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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

بات التلكث الضكضائي يؤرؽ اإلنساف في ظػؿ التطػكر التينػي كالتلنكلػكويا ك ػا 
يسفر عنه  ف استخداـ لآللة في لافة  ناحي الحياة ك ا يترتػب علػذ ذلػؾ  ػف ضػوي ا 

ه في وس ها كخاصة  ػا يتللػؽ بحاسػة السػ ل كالو ػاز يتسبب في أضرار عديدةا تصيب
اللصػػبيا ك ػػا يترتػػب علػػذ تلػػؾ اثضػػرار  ػػف ألػػار كػػد تيػػكدل إلػػذ ارتلػػاب وػػرائـا لفيػػدل 

 اليدرة علذ السيطرة نتيوة لالنفلاالت.
 أهمية الدراسة:

تنبػػػل أة يػػػة الدراسػػػة  ػػػف أف التلػػػكث الضكضػػػائي صػػػار اليػػػـك سػػػ ة  ػػػف سػػػ ات 
درلا اث ػػر الػػذم يسػػتكوبا كوػػكد ضػػكابط كانكنيػػة تحػػد  ػػف اللصػػرا ل ػػا تنكعػػت  صػػا

انتشػػػارلا كتسػػػلذ للسػػػيطرة عليػػػه بيػػػدر اإل لػػػاف ليلػػػكف فػػػي حػػػدكد ال ليػػػكؿ ب ػػػا يسػػػ   
لإلنساف بالتلايش  لػه ك ػف ةنػا تبػرز أة يػة البحػث فػي تناكلػه للضػكابط اليانكنيػة للحػد 

  ف التلكث الضكضائي لنكع  ف انكاع التلكث البيئي.
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 دراسة:أهداف ا
ت ػػدؼ الدراسػػة إلػػذ تكضػػي   ف ػػـك التلػػكث الضكضػػائي ك صػػادرلا كبيػػاف اإلطػػار 

 التوري ي له كآلارل.
 مشكمة الدراسة:

أصػػب   ػػف ال ؤلػػد فػػي ظػػؿ التطػػكر التينػػي كالتلنكلػػكوي كتسػػخيرل لخد ػػة اإلنسػػاف 
أف تلػػكف لػػػه ألػػػار سػػػلبية يسػػلذ اليػػػانكف للتيليػػػؿ  ن ػػػاا كالتلػػكث الضكضػػػائي ي لػػػؿ أحػػػد 

فرازات السلبية للتطػكر التينػيا ك ػف ةنػا تلػكر عػدة أسػئلةا  ن ػا  ػا ال يصػكد بػالتلكث اإل
الضكضائيا ةؿ ةناؾ اتفاؽ علذ تلريؼ التلكث الضكضائي في الفيػه كاليػانكفو ك  ػا 
ةػػك اإلطػػار اليػػانكني كالفي ػػي  لتوػػريـ التلػػكث الضكضػػائيو ةػػذل اثسػػئلة و يل ػػا ت لػػؿ 

 ة علي ا  ف خالؿ ةذل الدراسة. شللة البحث التي يسلذ لإلواب
 منهج الدراسة:

اتبلت الدراسػة ال ػن   الكصػفي التحليلػي االسػتيرائيا كذلػؾ بتكضػي  أراا الفي ػاا 
ككصؼ  ا واا  ػف ككاعػد كانكنيػةا كاسػتلراض ثحلػاـ ال حػالـ الكطنيػةا كاسػتوالا  ػا 

 واا في ا كبياف كي ت ا اليانكنيةا لغرض تحييؽ ال دؼ  ف الدراسة.
 سيم الدراسة: تق

كلإلوابػػة علػػذ إشػػلالية الدراسػػةا عػػال  البحػػث ال كضػػكع فػػي لاللػػة  طالػػب حيػػث 
سػػيتناكؿ ال طلػػب اثكؿ  ف ػػـك التلػػكث الضكضػػائيا أ ػػا ال طلػػب اللػػاني فسػػكؼ يتطػػرؽ 
لإلطػػار التوري ػػي للتلػػكث الضكضػػائيا كنخصػػص ال طلػػب اللالػػث لتنػػاكؿ آلػػار التلػػكث 

ث بالخات ػػػػػة التػػػػػي نسػػػػػتلرض في ػػػػػا أةػػػػػـ النتػػػػػائ  الضكضػػػػػائي كعيكبتػػػػػه.ا كنخػػػػػتـ البحػػػػػ
 كالتكصيات.

 األول املطلب
 مفهىم التلىث الضىضائي

 تي ت دد صحة اإلنسافا كةك ال ييؿلتلكث الضكضائي  ف اثخطار الداة ة الا
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خطكرة عف تلكث ال ػاا كال ػكااا ك ػف خػالؿ ةػذل ال طلػب تطػرؽ البحػث ل ف ػـك التلػكث 
 لذ النحك اآلتي:الضكضائي ك صادرلا كذلؾ ع

 األول: تعريف التموث الضوضائي الفرع
 اوأل: في المغة: 

أكالن: في االصطالح اللل ػي كالفي ػي: يلتسػب تلريػؼ التلػكث الضكضػائي أة يػة 
لبػػرل فػػي تحديػػد ككضػػل اليكاعػػد اليانكنيػػة لتوػػريـ ةػػذا الفلػػؿا حيػػث أف تلريػػؼ التلػػكث 

  ف حيث تأليرل علذ اإلنساف. الضكضائيا يبيف  ا يلد وري ة ك ا ال يلد وري ة
ككد ذةب الفيه إلذ اتواةات شتذ في تلريفه للتلػكث الضكضػائي فلػرؼ الػبلض 
الضكضاا بأن ػا: م و كعػة أصػكات عاليػة كحػادة كريػر  رركبػةا أك ةػي الصػكت الػذم 

ثنػػه  ػػزع  بالنسػػبة لػػه كيتػػداخؿ  ػػل اثنشػػطة ال   ػػة التػػي  ؛ال يررػػب ال سػػت ل سػػ اعه
 .(1)يؤدي ام
رؼ الػػبلض التلػػكث الضكضػػػائي: م ػػا يحػػدث بارتلػػػاب أم سػػلكؾ  ػػف شػػػأنه كعػػ 

تلكيػػػث ال وػػػاؿ السػػػ لي كيتسػػػبب فػػػي حصػػػكؿ إزعػػػاج كتلػػػدير للغيػػػرا كذلػػػؾ خالفػػػا ل ػػػا 
ينبغي أف تلكف عليه البيئة  ف ةدكا كسلينةا ك للػه إكا ػة أيػة  نشػوت أك  حػدلات  ػف 

 .(2)كرة ل امشأن ا أف تكلد اإلزعاج أك اليلؽ براحة اث الف ال وا
في حيف ذةب بلػض الفيػه إلػذ اليػكؿ بأنػه: صػكت  ػزع  ذك دروػة عاليػة يػؤدم 
إلػػذ ظ ػػكر أ ػػراض عديػػدة  باشػػرة أك ريػػر  باشػػرة تلت ػػد علػػذ نػػكع الصػػكت كال تللػػؽ 
بنغ تها كدروته التي ت يز بيف الصػكت الحػاد كالغلػيظا إضػافة إلػذ شػدة الصػكت كالتػي 

 .(1)ا كتياس بكحدة ديسيبؿ(3)ت يز بيف الصكت اليكم كالضليؼ
                                                           

( عػػػػادؿ عبػػػػد اللػػػػاؿ إبػػػػراةيـا وري ػػػػة التلػػػػكث الضكضػػػػائي فػػػػي اليػػػػانكف الكضػػػػلي كالفيػػػػه الونػػػػائي 1)
 .9ص ا2017اإلسال يا دار الوا لة الوديدةا اإلسلندريةا 

البيئػػة  ػػف التلػػكثا  نشػػكرات زيػػف الحيككيػػةا  ( سػػنلر داؤد  ح ػػدا التنظػػيـ اليػػانكني الػػدكلي لح ايػػة2)
 .42صا 2017بيركتا الطبلة اثكلذا 

أنػػكاع التلػػكث الضكضػػائي كطػػرؽ السػػيطرة عليػػها علػػذ ال ككػػل: مافػػاؽ ا  يػػاؿ بلنػػكاف: أ وػػد كاسػػـ( 3)
 ػل -http://al3loom.com/?author=1ا رابػط اإلللتركنػي: 22/11/2012عل ية كتربكيػةما 

http://al3loom.com/?author=1
http://al3loom.com/?author=1
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ل ػػػا كرد بأنػػػه: مالتغييػػػر ال سػػػت ر فػػػي أشػػػلاؿ حرلػػػة ال كوػػػات الصػػػكتيةا بحيػػػث 
بالتياطػػػه كتكصػػػيله إلػػػذ  –تتوػػػاكز شػػػدة الصػػػكت ال لػػػدؿ الطبيلػػػي ال سػػػ كح بػػػه لػػػ ذف 

. ل ػػا عرفػػت الو ليػػة اليانكنيػػة الفرنسػػية  الضكضػػاا بأن ػػا: ملػػؿ  ػػا (2)الو ػػاز اللصػػبيم
ا أ ا دائرة ال لارؼ البريطانية (3)أصكات رير  رركب في ا أك  زعوةميحسه الس ل  ف 

فيػػد عرفػػت الضكضػػاا بأن ػػا: مالصػػكت ريػػر ال ررػػكب فيػػهما كدائػػرة ال لػػارؼ اث ريليػػة 
 .(4)عرفت ا بأن ا: مالضغط الذم يؤذم اإلنساف كريرل  ف الحيكافم

 لانيان: في التشريلات الكطنية:
ريػػؼ خػػاص بػػالتلكث الضكضػػائي كوػػاا تلريفػػه فػػي اليػػانكف السػػكداني لػػـ يػػكرد تل

سػياؽ تلريػؼ تلػكث ال ػكاا حيػػث نػص اليػانكف علػذ أنػه ييصػػد بتلػكث ال ػكاا لػؿ تغييػػر 
فػػػي خصػػػائص ك كاصػػػفات ال ػػػكاا الطبيلػػػي يترتيػػػب عليػػػه خطػػػر علػػػذ صػػػحة اإلنسػػػاف 
كالبيئػػة سػػكاا لػػاف ةػػذا التلػػكث نػػات  عػػف عكا ػػؿ طبيليػػة أـ نشػػاط إنسػػانيا ب ػػا فػػي ذلػػؾ 

                                                                                                                                                      

 يبكلػة فػي ال نػاطؽ السػلنيةا  ػف  40 – 25أف  لدؿ الضكضاا ال يرر عال يان ةك لالتػالي:  ػف 
 30عيةا  ػف  يبكلػة فػي ال نػاطؽ الصػنا 60 – 40 يبكلة في ال نػاطؽ التواريػةا  ػف  60 – 30
 يبكلػػة فػػي  نػػاطؽ ال ستشػػفيات.  الحظػػة:  35 – 20 يبكلػػة فػػي ال نػػاطؽ التللي يػػةا  ػػف  40 –

 تياس شدة الصكت بكحدة )ديسيبؿ(.
( الديسيبؿ ةك: أدنذ فرؽ بيف صكت كآخر تستطيل اثذف البشرية أف تحسه. كلتيريب ةذا ال يياس 1)

ل  ػػس ال ػػنخفض وػػدانا كةػػك أكػػؿ اثصػػكات إلػػذ الػػذةفا ي لػػف أف نيػػكؿ أف صػػكت اإلنسػػاف عنػػد ا
ا دار 1التي ي لف ل ذف أف تس ل اا أح د شكشةا ال كسكعة الذةبية في ح اية البيئػة ال كائيػةا ج

 .267ص ـا2010الن ضة اللربيةا الياةرةا 
(  ح د عبد اليادر الفييا البيئة  شلالت ا ككضػاياةا كح ايت ػا  ػف التلػكثا ال يئػة ال صػرية اللا ػة 2)

 .80ص ا1999لللتابا الياةرةا 
( داؤد البازا ح اية السػلينة اللا ػةا  لالوػة ل شػللة اللصػر فػي فرنسػا ك صػرا الضكضػاا دراسػة 3)

-1996تأصيلية   يارنػة فػي اليػانكف اإلدارم كالشػريلة اإلسػال يةا دار الن ضػة اللربيػةا اليػاةرةا 
اليانكنيػػة للبيئػػةا دار الوا لػػة  ا نيػػالن عػػف: ع ػػاد  ح ػػد عبػػد ال ح ػػدما الح ايػػة155ص ا1997

 .68ص ا2017الوديدةا اإلسلندريةا 
 ( ال رول السابؽا الصفحة ذات ا.4)
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.أ ػػا ال شػػرع اللراكػػي فيػػد عػػرؼ الضكضػػاا بان ا:صػػكت ريػػر  ررػػكب فيػػه (1)ضكضػػااال
 .(2)يؤلر علذ صحة كراحة أشخاص  لينيف أك عا ة الناس كله تالير سلبي علذ البيئة

كبنػػاا علػػذ  ػػا كرد  ػػف تلريفػػات اعػػالل ي لػػف تلريػػؼ التلػػكث الضكضػػائي بأنػػه: 
كالحيػػكاف تػػؤدم إلػػذ آلػػار ضػػارة  أصػػكت عاليػػة تتوػػاكز كػػدرة حاسػػة السػػ ل لػػدل اإلنسػػاف

صحيان كاكتصاديان سكاا لانت بطريية  باشرة أك رير  باشرةا ككػد تظ ػر اآللػار حػاالن أك 
 تتراخذ إلذ ال ستيبؿ.

 الفرع الثاني: مصادر التموث الضوضائي

تتلدد  صادر التلكث الضكضائيا بتلدد  سبباته كعليه ي لػف تيسػي  ا إلػذ عػدة 
 تيسي ات  ف أة  ا:

 :واًل: وسائل النقل البري والجويأ
ضكضاا ال كاصالت كالنيؿ ال سبب اثكؿ للضكضاا البيئيػة فػي اللديػد  ػف  تلد

 الدكؿا كحتذ نت لف  ف  ناكشت ا نتناكل ا في النياط اآلتية:
: كةي  شللة تؤرؽ الياطنيف في ال دف ال زدح ة السكك الحديديةالسيارات و  -1

كالسػػػالنيف بػػػاليرب  ػػػف السػػػلؾ الحديديػػػة أك  حطػػػات اليطػػػاراتا حيػػػث ارتفػػػاع صػػػػرير 
ف لانت  شللة أكؿ تلييدان  يارنة بضوي  السيارات  عوالت اليطارات علذ اليضبافا كا 

ل ا تكود  شلالت صحية  رتبطة بحرلة ال ػركر فػي ال ػدف عا ػةا إذ  .بالنسبة للسلاف
بػر  ػف كزيػادة حرلػة اللربػات بصػفة خاصػةا تلت-بصفة عا ة-  زيادة حرلة ال ركر أف

ا فحرلػة ال ػركر تزيػد بدروػة أللػر  ػف ن ػك ال ػدف أةـ الخصائص التي ت يز التن ية فػي
ال ػػدفا كلل ػػا أشػػتدت حرلػػة ال ػػركر أللػػر كأللػػر فػػي ال ػػدف لل ػػا زادت الضكضػػاا فػػي 

 الشكارع.
: ففي في بريطانيػا علػذ سػبيؿ ال لػاؿ تػـ إكا ػة اللديػد  ػف الطائرات ضاءضو  -2

الػػدعاكل بخصػػكص التلػػكث الضكضػػائي النػػات  عػػف الطػػائراتا كليػػد رفضػػت السػػلطات 
                                                           

 .2008( متفسيرما كانكف ح اية كتركية البيئة كالية الخرطـك 4( ال ادة )1)
 .2015( لسنة 41(  ف كانكف السيطرة علذ الضكضاا اللراكيا ركـ)1( ال ادة )2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ـ  يترحػان لبنػاا  ائػة 1970( ب طار ةيلرك عػاـ 5ية كضية ال درج ركـ )ال حلية في ساب
 نػػزؿ كذلػػؾ ثن ػػا توػػاكر ال ػػدرج ال ػػذلكر كل ػػا ينػػت  عػػف ذلػػؾ  ػػف ضكضػػاا الطػػائراتا 
فاعترضت الشرلة ال تلاكدة علذ بناا ةذل ال سالف أ اـ ال حل ة االبتدائية علػذ اليػرار 

لياضػػػػي بػػػػأف السػػػػ اح بتشػػػػييد  لػػػػؿ ةػػػػذل ال ػػػػذلكر بػػػػالرفض فأصػػػػدرت ال حل ػػػػة كرارةػػػػا ا
ال سالف كد يلحؽ أضاران ببيئة السالنيف كعليه سيفت  الباب علذ  صراعيه أ اـ دعػاكل 

ـ 1971. في سابية أخرل في بريطانيا في  دينػة )بير نو ػاـ( عػاـ (1)تلكيض ال تنت ي
أف  عرفػػت بيضػػية التيػػاطل السػػريل فػػي بلػػدة )لرافيلػػي  يػػؿ( التػػي تلخصػػت ككائل ػػا فػػي

السلطات ال حلية كد ةد ت وانبان  ف شارع سلني كديـ إلنشاا تياطل سريلا ككد تسبب 
ةذا اإلوراا في رفل  ستكل الضكضاا  ف وراا  ػركر ال رلبػات   ػا أضػطر أصػحاب 
ال بػػاني اليريبػػة إلػػذ رفػػل الشػػلاكل إلػػذ كزيػػر النيػػؿ كال كاصػػالت ال خػػكؿ سػػلطة فػػرض 

ث ر  ل ال سئكؿ الصحي في البلدة  ف حيػث  سػتكل الليكبات الونائيةا الذم تدارس ا
( للنكافػذ ريػر كابلػة double gladالضكضػاا فأصػدر كػراران باسػتخداـ الزوػاج ال ػزدكج )

للفػػػت ا كللػػػدـ كناعػػػة السػػػلاف بػػػاليرار ال ػػػذلكر فيػػػد عػػػرض اث ػػػر علػػػذ ال حل ػػػة اللليػػػا 
ريػر عػادؿ ثف  ػف حػؽ البريطانيا التي أصدرت كراران واا في  يد ته بػأف ةػذا اإلوػراا 

 .(2)السالنيف فت  نكافذةـ كرلي ا ليف ا يشاؤف كأن ـ ليسكا د ف في علب  غلية
 ثانيًا: الضوضاء االجتماعية:

ةي الضكضاا التي تحدث فػي ال حػيط السػلني كالل لػيا كتػأتي علػذ ك ػة أنػكاع 
ة الضكضػػااا كل ػػا عػػدة  صػػادر لالنبلػػػاثا لالضػػوي  الصػػادر عػػف اثو ػػزة الل ربائيػػػ

ال ختلفة التي تستخدـ في ال نػازؿ ك لػاف الل ػؿ  لػؿ ال لػانس الل ربائيػةا كالخالطػاتا 
كالغسػػػاالتا كبلػػػض أو ػػػزة التلييػػػؼا كالراديػػػك كالتلفزيػػػكف كريرةػػػاا كأصػػػكات ال كسػػػييذ 

                                                           

(1)A-Etelling planning law and procedure, London, 1974-P, 184-et.  
نيػػػالن عػػػػف: عبػػػد ا  ترلػػػػي ح ػػػد الليػػػػاؿا الضػػػرر البيئػػػػي كتلكيضػػػه فػػػػي ال سػػػؤلية ال دنيػػػػةا 

 .82ص ا2013 نشكرات الحلبي الحيككيةا بيركتا 
 .83ص ( ح د اللياؿا  رول سابؽا2)
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الصػػاخبةا ك لبػػرات الصػػكتا الصػػادرة عػػف الحفػػالت كال حػػاؿ التواريػػةا كالتػػي انتشػػرت 
اآلكنػػة اثخيػػرةا ففػػي لليػػر  ػػف الشػػكارع توػػد  لبػػرات بدروػػة لبيػػرة كأصػػبحت سػػ ة فػػي 

 .(1)الصػػكت  ػػل بلػػض البػػائليف يللنػػكف عػػف بضػػائل ـ كينشػػركف الضكضػػاا ةنػػا كةنػػاؾ
بضػػػائل ـ كيطليػػػكف  يلرضػػػكفككػػػد تػػػرل بػػػائلي أشػػػرطة اللاسػػػيت ييفػػػكف أ ػػػاـ اثلشػػػاؾ 

ات أصػػكات اثرػػاني  ػػف أو ػػزة التسػػويؿ  دكيػػة بصػػكت  رتفػػلا حتػػذ ال تػػاور كالبكتيلػػ
 أصبحت تلرض بضاعت ا  شارلة بصكت شرائط اللاسيت ال فتكح باست رار.

 لاللان: ال صانل كالكرش الحرفية:
تلػػد  ػػف أخطػػر أنػػكاع الضكضػػااا كيلػػكف  صػػدرةا ال صػػانل أك الػػكرشا كتػػؤلر 
علذ اللا ليف في ةذل اث ػالفا كعلػذ السػلاف اليػاطنيف بوػكار ال نػاطؽ الصػناعية. إف 

يتوػػػه نحػػػك تشػػػييد اللديػػد  ػػػف ال صػػػانل كالػػػكرش ب لػػػدالت سػػػريلة  عػػالـ الصػػػناعة الػػػذم
كطاريػػةا إن ػػا يتوػػه فػػي الككػػت ذاتػػه نحػػك بنػػاا  وت لػػات تسػػكدةا الضكضػػااا كي ػػزؽ 

. كتلػػػػػػد ال صػػػػػػانل كالػػػػػػكرش الحرفيػػػػػػة  صػػػػػػدران رئيسػػػػػػيان (2)ةػػػػػػدكاةا الضػػػػػػوي  كالصػػػػػػخب
يػػػػػةا للضكضػػػػااا  لػػػػػؿ صػػػػػناعة السػػػػفف ك صػػػػػانل الحديػػػػػد كالصػػػػلب كالصػػػػػناعات ال لدن

كاختبػػػارات  حرلػػػات الػػػديزؿا كصػػػناعة النسػػػي  كالزوػػػاج كال سػػػابؾا كصػػػناعة ال راوػػػؿ 
البخارية كال لابس كال ناوـ ككرش التوارة ال يلانيلية كتيطيل اثخشاب ك صػانل الػكرؽ 

كباإلضافة لل صانل تكود كرش إصالح السيارات كالس لرة كريرةا  اكال طابل... كريرةا
احػػةا فضػػوي  الػػكرش يشػػلؿ تلكلػػان للبيئػػة يلػػدر راحػػة ال ػػكاطنيف  ػػف ال حػػالت ال يليػػة للر 

 .(3)كالسي ا في ال ناطؽ اليريبة  ن ا

                                                           

 ا1998ة اللا ػػػػة لللتػػػػابا اليػػػػاةرةا (   ػػػػدكح حا ػػػػد عطيػػػػةا إن ػػػػـ ييتلػػػػكف البيئػػػػةا ال يئػػػػة ال صػػػػري1)
 .114ص

ا 36(   ػػػدكح سػػػال ة  رسػػػيا الضكضػػػاا  ػػػرض اللصػػػرا  ولػػػة أسػػػيكط للدراسػػػات البيئيػػػةا اللػػػدد 2)
 .125ص ا2012السنة 

( ككػػد سػػلذ ال شػػرع اللراكػػي للسػػيطرة علػػذ الضكضػػاا الصػػادرة عػػف ةػػذل ال صػػادر  ػػف خػػالؿ  ػػا 3)
 صدر سابؽا حيث نص في ا علذ الضكضاا اللراكيأكردل في الفصؿ اللاني  ف كانكف السيطرة 
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 املطلب الخاني
 اإلطار التجرميي للتلىث الضىضائي

اثصػػؿ أنػػه ال وري ػػة إال بػػنص ك ػػف لػػـ حتػػذ يلػػد الفلػػؿ وري ػػة يوػػب أف يلػػكف 
علذ توري ػه فػي عػدة كػكانيف ةناؾ نصان كانكنيان يور ها كالتلكث الضكضائيا تـ النص 

ف اختلفػػػت التسػػػ ية التػػي كردت فػػػي تلػػػؾ اليػػػكانيفا ك ػػف خػػػالؿ ةػػػذا ال طلػػػب  سػػكدانية كا 
نتنػػاكؿ اليػػكانيف السػػكدانية التػػي ور ػػت الضكضػػااا كنتبل ػػا ببيػػاف أرلػػاف وري ػػة التلػػكث 

 الضكضائي.
 الفرع األول: اإلطار التجريمي في القانون السوداني والعراقي

فػػي السػػكداف كفػػي اللػػراؽ نصػػكص توػػريـ التلػػكث الضكضػػائي فػػي  أكرد ال شػػرع
 عدة ككانيف  ف أة  ا:

 أواًل: القوانين  البيئية:
ـ نصا صػريحا يتحػدث عػف 2001لـ يتض ف كانكف ح اية البيئة السكداني لسنة 

وري ػة التلػكث الضكضػػائي كللنػه اعتبػػر التلكيػث الصػػكتي النػات  عػػف اثصػكات اللاليػػة 
بين ػػػػا نػػػػص كػػػػانكف ح ايػػػػة  ا(1)لضكضػػػػااا  خالفػػػػة تسػػػػتكوب الليكبػػػػةأك الضػػػػوي  أك ا

ـ علذ) ي نل تواكز الحدكد ال س كح ب ا للضكضاا 2009كتحسيف البيئة اللراكية لسنة 
عنػػػد تشػػػغيؿ االالت كال لػػػدات كاالت التنبيػػػه ك لبػػػرات الصػػػكت للنشػػػاطات لافػػػة كعلػػػذ 

ا ال نبللػة فػي  نطيػة كاحػدة الو ات  انحة االوارة  راعاة أف تلكف نسبة شدة الضكضا
.أ ػػا كػػانكف ح ايػػة كتركيػػة (2)ضػػ ف الحػػدكد ال سػػ كح ب ػػا فػػي تللي ػػات يصػػدرةا الػػكزير( 

                                                                                                                                                      

علذ التزا ات ر ب الل ؿ أك ال سئكؿ عػف النشػاطا انظػر الفصػؿ  3الفصؿ اللاني  نه في ال ادة 
 اللاني  ف اليانكف.

: )علػذ الػررـ  ػف أحلػاـ أم 2001(ا  ػف كػانكف ح ايػة البيئػة السػكداني لسػنة 20( نصت ال ادة )1)
التلكيػػث الصػػكتي  -حلػػاـ ةػػذا اليػػانكف أم فلػػؿ  ػػف اثفلػػاؿ اآلتيػػة: زكػػانكف آخػػر يلتبػػر  خالفػػة ث

 النات  عف اثصكات اللالية أك الضوي  أك الضكضاا(.
 .2009(ا  ف كانكف ح اية كتحسيف البيئة اللراكي لسنة 16(ال ادة )2)
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ـ بالسكدافانص علػذ توػريـ الضكضػاا فػي الفصػؿ اللػا ف 2008البيئة كالية الخرطكـ 
. ف ػػذا اليػػانكف تحػػدث عػػف (1)(30كالػػذم وػػاا بلنػػكاف ال خالفػػات كالليكبػػات فػػي ال ػػادة )

ة التلػػػػكث الصػػػػكتيا كعػػػػدد اثفلػػػػاؿ التػػػػي تشػػػػلؿ رلن ػػػػا ال ػػػػادم كةػػػػي الضػػػػوي  وري ػػػػ
كاثصػػػػػػكات اللاليػػػػػػةا كالضكضػػػػػػااا فولػػػػػػؿ الضكضػػػػػػاا تلػػػػػػكث صػػػػػػكتيا كال للػػػػػػػـك أف 
الضكضاا عبارة عف اثصكات الغير  رركب في اا أك اثصػكات اللاليػةا فلػاف اثوػدر 

  ل االتوال اللال ي.به أف يس ذ الفلؿ ال وـر التلكث الضكضائيا ف ذا يتناسب 
 لانيان: اليكانيف الونائية كالليابية:

ـ الذ وري ة التلػكث الضكضػائيا 1991لـ يشر اليانكف الونائي السكداني لسنة 
(  نػه  لػددة ل ػا يلػد إزعػاج 77كللنه تناكؿ وري ة االزعاج اللاـا حيث واات ال ػادة )

 ف ـك الحديث لإلزعاج  فكضاا بال كباستيرائ ا يتض  أن ا تشير إلذ الضا (2)عاـ
  نظكر ورائـ البيئة. 

 ـ:2010لاللان: ككانيف ال ركر لسنة 
ـ اسػػتخداـ أو ػػزة التنبيػػه فػػي 2010حظػػر كػػانكف شػػرطة ال ػػركر السػػكداني لسػػنة 

. ف ػذا (3)أ الف  حددة كلػذلؾ فػي أككػات  حػددةا  ػا لػـ تيتضػي الضػركرة اليصػكل ذلػؾ

                                                           

ة أم ( علػػذ اآلتػػي: مدكف ال سػػاس بأحلػػاـ أم كػػانكف آخػػر يلتبػػر  رتلبػػان  خالفػػ3( نصػػت ال ػػادة )1)
شػػخص ييػػل  نػػه أم فلػػؿ  ػػف اثفلػػاؿ التػػي  ػػف شػػأن ا إحػػداث أم  ػػف ال خالفػػات اآلتيػػة: التلػػكث 

 الصكتي النات  عف اثصكات اللالية أك الضوي  أك الضكضاام.
(علػػذ: ميلػػد  رتلبػػان وري ػػة االزعػػاج اللػػاـ  ػػف ييػػل  نػػه فلػػالن 77(  ػػف ال ػػادة )1( نصػػت  الفيػػرة )2)

ا ػػان أك خطػػػران أك  ضػػايية للو  ػػػكرا أك ل ػػف يسػػػلنكف أك يشػػػغلكف يحت ػػؿ أف يتسػػػبب فػػي ضػػػرران ع
  لانان  واكران أك ل ف يباشركف حيان  ف الحيكؽ اللا ةم.

 ( تنصاف علذ اآلتي: 3ا 2(  ف اليانكف حيث واات الفيرتاف )42(ال ادة )3)
لخا سػة كالنصػؼ ال يوكز استخداـ و از التنبيه أك أم آلة أخرل في ا بيف  نتصؼ الليؿ كالساعة ا -

 صباحا كال يوكز استخداـ أي  ا في اثككات اثخرل إال للضركرة.
يحظػػر علػػذ سػػائيي ال رلبػػات  ػػالـ تيػػتض الضػػركرة اليصػػكل اسػػتل اؿ و ػػاز التنبيػػه الصػػكتي فػػي  -

الحاالت اآلتية: أ/ باليرب  ػف ال ستشػفيات كال ػدارس كدكر اللبػادةا ب/ ألنػاا ككػكؼ ال رلبػةا ج/ 
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ا علذ اإلزعاج التػي تتسػبب فيػها كةػك يػدخؿ اليانكف وـر استخداـ  لبرات الصكتا بنا
 في إطار  ف ـك التلكث الضكضائي.                   

ـ فػػػي ال لحػػػؽ)أ( علػػػذ  نػػػل 2004فػػػي اللػػػراؽ نػػػص كػػػانكف ال ػػػركر النافػػػذ لسػػػنة
 ف  لحػؽ اليػانكف علػذ  لاكبػة  ػف  27) ل ا نصت ال ادة  (1)استخداـ  لبراف الصكت

ال تلػػدد النغ ػػات أك كضػػل سػػ اعات لبيػػرة خارويػػة أك  سػػتل ؿ و ػػاز التنبيػػه ال ػػكائي أك
ستل اؿ ال نب ات بصكت عاؿ أك علذ شلؿ أصكات الحيكانات رير تلكف في ال رلبة ا

 .(2)أصال  ف ال نشأ( 
 ـ فػػػي السػػػكداف:وـر اسػػػتخداـ1996ـك ل ػػػا أف كػػػانكف النظػػػاـ اللػػػاـ كاليػػػة الخرطػػػ
 ـر استخداـ  لبرات الصكت بلد ا و لبرات الصكت في اث الف اللا ة كاثسكاؽا ل

 .(3)الساعة الحادية عشر  ساا
 ػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتيراا النصػػػػكص اليانكنيػػػػة الػػػػكاردة أعػػػػالل يتضػػػػ  أف ال شػػػػرع فػػػػي 
السػػػكداف كلػػػذلؾ ال شػػػرع فػػػي اللػػػراؽا لػػػـ يػػػكرد تلبيػػػر التلػػػكث الضكضػػػائيا كللػػػف أكرد 

استخدا  ا إال في  تلابير  لؿ االزعاج اللاـ كأدكات التنبية الصكتيا كالضكضااا ك نل
حالػػة الضػػركرة كفػػي حػػدكد ال ليػػكؿا بحيػػث ال تسػػبب إضػػراران بػػالغيرا كةػػي فػػي حيييػػة 

 اث ر ت لؿ  ا يلرؼ اليـك بالتلكث الضكضائي.

                                                                                                                                                      

كبػػػػدكف  بػػػػررا د/ فػػػػي اثككػػػػات كاث ػػػػالف التػػػػي تحػػػػددةا السػػػػلطة ال رخصػػػػةا ق/  بصػػػػفة  سػػػػت رة
 الستدعاا االشخاص أك لفت االنتبال.

(  ػػف  لحػػؽ اليػػانكف فػػي الفيػػرة )خ( علػػذ )عػػدـ اسػػتخداـ التنبيػػهمال كرفم إال فػػي 4( نصػػت ال ػػادة )1)
 حاالت الضركرة التي تدعي استخدا ه أك تفادم خطر  حت ال(..

) انظ ػػػػة الييػػػػادة 2004(  ػػػف ال لحػػػػؽ )أ(  ػػػػف كػػػانكف ال ػػػػركر اللراكػػػػي لسػػػنة 29 ػػػػادة )نصػػػت ال (2)
كاللربػػػات كرسػػػـك تسػػػويؿ اللربػػػات كررا ػػػات  خالفػػػات ال رلبػػػات( علػػػذ: يلاكػػػب لػػػؿ  ػػػف ارتلػػػب 

 ( خ سة عشر الؼ دينار.15000 خالفة  ف ال خالفات االتية بغرا ه  يدارةا)
 (.19( الفصؿ السادسا ال ادة )3)
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 الفرع الثاني: أركان الجريمة البيئية
يت يز السلكؾ اإلورا ي في ورائـ التلكث البيئػي ب ضػ كف كطػابل خػاص يختلػؼ 

لسػػلكؾ اإلورا ػػي فػػي بييػػة الوػػرائـ  ػػف حيػػث كسػػيلته ك كضػػكعه عػػف ريػػرل  ػػف أنػػكاع ا
ال ػػادما فبالنسػػبة للكسػػػيلة تت لػػؿ فػػي كيػػػاـ الوػػاني ب ضػػافة  ػػػكاد  لكلػػة أك إدخال ػػا إلػػػذ 
الكسػػػط البيئػػػي لػػػـ تلػػػػف  كوػػػكدة فيػػػه كبػػػؿ ارتلػػػػاب الفلػػػؿ اإلورا ػػػيا ف ػػػذا اإلدخػػػػاؿ أك 

كتحيػؽ بػذلؾ كاكلػة التلػكثا أ ػا  اإلضافة تؤدم إلذ اإلخالؿ بالتكازف الطبيلػي ل لكناتػه
في ا يتللؽ بال كضكع ال ادم ف ك يلني أف الفاعؿ كػد أضػاؼ أك ادخػؿ  ػكاد  لكلػة إلػذ 
الكسط البيئي  حؿ الح اية اليانكنية أك ا تنل عف ح اية عنصر حيكم في ذلػؾ الكسػط 

 . (1)كةك  حؿ ارتلاب السلكؾ اإلورا ي
 وضائي:أواًل: الركن المادي لجريمة التموث الض

 كنتناكؿ بالشرح عناصر الرلف ال ادم لوري ة التلكث الضكضائي:
 النشاط اإلورا ي: -1

يت لػػؿ السػػػلكؾ اإلورا ػػػي فػػػي وري ػػػة التلػػكث الضكضػػػائي بييػػػاـ الوػػػاني ب صػػػدار 
اثصػػػكات الصػػػاخبة كالضكضػػػػاا الشػػػديدة التػػػي  ػػػػف شػػػأن ا أف تلػػػدر  ػػػػف راحػػػة و يػػػػل 

بيئػػيا أيػػان لػػاف  صػػدر ةػػذا السػػلكؾ فيػػد يلػػكف اللائنػػات الحيػػة ال كوػػكدة فػػي ال حػػيط ال
 صدرل الفرد نفسه كذلؾ عف طريؽ  ا يصدر  نه  ف أصكات عالية أك  رتفلة أك عػف 

ا ل ا كرد يت لػؿ النشػاط اإلورا ػي ال لػكف للػرلف (2)طريؽ  ا يستخد ه  ف أو زل حديلة
ت بطرييػػػة ال ػػػادم ل ػػػذل الوري ػػػة فػػػي الييػػػاـ بتشػػػغيؿ اآلالت كال لػػػدات ك لبػػػرات الصػػػك 

. كال يشػترط فػي السػلكؾ ال وػـر أف (3)تتواكز الحػدكد ال سػ كح ب ػا كانكنػان لشػدة الصػكت
                                                           

 ا2013بػػػد السػػػتار يػػػكنس الح ػػػدكنيا الح ايػػػة الونائيػػػة للبيئػػػةا دار اللتػػػب اليانكنيػػػةا اليػػػاةرةا ( ع1)
 .119ص

( عػػادؿ عبػػد اللػػاؿ خراشػػيا وري ػػة التلػػكث الضكضػػائي ك ككػػؼ الفيػػه اإلسػػال يا ال رلػػز اليػػك ي 2)
 .38ص ا2008ا لإلصدارات اليانكنيةا الياةرة

للبيئػة فػي ال  للػة اللربيػة السػلكدية )دراسػة  يارنػة(ا  ل ػد  ( أح د حا ػد البػدرما الح ايػة اليانكنيػة3)
 .242ص قا1431اإلدارة اللا ةا  رلز البحكثا 
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يلكف رير  شركع في حد ذاتها فيد يلكف  شركعان كللف نتيوة آللارل الضارة تحكؿ إلذ 
ا كةػػذا  ػػا أشػػارت إليػػه سػػابية حلك ػػة السػػكداف عػػادؿ اثرػػبش اللبيػػد /ضػػد/سػػلكؾ  وػػـر

 .(1)كآخريف
 يوة اإلورا ية:النت -2

ينصػػرؼ  ػػدلكؿ النتيوػػة اإلورا يػػة باعتبارةػػا عنصػػران  ػػف عناصػػر الػػرلف ال ػػادم 
للوري ػػة إلػػذ لػػؿ تغيػػر يحػػدث فػػي اللػػالـ الخػػاروي لػػألر  ترتػػب علػػذ السػػلكؾ اإلورا ػػي 

. النتيوػة فػي وري ػة (2)كالذم يأخذل ال شرع بليف االعتبار في التلكيف اليػانكني للوري ػة
كػد تلػكف فػي الحػاؿ أك كػد تتراخػيا كيظ ػر ذلػؾ وليػان فػي اث ػراض التلكث الضكضائي 

التػػي كػػد يصػػاب ب ػػا اإلنسػػاف بسػػبب تلرضػػه للضكضػػاا الشػػديدا لػػاف يصػػاب ال ونػػي 
عليه بضلؼ حاسة الس ل نتيوة ل صػكات اللاليػةا أك أف يحػدث لػه ارتفػاع فػي ضػغط 

 .(3)لترليزالدـا أك أف يصاب بنكع  ف االرةاؽ كالتكتر كعدـ اليدرة علذ ا
 عالكة السببية: -3

كيػػاـ الػػرلف ال ػػادم ثم وري ػػة يسػػتتبل لبػػكت أف السػػلكؾ الػػذم أتػػال الوػػاني ةػػك 
الذم أدل لحدكث النتيوةا كةك  ا يلرؼ برابطة عالكة السببية.  أ ا في وري ة التلكث 
الضكضػػػائيا يشػػػترط لػػػي تيػػػػـك  سػػػؤكلية الوػػػاني فػػػي ةػػػػذل الوري ػػػة أف يلػػػكف نشػػػػاطه 

ل ت لؿ فػي الييػاـ بتشػغيؿ اآلالت كال لػدات ك لبػرات الصػكت بطرييػة توػاكز اإلورا ي ا
الحػػدكد ال سػػ كح ب ػػا كانكنػػان لشػػدة الصػػكتا ةػػك السػػبب فػػي حػػدكث الضػػرر البيئػػي الػػذم 
أدل إلػػذ تلػػكث البيئػػةا ب لنػػذ أنػػه لػػك لػػـ يلػػف كػػد كػػاـ ب ػػذا النشػػاط اإلورا ػػي  ػػا لانػػت 

                                                           

( نيػػالن عػػف؛ د. يكسػػؼ عيسػػذ حا ػػد  خيػػرا اليػػانكف الونػػائي السػػكدانيا  حاضػػرات لطػػالب لليػػة 1)
 .158ص ا2017اليانكفا وا لة النيليفا 

 ا1999ا 1ةا  نشػػكرات وا لػػة كػػار يػػكنسا بنغػػازما ط( فػػرج صػػال  ال ػػريشا وػػرائـ تلكيػػث البيئػػ2)
 .365ص

( أح د  ح كد سلدا استيراا ليكاعد ال سئكلية ال دنية في  نازعػات التلػكث البيئػيا الطبلػة اثكلػذا 3)
 .333ص ا1994دار الن ضة اللربيةا الياةرةا 
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. كفػي وري ػة التلػكث الضكضػائي نوػد (1)دلتالنتيوة ال ت للة في حدكث تلكث البيئة حػ
أنػػه  ػػػف الصػػػلب ألبػػات عالكػػػة السػػػببية بػػػيف الفلػػؿ كالنتيوػػػة حيػػػث يلػػد ةػػػذا اث ػػػر  ػػػف 
ال سػائؿ ال رةيػػةا ك روػػل ذلػؾ أف النتيوػػة اإلورا يػػة كػد يتراخػػي تحيي ػػا إلػذ ز ػػف الحػػؽ 

علذ تلؾ علذ ارتلاب السلكؾ أك النشاط اإلورا يا كللف علذ أم حاؿ يوب لل ساالة 
 .(2)الوري ة ضركرة تكافر عالكة السببية بيف النشاط كالنتيوة
 ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التموث الضوضائي:

تيػػـك الوري ػػة ب وػػرد تحيػػؽ الػػرلف ال ػػادما حيػػث يوػػب أف يتػػكافر ل ػػا الػػرلف ال 
يػػان ال لنػػكما كيضػػـ اللناصػػر النفسػػية للوري ػػةا كيلنػػي ذلػػؾ أف الوري ػػة ليسػػت ليانػػان  اد

ككا ػػه الفلػػػؿ كآلػػػارلا كللػػػف إضػػػافه لػػػذلؾ ةػػي ليػػػاف نفسػػػيا حيػػػث ي لػػػؿ الػػػرلف ال لنػػػكم 
 .(3)اثصكؿ النفسية ل اديات الوري ة كال سيطرة علي ا

فػػػالرلف ال لنػػػكم ي لػػػؿ اللالكػػػة النفسػػػية بػػػيف الفلػػػؿ كالفاعػػػؿ كييضػػػي بػػػأف يلػػػكف 
دراؾ الفاعؿ أةالن لتح ػؿ ال سػؤكلية الونائيػة كال يلػكف اث ػر لػذلؾ إ ال إذا ت تػل بػ رادة كا 
 .(4)يلتد اليانكف ب  ا كأف تنصرؼ ةذل اإلرادة إلذ  اديات الوري ة

كتلد وري ة التلكث الضكضائي  ف الورائـ الل ديػة التػي يشػترط لل سػاالة علي ػا 
تػػكافر اليصػػد الونػػائي بلنصػػريه الللػػـ كاإلرادةا إذ يوػػب أف يلػػكف الوػػاني عال ػػان بحيييػػة 

 .(5)ية كأف تتوه إرادته إلذ تحييؽ النتيوة كالفلؿالكاكلة اإلورا 
يسػػتفاد   ػػا تيػػدـ أنػػه للػػي تيػػـك ال سػػؤكلية ينبغػػي أف يأخػػذ الػػرلف ال لنػػكم إحػػدل 
الصػػػكرتيف؛ إ ػػػا أف يتػػػكافر في ػػػا اليصػػػد اإلورا ػػػي فنلػػػكف أ ػػػاـ وري ػػػة ع ديػػػه أك ينلػػػدـ 

ئي يوب أف يتػكافر اليصد اإلورا ي كنلكف بذلؾ أ اـ وري ة رير ع ديه. كاليصد الونا
                                                           

 .243ص ( أح د حا د البدرما  رول سابؽا1)
 .72ص يا  رول سابؽا( عادؿ عبد اللاؿ إبراةيـ خراش2)
 .98ص ا1993ا دفا 1991( يس ع ر يكسؼا النظرية اللا ة لليانكف الونائي السكداني لسنة 3)
(  ح ػػػكد  ح ػػػكد  صػػػطفذا شػػػرح كػػػانكف الليكبػػػات ال صػػػرم اليسػػػـ اللػػػاـا الطبلػػػة اللاشػػػػرةا دار 4)

 .415ص ا1984الن ضة اللربيةا الياةرةا 
 .79ص ا1985ئية للبيئةا دار النت ضة اللربيةا الياةرةا ( نكر الديف ةنداكما الح اية الونا5)
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فيه عنصراف ة ا: الللـ كاإلرادة إذ يوب أف يللػـ بالككػائل الوكةريػة التػي تلػكف  اديػات 
الوري ة أك تكلر في كصف ا اليانكنيا أ ا عف الككػائل اللانكيػة ف ػذل ال يػؤلر الغلػط في ػا 

صػػد أك الو ػػؿ علػػذ كيػػاـ ال سػػؤكلية الونائيػػة. أ ػػا اإلرادة ف ػػي اللنصػػر ال  يػػز بػػيف الي
اإلورا ي كالخطأ رير الل دم فػال يلفػي أف يللػـ الوػاني بالككػائل الوكةريػة التػي تشػلؿ 
 اديػػات الوري ػػة بػػؿ يوػػب أف تتوػػه إرادة الفاعػػؿ إلػػذ تحييػػؽ نتيوت ػػاا ك ػػف البػػدي ي أال  

ففػػي وري ػػة  .(1)يلتػػد اليػػانكف ب ػػذل اإلرادة  ػػا لػػـ يت تػػل الفاعػػؿ بػػاإلدراؾ كحريػػة االختيػػار
ائي نود أف الللـ يلير الللير  ف الصلكباتا  لػؿ عػدـ كضػكح النتيوػة التلكث الضكض

كتػػػأخر حػػػدكل اا كالطبيلػػػة الخاصػػػة ل ػػػاا إال أنػػػه ينبغػػػي للوػػػاني الللػػػـ ب كضػػػكع الحػػػؽ 
ال لتػػػدل عليػػػها أم يبنغػػػي أف يتػػػكافر لػػػدل الوػػػاني الللػػػـ بالشػػػ  الػػػذم ييػػػل عليػػػه فللػػػه 

صػػر السػػلكؾ االورا ػػيا إف الفلػػؿ كيػػؤدم إلػػذ اإلضػػرار بالصػػحةا ل ػػا يوػػب الللػػـ بلنا
الذم ارتلبه  ف شأنه أف يسبب االعتداا ال يصكدا لللـ الوار الذم يحػدث الضكضػاا 
بكاسػػطة أو زتػػه ال نزليػػة أف شػػأف فللػػه تلػػدير راحػػة الويػػرافا كلللػػـ أصػػحاب ال صػػانل 
كالػػػكرش أف  ػػػف شػػػأف الضكضػػػاا التػػػي يحػػػدلكن ا أف تسػػػبب اإلضػػػرار بالصػػػحة اللا ػػػة 

 .(2)كالسلينة

 املطلب الخالج
 حار التلىث الضىضائي وعقىبتهآ

يسػػتلرض البحػػث  ػػف خػػالؿ ةػػذا ال طلػػب آلػػار التلػػكث الضكضػػائي كعيكبتػػه فػػي 
اليػػانكف السػػكداني فػػي فػػرعيف اثكؿ يتنػػاكؿ آلػػار التلػػكث الضكضػػائي كفػػي اللػػاني عيكبػػة 

 التلكث الضكضائي في اليانكف السكداني.

                                                           

(  ح ػػػد حسػػػيف اللنػػػدرما ال سػػػؤكلية الونائيػػػة عػػػف التلػػػكث البيئػػػيا دار الن ضػػػة اللربيػػػةا اليػػػاةرةا 1)
 .87ص ا2006

 .80ص ( عادؿ عبد اللاؿ إبراةيـا  رول سابؽا2)
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 ائيالفرع األول: آثار التموث الضوض
تتسبب الضكضاا في أضرار لليػرة لإلنسػاف  ن ػا  ػا ةػك نفسػي ك ػا ةػك عصػبي 
ك ػػػػا ةػػػػك فيسػػػػكلكويا ل ػػػػا أن ػػػػا تػػػػؤلر بطرييػػػػة ريػػػػر  باشػػػػرة علػػػػذ الناحيػػػػة االكتصػػػػادية 
كالتللي يػػة كاالوت اعيػػةا ف ػػف حيػػث االضػػطرابات السػػ لية التػػي كػػد تصػػؿ إلػػذ اإلصػػابة 

تلػؼ الخاليػا اللصػبية ال كوػكدة بػاثذف  بالص ـا حيث تؤدم شدة اثصكات اللالية إلذ
 .(1)الداخلية كتولؿ الخاليا الداخلية بالتدرج

 أكالن: اآللار الصحية للتلكث الضكضائي:
ية للتلكُّث الضكضائي لالن  ف اليلؽ كالشدَّة النفسػيةا ككػد  تتض َّف التأليراُت الصحِّ

ػػػػ ا اثعػػػػراُض الوسػػػػدية تصػػػؿ فػػػػي الحػػػػاالت الشػػػػديدة إلػػػػذ الشػػػلكر بػػػػال لل أك الرعػػػػب. أ َّ
فتتض َّف الصداعا كالنزؽ كاللصبيةا كالشلكر باإلرةاؽا كانخفاض اإلنتاوية في الل ؿ؛ 
فللذ سبيؿ ال لاؿا كد يؤدِّم االست اُع إلذ أصكات إطالؽ النار طػكاؿ الليػؿا أك صػفير 
سػػػيارات اإلسػػػلاؼ أك الشػػػرطةا إلػػػذ ذةػػػاب ال ػػػكظفيف إلػػػذ ع ل ػػػـ صػػػباحان بحالػػػة  ػػػف 

كالشػػػدَّة النفسػػػيةا كخاصػػػةن اللبػػػار فػػػي السػػػف  ػػػن ـ. ل ػػػا أف التلػػػرض ال سػػػت ر  اإلن ػػػاؾ
للضكضاا يؤلر تأليرا لبيران علذ أو زة الوسـ ككظائف ا سكاا لانت عضكية أك عصبية 
أك نفسػػية حيػػث تتسػػبب الضكضػػاا فػػي أسػػتلارة الو ػػاز اللصػػبي كالػػذم ينيػػؿ ألػػرل لليلػػب 

 .(2)اس باثلـ كالسركركاثكعية الد كية كالغدد ك رالز اإلحس
لػػػػػرض ككػػػػػد سػػػػػولت  نظ ػػػػػة الصػػػػػحة اللال يػػػػػة بلػػػػػض حػػػػػاالت الكفػػػػػاة نتيوػػػػػة الت

ديسػػػبؿ ل ػػػدة ل ػػػاف سػػػاعات  تصػػػلةا ككػػػد الحػػػظ  135للضكضػػػاا بشػػػدة صػػػكت  يػػػدارل 
اللل اا أف حاسة الس ل تتدةكر  ػل السػف فييػؿ اإلحسػاس بالسػ ل  ػل زيػادة السػفا ككػد 
اختلػػؼ اللل ػػاا فػػي تحديػػد النسػػب التػػي يػػنيص ب ػػا السػػ ل  ػػل السػػفا فيػػرل الػػبلض أف 

                                                           

 ا2005ة النشػػر اللل ػػيا اللكيػػتا ( علػػي السػػيد البػػازا ضػػحايا وػػرائـ البيئػػة )دراسػػة  يارنػػة(ا  ولػػ1)
 .115ص

 .299ص ـا2000(  ح د السيد ارنؤكطا اإلنساف كتلكث البيئةا  لتبة اثسرةا الياةرةا 2)
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ف اللاللػيف كيزيػد ةػذا الفيػد  ػل التيػدـ فػي النيص التدريوي فػي حاسػة السػ ل تبػدأ فػي سػ
 .(1)السف

ك ف الودير ذلُرل أفَّ تلؾ اآللاَر كد ال تسبِّب  شللةن حيييية للشخص علذ ال ػدل 
 اليصيرا إالَّ أفَّ است راَرةا لفترة طكيلة كد تنوـ عنه عكاكب سيِّئة.

 لانيان: ألر التلكث الضكضائي علذ الدكرة الد كية:
لة تأليرات ضارة علذ الدكرة الد كيةا فاثصكات اللالية ال فاوئة ل صكات ال رتف

تولػػػؿ الشػػػليرات الد كيػػػة تػػػتيلصا ل ػػػا أن ػػػا تحػػػدث ذبػػػذبات فػػػي الولػػػدا كرب ػػػا تحػػػدث 
تغيػػػػػرات فػػػػػي نشػػػػػاط اثنسػػػػػوة. ككػػػػػد ألبتػػػػػت الدراسػػػػػات اللل يػػػػػة ال لاصػػػػػرة أف التلػػػػػرض 

الد كيةا كارتفػاع ضػغط للضكضاا لفترات طكيلة يؤدم إلذ حدكث انيباض كي اثكعية 
الػػػدـ عػػػف طريػػػؽ إلػػػارة  رلػػػز انيبػػػاض اثكعيػػػة الد كيػػػة فػػػي ال ػػػ ا كللػػػؿ ةػػػذا ةػػػك أحػػػد 
اللكا ػػؿ ال ؤديػػة إلػػذ زيػػادة نسػػبة  رضػػذ ضػػغط الػػدـ بػػيف سػػلاف ال وت لػػات الصػػناعية 

 .(2)عنه بيف سلاف ال وت لات الريفية كالبدائية
 اإلنتاوية:تناكص كدرة اإلنساف -لاللان: اآللار االكتصادية

تؤلر الضكضاا تأليران خطيػران علػذ الل ػؿ كال  ػاـ الذةنيػة كالفلريػةا كةنػاؾ فػركؽ 
 حسكسة في اإلنتاج بيف الل ؿ الذم يػتـ تأديتػه فػي وػك ةػادئ كالل ػؿ الػذم يػؤدل فػي 

%(  ػف اثخطػاا فػي 50وك لله ضكضاا. ك ػف اللابػت أف الضكضػاا تسػبب حػكالي )
%(  ػف أيػاـ 20%(  ف الحكادث ال  نيػةا كحػكالي )20) الدراسات ال يلانيليةا كحكالي

. ككػدرت اآللػار (3)الل ؿ الضائلة   للة في كلة رربػة اللػا ليف كللػرة تغيػب ـ عػف الل ػؿ
ال ترتبػة علػذ التلػرض للضكضػاا فػي الكاليػات ال تحػدة اال ريليػة كالتػي أدت إلػذ ككػكع 

                                                           

 .270ص ( أح د شكشةا ال كسكعة الذةبية في ح اية البيئة ال كائيةا  رول سابؽا1)
 .81ص (  ح د عبد اليادر الفييا  رول سابؽا2)
 .119ص  رول سابؽا(   دكح حا د عطيةا 3)
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فػااة اإلنتػاج ب ػا يلػادؿ الحكادث كتسببت في بلض حػاالت التغيػب عػف الل ػؿا كعػدـ ل
 .(1)ـ1971(  ليكف دكالر عاـ 4000)

ل ػػػا أوريػػػت دراسػػػة   اللػػػة فػػػي فرنسػػػا علػػػذ بلػػػض تال يػػػذ ال ػػػدارسا ككوػػػد أف 
الضكضاا تؤلر في  دل تيبل ـ كف   ػـ ل ػا يتليكنػه  ػف  للك ػاتا ككػد كوػد أف تال يػذ 

ؽ السريلةا كتتلرض إحدل ال دارس ب دينة بكردك بفرنسا التي تيل باليرب  ف أحد الطر 
ديسػػبؿا تللػػر أخطػػاؤةـ اإل الئيػػة عنػػد  70إلػػذ ضكضػػاا  سػػت رة تصػػؿ إلػػذ أللػػر  ػػف 

تػػرؾ النكافػػد  فتكحػػةا كتيػػؿ ةػػذل االخطػػأا عنػػد إكفػػاؿ النكافػػذ لتيليػػؿ الضكضػػاا الصػػادرة 
 .(2)علذ الطريؽ

 الفرع الثاني: عقوبة التموث الضوضائي في القانون السوداني
ـ علػػػػذ 1991نائيػػػػة: نػػػػص اليػػػػانكف الونػػػػائي السػػػػكداني لسػػػػنة أكالن: الليكبػػػػات الو

( حيػث وػاا في ػا: ميوػكز لل حل ػة إصػدار أ ػر 77/2عيكبة اإلزعاج اللػاـ فػي ال ػادة )
للوػػػاني ب ييػػػاؼ اإلزعػػػاجا كعػػػدـ تلػػػرارل إذا رأت ذلػػػؾ  ناسػػػبانا ل ػػػا يوػػػكز ل ػػػا  لاكبتػػػػه 

تيفما ل ػػا أف كػػانكف ح ايػػة بالسػػوف  ػػدة ال تتوػػاكز لاللػػه أشػػ ر أك بالغرا ػػة أك بػػالليكب
ـا أشار إلذ سػلطة ال حل ػة فػي تككيػل الغرا ػة 2008كتركية البيئة كالية الخرطكـ لسنة 

أك السػػوف  ػػدة ال توػػاكز سػػنة أك الليػػكبتيف  لػػان. ل ػػا نوػػد أف كػػانكف النظػػاـ اللػػاـ كاليػػة 
لػؿ سػنكاتا كلػذلؾ عيكبػة الولػد فو 5الخرطكـ أشػار إلػذ عيكبػة السػوف ب ػا ال يوػاكز 

. كنوػػد أنػػػه فػػي سػػابية ريػػػر  نشػػكرة كضػػػت  حل ػػة ح ايػػػة (3)السػػلطة تيديريػػة لل حل ػػػة
( آالؼ ونيػه علػذ  صػنل صػؾ الل لػة 10البيئة كال سػت لؾ بػالخرطكـ شػ اؿ بالغرا ػة )

(  ػػف كػػانكف ح ايػػة البيئػػة لتسػػببه فػػي التلػػكث الضكضػػائي كالبيئػػي 20ل خالفتػػه ال ػػادة )

                                                           

 .304ص (  ح د السيد أرناؤكطا  رول سابؽا1)
(3)P.Billaud,Apres-Demain258,15,1983  نيػالن عػف؛  ح ػد السػيد ارنػاؤكطا  روػل سػابؽا 

 .304ص
 (.26( ال ادة )3)
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لخرطػكـا كأ ػرت ال حل ػة ب ييػاؼ ال الينػات حتػذ تػتـ لسلاف  نطية الحلة الوديدة فػي ا
 .(1)صيانت ا لتسبب ا في الضكضاا كتأليرةا السلبي علذ البيئة كال كاطنيف

 لانيان: الليكبات الكاردة في اليكانيف اثخرل:
الليكبات اإلدارية:  ف الوػزااات التػي تيػـك السػلطات اإلداريػة بتككيل ػا علػذ  -1

ضكضائيا رلؽ ال نشأةا كككؼ أك إلغاا التػرخيص ككػد وػاات  رتلب وري ة التلكث ال
( كال ػادة 20ـ فػي ال ػادة )2001ةذل الليكبػات فػي كػانكف ح ايػة البيئػة السػكداني لسػنة 

/أ(  ػػػػػف كػػػػػانكف ح ايػػػػػة كتركيػػػػػة البيئػػػػػة كاليػػػػػة 31(  ػػػػػف كػػػػػانكف ال ػػػػػركر كال ػػػػػادة )66/3)
. كفي اللراؽ تػـ الػنص علػذ الليكبػة اإلداريػة فػي كػ انكف ح ايػة كتحسػيف البيئػة الخرطـك

(  كالتي ت للت فػي إييػاؼ الل ػؿ كالغلػؽ 33ـ في ال ادة )2009( لسنة 27اللراكي ركـ)
ال ؤكت حيث واا النص ) للكزير أك  ػف يخكلػه إنػذار أيػة  نشػأة أك  ل ػؿ أك أم و ػة 

أيػػاـ  ػػف تػػاري  التبليػػر باالنػػذار  109 صػػدر  لػػكث للبيئػػة إلزالػػة اللا ػػؿ ال ػػؤلر خػػالؿ )
( 30كفي حالة عدـ اال تلاؿ فللكزير إيياؼ الل ػؿ اك الغلػؽ ال ؤكػت  ػدة ال تذيػد علػذ )

 يك ا كابلة للت ديد حتذ إزالة ال خالفة.
الليكبػػػات ال دنيػػػة: كي لػػػؿ التلػػػكيض أةػػػـ الليكبػػػات ال دنيػػػة التػػػي تككػػػل عنػػػد  -2

ة لبػػػػكت ال سػػػػئكلية ال دنيػػػػة توػػػػال  حػػػػدث الضػػػػرر ككػػػػد نػػػػص عليػػػػه كػػػػانكف ح ايػػػػة البيئػػػػ
. ككػد سػارت ال حل ػة الفرنسػية فػي اتوػال (2)(21/4ـ فػي ال ػادة )2001السكداني لسنة 

كضػػت  حل ػػة  فػػرض التلػػكيض عػػف اثضػػرار الناتوػػة عػػف التلػػكث الضكضػػائيا حيػػث
النيض الفرنسية بالتلكيض علذ شرلة ماير فرانسم الفرنسية لتسبب ا في الضوي  النات  

                                                           

اليضية في أف روالن تيدـ ببالغ إلػذ الشػرطة فػي  كاو ػة  صػنل صػؾ الل لػة كػاؿ ( تتلخص ككائل 1)
صنل يل ؿ ليالن كن اران كال يتككؼ عف الل ؿ كيسبب ضكضاا كتصػدر عنػه أدخنػة تػكلر فيه إف ال 

علػػذ البيئػػة كاإلنسػػاف فيسػػبب لسػػلاف ال نطيػػة آلػػاران وانبيػػة كأ راضػػان  ز نػػة. دكنػػت الشػػرطة الػػبالغ 
كاسػػتوكبت   لػػؿ ال صػػنل كتكصػػلت ال حل ػػة إلدانػػة ال صػػنل كألز تػػه ب ييػػاؼ ال الينػػات كخفػػض 

 .يا ككضت عليه بدفل ررا ة تكرد لصال  حلك ة السكدافالتلكث البيئ
( وػػاا نػػص ال ػػادة لػػاآلتي: )يوػػكز الحلػػـ بػػالتلكيض لوبػػر اثضػػرار ال اديػػة الناو ػػة عػػف ال خالفػػة 2)

 ثحلاـ ةذا اليانكف(.
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كػػالع الطػػائرات  ػػف ال طػػارا تا حيػػث ألبػػت الخبيػػر ال فػػكض أف اثصػػكات  ػػف ةبػػكط كا 
الصادرة  ػف  حرلػات الطػائراتا توػاكز  ػف حيػث شػدت ا اسػت رارةا  ػا يسػكد فػي الحػي 
 ػػػػف أوػػػػكااا ككػػػػد أسػػػػندت ةػػػػذل ال سػػػػؤكلية علػػػػذ الخطػػػػأ فػػػػي عػػػػدـ إتبػػػػاع االحتياطػػػػات 
كاإلوػػرااات لتيليػػؿ ةػػذا الصػػكتا كتفػػادم التلػػكث السػػ لي للبيئػػةا بالضػػوي  كالصػػخب 

 .(1) ال زع

                                                           

(1)Cass. Civ. 8mai1986,jcp,1986,ii.15595. ا نيػػالن عػػف؛ إسػػ اعيؿ أح ػػد  ح ػػد عبػػد
 .54ص ا2018كانكف البيئةا دار الوا لة الوديدةا اإلسلندريةا الحفيظا فلرة الضرر في 
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 الخاتمة
بلػػػػد أف استلرضػػػػت الدراسػػػػة  كضػػػػكع التلػػػػكث الضكضػػػػائيا  ػػػػف خػػػػالؿ تنػػػػاكؿ 
طارل التوري ي كآلارل كعيكبتها خلصت إلذ عػدة نتػائ  كتكصػيات  ػف   ف ك ه كأرلانه كا 

 أة  ا:
 أواًل: النتائج:

التلػػكث الضكضػػائي يشػػلؿ اعتػػداا علػػذ حػػؽ اإلنسػػاف فػػي بيئػػة ةادئػػة كخاليػػة  ػػف  -1
 ال ضاييات.

 التلكث الضكضائي له آلار ضارة صحيان كاكتصاديان. -2
اليػػكانيف السػػكدانية كاللراكيػػة لػػـ تتنػػاكؿ التلػػكث الضكضػػائي صػػراحة كللن ػػا أشػػارت  -3

إليػػه  ػػف خػػالؿ توػػريـ اثفلػػاؿ التػػي تشػػلؿ عناصػػر التلػػكث الضكضػػائي بػػال ف ـك 
 الحديث.

يفة  يارنػػة باآللػػار ال ترتبػػة  لظػػـ الليكبػػات الػػكاردة فػػي اليػػكانيف السػػكدانية تلػػد ضػػل -4
 علذ التلكث الضكضائي.

ن ػػا  -6 كػانكف ح ايػة البيئػة السػكدانيا لػـ يولػؿ االعتػداا علػذ البيئػة ع ك ػان وري ػةا كا 
 نص علذ أنه  خالفةا كةذا ال يتناسب  ل اآللار الخطيرة للتلكث ع ك ان.

ل شػػرع السػػكدانيا ال شػػرع اللراكػػي ابػػدأ اةت ا ػػا البػػر ب شػػللة الضكضػػاا  يارنػػة با -7
 حيث افرد ال شرع اللراكي كانكف  تخصصا للحد  ف الضكضاا.

 ثانيًا: التوصيات:
إدخػػاؿ تلػػديالت علػػذ كػػانكف البيئػػة السػػكداني بحيػػث تفػػرد  ػػادة تتحػػدث عػػف التلػػكث  -1

فػػػراد كػػػانكف خػػػاص يتنػػػاكؿ  سػػػالة  الضكضػػػائي لحػػػيف حػػػذك حػػػذك ال شػػػرع اللراكػػػي كا 
 التلكث الضكضائي.

ل نشػػػوت الصػػػناعية كال طػػػارات كاثسػػػكاؽا عػػػف ال نػػػاطؽ السػػػلنية كالتللي يػػػة إبلػػػاد ا -2
 .كال ستشفياتا  ل  راعاة عدـ  ركر الطائرات فكؽ ال دف
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 نػػػػػل اسػػػػػتل اؿ  لبػػػػػرات الصػػػػػكت كأو ػػػػػزة التسػػػػػويؿ فػػػػػي شػػػػػكارع ال ػػػػػدف كال يػػػػػاةي  -3
 .كال حالت اللا ة

أخطػػار ةػػذا التلػػكث  نشػػر الػػكعي كذلػػؾ عػػف طريػػؽ كسػػائؿ اإلعػػالـ ال ختلفػػة ببيػػاف -4
 علذ الصحة البشرية بحيث يدرؾ الو يل أف الفضاا الوكم  للان لإلنسانية.

تشػػػػديد الليكبػػػػات علػػػػذ التلػػػػكث الضكضػػػػائي فػػػػي  ختلػػػػؼ اليػػػػكانيف التػػػػي تتضػػػػ ف  -5
 نصكصان تور ه.

ـ ب ضافة  ػادة تتضػ ف عيكبػات 2014تلديؿ  كانكف  نل الضكضاا اللراكي لسنة  -6
 لضكضاا.إدارية علذ  صدر ا
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع القانونية:

أح ػػد حا ػػد البػػدرما الح ايػػة اليانكنيػػة للبيئػػة فػػي ال  للػػة اللربيػػة  السػػلكدية )دراسػػة  -1
 ق.1431 يارنة(ا  ل د االدارة اللا ةا  رلز البحكثا 

بيئػػيا أح ػػد  ح ػػكد سػػلدا اسػػتيراا ليكاعػػد ال سػػئكلية ال دنيػػة فػػي  نازعػػات التلػػكث ال -2
 ـ.1994دار الن ضة اللربيةا الياةرةا الطبلة اثكلذا 

إسػػ اعيؿ أح ػػػد  ح ػػد عبػػػد الحفػػػيظا فلػػرة الضػػػرر فػػػي كػػانكف البيئػػػةا دار الوا لػػػة  -3
 ـ.2018الوديدةا اإلسلندريةا 

داؤد البػػػاكزا ح ايػػػة السػػػلينة اللا ػػػةا  لالوػػػة ل شػػػللة اللصػػػر فػػػي فرنسػػػا ك صػػػرا  -4
رنػػػة فػػػي اليػػػانكف اإلدارم كالشػػػريلة اإلسػػػال يةا دار الضكضػػػاا دراسػػػة تأصػػػيلية  يا

 ـ.1997 –ـ 1996الن ضة اللربيةا الياةرةا 
سنلر داؤد  ح دا التنظيـ اليانكني الدكلية لح اية البيئة  ف التلكثا  نشكرات زيػف  -5

 ـ.2017الحيككيةا بيركتا الطبلةا 
نكف الكضػػلي كالفيػػه عػػادؿ عبػػد اللػػاؿ إبػػراةيـا وري ػػة التلػػكث الضكضػػائي فػػي اليػػا -6

 ـ.2017الونائي اإلسال يا دار الوا لة الوديدةا اإلسلندريةا 
عبد الستار يكنس الح دكنيا الح اية الونائية للبيئةا دار اللتب اليانكنيػةا اليػاةرةا  -7

 ـ.2013
عبػػػػػد ا  ترلػػػػػي ح ػػػػػد الليػػػػػاؿا الضػػػػػرر البيئػػػػػي كتلكيضػػػػػه فػػػػػي ال سػػػػػؤلية ال دنيػػػػػةا  -8

 ـ.2013يككيةا بيركتا  نشكرات الحلبي الح
ع ػػػػػاد  ح ػػػػػد عبػػػػػد ال ح ػػػػػدما الح ايػػػػػة اليانكنيػػػػػة للبيئػػػػػةا دار الوا لػػػػػة الوديػػػػػدةا  -9

 ـ.2017اإلسلندريةا 
فػػرج صػػال  ال ػػريشا وػػرائـ تلكيػػث البيئػػةا  نشػػكرات وا لػػة كػػار يػػكنسا بنغػػازما  -10

 ـ.1999الطبلة اثكلذا 
 ـ.2000تبة اثسرةا الياةرةا  ح د السيد ارناؤكطا اإلنساف كتلكث البيئةا  ل -11
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 ح ػػػػد حسػػػػيف اللنػػػػدرما ال سػػػػؤكلية الونائيػػػػة عػػػػف التلػػػػكث البيئػػػػيا دار الن ضػػػػة  -12
 ـ.2006اللربيةا الياةرةا 

 ح د عبد اليادر الفيػيا البيئػة  شػلالت ا ككضػاياةا كح ايت ػا  ػف التلػكثا ال يئػة  -13
 ـ.1999ال صرية اللا ة لللتابا الياةرةا 

د  صػػػػطفذا شػػػػرح كػػػػانكف الليكبػػػػات ال صػػػػرم اليسػػػػـ اللػػػػاـا دار  ح ػػػػكد  ح ػػػػك  -14
 ـ.1984الن ضة اللربيةا الياةرةا الطبلة اللاشرةا 

  دكح حا د عطيػةا إن ػـ ييتلػكف البيئػةا ال يئػة ال صػرية اللا ػة لللتػابا اليػاةرةا  -15
 ـ.1998 لتبة اثسرةا 

ضػػػػػة اللربيػػػػػةا اليػػػػػاةرةا نػػػػػكر الػػػػػديف ةنػػػػػداكما الح ايػػػػػة الونائيػػػػػة للبيئػػػػػةا دار الن  -16
 ـ.1985

ـا 1991لونػػػػائي السػػػػكداني لسػػػػنة يػػػػس ع ػػػػر يكسػػػػؼا النظريػػػػة اللا ػػػػة لليػػػػانكف ا -17
 ـ.1993ف(ا )د.

يكسػػؼ عيسػػذ حا ػػد  خيػػرا اليػػانكف الونػػائي السػػكدانيا  حاضػػرات لطػػالب لليػػة  -18
 ـ.2017اليانكفا وا لة النيليفا 

 ثانيًا: المجالت القانونية:
ازا ضػػػحايا وػػػرائـ البيئػػػةا )دراسػػػة  يارنػػػة(ا  ولػػػة النشػػػر اللل ػػػيا علػػػي السػػػيد البػػػ -19

 ـ.2005اللكيتا 
  دكح سال ة  رسيا الضكضاا  رض اللصػرا  ولػة أسػيكط للدراسػات البيئيػةا  -20

 ـ.2012ا 36ع
 ثالثًا: القوانين:

 ـ.2001كانكف ح اية البيئة السكداني لسنة  -21
 ـ.2013ـ تلديؿ سنة 2008خرطـك كانكف ح اية كتركية البيئة كالية ال -22

 رابعًا: اإلنترنت:
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أ وػػػػد كاسػػػػـا أنػػػػكاع التلػػػػكث الضكضػػػػػائي كطػػػػرؽ السػػػػيطرة عليػػػػها علػػػػذ ال ككػػػػػل  -23
ـا علػػػػذ الػػػػرابط اإلللتركتػػػػي: 26/11/2016اإلللتركنػػػػي مافػػػػاؽ عل يػػػػة كتربكيػػػػةما 

http://al3loom.com/?author=1. 
 خامسًا: المراجع األجنبية:

24- Cass. Civ. 8mai1986, jcp, 1986, ii.15595. 
25- Etelling planning law & procedure London, 1974-P184-et. 
26- P. Billaud, Apres-Demain 258, 15, 1983. 

 

http://al3loom.com/?author=1
http://al3loom.com/?author=1
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 :ـمخــــصــالمـ
 التلػػكث أف فػػي البحػػث أة يػػة كتت لػػؿ الضكضػػائيا التلػػكث  كضػػكع البحػػث تنػػاكؿ
 كةػػدؼ. كال لالوػػة للبحػػث تحتػػاج التػػي الخطيػػرة البيئيػػة ال شػػلالت  ػػف أحػػد الضكضػػائي

 عليػػه ال ترتبػػة كاآللػػار  صػػادرل كبيػػاف الضكضػػائي التلػػكث ب ف ػػكـ التلريػػؼ إلػػذ البحػػث
 التلػرض فػي البحػث  شللة كتل ف. كاللراكي السكداني اليانكف في له التوري ي كاإلطار
 ك لرفػػة كاللراكػػيا السػػكداني اليػػانكف فػػي الضكضػػائي التلػػكث حػػةل لاف اليػػانكني لإلطػػار
 كتكصػػػؿ.  طالػػػب لاللػػػة البحػػػث كتنػػػاكؿ. خطكرتػػػه  ػػػف الحػػػد فػػػي كفاعليتػػػه لفايتػػػه  ػػػدل

 الضكضػػائي التلػػكث تتنػػاكؿ لػػـ السػػكدانية اليػػكانيف أف: أة  ػػا  ػػف نتػػائ  عػػدة إلػػذ البحػػث
 التػي اثفلػاؿ توػريـ خػالؿ  ػف إليه أشارت كللن ا اللراكيةا اليكانيف خالؼ علذ صراحة
 عػػدة النتػػائ  ةػػذل علػػذ كترتػػب  الحػػديثا بػػال ف كـ الضكضػػائي التلػػكث عناصػػر تشػػلؿ

  ػػادة تفػػرد بحيػث السػػكداني البيئػة كػػانكف علػػذ تلػديالت إدخػػاؿ ضػركرة: أة  ػػا تكصػيات
 بػػػػػػالتلكث  تخصػػػػػػص كػػػػػػانكف لكضػػػػػػل السػػػػػػلي  ػػػػػػل الضكضػػػػػػائي التلػػػػػػكث عػػػػػػف تتحػػػػػػدث

 .اللراكي رعال ش فلؿ  لل ا الضكضائي
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ABSTRACT : 

The research addressed the issue of noise pollution, and the 

importance of .This paper emanates from that the noise pollution 

has became one of the most serious environmental problems that 

needed to be addressed and studied. This paper aimed to define 

the concept of noise pollution, clarify its sources and effects and 

criminalization framework in Sudanese and Iraq laws. The 

problem of this paper lay in the search for a legal framework to 

combat noise pollution in Sudanese and Iraq laws its adequacy 

and efficiency. 

This research divided into three chapters. Based on the above 

the paper reached to several conclusions, the most important of 

which are: the Sudanese laws did not explicitly address noise 

pollution, but referred to it through criminalizing acts that 

constitute unlike Iraq law the elements of the noise pollution in 

the modern concept. And therefore the study recommended a 

number of recommendations, the most important of which are: 

amend the Sudanese Environment Law in order to add a new legal 

article dealing with noise pollution like Iraq law. 


