارة شروط لسير النشاط المرخص لو .فنجد أن نص المادة  29من
القانون  1994/ 4قد أشار إلى ضرورة وجود ترخيص لتداول المواد والنفايات الخطرة ،وعمى
ذلك فإن الركن المادى يتوافر فى حالة عدم الحصول عمى الترخيص المطموب أما المعنوى
فيتوافر فى حالة إتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان الركن المادى مع عممو بذلك ونتيجة
إشتراط المشرع حصول عمى تراخيص فى شأن األفعال التى من الممكن أن تضر بالبيئة
وبالتالى بالصحة العامة فإن الترخيص يعد ىو محور اإلرتكاز بين المشروعية وعدم المشروعية
فإذا وقع الفعل استناداً إلى ترخيص يعد مشروعاً والعكس صحيح ،وقد ساير المشرع الفرنسى
ذلك فى المادة  4من القانون الصادر سنة  1976م )41(.

 )39وليد عايد عوض الرشيدى " المسئولية المدنية الناشئة عن تموث البيئة  ،دراسة مقارنة  "،رسالة ماجستير
 ،كمية الحقوق  ،جامعة الشرط األوسط  ،االردن  ،لعام  2112م ص  71وما بعدىا

 )41د /قرناش جمال " المعالجة القانونية لحركة النفايات الخاصة الخطرة" العدد  51مجمة الفقو والقانون ،
المغرب  ،لعام  2117م ص 41
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الخاتمة
عرضنا في الصفحات القميمة السابقة لموضوع الحماية الجنائية لمبيئة من النفايات اإللكترونية
كأحد النفايات الخطرة حيث عرضنا لمفيوم النفايات الخطرة وكذلك المقصود بالنفايات
االلكترونية وتدويرىا مرور بالحماية الجنائية المقررة لمبيئة من النفايات االلكترونية وخصمنا إلى
جممو نتائج وتوصيات عمى النحو التالى
النتائج -:
-1مشكمة تموث البيئة وتحديدا النفايات اإللكترونية تعد جزء من مشكمة التنمية وال يمكن إحداث
تنمية حقيقية في بيئة تتعرض لمتدمير والفساد  ،ولذلك فإن شكل الحماية الجنائية يعد مساىمة
في إنقاذ البيئة ويعد أيضا شكل من أشكال التنمية الضرورية .
-2النفايات اإللكترونية من القضايا البيئية الخطيرة التي أصبحت تيدد مسيرة الحياة وىى مشكمة
مواكبة لكل تطور ونموعمرانى وصناعي فضال عن كونيا من المشاكل العالمية التى تيدد كل
دول العالم
-3التموث بالنفايات اإللكترونية ال يقتصر عمى جزء من إقميم دولة واحدة  ،بل يمتد أثره ليتعدى
حدود أكثر من دولة  ،فالتموث ال يعترف بالحدود الدولية .
-4أن مسألة سالمة تناول النفايات الخطرة وتركيا وتخزينيا ثم التخمص منيا ىى من أكبر
التحديات التى ستواجو الصناعة والحكومات في العقود القادمة .
-5أن إقرار المسئولية الجنائية والمدنية عن أضرار التموث الناتج من النفايات اإللكترونية
بإعتبارىا أحد النفايات الخطرة عمى مستوى القانون الداخمى والدولى يحقق التكامل بين األنظمة
الداخمية والقانون الدولى
-6أن النصوص القانونية وتحديدا الجنائية عمى درجة عالية من اإلحكام واإلتقان إال أنيا ما
زالت قاصرة عن مواجيو المشكالت البيئة عامة والمشكالت الخاصة بالنفايات اإللكترونية خاصة
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-7ظاىرة النفايات اإللكترونية لم تأخذ حقيا في اإلنتشار كظاىرة تستحق االىتمام لذلك البد من
االىتمام بيا ومحاولة وضع الحمول المناسبة لتمك الظاىرة

التوصيات
-1رفع مستوى التعميم والوعى البيئى لدى الشعوب النامية  ،بغية إشراك الرأى العام بشكل أفضل
وتعبئتو لمصمحة إدارة النفايات اإللكترونية بطريقة سميمة .
-2العمل من أجل تحقيق منع وحظر كمى لتصدير النفايات الخطرة وعمى رأسيا النفايات
اإللكترونية خاصة إلى الدول النامية التى تفتقر إلى القدرة التقنية والتكنولوجية لمتخمص منيا
ومكافحة اإلتجار غير المشروع بالنفايات اإللكترونية وتصنيفو بإعتباره جريمة دولية من الجرائم
الماسة بالبيئة ومعالجة األسباب التى تقف وراء قبول الدول النامية استيراد النفايات اإللكترونية .
-3وضع استراتيجية متكاممة إلدارة النفايات بأنواعيا المختمفة عمى المستوى الوطنى تستند إلى
تطبيق مفيوم اإلدارة المتكاممة لمنفايات اإللكترونية التى تشمل " حصرىا وتصنيفيا وتحديد
مصادرىا وخطورتيا  ،ووضع آلية استخداماتيا  ،مع بحث البدائل المناسبة واآلمنة لمعالجتيا
والتخمص منيا
 -4اعاده النظر في النصوص الجنائية المنظمة والمعاقبة عمى الجرائم البيئية عامة والناتجو عن
النفايات االلكترونية خاصة
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