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  الضبط اإلداري اخلاص للحماية من التلوث السمعي يف التشريع اإلمارايت

  
  عبدهللا حممد املهريي

  كلية الشريعة والقانون  جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
  

  خصاملل

يع اإلمارايت، يتناول هذا التقرير الضبط اإلداري اخلاص للحماية من التلوث السمعي يف التشر 
لوث البيئي تستخدم آليات وقائية سلطات الضبط اإلداري اخلاص يف التحيث توصلنا إىل أن 

قبل منح الرتخيص البيئي، مثل "اإلفادة البيئية" والذي يتضمن التقييم البيئي للمشروع، وتبني لنا 
يع املستندات اليت أنه حلصول طالب الرتخيص على رخصته مزاولة املشروع، ال بد له من توفري مج

  .التنفيذية قررXا الالئحة
فالضبط اإلداري من املوضوعات املهمة للنظام اإلداري واليت Xدف إىل احملافظة على النظام 
العام، وتكون صاحبة االختصاص األصيل هي السلطة اإلدارية،  وهي اليت تقوم بتنفيذ النظام 

ادية اليت تعينها اليت متلك اإلمكانيات البشرية واملالذي يهدف إىل محايتها، والسلطة اإلدارية هي 
  .األنظمة اليت توضع موضع التنفيذعلى وضع و َسن 

كما ُجتري السطلة املختصة إجراءات الضبط اإلداري وتوجيه العقوgت للمخالفني وهذه 
جيعل العقوgت هي اإليقاف املؤقت للمنشأة أو اإليقاف النهائي أو الغرامة املالية. وهذا ما 

محاية البيئة من الضوضاء نظراً  التلوث البيئي من أجنع الوسائل يفالضبط اإلداري اخلاص حبماية 
للسلطات الواسعة اليت متلكها اإلدارة يف مواجهة مجيع أنواع التلوث البيئي لضمان بيئة سليمة 

  .وآمنة للعيش
  

  .حقوق اإلنسان -الضبط اإلداري -التلوث البيئي -التلوث السمعي كلمات مفتاحية:
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النصوص القانونية اليت حتمي مثل هذا احلق وعدم كفايتها يف  البحث يف قصور تتمحور إشكالية
ضمان هذا احلق؟، أم أنه يوجد تقصري متعمد يف عدم تطبيق تلك القوانني على أرض الواقع؟ أم 
أن هناك صعوgت يف حتقيق احلماية لإلنسان جراء ظروف وعوامل خمتلفة؟ وإن كان ذلك، فما 

معدالت التلوث السمعي وهذا ما خيلق إطار بيئي حييط اهم يف ازد�د لعوامل اليت تسهي ا
gإلنسان لكنه غري نظيف وغري صحي؟. لذا ال بد للمشرع اإلمارايت من السعي حنو مكافحة 

 ٢٤التلوث السمعي gلتشديد على بعض النصوص القانونية اليت تتعلق gلقانون االحتادي رقم 
لسنة  ١١نميتها واملعدل gلقانون االحتادي رقم اية البيئة وتم يف شأن مح١٩٩٩الصادر بتاريخ 

) من ذات القانون إىل حدود الضوضاء بشكل دقيق ومفصل ٥٤. حيث مل ُتشر املادة (٢٠٠٦
مع ارتفاع معدل التلوث السمعي بدولة اإلمارات الناتج عن التطور واالزدهار العمراين وgألخص 

  .سموح به إىل الالئحة التنفيذيةاوز احلدود املوترك املشرع جتيف إمارة ديب( )، 
  :وgلتايل فإن مشكلة البحث تثري التساؤل الرئيس التايل

إىل أي مدى جنح املشرع اإلمارايت يف توفري وسائل قانونية تكفل جتسيدًا فعليًا للوقاية من  
  التلوث السمعي واحلد منه؟

  
  :لتاليةويسعى البحث إىل حتقيق األهداف ا

  على مفهوم التلوث السمعي والضوضاء يف القانون اإلمارايت؟ عرفالت -١
  .التعرف على النصوص القانونية والتشريعية اليت ُعنيت gلتلوث السمعي بدولة اإلمارات -٢
معرفة مدى جناح هذه التشريعات كوسائل الضبط اإلداري اخلاص gحلماية من التلوث  -٣

  السمعي؟
  

أنه يتناول أحد حقوق اإلنسان احليوية واملهمة يف حية املوضوعية ملوضوع من الناتكمن أمهية ا
جوانب حياته املختلفة واملتمثلة يف حقه يف بيئة نظيفة صاحلة للعيش اآلمن، �هيك عن أن 
موضوع محاية البيئة يف الفرتة احلالية على قدر كبري من األمهية املتعلقة يف جمال الدراسات القانونية 

معدالت التلوث السمعي كالضجيج والضوضاء، وهو أمر يستلزم فاع اهلائل يف ظرًا إىل االرتن
  .ضرورة وجود بنية نظام قانوين حيمي حق اإلنسان يف بيئة نظيفة خالية من خمتلف امللو¤ت
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كما تكمن أمهية املوضوع من الناحية العملية يف مدى الفائدة اليت تقدمها هذه الدراسة 
g على الضبط اإلداري املتعلق حبماية اإلنسان وتطبيقاته ي وذلك للتعرف لقانون اإلدار للمهتمني

فيما يتعلق gلتلوث السمعي. كما تسمح هذه الدراسة للباحثني يف جمال الضبط اإلداري بدولة 
  .اإلمارات االستفادة قدر اإلمكان من النتائج اليت يتم التوصل إليها من هذه الدراسة

   :إىل مبحثني، وفق اآليت يم هذه املقالةذلك قمنا بتقس وترتيباً على
  

   املبحث األول: مفهوم التلوث السمعي
   املطلب األول: تعريف التلوث السمعي

  التعريف اللغوي - الفرع األول               
  التعريف االصطالحي - الفرع الثاين                
  وينالتعريف القان - الفرع الثالث               

  يد درجة التلوث السمعيثاين: حتداملطلب ال
  

  املبحث الثاين: سلطات الضبط اإلداري املختصة للحماية من التلوث السمعي
  املطلب األول: دور الضبط اإلداري البيئي يف منع التلوث السمعي                  

التشريع  ت الضوضاء يفالفرع األول: التنظيم القانوين لضبط مستو�                         
  ارايتاإلم

  الفرع الثاين: صالحيات اهليئات احمللية ملكافحة التلوث السمعي        
  املطلب الثاين: أدوات الضبط البيئي الوقائية املتعلقة مبكافحة التلوث السمعي                  

  الفرع األول: الدراسات التقنية قبل الرتخيص         
  التصريح والرتخيص الفرع الثاين: طلب         
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  مفهوم التلوث السمعيامليحث األول -١

نستعرض مفهم التلوث السمعي وفق جانبه اللغوي واالصطالحي والقانوين على الرتتيب يف 
يت أقرها القانون اإلمارايت وفق ترتيبها املدرج يف املطلب األول، كما حندد درجة التلوث السمعي ال

  .املطلب الثاين الالئحة التنفيذية، وذلك يف
  املطلب األول

  تعريف التلوث السمعي
يتمثل التلوث بكل عناصر البيئة (ماء ، هواء ، تربة) ، ولكن مع التطور الذي شهده اإلنسان يف 

لبيئة، وgلتايل برزت أنواع من التلوث، مثل متطلبات احلياة، فقد انعكس بدوره على مكو�ت ا
جيج) الذي ركزت عليه الدراسة، وظهر هذا النوع األخري التلوث البصري والتلوث الصويت (الض

   .( )لتقنيات احلديثةلتوسيع استخدام اآلالت وا
لذلك ميكن القول أن التلوث السمعي هو شكل من أشكال هذا التلوث وشكل من أشكال 

هواء ز�ئي للهواء املادي، حيث تفسد الضوضاء طبيعة اهلواء وحتوله من هواء مفيد إىل التلوث الفي
  .صاخب

  الفرع األول
  تعريف التلوث السمعي لغةً 

جاء يف لسان العرب احمليط حتت كلمة "لوث" أن "التلوث يعين التلُطخ، فيقال تلوث الطني، 
ه"( )، ويف املعجم الوسيط: "تلوث املاء أو ولّوث ثيابه gلطني أي لطَّخها، ولًوث املاء أي كدرَّ 

، وقد أشارت املعاجم اللغوية األخرى إىل أن التلوث يعين "هو اهلواء خالطته مواد غريبة ضارة"( )
ًوث الشيء gلشيء أي خلطه به ولًوث املاء أي كّدره، وتلوث املاء أو اهلواء خارج عنه، فيقال ل

  .( )"وحنوه، أي خالطته مواد غريبة ضارة
  الفرع الثاين

  تعريف التلوث السمعي اصطالحاً 
ا عند مساعها. ألا ذات اليت ال يقبلها الشخص وال حيبهالتلوث السمعي هو تلك األصوات 

ترددات عالية، والتلوث السمعي الناجم عن النهضة الصناعية يعترب مشكلة العصر، ويعترب من 
ة، وينتشر بشكل خاص يف املناطق الصناعية ويف أكثر أنواع التلوث إزعاجاً واألشد ضرراً gلصح

جمعات السكنية، ويستخدم مصطلح الضوضاء لتلك املناطق ذات االزدحام الشديد والت
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على الظروف التقليدية للوسط الذي يعيش فيها أو البيئة (  األصوات غري املرغوب فيها والغريبة
  .( )َصْوِتَك ۚ ِإنَّ أَنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْحلَِمريِ  ). قال تعاىل ( َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن

"كل إفساد مباشر للخصائص العضوية أو احلرارية أو البيولوجية وث على أنه ويُعرف التل
واإلشعاعية، ألي جزء من البيئة. مثل: تفريغ أو إطالق أو إيداع نفا�ت أو مواد من شأا التأثري 

أو مبعىن آخر تسبب وضعاً يكون ضاراً أو حيتمل اإلضرار gلصحة العامة،  على االستعمال املفيد
   .( )"مة احليوا�ت والطيور، واحلشرات، والسمك واملواد احلية والنباµتأو بسال

والضوضاء: أي صوت مرتفع يؤدي إلزعاج أو إقالق املستمع، ويُقاس الصوت بوحدة قياسية "
أدىن مستوى صوت ميكن أن يسمعه الشخص (مسع ، وهو ( )"(Decibel) تسمى الديسبل

  عادي)، 
  الفرع الثالث

  لسمعي قانو�ً تعريف التلوث ا
عرف للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة التلوث هو: " كل تغيري يف تكوين 

، وخيل أو يف حالة الوسط الطبيعي، حيدث حتت التأثري املباشر أو غري املباشر لألنشطة اإلنسانية
  .( )"الطبيعيةببعض االستعماالت أو األنشطة اليت كان من املمكن القيام ¹ا يف احلالة 

وجاء تعريف تلوث البيئة بدولة اإلمارات يف القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 
) لسنة ١١يف شأن محاية البيئة وتنميتها واملعدل gلقانون االحتادي رقم ( ١٩٩٩لسنة  ٢٤

جم بشكل طبيعي أو )/ تعرف إىل تلوث البيئة أنه "التلوث النا١. حيث أشار يف املادة (٢٠٠٦
ادي أو غري إرادي، «دخال غري طبيعي �تج عن قيام اإلنسان بشكل مباشر أو غري مباشر، إر 

ر على أي من املواد والعوامل امللوثة يف عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خط
  ."يئيةصحة اإلنسان أو احلياة النباتية أو احليوانية أو أذى للموارد والنظم الب

)/ أا "مجيع األصوات أو االهتزازات أو ١كما عرف ذات القانون الضوضاء يف املادة (
  ."الذبذgت الصوتية املزعجة أو الضارة gلصحة العامة

إىل احلدود املسموح ¹ا للضوضاء يف  ١٩٩٩لسنة  ٢٤وقد أشار قانون محاية البيئة وتنميتها رقم 
) حيث قال "تلتزم مجيع اجلهات واألفراد عند مباشرة ٥٤ة (الئحته التنفيذية، وذلك يف املاد

اخلدمية أو غريها وخاصة عند تشغيل اآلالت واملعدات وآالت التنبيه األنشطة اإلنتاجية أو 
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للضوضاء. وتبني الالئحة التنفيذية احلدود  ومكربات الصوت بعدم جتاوز احلدود املسموح ¹ا
  ."منية للتعرض لهاملسموح ¹ا لشدة الصوت والفرتة الز 

ولعل مقاربة املشرع اإلمارايت هلا ما يربرها، فمن وجهة النظر القانونية اليت يفرضها منطق التجرمي 
خلرق احلدود املباحة فإنه يبدو من الصعب إجياد تعريف موحد ملخالفة االلتزام gحلدود 

اإلمارايت  ا دعا إليه املشرعاملسموحة، إذ أن اجلرمية البيئية هي متنوعة ومتعددة األشكال، وهو م
أن يراقب هذه األنواع ويكيفها من خالل فرز كل جرمية بيئية على حدة، ويبدو ذلك أنه يتوافق 

  .مع مبدأ شرعية التجرمي والعقاب
مما سبق نستنتج أن هذه التعريفات قررت محاية التلوث السمعي ¾وسع معانيه من كل فعل من 

وث بشكله العام ركزت على فكرة التغيري نه عند تعريف التلشأنه أن يضر به، كما نستنتج أ
الطارئ على البيئة، أي االنتقال من حالة إىل أخرى، مبا يعين التغيري يف االجتاه السليب مبا ال خيل 

  .gلتوازن البيئي
  املطلب الثاين

  حتديد درجة التلوث السمعي
لسنة  ٢٤تحدة رقم مارات العربية املوأوضحت الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي لدولة اإل

يف  ٢٠٠٦) لسنة ١١يف شأن محاية البيئة وتنميتها واملعدل gلقانون االحتادي رقم ( ١٩٩٩
). واليت تشري إىل احلدود املسموحة يف شدة الصوت وفرتات التعرض له خالل ٦امللحق رقم (

  .الفرتة الصباحية واملسائية يف املناطق املختلفة
   املناطق * (dBA) ضوضاءتوى الموح ¹ا ملساحلدود املس

  اراً  
(7 a.m. – 8 p.m.)  ًليال  

(8 p.m. – 7 a.m.) 

 ٤٠ – ٣٠ ٥٠ - ٤٠ مناطق سكنية ذات حركة مرور خفيفة  
 ٤٥ – ٣٥ ٥٥ - ٤٥ مناطق سكنية يف وسط البلد  
 لقرب املناطق السكنية اليت تضم بعض ورش العمل واألعمال التجارية أو املناطق السg كنية

  ٥٠ – ٤٠ ٦٠ - ٥٠ طرق السريعةمن ال
 ٥٥ – ٤٥ ٦٥ – ٥٥ املناطق التجارية ووسط البلد  
 (الصناعات الثقيلة) 60 – 50 70 - 60 املناطق الصناعية  
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* (dBA)  ديسبل: يعين ديسيبل معدل، ويستخدم ديسيبل لقياس الصوت لتحديد تعرض
  .الصوت لإلنسان

ية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ن الالئحة التنفيذ) م٦املصدر: امللحق رقم (
   .يف شأن محاية البيئة وتنميتها ١٩٩٩لسنة  ٢٤رقم 

 ٧٠ومن املالحظ أن القانون اإلمارايت مسح ألقصى حد يف شدة الصوت اراً (الضوضاء) مبعدل 
  .إلجراءات املناسبةاإلدارة واختاذ ا ديسيبل، وجتاوز هذا احلد يعترب خمالفة قانونية تتطلب تدخل

لذلك جيب اعتماد هذا  التحديد كعنصر أساسي يف احملاكم عندما تنظر يف حتديد املسؤولية 
اجلنائية لفعل الضجيج بدًال من استخدام تعبريات أقل وضوحاً وحتديداً، واألمر بسيط وال يتطلب 

gيج الذي يشكل جرمية ت، مبعىن أن الضجالكثري من اجلهد، مع مراعاة ما ورد يف قانون العقو
يعاقب عليه القانون اجلنائي والقوانني املكملة له، فهو مرتفع للغاية، ألن األصوات اهلادئة ال 
تشكل جرمية، بل هي من ضرورات احلياة وعملياXا. أما gلنسبة لألصوات املتوسطة والعالية، فإن 

  .أمرها خيتلف gختالف Ìثر الناس ¹ا
نون الصحة العامة الفرنسي مستو�ت التلوث السمعي( )، "ويتم إجراء رنسا، حدد قاولة فويف د

   .( )"قياسات الضوضاء بناء على قرار من وزير الصحة، ووزير البيئة والسكان
كما رسم قانون البيئة الفرنسي خرائط ضوضاء Xدف إىل توفري تقييم شامل للتعرض إىل 

البيا�ت الرقمية، وهي مؤشرات لتقييم ملستوى وعة من الرسومات و الضوضاء البيئية، وهي عن جمم
  .الضوضاء وضمان شروط حمددة مبوجب قرار من جملس الدولة

أكتوبر  ٢٦الصادر  ١٣١٩-٢٠٠٥وÌخذ "اخلرائط املتعلقة "gلتجمعات" (القانون رقم 
ديدية واجلوية ) مع األخذ يف االعتبار الضوضاء الصادرة عن النقل الربي والسكك احل٢٠٠٥

  .( )"لك األنشطة الصناعية، أو مصادر أخرى للضوضاءوكذ
  
  لطات الضبط اإلداري املختصة للحماية من التلوث السمعي ساملبحث الثاني-٢

الضبط  اإلداري البيئي هي تلك القواعد اإلجرائية اليت تصدرها جهات الضبط اإلداري املختصة 
وازن ومحاية النظام البيئي. ويهدف الضبط من أجل إعادة التملنع اإلضرار gلبيئة وردع مرتكبيها 

اإلداري البيئي إىل احلد من التلوث السمعي املتجسد يف جمموعة اإلجراءات الوقائية اليت تتخذها 
اجلهات اإلدارية ملنع اإلضرار gلبيئة ومحايتها من خمتلف أشكال التلوث، مبا يف ذلك التلوث 



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

92 

 

الرادعة اليت حتقق اهلدوء العام لإلنسان. من خالل ت االحرتازية أو السمعي، من خالل اإلجراءا
استخدام الوسائل القانونية املتاحة ملنع هذا التلوث وضبط مستو�ته واعتماد صالحياته للسلطات 
ثلى على مصادر الضوضاء. لذا مينح قانون محاية البيئة القوة لسلطة 

ُ
احمللية لتتمكن من السيطرة امل

املناسبة ملواجهة التلوث البيئي السمعي من خالل الدور املنوط به يف إجراء التدابري  اإلدارة يف
املطلب األول، واألدوات اليت منحها القانون إلجراء الضبط البيئي الوقائي املتعلق مبكافحة 

  .التلوث السمعي يف املطلب الثاين
  املطلب األول

  يدور الضبط اإلداري البيئي يف منع التلوث السمع
نظراً للتقدم التكنولوجي اهلائل الذي حدث يف اÏتمعات وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة 
تؤثر على البيئة اليت نعيش فيها، فقد اضطر املشرع اإلمارايت إىل اختاذ كافة اإلجراءات اليت حتد 

قانونية ويعترب الضبط اإلداري من أهم أكثر الوسائل ال من التلوث السمعي وأضراره اجلسيمة،
ة الضبط اإلداري من أقدم واجبات الدولة وأمهها، فهذه فعالية يف هذا اÏال، حيث تعترب وظيف

الوظيفة كانت حبق العمود الفقري وجوهر السلطة اإلدارية، وكانت مهمتها قبل كل وظائف 
ثة؛ لذلك نها، نلمسها يف مجيع اÏتمعات القدمية واحلديالدولة األخرى ضرورة اجتماعية ال غىن ع
أن هناك أجهزة مسؤولة عن احلفاظ على النظام العام جند من خالل تطور اÏتمعات البشرية 

  .( )وجبميع عناصره الثالثة من ضمان أمن وصحة وسكينة اإلنسان
ط مستو�ت الضوضاء يف وترتيبًا على ذلك، ال بد لنا من التعرف على التنظيم القانوين لضب

ية ملكافحة التلوث فرع األول، والتعرف على صالحيات اهليئات احمللالتشريع اإلمارايت يف ال
   .السمعي يف الفرع الثاين

  الفرع األول
  التنظيم القانوين لضبط مستو�ت الضوضاء يف التشريع اإلمارايت

خالل إطار تشريعي وتنظيمي، لقد عملت دولة اإلمارات على حتقيق االستدامة البيئية من 
حتمل خطرًا مثل إلقاء  ى البيئة ومصادرها الطبيعية، ومتنع أي سلوكياتيساهم يف احلفاظ عل

النفا�ت البحرية، وخلق اهتزازات وضوضاء أثناء اإلنشاء والتعمري يف املناطق السكنية. لذا اهتم 
 ٢٤وبذلك صدر القانون االحتادي رقم املشرع اإلمارايت حبماية البيئة من التلوث جبميع أنواعه، 

يف شأن  ٢٠٠٦) لسنة ١٢اء رقم (بشأن محاية البيئة وتنميتها، وقرار جملس الوزر  ١٩٩٩لسنة 
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نظام محاية اهلواء من التلوث، وقد ألزم اجلهات واملنشآت واألفراد حبظر التلوث السمعي من 
ختلفة، gإلضافة إىل االتفاقيات البيئية خالل االلتزام حبدود الضوضاء املسموح ¹ا يف املناطق امل

حيث وقعت دولة اإلمارات على قوانني متثل  ية واإلقليمية اليت وقعت عليها دولة اإلمارات،الدول
إطارًا قانونيًا لتنظيم وإدارة النفا�ت والتلوث واملوارد الطبيعية وتساهم تلك  التشريعات البيئية يف 

  .احلفاظ على املوارد الطبيعية
، ولتحقيق جودة ٢٠٢١لوطنية لرؤية اإلمارات قد مثلت جودة اهلواء قضية أساسية يف األجندة او 
واء ال بد من احلفاظ على نظافة اهلواء احمليط، ضمن املعايري املطلوبة، كأحد التحد�ت الرئيسية اهل

، ويشمل اليت تواجه هيئات البيئة يف الدولة. ينتج التلوث بشكل كبري بسبب األنشطة البشرية
س صداره من ضوضاء واهتزازات بفعل بشري( )، أي ليالتلوث بسبب األنشطة البشرية ما يتم إ

   .بفعل الطبيعة
) من قانون النظافة العامة والشروط الصحية رقم ١٤ويف سبيل تنظيم الضوضاء نصت املادة (

و تضر gلصحة ( ). على شروط خاصة gحملالت املقلقة اليت تزعج الراحة أ ١٩٧٢) لسنة ١١(
لدgغة ية ومنها: ضرورة نقل أماكن هذه الصناعات مثل اواليت تسمى حمالت الصناعات املؤذ

والصباغة وما يف حكمها من املهن اليت تسبب روائح كريهة أو دخان، من األحياء السكنية يف 
وط اليت املدينة، وأن يكون هلا منطقة خاصة خارج حدود املنطقة السكنية، gإلضافة إىل الشر 

ياه من التهوية، واإلضاءة، وغري ذلك، واستخدام امل توفر رعاية السالمة الصحية، مثل الصحة
  .( )اجلارية وأنظمة الصرف الصحي، واستيعاب القمامة

  الفرع الثاين
  صالحيات اهليئات احمللية ملكافحة التلوث السمعي

كل إىل كل من اهليئة والسلطة ¹دف ضمان راحة املواطنني واحلد من الضجيج واالهتزازات أو 
داري على املخالفني ن الصالحيات اليت متكنها من إجراءات الضبط اإلاملختصة جمموعة م

  .ألنظمة ولوائح التلوث السمعي
 ١١واملعدل gلقانون االحتادي رقم  ١٩٩٩لسنة  ٢٤وقد عّرف قانون محاية البيئة وتنميتها رقم 

اهليئة ) اهليئة ¾ا "١املختصة، حيث عرفت املادة ( ، كًال من اهليئة والسلطة٢٠٠٦لسنة 
ختصة ¾ا: "السلطة احمللية املختصة يف اإلمارة من إمارات االحتادية للبيئة". كما عّرف السلطة امل

   ."الدولة
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ومبا أن مفهوم احلفاظ على السكينة العامة قد اقرتن مبواجهة مظاهر التلوث السمعي وتعكري راحة 
، فقد منح  قانون محاية البيئة كينتهم وهو أحد األهداف احلديثة للضبط اإلداريالقاطنني وس

الضبط القضائي إىل ما يصدره وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  وتنميتها سلطات
gالتفاق مع وزير الصحة إىل منح صفة مأمور الضبط القضائي إىل املوظفني من اهليئة والسلطات 

كنهم من التفتيش على املنشآت وضبط املخالفات وحتويلها إىل السلطات املختصة حبيث مي
) قانون محاية البيئة وتنميتها السابق ٦٩يف ذلك نصت املادة (القضائية ذات االختصاص. و 

الذكر على أنه "يصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف gالتفاق مع وزير الصحة قراراً 
لسلطات املختصة الذين تكون هلم صفة مأموري الضبط القضائي يف بتحديد موظفي اهليئة وا

جمال التفتيش على املنشآت واألماكن وغريها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وملوظفي اهليئة والسلطات املختصة الذين تقررت هلم صفة مأموري 

أية خمالفة ألحكام هذا القانون وأن حييلوا املخالف طبقاً لإلجراءات الضبط القضائي أن يضبطوا 
  ."املعمول ¹ا يف الدولة إىل السلطات القضائية املختصة

وجتري معاقبة املخالفني من قبل السلطة املختصة اليت حددها الوزير وأخذت صفة الضبط 
مال اليت من شأا أن ختل القضائي، وÌيت املعاقبة على كل مساس gلسكينة العامة وكل الع

gألنظمة والقوانني اليت قررها قانون محاية البيئة وتنميتها والالئحة التنفيذية. ومن صالحيات 
السلطة املختصة تقرير الغرامات املالية والتعويضات عن األضرار اليت أحدثتها املنشأة والنفقات 

تم حتصيل هذه املبالغ بصورة فورية وبصفة املرتتبة على املخالف إلزالة آ¤ر املخالفة، على أن ي
) من قانون محاية البيئة وتنميتها ٧٠مؤقتة حتت حساب تنفيذ العقوبة. ويف ذلك نصت املادة (

على أنه" يكون ملأموري الضبط القضائي عند وقوع املخالفة إذا رغب رgن الوسيلة البحرية أو 
مبالغ فورية بصفة مؤقتة حتت حساب تنفيذ  املسؤول عنها مغادرة امليناء على وجه عاجل حتصيل

عقوبة الغرامة أو التعويض اليت يُقضى ¹ا يف احلدود املنصوص عليها يف هذا القانون على أال يقل 
هذا املبلغ عن احلد األدىن املقرر للغرامة مضافًا إليه مجيع النفقات والتعويضات اليت حتددها 

زالة آ¤ر املخالفة. وجيوز تقدمي خطاب ضمان بنكي السلطات املختصة gإلتفاق مع اهليئة إل
  ."بقيمة املبالغ املشار إليها تقبله السلطات املختصة
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مما سبق، جند أن وزير البيئة قد منح بعض السلطات املختصة صفة مأمور الضبط القضائي إىل 
اليت ال تتعدى السلطات املختصة واليت متارس أعماهلا يف ضبط املخالفني لقوانني محاية البيئة و 

  .أكثر من الغرامة املالية وال تصل إىل درجة التوقيف أو احلبس
  املطلب الثاين

  أدوات الضبط البيئي الوقائية املتعلقة مبكافحة التلوث السمعي
لدى سلطات الضبط اإلداري البيئي، يف سبيل أداء رسالتها يف محاية البيئة، عدة إجراءات 

األساليب القانونية الفعالة حلماية البيئة من خماطر التلوث  وأدوات نص عليها القانون كأحد
السمعي، واليت ال تتحقق ببساطة عن طريق تطبيق اإلجراءات الالحقة على حدوث الضرر، 
ولكن جيب أن تتخذ السلطات تدابري وقائية مسبقاً، متنع ¹ا اجلهة املختصة الضرر أو تعمل على 

  .( )احلد من آ¤ره
¾ي نشاط من شأنه اإلضرار gلبيئة يف املستقبل، احلصول على ترخيص من ويشرتط للقيام 

الدائرة املختصة. ومع ذلك، من أجل احلصول على هذا الرتخيص، يشرتط أن يكون طالب 
الرتخيص املتقدم للحصول على الرتخيص قد أجرى مسبقًا الدراسات الفنية الالزمة اليت توضح 

قييم األثر البيئي)، وكذلك اخلطط الالزمة اليت جيب أن تكون مدى Ìثري منشأته على البيئة (ت
  .ملزمة للمنشأة  ملنع تلك األخطار اليت تساعد يف اختاذ تدابري وقائية لتجنبها يف املستقبل

لذلك قمنا بتقسيم هذا املطلب إىل فرعني، ختصص الفرع األول يف الدراسات التقنية قبل 
  .الرتخيص والتصريحالرتخيص، وختصص الفرع الثاين طلب 

  الفرع األول
  الدراسات التقنية قبل الرتخيص

يقصد gلدراسات الفنية قبل منح الرتخيص gلتقنيات القانونية للضبط اإلداري البيئي، حيث 
حدد املشرع اإلمارايت اآلليات املعتمدة للحفاظ على البيئة ومنع التلوث السمعي من خالل قانون 

   .ذلك يف إطار التأثري البيئي للمنشآت، واملتمثلة يف نظام ما قبل الرتخيصمحاية البيئة والتنمية، و 
إن اهلدف من دراسة تقرير التأثري على البيئة هو حتديد مدى مالءمة إجناز املشروع يف بيئة عمل 
معينة مع تقييم اآل¤ر املباشرة وغري املباشرة هلذا املشروع على البيئة، وبذلك تتضمن تقرير يبني 

) من القانون االحتادي ٣¤ر املتوقعة على البيئة أثناء تشغيل املشروع، وgلرجوع إىل نص املادة (اآل
. ٢٠٠٦) لسنة ١١يف شأن محاية البيئة وتنميتها واملعدل gلقانون رقم ( ١٩٩٩) لسنة ٣٤رقم (
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عنية واليت تنص على أنه " تضع اهليئة gلتشاور والتنسيق مع السلطات املختصة واجلهات امل
املعايري واملواصفات واألسس والضوابط الالزمة لتقييم التأثري البيئي للمشاريع واملنشآت املطلوب 

حتديد فئات املشروعات اليت تكون بطبيعتها قابلة ألن  - ١الرتخيص ¹ا، وتتوىل على األخص: 
ية اخلاصة (املواقع حتديد املناطق واملواقع ذات األمهية أو احلساسية البيئ -٢حتدث أضرارًا بيئية. 

 - ٣التارخيية واألثرية، األراضي الرطبة، اجلزر املرجانية، احملميات الطبيعية، احلدائق العامة وغريها). 
  ."حتديد املوارد الطبيعية واملشاكل البيئية ذات األمهية اخلاصة

رفضه وربطه ومن املالحظ أن املشرع اإلمارايت منح اهليئة( ) صالحية كاملة يف منح الرتخيص أو 
بشكل مباشر gلتقرير الصادر عن اهليئة، كما حدد هلا الواجبات واملهام اليت تقوم ¹ا لتقييم 
التأثري البيئي للمشروع. وgلتايل فإذا كان التقرير يتطلب توفري بعض اإلجراءات الوقائية اليت جيب 

وقائي ملنع األضرار  اختاذها قبل منح الرتخيص وجب على مقدم الطلب أن يقوم بتوفري ما هو
  .البيئية

ممارسة النشاط مامل يتم  -طالب التصريح( ) –وقد منع القانون منعًا µًg حصول مقدم الطلب 
احلصول على تقييم التأثري البيئي والرتخيص معاً. وإال أعترب ذلك خمالفة وgلتايل خيضع صاحب 

من ذات القانون على أنه "مع عدم ) ٤املشروع إىل العقوgت املقررة. ويف ذلك نصت املادة (
اإلخالل ¾حكام املادة السابقة تتوىل اهليئة gلتنسيق مع السلطات املختصة واجلهات املعنية 
األخرى تقييم التأثري البيئي للمشروع واملنشأة املطلوب الرتخيص ¹ا. وال جيوز للمشروع أو املنشأة 

  ."إليه يف املادة السابقة متضمناً مباشرة النشاط قبل احلصول على الرتخيص املشار 
كما أكد القانون اإلمارايت على أمهية اخلروج بدراسة تقييم التأثري البيئي للحصول على التصريح 
البيئي( ) قبل استخراج الرخصة وذلك فيما يتعلق مبنشآت الكسارات واحملاجر ونقل منتجاXا ملا 

فال بد من حتليل آ¤ر استغالل كل موقع تعكسه من تلوث مسعي نتيجة الضجيج واالهتزازات. 
حملجر أو كسارة على مكو�ت البيئة مبا فيها التجمعات البشرية القريبة من املوقع احملجر أو 
الكسارة وما قد يسببه من ضوضاء واهتزازات واليت بدورها تؤثر على الصحة العامة للسكان 

م يف شأن ٢٠٠٨) لسنة ٢٠اء رقم () من قرار جملس الوزر ٣اÏاورين. حيث أشارت املادة (
تنظيم أنشطة الكسارات واحملاجر ونقل منتجاXا على أنه " تلتزم مجيع املنشآت gحلصول على 
التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها. كما تلتزم اجلهة املرخصة بعدم إصدار ترخيص املزاولة ألية 

سلطة املختصة اليت يقع املشروع يف منشأة مامل يكن طلب الرتخيص مشفوعًا بتصريح بيئي من ال
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نطاق سلطتها ومبوافقة اهليئة". ويعين قرار جملس الوزراء gجلهة املرخصة أا " السلطة احمللية 
  .( )مهين) -صناعي -املختصة «صدار الرتخيص ملنشأة مبزاولة نشاط (جتاري

ئي ويبدو ذلك جلياً يف إلزام ومن املالحظ أن املشرع اإلمارايت شدد كثرياً يف موضوع التصريح البي
اجلهة املرخصة بعدم إصدار ترخيص املزاولة قبل تقدمي صاحب الطلب الرتخيص البيئي ووضعها 

  .حتت طائلة املسؤولية
ق gحملاجر والكسارات واملناجم ويف مواجهة القانون اإلمارايت للتلوث السمعي وخصوصاً فيما يتعل

ملشرع اإلمارايت على ضرورة استخراج التصريح البيئي من ملا تصدره من أصوات مزعجة فقد أكد ا
خالل إتباع اإلجراءات واخلطوات املنصوص عليها يف نظام تقييم التأثري البيئي للمنشآت. حيث 

ريح البيئي املنصوص عليه يف ) من ذات القرار على أنه " للحصول على التص٤نصت املادة (
إلجراءات واخلطوات املنصوص عليها يف نظام تقييم التأثري ) من هذا النظام، جيب اتباع ا٣املادة (

م يف شأن األنظمة الالئحة ٢٠٠١) لسنة ٣٧البيئي للمنشآت الصادر بقرار جملس الوزراء رقم (
اية البيئة وتنميتها". ويعزى ذلك يف شأن مح ١٩٩٩) لسنة ٢٤التنفيذية للقانون االحتادي رقم (

سارات واملناجم من تلوث كبري للبيئة وعلى األخص يف إىل ما تعكسه منشآت احملاجر والك
   .االهتزازات اليت تولدها والضجيج الذي ختلفه وخصوصاً أثناء استخدام املتفجرات

خل املشرع اإلمارايت وفيما يتعلق gلتفجري الذي تستخدمه احملاجر والكسارات واملناجم فقد تد
ذ كافة االحتياطات املناسبة واملطلوبة من جلعل آلية التفجري مدروسة ومتقنة مع وجوب اختا

السلطة املختصة( ) وحتت إشراف وزارة الداخلية ملا يولده االنفجار من تلوث كبري للبيئة على 
نون على أنه " حيظر ) من ذات القا٨املستوى السمعي والبصري واهلوائي. وبذلك نصت املادة (

التفجري بكافة طرقها دون احلصول على  استخدام املتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات
تصريح مسبق من السلطة املختصة بعد موافقة وزارة الداخلية، مع وجوب اختاذ كافة االحتياطات 

الداخلية gلتنسيق املناسبة. ويف كل األحوال ُيشرتط أن تتم كل عملية تفجري حتت إشراف وزارة 
  ."مع السلطة املختصة

  الفرع الثاين
  الرتخيصطلب التصريح و 

من أجل حصول طالب الرتخيص على رخصة املنشأة ومزاولة أعماله، أو إجراء تعديالت يف 
املشروع أو تغيري نشاط املشروع. فال بد له من احلصول أوًال على التصريح البيئي، ويف ذلك 
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لى طالب الرتخيص إلقامة أو تعديل مشروع أو نشاط أو أعمال gلدولة ) أنه "ع٢نصت املادة (
حلصول على تصريح بيئي من اهليئة /السلطة املختصة"( ). وال ميكن احلصول على التصريح ا

البيئي إال بعد اإليفاء مبتطلبات االستمارة واليت أطلق عليها قانون محاية البيئة وتنميتها بــ " اإلفادة 
احلصول على ) من ذات القرار أنه "على طالب التصريح البيئي ٣، حيث نصت املادة (البيئية"( )

)( ) من اجلهة املرخصة ٣استمارة (اإلفادة البيئية) وفقًا للنموذج املرفق ¹ذا القرار(ملحق رقم 
ا وتقدميها بعد استيفاء البيا�ت الواردة ¹ا إىل اإلدارة املختصة مع gقي املستندات اليت تطلبه

  ."اإلدارة املختصة الستصدار التصريح البيئي
ح بدون دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع، وهذا يقع على عاتق طالب وال يتم إصدار التصري

التصريح من خالل ملئ بيا�ت امللحق رقم( ). بدءًا من وصف املشروع كامًال وانتهاًء gلتزاماته 
 ما يقدمه طالب الرتخيص من العوامل اليت Ìخذ بعني يف مراقبة امللو¤ت البيئية gإلضافة إىل

حتليل التفاعالت البيئية احملتملة وعلى األخص األثر البيئي يف التجمعات السكنية االعتبار خالل 
  .واملقصود ¹ا هنا الضجيج واالهتزازات

توفري أعلى  إن ما تقوم به اإلدارة املختصة( ) ما هو إال إجراءات وقائية قبل منح الرتخيص ¹دف
   .مستوى من خفض نسبة التلوث مع إلزام طالب الرتخيص ¹ا

و×يت دور اإلدارة املختصة يف دراسة طلب التصريح البيئي بناًء على ضوء املستندات اليت قدمها 
طالب التصريح وتصدر املوافقة على التصريح البيئي يف حاالت متعددة أقرها جملس الوزراء 

  :( )االحتادي وفق اآليت
  .جود آ¤ر بيئية حمتمله"املوافقة على املشروع أو النشاط أو التعديل املقرتح لعدم و  أ.

  .إصدار التصريح  البيئي  بعد تنفيذ بعض اإلجراءات أو التدابري البيئية ب.
إصدار التصريح البيئي على أن يُقر طالب التصريح كتابًة بتعهده بتنفيذ بعض اإلجراءات  ج.

  .    الالزمة بيئياً  أو  التدابري
  .طالب التصريح دراسة تقييم األثر البيئي إرجاء البت يف التصريح البيئي حلني تقدمي د.
  ."عدم املوافقة على منح التصريح البيئي ه.

ونرى أن املشرع اإلمارايت كان حريصًا جداً على مكافحة التلوث البيئي بكافة أنواعه ويبدو ذلك 
فادة ددة اليت أوالها املشرع حلصول املنشأة على الرتخيص واليت تبدأ gإلمن خالل املراحل املتع
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البيئية مث التصريح البيئي مث املستندات واملخططات وصوًال إىل الرتخيص النهائي، ومع كل ذلك 
  .ألزم طالب الرتخيص بتقدمي تقريره البيئي سنو�ً 

  
  :اخلامتة

األحياء السكنية وارتفاع معدل البىن التحتية، يُعد التلوث السمعي مشكلة حديثة بسبب تزاحم 
دولة اإلمارات من تطور ملحوظ يف اÏال الصناعي والتكنولوجي والبناء وهذا فعًال ما تشهده 

والتشييد، وهذا ما جعل املدن الكبرية تعاين gلدرجة األوىل من التلوث السمعي، فمع ارتفاع 
ي (وقائي وجزائي) حيمي من التجاوزات السمعية مستوى  الضجيج تطلب األمر نظام قانوين ردع

والعمل على تفعيل آليات  - املنشآت الصناعية واملصنفة - املؤقتةالصارخة وعلى األخص غري
إجرائية ردعية للحد من انتشار التلوث السمعي، وجترمي خمتلف أنواعه، والسعي إلجياد حلول 

هتزازات املتكررة والضجيج املتصاعد من خالل تقنية فعالة وصوًال إىل قواعد محاية حقيقية من اال
سطة تكنولوجيا حديثة تعمل على التخفيف والتكيف مع التلوث السمعي األساليب الناجعة وبوا

للمدن، (ضوضاء املدن) خاصة من خالل اعتماد وسائل العزل الصويت يف جدران املباين ومواد 
م قاعات االجتماعات وصفوف املدارس االمتصاص والتحكم مبؤثرات الصوت اخلارجية يف تصمي

لداخلي بني املدن كونه عامل مساهم يف امتصاص وتشتيت واملسارح، وز�دة نسبة التشجري ا
  .املوجات الصوتية

  -:لقد خلصت الدراسة جبملة من النتائج، وهي
وا قصور احلماية القانونية من التلوث السمعي وفق القانون االحتادي واحمللي لكل إمارة، ك (١

اخبة جرمية إذا ما حدثت اراً ال تعترب الضجيج واالهتزازات والضوضاء واألصوات املرتفعة والص
بل اقتصارها على فرتة الليل فقط وضمن احلدود املسموحة gلالئحة التنفيذية، كما استثىن بعض 

  .( )احلاالت الطارئة والقهرية وعدم التقيد gملقاييس واملعايري البيئية
نميتها املعدل يف شأن محاية البيئة وت ١٩٩٩لسنة  ٢٤يوجد يف القانون االحتادي رقم ال  (٢

نص صريح وواضح حيدد العقوبة اإلدارية واجلزائية  ٢٠٠٦لسنة  g١١لقانون االحتادي رقم 
) قد أشارت إىل الغرامة املالية املقدرة " ال تقل ٨٢للتلوث السمعي، حيث ال جند سوى املادة (

املخالفات  رهم وال تزيد على عشرين ألف درهم". كما تضمن هذه الغرامة العديد منعن ألفي د
  .األخرى غري التلوث السمعي
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أجاد املشرع اإلمارايت تقدير العقوgت للتلوث البحري واهلوائي والنفا�ت واحملميات  (٣
جنده حاضراً إال يف الطبيعية وأفرد هلا أبواgً خاصة لكل منها على غرار التلوث السمعي الذي ال 

) يف الباب ٨٢من التلوث" ويف نص املادة ( ) يف الباب الرابع " محاية اهلواء٥٤نص املادة (
  ."الثامن "العقوgت

  - :بناًء على هذه النتائج اليت خلصت هلا الدراسة، خرجت الدراسة جبملة من التوصيات، وهي
ة) من قبل املشرع تكون أكثر حتديداً ضرورة توفري نصوص قانونية عقابية (إدارية وجزائي (١

ع أنواع الضوضاء ومستو�Xا وترفق ضمن الالئحة التنفيذية، فعلى للعقوgت اإلدارية واجلزائية م
 - آالت موسيقية (حفالت املنازل) - حيوا�ت أليفة - سبيل املثال حيدد نوع الصوت: صناعي

هلا بدءًا من الغرامة وصوًال إىل السجن أو  مركبة مزودة... إخل، وgلتايل حتديد العقوبة املناسبة
  .أ�م على األكثر كرادع Ìدييب ١٠لبة للحرية (السوار اإللكرتوين) وملدة إحدى التدابري الغري سا

دعم سلطات الضبط اإلداري «جراءات وقائية ¹دف تنظيم األنشطة املقلقة لراحة  (٢
لتلوث السمعي أو إشراكهم يف هذا املضمار السكان مع تفعيل دور الشرطة احمللية يف مواجهة ا

الفات املركبات املزودة gلضجيج، وذلك للحد من ظاهرة وال يقتصر دورهم فقط على خم
  .الضوضاء واألصوات املرتفعة بني األحياء السكنية

نشر الوعي مبخاطر التلوث السمعي بوسائل التواصل اإلجتماعي وبيان مدى خطورته على  (٣
ور يف اإلنسان (األذان ، العقل، اجلهاز العصيب،.. أخل). مع مشاركة اجلمه بعض أجزاء جسم

  .تبادل اآلراء حول األضرار اليت تصيبهم من التلوث السمعي
  

   :قائمة املراجع

   الكتب

احمليط، اÏلد اخلامس، دار اجليل، دار لسان العرب، بريوت،  –ابن منظور: لسان العرب  .١
١٩٨٨.  

  .٨٧٨املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، دون سنة نشر، ص .٢
  .٥٦٧، ص١٩٩٥م الوجيز: جممع اللغة العربية، القاهرة، املعج .٣
، وكالة الصحافة العربية للنشر ١ئي: وgء عصر العوملة، طسيد عبد النيب حممد، التلوث البي .٤

  .٢٠١٩والتوزيع، 
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، العني، ٢ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ط .٥
  .١٩٩٧اإلمارات، 

، دار املأمون للنشر ٣حممد بشري العامري، اإلنسان والبيئة: دراسة اجتماعية تربوية، ط .٦
  .٢٠١٢توزيع، عمان، األردن، وال

   الرسائل العلمية
نور الدين محشة، احلماية اجلنائية للبيئة: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  .١

  .٢٠٠٦اجلزائر،  -gتنة -، جامعة احلاج خلضرالوضعي،  رسالة ماجستري يف الشريعة والقانون
  اÏالت والدور�ت

حوراء حيدر إبراهيم، األساليب القانونية حلماية البيئة من  إمساعيل صعصاع البديري، .١
التلوث األساليب القانونية حلماية البيئة من التلوث، جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، 

Ïبل، العراق، العدد الثاين، اg ٢٠١٤لد السادس، جامعة.  
ألمن البيئي يف التشريع اجلزائري، جملة بوقرط ربيعة، فاعلية الضبط اإلداري يف حتقيق ا .٢

، كلية احلقوق جامعة حسيبة بن بو علي ٢٠األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 
  .٢٠١٨)الشلف (، 

أبوظيب، اإلمارات،  -ير حالة البيئة يف إمارة ابوظيب، هيئة البيئةرقية حممد، جودة اهلواء، تقر  .٣
٢٠١٧.  

، إسراء طالب جاسم، التحليل املكاين ملصادر التلوث الضوضائي يف وسن شهاب أمحد .٤
مدينة املسيب (حي اجلمهورية منوذجاً)، جملة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، 

  .٢٠١٩مجهورية العراق، 
  لقوانني والقرارات الوزاريةا

  .ميتهابشأن محاية البيئة وتن ١٩٩٩لسنة  ٢٤القانون االحتادي رقم  .٢
بشأن تعديل بعض أحكام نظام النظافة العامة والشروط  ١٩٧٢) لسنة ١١القانون رقم ( .٣

  .الصحية للمحالت التجارية العامة
يالت الواردة gملرسوم بقانون وفقًا ألحدث التعد ١٩٨٧) لسنة ٣قانون العقوgت رقم ( .٤

  .م٢٠١٦) لسنة ٧رقم (
  املركبات يف إمارة ديببشأن حجز  ٢٠١٥) لسنة ٢٩قرار رقم ( .٥
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يف شأن األنظمة لالئحة التنفيذية للقانون  ٢٠٠١) لسنة ٣٧قرار جملس الوزراء رقم ( .٦
نفيذية للقانون الالئحة الت -يف شأن محاية البيئة وتنميتها ١٩٩٩) لسنة ٢٤االحتادي رقم (

   .البيئة وتنميتهايف شأن محاية  ١٩٩٩لسنة  ٢٤االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 
م يف شأن تنظيم أنشطة الكسارات واحملاجر ٢٠٠٨) لسنة ٢٠قرار جملس الوزراء رقم ( .٧

  .ونقل منتجاXا التصريح البيئي
  
  
  
  
  
  
  


