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المقرر انعقاده في الفترة
الفترة من  ٣٢إلى ٣٢أبريل ٣102
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مقدمـــة
موضوع البحث:
عمى الرغـ مف الفوائد التي قدمتيا التكنولوجيا الحديثة لمبشرية واإلنجازات المتقدمة التي
ساىمت في رفاىية اإلنساف وتوفير متطمباتو ,إال أف ىناؾ أضرار خطيرة ومشكبلت حممتيا تمؾ
التكنولوجيا في ثناياىا وتسببت في معاناة جديدة لمبشرية ,وىو التموث الضوضائي وأثبتت
الدراسات البيئية أف التموث الضوضائي أصبح مشكمة حقيقية تيدد حياة المبليف في شتى بقاع
العالـ.
فقد أصبح التموث الضوضائي اليوـ جزء مبلزماً في حياة األفراد ,فما مف مكاف إال ىو
مميء بالضوضاء ,وذلؾ بسبب التقدـ الصناعي والتطور التكنولوجي ,والتي ظيرت آثاره في
العديد مف النواحي الترفييية ,حيث أصبح الفرد يعيش وسط كـ ىائؿ مف األصوات المزعجة
تحاصره.
ويعد التموث الضوضائي مف أخطر المموثات البيئية ,نظ اًر النتشارىا في أماكف وجود
اإلنساف ,فقد اقتحمت المنازؿ والمدارس والمكاتب والمصانع والورش ,كما تكمف خطورة التموث
الضوضائي في أنو ال يوجد مصدر واحد لو ,بؿ مصادره متعددة ,نظ اًر الحتياج اإلنساف لآللة
في مختمؼ صور الحياة.
يشكؿ التموث الضوضائي خط اًر عمى الحياة لدرجة يمكف وصفيا بأنيا نوع جديد مف
اإلرىاب ,وقد ساعدت عمى ذلؾ ظاىرة التحضر والمدنية الحديثة التي صاحبت التقدـ التقني
والثورة الصناعية ,وفي سبيؿ مكافحة الضوضاء ,ومف أجؿ توفير الراحة واالستقرار لممواطنيف,
فاف ىذا األمر يستمزـ تجريـ معظـ األفعاؿ المسببة ليا ومعاقبة مرتكبيا وبذلؾ تخمؽ جريمة
يطمؽ عمييا جريمة الضوضاء التي تستمزـ بياف ماىيتيا وأركانيا والجزاء المترتب عمى مرتكبيا.
وقد أصدر القانوف الفرنسي رقـ 6142-14في  62يناير  6142بشاف تطوير النظاـ
الصحي4عمى الوقاية مف مخاطر التموث الضوضائي.

- JORF n°0022 du 27 janvier 2016, texte n° 1, LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé.
1

2

أىمية البحث:
يثير موضوع بحثنا عدد مف المشكبلت أىما تنازع النصوص القانونية ,وكيفية تحديد
النص الواجب التطبيؽ ,ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى كثرة وتعدد القوانيف الخاصة والمتفرقة
التي تناولت عقاب التموث الضوضائي ,وبالتالي صعوبة في تحديد النص الواجب التطبيؽ.
بياف نطاؽ الحماية الجنائية لمبيئة مف التموث الضوضائي ,أي البحث عف مدى أىمية
القانوف الجنائي في حماية البيئة مف التموث الضوضائي ,ىؿ يتدخؿ بصفة مباشرة وبقواعد
جنائية بحتة في ىذا المجاؿ ,أو أف دوره غير مباشر أي يتدخؿ عف طريؽ العقوبات لتدعيـ
القواعد التنظيمية لمبيئة وبالتالي دوره سيكوف ثانويا فقط ,عمى اعتبار أف حماية البيئة مف اآلثار
السمبية لؤلنشطة الصناعية والتجارية ىي ميمة القوانيف واألنظمة المعنية بتمؾ األنشطة وىي في
طبيعتيا غير جنائية وتأتي العقوبات الجنائية في مجموعة ىذه القوانيف عندما يكوف التعدي عمى
البيئة مف النشاط الصناعي والتجاري قد تجاوز الضوابط والقيود المحددة بتمؾ القوانيف واألنظمة.

منيج البحث:
اتبعت في البحث عمى المنيج المقارف وذلؾ لممقارنة بيف قانوف العقوبات المصري والقانوف رقـ
 1لسنة  4551بشأف حماية البيئة والئحتو التنفيذية ,وغيره مف القوانيف التي جرمت التموث
الضوضائي ,والقانوف الفرنسي وغيره مف التشريعات ,ىذا باإلضافة إلى االستعانة بالمنيج
التحميمي مف تحميؿ النصوص القانونية التي ليا صمة بالبحث ,والمشكبلت التي نتجت عنو,
لمحاولة الوصوؿ إلى نصوص قانونية مناسبة لتسد الثغرات بالقانوف المصري.

خطة البحث:
المطمب األول :ماىية التموث الضوضائي.
المطمب الثاني :جريمة التموث الضوضائي.
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المطمب األول
ماىية التموث الضوضائي
تمييد وتقسيم:
يعد التموث الضوضائي مشكمة العصر ,حيث انتشر في كؿ مكاف النيضة الصناعية الحديثة
التي أدت إلى اعتماد اإلنساف عمى اآللة في تيسير متطمبات حياتو اليومية ,وذلؾ بدوره اثر سمباً
عمى البيئة.
ويشكؿ التموث الضوضائي اعتداء عمى حياة وصحة األفراد ,ويعد أخطر مموثات البيئة,
ىذا التموث ال يقؿ خطورة عف تموث المياه والتربة واليواء.
يمثؿ التموث البيئي ) )pollution environnementaleإحدى المشكبلت الرئيسية التي تواجينا
في حياتنا المعاصرة ,وقد ظيرت تمؾ المشكمة نتيجة النشاط المتزايد لئلنساف في مختمؼ مجاالت
الحياة.4
الفرع األول :تعريؼ التموث الضوضائي.
الفرع الثاني :مصادر التموث الضوضائي.
الفرع الثالث :أضرار التموث الضوضائي.

الفرع األول
تعريف التموث الضوضائي
قبؿ أف نعرؼ الضوضاء نود اإلشارة إلى إف الصعوبة الحقيقة ىي التي يمكف مواجيتيا عند
تحميؿ وتعريؼ الضوضاء ,وىذه الحقيقة ىي إف تعريؼ الضوضاء يشكؿ خطوة ميمة جداً عند
وضع تنظيـ قانوني لجريمة التموث الضوضائي.

1

- Mathilde Boutonnet: Des obligations environnementales spéciales à l'obligation
environnementale générale en droit des contrats, Recueil Dalloz, N° 06 du 09/02/2012, p.377
et s; Benoît Grimonprez: La fonction environnementale de la propriété, RTD Civ, N° 03 du
30/09/2015,p.539 et s
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أوالً :المفيوم العممي لمتموث الضوضائي:
ليس مف السيؿ وضع تعريؼ جامع ومانع لمفيوـ التموث ,ويرجع ذلؾ إلى صعوبة اإلحاطة
باألمور التي ينتج عنيا التموث ,والمواد المكونة لو ,وخاصة مع التقدـ العممي كؿ يوـ الذي
يكشؼ عف وسائؿ تكنولوجية حديثة ,4ليا آثارىا الجانبية المتمثمة في التموث ,ومف ثـ يصعب
تحديد مصادر الخطر مع تطور االكتشافات التقنية ,فالتقدـ الصناعي في تطور مستمر.6
التموث يعني إدخاؿ اإلنساف بصورة مباشرة أو غير مباشرة جواىر أو طاقة في الفضاء
يمكنيا أف تسبب ضر اًر أو خطر عمى صحة اإلنساف ,أو تضر بالمصادر الحيوية أو باألنظمة
البيئية أو تعطيؿ االستعماؿ المشروع لمبيئة أو الوسط الذي يعيش فيو اإلنساف.

ثانياً :المفيوم القانوني لمتموث الضوضائي:
عرؼ القانوف المصري رقـ  1لسنة  4551التموث بأنو "أي تغيير في خواص البيئة مما قد
يؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر عمى
ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية".
وعرؼ القانون الكويتي رقم ( )99لسنة ٣102بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
( )٢٣لسنة  ٣10٢بإصدار قانوف حماية البيئة في المادة األولى التموث بأف "تموث البيئة :ىي
كافة األنشطة البشرية والطبيعية التي تساىـ في تواجد أي مف المواد أو العوامؿ المموثة في البيئة
بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر (وحدىا أو بتفاعؿ مع
غيرىا) إلى اإلضرار بالصحة العامة أو القياـ بأعماؿ وأنشطة قد تؤدي إلى تدىور النظاـ البيئي
الطبيعي أو تعيؽ االستمتاع بالحياة واالستفادة مف الممتمكات الخاصة والعامة".
وعرؼ القانون اليمني رقـ ( )62لسنة 4551بشأف حماية البيئة 3التموث حيث نصت
المادة الثالثة فقرة ( )1بأف "تموث البيئػة :قياـ اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشر ,إرادي أو
غير إرادي بإدخاؿ أي مف المواد والعوامؿ المموثة في عناصر البيئة الطبيعية  ,والذي ينشأ مف
جرائو أي خطر عمى صحة اإلنساف أو الحياة النباتية والحيوانية أو أذى لمموارد والنظـ البيئية,
- Abhishek Kumar Awasthi: Environmental pollution of electronic waste recycling in
India: A critical review, Environmental Pollution, Volume 211, April 2016, Pages 259–270
2
- Dan Zheng: Multiple environmental policies and pollution haven hypothesis: Evidence
from China's polluting industries, Journal of Cleaner Production, Volume 141, 10 January
2017, Pages 295-304.
 - 3انجشٚذة انشسًٛت انعذد ()٠٢نسُت٩99 5و ,رقم ( )26لسنة 1995بشأٌ حًبٚت انبٛئت.
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أو تأثير عمى االستخدامات المشروعة عمى البيئة ,أو تتداخؿ بأي شكؿ في االستمتاع بالحياة
واالستفادة بالممتمكات".
اعتداء عمى الحياة ,وتمثؿ في الوقت ذاتو مصدر القمؽ األكثر فعالية
وتشكؿ الضوضاء
ً

في البيئة الطبيعية لئلنساف ,وىي تواكب معظـ النشاط البشري الذي مف خبللو يمكف أف تمعب
دو اًر كبي اًر في النيؿ مف صحة المواطنيف ,أو تكوف نذير شؤـ ليا ,حسب طبيعتيا ودرجتيا,4
اعتداء عمى نمط الحياة,
فالضوضاء تشكؿ احد األخطار الرئيسة التي ال تحتمؿ وتشكؿ
ً

واإلنساف ىو الذي يتحمؿ دائماً عبء ىذه الضوضاء التي ينعكس أثرىا بصفة خاصة عمى

السكينة ,وطبقاً لذلؾ فبلبد مف التعرؼ عمى مفيوـ الضوضاء التي تسبب جريمة الضوضاء
وتحديد مستوياتيا.
الضوضاء ىي األصوات غير المرغوب فييا والتي تصؿ إلى مستوى اإلزعاج ,في
المعجـ الوسيط لمغة ىي الضوضى ,وتعني الصياح أو الجمبة أو أصوات الناس في الحرب و
غيرىا.6
وعرفيا اتجاه في الفقو الفرنسي الضوضاء ( )Le bruitبانيا ظاىرة صوتية ينشأ عنيا
شعور سمعي غير مرغوب فيو.3
وردت عدة تعريفات ليا سواء في الفقو وىي في غالبيتيا تتسـ بالطابع التقريبي في
تحديد التعريؼ نذكر منيا -ىي كؿ إحساس صوتي غير مستساغ أو مزعج يحدث نتيجة المزاج
المشوش لشدة الصوت وقوة تردداتو المختمفة ,فيذا التعريؼ بيف أف الضوضاء ىي األصوات
التي تضايؽ الناس وتشوش عمييـ وتكدر صفو ىدوئيـ وراحتيـ أي انو يعني بالضوضاء كؿ
األصوات التي تبدو غير مقبولة ومزعجة وغير مرغوب فييا.
وجانب آخر عرؼ الضوضاء ىي كؿ ما يحسو السمع مف أصوات غير مرغوب فييا أو
مزعجة ,وىي كؿ حدث سمعي ذو تأثير ممحوظ عمى السمع نتيجة إحساس الناس ,أو ىي

1

- A. Coia,F. Minichillia: Risk perception and access to environmental information in four
areas in Italy affected by natural or anthropogenic pollution, Environment International,
Volume 95, October 2016, Pages 8–15.
 -٠المعجم الوسيط ،الجزء األول ،الطبعة الثالثة ،1995 ،باب الضاد ،ص.565
3
Isabelle Créteaux: Lutte contre le bruit : la nouvelle loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992,
Recueil Dalloz, N° 20 du 20/05/1993, p.231
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الصوت الذي لو طابع شاذ وغير مكوف مف عناصر محددة أو قاطعة,4وذىب جانب أخر مف
الفقو إلى قاؿ باف الضوضاء ىي الصوت غير المرغوب فيو ,أو ىي الضغط الذي يؤذي
اإلنساف وغيره.
كما تعرؼ الضوضاء بأنيا صوت أو مجموعة مف األصوات المزعجة وغير المرغوب
فييا ,أو أي صوت عديـ الفائدة ,سواء كاف صوت الطبيعة أو اآلالت في المصانع أو وسائؿ
النقؿ والمواصبلت في الشوارع أو أصوات األجيزة كالمذياع والتمفاز ,أو كبلـ الناس
وصياحيـ( .)6ويتضح مف التعريفات السابقة أنيا قد أثارت نقطتيف ميمتيف أوليما :الضوضاء
والسكينة نقيضاف فالضوضاء مشكمة العصر بؿ ىي آفة السكينة ,وثانييما :ىو الحد الذي عندما
يصؿ إليو الصوت يعد غير مرغوب فيو يشكؿ جريمة التموث الضوضائي.

ثالثاً :مستويات التموث الضوضائي ودرجاتو:
توجد صعوبة في وضع معايير دقيقة لتحديد الضوضاء ,ألنيا تختمؼ اختبلفاً جوىرياً بحسب
المكاف والمدة والزمف وغيرىا مف األمور البلزمة إلدراؾ اإلزعاج أو منع الضوضاء وتمطيؼ
حدوثيا كما يتوقؼ األمر مف جانب آخر عمى المستمع وعمى رغبتو في االستماع أو رفضو,
حيث إف األفراد يتفاوتوف في تحمميـ لمضوضاء وفي تأثرىـ بيا فعندما يعزؼ شخص ما
الموسيقى فاف ذلؾ يعد استمتاعاً لو ,ولكنو قد يكوف بمثابة ضوضاء بالنسبة لشخص آخر يؤدي
عمؿ يحتاج إلى تركيز ,أو لشخص مريض يحتاج إلى الراحة أو لشخص يريد أف يناـ.
وذات األمر يبلحظ في إقباؿ البعض عمى سماع الموسيقى الصاخبة التي تعد بالنسبة
ويعدىا ضوضاء مقمقة
لو صوتاً مرغوباً فيو ,بؿ يجد فييا متعة ,بينما يرفضيا البعض اآلخر ّ
لمراحة .إف الناس يختمفوف في تأثرىـ بالضوضاء ,فالنساء أكثر إحساس بيا في حيف إف كبار
السف ال يتحممونيا وال يستطيعوف االستمرار في سماعيا ,يتبيف مف ذلؾ إف إدخاؿ العنصر
البشري في عممية تحديد الضوضاء مف عدميا يجعؿ المسألة نسبية في المقاـ األوؿ ,وذلؾ الف
االىتماـ المنصت يمكف أف يتغير وفقاً لمظروؼ المختمفة.
فالحديث والتخاطب بيف الناس يمكف أف يكوف ضوضاء ويمكف أف يكوف نوعاً مف أنواع
االتصاؿ بينيـ ,كما إف الضوضاء اآللية يمكف أف تكوف ذات جدوى في بعض األحياف فارتفاع
(1) Michel Depspax: Driot de L'enrironement: Litec,1980,p.444.
 -٠د /عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ،المسؤوولية عؤا األضؤرار النا جؤة عؤا لؤوئ البي ؤة ،رسؤالة دك ؤورا ،،كليؤة الحقؤو ،
القاهرة ،1994 ،ص.169
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صوت محرؾ السيارة مثبلً يكوف مؤش اًر لقائدىا عمى عطؿ أو وجود خمؿ بو ,كما إف صوت منبو
السيارة قد يكوف تحذي اًر لشخص كفيؼ يحاوؿ عبور الطريؽ ولكنو في الوقت نفسو يكوف
ضوضاء تزعج اآلخريف إذا لـ تكف ىناؾ ضرورة الستخدامو ,وكذلؾ الدراجات البخارية وىي
تزود في العادة بنظاـ العادـ الذي يحسف أداء المحرؾ ,ولكنو قد يكوف مصد اًر لئلزعاج والقمؽ.
وأخي اًر إف ىناؾ أصوات يتفؽ معظـ الناس عمى إنيا مزعجة وغير مرغوب فييا .وليذا
أوجب وضع حدود لشدة الصوت ,وىي في الوقت ذاتو تعد مقياساً لدرجة الضوضاء وضابطاً ليا
وىذا ما يتطمبو التنظيـ القانوني لمكافحة التموث الضوضائي ,فيذا التحديد لشدة الصوت وقياس
لمضوضاء يضع مف يتجاوزه تحت طائمة المسئولية ومعيار الصوت المزعج المسبب لمضوضاء
ىو معيار الشخص المعتاد وىو شخص مف أوساط الناس يزعجو ما يزعج الناس عادة ويتحمؿ
ما جرى العرؼ بتحممو.
ويستخدـ األخصائيوف في مجاؿ تحديد شدة الصوت كمقياس لجريمة الضوضاء وحدة
قياس تسمى الديسبؿ وتعرؼ بأنيا اقؿ تغير في ارتفاع الصوت يمكف أف تسمعو أُذف اإلنساف
وبواسطة ىذه الوحدة يمكف تحديد ما يبلئـ األذف العادية مف أصوات وذلؾ عف طريؽ تقسيـ شدة
الصوت إلى مستويات تقريبية عمى النحو التالي-:
آ -األصوات اليادئة :ىي التي تقع في شدتيا في المدى ما بيف (صفر )11-ديسيبؿ تقريباً مثؿ
اليمس.
ب -الضوضاء متوسطة االرتفاع :وىي التي تقع شدتيا في المدى ما بيف المدى ()31-11
ديسبؿ مثؿ محادثات التخاطب العادية.
ج -الضوضاء مرتفعة جداً :وىي التي تزيد شدتيا عف ( )31ديسبؿ مثؿ صوت السيارة الخاصة
التي تتحرؾ بسرعة (41كـ /ساعة) وصوت الطائرة النفاثة عف قرب ( )413ديسبؿ وصوت
()4

المدفع الرشاش القريب ( )431ديسبؿ

وصوت صاروخ الفضاء عند االنطبلؽ ( )431ديسبؿ.

ووضحت البلئحة التنفيذية لقانوف البيئػة المصػري رقػـ  1لسػنة  4551فػي الممحػؽ رقػـ  3الحػدود
المسموح بيا لشدة الصوت ومػدة التعػرض لػو ,وحػدد الجػدوؿ رقػـ ( )6الحػد األقصػى المسػموح بػو

لشدة الضوضاء في المناطؽ المختمفة.

-٩د /احمد فواد باشا ،اإلنساا ومشكلة ال لوئ والضوضاء ،جامعة األزهر ،القاهرة ،1992 ،ص.1229
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وعميو البد مف اعتماد ىذا التحديد كعنصر أساس لدى المحاكـ عندما تنظر في تحديد
 واألمر,ًالمسئولية الجنائية عف فعؿ الضوضاء بدالً مف استخداـ التعبيرات األقؿ وضوحاً وتحديدا
 بمعنى أف,بسيط وال يحتاج إلى جيد كبير آخذيف بنظر االعتبار ما ورد في قانوف العقوبات
الضوضاء التي تشكؿ جريمة معاقب عمييا في التشريعات الجنائية والقوانيف المكممة ليا مف
الضوضاء المرتفعة جداً الف األصوات اليادئة ال تشكؿ لجريمة وانما ىي مف ضرورات الحياة
ومجرياتيا أما األصوات متوسطة االرتفاع فاف أمرىا يختمؼ حسب تأثر األشخاص بيا فمنيـ ال
.يتأثر بيا ومنيـ يتأثر بيا أي إنيا قابمة لمتأويؿ والتفسير
 ويتـ إجراء,4 فقد حدد قانوف الصحة العامة الفرنسي مستويات الضوضاء,وفي فرنسا
.6 ووزير البيئة والسكاف, بناء عمى قرار مف وزير الصحة
ً قياسات الضوضاء

كما وضع قانون البيئة الفرنسي خرائط لمضوضاء تيدؼ إلى توفير تقييـ شامؿ

, وىي عبارة عف مجموعة مف التمثيبلت البيانية والبيانات الرقمية,لمتعرض لمضوضاء البيئية
وىي مؤشرات لتقييـ مستوى الضوضاء المحدد بموجب شروط محددة بموجب قرار مف مجمس
.الدولة

- Art. R. 1334-33 " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence
entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit
résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à
l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence
du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22
heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles
s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit
particulier:
1o Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit
ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier
est inférieure à 10 secondes;
2o Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes;
3o Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes;
4o Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures;
5o Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures;
6o Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures;
7o Zéro pour une durée supérieure à 8 heures".
2
- Art. R. 1334-35 "Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont
effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'écologie et du logement. — V. Arr. du 5 déc. 2006 (JO 20 déc.) relatif aux modalités de
mesurage des bruits de voisinage, mod. par Arr. du 27 nov. 2008 "
1
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وتأخذ الخرائط المتعمقة "بالتجمعات" (القانوف رقـ  4345-6111الصادر  62أكتوبر )6111
مع األخذ في االعتبار الضوضاء الصادرة عف النقؿ البري والسكؾ الحديدية والجوية وكذلؾ
األنشطة الصناعية  ,أو مصادر أخرى لمضوضاء.4

الفرع الثاني
مصادر التموث الضوضائي
أدى التقدـ العممي في كافة المجاالت إلى ظاىرة التموث الضوضائي ,سواء كاف ذلؾ التقدـ في
مجاؿ المواصبلت كالسيارات والقطارات أـ كاف في مجاؿ األجيزة الكيربائية.
تتعدد مصادر الضوضاء سواء كانت أصوات صادرة مف السيارات ووسائؿ النقؿ التي
تحيط بالمدف ,أو األصوات الصادرة مف اآلالت بالمصانع ,واآلالت الحفر ,أو اآلالت
المستخدمة في أعماؿ البناء والتشييد ,أو الصادرة مف الورش واألجيزة الكيربائية ,ومكبرات
الصوت ,آالت التنبيو والموسيقى العالية ,وتتمثؿ أىـ المصادر فيما يمي:

أوالً :ضوضاء طبيعية:
الضوضاء الطبيعية ىي التي تنتج عف أصوات طبيعية دوف تدخؿ اإلنساف ,كأصوات الرعد
واالنفجارات البركانية والرياح والزالزؿ ,وتعد الضوضاء الطبيعية مضايقات بيئية سرعاف ما
تختفي باختفاء المؤثر ,وميما طالت مدة ىذه الضوضاء فيي قصيرة بالمقارنة مع الضوضاء
التي مف فعؿ اإلنساف.

ثانياً :ضوضاء وسائل المواصالت:
تسيـ وسائؿ النقؿ البرية بنصيب كبير في التموث الضوضائي منيا القطارات ,6ويتمثؿ ذلؾ في
اإلفراط مف استخداـ آالت التنبيو في السيارات ,حيث إنو مف البلفت لمنظر حولنا آالت التنبيو

1

Art. L. 572-3 "Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au
bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont
établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret
)en Conseil d'État. Les cartes relatives aux (L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II
«agglomérations» prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que
par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit". Code de l'environnement.
2

Walker, Jay K: Silence is Golden: Railroad Noise Pollution and Property Values ,
17January, 2016,p.3 et s.
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أضحت وسيمة تخاطب ,فالزوج ينادي عمى زوجتو التي تقطف األدوار العميا باستعماؿ آلة التنبيو,
وكذلؾ الشخص الذي يحيي صديقو في الطريؽ باستخداـ آلة التنبيو.
كما تساىـ وسائؿ النقؿ الجوية المتمثمة في الطائ ارت في زيادة التموث الضوضائي,
ويرجع السبب في ذلؾ التطور في صناعة الطائرات ,ومنيا الطائرات األسرع مف الصوت,
فالضوضاء الناشئة عنيا أكثر مف أي ضوضاء لوسائؿ المواصبلت.4
نص قانوف المرور رقـ  464لسنو  6114بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف المرور الصادر
بقانوف رقـ  22لسنو 4533في المادة  36مكرر ( )6عمى أف " مع اإلخبلؿ بأية عقوبة اشد في
أي قانوف أخر ,يعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائة جنية وال تزيد عمى إلؼ وخمسمائة جنيو  ,كؿ
قائد مركبو تسبب في تمويث الطريؽ بإلقاء فضبلت أو مخمفات بناء  ,أو إيو أشياء أخرى,
وكذلؾ كؿ مف قاد مركبة في الطريؽ تصدر أصواتا مزعجة."....
بتبيف مف النص السابؽ أف قانوف المرو المصري حظر التصرفات التي مف شأنيا إحداث
الضوضاء ,وأقر العقوبة البلزمة عند مخالفة أحكاـ القانوف ,التي تمثؿ الغرامة ال تقؿ عف مائة
جنية وال تزيد عمى إلؼ وخمسمائة جنيو كؿ مف قاد مركبة في الطريؽ العاـ صدر منيا أصوات
مزعجة.
كما نصت المادة ( )32مف قانوف البيئة عمى أف "ال يجوز استخداـ آالت أو محركات
أو مركبات ينتج عنيا عادـ أو ينبعث منيا دخاف كثيؼ أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي
تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف.
ومع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ قانوف المرور الصادر بالقانوف رقـ  22لسنة 4533يجوز
لمأموري الضبط القضائي مف ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقؼ تشغيؿ أو تسيير
اآلالت أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصيا لحيف إزالة أسباب المخالفة".
واستثنى المشرع الفرنسي بموجب المادة(  6)R 31-4331مف قانوف الصحة العامة
بعض الحاالت التي تـ الترخيص ليا ,فقد أقرت بأف تطبؽ أحكاـ المادتيف  34-4331إلى
1

Brueckner, Jan K. &Girvin, Raquel: Airport Noise Regulation, Airline Service Quality, and Social
Welfare ,CESifo Working Paper Series No. 1820, October 2006, p.3 et s.

- Art. R. 1334-30 "Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous
les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et
des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la
défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la
protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de
2
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 33-4331عمى كؿ ضجيج ,باستثناء مشاريع البنية التحتية لطرؽ النقؿ والمواصبلت عمى تمؾ
الطرؽ والطائرات ومنشآت الدفاع الوطني والمنشآت النووية األساسية ,والمنشآت المصنفة لحماية
المصرح ليا بموجب
البيئة ,وكذلؾ أعماؿ الشبكات العامة والخاصة القائمة نقؿ وتوزيع الكيرباء ُ

المادة  45مف قانوف  41يونيو  4512بشأف توزيع الطاقة أو إذا كانت ناشئة عف أعماؿ

ومشروعات خاصة ,وتُستثنى أعماؿ المناجـ والمحاجر في والمنشآت المذكورة في
المادة( ) 4-1444مف قانوف العمؿ.
وفي حالة عدـ االلتزاـ بالضوابط ,تقوـ السمطة اإلدارية المختصة باتخاذ احد التدابير أو
أكثر مف التدابير المنصوص عمييا في القسـ الثاني مف المادة  43-134مف قانوف البيئة.4
اتجيت معظـ دوؿ العالـ ووضعت العديد مف االحتياطات التي تساعد عمى الحد مف الضوضاء
لجو المدف ,وذلؾ بتنظيـ شوارعيا ,ففي الواليات المتحدة األمريكية تـ بناء حواجز في الطرؽ
الجديد لمنع الضوضاء ,وعدد المناطؽ الحضرية والمنطؽ التي بيا سكاف ,وتعد تمؾ مف الجيود
البيئية التي تبذليا الدولة.

6

وقد أكد قانون البيئة الفرنسي في المادة ()3-136عمى أنو أوالً :يتـ وضع خطط
لموقاية مف الضوضاء في البيئة مف قبؿ ممثؿ الدولة لمطرؽ السريعة والطرؽ ذات األىمية
الوطنية أو األوروبية التي تشكؿ جزء مف الطرؽ العامة الوطنية والبنية التحتية لمسكؾ الحديدية.
ثانياً :تضع السمطات المحمية المسئولة عف البنية التحتية خططاً لموقاية مف الضوضاء البيئية
فيما يتعمؽ بالبنى التحتية لمطرؽ غير تمؾ المذكورة أعبله.
ثالثاً :تضع البمديات الواقعة داخؿ التجمعات خططاً لموقاية مف الضوضاء البيئية فيما تتعمؽ
بالتجمعات التي يزيد عدد سكانيا عف  411ألؼ نسمة ,وعمؿ مؤسسات التعاوف العامة
المشتركة بيف البمديات المختصة عمى مكافحة التموث الضوضائي.
transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article
19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont
également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances
et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 [L. 4111-1 s.] du code du travail". Code
de la santé publique.
1
- Art. R. 1334-37 "Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux
articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou
plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans
les conditions déterminées aux II et III du même article".
2
Marie-Ève Faubert& Bernard Sinclair-Desgagne& Ekaterina Turkina : An Empirical
Study of Road-Noise Barriers Deployment, February 3, 2014, CIRANO – Scientific, p.4 et s.
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 يجب عمى السمطة التي تضع الخطة أوالً أف تحصؿ عمى موافقة السمطات أو الييئات:ًرابعا
.4المختصة التخاذ القرار والتدابير التي تحددىا

: ضوضاء المباني واإلنشاءات:ًثالثا
 ورصؼ,تعتبر ضوضاء المباني واإلنشاءات مف المصادر المزعجة وخصوصاً أعماؿ الحفر
.6 وغيرىا تنتيي بانتياء أعماؿ البناء, وحركة األوناش,الطرؽ

: ضوضاء المصانع والورش:ًرابعا
 مما يجعؿ المواطنوف يتأثروا,تؤثر ضوضاء المصانع عمى البيئة والمناطؽ السكنية المجاورة
, مصانع الحديد والصمب, مف أىـ ىذه المصانع والورش,3بالضوضاء الناتجة عف المصانع
 حيث تؤثر عمى, وتعتبر مف اخطر أنواع الضوضاء,وورش النجارة والسمكرة واصبلح السيارات
 ويضر ضوضائيا حياة وصحة,العامميف في ىذه األماكف وعمى المناطؽ السكنية المحيطة بيا
. وشكؿ تموثاً بيئياً يعكر صفو راحتو,اإلنساف
عمى أف تمتزـ جميع الجيات واألفراد4551  لسنة1 وقد أكد قانوف البيئة المصري رقـ
عند مباشرة األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرىا وخاصة عند تشغيؿ اآلالت والمعدات
.واستخداـ آالت التنبيو ومكبرات الصوت بعدـ تجاوز الحدود المسموح بيا لمستوى الصوت
وعمى الجيات مانحة الترخيص مراعاة أف يكوف مجموع األصوات المنبعثة مف المصادر الثابتة
 والتأكد مف التزاـ المنشأة باختيار.والمتحركة في منطقة واحدة في نطاؽ الحدود المسموح بيا
.اآلالت والمعدات المناسبة لضماف ذلؾ
1

Art. L. 572-7 "(L. no 2005-1319 du 26 oct. 2005, art. 4-II) «I. — Les plans de prévention du bruit
dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du
domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de
l'État.
II. — Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières
autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent
ces infrastructures.
III. — Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de
100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il
en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte
contre les nuisances sonores.
IV. — L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes
compétents pour décider et mettre en œuvre les mesures qu'il recense". Code de l'environnement.
2

- Kupolati, W. K: Environmental Impact Assessment of Civil Engineering Infrastructure
Development Projects ,November 21, 2010, OIDA International Journal of Sustainable
Development, Vol. 2, No. 4, 2010, p. 58 et s.
3
Jean-François Seuvic: Lutte contre le bruit, RSC, N° 02 du 14/06/1996, p.429.
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كما اىتـ قانوف العمؿ رقـ  46لسنة  6113بتأميف بيئة العمؿ مف التموث الضوضائي,
حيث ألزـ المنشآت بتوفير وسائؿ السبلمة والصحة المينية في أماكف العمؿ بما يكفؿ الوقاية مف
الضوضاء ,نصت المادة ( )614عمى أف "تمتزـ المنشأة وفروعيا بتوفير وسائؿ السبلمة والصحة
المينية وتأميف بيئة العمؿ في أماكف العمؿ بما يكفؿ الوقاية مف المخاطر الفيزيائية وعمي
األخص:
(أ)الوطأة الح اررية والبرودة( ,ب) الضوضاء واالىت اززات( .ج) اإلضاءة( .د ) اإلشعاعات
الضارة والخطرة( .ىػ) تغيرات الضغط الجوي( .و) الكيرباء اإلستاتيكية والديناميكية(.ز) مخاطر
االنفجار".
وتمؾ المادة تضع حماية قانونية لمضوضاء ,وقد أجازت المادة ( )661مف قانوف العمؿ
ألفراد جياز تفتيش السبلمة والصحة المينية وبيئة العمؿ باتخاذ اإلجراءات البلزمة لتأميف بيئة
العمؿ ,بما في ذلؾ الضوابط واالحتياطات التي يجب توافرىا لمنع التموث الضوضائي.

خامساً :الضوضاء الناشئة عن حفالت الرقص والغناء:
تعد حفبلت الرقص والغناء مصدر لمتموث الضوضائيً التي تزعج السكاف المجاوريف ,ومنيا
أماكف الغناء والرقص والمبلىي الميمية.4
حظر قانوف المحاؿ العامة رقـ  334لسنة  64512األفعاؿ التي مف شأنيا إحداث
الضوضاء ,نصت المادة( )66عمى أف "ال يجوز في المحاؿ العامة العزؼ بالموسيقى أو الرقص
أو الغناء أو ترؾ الغير يقوموف بذلؾ أو حيازة مذياع إال بترخيص

سادساً :ضوضاء المنازل:
تحدث الضوضاء المنزلية نتيجة لؤلجيزة الكيربائية التي تستخدـ في المنازؿ كالتميفزيوف والراديو
والتكييؼ ,ومواتير المياه ,وكذلؾ إقامة الحفبلت بالمنازؿ وما يصدر عنيا مف ضوضاء بسبب
استخداـ اآلالت الموسيقية ومكبرات الصوت ,وقد يترتب عمى ىذه الحفبلت مضايقة الجار
المريض أو أي شخص آخر ,ويعد الجار الذي يقيـ مثؿ تمؾ الحفبلت مرتكباً لجريمة التموث
الضوضائي.
1

Ross, Sara, Causing a Racket: Unpacking the Elements of Cultural Capital in an Assessment of
Urban Noise Control, Live Music, and the Quiet Enjoyment of Private Property, 1May 2014, Osgoode
Legal Studies Research Paper No. 67/ 2014, p.4 et s.

 - ٠انٕلبئع انًظشٚت ,انعذد  88يكشس(ج)َٕ 3,فًبش.٩956
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سابعاً :ضوضاء التميفون والموبايل:
نتيجة التطور التكنولوجي والتقدـ في عالـ االتصاالت واإللكترونيات أصبح لدى األفراد تميفونات
أرضية وموبايؿ يحممونيا معيـ أينما كانوا ,فاليواتؼ المحمولة ليا فوائد مثؿ توصيؿ المعمومات
وتقريب المسافات والتواصؿ االجتماعي ,لكف إلى الجانب السمبي ليا يظير فيما تحدثو مف تموث
ضوضائي في األماكف التي تتطمب السكينة واليدوء ال سيما المساجد وغيرىا مف أماكف العبادة,
فيناؾ تعميمات داخؿ كؿ مسجد بإغبلؽ الياتؼ المحموؿ ,وذلؾ حتى ال يؤذي المصميف بما
يصدر عنو مف ضوضاء.
وال يختمؼ الياتؼ المنزلي عف الموبايؿ في إحداث الضوضاء ,وخاصة عندما يعـ
اليدوء في المنزؿ ,وينشر الميؿ سدولو وىدوئو ,فإف رنيف الياتؼ في ذلؾ الوقت يسبب حالة مف
اليمع بسبب اختراقو الصمت والميؿ.
ولذلؾ الدوؿ المتقدمة حرصت عمى حماية سكينة مواطنييا ,وجعمت االتصاؿ التميفوني بعد وقت
محدد جريمة اإلزعاج التميفوني.

ثامناً :ضوضاء الحيوانات والطيور:
يفضؿ بعض األفراد تربية الحيوانات األليفة مثؿ القطط والكبلب ,والطيور المنزلية مثؿ الدجاج
والعصافير في منازليـ ,وىذه الحيوانات والطيور مصد اًر لمتموث الضوضائي ,وازعاج قانطي
المنازؿ المجاورة ليـ ,فنباح الكبلب يشكؿ إزعاج لمجيراف.
نصت المادة ( )335مف قانوف العقوبات المصري عمى أف يعاقب بغرامة ال تجاوز
خمسة وعشريف جنيياً كؿ مف ارتكب فعبلً مف األفعاؿ اآلتية -4 -:مف ركض في الجيات
المسكونة خيبلً أو دواب أخرى أو تركيا تركض فييا."....

تاسعاً :ضوضاء األنشطة التجارية والصناعية:
تعتبر الضوضاء الناتجة عف األنشطة التجارية والصناعية نتيجة تواجد المحبلت بجميع أنواعيا

أسفؿ العقارات ,والناتجة أيضاً عف الباعة الجائميف الذيف يعمنوف عف بضائعيـ بأصوات عالية
ويسببوف إزعاجاً لممقيميف.

عرؼ القانوف الكويتي في المادة األولى مف المرسوـ بشأف الباعة المتجوليف 4533

البائع المتجوؿ "يعد بائعا متجوال كؿ مف يبيع سمعاً أو بضاعة أو يعرضيا لمبيع أو يمارس حرفة
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أو صناعة في أي طريؽ أو مكاف عاـ ,وكؿ مف يتجوؿ مف مكاف إلى آخر لبيع سمع أو بضائع

أو عرضيا لمبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة".

في البلئحة التنفيذية لمباعة المتجوليف مدينة  QUÉBECفي فرنسا ,عرفت مقاطعة

كيبيؾ ,البائع المتجوؿ "بأنو كؿ شخص طبيعي يمارس بنفسو أو نيابة عف غيره نشاط بيع سمعة

أو خدمة".4

ويمكننا تعريؼ البائع المتجوؿ بأنو كؿ شخص يبيع سمعا أو بضائع أو يعرضيا لمبيع

أو يمارس حرفة أو صناعة في أي مكاف عاـ دوف أف يكوف لو محؿ ثابت ودائـ ,وكؿ مف
يتجوؿ مف مكاف إلى آخر أو يذىب إلى المنازؿ ليبيع سمعا أو بضائع أو يعرضيا لمبيع أو

يمارس حرفة أو صناعة عف طريؽ التجوؿ.

وقد نظـ القانوف الكويتي أعماؿ الباعة المتجوليف ,فبل يجوز ممارسة تمؾ الحرفة دوف

المصرح بيا ,6ويكوف الترخيص
الحصوؿ عمى الترخيص ,ويحدد الترخيص األماكف ونوع السمع ُ
لمدة سنتيف ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثمة ,ويجب تقديـ طمب التجديد خبلؿ الشيريف

األخيريف مف مدة الترخيص واال اعتبر الغيا بانتياء مدتو ,3ويجب أف تكوف العربات واألوعية
التي يستعمميا الباعة المتجولوف لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية لمشروط والمواصفات

المبينة في الترخيص,1ووضع شروط لمحصوؿ عمى الترخيص.1

ويكوف الترخيص شخصي وال يجوز لمبائع المتجوؿ أف يسمح لغيره باستعمالو ولو بصفة

مؤقتة .ويجب عميو أف يحممو أثناء ممارسة حرفتو وأف يقدمو لموظفي البمدية ورجاؿ الشرطة كمما

- "1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«colporteur»: une personne physique qui sollicite de porte en porte, pour elle-même ou pour
le compte d’une autre personne, les résidants de la ville pour offrir en vente un bien ou un
service;". RÈGLEMENT SUR LES COLPORTEURS, RÈGLEMENT R.V.Q. 42, LA
VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE, À jour au 15
novembre 2016.
َ - ٠ظج انًبدة انثبَٛت يٍ انمبٌَٕ انكٕٚخ ٙعهٗ أَّ "ال ٚجٕص يًبسست حشفت ببئع يخجٕل إال بعذ انحظٕل عهٗ حشخٛض
ف ٙرنك يٍ بهذٚت انكٕٚج ٔٚحذد انخشخٛض انًُبطك ٔاأليبكٍ انًشخض نّ ف ٙانعًم فٓٛب َٕٔع انسهع ٔانبضبئع انًسًٕح
ببالحجبس فٓٛب ٔانٕلج انز٘ ٚببشش ف ّٛانُشبط".
 - 3انًبدة انثبنثت يٍ انمبٌَٕ انكٕٚخ.ٙ
 - 4انًبدة انثبيُت يٍ انمبٌَٕ انكٕٚخ.ٙ
1

ٚ 5جب أٌ حخٕافش ف ٙانببئع انًخجٕل انششٔط ْٔٙ
إال حمم سُت عٍ أسبع عششة سخت يٛالدٚت.
-٩
أٌ حثبج نٛبلخّ انظحٛت ٔخهِٕ يٍ األيشاع انًعذٚت بًمض ٙشٓبدة يٍ انجٓت انطبٛت انخ ٙححذدْب ٔصاسة انظحت انعبيت.
-٠
أال ٚكٌٕ لذ سبك انحكى عه ّٛف ٙجُبٚت أٔ جشًٚت يخهت ببنششف أٔ األيبَت يب نى ٚكٍ لذ سد إن ّٛاعخببسِ ف ٙانحبنخ. .ٍٛ
-3
أٌ ٚمذو يب ٚفٛذ يٕافمت انجٓت انًخخظت بٕصاسة انذاخهٛت ٔرنك ببنُسبت نًًبسست حشفت ببئع يخجٕل نبٛع انظحف ٔانًجالث.
-4
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طمب منو ذلؾ .4وفي حالة فقد الترخيص أو تمفو ,يتعيف عمى البائع المتجوؿ أف يقدـ طمب
خبلؿ أسبوعيف لكي يتـ منحو بدؿ فاقد عف الترخيص.6

وقد حظرت المادة( )3مف القانوف عمى البائع المتجوؿ القياـ بأحد األعماؿ التالية:
 -4مزاولة نشاطو إذا فقد شرطا مف الشروط المنصوص عمييا في القانوف.

 -6مزاولة نشاطو في غير المناطؽ أو األماكف المرخص لو العمؿ فييا أو االتجار في غير
السمع والبضائع المرخص لو فييا أو غير الوقت المسموح بو في الترخيص .

 -3الوقوؼ بجوار المحاؿ التي تتجر في أصناؼ مماثمة لما يتجر فيو.

 -1الوقوؼ في أالماكف التي تمنع الشرطة وقوفو فييا لضرورة تقتضييا حركة المرور أو
النظاـ العاـ أو األمف العاـ .

 -1مبلحقة الجميور بعرض سمعتو أو ممارستو حرفتو داخؿ وسائؿ النقؿ العاـ لمركاب أو

الوقوؼ بجوار األسواؽ العامة المخصصة لمتجارة والجمعيات التعاونية وأسواؽ الضواحي

وكذلؾ المدارس والمستشفيات وغيرىا مف األماكف التي تحددىا البمدية.

 -2اإلعبلف عف السمعة باستعماؿ األجراس أو أبواؽ تكبير الصوت أو أي طريقة أخري
يتسبب عنيا إقبلؽ راحة الجميور .

 -3المرور عمى المنازؿ أو األماكف المخصصة لمسكنى لعرض سمعتو عمى السكاف.

وقد نصت المادة التاسعة عمى العقوبة في حالة المخالفة عمى أف "مع عدـ اإلخبلؿ بأي

عقوبة أشد تنص عمييا القوانيف والموائح األخرى يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف 1و2
بغرامة ال تقؿ عف خمسة دنانير وال تزيد عمى خمسيف دينا اًر .كما يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ

المواد 6و3و 4بغرامة ال تقؿ عف خمسة دنانير وال تزيد عمى مائة دينار ويجب الحكـ بسحب
الترخيص نيائيا في حالة مخالفة البند( أ) مف المادة ( ,)3ويجوز الحكـ بمصادرة البضاعة
المضبوطة أو بسحب الترخيص لمدة ال تزيد عمى شير في األحواؿ األخرى".

واشترط القانوف الفرنسي توافر شروط في البائع المتجوؿ لممارسة نشاطو ,3ويصدر المدير

المختص ق ارره بمنح الترخيص في غضوف خمسة أياـ.4

 - ٩انًبدة انخبيست يٍ انمبٌَٕ انكٕٚخ.ٙ
َ - ٠ظج انًبدة انسبدست يٍ انمبٌَٕ انكٕٚخ ٙعهٗ أٌ "ٚجب عهٗ انببئع انًخجٕل ف ٙحبنت فمذ انخشخٛض أٔ حهفّ أٌ ٚمذو
إنٗ انبهذٚت خالل أسبٕع ٍٛعهٗ األكثش نًُحت بذل فبلذ ببنًذة انببلٛتٚٔ .مٕو اإلٚظبل انذال عهٗ حمذٚى انطهب يمبو انخشخٛض
نح ٍٛطذٔس بزل انفبلذ".
3
- 5 .Un permis de colporteur est délivré par le directeur lorsque le requérant
satisfait aux exigences suivantes:
1 °il a obtenu du Service de police une attestation écrite d’absence de dossier criminel ou un
document de ce service à l’effet qu’il n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans,
;d’une infraction criminelle
;2 °il a rempli le formulaire requis
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 ويتجوؿ البائعوف بيف المنازؿ وىـ ينادوف,يعد ذلؾ المصدر أقؿ مصادر الضوضاء
ٍ بصوت
 مف لبلئحة الباعة المتجوليف3  فقد حظرت الفقرة (و) مف المادة,عاؿ عمى بضائعيـ
 اإلعبلف عف السمعة باستعماؿ األجراس4544  لسنة3331 الكويتية الصادرة بموجب القرار رقـ
.6أو أبواؽ تكبير األصوات أو أي طريقة أخرى تتسبب في إقبلؽ راحة الجميور

 منيا وسائؿ النقؿ البرية,حصر ليا
يتبيف لنا مما سبؽ تعدد مصادر الضوضاء التي ال
َ
 واألدوات الكيربائية المنزلية, وآالت البناء الثقيمة, والجوية كالطائرات والمروحيات,كالسيارات

ِّ
 فبلبد مف العمؿ عمى الوقاية مف التموث,العامة
المستخد َمة في األماكف
ومكبرات الصوت
َّ
َ
.الضوضائي
) عمى وضع خطط الوقاية مف2-136( فقد نص قانون البيئة الفرنسي في المادة

 وحماية المناطؽ,الضوضاء البيئية ومنع تأثيرات الضوضاء وتقميؿ مستويات التموث الضوضائي
.اليادئة عند ممارسة األنشطة البشرية

 وتحديد مصادر الضوضاء,وعمؿ تقييـ لعدد األشخاص المعرضيف لمضوضاء العالية

 وتحديد التدابير التي ستضعيا السمطات المختصة لمتعامؿ مع.التي يجب التقميؿ مستوياتيا
 ال سيما عندما يتـ تجاوز القيـ المحددة بموجب الشروط,الحاالت التي تحددىا خرائط الضجيج

.3المحددة بموجب مرسوـ مف مجمس الخدمة أو ُيتوقع أف يتـ تجاوزىا

3 °il a pris l’engagement d’obtenir toutes les autorisations nécessaires prévues à toute loi ou à
tout règlement applicable dans la province de Québec pour l’accomplissement de la fonction
de colporteur, incluant notamment celles relatives au transport et à la vente d’aliments, le cas
échéant;
4 °il est titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur la protection du
consommateur
5 °il a payé le coût du permis.
1
- 6. Le directeur a compétence pour les fins de la délivrance du permis de colporteur. Le
directeur doit délivrer un permis de colporteur ou informer le requérant de son refus de
délivrance de ce permis, le cas échéant, dans un délai d’au plus cinq jours de la date du dépôt
de la demande".
.٩6 ص,ٌٔ انسُت انسببعت ٔانعشش,٩385 ت انعذدٛخٕٚذة انكٚ انجش٠
3

Art. L. 572-6 "Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du
bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones
calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels
l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités
humaines pratiquées ou prévues.
Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et
identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées
par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État sont dépassées ou risquent de l'être".
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الفرع الثالث
أضرار التموث الضوضائي
الضوضاء مف أىـ مظاىر ومشاكؿ الحياة المعاصرة لممجتمعات الحديثة ,فيي تشكؿ نوعاً مف
التموث يؤثر عمى اإلنساف ونمط حياتو ,فيي تسبب لو أض ار اًر كثيرةً ,منيا ما ىو نفسي ,ومنيا
ما ىو عصبي ,ومنيا ما ىو فسيولوجي ,ومنيا ما ىو مركب مف ذلؾ ,كما تؤثر بطريقة غير

مباشرة عمى حياتو االقتصادية ,والتعميمية واالجتماعية؛ حيث تشكؿ الضوضاء مصد اًر آخر مف
مصادر الضغط النفسي عمى اإلنساف الذي يؤثر بدوره عمى الصحة العامة والصحة النفسية.
الضوضاء بأنيا تمؾ األصوات الضارة وغير المرغوب فييا في البيئة والتي مكف أف تقاس في
أماكف خاصة ,فيي عبارة عف أصوات غير مرغوبة ومتداخمة ,وال تؤدي إلى معنى واضح وتزيد
معدالتيا عف  31ديسبؿ ,حيث إف التموث الضوضائي مف أىـ مشاكؿ الحياة المعاصرة ,فإنيا
تشكؿ نوعا مف التموث يؤثر عمى اإلنساف ونمط حياتو فيو يسبب أضرار كثيرة لئلنساف منيا ما
ىو جسدي ونفسي وما ىو عصبي وما ىو فسيولوجي كما أنيا تؤثر بطريقة غير مباشرة عمى
الحياة االقتصادية والتعميمية واالجتماعية ,حيث يشكؿ التموث الضوضائي مصد اًر مف مصادر
الضغط النفسي عمى اإلنساف الذي يؤثر بدوره عمى الصحة العامة والصحة النفسية.
وقد أثبتت الدراسات الطبية عمى خطورة آثار الضوضاء عمى اإلنساف مف الناحية الفسيولوجية
والنفسية عمى حد سواء.4

أوالً :الضرر الجسدي:
يعد التموث الضوضائي نوع مف أنواع التموث البيئي الفيزيائي ,لما لو مف أضرار عمى فسيولوجية
وصحة اإلنساف ,في توليده ألمراض القمب والشراييف ,واإلرىاؽ السمعي والصـ المرضي.

التأثير عمى السمع:
تعد األذف جياز دقيؽ وحساس تتأثر بأي عوامؿ ضارة داخمية أو خارجية ,وتؤدى الضوضاء
إلى الفقداف المؤقت وأحيانا الدائـ لحاسة السمع ,حيث تتأثر الحواس السمعية لمعامميف بالمصانع

1

Kupolati, W. K. and Coker, A. O. & Ogunbor, J. E.: Highway Traffic Noise Level in Developing
Nations: A Case Study of University of Ibadan, Ibadan, Nigeria ,25November 2010, OIDA
International Journal of Sustainable Development, Vol. 2, No. 4, pp. 88-92
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يوماً بعد يوـ ,وقد تؤدي إلى الصمـ عمى المدى الطويؿ ,وكذلؾ يتعرض بعض العامميف في
التفجيرات إلى فقداف تاـ لمسمع نتيجة لمتدمير الكمي لمشعيرات السمعية الدقيقة.

التأثير عمى الدورة الدموية:
تؤثر الضوضاء عمى الدورة الدموية ,وتتسبب في اضطرابات بوظائؼ القمب ورفع ضغط الدـ,
وتنشئ اضطرابات في الجياز العصبي المستقؿ وتعمؿ عمى رفع السائؿ الدماغي والحبؿ
الشوكي ,وتؤخر تقمصات المعدة وتنقص مف إف ارزاتيا ,وتؤدي إلى اآلالـ العصبية والى اضطراب
في األيض البروتيني وفي تنظيـ المواد الكربوىيدراتية ,وتؤثر المثيرات السمعية عمى مستوى
الجموكوز ,لذلؾ فإف مرضى السكر يستجيبوف بحساسية أكثر لمضوضاء.
ويمكف حصر تأثير الضجيج الفسيولوجي في الصداع ,طنيف األذف ,ارتفاع ضغط الدـ,
القرح ,األرؽ ,أمراض التنفس المزمنة ,التطور السمبي لمجنيف ,نقص النشاط الحيوي ,التييج
واالنفعاؿ ,العنؼ ,والسموكيات غير االجتماعية.
فالتعرض أثناء النوـ لموجات تحت صوتية يؤدي إلى ارتجاؼ بعض أعضاء الجسـ
كالمعدة والقمب ,الذي يحفز الجسـ عمى زيادة إنتاج ىرموف الكورتيزوؿ أيضا ,الذي بدوره يرفع
ضغط الدـ ويرفع مستوى السكر أيضاً في الدـ ,وذلؾ ليزود الجسـ بالطاقة البلزمة لمواجية ىذه
الحالة الطارئة ,وعندما يكوف إنتاج ىرموف الكورتيزوؿ في تزايد مستمر يؤدي إلى إضعاؼ جياز
المناعة ,واإلصابة بارتفاع ضغط الدـ وتجمط الدماغ واضعاؼ عمؿ الغدد الصماء ,وكؿ ىذه
أف زيادة إنتاج ىرموف الكورتيزوؿ بدرجة ال
األعضاء أساسية الستمرار الحياة ,فالنتيجة ىي ّ

يتحمميا الجسـ يؤدي إلى الوفاة؛ بسبب أثاره المدمرة ألعضاء الجسـ.

ثانياً :الضرر النفسي:
يعتبر التموث البيئي وخاصة التموث الضوضائي مشكمة عالمية ليا آثار صحية عامة متنوعة
وكثيرة ,4تؤثر الضوضاء تأثي ار واضحاً عمى الحالة النفسية لئلنساف ,حيث يؤدي ارتفاع شدة
الصوت عف المعدؿ الطبيعي في البيئة إلى نقص النشاط الحيوي والقمؽ والتوتر ,وعد االرتياح
الداخمي ,االرتباؾ وقمة التفكير عند األشخاص الذيف يتعرضوف لمضوضاء ,فيناؾ أشخاص تتأثر

- Luigi Attademo: Environmental pollution and risk of psychotic disorders: A review of the
science to date, Schizophrenia Research, 6 October 2016.
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أعصابيـ بالضوضاء المستمرة ,وتتسـ تصرفاتيـ بالعصبية واالنفعاؿ ,وقد يصبح الشخص
مكتئباً ,قمقاً ,يشعر بالضيؽ والتعاسة ,4وضعؼ في التركيز والتفكير وارىاؽ ذىني وعصبي.
كما يؤدي التعرض لمضوضاء إلى حدوث تغيرات نفسية تنشأ مف تعرض المدة طويمة
لمضوضاء ومنيا ما يسمى بالتقمب المزاجي والذي يعرؼ عمميا بأنو الشعور بالفرح ثـ الشعور
بالضيؽ وبطريقة مفاجئة مما يؤدي إلى توتر عصبي ال يزوؿ إال بزواؿ مصدر الضوضاء كما
تؤدي ىذه التقمبات المزاجية إلى حدوث قمؽ وتوتر والعجز عف التعبير عف المشاعر واألحاسيس
بصفة مستمرة ,ويؤكد الباحثوف عمى وجود ارتباط بيف التموث الضوضائي والمشكبلت النفسية,
عمى اعتبار أف الضوضاء عامؿ مثير لممشقة والمشقة عامؿ سببي أو مسبب ألمراض الصحة
النفسية ,وتؤكد الكثير مف الدراسات أف التعرض لمضوضاء مرتفعة الشدة يرتبط بعدـ االستقرار
وحدة الطبع والقمؽ ,وكذلؾ تغيرات في الوجداف والمزاج.
ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بأف التموث الضوضائي يؤثر في اإلنساف تأثي اًر بالغا
يبدأ مف االنزعاج إلى الموت فيو بمثابة خطر ييدد األفراد ,التي تأثر عمى صحتيـ ,حيث تأثر
تأثي ار واضحا في الحالة الجسدية والنفسية  ,كما أنيا تأثر تأثي اًر عمى الجياز السمعي ,حيث
تسبب في ضعؼ أو فقداف القدرة السمعية.

المطمب الثاني
جريمة التموث الضوضائي
جريمة التموث الضوضائي ىي واقعة ترتكب إضرار بمصمحة حماىا القانوف وتمثؿ مساساً
بالسبلمة الجسدية والنفسية لؤلفراد ,يترتب عمييا توقيع العقوبة عمى مف يرتكبيا.

نصوص تجريم التموث الضوضائي:
قانون العقوبات:
نص المشرع المصري عمى الغرامة كعقوبة أصمية لجريمة الضوضاء في المادة
( )6/335مف قانوف العقوبات رقـ 425لسنة 4544عمى أف "يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمس
وعشريف جنيو كؿ مف ارتكب فعبلً مف األفعاؿ اآلتية-:
........-4
 - ٩د /حسٍ أحًذ شحبحّ ,انخهٕد انبٛئ ٙفٛشٔط انعظش,٩988 ,ص .٠٠6
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 -6مف حصؿ منو في الميؿ لغطاً أو ضجيج مما يكدر راحة السكاف".
كما نصت المادة ( )422مكرر مف قانوف العقوبات عمى أف "كؿ مف تسبب عمداً في إزعاج
غيره بإساءة استعماؿ أجيزة المواصبلت التميفونية ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال
تزيد عمى مائة جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.

قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت:
جرـ قانوف تنظيـ استعماؿ مكبرات الصوت أفعاؿ مرتكبييا واستعماليا دوف ترخيص مف الجيات
المختصة حيث تفرض غرامة ال تقؿ عف مائة جنيو وال تزيد عمى ثبلثمائة جنيو.

قانون المرور:
وقرر عقوبة الغرامة عمى مرتكب جريمة الضوضاء كذلؾ في قانوف المرور رقـ 22لسنة 4533
حيث فرضت غرامة ال تقؿ عف عشرة جنييات وال تزيد عمى خمسيف جنيياً كؿ مف يسير
مركبات تصدر عنيا ضوضاء سواء مف محركتيا أـ مف العادـ الذي وضع لتحسيف أداء
المحرؾ.

قانون تنظيم عمل الباعة المتجولين:
قانوف تنظيـ عمؿ الباعة المتجوليف رقـ  33لسنة 4513الذي قرر بموجبو فرض عقوبة الغرامة
عمى كؿ مخالؼ ألحكامو والق اررات المنفذة لو ,حيث إنيا تفرض عمى كؿ مف يبلحؽ الجميور
بعرض سمعو أو ممارسة حرفة داخؿ وسائؿ نقؿ الركاب كاألوتوبيس أو القطار أو المرور أو
الوقوؼ في الشوارع والمياديف واألحياء واألماكف التي يصدر بتحديدىا قرار مف وزير الداخمية ,أو
اإلعبلف عف سمعة باستعماؿ األجراس أو أبواؽ مكبرات الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب
عنيا إقبلؽ راحة الجميور ,أو بالمناداة أو بأية وسيمة أخرى في المواعيد التي يصدر بتحديدىا
قرار مف المجمس البمدي.

قانون البيئة:
قرر المشرع المصري العقوبة في قانوف البيئة رقـ  3لسنة  4551حيث نصت المادة ( )43منو
بفرض الغرامة كعقوبة عمى مف يتسبب في إحداث الضوضاء فييا "يعاقب بغرامة ...كؿ مف
خالؼ أحكاـ المادة 16منو "...والتي تقضي بفرض الغرامة كعقوبة عمى مف يتسبب في إحداث
الضوضاء نيا اًر.
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قانون المحال العامة:
حظر قانوف المحاؿ العامة رقـ  334لسنة  4512بعض األفعاؿ التي تسبب التموث
الضوضائي ,ونصت المادة ( )66عمى أف ال يجوز في المحاؿ العامة العزؼ بالموسيقي أو
الرقص أو الغناء أو ترؾ الغير يقوموف بذلؾ أو حيازة مذياع إال بترخيص خاص مف اإلدارة
العامة لمرخص أو فروعيا باالتفاؽ مع المحافظ أو المدير بعد أداء الرسوـ المقررة .
وعاقب في المادة ( )33في حالة المخالفة بالحبس مدة ال تتجاوز ثبلثة شيور و بغرامة ال
تتجاوز عشرة جنييات أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ويجوز الحكـ بمصادرة األدوات التي استعممت
في ارتكاب الجريمة.

قانون العمل:
اىتـ قانوف العمؿ رقـ  46لسنة  6113بتأميف بيئة العمؿ ,وألزـ المنشآت بتوفير وسائؿ السبلمة
والصحة المينية في أماكف العمؿ بما يكفؿ الوقاية مف مخاطر التموث الضوضائي ,أكدت المادة
( )614عمى تمتزـ المنشأة وفروعيا بتوفير وسائؿ السبلمة والصحة المينية وتأميف بيئة العمؿ
في أماكف العمؿ بما يكفؿ الوقاية مف المخاطر الفيزيائية منيا الضوضاء واالىت اززات ومخاطر
االنفجار.
ونصت المادة( )612عمى العقوبات المقررة لمخالفة المحافظة عمى بيئة العمؿ
والسبلمة والصحة عمى أف "يعاقب كؿ مف يخالؼ أيا مف أحكاـ الكتاب الخامس بشأف السبلمة
والصحة المينية وتأميف بيئة العمؿ والق اررات الصادرة تنفيذا لو بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة
أشير وبغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو و ال تجاوز عشرة آالؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف .
وتكوف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عمييما في الفترة السابقة وجوبيتيف إذا ترتب عمي
الجريمة الوفاة أو اإلصابة الجسيمة .وتضاعؼ الغرامة في حالة العود".

الفرع األول
أركان جريمة التموث الضوضائي
كؿ جريمة ال تقوـ ما لـ يكف ليا أركاف تتجسد بكياف مادي يظير لمعالـ الخارجي ,وىذا الكياف
ىو ركنيا المادي شأنيا شأف بقية الجرائـ المنصوص عمييا في التشريعات الجنائية التي تستمزـ

23

لقياميا توفر ىذا الكياف بعناصره فضبلً عف الكياف النفسي الذي يتجسد بنفسية الجاني ,وىذا
الكياف ىو ركنيا المعنوي وعميو فاف جريمة التموث الضوضاء تتحقؽ بركنيف مادي ومعنوي.

أوالً :الركن المادي:
يقوـ الركف المادي لمجريمة -كقاعدة عامة – عمى مجموعة مف العناصر المادية التي تمحؽ
ضر اًر ما بالمصمحة التي يحمييا القانوف الجنائي ,فبل توجد جريمة بغير ركف مادي أو نشاط أو
سموؾ إرادي .فيقصد بالركف المادي العمؿ الخارجي التي تظير بو الجريمة إلى العالـ الخارجي,
سواء تـ ذلؾ بالفعؿ أو المساعدة بحسب كؿ جريمة عمى حدة.
يمزـ لقياـ الركف المادي لجريمة التموث الضوضائي توافر عناصره ثبلثة ,السموؾ
اإلجرامي ,والنتيجة اإلجرامية وعبلقة السببية بيف السموؾ والنتيجة ,وتعد جريمة التموث
الضوضائي مف الجرائـ الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر المجرد.

السموك اإلجرامي:
تقوـ جريمة التموث الضوضائي إذا ارتكب الجاني سموكاً محظور قانوناً يتمثؿ في األصوات
الصاخبة والضوضاء الشديدة التي مف شأنيا تعكير راحة األفراد أياً كاف مصدره ,كما لو قاـ
باستعماؿ مكب ارت الصوت التي تعد مف ابرز مصادر الضوضاء حيث يستخدميا الباعة
المتجوليف لمترويج عف بضائعيـ لجمب انتباه الزبائف أو إذا استخدميا الفاعؿ في الطريؽ العاـ
والشوارع كوسيمة لمدعاية والمرشحيف في االنتخابات أو استخدميا لئلعبلف عف حالة وفاة شخص
أو في مواسـ التخفيضات حيث تتنافس محبلت بيع المبلبس فيما بينيا لجمب الزبائف ,أو
استخداـ أجيزة التنبيو بالمركبة.
ويتحقؽ باستعماؿ مكبرات الصوت في المدارس بشكؿ يقمؽ راحة المنازؿ المجاورة ليا,
فسكاف ىذه المنازؿ ال يمكنيـ كما يفعموف بالنسبة ألجيزة التمفاز أو الراديو إغبلقيا إذا أرادوا,
فيذه المكبرات تقتحـ حياتيـ وتقمؽ راحتيـ.
ويعد الشخص مرتكب لجريمة التموث الضوضائي إذا استخدـ مكبرات الصوت في حفمة
ّ

زفاؼ أو عزاء في وقت الراحة ,وأيضاً إذا قاـ بإطبلؽ األعيرة النارية داخؿ المدف أو القرى ألي
سبب كاف سواء في حفمة زفاؼ أو مأتـ أو غيرىا مف المناسبات.
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يعد الشخص كذلؾ مرتكباً لجريمة التموث الضوضائي إذا أقاـ مشروعاً صناعياً أو تجارياً
وّ
بصورة مخالفة ألحكاـ القوانيف ذات الصمة بتحديد مواقع الصناعات التي يجب أف تكوف خارج
التصاميـ األساسية لممدف بمعنى إذا أقاـ شخص مشروعاً صناعياً يحدث ضوضاء كمصنع
لمبواخر أو السفف في منطقة سكنية يقع تحت طائمة عقاب جريمة التموث الضوضائي فضبلً عف
إف ضجيج المصانع وورش إصبلح السيارات والمحاـ وغيرىا مف المحبلت المقمقة لمراحة التي
تيدد حياة وصحة األفراد وتكدر راحتيـ السيما إذا أقيمت في المناطؽ السكانية.
فضبلً عف ذلؾ يعد الشخص مرتكباً لجريمة التموث الضوضائي إذا ما استخدـ آلة التنبيو في
الشارع أو الطرؽ العامة في غير الحاالت الضرورية التي تدعو إلى استخدامو أو تفادي خط اًر
محتمبلً ,ومف ثـ استخدمت آلة التنبيو في حاالت يعتبرىا المشرع ضرورية كأف يستخدـ سائؽ
سيارات اإلسعاؼ أو الطوارئ المنبو عند قيامو بواجبو لترؾ الممر األيسر لو عمى سبيؿ المثاؿ
نصت المادة( )22لسنة 4533مف قانوف المرور المصري عمى أف "ال يجوز استعماؿ أجيزة
التنبيو إال في حالة الضرورة ."...فبل يعد مرتكباً لجريمة التموث الضوضائي واف زادت عف الحد
المسموح بو ألنو ىناؾ ضرورة منحيا القانوف لو وبموجبيا استخدـ ذلؾ المنبو.

النتيجة اإلجرامية:
تعرؼ النتيجة بأنيا األثر المترتب عمى السموؾ والذي يقر المشرع العقاب عميو ,وىي العنصر
الثاني مف عناصر الركف المادي لمجريمة ,وتتمثؿ النتيجة اإلجرامية في حدوث الضوضاء أو
الضجيج الذي يكدر راحة األفراد ,وييدؼ المشرع مف تجريميا حماية صحة اإلنساف مف أي
ضرر أو أذى ,وحماية أمنو مف أي شيء يكدره.
فقد اشترط المشرع المصري لمعقاب عمى جريمة التموث الضوضائي أف يترتب عمى فعؿ
الضجيج حدوث تكدير لراحة السكاف ,وفقاً لما جاء بالمادة ( )6/635مف قانونو العقوبات "مف
حصؿ منو في الميؿ لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكاف" ,سواء أدى ىذا التكدير إلى إصابة
المجني عميو بالتوتر أو عدـ التركيز أو إصابتو بارتفاع ضغط الدـ ,أو غير ذلؾ مف األمور
التي مف شأنيا تكدير الراحة.
أف يترتب عمى التموث الضوضائي المساس بالسبلمة الجسدية أو النفسية لئلنساف,
كإصابة المجني عميو باضطراب عصبي أو اإلصابة بالصمـ الكمي أو الجزئي نتيجة حدوث
الضوضاء ,وفي تمؾ الحالة يكوف السموؾ اإلجرامي مكوناً لجريمة المساس بالسبلمة الجسدية,
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مثؿ أفعاؿ الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة ,فبلبد مف التوسع في اصطبلح الضرب
والجرح ,بحيث يشمؿ الضوضاء التي مف شانيا المساس بالسبلمة الجسدية لؤلفراد ,مثمما فعؿ
المشرع الفرنسي ,وسع مف نطاؽ التجريـ ,حيث أضاؼ لفظ العنؼ(,( DES VIOLENCES
وقد ساوي المشرع في العقوبة بيف العنؼ النفسي والمادي.4

عالقة السببية:
أف يؤدي السموؾ الذي ارتكبو الفاعؿ إلى النيؿ مف الحؽ أو المصمحة التي يرى المشرع بأنيا
جديرة بالحماية بتعريضيا لمخطر ,كأف يكوف استخدامو لمكبرات الصوت أو اآلالت التنبيو في
غير الحاالت المسموح بيا والضرورية يؤدي إلى تعريض راحة المواطنيف وىدوئيـ لمخطر.

ثانياً :الركن المعنوي
ترتكب جريمة التموث الضوضائي بصورة عمدية وىذا األمر يتطمب توفر قصداً جنائياً ,والقصد
االحتمالي الذي يحقؽ نتائج ال يريدىا الفاعؿ ولكنو توقعيا وأقدـ عمييا قاببلً المخاطرة بحدوثيا
وقد ترتكب بصورة غير عمدية أيضا .
وفي ضوء ذلؾ يتحقؽ الركف المعنوي في جريمة التموث الضوضائي (التموث السمعي)
إذا عمـ الجاني باف استعماؿ وسائؿ البث كمكبرات الصوت سواء لترويج البضائع أو لمدعاية أو
لغرض إقامة الحفبلت ومراسيـ القراف السيما أوقات الميؿ داخؿ المدف أو القرى واف إطبلقو
لمعيارات النارية مف األسمحة النارية كالمسدس أو البندقية أو بندقية الصيد ألي سبب كاف سواء
إلقامة حفؿ زفاؼ أو غيرىا مف المناسبات.
وعممو كذلؾ بأف إقامتو لمشروع صناعي في منطقة سكنية كصناعة السفف والطائرات
والحديد والصمب والصناعات المعدنية ومعامؿ التكرير والبتروؿ ومصانع السيارات وصناعة
النسيج والزجاج والمناجـ وورش النجارة وتقطيع الخشب ومصانع الورؽ وورش إصبلح السيارات
والمحاـ وغيره ,واف استخدامو آللة التنبيو في غير الحاالت الضرورية التي تدعو إلى استخدامو
أو تفادي خطر محتمؿ ,واف الحديث أو الكبلـ مع الغير بصوت مرتفع يشكؿ جريمة التموث
الضوضائي التي تعرض حياة الناس لمخطر فقد تسبب فضبلً عف إقبلؽ راحتيـ إصابتيـ بعاىة
نفسية أو جسدية ,كإصابتيـ بالقمؽ أو التوتر النفسي ,أو إصابتيـ بفقداف أو احد حواسيـ
1

Art. 222-14-3 "(L. no 2010-769 du 9 juill. 2010, art. 31) Les violences prévues par les
dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il
s'agit de violences psychologiques".
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كالسمع ,أو تؤدي إلى وفاة احدىـ السيما إذا كاف مصاب بمرض مف أمراض جياز الدوراف,
فيذا الجياز يصاب بانقباضات شديدة في معظـ الشراييف إذا تعرض الجسـ لمضوضاء الشديدة
ابتداء ومع ذلؾ
فمف الممكف أف تؤدي إلى نتائج خطرة توقعيا ولكنو ال يريدىا وال يسعى إلييا
ً

أقدـ عمييا قاببلً المخاطرة بحدوثيا أما إذا ارتكب الشخص أي فعؿ مف األفعاؿ المسببة لجريمة
التموث الضوضائي دوف حيطة أو حذر ,فانو يكوف مرتكباً لجريمة التموث الضوضائي بصورة
غير عمدية التي يستمزـ لقياميا توفر الخطأ في فعمو.

الفرع الثاني
عقوبة جريمة التموث الضوضائي
سعت غالبية الدوؿ إلى إصدار الكثير مف النصوص التشريعية التي تحاوؿ بيا بصفة أساسية
مكافحة التموث الضوضائي.
تضمف قانوف العقوبات والقوانيف البيئية المتعمقة بالتموث الضوضائي النص عمى بعض
العقوبات التي توقع عمى مرتكب جريمة التموث الضوضائي.

أوالً :عقوبة جريمة التموث الضوضائي في القانون المصري:
نص المشرع المصري عمى الغرامة كعقوبة أصمية لجريمة الضوضاء وذلؾ بنص المادة ()335
مف قانوف العقوبات رقـ 425لسنة 4544عمى أف يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمس وعشريف جنيو
كؿ مف ارتكب فعبلً مف األفعاؿ اآلتية-:
 -4مف ركض في الجيات المسكونة خيبلً أو دواب أخرى أو تركيا تركض فييا.
 -6مف حصؿ منو في الميؿ لغطاً أو ضجيج مما يكدر راحة السكاف.
يتبيف أف قانوف العقوبات المصري قد خبل مف تقرير عقوبة سالبة لمحرية عمى مرتكبي جريمة
التموث الضوضائي ,وذلؾ مف أوجو القصور التي تشوب التشريع الجنائي المصري ,فعدـ تقرير
العقوبة السالبة لمحرية عمى تمؾ الجريمة ال شؾ أنو يشجع األفراد عمى ارتكاب الجريمة نظ اًر
لضآلة العقوبة .كما أنو لـ يجرـ التموث الضوضائي الذي يحدث نيا اًر ,لذلؾ نقترح تعديؿ الفقرة
الثانية مف المادة ( )335عقوبات وذلؾ بتجريـ التموث الضوضائي الذي يحدث نيا اًر دوف أف
يقتصر عمى التموث الضوضائي الذي يحدث ليبلً.
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وكذلؾ ما جاء في قانوف تنظيـ استعماؿ مكبرات الصوت الذي يجرـ أفعاؿ مرتكبييا

واستعماليا دوف ترخيص مف الجيات المختصة حيث تفرض غرامة ال تقؿ عف مائة جنيو وال
تزيد عمى ثبلثمائة جنيو ,وكذلؾ نص عمى عقوبة الغرامة عمى مرتكب جريمة الضوضاء في

قانوف المرور المصري رقـ 22لسنة  4533حيث فرضت غ ارمة ال تقؿ عف عشرة جنييات وال
تزيد عمى خمسيف جنيياً كؿ مف يسير مركبات تصدر عنيا ضوضاء سواء مف محركتيا أـ مف

العادـ الذي وضع لتحسيف أداء المحرؾ.

فضبلً عف قانوف تنظيـ عمؿ الباعة المتجوليف المصري رقـ  33لسنة 4513الذي قرر

بموجبو فرض عقوبة الغرامة عمى كؿ مخالؼ ألحكامو والق اررات المنفذة لو ,حيث إنيا تفرض

عمى كؿ مف يبلحؽ الجميور بعرض سمعو أو ممارسة حرفة داخؿ وسائؿ نقؿ الركاب

القطارت أو المرور أو الوقوؼ في الشوارع والمياديف واألحياء واألماكف التي
ا
كاألوتوبيس أو
يصدر بتحديدىا قرار مف وزير الداخمية ,أو اإلعبلف عف سمعة باستعماؿ األجراس أو أبواؽ

مكبرات الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنيا إقبلؽ راحة الجميور ,أو بالمناداة أو بأية
وسيمة أخرى في المواعيد التي يصدر بتحديدىا قرار مف المجمس البمدي.

فضبلً عف ذلؾ قرر المشرع المصري ىذه العقوبة في قانوف البيئة رقـ  3لسنة 4551

حيث نصت المادة ( )43عمى أف يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة ( 16فقرة أولى ) مف ىذا
القانوف بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة جنيو وال تزيد عمى ألفى جنيو مع الحكـ بمصادرة األجيزة

والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

فرض المشرع الغرامة كعقوبة عمى مف يتسبب في إحداث الضوضاء لكؿ مف خالؼ أحكاـ المادة
.416

نصت المادة( )44مف قانوف الباعة المتجوليف المصري رقـ  33لسنة..." :4513وفي حالة
العود يعاقب المخالؼ بغرامة...أو الحبس أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف".

العقوبات التكميمية:
 -المصادرة:

َ ٩ظج انفمشة انثبَٛت يٍ انًبدة( )4٠عهٗ أٌ "ٔعهٗ انجٓبث يبَحت انخشخٛض يشاعبة أٌ ٚكٌٕ يجًٕع األطٕاث انًُبعثت
يٍ انًظبدس انثببخت ٔانًخحشكت ف ٙيُطمت ٔاحذة فَ ٙطبق انحذٔد انًسًٕح بٓب ٔ.انخأكذ يٍ انخضاو انًُشأة ببخخٛبس اٜالث
ٔانًعذاث انًُبسبت نضًبٌ رنك ٔ.حب ٍٛانالئحت انخُفٛزٚت نٓزا انمبٌَٕ انحذٔد انًسًٕح بٓب نًسخٕٖ انظٕث ٔيذة انفخشة
انضيُٛت نهخعشع نّ".
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ىي االستيبلء عمى ماؿ المحكوـ عميو في جناية أو جنحة أو عمى األشياء التي ضبطت أو

استخدمت في ارتكابيا أو كانت محبلً ليا أو كانت حصيمة ارتكابيا وتنقؿ ممكيتيا إلييا بدوف
تعويض ,وتفرض ىذه العقوبة عمى مرتكب جريمة التموث الضوضائي.

ونص قانوف البيئة رقـ 1لسنة 4551المصري في المادة  43عمى أف يعاقب ....مف يرتكب
جريمة الضوضاء مع مصادرة األجيزة والمعدات المستخدمة في تجاوز الحدود المسموح بيا لشدة
الصوت.

التدابير االحترازية:
تفرض عمى الشخص الذي ارتكب فعبلً يعده القانوف جريمة خطرة عمى سبلمة المجتمع ,وىذه

التدابير أما سالبة لمحرية أو مقيدة ليا أو سالبة لمحقوؽ ,وحرصت التشريعات البيئية الحديثة عمى
النص عمى مجموعة مف التدابير االحت ارزية ,ومف بيف ىذه التدابير التي تتناسب مع طبيعة

جريمة التموث الضوضائي كحظر ممارسة النشاط ,وسحب إجازة ممارسة النشاط ,والتعيد بحسف
السموؾ ,وغمؽ المحؿ.

 -4حظر ممارسة النشاط :وىو الحرماف مف حؽ مزاولة مينة أو حرفة أو نشاط صناعي أو
تجاري أو فني تتوقؼ مزاولتو عمى إجازة مف السمطة المختصة قانوناً.
 -6سحب الترخيص :سحب إجازة النشاط ىو تدبير يفرض عمى مف يرتكب جريمة عف
طريؽ وسيمة كاستخدامو اللة التنبيو في غير الحاالت التي أجازىا القانوف حيث إنو تدبير
يسيـ بدرجة كبيرة في الحد مف التموث الضوضائي وبالتالي حماية السكينة العامة.
 -3غػمؽ المنشأة :منع المنشأة مف مباشرة نشاطيا في مكاف ارتكاب الجريمة الذي يشكؿ خط اًر
عمى السكينة العامة ,فالغمؽ ينصب في جانبو األكبر عمى تقييد أو منع حؽ الفرد في استغبلؿ
ذلؾ المحؿ الذي يممكو أو يستأجره لتحقيؽ غرضو منو ,ويختمؼ الغمؽ عف المصادرة ,مف حيث
إف المحؿ المغمؽ ال ي صبح ممكا لمدولة وانما يبقى دائماً ممكاً لصاحبو حتى لو كاف الغمؽ
نيائياً ,ويستتبع الغمؽ حظر ممارسة النشاط أو التجارة أو الصناعة نفسيا في المحؿ ذاتو سواء
كاف ذلؾ بواسطة صاحب المحؿ أو احد أفراد أسرتو أو أي شخص آخر يكوف المحكوـ عميو قد
أجر لو المحؿ أو تنازؿ لو عنو بعد وقوع الجريمة كما أف ىذا التدبير تفرضو المحكمة عمى
شخص ارتكب جناية أو جنحة.
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وقد نصت بعض القوانيف عمى غمؽ المنشأة ,4مثؿ القانوف رقـ  334لسنة  4512الذي نص
عمى غمؽ المحؿ إداريا في حالة وجود خطر داىـ عمي الصحة العامة أو عمي األمف العاـ.6

ثانياً :عقوبة جريمة التموث الضوضائي في التشريع المقارن:
لقد سبؽ وبيننا عقوبة مرتكب جريمة التموث الضوضائي في القانوف المصري ,وىناؾ العديد مف
التشريعات المقارنة نصت عمى عقوبة مرتكب جريمة التموث الضوضائي.

القانون الفرنسي:
نص القانون الفرنسي عمى حظر الضوضاء ,حيث أكدت المادة ( 3 )1-4332مف البلئحة
التنفيذية لقانوف الصحة العامة بموجب القرار رقـ  4611-6143الصادر أغسطس 6143
بشأف الوقاية مف مخاطر الضوضاء وتضخـ األصوات ,1عمى عدـ جواز إحداث أي ضوضاء
بصفة متكررة أيا كاف نوعيا أو مدتيا ,وتؤثر عمى السكينة العامة أو الصحة العامة لئلنساف,
سواء في مكاف عاـ أو خاص ,إذا تسبب الشخص في إحداثيا أو ما إذا كاف مف خبلؿ شخص
ما ,أو آلة أو الحيواف مسئوؿ عنو.
جرـ قانوف العقوبات الفرنسي ,المكالمات التميفونية التي تؤدى إلى إزعاج اآلخريف
واإلخبلؿ بالسكينة ,حيث نصت المادة( )42-666مف قانوف العقوبات عمى أف "يعاقب بالحبس
لمدة عاـ وغرامة قدرىا  41ألؼ يورو كؿ مف قاـ بإجراء مكالمات تميفونية مزعجة(القانوف رقـ
 6113-635الصادر  44مارس  1)6113بصفة ( )réitérésمتكررة (القانوف رقـ -433
 6141الصادر  1أغسطس  ,2)6141أو االستمرار في إرساؿ الرسائؿ عف طريؽ االتصاالت
اإللكترونية ,أو اإلزعاج عف طريؽ إحداث ضوضاء تؤدى إلى زعزعة السكينة لآلخريف".3
َ ٩ظج انًبدة  ٩8يٍ لبٌَٕ انًحبل انخجبسٚت ٔانظُبعٛت سلى  453نسُت  ٩954عهٗ ْزا اإلجشاء عهٗ أٌ "ٚ ...جٕص نهمبض ٙأٌ ٚحكى
بإغالق انًحم انًذة انخٚ ٙحذدْب ف ٙانحكى أٔ إغاللّ أٔ إصانخّ َٓبئٛب".
 ٠انًبدة ( )٠9يٍ انمبٌَٕ سلى  37٩نسُت  ٩956ف ٙشأٌ انًحبل انعبيت.
3
)Art. R. 1336-5 "(Décr. no 2017-1244 du août 2017, art. 1er-II, en vigueur au plus tard le 1er oct. 2018
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit
elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde
ou d'un animal placé sous sa responsabilité".
4
JORF n°0185 du 9 août 2017 ,texte n° 22 Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

-JORF n°66 du 19 mars 2003 page 4761,texte n°1. - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour
la sécurité intérieure.
6
- JORF n°0179 du 5 août 2014 page 12949, texte n° 4, LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
7
- Art. 222-16 " Les appels téléphoniques malveillants (L. no 2003-239 du 18 mars 2003,
art. 49) «réitérés (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 39) « les envois réitérés de messages
5
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يتبيف مف النص السابؽ أف قانوف العقوبات الفرنسي عاقب بالحبس كؿ مف يقوـ بإجراء
مكالمات تميفونية مزعجة وبصفة متكررة ,تعكر صفو اآلخريف.
ويمزـ الكتماؿ أركاف تمؾ الجريمة ولكي يطبؽ نص تمؾ المادة توافر العنصر المادي
المتمثؿ في تكرار الفعؿ ويشمؿ جميع مصادر الضوضاء ويمكف أف تصدر األفعاؿ مف إنساف
أو حيواف ,ويمكف أف يحدث في مكاف عاـ أو خاص ,وكذلؾ الركف المعنوي المتمثؿ في النية
الظاىرة لتعكير صفو السبلـ والسكينة سواء بالمكالمات الياتفية أو اإلزعاج عف طريؽ إحداث
ضجيج.4
وعمى ىذا النحو قضت محكمة النقض الفرنسية الجنائية برفض استئناؼ المتيـ وتأييد
الحكـ الصادر ضده ,حيث تخمص وقائع القضية قياـ شخص يدعى مارؾ(  )Mark Xبإصدار
أصوات الطبؿ لمدة ساعتيف مما أزعج جيرانو ومنيـ سيدة بالغة مف العمر  33عاـ والتي أكدت
صدور الضجيج الذي أثر عمى حالتيا الصحية ,وأكد عمى ذلؾ أيضاً جار آخر ,ولـ يتوقؼ عف
ذلؾ إال بعد تدخؿ الشرطة ,كما ثبت في حقو وجود عدة شكاوى لقيامو باإلزعاج المتكرر ,لذلؾ
قضت محكمة االستئناؼ ريف ( )RENNESفي حكميا األوؿ بحبس المتيـ ستة أشير مع
إيقاؼ التنفيذ ووضعو تحت الم ارقبة لمدة عاميف لقيامة بتعكير صفو اآلخريف مف خبلؿ تكرار
إحداث الضوضاء لمخالفتو لممادة ( 42-666مف قانوف العقوبات) ,باإلضافة إلى مسئوليتو
المدنية ,وعميو استأنؼ المتيـ الحكـ الصادر أماـ محكمة النقض ,إال أف المحكمة رفضت
استئنافو مستندة إلى أف المتيـ قاـ بتكرار تمؾ األفعاؿ ,6وذلؾ مما يعكس نيتو الواضحة إليذاء
جيرانو.3
كما نصت المادة ( )R6-263مف قانوف العقوبات عمى أف "يعاقب كؿ مف أحدث
ضوضاء أو إزعاجاً أثناء اليدوء والسكينة الميمية لآلخريف بالغرامة المالية المقررة لمخالفات
ً

المستخدـ أو الذي أُعد
الدرجة الثالثة ,وقد يخضع المتيـ لعقوبات إضافية كمصادرة الشيء ُ
»malveillants émis par la voie des communications électroniques» ou les agressions sonores
en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende". code pénal.
1
- Geneviève CASILE-HUGUES- Jean-Baptiste PERRIER: Appels téléphoniques
malveillants et agressions sonores, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, janvier
2008,p6 et s.
2
- Cour de cassation – Chambre criminelle – 25 octobre 2000 – n° 99-87.371.
3
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2002 – n° 02-81.356.
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ويعاقب بذات العقوبة كؿ مف سيؿ ,عف طريؽ المساعدة والتحريض عمى
الرتكاب الجريمةُ .

إعداد".4

وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية في حكـ ليا بغرامة 211فرنؾ – 211يورو حالياً-
عمى شخص قاـ بعزؼ موسيقى بصوت مرتفع جداً بصفة يومية مما أدى إلى إزعاج جيرانو,6
ألف ذلؾ يعد انتياكاً ألحكاـ المادة 6-263مف قانوف العقوبات ,وفي حكـ آخر قضت المحكمة
نفسيا بغرامة 611يورو لشخص قاـ بإزعاج اآلخريف بسبب نباح كمبو  ,فيذه األفعاؿ اعتبرىا
القضاء الفرنسي مف أنواع العنؼ الذي يعاقب عميو.
مما تقدـ يتبيف لنا أف األفعاؿ الماسة بالسبلمة والسكينة النفسية ال يشترط فييا وسيمة
معينة إلحداثيا ,حيث تناؿ األفعاؿ المادية والمعنوية مف السبلمة البدنية والنفسية ,كالمكالمة
الياتفية المزعجة التي يقصد بيا الجاني إحداث إخبلؿ باألمف والسكينة أو الضوضاء.
كما جرـ المشرع الفرنسي الضوضاء الناشئة عف بعض الميف ,حيث صدر قرار بتاريخ
 43يناير  4551مف قبؿ الدائرة الجنائية في المحكمة العميا ,بمنع المزارعيف مف استخداـ
ليبلؿ ,وذلؾ بعد تقديـ الجيراف المجاوروف شكاوى ,وخاصة األسر التي لدييا
مضخات الري
ً
أطفاؿ صغار وسببت في اضطراب نوميـ ,وتجريـ الضوضاء الناتجة عف العمؿ بعض الميف,
وخاصة في نياية الصيؼ الذي خمؽ مشاكؿ خطيرة لمزراعة .وذلؾ عند قياـ المزارعيف لري
أراضييـ ,وذلؾ باستخداـ مضخة ,التي تعمؿ الميؿ وتسبب في إحداث الضوضاء.3
كما تفرض عقوبة إضافية عمى األشخاص الطبيعييف الذيف ارتكبوا جريمة التموث
الضوضائي بمصادرة األجيزة أو المعدات الصوتية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

1

- Art. R. 623-2 "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également
la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction" code pénal.
2
- Cour de cassation, Chambre criminelle,24 février 1999, n° 98-81.794.
3
- Georges Levasseur: Les éléments constitutifs du tapage nocturne, RSC, N° 04 du
14/12/1990, p.791.
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 مف قانوف6-464  المنصوص عميو في المادة,ىذا باإلضافة إلى مسئولية الشخص االعتباري
 تتكبد عقوبة مصادرة41-4332 ,R41-4332  عف الجرائـ المذكورة في المادتيف,العقوبات
4

.األجيزة أو المعدات الصوتية التي استخدمت الرتكاب الجريمة

)مف البلئحة التنفيذية لقانوف الصحة العامة عمى شروطR 4-4332( كما نصت المادة
وضوابط لتحديد مستوي الضوضاء في األماكف العامة المغمقة أو المفتوحة التي تمارس أنشطة
4  ديسيبؿ ألكثر مف41 تنطوي عمى إصدار أصوات عالية كوف مستوى صوتيا أعمى مف
.ساعات
 ويمتزـ باحتراـ مجموعة مف,بحيث يمتزـ مشغؿ الخدمة بالحفاظ عف سبلمة الجميور
 إتاحة, واببلغ الجميور عف مخاطر السمع,الضوابط بشأف شدة الضوضاء ومستويات الصوت
.6المعمومات البلزمة لمجميور مف أجؿ حماية السمع

1

Art. R. 1336-1 "(Décr. no 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1er-III, en vigueur au plus tard le 1er oct.
2018) Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des
dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies aux [articles] R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de
confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction".
2
Art. R. 1336-1 (Décr. no 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1er-I, en vigueur au plus tard le 1er oct.
2018) I. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du
public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le
niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A
équivalents sur 8 heures.
II. — L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la
responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est
tenu de respecter les prescriptions suivantes:
1 Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression
acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur
15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux
enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94
décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes;
2 o Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est
exposé et conserver ces enregistrements;
3o Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en
décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé;
4o Informer le public sur les risques auditifs;
5o Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au
type de public accueilli dans les lieux;
6o Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours
desquels[desquelles] le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80
décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2o et 3o ne sont exigées que pour les
lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o ne s'appliquent qu'aux
lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
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ونصت المادة ( )R 41-4332عمى العقوبة عند مخالفة الشروط والضوابط المنصوص
عمييا في المادة سالفة الذكر بالغرامة المالية المقررة لمخالفات الدرجة الثالثة.4

القانون الجزائري:
نصت المادة  116مكرر مف قانوف العقوبات عمى أف "يعاقب بغرامة مف  411إلى 4111دج
كما يجوز أيضا أف يعاقب بالحبس لمدة عشرة أياـ عمى األكثر األشخاص وشركاؤىـ في
مشاجرات أو االعتداء أو أعماؿ عنؼ أو مف يمقوف عمدا مواد صمبة أو قاذورات عمى شخص.
يعاقب بنفس العقوبة مف يقمؽ راحة السكاف بالضجيج أو الضوضاء أو التجمير ليبل باستعماؿ
أدوات رنانة أو زاحـ باأللعاب الجماعية أو بأية وسيمة أخرى في األماكف العمومية أو في
األماكف المعدة لمرور الجماىير".

القانون البحريني:
نص في المادة ( ) 651مف قانوف العقوبات البحريني "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة
أشير أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسيف دينا ار مف تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعماؿ
أجيزة المواصبلت السمكية أو البلسمكية".
وكذلؾ في المادة()43مف قانوف البيئة التي الزمت جميع األشػخاص والمشروعات ,عند
مباشرة األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرىا ,وخاصة عند تشغيؿ اآلالت والمػعدات والمركبات
واستخداـ آالت التنبيػػو ومكبرات الصوت ,بعدـ تجاوز الحدود المسموح بيا لشدة الصوت وفؽ ما
يقرره جياز البيئة.
وبغرمة ال تزيد عمى
ا
تدخؿ بتجريـ الضجيج أو الضوضاء ,بحيث يعاقب بالحبس
خمسيف ألؼ دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يحدث الضوضاء وفقا حكـ المادة ()43
سالفة الذكر ,ويجوز لممحكمة أف تقضي باإلضافة لذلؾ بغمؽ األماكف التي يكوف العمؿ فييا
مصد اًر لمتموث وذلؾ لمدة ال تجاوز ثبلثة أشير ,فإذا تكررت المخالفة جاز لممحكمة أف تحكـ
Les dispositions prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles
cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création
artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions
de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1o à 6o".
1
Art. R. 1336-14 "(Décr. no 2017-1244 du 7 août 2017, art. 1er-III, en vigueur au plus tard le 1er oct.
2018) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne
visée au deuxième alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux
1o, 2o et 3o de ce même article".
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بإلغاء الترخيص .وال يمنع تطبيؽ العقوبات المنصوص عمييا في ىذه المادة ,مف الحكـ بإؿ ا زـ
المخالؼ بجميع النفقات الناجمة عف معالجة األضرار البيئية ,وكذلؾ الحكـ بالتعويضات التي قد
تترتب عف ىذه األضرار.
ولما كاف المشرع البحريني قد تد ا رؾ اف تكوف العقوبة لمضوضاء اشد في أي قانوف
آخر فقد نص في ديباجة المادة ( )65مف قانوف البيئة عمى مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقوبة أشد
ينص عمييا قانوف أخر ,فيؤخذ بالعقوبات األشد في قانوف العقوبات.
فقد حظر المشرع البحريني الضوضاء باستخداـ البواؽ أو أجيزة التنبيو ,وحمى البيئة
بصورة غير مباشر في المادة ( ) 65مف قانوف رقـ ( )63لسنة  6141بإصدار قانوف المرور
المعدؿ بالنص ال يجوز تركيب أجيزة تنبيو أو أبواؽ ىوائية أو ما يماثميا مف أجيزة أو مصابيح
أو وضع ستائر معدنية أو غيرىا مف األشياء التي تحجب الرؤية ,أو أي ممصقات أو إعبلنات
شعارت أو عبارات عمى أي مف أجزاء المركبة الداخمية أو الخارجية إال طبقا لمشروط
ا
أو
القرارت الصادرة تنفيذ ا ليذا القانوف ,وفي حالة
اإلجرءات التي تحددىا البلئحة التنفيذية و ا
و ا
إزلتيا عمى نفقة المخالؼ والحكـ بمصادرتيا.
المخالفة جاز ضبطيا أو ا
وعاقب في المادة ( )11مف نفس القانوف عمى الحاالت التي فييا إزعاج او تمويث لمبيئة  :مع
عدـ اإلخبلؿ بالتدابير المقررة وفؽ ا ألحكاـ ىذا القانوف أو بأية عقوبة أشد منصوص عمييا في
أي قانوف آخر ,يعاقب بغ ا رمة ال تقؿ عف عشريف دينا ا ر وال تجاوز مائة دينار كؿ مف
ارتكب فعبل مف األفعاؿ اآلتية:
- 3تسيير مركبة في الطريؽ العاـ تصدر منيا أصوات مزعجة ,أو ينبعث منيا دخاف كثيؼ أو
ارئحة كريية ,أو يتطاير مف حمولتيا أو تسيؿ منيا مواد قابمة لبلشتعاؿ أو مضرة بالصحة أو
مؤثرة عمى صبلحية الطريؽ لممرور أو يتساقط مف حمولتيا أشياء تشكؿ خطر عمى مستعممي
الطريؽ العاـ أو تؤذييـ .وتضاعؼ العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي مف األفعاؿ المشار
إلييا في ىذه المادة خبلؿ سنة مف تاريخ الحكـ عميو.

القانون السوري:
نصت المادة  311مف قانوف العقوبات عمى أف يعاقب بالغرامة....أ -مف أحدث ضوضاء أو
لغط عمى صورة تسمب راحة األىمييف وكذا مف حرض عمى ىذا العمؿ أو اشترؾ فيو.

35

ونصت المادة ( )312مف قانوف العقوبات السوري عمى أف مف عرض عمى الطريؽ
العاـ بدوف ترخيص يا نصيب أو أي لعبة أخرى وأزعج المارة عوقب بالحبس التكديري.
ونصت في المادة ( )6/312عمى عقوبة المصادرة كجزاء مقرر لمف يرتكب جريمة
الضوضاء بإزعاج المارة مف خبلؿ عرض اليانصيب أو أي لعب أخرى عمى الطريؽ العاـ وذلؾ
بقوليا مف عرض عمى الطريؽ العاـ ......-4...
 -6وتصادر األشياء التي استخدمت الرتكاب الفعؿ أو التي كانت معدة الرتكابو.

الخاتمـــــة
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى
اهلل عميو وسمـ ومف اىتدى بيداه إلى يوـ الديف.
عمى الرغـ مف الفوائد التي قدمتيا التكنولوجيا الحديثة لمبشرية واإلنجازات المتقدمة التي
ساىمت في رفاىية اإلنساف وتوفير متطمباتو ,إال أف ىناؾ أضرار خطيرة ومشكبلت حممتيا تمؾ
التكنولوجيا في ثناياىا وتسببت في معاناة جديدة لمبشرية ,وىو التموث الضوضائي وأثبتت
الدراسات البيئية أف التموث الضوضائي أصبح مشكمة حقيقية تيدد حياة المبليف في شتى بقاع
العالـ.
ال ريب أف تأثير التموث الضوضائي عمى اإلنساف ال يقتصر عمى الجانب العضوي بؿ يتعداه
إلى الجانب النفسي.
عمى الرغـ مف تنوع العقوبات المقررة في التشريعات المتعمقة بالتموث الضوضائي ,إال أنيا لـ
تأت بثمار مجدية في مكافحة جريمة التموث الضوضائي ,وغير كافية في تحقيؽ الردع البلزـ,
وال تتناسب مع حجـ جريمة التموث الضوضائي.
انعكاس لما
ولِما كانت خاتمة البحث ليست مجرد ترديد لما يحويو البحث مف تقسيمات ,ولكنيا
ٌ
توصمنا إليو ,فقد أسفرت ىذه الدراسة عف عدة توصيات سوؼ أوجزىا عمى النحو التالي:

التوصيات:
 نقترح جمع النصوص التشريعية بشأف التموث الضوضائي في قانوف واحد يكوف شامبلًوواضحاً ,ويتضمف أحكاماً فعالة يكوف مف شأنيا مكافحة التموث الضوضائي.
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 تعديؿ الفقرة الثانية مف المادة ( )335عقوبات وذلؾ بتجريـ التموث الضوضائي الذي يحدثنيا اًر دوف أف يقتصر عمى التموث الضوضائي الذي يحدث ليبلً.
 قد خبل قانوف العقوبات المصري مف تقرير عقوبة سالبة لمحرية عمى مرتكبي جريمةالتموث الضوضائي ,وذلؾ مف أوجو القصور التي تشوب التشريع الجنائي المصري,
فعدـ تقرير العقوبة السالبة لمحرية عمى تمؾ الجريمة ال شؾ أنو يشجع األفراد عمى
ارتكاب الجريمة نظ اًر لضآلة العقوبة ,لذا ندعو المشرع إلى ضرورة التدخؿ إلق ارره
بالنص صراحة عمى تقرير عقوبة سالبة لمحرية عمى كؿ مف يقترؼ فعبلً يمثؿ تعكي اًر
لراحة وسكينة األفراد نظ اًر لكثرة التجاوزات في ىذا الشأف ,وأسوة بغالبية القوانيف األخرى,
وخاصة القانوف الفرنسي.
 تعديؿ العقوبات المقررة في التشريعات المتعمقة بالتموث الضوضائي بما يتبلءـ مع جريمةالتموث الضوضائي ,والمخاطر الناشئة عنيا ,بالنص عمى عقوبة الحبس بدالً مف الغرامة
لجريمة الضوضاء مثمما فعؿ قانوف العقوبات الفرنسي ,المكالمات التميفونية التي تؤدى إلى
إزعاج اآلخريف واإلخبلؿ بالسكينة ,حيث نصت المادة( )42-666مف قانوف العقوبات
بالحبس لمدة عاـ وغرامة قدرىا  41ألؼ يورو كؿ مف قاـ بإجراء مكالمات تميفونية مزعجة
بصفة متكررة ,أو االستمرار في إرساؿ الرسائؿ عف طريؽ االتصاالت اإللكترونية ,أو
اإلزعاج عف طريؽ إحداث ضوضاء تؤدى إلى زعزعة السكينة لآلخريف.
وضع طرؽ لمحماية مف التموث الضوضائي منيا ما يمي:
 -4تصميـ اآلالت ومكائف اقؿ صوتاً ,وتصميميا بما يقمؿ مف أصواتيا ووضع صمامات لمنع
خروج الضوضاء منيا.
 -6التحكـ في اآلالت بتعديؿ طريقة عمميا أو إضافة بعض األجزاء الجديدة ليا التي قد تمتص
بعض الضوضاء الصادرة عنيا.
 -3يمكف منع أو تقميؿ الضوضاء مف خبلؿ تغيير الخامات المستخدمة في صناعة اآللة,
كاستخداـ المطاط مثبلً بدالً مف الحديد ,أو مواد عازلة لؤلصوات حتى تساعد عمى امتصاص
جزء مف اإلخبلؿ.
 -1استخداـ حاميات لحاسة السمع ,بوضع واقيات لؤلُذف ,أو سماعات ,وىذه تعد أيسر الطرؽ
وأفضميا لمتخمص مف التموث الضوضائي ,الف العامؿ يحمي نفسو بطريقة مباشرة.
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 -2تنظيـ محؿ الباعة المتجوليف مف خبلؿ إنشاء محبلت ليـ ينطمقوف منيا لممارسة أعماليـ.
ضرورة صدور قانوف ينظـ أعماؿ الباعة المتجولوف ,والنص عمى عقوبات في حالة المخالفة.

حظر عمل البائع المتجول بدون ترخيص
يحظر ممارسة حرفة البائع المتجوؿ دوف ترخيص ,فتنص عمى أنو ال يجوز ممارسة حرفة بائع
متجوؿ إال بعد الحصوؿ عمى ترخيص بذلؾ مف الجية اإلدارية بكؿ محافظة أو حي أو مدينة
تمارس فييا الحرفة أو الصناعة.
إنشاء إدارة لقيد وتسجيل الباعة الجائمين :إنشاء بكؿ محافظة إدارة قيد وتسجيؿ الباعة
الجائميف ,ومنحيـ تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطؽ واألسواؽ المحددة لذلؾ ,وتحدد
البلئحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيؿ ,ومنح التراخيص ومدتو والرسوـ المقررة عمى ذلؾ ,بما
ال يجاوز خمسوف جنييا لمقيد والتسجيؿ ,وال يجاوز مائتيف جنييا لمنح التراخيص لمدة ال تقؿ
عف سنة.
إلزام البائع بحمل الترخيص :يمتزـ البائع المرخص لو بحمؿ الترخيص أثناء ممارسة حرفتو,
وعميو تقديمو كمما طمب منو ذلؾ ,ويجوز أف تحدد لو عبلمة مميزة أو إشارة يمتزـ بحمميا أثناء
ممارستو الحرفة.
شروط منح الترخيص لمبائع المتجول :ضرورة توافر شروط لمنح الترخيص لمبائع المتجوؿ,
وىى ,أف يكوف مصري الجنسية ,ويجوز إضافة جنسيات أخرى بقرار مف رئيس مجمس الوزراء
بناء عمى عرض الوزير المختص بشئوف اإلدارة المحمية ,وأف يكوف حسف سير والسموؾ وغير
محكوـ عميو بعقوبة في جريمة مخمة بالشرؼ واألمانة ما لـ يكف رد إليو اعتباره ,وأال يقؿ سنو
عف  42عاما ,وأف يكوف الئقا صحيا وغير مصاب بأوبئة أو أمراض عقمية أو ذىنية أو معدية
وفقا لمفحوصات التي تحدد بقرار مف وزير الصحة ,وأف يكوف لو مكاف أو أمناكف محددة لمبيع
والتجوؿ فييا دوف غيرىا.
حظر بيع السمع والخدمات غير المشروعة :يمزـ البائع المتجوؿ بمجموعة مف الواجبات وىي
أف تكوف تجارتو في السمع والخدمات المشروعة وغير المحظور تداوليا أو االتجار فييا وفقا
ألحكاـ القوانيف والموائح السارية ,وأف يراعى اعتبارات الحفاظ عمى األمف والسبلمة والحماية
المدنية ونظافة البيئة وكافة االشتراطات الصحية والبيئية فيما يعرضو لمبيع واالتجار ,وأف يمتزـ
البائع حسف معاممة الجميور المتعامؿ معو ,وعدـ مبلحقة الجميور أو ممارسة حرفتيـ داخؿ
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وسائؿ النقؿ أو في المناطؽ والشوارع والمياديف المحظور البيع فييا ,وعدـ مخالفة قواعد
وتعميمات إدارة المرافؽ واألسواؽ المتواجديف فييا أو القوانيف والموائح المنظمة لعممو داخؿ
األسواؽ والمناطؽ المصرح لو بالعمؿ بيا وسداد كافة االلتزامات التي تقع عمى عاتقو ومنيا
مقابؿ ورسوـ المرافؽ والخدمات التي يحصؿ عمييا.
وتمتزـ كؿ محافظة بتحديد أماكف مرفقة ومناسبة إلنشاء أسواؽ وتجمعات لمباعة الجائميف ,وتكوف
قريبة مف التجمعات السكنية ومرتبطة بطرؽ ووسائؿ النقؿ والمواصبلت المختمفة ,كما تمتزـ
بتجييزىا وتأىيميا لمعمؿ كأسواؽ لمباعة الجائميف المقيديف والمرخص ليـ بممارسة ىذا النشاط
داخؿ المحافظة وبمقابؿ انتفاع مناسب ,ويجوز تحديد وتخصيص أماكف تصمح كأسواؽ ليوـ
واحد أو لفترة زمنية محددة ,واقامة معارض وممتقيات لعرض بضاعة الباعة الجائميف.
إنشاء مجمس إدارة لتمثيل الباعة الجائمين :يشترط أف تضـ األسواؽ أماكف منظمة لمباعة
الجائميف ,وممرات مناسبة لممشاة ,واستراحات وكافة ضوابط واشتراطات األمف والسبلمة لمختمؼ
األطراؼ ,عمى أف ينتخب الباعة الجائموف في كؿ سوؽ مجمس إدارة لكؿ سوؽ يشكؿ مف رئيس
وأميف صندوؽ وثبلثة أعضاء ,وذلؾ لمتحدث نيابة عنيـ والدفاع عف مصالحيـ وحؿ مشاكميـ,
ويكوف انتخاب المجمس لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة ,وتجرى االنتخابات تحت
إشراؼ المحافظة أو الحى أو المدينة الواقع بيا السوؽ ,وأف تحدد البلئحة التنفيذية إجراءات و
ىبلضوابط ىذه االنتخابات وكؿ ما يتعمؽ بيا مف أعماؿ وطعوف وخبلفو.
إنشاء نقابة لمباعة الجائمين :ضرورة تشكؿ لجنة مف ممثميف عف و ازرات التجارة الداخمية والعدؿ
والصحة والداخمية والتضامف االجتماعي والقوى العاممة واتحاد الغرؼ التجارية والصناعية,
وممثميف عف الباعة الجائميف تختص بوضع نظاـ متكامؿ لمتأميف االجتماعي والصحي ,والرعاية
االجتماعية والثقافية والتدريب الميني لمباعة الجائميف ,وتقوـ بإعداد اقتراح بمشروع إلنشاء نقابة
لمباعة الجائميف يصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ ىذه المجنة ,ومواعيد وأماكف انعقاد
وتشكيؿ أمانتيا الفنية واإلدارية وكؿ ما يتعمؽ بيا مف إجراءات ,عمى أف تنتيى مف عمميا في
موعد أقصاه عاـ مف تاريخ تشغيميا.
تحديد عقوبات لمخالفات البائعة الجائميف ,والنص عمى معاقبة البائع المتجوؿ الذى يعمؿ بدوف
ترخيص ,كؿ مف يخالؼ أحكاـ القانوف ,ومضاعفة الحديف األدنى لمعقوبة في حالة العودة.
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منح موظفي اإلدارة المحمية صفة مأموري الضبط القضائي إلثبات مخالفات وجرائم
الباعة الجائمين:
يكوف لموظفي اإلدارة المحمية الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف وزير العدؿ بناء عمى طمب الوزير
المختص بشئوف اإلدارة المحمية صفة مأموري الضبط القضائي في شأف إثبات الجرائـ
والمخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف والئحتو التنفيذية ,والق اررات المنفذة لو.
 ضرورة االىتماـ برفع الوعي البيئي لدى المواطنيف باآلثار الخطيرة لمتموث الضوضائي عمىاإلنساف والبيئة ,والتشجيع عمى تجنبيا ,وذلؾ بكافة الطرؽ ,كإدخاؿ التعميـ البيئي في مناىج
الدراسة ,وتفعيؿ دور المؤسسات في توعية المواطنيف ,وعقد المؤتمرات والندوات ,وغير ذلؾ.
 العمؿ عمى الحد مف التموث الضوضائي وذلؾ مف خبلؿ زيادة مساحة الحدائؽ والمنتزىاتالعامة داخؿ المدف ,حيث إف األشجار تشكؿ واقياً لمصوت وتخصيص مناطؽ بعيدة عف
المدف لمصناعات المصدرة لمضوضاء وابعاد أماكف الحرؼ والصناعات اليدوية عف المناطؽ
السكنية ,وكذلؾ إبعاد المطارات عف المدف والمناطؽ السكنية.
وبعد أف انتيينا مف إعداد ىذا البحث بحمد اهلل في غير تطويؿ ممؿ أو إيجاز مخؿ فيذا في
النياية جيد إنساني ,والبد مف االعتراؼ بقصور العمؿ ميما بمغت المحاوالت ألف الكماؿ ال
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين...

يكوف إال هلل وحده.
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