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 شكر وتقدير

 شكر وتقدير
د كمػػػػػػػا ينبغػػػػػػػي عبػػػػػػػبلؿ وجهػػػػػػػ  ولع ػػػػػػػيم سػػػػػػػلطان  لػػػػػػػ  اغبمػػػػػػػد كلػػػػػػػو ولػػػػػػػ  ػػػػػػػػػريب لػػػػػػػ  اغبم

فأتوجػػػػػػػػو كزيػػػػػػػػت الشػػػػػػػػكر و ػػػػػػػػالص التقػػػػػػػػدير إُف ، ومػػػػػػػػن َف يشػػػػػػػػكر النػػػػػػػػاس َف يشػػػػػػػػكر ه، الشػػػػػػػػكركلو
ـــــن شـــــهرة األسػػػػػتاذ الػػػػػدكتور اف ِف نعػػػػػم العػػػػػوف ونعػػػػػم كػػػػػو  أشػػػػػرؼ علػػػػػى ىػػػػػ ا العمػػػػػت، الػػػػػ ي شـــــول ب

اعبزيػػػػػت  كمػػػػػا يكػػػػػوف الشػػػػػكر ،السػػػػػند طيلػػػػػة فػػػػػًتة التحاػػػػػَت رغػػػػػم انشػػػػػغالو الػػػػػدائم فجػػػػػزاه ه كػػػػػت  ػػػػػَت
ــــد علػػػػى كػػػػت مػػػػا قدمتػػػػو ِف مػػػػن مسػػػػاعدة واُف الػػػػدكتور  حجــــاج مليكــــةموصػػػػوال للػػػػدكتورة  ــــاس عب عب

 واُف صبيع األسات ة كت ابظبو على ما قدموه من عوف.، على تعاونو القادر

ُف إو ، توجػػػػػػو ابلشػػػػػػكر إُف كػػػػػػت عمػػػػػػاؿ ومػػػػػػوافي مكتبػػػػػػة كليػػػػػػة اغبقػػػػػػوؽ كامعػػػػػػة غردايػػػػػػةكمػػػػػػا أ
 مديرية البيئة وؿباف ة الغاابت ابعبلفة ؽبم موفور الشكر.

كمػػػػػػا ال أنسػػػػػػى شػػػػػػكر األسػػػػػػرة القاػػػػػػائية بواليػػػػػػة اعبلفػػػػػػة وعلػػػػػػى رأسػػػػػػهم السػػػػػػيد النائػػػػػػ  العػػػػػػاـ 
،  وفػد العػػػػػػعلػػػػػى تقػػػػػديبهم يػػػػػ ولحمـــــروق جلـــــواُف السػػػػػيد وكيػػػػػت اعبمهوريػػػػػة السػػػػػيد ، لعناصـــــراؼبسػػػػػاعد 

 كما أشكر رئيس ؾبلس قااء الطارؼ ورئيسة ؿبكمة القالة على صبيع اجملهودات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلىداء
 

 

 

 

 اإلىداء 
 اضعأىدي شبرة ى ا العمت اؼبتو 

 إُف ال ي تربت أانملي يف حانهم إُف الوالدين الكريبُت حف هما ه وابرؾ ِف فيهما 

 كما أىديو

 إُف الزمبلء واألصدقاء وكت من شاركٍت يف رباَته وساىم فيو من قري  أو من بعيد.
 



 

 

 

 قائمة ادلختصرات
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قد يؤثر لكن ى ا التطور ،أفرادىا  وتلبية حاجات التنافسرفع مستوى  إُفللدوؿ  أدى التطور االقتصادي
، إذا َف تسارع ى ه الدوؿ ابزباذ إجراءات وقائية ربقق التوازف االقتصادي وربافظ على البيئة  الن اـ البيئي ابلسل  على 
وإف فكرة التلوث البيئي ما ىي إال جزء من ،واليت تسب  زايدة يف حجم التلوث . األنشطة الصناعية يف ات انتشار
 البيئيف اىرة اإلجراـ ، وإحدى اؼبؤشرات اليت تد ت يف اإلضرار ابلبيئة تعرؼ دبا يسمى ابإلجراـ البيئي، عوامت أ رى

 ك ل  النتائجؾباؽبا ن را النتشارىا السريع و  ابتساع اتسمتواليت ، اؼبستحدثة اليت اهرت مؤ را ىي من أىم اعبرائم
 اإلنساف.السلبية واؼبؤثرة على البيئة وحياة 

نصوص قانونية  بصياغة وسارعت الدوؿ إُف عقد العديد من االتفاقيات القانونية بغية اغبفاظ على البيئة ،
جعلت من اعبرائم البيئية موضوعا ىاما  يثح، هبا اإلضرار أو كت من يعتدي على البيئة  ردع إُفيهدؼ من  بلؽبا 
.ف اىرة اإلجراـ البيئية األن مةاليت تصي   للحد من اآلاثر السلبيةالدولية واإلقليمية والوطنية  األطراؼتشًتؾ فيو كت 

رى البيئي سبثت االعتداء على البيئة الطبيعية وىي إحدى صور اعبرائم الدولية إذا ما استعملتها دولة ما على حساب أ 
 وغالبا ما يكوف ى ا اإلضرار بطريقة غَت مباشرة.، بنية اإلضرار

ى ا  أفومفاد ذل  ، يف حق البيئة إجرامايتنوع الارر البيئي بقدر تنوع مصادره وال ي يشكت  أفكما يبكن 
حىت بداية القرف ، فمن اؼبعروؼ أنو البسيطة اإلنسانية،َف يعد يقتصر على النفاايت اؼبنزلية وبعض ـبلفات األنشطة الارر

الثامن عشر، كاف اإلشعاع الشمسي ىو اؼبصدر الوحيد للطاقة ،لكن التطور اغباِف قد جل  العديد من مصادر اإلضرار 
 .واليت كانت سببا مباشرا يف انقطاع التوازف البيئي ال ي كاف قائما بُت اإلنساف والطبيعة

لكن مع ال روؼ ، ضرار ابلبيئة وال ترقى إُف درجة اغبدةالنتائج اؼبتولدة عن اؼبخلفات الناذبة عن اإل كما أف
الراىنة والتطورات اغباصلة أصبحت تل  اؼبخلفات دبثابة اعبـر اغبقيقي ال ي ال يبكن تربيره كوف اإلنساف العامت األوؿ 

أتكيدا على اإلنساف.و ف كانت ىي مستثارة من فعتإوالوحيد اؼبتسب  يف ذل  بغض الن ر عن العوامت الطبيعية حىت و 
ذل  أصبحت ااىرة اإلجراـ البيئي جريبة سبس بكت اجملاالت اتواة يف الن اـ البيئي بكت تشعباتو منها اجملاؿ الربي وما 

 .تعلق ابلثروات الطبيعية واغبيوانية والثروات الغابية واؼبساحات الرعوية

وما تعلق ك ل  ابجملاؿ ، ت مائية وحيوانيةوما تبعو ذل  من ثروا، إضافة إُف ما تعلق ابعبان  اؼبائي اغبيوي
زوف ومن أتثَتات اإلشعاعات اؼبلوثة واالحتباس و اعبوينتجت عليو من ـبلفات نتيجة الارر اغباصت يف طبقات األ

وجريبة ، بلقتصاد الوطٍتلة مصنفة يف  انة اػبطر واؼبهددة ماسة ابلبيئوهن  الثروات الطبيعية.ومن ذل  جرائم ، اغبراري
 اؼبرجاف كمثاؿ بسيط يعكس عمق اإلشكاؿ وحجم ال اىرة.هن  
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وؽب ا كاف تركيزان يف ى ه الدراسة إُف ؿباولة اإلؼباـ ب اىرة اإلجراـ البيئي بتسليط الاوء عن أىم ما يبكن 
السبت  االستفادة منو كباحثُت قانونيُت يف إطار دراسة تعٌت ابعبان  القانوٓف ابلغوص ومرافقة ى ه التطورات والبحث عن

اؼبمكنة الحتوائها.وال يؤكد مسعاان ى ا إال ابلن ر والتمحيص يف النصوص القانونية والتشريعات اؼبن مة يف إطار اعبهود 
والن ر يف مداىا من حيث فعاليتها وذل  إب راجها من اعبان  الن ري ، اؼبب ولة وتكييفها وفق اؼبستجدات الراىنة

، ربقيق النجاعة اؼبرجوة وال يكوف ذل  إال من  بلؿ التطبيقات العملية اؼبمكنة دبا يامن، رض الواقعأوإسقاطها على 
حيث كلما كانت ى ه اعبهود  ، واليت ت هر من  بلؿ جهود ؿبلية وأفبية واتفاقيات دولية تعكس حجم ال اىرة وأبعادىا

اإلجراـ البيئي قد سبتد إُف فحص البيئة يبكننا القوؿ أف ااىرة و كثيفة كانت تعكس وضوح الرؤية التشريعية وبياف فعاليتها.
فسكوتو أحياان يبهد ، العوامت اؼبؤثرة أحدالشخصية للفرد أوال كونو يساىم من قري  أو من بعيد ل ل  ولعلو يكوف 

وأتثرا ابلتطور التكنولوجي فاف فكرة اإلعبلـ البيئي يف إطار سياسة الوعي .الرتباط مفهـو اإلجراـ البيئي دبفهـو الفساد
للتحسيس ابؼبخاطر الناذبة حيث هب  ت افر اعبهود وتكوف البداية للفرد اؼبكوف للمجتمع من  بلؿ توعيتو وى ا 

 .على اؼبشاكت البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها ابلوقوؼ

ي تبياف الوضع الراىن ل اىرة اإلجراـ البيئي وفق ن رة قانونية ذات بعد اقتصادوتربز أنبية موضوع حبثنا يف 
كما هتتم ابلًتكيز على اعبوان  واآلاثر اؼبًتتبة على الوضع القائم للسياسات ،  سباشيا مع مقتايات زبصصنا األكاديبي

وبغية اؼبعاعبة القانونية بفحص اؼبن ومة التشريعية اعبزائرية من  بلؿ قانوف .التشريعية اعبنائية اؼبتبعة يف إطار ى ا اجملاؿ
العقوابت أو القوانُت اػباصة ذات الصلة ابلبيئة منو قانوف ة يف إطار التنمية اؼبستدامة وقانوف اؼبتعلق حبماية البيئ 03-10
مع ربليلها وؿباولة الوصوؿ إُف ربديد ، والقانوانؼبتعلق ابلن اـ الغايب وغَتىا، وقانوف تسيَت النفاايت ومراقبتها، اؼبياه

 .ا الصددوإهباد مقًتحات أو بدائت يف ى ، اإلشكاالت والثغرات

ف ى ا اؼبوضوع ذو صلة وثيقة دبا ىو متداوؿ يف الوقت الراىن ويكتسي طابع مهم لكت ابحث ويعترب إومن مث ف
من االنشغاالت اؼبطروحة ذات األولوية من الناحية القانونية لكت من لو عبلقة ابؼبوضوع بصفة مباشرة أو غَت مباشرة.من 

رائم االقتصادية األ رى مثت جريبة تبييض األمواؿ واؼبخدرات وهتري  السبلح  بلؿ التحوالت االقتصادية وعلى غرار اعب
فاف موضوعنا اؼبعاًف من بُت اؼبواضيع اليت تؤثر يف اجملاؿ االقتصادي ؼبا تسببو اعبرائم االقتصادية من  طر على ، والبشر

وأف ، ت يف اجملاؿ الربأيو البحري أو اعبوياألن مة االقتصادية  اصة ماتعلق ابعبرائم اؼبهددة للثروة الوطنية سواء كان
اعبريبة البيئية تعترب ذات طابع و صوصية ىبتلف عن ابقي اعبرائم االقتصادية األ رى بداية من أساسها القانوٓف إُف غاية 

 للحدود. إضافة إُف ما زبلفو من أضرار جسيمة ذات االمتداد الدوِف والعابر، نتائجها الغَت متوقعة يف أي مكاف أو زماف
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من  بلؿ دراستنا ى ه إُف تبياف العديد من اؼبسائت ذات العبلقة ابؼبوضوع وى ا بتناولنا ألىم  كما هندؼ
 النقاط اؼبراد معاعبتها ومن ذل :

 أىم التشريعات اؼبوجودة ومعاعبتها يف ى ا اؼبوضوع. الوقوؼ على مدى -

 ليات والسبت ؼبواجهة ااىرة اإلجراـ البيئي.تقييم اعبهود اؼبب ولة يف إطار ربديد مدى قباعة اآل -

إُف االستنتاج واالستفادة من  ربات األن مة اؼبقارنة اؼبتطورة يف إطار ى ا  هتدؼ،دراسة مقارنةبالقياـ  -
 اؼبوضوع.

التطور ؿباولة اإلؼباـ دبختلف النتائج اؼبتوصت إليها يف ى ا اجملاؿ مع الًتكيز على اعبان  القانوٓف اؼبتعلق بفكرة  -
 االقتصادي لدى معاعبتنا ؽب ا اؼبوضوع.

 .اءات الرادعةوالتدابَت اؼبتخ ةتقييم وتقدير النتائج وفق من ور قانوٓف والبحث يف مدى إمكانية فعالية اإلجر -

من أىم األسباب ال اتية اليت دفعتنا إُف ا تيار ى ا اؼبوضوع ىي رغبتنا يف ذل  من قبيت إننا كطبلب حبث و 
أما من الناحية اؼبوضوعية ،  لتكيف مع اؼبعطيات واؼبستجدات حالية وانطبلقا من التخصص اؼبدرجُت ضمنوعلمي ىي ا

يفرض علينا من ابب البحث الولوج والوقوؼ  فبا.فيعترب ى ا اؼبوضوع من بُت أىم اؼبواضيع وأكثرىا ارتباطا بواقعنا الفعلي
اـ البيئي ذات  صوصية زبتلف عن ابقي اعبرائم فبا يتولد عنو دراسة عند أىم النقاط اؼبراد دراستها كوف أف طبيعة اإلجر 

  اصة ن را لتشعباتو واندراجو ضمن نصوص قانونية متعددة ومتفرقة.

وككت حبث فاف الدراسات قد تكوف من زوااي عديدة ولطبيعة ى ا اؼبوضوع ؼبا لو من تغَتات دورية تتطل  دوما 
واف كاف موضوع اعبرائم البيئية قد ح ي ، يف البحث للوصوؿ إُف أفات النتائجالتجديد مسايرة للمستجدات الراىنة 

ي للجرائم البيئية بعاد اؼبثارة قد تكوف ـبتلفة ومرتكزة على نقاط ؿبددة منها البعد االقتصادإال أف األ، بدراسات سابقة
 وأتثَتىا عليو وى ا ماَف يعاًف يف الدراسات األ رى.

ومن بُت الدراسات  ع الربط بُت اعبان  الن ري اؼبوضوعي وبُت اعبان  اإلجرائيحيث حاولنا قدر اؼبستطا 
الباحث فيصت بو الفة يف أطروحتو اؼبعنونة وية حبثنا يف بعض جوانبو من ذل  دراسة السابقة واليت تبدو قريبة من زا

 إُفحيث تطرؽ فيها الباحث ، 2016/2017ابعبريبة البيئية وسبت مكافحتها يف التشريع اعبزائري،كامعة ابتنة لسنة
الن اـ القانوٓف للجريبة البيئية معددا ـبتلف اؼبفاىيم ومع ذكر  األوؿاعبريبة البيئية وأفرد ؽبا اببُت،حيث تناوؿ يف الباب 

 تإلىاآللياوتطرؽ يف الباب الثآف ، اؼبسؤولية اعبزائية للشخص الطبيعي واؼبعنوي أحكاـكما عاًف ،  اليت تقـو هبا األسس
 واألحكاــبتلف العقوابت  إضافةإُف، البلزمة واإلجرائيةالتشريعية ؼبواجهة اعبريبة البيئية من  بلؿ دراسة التدابَت الوقائية 
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نتائج من بينها: الًتكيز على تن يم اعبان  التشريعي للقوانُت اعبزائرية اؼبتعلقة حبماية البيئة والعمت  إُفو لص ، اعبزائية
تطرقنا  أنناوزبتلف دراستنا عنو من  بلؿ ، موجودة بصفة متفرقة أهناتنسيقها حيث يراىا الباحث على ضرورة صبعها و 
واضح على البعد االقتصادي وهتديد الثروة  أتثَتف اعبريبة البيئية ؽبا أجديرة ابلدراسة كوف  رأيناىالبعض اعبوان  اليت 

 .(الوطنية )جرائم هن  اؼبرجاف

القانونية غبماية البيئة من  ابآللياتث بوزيدي بوعبلـ ضمن أطروحتو اؼبعنونةويف نفس السياؽ عاًف الباح
االطار اؼبفاىيمي  األوإلُفحيث تطرؽ يف الباب ، ؽبا اببُت اليت  صصو ، 2017/2018التلوث، كامعة تلمساف،لسنة

البيئية كما عاًف يف الباب الثآف  ئلدارةلاؼبتعلقة ابلبيئةوفق اؼببادئ الوقائية اؼبدعمة  ابإلضافةإلىاإلداراتللبيئة وعناصرىا 
ف اؼبن ومة القانونية أإلىو لص الباحث  ،التلوث البيئي وتبياف اثره واعبوان  اؼبتعلقة ابعبان  اعبنائي غبماية البيئة إشكالية

عيار اغبقيقي ؼبدى ف التطبيق الفعلي ؽبا ىو اؼبأال إ ؽبا دور كبَت من  بلؿ ثراء وتنوع القوانُت اؼبتعلقة حبماية البيئة،
وىو مايسمح اكثر بفحص  ،ركزان على اعبان  القاائي وربليلو كجان  تطبيقي أنناوزبتلف دراستنا من  بلؿ ، قباعتها

 .اؼبن ومة القانونية البيئية بشكت اكثر عمق

 : ةاآلتيتطرقنا يف دراستنا ى ه إُف موضوع اإلجراـ البيئي وفقا للحدود كما

بلورت فكرة البيئة واتاحت بصورة رظبية بدايةفًتة السبعينيات وذل  من  بلؿ اؼبؤسبرات :تاغبدود الزمانية -
 الدولية.

:ارتكزت دراستنا على فحص اؼبن ومة التشريعية البيئية اعبزائرية من  بلؿ ـبتلف النصوص اغبدود اؼبكانية-
البيئة مع االستعانة ابلتشريعات الدولية كلما  القانونية من  بلؿ قانوف العقوابت أو القوانُت اػباصة ذات الصلة دبوضوع

 دعت الارورة إُف ذل .

 صادفنا ؾبموعة من الصعوابت تلخصت يف مايلي:، أثناء قيامنا هب ا البحثو 

ولنا قد اؼبستطاع اإلؼباـ احيث ح، صعوبة اغبصوؿ على بعض الواثئق اإلدارية اؼبتعلقة دبوضوع اإلجراـ البيئي -
 .ة السريةيحكاـ وأحياان تصادفنا اإلدارة ابلرد حبجدبختلف الواثئق واأل
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يف حد  اؼباسة هباو صوصية اعبرائم ماية البيئة يف التشريع اعبزائري، ة حبػػػػػة اؼبتعلقػػػػػػإف تنوع النصوص القانوني
اغبماية ورة غبماية البيئة كار   هبعت من اؼبعاعبة القانونية ؽبا، من جهة أ رى ،وا تبلفها عن ابقي اعبرائم التقليدية ،ذاهتا

 الفعالة للبيئة من االعتداءات.

 اإلشكالية التالية: طرح الدراسة،توعلى ضوء ذل 

يف ات التشريعات  اعبرائم البيئيةوفق اؼبشرع اعبزائري يف بناء من ومة قانونية متكاملة للحد من  إُف أي مدى-
 ؟ والوطنية الدولية 

 ح التساؤالت الفرعية التالية:وللتفصيت أكثر يف موضوع البحث تطر 

 التكييف القانوٓف ؼبا يعد من قبيت اعبرائم البيئية ؟ ما ىو-
 اؼبوجودة ربقيق الردع اؼببلئم للجرائم البيئية ؟ األلياتكيف يبكن ؼبختلف  -
 

قتاي البيئي،حيث ت اإلجراـالوصفي بتحديد فكرة ولطبيعة اإلجراـ البيئي سنحاوؿ يف ى ا الطرح إتباع اؼبنهج 
 .القانوٓف للجريبة البيئية األساسالبنية القانونية من  بلؿ  إُفالتطرؽ  الدراسة

ربديد النقاط اؽبامة اؼبراد دراستها،كتحليت النصوص القانونية وتوضيح رؤية  كما نتبع اؼبنهج التحليلي من  بلؿ
صور التشريعية اؼبتعلقة حبماية البيئة من  بلؿ الق أوجو ،بتحديدالعراقيت والثغرات أىماؼبشرع اعبزائري خبصوصها،واستنتاج 

 البيئي لئلجراـمعاعبتها 

 

 :حيث مت تقسيمها وفق اببُت كما يلي اآلتيةوفق اػبطة  اإلشكاليةعلى ى ه  اإلجابةوقد حاولنا 

 إدراجم ػػ ي سيتػػلها واػػة عليػػم الواقعػػور اعبرائػػت تطػػة يف اػػة البيئيػػع اؼبن ومػواف: واقػربت عن األوؿاب ػالب 
كما مت التطرؽ   ،فيو ـبتلف التعاريف اددة للبيئة سيعاًفربت عنواف طبيعة التحوؿ يف النمط البيئي حيث  األوؿُت،ػفصل
يف الفصت الثآف ال ي كاف  سيعاًفكما ،  اؼببادئ واغبقوؽ اؼبنوطة ابلبيئة وطبيعة التدىور ال ي تعآف منو جراء التلوث إُف

 سااألسمن  بلؿ دراسة  طبيعة ى ه اعبرائم البيئية  معاعبة سيتمف، ألصنافهاتكييف اعبرائم البيئية تبعا ربت عنواف:
 . تعديد أصنافها الربية والبحرية واعبوية إضافة إُفالقانوٓف 
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قسم البيئي يف التشريع اعبزائري،حيث  اإلجراـيف مواجهة  اآلليات اإلجرائيةكما جاء الباب الثآف ربت عنواف: 
التحري والابط  إجراءات أىمفيو  سيعاًفؼبواجهة اعبرائم البيئية،وال ي  اإلجرائيةكاف بعنواف اغبماية   األوؿفصلُت،  إُف

ه يف ضباية البيئة،كما مت التطرؽ يف الفصت الثآف ال ي جاء ربت ر ماتعلق ابعبان  القاائي ودو  إضافة إُفالقاائي،
 إُفنشَت والتبعية اؼبقررة يف الشق اعبنائي،كما  األصليةالعقوابت  إُففيو  نتطرؽبيئية،حيث اعبزائية للجرائم ال اآلاثرعنواف: 

 . القاائية اليت سبس اعبوان  البيئية األحكاـدراسة تطبيقية لبعض 
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 واقع ادلنظومة البيئية يف ظل تطور اجلرائم الواقعة عليها: الباب األول

قت اىتماما واسعا من قبت الباحثُت،ابعتبارىا ذل  ايط ال ي وبتوي تعد البيئة من بُت أىم اؼبواضيع اليت ال
اإلنساف وعناصر الطبيعة اؼبختلفة، وقد اهرت مؤشرات تبُت ابف اؼبن ومة البيئية أصبحت تعآف من عدة مشاكت ن را 

 .يز السليم من السبلمةلعدة عوامت مؤثرة،وما يبلحظ يف ى ا الشأف أف البيئة مع مرور الوقت َف تعد ؿباطة ب ل  اغب

ومن جان  أكثر وضوح َف يعد اؼبساس ابلبيئة يف جانبها التقليدي )التلوث(فقط،فقد تعدت إُف عوامت أ رى 
زادت من تدىورىا،وقد أردان يف ى ا الباب دراسة اعبان  ال ي وبدد لنا التأثَتات على البيئة وعن أسباب وصوؽبا إُف 

ا التحوؿ يف اعبان  البيئي من  بلؿ التعمق يف طبيعتو من مبط بيئي سليم إُف منته  ى ا التدىور،وارأتينا مرافقة ى 
 اعبان  القانوٓف اؼبتعلق ابلطبيعة القانونية للجرائم البيئية وذل  يف )الفصت الثآف(. إُفكما مت التطرؽ ،  )الفصت األوؿ(
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 الفصل األول: طبيعة التحول يف النمط البيئي
واستنزاؼ ؼبواردىا بسب  التقدـ الصناعي والسباؽ التقٍت بُت ، واضح على سبلمة عناصرىا ؼبساستتعرض البيئة 

منها العوؼبة ، وصت مراحت  طرة بدا بصبغة عسكرية مث مالبث أف ربوؿ بصبغات أ رى أكثر إحكاما وسيطرة، الدوؿ
ففي اؼباضي كنا ننشغت ، بطرؽ جديدةوأدت ى ه التغَتات إُف تشاب  االقتصاد العاؼبي والبيئة العاؼبية ، االقتصادية

، أما اآلف فنحن ماطروف إُف االىتماـ بتأثَتات اإلجهاد البيئي مثت تدىور األتربة، بتأثَتات النمو االقتصادي يف البيئة
 .واؽبواء والغاابت على مستقبت االقتصاد العاؼبي، وأن مة اؼبياه

حيث كاف األمر يف اؼباضي مرتكزا على اعتداءات تقليدية كما أننا أصبحنا نعايش اعتداءات متنوعة على البيئة 
لكن األمر أالف ربوؿ وأصبحت ىناؾ أتثَتات متعددة على البيئة وتغَت يف أسالي  ، ملخصة ؾبملها على التلوث

ان ف يف مرحلة ذباوز اآلأصبحنا ، وبعدما كاف اغبديث على بيئة سليمة تشوهبا بعض االنتهاكات،استنزاؼ وانتهاؾ البيئة
وى ا يربز أف فكرة ، فيها فكرة االنتهاؾ وبلغنا مرحلة متقدمة من اعبسامة تفوؽ كت التوقعات دبا يسمى ابإلجراـ البيئي

،  اصة من اعبان  القانوٓف، الوقاية وضباية البيئة قد مت ذباوزىا وأصبح النقاش والتحليت يرتكز عن مايبكن إصبلحو وجربه
)اؼببحث األوؿ(: ن رة يف البيئة من  بلؿ اإلطار ،مشموؿ الدراسة يف مبحثُت وؽب ا أردان أف يكوف ى ا الفصت

 وإفرازات التحوؿ البيئي يف )اؼببحث الثآف(.، اؼبفاىيمي
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 للبيئة اإلطار ادلفاىيمي ادلبحث األول:
بسبلمة كما أف سبلمة البيئة مرتبطة ،  ح يت البيئة ابىتماـ اؼبفكرين يف العديد من ؾباالت العلم واؼبعرفة

 .وت هر البيئة يف حياة اإلنساف من  بلؿ كوهنا ترااث مشًتكا ينبغي ضبايتو، اإلنساف

واألكثر ،1فسبلمة الن اـ البيئي من حيث كونو وحدة بيئية متكاملة تشمت الكائنات اغبية واؼبكوانت الغَت حية
 .ىو أف تشمت البيئة الطبيعية واالصطناعية واإلنسانية يف حد ذاهتا ،من ذل 

 )اؼبطل  الثآف(. التدىور البيئيوعوامت ، سنتناوؿ مفهـو البيئة )اؼبطل  األوؿ( ،ويف ى ا الصدد

                                                           
 .6، ص2007، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، 1ية البيئة من التلوث، طداود عبد الرزاؽ الباز، األساس الدستوري غبما -1
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 ادلطلب األول:مفهوم البيئة

،  إف لفظ البيئة مصطلح واسع وبمت الكثَت من اؼبعآف ويتاح مفهومو وحدوده فبا يااؼ إليو من اؼبصطلحات
 1.ئة االجتماعية واغباارية وغَتىاوالبي، والبيئة البشرية، كالبيئة الطبيعية

وأمر اإلنساف ابعتمارىا ، فأودع ه فيها من  َتات ونعم، لئلنساف وما ربتويووقد سخر ه عز وجت البيئة 
ََلْرِضبَْعدَإِْصال﴿لقولو تعاُف:، والتنعم خبَتاهتا دوف إىدار أو ضرر  .2﴾ِحَهاَوََلتُْفِسدُواْفِےاِِ۬

والبيئة لغة ، (الفرع األولفاىيم البيئة وذل  من  بلؿ البيئة يف اإلسبلـ وى ا يف )وهب ا سنستعرض أىم م
 (.الفرع الثالثكما سنتطرؽ إُف البيئة قانوان وى ا يف )،  (الفرع الثاينواصطبلحا يف )

 فهوم الشرعي للبيئةالفرع األول:ادل

من ذل  ، ت يف بناء الن اـ البيئي وربقيق توازنووبفت القراف الكرٔف ابلكثَت من اآلايت الدالة على قدرة ه عزوج
َها ْرضََواأل﴿قولو تعاُف: ٌْنَافٌَِها َمدَْدَنَٰ َوأَۢنبَتْنَا َوأَْلمَ ًَ ِس ْوُزونٖ فٌَِها َرَوَٰ َشْےٖءمَّ يتاح من  بلؿ ، 3﴾ِمنُكِلّ

آٓف يف التحدث عن الكوف واألرض اآلية الكريبة أف نعم ه كثَتة واف تدبران ذل  فإننا ببل ش  قد نرى اإلعجاز القر 
 4.واف ه وحده  الق البيئة ومن مها،ومن بينو الن اـ البيئي، والن اـ اؼبتكامت

أي ، أما فروعو ووسائلو فهي مرنة، فأصولو وأىدافو اثبتة، واف التشريع اإلسبلمي هبمع مابُت الثبات واؼبرونة
ومن  بلؿ إسقاطو على موضوع البيئة وضبايتها لنؤكد على ، تاومتكيف مع صبيع اؼبستجد، صاٌف لكت زماف ومكاف

ومن حيث الوسائت والفروع ، ى ه اؼبيزة يف إطار اغبماية انو من حيث اؼببدأ والغاية ؽبا أصوؽبا الثابتة يف النصوص الشرعية
 5.ى ا العصرقبد التشريع اإلسبلمي لو القدرة على التكيف مع مستجدات ى ا اؼبوضوع لوضع حلوؿ تتبلءـ وطبيعة 

نتيجة لعصياف أمر الشارع ففرض العقوبة ىنا يرمي إُف ، واف أساس العقاب يف اإلسبلـ مقرر ؼبصلحة اعبماعة
كاف ،  قد تتدا ت مع جرائم اغبدود والقصاص والدية ابلبيئةاؼباسة  جرائملواف صور اعبزاءات ل، ربقيق اؼبنفعة ودرء اؼبفسدة

، ينشر مرضا مع اكرب عدد من النساء ابإليدزأو مريض ، نساف شرب من ماء ملوثيًتت  على تلوث البيئة مثبل قتت إ
،  فهنا المفر من تطبيق العقوبة اؼبقررة للجريبة اليت ارتكبت من جرائم اغبدود والقصاص والدية فيحكم وِف األمر ب ل 

                                                           
 .16، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، 1ابتساـ سعاد اؼبكاوي، جريبة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، ط -1
  .56سورة األعراؼ، اآلية  -2
 .19سورة اغبجر، اآلية  -3
موقف القانوف من مكافحة جرائم تلويث البيئة ودور الشرطة على  ريطة اؼبكافحة، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه يف علـو فؤاد حجاج، د ػؿبمفيصت  -4

 .10، ص1998الشرطة، كلية الدراسات العليا، أكاديبية الشرطة، القاىرة، 
، دار الفكر 1، ط1جمقارنة، ، دراسة اإلسبلميانوف الدوِف اعبنائي والفقو القانوف اعبنائي الدا لي والق البيئة، يفؿبمود صاٌف العدِف،موسوعة ضباية  -5

 .11، ص2003اعبامعي، 
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وز جرائم اغبدود أو القصاص أو الدية على السلوؾ ال ي يتجا كما هبوز لو أف وبكم تعزيرا على مرتكيب ى ه اعبرائم جزاءً 
 1.بعقوبة السجن اؼبؤبد أو اؼبؤقت أو الغرامة، ؿباا على البيئة ويشكت اعتداءً 

 الفرع الثاين:البيئة لغة واصطالحا

 األساسوعلى ى ا ، ن را لتشعبو واستعماؿ مدلولو يف دراسات ـبتلفة، ؼبصطلح البيئة داللة مهمة يف ربديده
 .اعبان  االصطبلحي إُفمث التطرؽ البيئة لغة مصطلح  إُفسنطرؽ 

 أوال: البيئة لغة

َنِمنلَْبِلِهْمَوالِذٌنَ﴿ لقولو تعاُف: إعماالونزؿ أو أقاـ  حت   أييقاؿ يف اللغة تبوأ  لدَّاَرَواَِلٌَمَٰ
ُِ۬ ُءوا تَبَوَّ

 َهاَجَر َمْن ٌِْهمٌُِْحبُّوَن ويعرب ، لفاظ البيئة واؼبباءة واؼبنزؿ كمرادفاتفدرج علماء اللغة العربية على استعماؿ أ، 2﴾إِلَ
 3.فيقاؿ ابت بيئة بوء أي حباؿ بوء، بكلمة البيئة ك ل  عن اغبالة

الطبيعية والصناعية اليت سبارس فيها اغبياة  للداللة على ؾبموع، l’environnementكما يستعمت لفظ
والثآف ، دبعٌت مكاف العيش oikosاألوؿ   يواننيُت:وأف لفظ البيئة من جان  لغوي كلمة مكونة من مقطعُت، اإلنسانية
logus ،4.أي دراسة العبلقات اؼبتبادلة بُت األحياء والبيئة، وتعٍت الدراسة 

 البيئة اصطالحا اثنيا:

 أنشطتوويبارس فيو  األ رىوالكائنات اغبية  اإلنسافالبيئة تعٍت "الوسط ال ي يعيش فيو  أفيرى البعض 
ووبصت منو على مقومات حياتو من غ اء وكساء ، اإلنسافال ي يعيش فيو  اإلطار"  أبهنان يقوؿ "وىناؾ م اؼبختلفة
 5من بٍت البشر. أقرانوويبارس فيو عبلقاتو مع ، ومأوىودواء 

 ابإلنسافؾبموعة العوامت البيولوجية والكيميائية والطبيعية واعبغرافية واؼبنا ية ايطة  أهناعلى  أيااوتعرؼ 
 6واذباىاتو وتؤثر يف سلوكو ون اـ حياتو. اإلنسافوربدد نشاط ، ة ابؼبساحاتوايط

                                                           
 وما يليها. 13ص مرجع سابق،،ؿبمود صاٌف العدِف -1
  .09سورة اغبشر، اآلية  -2
 .17، ص2011، اعبريبة البيئية، دار الكت  القانونية، بدوف ط، مصر، ساميؿبمػد حساـ  -3
اعبديدة، طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبوسوعة األمنية، األمن البيئي، الن اـ القانوٓف غبماية البيئة، دار اعبامعة  ىيم الدسوقي عطية، ،طارؽ إبرا -4

 .104، 103ص،2015اإلسكندرية، مصر، 
 .109، ص2009عادؿ ماىر األلفي، اغبماية اعبنائية للبيئة، دار اعبامعة اعبديدة، مصر،  -5
 .19، ص2014مصر، ، ، مكتبة الوفاء القانونية1تركية، ضباية البيئة يف ات التشريع اعبزائري، طسايح  -6
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وترت  على ى ا ، اؼبنوطة ابلبيئة زبتلف اب تبلؼ زبصص الباحثُت فـبتلف التعاري أف اإلشارةوذبدر 
أي ، اإليكولوجيها البيئة وفقا ؼبفهوم أي  ، فالباحث يف العلـو البحتة كالط  والفيزايء، اال تبلؼ تعدد مفاىيم البيئة
 بلفا ، ألنو يقتصر على البيئة الطبيعية فقط، يبكن تسميتو ابؼبفهـو الايق للبيئة وىو ما، مفهومها الطبيعي البحت

 كت ما  إُفالبيئة بعناصرىا الطبيعية سبتد ك ل   إُفبشكلو الواسع حيث إضافة ، للباحث القانوٓف ال ي أي   مفهـو البيئة
 1.بو وسياسية ؿبيطة ثقافية أوبو من عوامت اجتماعية  أثريؤثر ابإلنساف أو يت

ف مفهـو البيئة ابلنسبة لرجاؿ القانوف أنو نوع من إوحس  بعض الفقهاء ف، إضافة فالبيئة مفهـو متغَت ومتقل 
 2.وال ي يعتقد اؼبرء إدراكو ويف نفس الوقت ىبتفي، يدرؾ الزئبق ال ي ال

ف تكوف على األقت نوع من الشمولية اليت تصت تتجاوز ايط واغبيز أب ويبكن القوؿ أف فكرة البيئة هب  أف
 وربتوي البيئة اإلنسانية.

 يةقانونمن الناحية الالبيئة  الفرع الثالث:

   ابلتداوؿ وبدأ اػبرباء يف سن القوانُت والتشريعات ىدفها ضباية أو ، إف مصطلح البيئة يتسم عموما ابغبداثة
وذل  دبا ، وسنحاوؿ عرض أىم التعريفات يف ؾباؿ البيئة، ريف عديدة متنوعة وأحياان متفاوتةوب ل  أتت تعا، البيئة
 يلي:

  .اثنيا()العربية إضافة إُف البيئة يف بعض التشريعات ، (أوالالبيئة يف اؼبؤسبرات الدولية )

 البيئة يف ادلؤدترات الدولية أوال:

اعبهود للوصوؿ إُف اتفاقيات  دابَت وإجراءات اؽبدؼ منها توحيدتلقد أدى االىتماـ ابلبيئة وضبايتها إُف ازباذ 
ن را ألنبية موضوع البيئة كاف لزاما وجود آلية اتفاقية ضمن قواعد القانوف الدوِف ، وتعاوف  اصة على اؼبستوى الدوِف

 تكفت ضباية ى ا االىتماـ.
ادر القانوف الدوِف بصفة ػػػة بُت مصػػػػػػػة ىامػػػػػػػػ ت مكانػػػػػأ د ػػػػػػاىدات قػػػػات واؼبعػػػػ ه االتفاقيػػػانت ىػػػد كػػػوق

وتزداد ى ه األنبية يف ؾباؿ القانوف الدوِف بصفة  اصة العتبارين أساسيُت ،  صوصا القانوف الدوِف اؼبعاصر، عامة

                                                           
ـ، كلية الدراسات القانونية حسُت علي الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية يف ضباية البيئة أثناء النزاعات اؼبسلحة، أطروحة دكتوراه يف القانوف العا -1

 .09ص ،2010/2011عماف العربية، العليا، جامعة
، 2011، 07جامعة بسكرة،ع قسم اغبقوؽ ،أضبد لكحت، مفهـو البيئة ومكانتها يف التشريعات اعبزائري، ؾبلة الفكر، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسة،  -2
 . 224ص
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سيلة سريعة غبماية البيئة دوف انت ار ىونشأة القانوف الدوِف للبيئة بصفة اتفاقية عن طريق اؼبعاىدات الدولية كوهنا و  األوؿ
 1.تكوين العرؼ الدوِف بركنيو اؼبادي واؼبعنوي

ويتطل  تشكيت عباف فنية وعلمية ، جهود مااعفة إُفاتفاقيات ضباية البيئة وبتاج  إعداداالعتبار الثآف ىو أف 
وتوصيات تندرج من  بلؽبا عقد اؼبن مات الدولية عن طريق التحاَت لتقارير  أجهزةتقـو بو  األمرمتخصصة وى ا 

إال أف اؼببلحظ يف ذل  أف البيئة ، ورغم تطور قواعد القانوف الدوِف يف ؾباؿ ضباية البيئة، 2اؼبعاىدات وإبراـاؼبؤسبرات 
وعلى ضوء ،3دولية صارمة للحد من ى ا التدىور إجراءاتول ا وج  ازباذ ، الزالت معاَف التدىور واضحة بصفة مستمرة

واؼبنا ية يف وقت  اؼبادية واالجتماعية"رصيد اؼبوارد  أهنااؼبتحدة اؼبنعقد بستوكهوَف عرؼ البيئة على  األممؤسبر ف مإذل  ف
 4."اإلنسافحاجات  إلشباعومكاف 

نسبيا وربديدا بعد مؤسبر ستوكهوَف  متأ ريف وقت  إالف الفقو القانوٓف َف ينشغت حبماية البيئة كما يبكن القوؿ أب  
وعبلقاهتم يف التعامت مع البيئة ومعاقبة  األفراداغبالة ملحة لقواعد قانونية تن م وتابط سلوؾ  أصبحت إذ، 1972عاـ 

 5.مرتكيب اؼبخالفات البيئية

بينو وبُت العاَف  فيزايئيوالبيو "العبلقة القائمة يف العاَف الطبيعي  أبهناتعريفا للبيئة 1975قر مؤسبر بلغراد عاـ أكما 
ؾبموعة الن م الطبيعية "أبهنا1977يف حُت عرفها مؤسبر تبليسي عاـ ، "اإلنسافسي ال ي ىو من صنع االجتماعي السيا

 6."األ رىوالكائنات اغبية  اإلنسافواالجتماعية اليت يعيش فيها 

دور  أف إالتعاريف البيئة جاءت على غرار ذكر البيئة الطبيعية  أف الشأفهبدر بنا القوؿ كمبلح ة يف ى ا  وإذ
 .أساسييف اؼبن ومة البيئية بصورة عامة كطرؼ  أنبيتويؤكد  كاف حاضرا وىو ما  نسافاإل

القانونية  اؼببادئابلتاِف تعترب االتفاقيات الدولية عامت رئيسي كمصدر من مصادر القانوف الدوِف على غرار و 
اؼبناطق ن كر االتفاقية حوؿ  الشأفويف ى ا  ،العامة وك ا القانوف الدوِف حبماية صبيع ؾباالت البيئة الربية واعبوية والبحرية

وك ا االتفاقية ، 1985اعبزائر عاـ  كنيف وصادقت عليها1982 -04-03 اصة ابلبحر اؼبتوسط يف اؼبتمتعة حبماية

                                                           
 .38، ص2009هاة العربية، القاىرة، مصر، ، دار الن2بو العطاء، دور القانوف الدوِف العاـ يف ؾباؿ ضباية البيئة، طأرايض صاٌف  -1
  .38 مرجع سابق، صرايض صاٌف أبو العطاء،  -2

3
- Rapport du club des juristes. Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement.Devoirs des Etats, droits 

des individus, Commission environnement, Novembre 2015. p. 23. 

 .27ابتساـ سعاد اؼبكاوي، مرجع سابق، ص -4
 .13داوود عبد الرزاؽ الباز، مرجع سابق، ص -5
 .27ابتساـ سعاد اؼبكاوي، مرجع سابق، ص-6
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ليها إبروما وانامت  1971-03-31يف  اغبيواانت والنبااتت اؼبارة اؼبتعلقة ابؼبن مة الدولية للكفاح البيولوجي ضد
 1985.1عاـ  اعبزائر

عاـ  صادقت اعبزائر على العديد من اؼبعاىدات منها ري ودي جانَتو اؼبتعلقة ابلتنوع البيولوجي وقد
فريت أ 28واؼبصادؽ عليها بتاريخ ، 1997ديسمرب  11اتفاقية كيوتو اؼبتعلقة ابلتغَتات اؼبنا ية بتاريخ إُف إضافة1992
بكانكوف  اؼبتحدة حوؿ التغَتات اؼبنا ية اؼبنعقدة لؤلممسة عشر وتسجيت مشاركة اعبزائر يف الندوة الساد، 2004

 2010.2 نوفمرباؼبكسيكية يف 

 وما، معاىدة واتفاقية دولية 300ف ضباية البيئة حبواِف أيف ش وجود االتفاقيات الدولية إُف اإلشارةووج  
 : من ذل ،3حرية واعبويةالربية والب يف مكوانت البيئة 1989اتفاقية ثنائية حىت عاـ  900يقارب كبو 

اػباصة ، 1971واتفاقية رامسا عاـ، وقاية النبااتتبشأف  1951: اتفاقية روما عاـ اتفاقيات تتعلق ابلبيئة الربية-أ
من مصادر برية عاـ  اؼبتوسط من التلوث األبيضضباية البحر بشأف  أثيناوبرتوكوؿ ، الدولية األنبيةالرطبة ذات  ابألراضي
1982.4 

، 1981و1969، 1962 أعواـدلة ػػواؼبع، 1954اـػػػدف لعػة لنػن ذل  اتفاقيػم :ةـة البحريـلق ابلبيئـات تتعـياتفاق-ب
 و ليج عدف من التلوث. األضبرغبماية البحر ، 1982واتفاقية جدة عاـ ، منع تلوث البحار بزيت البًتوؿبشأف 

وزبصيص جزئها ، 1982ديسمرب  10امايكا بتاريخ اؼبتحدة لقانوف البحار دبونتيغو ابي ك األمموك ا اتفاقية 
 5.الثآف عشر غبماية البيئة البحرية

، دودػػػػػدى عرب اغبػد اؼبػواء بعيػوث اؽبػة بتلػمتعلق، 1979اـ ػػػػػف عػة جنيػا اتفاقيػػػمنه ة:ـــة اجلويـلق ابلبيئــات تتعــاتفاقي-ج
 6.وزوف اليت سبثت الدرع الواقي لؤلشعة فوؽ البنفسجيةاألمتعلقة حبماية طبقة ، 1985واتفاقية فيينا عاـ

انَتو ػبريو دي ج، 2012رافلحزي 22-20يف الفًتة ، (20اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة )ريو+ األمموقد مت ك ل  انعقاد 
لكن ، 7البيئة ة ار يف ات ضبايأاد ػاء اقتصػمن بينها بن اايػقااًف ػوع، دوب دولةػمن 191من رػأكثو ػارؾ فيػت شػابلربازي

                                                           
، 2016جامعة اعبلفة،  ،01، ع 06صباؿ عبد الكرٔف، اغبماية الدولية للبيئة من  بلؿ تطور قواعد القانوف الدوِف، ؾبلة البحوث اإلدارية والسياسية، مج  -1
 .248ص

 .37سايح تركية، مرجع سابق، ص -2
 .97عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -3
 .180،، ص2014، 01سهَت إبراىيم حاجم اؽبييت، اآلليات القانونية الدولية غبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، منشورات اغبليب اغبقوقية، ط  -4
 .26، ص2006ة البيئة البحرية، منشاة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، البزاز، ضبايد ػؿبم -5
 .252، ص2013، جامعة مستغاّف، 01، ع 01مج ،القانوف الدوِف والتنمية البيئة ؾبلةن ير مسعد، دور اؼبن مات الدولية يف ضباية  -6
 .73، ص2017، جامعة البليدة لونيسي علي، 12نونية والسياسية، ع عكرـو عادؿ، ضباية البيئة يف إطار اؼبن مات الدولية، ؾبلة البحوث والدراسات القا -7
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 أبرقاـحيث اقتصرت اؼبقررات على التمنيات وافتقدت لبللتزامات ، القى ى ا الطرح انقسامات واضحة بُت الدوؿ
ال تؤثر التزامات ضباية البيئة على  أف أرادتبلدا دبا فيها الصُت اليت  132اليت تام  77فمجموعة اؿ، وتواريخ
 األممشيء قد يلزمها دبزيد من التمويت  صوصا  أيتريد  ت اؼبتحدة اليت الالوالاي إضافة، مبوىا االقتصادي إمكاانت
 بيئية أن مة وإهبادتشددا  أكثر أىداؼدوؿ مثت الياابف بوضع  إُف إضافة يبو األور اد ػط االربػيف حُت ضغ، دةػاؼبتح
اف ػطال  كػع اؼبػاوب مػالتج أفد ػا وجػؼب، وػعن مطالب يبو األور اد ػلى االربػوزب، ذل  77ة ػارضت ؾبموعػوع، رىػأ 
 أكثر إجراءاتبشأف نية اؼباي قدما  أف أييف ات وجود معارضة واضحة من بعض الدوؿ  اصة اؼبصنعة ، فاػضعي

 1.اؼبأمولةمستوى التطلعات  إُفترقى  صرامة غبماية البيئة كانت ال

ابلدمبارؾ  2009لمناخ سنة ل غننتائج ملموسة يف قمة كوبنها إُفويف نفس اؼبسعى َف يتم التوصت ك ل  
حيث انتهى إُف اتفاؽ سياسي غَت  اتفاقية ملزمة ؼبكافحة التغَت اؼبنا ي إُفوكانت بوادر الفشت واضحة يف التوصت 

بشأف اتفاؽ  إُفال ي مت التوصت فيو ، 2010اؼبكسي  سنة تبعو ك ل  مؤسبر كانكوف للمناخ اؼبنعقد بدولة، 2ملـز
الدوؿ النامية  إُفإضافة ، الوقود االحفوري ال ي تقع مسؤوليتو على عاتق الدوؿ الصناعية فض االنبعاث الناذبة عن 

مليار دوالر ؼبساعدة  100وتامن إنشاء صندوؽ ماِف دببلغ ، اليت بدأت يف التطور بسرعة يف التنمية مثت الصُت واؽبند
 3.الدوؿ الفقَتة للتعامت مع ااىرة االحتباس اغبراري

 بعض االقًتاحات منها:، 2011سنة  إفريقيادروابف للمناخ اؼبنعقد كنوب كما كاف ؼبؤسبر 

 اؼبلـز للدوؿ الغنية 2012التوقيع على  ارطة الطريق كحت وسط لتمديد العمت بربوتوكوؿ كيوتو اؼبنتهي عاـ  -
 إبشراؾ، 2020صبيع الدوؿ انطبلقا من عاـ  إبلزاـاألورويب وطال  االرباد ، بتخفيض غازات االحتباس اغبراري

قية  االيت تعد الدولة الوحيدة اليت َف تقر اتف األمريكيةازات  اصة الوالايت اؼبتحدة ػػػػػالغ اثػػػػالنبعُت ػػػاؼبتسببُت الرئيسي
قرارات ملزمة  إُفارأتت اؼبن مات الغَت حكومية اؼبدافعة عن البيئة فشت التوصت  األمروحوؿ تقديرات قباح ى ا  ،كيوتو
 4.اؼبناخبشأف 

برز النقاط اليت عاعبها اغبد من ارتفاع درجة اغبرارة أبدْف أومن ، 2015ديسمرب  11كما انعقد مؤسبر ابريس يف 
 5.سنوات 5ومراجعة التعهدات اإللزامية كت  من درجتُت مئويتُت

                                                           
 .486سهَت إبراىيم حاجم اؽبييت، مرجع سابق، ص  -1

اتريخ ، www.swissinfo.ch التاِف:، يبكن االطبلع على الرابط 2009ديسمرب 21عبد اغبفيظ العبدِف، قمة كوبنهاغن بُت اػبيبة واألمت اؼبنت ر، 2- 
 .18.25.الساعة 2017-07-09االطبلع يـو 

على الرابط ، اؼبنتدى العريب للبيئة والتنمية، الصندوؽ األ ار و فض االنبعاث وضباية الغاابت االستوائية، ؾبلة البيئة والتنمية -3
www.afedmag.com 09.22، الساعة 2017-07-12يـو االطبلع. 

 . 549، صمرجع سابقسهَت إبراىيم حاجم اؽبييت،  -4
، مرجع سابق، صعادؿ عكر -5  .73ـو
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لقراءة فمن  بلؿ ا، مؤشرات التدىور البيئي كانت واضحة أفاستعراضو  ما متوبطبيعة اغباؿ يبدو لنا من  بلؿ 
ضباية بشأف يف أتـز الوضع البيئي بصورة عامة ىو سياسات بعض الدوؿ اؼبنتهجة  دما زاالتحليلية ل ل  قبد أف من بُت 

ف اؼبشكت ومن ى ا اؼبنطلق نرى أب، اغبلوؿ دوف تدىور أكثر للبيئة شأنوالبيئة واليت غلبت مصاغبها عن كت ىدؼ من 
ف كت  طوة لؤلماـ لتجسيد فكرة التنمية اؼبستدامة تصطدـ بعرقلة إوابلتاِف ف ،البيئي أصبح رىينا لقرارات بعض الدوؿ

 فبنهجة من قبت ىاتو الدوؿ.
فمن ، وعليو يصع  اغباؿ إبصباع دوِف كبو ربقيق آلية فعالة للبيئة  اصة من اعبان  القانوٓف يف ى ه ال روؼ

لوجود آلية ذبي  وتستجي  لرضوخ الدوؿ أوال  اأصبح التفكَت موجه، فكرة وجود آلية ضبطية غبماية ىاتو البيئة
  للقرارات الدولية اؼبتخ ة.

 اية البيئة يف بع  التشريعات العربيةمح اثنيا:

ف وأل، إف التطرؽ ؼبوضوع البيئة يف التشريعات البيئية ىو امتداد ؼبا سبت دراستو سابقا على اؼبستوى الدوِف
 األحباثو  العلم يقرره ما كثَتا على تتوقفو  متغَتة مسألةؼ بفكرة اغبدود تعًت  اؼبن ومة البيئية مرتبطة ومتكاملة ال

 1.العلمية

وعلى ى ا األساس كاف للتشريعات العربية ىي األ رى دور ينعكس ؼبا ىو موجود ، يعد نطاقها واسعا وفبتدا إذ
ادة التوازف إُف اؼبصاٌف الناشئة عن وقوع ن را لعدـ كفاية القواعد العامة للمسؤولية إلع، يف االتفاقيات واؼبعاىدات الدولية

 يف ات وجود أ طار بيئية متعددة.، وابلتاِف أصبح تد ت اؼبشرع الوطٍت البد منو، الفعت الاار ابلبيئة

وربدد طبيعة ، ذبسد اغبماية اعبنائية للبيئة من جهة، فسياسة الردع واغبماية تستوج  االستناد إُف قواعد قانونية
ولعت القانوف اعبنائي ىو اؼبصدر اؼبباشر للتجرٔف والعقاب ال ي يبنح القوة اإللزامية ، هبا من جهة أ رىاعبرائم اؼباسة 

 وسنتعرض لبعض التعاريف:، 2للقاعدة القانونية اعبنائية

 نظرة ادلشرع ادلصري للبيئة-/1

ايط اغبيوي ال ي يشمت  أبهنا البيئة يف اؼبادة األوُف: اؼبتعلق حبماية1994لسنة  04قد عرؼ القانوف رقم 
ومن  بلؿ ى ا  ،تآيقيمو اإلنساف من منش وما، وبيط هبا من ماء وىواء وتربة ربتويو من مواد وما الكائنات اغبية وما
    ابؼبفهـو الواسع للبيئة حيث عرفها بنوعيها الطبيعي والبشري )اؼبشيد(.أاؼبشرع اؼبصري  أفالتعريف يتاح 

 منها:  أت ىناؾ مبلح ات  أف غَت
                                                           

يف الدوؿ العربية، جرائم البيئة  عبد اجمليد ؿبمود، اؼبواجهة اعبنائية لتلوث البيئة يف التشريع اؼبصري، ورقة عمت مقدمة من النيابة العامة إُف اؼبؤسبر اإلقليمي حوؿ -1
 . 02، ص2009مارس18-17بَتوت،

 .85، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، جامعة اؼبوصت، 1لبيئة، دراسة مقارنة، طعلي عدانف الفيت، اؼبنهجية التشريعية يف ضباية ا -2
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وعلى عناصر غَت حية أو فيزايئية ، نبات، حيواف، إنساف البيئة الطبيعية كما ىو معلـو تشمت عناصر حية: أف- أ
، اؼبشرع اقتصر على ذكر العناصر اغبية للبيئة الطبيعية من  بلؿ لفظ ايط اغبيوي أفحيث ،1واء واؼباء واؼبعادفػػػت اؽبػػػػػمث

ابقي عناصر ى ا ايط كاؼبعادف من  إ راج إُففبا يدعوا ، وىواء وتربة ءغَت حية من مانو عدد ك ل  العناصر الأورغم 
 التعريف.
 رج العوامت أوكأنو ، تآمن منش اإلنسافيقيمو  نو اقتصر يف البيئة البشرية على ماأيبلحظ ك ل  على - ب

 2.من نطاؽ البيئة اؼبشيدة اإلنسافاالجتماعية اليت تؤثر سلبا على 

 دلشرع األردين للبيئةنظرة ا-/2

، ةالطبيعية واؼبشيدمن  بلؿ اإلشارة إُف عناصر البيئة ،  ا اؼبشرع األردٓف ح و اؼبشرع اؼبصري يف تعريفو للبيئةػح
وقانوف تطوير وادي ، 2002قر صبلة من القوانُت ذات الصلة ابلبيئة من بينها قانوف الزراعة اؼبؤقت لسنة أنو أإضافة 

إضافة إُف تعليمات إدارة وتداوؿ ، منو تلوث اؼبياه يف منطقة وادي األردف 38يت تعاًف اؼبادة وال2001األردف لسنة 
وإعماؿ ن اـ ، 2003لطبقة األوزوف لسنة  اؼبستنزفةوك ا تعليمات ضبط استخداـ اؼبواد ، 2003النفاايت اػبطرة لسنة 

 3.ات غبماية البيئةوغَتىا من القوانُت والتعليم، 2009الرقابة والتفتيش البيئي لسنة 

 العربية ادلتحدة اإلماراتقانون العقوابت االحتادي لدولة -/3

اؼبؤقت لكت من عرض عمدا حياة الناس  أوعقوبة السجن اؼبؤبد ، اإلماراتيقر قانوف العقوابت االربادي لدولة 
أو ضرر جسيم ابلصحة ، تيتسب  عنها اؼبو  أفا شأهنمن  أ رىجراثيم أو أشياء  أوسبلمتهم للخطر بوضعو مواد  أو

 4.أو أي شيء من ى ا القبيت معد الستعماؿ اعبمهور، العامة يف بئر أو  زاف مياه

 : البيئة يف التشريع اجلزائري-/ 4

االجتماعية فلقد عرفت فراغًا قانونًيا ومؤسساتيًا من صبيع جوان  اغبياة ، االستقبلؿوغداة ، أما يف اعبزائر
القوانُت الفرنسية إال فيما يتعارض مع  استعماؿيبدد  62/157شرع اعبزائري ودبوج  قانوف فبا جعت اؼب، ةواالقتصادي

 .السيادة الوطنية

 

                                                           
 . 225ص أضبد لكحت، مرجع سابق، -1
 .19علي حسُت الدريدي، مرجع السابق، ص -2
 . 189علي عدانف الفيت، مرجع سابق، ص -3
 .95رجع السابق، صاؼب نفس -4
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كما طبق ،  1938وسنة  1924واؼبعدؿ سنة  1844وىك ا يف ؾباؿ الصيد مثبًل طبق القانوف الفرنسي لسنة 
 1883.1و 1874انُت  اصة سنة يف اعبزائر واليت مت تدعيمها بقو  1827قانوف الغاابت الفرنسي لسنة 

ويف ، 1978-1973ذل  فاف التنمية اؼبكثفة وغَت اؼبتزنة اليت قامت هبا اعبزائر  اصة  بلؿ الفًتة إضافة إُف
وفقداف ، وتدىور الن م البيئية، سبت عملية استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية، ات غياب التشريعات واؽبياكت اػباصة ابلبيئة

ف أبرز ى ه أو  ى ا، معا والبيئةوعليو فإف النتائج كانت و يمة على الفرد ، اؿ الطبيعيالسيطرة والتحكم يف اجمل
 يلي: اإلشكاليات ما

وذل  ابلقرب من اؼبدف الكربى ومصبات ، واإلظبنت، واغبديد والصل ، مثت البًتوكمياوية، انتشار الصناعات اؼبلوثة-
 2.وعرب السواحت، األودية

والتنقت اؼبفرط للسكاف  فبا أدى إُف بروز إُف بروز ااىرة النزوح الريفي، ية يف اؼبناطق الساحليةالًتكيز على أقطاب التنم-
 3.منها تلوث اؼبياه، حيث يساىم يف تدىور اػبدمات وذو أتثَت كبَت على اؼبوارد الطبيعية ادودة

 .وسوء توزيعها عرب الًتاب الوطٍت، لنباتوا معدالت التلوث واستنزاؼ اؼبوارد الطبيعية السيما اؼبياه والًتبة ارتفاع-

كما   زايدة النفاايتفبا أدى إُف ، صنيع والنمط اؼبعيشي واالستهبلؾالنفاايت الصلبة من  بلؿ ميداف التانتشارا -
 4.ونوعا

 الفيااانت عبلوة عن، يف اؽبااب العليا، كالتصحر،  اعتبار اجملاؿ اعبزائري إقليما مهددا ابأل طار الطبيعية -
 األرضية والزالزؿ اليت تًتكز بدورىا يف اؼبناطق األكثر كثافة ابلسكاف يف الوطن مثت اغبواضر الكربى. االنزالقاتو 

تتمثت يف كت من: اإلقليم ، وجود أقاليم ىشة أو حساسة بيئيا والي فيواجو اؼبشرع اعبزائري أما على اؼبستوى اعبهوي-
 5.والصحراوي، والسهيب، واعببلي، الساحلي

واليت بدأت بصدور أوؿ قانوف ، إال أنو يف سنوات الثمانينات عرفت اعبزائر قفزة نوعية يف ؾباؿ التشريعي البيئي
، وال ي كاف يعترب دبثابة القاعدة الرئيسية للمن ومة التشريعية والتن يمية اؼبتعلقة حبماية البيئة، 1983غبماية البيئة سنة 

                                                           
ليات معاعبتها القانونية يف اعبزائر، "ملتقى وطٍت حوؿ ضباية البيئة يف إطار التنمية آف واقع اإلشكاليات البيئية و د، مدا لة بعنواػ اراوي اؽبادي، ساسي ؿبم -1

 .3ص 2007اؼبستدامة بُت الواقع ومقتايات التطور، جامعة اعبلفة،
 .06، صمرجع سابق،  اراوي اؽبادي -2
 .100، ص2013، 13 ات االسًتاتيجي العشري، ؾبلة الباحث، ع شراؼ براىيمي، البيئة يف اعبزائر من من ور اقتصادي يف -3
 نفس اؼبرجع السابق، ف ص. -4
 .7د، مرجع سابق، صػ اراوي اؽبادي، ساسي ؿبم -5
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 1:اسية اليت ترمي إليها ضباية البيئة وىيفلقد حدد ى ا القانوف األىداؼ األس

 .ضباية اؼبوارد الطبيعية-
 .كت شكت من أشكاؿ التلوث  اتقاء-
 .ربسُت إطار اؼبعيشة ونوعيتها-

 :فابل عن ذل  يرتكز ى ا القانوف على اؼببادئ التالية
 .ضباية البيئة يف التخطيط الوطٍت االعتبارضرورة األ   بعُت -
 .ومتطلبات ضباية البيئة االقتصاديتطلبات النمو ربقيق التوازف بُت م-

، كما تعرض اؼبشرع يف ى ا القانوف إُف دراسات مدى التأثَت واؼبنشآت اؼبصنفة واعبهات اؼبكلفة حبماية البيئة
 .وعلى إمكانية إنشاء صبعيات للمسانبة يف ضباية البيئة وصدرت عدة نصوص تن يمية تنفي اً ؽب ا القانوف

 2.الوطنية واميات الطبيعية تصنيف اغب ائر ادد لقواعد 1987يونيو  16اؼبؤرخ يف  87/143نفي ي اؼبرسـو الت-
ون رًا للمعطيات اعبديدة اليت عرفها العاَف ، وبعد مرور عشروف سنة من صدور أوؿ قانوف متعلق حبماية البيئة
يف إطار التنمية  انوف جديد يتعلق حبماية البيئةالسيما التطور التكنولوجي واغباري رأى اؼبشرع إُف ضرورة إصدار ق

ولقد حدد ى ا القانوف اؼببادئ األساسية غبماية البيئة ، 2003يوليو  19اؼبؤرخ يف  03/10وىو القانوف ، اؼبستدامة
 3: واؼبتمثلة يف

 .مبدأ ااف ة على التنوع البيولوجي-
 .مبدأ عدـ تدىور اؼبوارد الطبيعية-
 .مبدأ اغبيطة-
 .دأ اؼبلوث الدافعمب-
 .مبدأ اإلعبلـ واؼبشاركة-

قبد عدة قوانُت أ رى ، وكان  قانوف البيئة ال ي يعترب الشريعة العامة والنص األساسي اؼبتعلق حبماية البيئة
 :عاعبت موضوع ضباية البيئة من بُت ى ه القوانُت

 .قانوف الغاابت -

                                                           
مؤرخ  10-03 البيئة )ملغى( واؼبعدؿ واؼبتمم ابلقانوف يتعلق حبماية 1983 فرباير سنة 5اؼبوافق  1403ربيع الثآف عاـ  22مؤرخ يف  03-83رقم  قانوف -1
 يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة. 2003يوليو  19يف 

، مؤر ة يف 25الوطنية واميات الطبيعية، ج ر ع  ادد لقواعد تصنيف اغب ائر 1987يونيو  16اؼبؤرخ يف  87/143اؼبرسـو التنفي ي  مثاؿ ذل : -2
 .961، ص1987يونيو  17

 .06، ص2003يوليو  20مؤر ة يف  43اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر ع  2003يوليو  19 اؼبؤرخ يف 10-03قانوف  -3
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 .قانوف اؼبياه -
 .قانوف اؼبناجم -
 .قانوف الصيد -
 .قانوف النفاايت -
 .قانوف الصحة -
 .قانوف ضباية الًتاث الثقايف -
 1.قانوف الصيد البحري وتربية اؼبائيات -

قد غابت عنو الن رة الشمولية ، فإننا نرى أف اؼبشرع اعبزائري، وبناء على ما سبق ذكره كما يبلحظ ك ل 
ذل  أنو ، حيث قاـ ابلًتكيز على البيئة الطبيعية بشكت كبَت، وذل  إبنبالو للبيئة االجتماعية واالقتصادية للسكاف، للبيئة

يوجد ، والبيئة الطبيعية غَت اغبية كالتااريس، واليت سبثلها صبيع أصناؼ الكائنات اغبية، إضافة إُف البيئة الطبيعية اغبية
مثت العمراف والطرؽ ، بيئة الطبيعيةواليت تشمت كت ما قاـ بو اإلنساف من هتيئة يف ال، ىناؾ البيئة االجتماعية واالقتصادية

 2.وتؤثر يف ؾباؿ اإلنساف ويف صبيع الكائنات اغبية، واليت تتجاور مع البيئة الطبيعية، واعبسور... اٍف

ربديد البيئة ؽبا  مسألةف أل، مرة بعض اؼبفاىيم دبقتاى القوانُت ألوؿف اؼبشرع اعبزائري قد حدد إويف اؼبقابت ف
التنوع ، اؼبدى اعبغرايف يف التنمية اؼبستدامة، الفااء الطبيعي، اجملاؿ امية ة القانونية منها:عبلقة دبجاالت اغبماي

 التلوث اعبوي.، تلوث اؼبياه، الن اـ البيئي، البيولوجي

أف ربديده ؼبفهـو البيئة قد ركز على اؼبوارد الطبيعية وطبيعة التفاعت بُت ى ه العوامت وىو َف يشر إُف  إال
وى ا خببلؼ اؼبشرع اؼبصري ال ي ركز على مفهـو ، يتجزأ من البيئة الوضعية اليت استخدمها اإلنساف كجزء ال اؼبنشآت

يف اؼبتعلق حبماية البيئة  2003لسنة  95اؼبعدؿ دبقتاى القانوف رقم 1994لسنة  04واسع للبيئة من  بلؿ القانوف 
يقيمو  وما.........البيئة ىي ايط اغبيوي: ٓف البيئية قرين كت منها"يقصد يف تطبيق أحكاـ ى ا القانوف اؼبعا :األوُفمادتو 

تشملو البيئة من موارد حيوية وغَت حيوية إضافة  وى ا التعريف قري  من الشمولية ألنو يتامن ما "منشآت اإلنساف من
 3.تآاإلنساف من منش إُف ما أقامو

                                                           
 تشكت ى ه القوانُت ؾبموعة النصوص اػباصة ذات الصلة حبماية البيئة، حيث يساىم كت نص قانوٓف يف إبراز تن يم ونشاط كت ؾباؿ بيئي. -1
 .4ص  اراوي اؽبادي، مرجع سابق، -2
 . 31، ص2011تعوياو، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع،  وآلياتضبيدة صبيلة، الن اـ القانوٓف للارر البيئي  -3
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ف تعريفو للبيئة يوحي إُف ؾبموعة من العناصر الطبيعية ن را ألابلتشريع الفرنسي  أتثروقبد أف اؼبشرع اعبزائري قد  
وَف يتامن استحداث ، ةيوذل  ابلًتكيز على اؼبكوانت الطبيعية للبيئة من ارض وىواء وفصائت حيوانية وثروة منجم

 1.كبَت على اؼبكوانت الطبيعية للبيئة  أتثَتت ؽبا آاإلنساف من منش

 ية البيئةاحلق يف محامفهوم  الفرع الثالث:

َف تكرس سابقا  أصبحت ى ه اؼبن ومة تشتمت حقوقا بت،  تعد حقوؽ اإلنساف قاصرة على اغبقوؽ التقليديةَف
ويتكامت التعريف اؼبوضوعي والشخصي ، 1972حيث اهر ى ا اغبق يف إعبلف ستوكهوَف لعاـ ، يف اؼبواثيق الدولية

 اؼبهم من فإف ل ا، 2ية من قبت الفرد مع ضماف احًتاـ التوازف البيئيللحق يف البيئة وىو االستخداـ األمثت للموارد الطبيع
 3.الد وؿ بُت ما اؼبادية اؼبصاٌف تاارب ات يف  اصة ؛وربديد مامونو، البيئة يف ابغبق التعريف

إدراج اغبق بيئة و ، اثنيا(واُف حق البيئة من اغبقوؽ اؼبكرسة )، أوال(وسنحاوؿ تعريف اغبق يف بيئة سليمة )
 (.اثلثا)الوطٍتيمة بُت االعًتاؼ الدوِف والتكريس الدستوري سل

 تعريف احلق يف بيئة سليمة أوال:

أصيت لئلنساف يف العيش واغبياة يف ؿبيط طبيعي واجتماعي  حق: "ىو سليمة بيئة يف اغبق أبف االستخبلص يبكن
ات وللجيت اغباضر وأجياؿ اؼبستقبت وىو أفراد كانوا أـ صباع وحااري متوازف وسليم، وىو ب ل  حق لئلنسانية صبعاء،
 .          "ب ل  يرتبط مع اغبق يف التنمية اؼبستدامة ويؤسس لو 

 :وىي اغبق ى ا  صائص أىم نكتشف اؼببسط ى ا التعريف  بلؿ ومن
 .صباعات أـ كانوا أفراًدا، صبعاء لئلنسانية أصيت حق-
 4.وجت عز ه من أمانة األرض فه ه ،األجياؿ عبميعتمر ومس دائم حق-
 تبلور فكرة احلق يف البيئة-/1

 يف التمتع اغبق أو، يف ن افة اؼبوارد الطبيعية واالجتماعية اؼبتاحة لئلنساف اغبق ن يفة تعٍت بيئة يف اغبق صياغة
فبا وىي ، ةفالتطور التكنولوجي أاهر تقدما علميا وزبلفا إنسانيا َف يهتم دباار البيئ، بوسط ن يف ومبلئم غبياة اإلنساف
 5.يلـز إقرار اغبق يف بيئة ن يفة سليمة

                                                           
 . 32نفس اؼبرجع السابق، ص -1
 .25، ص2018، 27ع، 15ؾبلة العلـو االجتماعية، مج  التكريس الدستوري للحق يف البيئة دراسة مقارنة، مهٍت وردة، -2
 . 67ص ،2015، 05ع ،ؾبلة اجمللس الدستوري اؼبغاريب،  الفااء يف البيئي األمن ربقيق كبو سليمة؛ بيئة يف اغبق دسًتة الد شبلي،  -3
 .4، ص الد شبلي، مرجع سابق -4
 .440ص، 2017، 08ع ، ؾبلة البحوث العلمية يف التشريعات البيئية انعكاسات دسًتة اغبق يف البيئة على ضباية اغبقوؽ البيئية،، علياف بوزايف-5
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صيغة ..( تستعمت كت منها ماافة إُف . الية من التلوث، متوازنة، الئقة، ن يفة، فالصفات التالية ) صحية
وإضافة أي من ى ه ، وا تبلؼ القيم واؼبعتقدات بُت ـبتلف األمم، حبس  ا تبلؼ اؼبشاكت البيئية (يف البيئة قاغب

ويفات ، وصعوبة اإلؼباـ كوان  اؼبصطلح، ال تزيده وضوحا ػباوعها لتفسَتات متباينة يف البيئة اغبق إُف الصفات
والعي  الرئيسي يف الصيغة ، صحية على غَتىا من الصيغ بيئة يف اغبق العديد من الدارسُت واػبرباء والقانونيُت صيغة

 1.موعة معينة من اؼبشاكت القريبة إليهماؼب كورة أهنا صدرت من الشماليُت ال ين يركزوف على ؾب
 ةبيئيكت ػور مشاػواه قػاغب تػا لتطور ؿبػطور تبعػابت ويتػات غَت ثػ ه الصفػة من ىػغَت أف مفهـو أي صف

ن يفة ليشمت  بيئة يف اغبق فمثبل ب هور مفهـو التنمية اؼبستدامة اتسع مفهـو، وتطلعات إنسانية جديدة، ةدجدي
 لُت يف أجياؿ اؼبستقبت.مستفيدين جدد متمث

 خصائص احلّق يف بيئة سليمة -/2

اغبق  يف بيئة سليمة بعاؼبي ة مصدره حيث أف  إقراره وضمانو مت  يف مرحلة أوُف يف إطار اجملتمع الد وِف  يتميز
وحقوؽ  فب ا ترت   عنو تطب عو خبصائص القانوف الدوِف، لينحدر فيما بعد إُف مستوى التشريعات الد ا لي ة للد وؿ

 2.أي كاف تنوعو العرقي ،اإلنساف
من ؾباالت البيئة ، ملكي تها ذات صفة مشًتكة بُت اعبميع يفومن جهة أ رى تُعد  بعض عناصر ى ا اغبق  

 3.لبلنتفاع هبا وضبايتها  ارج حدود الد ولة الواحدة فب ا يستوج  ت افر اعبهود، اؽبوائية أو الربية أو اعبوية
أـ على ، بُت الدوؿ فيما بينها سواء على اؼبستوى اإليديولوجي من رأظبالية واشًتاكي ةوقد يكوف الت اارب 

وىو ما ، فالقانوف الدوِف ىو أو ال وقبت كت  شيء انعكاس ؼبوازين القوى ،مستوى الثروات ونسبة التطو ر والنمو  وغَتىا
ة وال ي يُبثت امتيازا يف يد كت دولة عاو ؼبعارضة ابألمم اؼبتحد يفُيستدؿ  عليو من حق الفيتو ال ي يتمتع بو األعااء 

فعلى سبيت اؼبثاؿ ال ُتصادؽ الوالايت اؼبتحدة األمريكي ة على االتفاقي ات  ،التصويت على قرار أفبي يبس  من مصاغبها
من األسباب اؼبهد دة اؼبتعلقة دبنع نقت النفاايت الاارة والتصرؼ فيها أو إنتاج اؼبواد اؼبشعة اػبطَتة أو التلو ث أو غَتىا 

 4.للبيئة
وفب ا وبد  من اغبق يف البيئة طبيعة العبلقات يف اجملتمع الدوِف واليت تقتصر على الر ضا حيث ال يبكن مبدئي ا 

 اص ة فيما يتعل ق ابإلعبلانت إذ نُ ك ر يف ى ا ، إكراه أي  بلد على تبٍت  حق أو اؼبصادقة على معاىدة  اص ة ابغبرايت

                                                           
لـو السياسية، األكاديبية أشرؼ عزت نعماف، القانوف الدوِف اإلنسآف والتلوث البيئي يف العراؽ، رسالة ماجستَت يف القانوف الدوِف اإلنسآف، كلية القانوف والع-1

 .18، ص 2011/2012، العربية يف الدامبارؾ

2
- Abdelfattah Amor : « rapport introductif » ; in Morin (J.Y), dir, les droits fondamentaux ; Bruylant, Bruxelles 1997, 

p.33 et SS. 

 .53، ص2013، 02اغبق يف بيئة سليمة، مركز جيت البحث العلمي ؾبلة، جيت حقوؽ اإلنساف، ع ليلى يعقويب،-3
 .34ص، 2002، دار الشروؽ القاىرة أضبد فتحي سرور، اغبماية الد ستوري ة للحقوؽ واغبرايت، -4
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اؼبيثاؽ العاؼبي للطبيعة ال ي  28/10/1982اتريخ  37/7اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة تبن ت يف القرار  الص دد أف  
يكتسي طابعا إلزاميا ؼبن ص وت عليو فب ا وبد  من تطبيقو أو جد ية العمت بو ن را لغياب العقوابت اليت من اؼبفًتض  ال

 1.أف يتم  تسليطها على من ىبالف أحكامو
األسباب ال يبكن اغبديث عن حق يف البيئة متكامت واثبت اؼبعاَف على مستوى دوِف رغم الد ور فلكت  ى ه 

اؽباـ ال ي تقـو بو عديد األطراؼ منها  اص ة اؼبن مات العاؼبية غَت اغبكومي ة على غرار من مة الس بلـ األ ار اليت 
 2.التصر ؼزبلو من اؼبصاٌف اؼبادية وتتمتع حبرية ومرونة أكرب يف اغبركة و 

 العيش يف بيئة سليمة حق مكرس اثنيا:

بُت ـبتلف  إف  اإلقرار حبق اإلنساف يف العيش يف بيئة سليمة ىبلق فااء للحرية وإمكاني ات حقيقية للمشاركة
وقد اهرت ااوالت األوُف عبعت البيئة ؿبور  ،اؼبتد  لُت دا ت البلد الواحد أو بُت عديد الد وؿ عن طريق اؼبعاىدات

لكن التوج و الصريح كبو اغبق يف بيئة سليمة بدأ مع مؤسبر ، 19اىتماـ وإدراجها ضمن حقوؽ اإلنساف من  القرف 
 على إثره إ األمم اؼبتحدة للبيئةوال ي كاف لو عميق األثر يف صياغة  صائص ى ا اغبق حيث مت  1972ستوكهوَف سنة 

 3.يمة دولي ا وإقليمي اابإلضافة إُف أتسيس من ومة قانونية للحق يف بيئة سل

 على ادلستوى الدويل  حلّق يف بيئة سليمةا- /1

حيث سبحور االىتماـ الدوِف ابلبيئة وعبلقتها ، مت إدراج اغبق يف بيئة سليمة ضمن صبلة من االتفاقيات الدولية
، وث وضباية طبقة األوزوفوالتصدي للتصحر والتل، ابإلنساف حوؿ ضباية اؼبواقع الطبيعية واغبفاظ على التنوع البيولوجي

 4.بتامينها يف تشريعاهتا الدا لية، وتقـو كت دولة صادقت على االتفاقيات الدولية يف ؾباؿ البيئة

 

 

 

 

                                                           
 .03، ص03،2016ع  مراد زابر، اؼبعاعبة الدستورية للحق يف ضباية البيئة، ؾبلة العلـو القانونية واالجتماعية،-1
 .نفس اؼبرجع السابق، ف ص-2

، 2016،جواف 10القانوف، ع ، ؾبلة دفاتر السياسة و ى ضوء التعديت الدستوري اعبزائرينواؿ زايٓف، لزرؽ عائشة، اغبماية الدستورية للحق يف البيئة عل3- 
 .281ص

 .50ليلى يعقويب، مرجع سابق، ص -4
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"لئلنساف  وال ي يقاي أبف : 1972ستوكهوَف الصادر يف جواف  إعبلفجاء يف اؼببدأ األوؿ من  إُف ما وإضافة
حياة مرضية ،ويف بيئة تسمح لو نوعيتها ابلعيش يف رفاىية وكرامة، وعليو حق أساسي يف اغبرية واؼبساواة ويف اروؼ 

.وأكد اؼبيثاؽ العاؼبي للطبيعة ال ي تبنتو اعبمعية العامة "واج  ىاـ  ىو ضباية وربسُت البيئة لؤلجياؿ اغباضرة والقادمة
مرضية ،ويف بيئة ؿبيطة تسمح لو  حق أساسي يف اغبرية واؼبساواة  ويف اروؼ معيشية لئلنسافيف مادتو األوُف أف " 

 ."1ابغبياة يف كرامة ورفاىية ،وعليو واج  مقدس يف ضباية وربسُت البيئة لؤلجياؿ اغباضرة والقادمة

                                                           
 ،2015جامعة ورقلة،  قسم اغبقوؽ، ،والعلـو السياسية مة يف التشريع الدوِف والوطٍت، م كرة ماجستَت، كلية اغبقوؽيطاوسي فاطنة، اغبق يف البيئة السل -1
 .26ص
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  وحس 1حوؿ العبلقة بُت البيئة وحقوؽ اإلنساف، نو ظبح بفتح نقاش رظبيأ َف يكن ملزما إاَل  اإلعبلفى ا  ابلرغم أفو 

:ىو اغبق يف اروؼ تامن الصحة البدنية  1979بسًتاسبورغ سنة  "البيئة وحقوؽ اإلنساف" حوؿ األوؿ األورويباؼبؤسبر 
 اغباضر واؼبستقبت مع اغبفاظ على البيئة الطبيعية . والعقلية واالجتماعية واؼبعيشية ،والرفاىية لكت أجياؿ

ونبلحظ ىنا أنو قد مت الربط بُت فكرة اغبق يف البيئة وفكرة حق البيئة ، أي الربط بُت حق اإلنساف يف البيئة وحق البيئة 
، أي ق يف التنمية اؼبستدامة هة أ رى بُت اغبق يف البيئة واغبػػػػػط من جػػػػػػو كبوىا، كما مت الربػػػػػعلى اإلنساف أي واجب

التنمية السليمػػة بيئيا والقابلة لئلدامة ، ذل  أف التنمية اؼبستدامػػػػػػة ىي أحد ماامُت حق اإلنساف يف بيئػػػة سليمة 
        ومتوازنة. 

 اإلفريقيثاؽ الدولية اليت تبنت اؼبفهـو ال ايت للحق يف سبلمة البيئة ، فتمثلت يف اؼبي واإلعبلانتأما اؼبواثيق 
 1/24يف مادهتا  1989واتفاقية حقوؽ الطفت لسنة  و، 24و16يف مادتيػػػػو 1981والشعوب لسنة  اإلنسافغبقوؽ 

 الصادر عن ؾبلس جامعة الدوؿ العربية على مستوى القمة يف، اإلنسافمن اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ 37ك ا نصت اؼبادةو 
 2004.2تونس

 مة بني االعرتاف الدويل والتكريس الدستوري الوطينإدراج احلق يف بيئة سلي اثلثا:

التلوث كحق مستقت ضمن  ن يفة منلقد أشارت مع م دساتَت الدوؿ يف العاَف إُف حق اإلنساف يف بيئة 
 3."ذ أصبحت الدساتَت أت   يف اغبسباف االعتبارات البيئية يف شكت حقوؽ ذات أنبيةإ، اغبقوؽ األساسية لئلنساف

اغبق  مسألةعاعبت دستوراي  193دولة من أصت  149وكاف حواِف ، البيئة يف ابغبق الدستورياالعًتاؼ  وبدأ
 1975.4اليوانف سنة ، 1971سويسرا سنة ، البيئة يف ضباية اغبق تامنت اليت الدستورية النصوص ومن، يف البيئة

أف للجميع اغبق ببيئة ال على  1996من الفصت الثآف لسنة  24أما دستور جنوب إفريقيا فقد نص يف اؼبادة 
تار بصحتهم أو بسبلمة عيشهم وببيئة ؿبمية ؼبصلحة األجياؿ اغبالية والبلحقة من  بلؿ تشريعات معقولة ومفيدة  

 5.و طوات تساىم يف الوقاية من التلوث والتدىور البيئي 

                                                           
1
- Ved P. Nanda, George (Rock) Pring. International Environmental Law and Policy for the 21st Century. 

MartinusNijhoffPublishers. Leiden. Boston. 2013. P598. 

 .77، ص08مرجع سابقبو العطا، أرايض صاٌف  -2
 .205ص ،2017 ،01عحبوث، ، ؾبلة 16/01بوشاقور سليمة، اغبماية الدستورية للبيئة يف ضوء أحكاـ الدستور اعبزائري اؼبعدؿ  -3
 .52، ص2017، 18عاؼبعيار، ، ؾبلة16/01دبوج  القانوف  2016بن تركية نصَتة، تكريس الدستور للحق يف البيئة يف تعديت  -4

5
-Fig ;David. L'environnement en Afrique du Sud: l'État et la société civile face aux nouveaux enjeux. In: Tiers-Monde, 

tome 40, n°159, 1999. Afrique du Sud : les débats de la transition. pp. 579-595 ; p 587. 
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 3حيث تامن  2005 أما يف فرنسا فه ا اغبق َف يكرس بصورة صروبة إال من  بلؿ اؼبيثاؽ الدستوري لسنة
ومنو فقد  ،1لكت إنساف اغبق ابلعيش يف بيئة متوازنة ربافظ على صحتو  مواد حبيث نصت اؼبادة األوُف منو على أنو:

 وابلتاِف ضماف ى ا اغبق دستوراي.، 2وضع ى ا النص حق اإلنساف يف بيئة سليمة يف مصاؼ اغبقوؽ األساسية

 يلي: منو على ما 68وري اعبديد اغبق يف ضباية البيئة ونصت اؼبادةيف اعبزائر فقد تامن التعديت الدست أما

الطبيعيُت  واجبات األشخاصوبدد القانوف  ،تعمت الدولة على اغبفاظ على البيئة ،للمواطن اغبق يف بيئة سليمة"
 3.واؼبعنويُت غبماية البيئة"

دبعٌت إعطاء حق ، كملة من الواجبات وأقرنواؼبشرع تكلم عن دسًتة اغبق يف البيئة  أفويف قراءة لنص اؼبادة نرى 
دور  أفمن  بلؿ ، 4النص الدستوري لو أبعاد فلسفية من  بلؿ الفقرة الثانية أفيبدو  بواجبات دبعٌتمع ضرورة تقييده 

عن  منأىيف   يكوف أففكرة االعًتاؼ الدستوري للمشرع غبق البيئة ال ي بدوره هب   إُفإضافة ، يكوف ضبطي الدولة
من  بلؿ التقيد بعدة ضوابط  إاليكوف   بلؿ اإللزاـ واػباوع لبلتفاقيات الدولية وى ا ال منتد ت يف السيادة أي 

 ذبن   رؽ السيادة.

حيث جاء التعديت يف  اليت تعٌت ابعبان  البيئي، األفكاركما تامنت مسودة الدستور اغباِف ؾبموعة من 
 . "ر البيئة والنتائج السلبية للتغَت اؼبنا يالديباجة ابستحداث فقرة " وي ت منشغبل بتدىو 

وتسهر الدولة على  على ذكر حق جديد وىو اغبق يف اؼباء الصاٌف للشرب،64كما جاء التعديت يف اؼبادة 
 . البلحقة األجياؿيامن مصلحة  استغبلؿ اؼبياه دبا

أي للمواطن اغبق يف   دة،من اؼبسو  67ك ل  أتت التعديبلت على ذكر مصطلح التنمية اؼبستدامة يف اؼبادة
 .. وابلتاِف تعزيز حق العيش يف بيئة سليمة 2016جاء بو تعديت  التنمية اؼبستدامة ،وىو ما إطاربيئة سليمة يف 

 20اؽبوائية وذل  يف اؼبادة  أوالبحرية  أوالبيئية سواء الربية  األوساطجاء يف التعديت ىو توسيع ضباية  ما أياا 
 . من اؼبسودة

                                                           
 .30مهٍت وردة، مرجع سابق، ص -1
الصادرة عن كلية القانوف  القانوف،موسى مصطفى شحادة ،اغبق يف اغبصوؿ على اؼبعلومات يف ؾباؿ البيئة حق من اغبقوؽ األساسية ،ؾبلة الشريعة و  -2
 . 29، ص2007اؼبتحدة، أفريتاإلمارات العربية جامعة ػ، 21،ع

 .14، ص2016مارس 07، اؼبؤر ة يف 14، اؼبتامن التعديت الدستوري، ج ر ع 2016مارس 06اؼبؤرخ يف  01-16،من القانوف رقم 68اؼبادة  -3
 .2016ماي  28غبق يف البيئة، جامعة اعبلفة.من التعديت الدستوري يف إطار مدا لة ليـو دراسي بعنواف دسًتة ا 68ضبيد بن علية، شرح للمادة  -4
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امُت اغبق يف البيئة دستوراي فرصة لتطبيق بعض اؼببادئ اؽبامة يف ضباية البيئة وسنعاًف ى ه الفكرة يشكت تو 
 :اآليتضمن 

 تحقيق األمن البيئي ل ضماناحلق  دسرتة -/1

إف عبلقة اغبق يف بيئة سليمة واألمن البيئي ىي عبلقة وجود وعدـ ،فاف احًـت حق اإلنسانية يف بيئة صحية 
نة، ىو ربقيق لؤلماف واألمن البيئي، ولكن إذا َف وبًـت ذل  فبل ؾباؿ للحديث عن وجود األمن البيئي ألنو ن يفة ومتواز 

 1يصبح منعدـ ، فدسًتة ى ا اغبق ىو بدوره دسًتة لؤلمن البيئي وذل  من  بلؿ:
 احلق يف البيئة كأساس للتشريع البيئي  -أ

ترسي إُف إعطاء ، درج ضمن أنبية قانونية ون رية فاألنبية الن ريةوين، تربز قيمة اغبق يف البيئة بكونو حقا جديدا
أما األنبية القانونية فهو حق متنامي ، صورة سبثت أساس التشريع من  بلؿ اذباىو لتشكيت ن رية جديدة يف القانوف

 2وجوىر القانوف البيئي ووسيلة للتقاضي البيئي.

 :البيئة محاية يفمؤسساتية  منظومة تشكيل-ب
أف دسًتة ى ا اغبق يؤدي إُف أتسيس من ومة قانونية ومؤسساتية هتدؼ إُف ضباية البيئة ، كقوانُت ضباية  كما

 3.البيئة ، واغبق يف اإلعبلـ البيئي ، واغبق يف التعويض عن األضرار البيئية وحق اإلنساف يف بيئة صحية
يئة أو عباف وطنية مثت اؼبملكة اؼبغربية إبنشاء ىيئات وطنية هتدؼ غبماية الب أهنا أياا تسمح للمشرع كماو 

 4.حيث كلفت عبنة وطنية ظبيت ابللجنة االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 : توفري احلماية اجلزائية للبيئة-ج

يؤدي إقرار اغبق يف بيئة سليمة دستوراي إُف ضرورة تد ت القانوف اعبزائي ال ي يعد مسانبا يف تفعيت اغبق 
حيث أف دساتَت عدة دوؿ ، فهو أىم ضماف غبماية اغبقوؽ الدستورية ومنها اغبق يف البيئة، ة االنتهاؾوتوقيع اعبزاء حال
 5.على سبيت اؼبثاؿ يقر بعقوابت إدارية وجزائية يف حالة اؼبخالفة ألحكاـ الدستور اإلسبآففالدستور ، أقرت عقوابت

                                                           
 .84 الد شبلي، مرجع سابق، ص -1
، 2016/2017، 02جامعة سطيف قسم اغبقوؽ ،، والعلـو السياسية شاي  نسرين، دسًتة اغبق يف البيئة، م كرة لنيت شهادة اؼباجستَت، كلية اغبقوؽ -2
 .17ص

 .85 الد شبلي، مرجع سابق، ص -3
، جامعة اعبلفة، 03 ، عدسًتة اغبق يف البيئة بُت االلتزاـ الدوِف وربقيق األمن البيئي، ؾبلة العلـو القانونية واالجتماعية، رضواف  رشي عبد الصمد -4

 .92،ص2016
الوضعية، ؾبلة اؼبعيار، مج مقاربة بُت الشريعة اإلسبلمية واالتفاقيات الدولية والدساتَت  –عبد البلوي جواد، حق اإلنساف يف العيش يف بيئة سليمة وصحية  -5
 .396، ص2015، 01، ع06
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 البيئة والتنمية ادلستدامة رابعا:

ضباية وربسُت البيئة البشرية ر مشاكت التنمية و  يواجهها اجملتمع الدوِف يف الوقت اغباضإف من أكثر اؼبشاكت اليت
وكاف الرابط بُت موضوع التنمية وضباية البيئة على الصعيد الدوِف ، وقد أعطيت اىتماـ وأولوية يف إطار األمم اؼبتحدة

، مةاالقتصادية العاروع ػرع من الفػة وىو فػػع الدوؿ الناميػة بوضػػة لو عبلقػػيف موضوع التنمي اػػة األوُف غَت واضحػدو للوىلػػيب
 أما البيئة فهي ؾبموعو من الن م الطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها اإلنساف والكائنات األ رى.

ت مناقشة وسب ،البداية اغبقيقية لبلىتماـ هب ه العبلقة 1972وقد كاف مؤسبر األمم اؼبتحدة حوؿ البيئة سنة 
ابلتنمية  اىتماما دوؿ العاَف الثالثويف السياؽ ذاتو ، أبدت ، وجود إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية مع ااف ة على البيئة

جت أالدوؿ من  تتعاوف صبيعأف  ةمبدئية فكر  ةى ه الدوؿ بصور  شكلت،و أثناء التحاَت ؼبؤسبر ستوكهوَف ةكأولوية مطلق
 .البيئة ضباية ةضرور 

صناعية ال تعطي أنبية للتكاليف البيئية يف حُت كانت اؼبشاكت  ةف تصبح دولالدوؿ النامية اليت ترغ  أبإف 
 1.البيئية مصدر قلق للدوؿ الصناعية

 و إُف أف مع م اؼبشاكت البيئية يف الدوؿ النامية يعود سببم من ى ه اؼبواقف اؼبتعارضة اليت اهرت إال  ػػوابلرغ
اغباجة إُف اغبفاظ على يف عليها أف توجو جهودىا كبو التنمية واضعة يف االعتبار أولوايهتا  توج  ومن مث   ،التخلف
 البيئة.

ف اؼبشاكت البيئية تتصت بوجو عاـ يف التنمية الصناعية والتكنولوجية وقد كرست من الكثَت إأما الدوؿ الصناعية ف
إضافة إُف اؼببادئ اؼبتعلقة بنقت اؼبساعدات اؼبالية ، يئةواالجتماعية كشرط غبماية الب االقتصاديةمن اؼببادئ للتنمية 

 التكاليف. ةوالتكنولوجية للدوؿ النامية ؼبواجه

 أبعاد التنمية -/1
أي ، السلع الصناعية مسألةتطرح التنمية اؼبستدامة بتأكيدىا على مبدأ اغباجات البشرية  البعد البيئي: -أ
لكن الطبيعة تصنع حدودا هب  ربديدىا واحًتامها يف ؾباؿ ، االقتصادي بتلبيتها اـػػػػت الن ػػػػات اليت يتكفػػػػػػاغباج
 واؽبدؼ من وراء ذل  ىو التسيَت والتوايف اغبسن لرأس اؼباؿ الطبيعي بدال من تب يره.، التصنيع
أي ، البيئة : يعُت ى ا البعد للتنمية اؼبستدامة االنعكاسات الراىنة واؼبقبلة لبلقتصاد علىالبعد االقتصادي -ب
 ا تيار وسبويت وربسُت التقنيات الصناعية يف ؾباؿ توايف اؼبوارد الطبيعية. مسألةيطرح 

                                                           
 .99سهَت ابراىيم حاجم اؽبييت، مرجع سابق، ص -1
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كما يتمحور حوؿ عنصرين مهمُت ونبا ربقيق النمو يف استغبلؿ اؼبوارد وربسُت مستوى الد ت الوطٍت والفردي 
قدر فبكن من  أكربؼبوارد اؼبتاحة وذل  يف ربقيق أما الكفاءة يقصد هبا حسن استغبلؿ ا، وابلتاِف ربسُت مستوى اؼبعيشة

 1.اإلنتاج واؼبنافع أبقت اؼبوارد والتكاليف
ابؼبعٌت ، : تتميز التنمية اؼبستدامة  اصة هب ا البعد الثالث وىو البعد االبتدائيالبعد االجتماعي والسياسي -ج

والبد ؽب ا اال تيار أف يكوف ، يف اال تيار السياسي الايق أنو هبعت من النمو وسيلة لئلغباح االجتماعي ولعملية التطوير
دبعٌت أف التنمية اؼبستدامة سبثت مشروعا ديبقراطيا ، بُت الدوؿ وما ىقبت كت شيء ا تيار منصف بُت األجياؿ دبقدار 

 2.ابعتبارىا قاعدة للحوار بُت الشماؿ واعبنوب، تكوف فيو التنمية اؼبستدامة مشروعا للسبلـ
 البيئية اذلامة: ادئادلب بع  -/2

حس  ما نستخلصو من اؼبادة الثالثة فإف التنوع البيولوجي يتمثت يف  مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي: -أ
وك ا عدـ التد ت يف تغيَت ، وصيانة األوساط اليت تعيش فيها، اغبفاظ على تعدد وتنوع الفصائت اغبيوانية والنباتية

ة يتم على سبيت ػللتنمية اؼبستدام 21نوع البيولوجي حس  ما جاء يف  طة عمت القرف ففقداف الت، قواعدىا اعبينية
أو عند ذبفيف ، يهدد ب ل  وجود النبااتت واغبيواانت األصلية، عند إد اؿ نبااتت غريبة إُف إقليم جديد، اؼبثاؿ

يعد موطنا للفصائت اغبيوانية والنباتية ، إذ أف كت من ى ه األوساط، وتلوث اؼبياه وتراجع الغطاء النبايت، األراضي الرطبة
 ولتكاثرىا.

فمثبل ، 10ويقدر التنوع البيولوجي يف منطقة معينة حس  عدد األصناؼ اغبيوانية والنباتية اليت تعيش فيها
صنفا من األعشاب  646وىناؾ أثر من ، صنفا مهددة ابالنقراض 47منها ، صنفا من الثدييات 107يوجد يف اعبزائر 

فإنو يبنع ، إحدى ى ه اميات ضمن حدود ما فإف وجدت، 11ؿبمية طبيعية على اؼبستوى الوطٍت 17وكبو ، الطبية
 3.اؼبساس بقيمتها الطبيعية شأنوأو أي مشروع من ، توسع اؼبشاريع التنموية بدا لها

بلؿ ػػػػػػػػػسػػػػػػراؼ يف استغة مػػػػػػن دوف إػػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػػـو بعمليػػػػػػػػػػوىػػػػػػو أف نقة:ـوارد الطبيعيـــــــدأ عــــــدم تــــــدىور ادلـــــــبــــــم -ب
وذلػػػػػػ  لتحقيػػػػػػق التوزيػػػػػػع األمثػػػػػػت للمػػػػػػوارد بػػػػػػُت األجيػػػػػػاؿ اغباليػػػػػػة واألجيػػػػػػاؿ ، إتبلفهػػػػػػا أو اسػػػػػػتنزافها الطبيعيػػػػػػة أواؼبػػػػػػوارد 
كاؼبيػػػػػاه ،  السػػػػػيما إذا كانػػػػػت ىػػػػػ ه اؼبػػػػػوارد الطبيعيػػػػػة غػػػػػَت متجػػػػػددة، وىػػػػػ ا مػػػػػا سبثلػػػػػو جػػػػػوىر التنميػػػػػة اؼبسػػػػػتدامة، اؼبسػػػػػتقبلية
 .والًتبة واؽبواء

 

                                                           
 .2، ص2013، 18، ع أدرارمسعودي، اعبباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، ؾبلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة د ػؿبم -1
ٍت حوؿ ضباية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، مدا لة بعنواف: توجيو سلوؾ اؼبستهل  كأسلوب للمحاف ة على البيئة، جامعة جبار بوكثَت، اؼبلتقى الوط -2

 .4، ص2008اعبلفة، 
 .10، صمرجع سابق اراوي اؽبادي،  -3
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فإف مبدأ اغبيطة يعٌت إبحدى ، 10-03اعتمادا على التعريف اؼبوضح يف اؼبادة الثالثة من قانوف أ احليطة:مبد -ج
اؼبخاطر الكربى ، واؼبتمثلة يف ضرورة أف تراعي صبع ـبططات التنمية، التحدايت اليت تواجهها التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر

مثت الزالزؿ والفيااانت ، سواء كانت ـباطر طبيعية، اثر و يمة على البيئةواليت ؽبا آ، اليت يعآف منها اجملاؿ اعبزائري
كما جاء يف ،1الناذبة عن وجود اؼبركبات الكربى ذات الصناعات اؼبارة، أو اؼبخاطر التكنولوجية، األرضية واالنزالقات

ات اؼبناسبة والفاعلة يف كت حالة ال قانوف ابرنييو الفرنسي أف  من حق اإلدارة اؼبختصة أف تتخ  كافة التدابَت واإلجراء
 2.يبكن فيها استبعاد  طر يسب   سائر كبَتة وغَت ؿبتملة للبيئة

( من األوائت ال ين وضعوا ن رية اؼببدأ يف Arthur CecilPigouيعترب " بيجو " )مبدأ ادللوث الدافع: -د
 ،3بلؾ منتوج أو  دمة هب  إضافتها لسعر السلعةاؼبيداف االقتصادي فهو يعترب أف  التكلفة االجتماعية إلنتاج أو استه

وكاف ؽب ه الن رية األثر اؼبباشر الزدىار اؼببدأ من  بلؿ التوصيات ) ولو أهنا غَت ملزمة ( ؼبن مة التعاوف والتنمية 
(OCDEاليت عر فت اؼبلوث أبن و: " من يتسب  بصرة مباشرة أو غَت مباشرة يف إحداث ضرر للبيئة أو أن و ىبلق ) 

على أساس أن و مبدأ اقتصادي يبنع على الدوؿ ، وعلى ى ا مت التعامت مع اؼببدأ يف بدايتو4اروفا تؤدي إُف ى ا الارر "
 5.مساعدة اؼبؤسسات والشركات اؼبلوثة للبيئة كما أن و كاف يتعلق بتكاليف الوقاية والتلوث وليس إصبلح الارر البيئي

اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  610 – 03من القانوف  03مادة إف مبدأ اؼبلوث الدافع حس  ربليلنا لل
وى ا يعٍت اعتبار البيئة مصلحة مشًتكة ، عليو أف يدفع تكاليف إصبلحها، ىو أنو من يقـو بتلويث البيئة، اؼبستدامة

عمومية ، ردا كاف أو مؤسسةف، ومن مث يتحمت اؼبلوث ومهما كانت صفتو، ينبغي على صبيع اعبزائريُت العمت على ضبايتها
 .اؼبسؤولية الناذبة عن تلويثو ألحد مصادر الثروة الطبيعية، أو  اصة

 واؼبفارقة الواضحةاػببلؼ ففكرة اؼبوازنة بينهما ضرورية من  بلؿ ، العبلقة بُت البيئة والتنمية اؼبستدامةبشأف و 
وث البيئي وسيطرة اآللة على اإلنساف وإفبلسو الروحي ال ي تكمن مشكبلتو البيئية يف التل، بُت طروحات الغرب اؼبهيمن

                                                           
 .11نفس اؼبرجع السابق، ص -1

2
-Art.L200-1: «… le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes، compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 

prévenir un risque de dommage graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable» Loi 

95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 

3
-Mankiw (N.G)، Principes de l’économie, Paris, Economica, 1998, P.282.  

4
-Smets (H)، Le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l’environnement ? 

RGDIP, Tom 97, 1993, N
o
2, P.355. 

5
-Sadeleer, Op cit., pp. 55-57. 

.مرجع سابق،10-03من القانوف رقم  03اؼبادة -6
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 واإلفبلس، واعبهت، من جهة وطروحات دوؿ اعبنوب اؼبستاعفة واليت تكمن مشكبلهتا البيئية األساسية: يف الفقر
 ويف عدـ التوصت إُف إحراز حقها يف التنمية الشاملة من جهة اثنية.، والقلق، واألمية

فبا ، ت اؼبوجود بُت األوضاع االقتصادية واستهبلؾ الطاقة واغبفاظ على البيئةكما يبلحظ أياا مدى التدا 
سباشيا مع التوازف بُت حاجات التنمية ، الطاقة واستخداـيتطل  إهباد تشريعات دولية ملزمة وواضحة يف ميداف البيئة 

 1.وااف ة على سبلمة البيئة من انحية أ رى، من انحية االقتصادية

وربقيق التنمية من  بلؿ التقدـ الصناعي ، اؼبوازنة بُت اغبفاظ على موارد البيئة من جهة مسألةرح وابلتاِف تط
 .سبيت إُف مصاغبها اػباصة أكثر من الن ر يف احتياجات البلداف النامية* وبُت الدوؿ اؼبتقدمة واليت غالبا ما، والتكنولوجي

مبليُت ىكتار من األراضي الصاغبة للزراعة   6يقارب  واي مافتشَت بعض التقارير الدولية إُف أف العاَف يفقد سن
إُف ارتفاع درجة اغبرارة واتساع ثق  األوزوف بسب  الغازات  إضافة، كما يزيد عن مليوف ىكتار من الغاابت يتم تدمَتىا

دات يصبح اػبوض وأماـ ى ه التهدي، كت ى ه اؼبؤشرات هتدد السبلمة البيئية وتعرضها للمخاطر،  2والنشاطات الصناعية
 يف فكرة التنمية اؼبستدامة أمرا صعبا. 

حبيث أف ربقيق ، اغبق يف التنمية إقبازأبهنا ضرورة ، وقد أتى مؤسبر ريو بتكريس تعريف التنمية اؼبستدامة
 يكوف على حساب اغبقوؽ البيئية لؤلجياؿ القادمة. حاجيات األجياؿ اغباضرة ال

عدـ اؼبساس حبقوؽ  األساسيوشرطها ، لتحقيق التطور االقتصادي اأساسيفمقتايات التنمية تعد عنصرا 
واجملتمع الدوِف على اؼبستوى ، فحماية اؼبوارد تندرج ضمن اؼبصلحة العامة للدولة على اؼبستوى الدا لي، اؼبقبلة األجياؿ
 اػبارجي.

كرة التنمية الوطنية اؼبستدامة بتحسُت ف، التنمية اؼبستدامة إطاروقد تبٌت اؼبشرع اعبزائري يف قانوف ضباية البيئة يف 
هنا مفهـو يعٍت يعرؼ التنمية اؼبستدامة أب وىو، 3والوقاية من كت أشكاؿ التلوث واألضرار اؼبلحقة ابلبيئة، شروط اؼبعيشة

تتامن بو التوفيق بُت تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لبلستمرار وضباية البيئة أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية 
 4.حاجيات األجياؿ اغباضرة واؼبقبلة

                                                           
طور،مدا لة بعنواف: من فلسفة البيئة إُف إدارة سنوسي  نيش، اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ: ضباية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة بُت الواقع ومقتايات الت -1

 .16ص، 2008أتصيلي،جامعة اعبلفة، -ضباية البيئة: من ور بيئي
صبيع  إبرادةحلقة الدوؿ النامية يف ربقيق متطلبات التنمية اؼبستدامة،فاماف اغبماية البيئية مرىوف إضعاؼ نو أ* فتغلي  اؼبصاٌف االقتصادية للدوؿ من ش

 .أضرار أبقتمن  بلؿ ربقيق تنمية  أولتن يم اؼبعامبلت واغبفاظ على البيئة،  يكوف النموذج القانوٓف فعاال سواءً لكي  األطراؼ
 .03،ص1996موسى النعماف،اؼبوارد االقتصادية من من ور بيئي،مكتبة الزىراء،د ػؿبم-2
،مرجع سابق.10-03،من قانوف 03اؼبادة -3

 .56ضبيدة صبيلة،مرجع سابق،ص-4
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يكتسي ى ا :Principe de correction à la sourceمبدأ التصحيح على مستوى ادلصدر  -ه
مت التأكيد على ى ا اؼببدأ يف  ،النفاايت اػبطرة مسألةاؼببدأ أنبية ابلغة على اؼبستوى اإلفريقي ويطبق بصورة حصرية على 

وضع اؼبعايَت التشريعية يف القوانُت الوطنية إُف جان  يتميز ابلقوة اإللزامية اغبقيقية وساىم فيو  1991اتفاقية دباكو سنة 
استخدمت العديد من الدوؿ اإلفريقية ى ا اؼببدأ يف تشريعاهتا الوطنية يف شبانينات  ،االلتزامات اليت جاءت هبا االتفاقية

 وينقسم إُف: ، 1القرف اؼباضي
ت اػبطرة على مستوى اؼبصدر من طرؼ منتجيها يف الدولة وبطريقة بيئية عقبلنية مبدأ التخلص من النفااي -

وفعالة أو يتم التخلص من النفاايت يف دولة أ رى سبتل  الوسائت الفعالة والارورية وتكوف األقرب ؼبركز إنتاج النفاايت 
 .وى ا تطبيق غَت مباشر ؼببدأ حسن اعبوار

 ايت.مبدأ عدـ التمييز يف معاعبة النفا -

وتبقى األحكاـ القاائية اؼبتعلقة هب ا اؼببدأ  ،2وكاف ؽب ا اؼببدأ أثر إهبايب على حركة النفاايت اػبطرة كبو إفريقيا
.قليلة جدا إف َف نقت منعدمة

                                                           
1
- Michel Pàques et Michaël Faure, la protection de l’environnement au cœur du système juridique international et du 

droit interne, Acteurs, Valeurs et efficacité, BRUYLANT, Université de Liège, Actes du colloque des 19 et 20 Octobre 

2001, p. 346 
2
-Ibidem. 
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 ادلطلب الثاين:عوامل تدىور ادلنظومة البيئية

وكوف أف البيئة دوما ، لسبلمة البيئةاإف اؼبسلم بو أف غاية اؼبشرع تكمن يف التصدي لكت انتهاؾ أو مؤشر يهدد 
أبنو التأثَت على البيئة دبا يقلت من قيمتها أو يشوه من  وال ي يعرؼ مزيد من التدىور إُفؿباطة بعدة هتديدات تؤدي 

 زأبر ل ا ارأتينا التطرؽ إُف أىم عوامت اؼبسانبة ولعت ، 1طبيعتها أو استنزاؼ مواردىا أو يار ابلكائنات اغبية أو اآلاثر
)الفرع كما سنتطرؽ إُف الارر البيئي وذل  يف ،(الفرع األولعامت كاف التلوث ول ا سنتعرض للتلوث البيئي يف )

 الثاين(.

 الفرع األول:التلوث البيئي

اغبية وسائر الكائنات ، يلع  التلوث دورا  طَتا يف اإل بلؿ ابلتوازف البيئي دبا يهدد وجود اغبياة اإلنسانية
وذل  لتحديد معاَف اؼبسؤولية واألحكاـ العقابية اؼبًتتبة ، الوقوؼ على ماىية التلوث دبفاىيمو اؼبختلفة وينبغي، األ رى
وعلى ى ا األساس سنتطرؽ إُف مفهـو التلوث البيئي وذل  يف ،وتعيُت األدوات القانونية اؼبناسبة ؼبكافحتو، على ذل 
 (.اثلثاالتدىور البيئي يف)واُف م اىر ، (يف)اثنياعناصر التلوث  إُفمث ، )أوال(

 أوال:مفهوم التلوث البيئي

ف ازدادت عوامت التلوث وتباينت أ اصة بعد ، ح يت قاية تلوث البيئة ابىتماـ واضح يف العصر اغبديث
والتلوث عن طريق نقت النفاايت اػبطرة ، التلوث ال ري، واهور أصناؼ جديدة مثت التلوث العابر للحدود، أنواع

 وغَتىا. 2عاعيوالتلوث اإلش

وجاء يف اؼبعجم الوسيط:إف تلوث ، ولوث ثيابو ابلطُت أي لطخها، ويقصد ابلتلوث يف اللغة العربية:دبعٌت التلطخ
 الًتبة أو اؼباء أو اؽبواء يعٍت  الطتو مواد غريبة ضارة.

جامع  كما يعٌت التلوث يف اعبان  االصطبلحي إال أف ىناؾ بعض الصعوابت لدى الفقو حوؿ وضع تعريف
فابل عن ، من صنع البشر والبعض اآل ر من صنعا الطبيعة فبعاها، وذل  ال تبلؼ مصادر التلوث، مانع للتلوث

 ربت أتثَت التقدـ العلمي والتكنولوجي. أل رذبدد أسباب التلوث وا تبلفها وتزايدىا من وقت 

                                                           
 قسم اغبقوؽ،والعلـو السياسية ، كلية اغبقوؽ01صر زرورو، اغبماية اعبنائية للبيئة يف القانوف اعبزائري، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، جامعة اعبزائر ان -1

 .44، ص2017
 .10، ص2006ىرة، ؿبمود بدر الدين، االلتزاـ الدوِف حبماية البيئة من التلوث، دار النهاة العربية، القاد ػؿبمصاٌف  -2
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طاقة يف غَت مكاهنا وزماهنا  مادة أو ف التلوث ىو وجودإإال أف ىناؾ ؿباوالت من البعض لتعريف التلوث منها:"
كما يعرفو البعض:"أبنو التغَت السيء يف اؼبكوانت الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة ال ي يؤدي إُف ،وكميتها اؼبناسبة"

 . لت يف اتزاهنا دبا يؤثر أتثَتا ضارا على حياة اإلنساف"

فينتج عن ذل  عدد من ، ألنشطة اإلنسانية إُف البيئةكما يرى البعض أبف التلوث ىو إد اؿ مواد ملوثة اب
 1". البيئة الصوتيةالتغَتات يف اؽبواء أو األرض أو 

كبَتا من  زبصص جانبا فالقوانُت البيئية عادة ما، القانونيُت قدا أتوا على بعض من التعاريف الباحثُتكما أف 
هبدؼ اغبد ، وـبتلف األنشطة اإلنسانية اؼبلوثة للبيئة، لزراعيةقواعدىا وأحكامها لتن يم األنشطة الصناعية والتجارية وا

 فمن بُت التعاريف:، منها وازباذ التدابَت البلزمة ؼبكافحة تلويث البيئة

على تعريف التلويث أبنو "أي تغيَت  1994ففي مصر تنص الفقرة الثامنة من اؼبادة األوُف من قانوف البيئة لسنة
أو يؤثر على فبارسة  اؼبنشآتي بطريق مباشر أو غَت مباشر إُف اإلضرار ابلكائنات اغبية أو يف  واص البيئة فبا قد يؤد
 2اإلنساف غبياتو الطبيعية.

وينتج من أشياء عادية مثت ، كما يعترب التلوث البيئي ا تبلؼ يف توزيع نسبة وطبيعة مكوانت اؽبواء واؼباء والًتبة
كما ينتج عن ،  غَت عادية مثت اغبرارة العالية أو الاوضاء الزائدة أشياءج من كما ينت،  الغازات والنفاايت والكيماوايت

وللثورة الصناعية والعلمية ، وجت وإ بللو بتوازف عناصرىا ومكوانهتا تد ت اإلنساف يف قوانُت البيئة اليت بناىا اػبالق عز
 آاثرىا اؼبدمرة على البيئة.

كيميائي أو بيولوجي فبيز ويؤدي إُف أتثَت ضار  نو أي تغيَت فيزايئي أوالتلوث البيئي "أبأدمي ويعرؼ العاَف البيئي 
اإلضرار ابلعملية اإلنتاجية للتأثَت على  إُفيار بصحة اإلنساف والكائنات اغبية األ رى ويؤدي  ما اؼباء أو على اؽبواء أو

 3حالة اؼبوارد اؼبتجددة".

ؾ بعض التشريعات اؼبتعلقة مكافحة التلوث قد صنفت ملواثت ومع ذل  قبد أف ىنا:العماينالتلوث يف التشريع  -1/
ليو اؼبشرع إذى   ومن ذل  ما، ومربر ذل  قطع أي اجتهاد يف تفسَت مصطلح التلوث البيئي، عدة أصناؼ إُفالبيئة 

 :العمآف يف قانوف ضباية البيئة حيث جاء يف ملحق ى ا القانوف انو يقصد دبلواثت البيئة

والتغيَت غَت اؼببلئم يف اللوف والطعم والرائحة ، وتشمت الاوضاء واإلشعاعات اؼبؤينة وغَت اؼبؤينة: ئية*اؼبلواثت الفيزاي
 .ودرجيت اغبرارة والرطوبة يف اؼباء واؽبواء واؼبواد الغ ائية

                                                           
 .132، ص2009، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، االسكندرية، ةعادؿ ماىر االلفي، اغبماية اعبنائية للبيئ -1
 .59، مصر، ص2006، اؼبسؤولية اعبنائية عن التلوث البيئي، دار النهاة العربية، حسن الكندريؿبمػد  -2
 .23، ص2006اغباضر وربدايت اؼبستقبت، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  عبد القادر رزيق اؼبخادمي، التلوث البيئي، ـباطر-3
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عبراثيم تشمت القوارض واغبشرات والكائنات الدقيقة اؼبفسدة لؤلطعمة وأنبها حبوب اللقاح وا: *اؼبلواثت اإلحيائية
 .واػبمائر والفَتوسات اؼبختلفة

 ف تقتصر على: أالغازية ودوف  أوالسائلة  أوغَت عاوية يف حالتها الصلبة  أومادة عاوية  أية*اؼبلواثت الكيماوية:تشمت 

 األفرافوزيت دبا يف ذل  النفط اػباـ والبًتوؿ وزيت التشحيم ، اؼبنتجة أواؽبيدروكربونية اػباـ  اؼبواد وىي اؼبواد النفطية-أ
جزء من اؼبواد يف كت مليوف جزء  100تزيد على  أوواؼبزيج النفطي ال ي وبتوي على نسبة تساوي ، وزيت الديزؿ الثقيت

 .من اؼبزيج

 .أنواعهااؼببيدات اغبشرية واؼبخصبات الكيميائية بكافة  -ب

 ابألمراض اإلصابة إُفابل كر اليت تؤدي والغازات لبص منها  األتربةوتام صبيع أنواع  األ رىاؼبواد الكيميائية -ج
 اليت ؽبا أتثَتات سامة. التليف الرئوي أو السرطانية أو

  1.اؼبعيشية والصناعية والتجارية والزراعية لؤلنشطةاؼبخلفات الصلبة والسائلة -د

ى ا الصدد انو ركز يبلحظ يف  وما، التلوث البيئي إُفلقد تطرؽ اؼبشرع اعبزائري التلوث يف التشريع اجلزائري: -/2
 مسألةفعند استقراء النصوص القانونية يتاح ذل  ففي ، إحدى م اىره ومؤشراتو أوالتلوث  أنواععلى جوان  من 

واليت ىي من احدث اجملاالت اليت تعرضت ؽبا التشريعات يف الدوؿ النامية ، التعرض الغ ائي لئلشعاعات النووية وتلويثها
ف َف يشر اؼبشرع اعبزائري للتلوث اإلشعاعي للمواد أحىت و 03 -83رقم  البيئةي ات قانوف فف، ومنها التشريع اعبزائري

يف الدوؿ النامية ابػبصوص َف تكن واردة  اإلشعاعيةضباية اؼبواد الغ ائية من اؼبواد  الغ ائية بطريقة مباشرة وذل  الف فكرة
 2الدوؿ كانت بعيدة عن مناطق التصنيع النووي. ف ى هأطاؼبا 

 َتػغ ةقػة بطريػػػػػوويػػات النػػاعػػن اإلشعػة مػػػ ائيػواد الغػمػة للػايػمػا من اغبػوعػػػػر نػػػد وفػػرع قػػشػػظ أف اؼبػػػبلحػػوي 
حيث جاء فيها تطبق أحكاـ الفصت األوؿ من الباب الثالث من ى ا  103ويبلحظ ذل  يف نص اؼبادة ، رةػاشػػمب

 ية اؼبرتبطة هبا على صبيع أشكاؿ التلوث الناجم عن اؼبواد اؼبشعة.وك ا األحكاـ اعبزائ، القانوف

اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة 10 -03إال أف اؼبشرع اعبزائري عند إصدار قانوف ضباية البيئة رقم 
 اليا من كت إشارة للتلوث  جاء 03- 83البيئة رقم  ضبايةقانوف ، منو 113وال ي ألغى دبوجبو وفقا ؼبا ورد يف اؼبادة 

 3ح ؼ الفصت الثالث من الباب الرابع من القانوف السابق. ومتاإلشعاعي النووي 

                                                           
  .147، ص2014نوار دىاـ مطر الزبيدي، اغبماية اعبنائية للبيئة، دراسة مقارنة، منشورات اغبليب، بَتوت،  -1
  .59، ص2012ئري، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع، علي سعيداف، ضباية البيئة من التلوث ابؼبواد اإلشعاعية والكيماوية يف القانوف اعبزا -2
 .60نفس اؼبرجع السابق، ص -3
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حىت ، فبا أدى إُف وجود فراغ تشريعي يف ؾباؿ اغبماية القانونية للمواد الغ ائية من اإلشعاعات النووية ؼبدة سنتُت
اؼبؤرخ يف  117 -05رقم ؼبواد الغ ائية. وك ا اؼبرسـو الرائسي ا بتأيُتاؼبتعلق  118 -05صدور اؼبرسـو الرائسي رقم 

على مستوردي اؼبوارد الغ ائية الرقابة  أوج اػباص برقابو الن ائر اؼبشعة يف اؼبواد الغ ائية حيث 2005ةفريت سنأ 11
 ة الطاقة ال رية القياـ اؼبسبقة ؼبستوايت التلوث اإلشعاعي القياـ هب ه العملية قبت استبلـ ى ه اؼبواد وفرض على ؿباف

 1ساعة.48بتحاليت الن ائر اؼبشعة وربديد مستوى التلوث يف ارؼ 

 اثنيا:عناصر التلوث

 وىي كالتاِف: ،يشتمت التلوث وفقا للتعاريف السابقة على وجود عدة عناصر

 .األساسيةنشاط ضار وبيط ابلبيئة وبدث  لت يف عناصرىا  -أ

قد وبدث النشاط الاار من  واستثناءً ، بصورة مباشرة أو غَت مباشرة اإلنسافذل  النشاط نتيجة تد ت  ػأينش -ب
 تد ت الغَت )اغبيواف أو عوامت طبيعية(.

 بيئية. أضرارأف يؤدي ى ا اػبلت غبدوث -ج

 العناصر اليت وبتوي عليها من ذل : إُفكما قسم البعض التلوث 

معاؼبو حبدوث  تبدأوى ا التغيَت ، واألرضيطبيعي اؼبائي واعبوي ال يتمثت يف تغيَت البيئة أو الوسط: األولالعنصر  -/1
 2على نوعية تل  العناصر و واصها. ابلتأثَتقلة حجمها أو  أوا تبلؿ ابلتوازف بعناصر البيئة ومكوانهتا اب تفاء بعاها 

عن طريق  اإلنسافتكوف من عمت  تغَت بطريق مباشر أو غَت مباشر وغالبا ما أسباب:يتمثت يف العنصر الثاين -/2
كما للكوارث الطبيعية مثت ،  التفجَتات النووية واؼبواد اؼبشعة واؼبخلفات الصناعية وغَتىا(، التلوث الصناعي )اؼبصانع

 .اإليكولوجيعلى التوازف  أتثَتالزالزؿ والرباكُت والفيااانت 

َف  إذاكاف مصدره قد اليسًتعي االىتماـ   أاي فتغيَت البيئة، غباؽ ضرر ابلبيئةإغباؽ أو احتماؿ إىو العنصر الثالث: -/3
أي عندما يكوف ىناؾ ا تفاء ؼبكوانت وعناصر طبيعية للبيئة والبلزمة ، اإليكولوجيةتكن لو نتائج عكسية على الن م 

 3سببا لتغَت ضار ابلبيئة. اإلنسافويكوف لعمت ، لسبلمة البيئة

                                                           
، الصادرة يف 27ع، ، اؼبتعلق بتدابَت اغبماية من اإلشعاعات النووية، ج ر2005افريت سنة  11اؼبؤرخ يف  07-05، من اؼبرسـو الرائسي رقم 93اؼبادة  -1
 .17، ص2005افريت  13

 .41ع سابق، ص، مرجساميؿبمػد حساـ  -2
 .9، ص2003التلوث، دار النهاة العربية، القاىرة،  أ طاررسبلف، التامُت ضد  إظباعيتنبيلة  -3
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فمنهم من قسمو من حيث ، يئة وفقا ؼبعايَت ـبتلفةوقد اذبو جان  من الفقو لوضع عدة تقسيمات لتلوث الب
 .ومنهم من قسمو من حيث آاثره إُف تلوث عادي و طَت ومدمر، مصدره إُف تلوث طبيعي وتلوث صناعي

وىو وجود تلوث ؿبلي أي دا ت حدود الدولة وى ا النوع من ، كما قسمو البعض من حيث نطاقو اعبغرايف
 ضارا دبكوانت البيئة الية. تنتقت  ارج حدود الدولة بوصفو فعبل نية مادامت آاثره الالتلوث تابطو قوانُت البيئة الوط

ما النوع الثآف فهو التلوث العابر للحدود وى ا التلوث يؤثر على الدوؿ اجملاورة أو البعيدة عن مصدر التلوث أ
اتفاقية جنيف التلوث عرب اغبدود  كما بينت،  1916ويكوف مصدره دا ت حدود دولة من الدوؿ مثت حادثة تشرنوبيت 

ىو ال ي يكوف مصدره العاوي موجودا كليا أو جزئيا يف منطقة زباع لبل تصاص الوطٍت لدولة ووبدث آاثره الاارة 
 من منطقة زباع لبل تصاص الوطٍت لدولة أ رى.

وتنتج آاثره يف دولة كما أف التلوث عرب اغبدود أي   صورتُت األوُف ذو اذباه واحد وىو ال ي وبدث يف دولة 
 1متجاورتُت كمصدر وآاثر. والثآف ذو اذباىُت وىو ال ي وبدث بن اـ اؼببادلة بُت دولتُت، أ رى

 اثلثا:مظاىر التدىور البيئي

بسب  التقدـ العلمي اؽبائت ال ي أدى إُف تطور  حُت،أصبحت تتزايد من حُت إُف  البيئية،إف التهديدات 
ة إُف انتشار وسائت النقت واؼبواصبلت أبصنافها، واالستخداـ الواسع ؼبختلف مصادر إضافؿبدود،صناعي م ىت غَت 

 اصة  العاؼبي،ولعت أف التلوث البيئي أبشكالو يعد من أكرب اؼبشاكت اليت تعآف منها مع م الدوؿ على اؼبستوى ،2الطاقة
  الدوؿ النامية.وأنو َف يعد أبدا مقتصر على الدوؿ الصناعية بت امتد ولو بشكت متفاوت إُف

ولقد أشارت دراسات أجريت يف ى ا الشأف إُف أف ااىرة التلوث البيئي سواء يف اؼباء أو اؽبواء أو الًتبة بلغت 
 ى ه األ طار اؼبهددة للبيئة. ومن، رافقو تسابق صناعي بوتَتة متسارعة للبيئة نسبا عالية

لكن رغم ذاؾ فالتهديدات ، ُف أضرار أو هتديدات أملتها الطبيعةمن  القدـ والبيئة تتعرض إ:ادلظاىر ادلهددة للبيئة -/1
السليب لئلنساف ال ي َف أي   ذل  يف اغبسباف ومن  َف تكن مؤثرة إُف الدرجة اليت أصبحت عليها اليـو بسب  التد ت

 :ويبكن ذكر ما يلي، ى ه التهديدات أو األ طار الطبيعية

                                                           
، 1كر اعبامعي، ط الد مصطفى فهمي، اعبوان  القانونية غبماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، دار الف -1

 .50، ص2011 االسكندرية،
 .192ص طارؽ ابراىيم الدسوقي،مرجع سابق،-2
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يتكوف هبا غاز ، ىي ااىرة جوية طبيعية مؤثرة على الكوك  األرضي فوزو األإف طبقة : ثقب طبقة األوزون اتساع -أ
( ال ي تزداد  طورتو من  بلؿ أشعتو البنفسجية على اغبيواف واإلنساف واؼبكوانت البيئية األ رى فينشأ 14األوزوف )
 1ة الرضية دبكوانهتا اغبية.سرطاانت اعبلد وأمراض العيوف وإتبلؼ القشر  وانتشاردرجات اغبرارة غَت مطاقة  ارتفاعب ل  

فقد أنشأ اؼبكت  ، و وفا من ى ه األ طار الطبيعية اليت قد تقاي مستقببل على حياة األحياء من الكائنات
( Monterialمونرايؿ ) اتفاقيةاػباصة ابلبيئة ال سيما  االتفاقيات( للسهر على تنفي  ومتابعة BIO) فلؤلوزو الدوِف 

وحس  البحوث والدراسات فانو من اؼبتوقع أف وبدث نقص ، ي أل طار طبقة األوزوفاؼبهتمة  صيصا بكيفيات تصد
 2.ابؼبئة(10-6دبقدار ) األوزوفيف طبقة 

وىي كما يعرب عنها علماء البيئة ابألمطار اؼبلوثة اليت تدحرجها ال روؼ اؼبنا ية اؼباطربة اؼبتأثرة :األمطار احلمضية -ب
يئي إُف التساقط يف غَت أوقاهتا العادية فتنشأ ب ل  تلواثت زراعية وصناعية ىالكة لشىت اؼبلوثة وال توازف الب ابلنفاايت

 فتقاي عليها ابعبزء أو ابلكامت.، أنواع الكائنات

إف التصحر من اؼبهددات الفعالة للبيئة فهو يزيت الغطاء النبايت ويدىور األرض إبتبلؼ : التصحر وتدىور األراضي -ج
كما أف نقص األمطار ،  ويشجع انتشار أ طار التلوث اؽبوائي، تاِف زبتفي حتما اؼبواد العاويةوابل، غطائها األ ار

 بليوف دوالر سنواي 40ومنها أساسا مشكبلت التصحر ويؤدي إُف  سائر تصت إُف ، تؤدي بدورىا إُف نفس اآلاثر
الًتبة واقبرافها واكبسار الغطاء النبايت   إضافة إُف االستغبلؿ اؼبفرط أو غَت اؼبناس  لؤلراضي ال ي يؤدي إُف استنزاؼ

  3.كالتعرية الروبية أو بفعت اإلنساف

 الثاين:الضرر البيئي الفرع

إف من الاروري ااف ة على الن اـ البيئي الطبيعي عن طريق احًتاـ القوانُت واألن مة البيئية اؼبتعلقة اباف ة 
ف  رؽ أو انتهاؾ ى ا الن اـ البيئي لوث اعبوي واؼبائي واألرضي وألومنع وزبفيض مسببات الت اإليكولوجيعلى الن اـ 

الطبيعي يولد ضررا بيئيا يلحق ابلغَت ويبكن ؽب ا األ َت يف حالو ما إذا اثبت أف ضررا بيئيا ما قد غبق بو أف يطال  
ارر البيئي من مث التطرؽ إُف أنواع ال، أوال(وعلى ى ا األساس سنعرؼ الارر البيئي من  بلؿ )، ابلتعويض
 .وربديد الارر يف اعبريبة البيئية )اثلثا(،  بلؿ)اثنيا(

                                                           
 .57عبد القادر رزيق اؼبخادمي، مرجع سابق،ص-1
 .58عبد القادر رزيق اؼبخادمي، مرجع سابق، ص-2
 .197طارؽ ابراىيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص-3
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 أوال:تعريف الضرر البيئي

نو "أي أتثَت على اؼبكوانت اغبية وغَت اغبية يف البيئة والن اـ أذباه إُف اإف الارر عرؼ عدة تعاريف فقد ذى   
"األذى ىو  اعبوية" وذى  ذباه آ ر إُف أف الارر البيئي دبا يف ذل  ضررا على اغبياة البحرية أو األرضية أو اإليكولوجي

 اإلنساف الطبيعي أو اؼبعنوي أو فعت اغباؿ أو اؼبستقبلي ال ي يناؿ من أي عنصر من عناصر البيئة واؼبًتت  على نشاط
 ا".الطبيعة واؼبتمثت يف اإل بلؿ ابلتوازف البيئي سواء كاف صادرا من دا ت البيئة اؼبلوثة أـ واردا عليه

ذباه اثلث إُف أف الارر البيئي مفهومُت اؼبفهـو األوؿ ىو الن ر البيئي يًتكز يف إصابة الطبيعة نفسها اوي ى  
 ق شيء طبيعي أو ن اـ بيئي فالعملية البيئية األساسية متدا لة يف األمر فابل عن االستقبلؿ اؼبستمر لنوعػػػأو عن طري

 .مر أيااأف يتد ت يف األ شأنوأو لن اـ بيئي من 

ذى  إُف أف الارر البيئي يشمت كت أذى ترت  على التلوث البيئي فالصفة البيئية ال  قطأما اؼبفهـو الثآف ف 
وذل  ألنو قد يًتت  على تلوث البيئة الطبيعية أو البيئة االصطناعية  تتوقف على طبيعة الارر بت على مصدر الارر

 1.الواقع أضرار اقتصاديةأضرارا نسميها ابألضرار البيئية ولكنها يف 

اؼبسؤولية الدولية عن األضرار اليت  ةولقد وردت تعاريف عديدة للارر يف عدد من االتفاقيات الدولية منها اتفاقي
اػبسارة ابألرواح أو اإلصابة  وارر أبناليف اؼبادة األوُف منها "يقصد بتعبَت  1972ربدثها األجساـ الفاائية سنة 

 ُتػػػُت واؼبعنويػػاص الطبيعيػػات األشخػػػق دبمتلكػػػلحػرر ال ي يػػػارة أو الاػػػة أو اػبسػػػر آ ر ابلصحة أو أي ضر ػػػػالشخصي
 .اؼبن مات اغبكومية الدولية" أو فبتلكات

مشروعة وفقا  ةأشخاصو يف حق من حقوقو أو يف مصلح أحدف الارر يف القانوف الدوِف ىو ال ي يبس تبُت أب
ف الارر البيئي ىو اؼبساس أو األذى ال ي يلحق ابلبيئة يف مفهـو ويتباين وفقا لتحديد مفهـو البيئة أو  الدوِف،للقانوف 

ويرى اؼبقرر ، ف الارر البيئي يكوف قاببل للتعويض عندما يسب  أضرارا ألحد أشخاص القانوف الدوِفأو ، وتعيُت عناصرىا
ف تع ر ذل  إابلنسبة للبيئة يتمثت يف إصبلح البيئة نفسها ف ف أفات تعويضأ اػباص للجنة القانوف الدوِف  وليو بربوزا
 2.فيتعُت تقدير التعويض النقدي اؼبناس 

وقد اقًتف اؼبقصود ابلارر يف م اىر التطور الصناعي والتكنولوجي اػبطَت كما تسببت النشاطات والوحدات 
وره مع العديد من مشاكت التلوث من اهالصناعية يف العديد من األضرار ت هر ما يسمى ابلارر البيئي ال ي تزا

لقاااي اؼبتعلقة ابلبيئة وما أصاهبا من استنزاؼ اعتداء من طرؼ اإلنساف ابعتباره شخصا طبيعيا أو من الشركات او 
 واؼبؤسسات والوحدات الصناعية اليت يسببها إضرار للبيئة.

                                                           
 .27، ص2013، 1دنية، منشورات اغبليب اغبقوقية، طعبد ه تركي ضبد العياؿ الطائي، الارر البيئي وتعوياو يف اؼبسؤولية اؼب-1
 .21، ص2013، 1بشَت صبعة عبد اعببار الكبيسي، الارر العابر للحدود، منشورات اغبليب اغبقوقية، ط -2
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تعريف للارر البيئي ابلن ر  ضبطنو يصع  إابلقواعد العامة للارر وؾباالتو ونطاقو و صائصو ف ةومقارن ،وعليو
ؾباالتو وبعدىا الزمآف واؼبكآف وعليو فقد حاوؿ الفقهاء ربديد تعريف دقيق للارر البيئي جامعيُت بُت ى ين  بتعدد

 اؼبصطلحُت وىم الارر والبيئة.

واألولية لعناصر البيئة  يويةذبو ابلقوؿ أف ىناؾ ضررا دبفهومو الفٍت ال ي يصي  اجملاالت اغباىناؾ من  ،وعليو
عليو فهو الارر ال ي يصي  البيئة حبد ذاهتا وىناؾ ابؼبقابت ضرر الارر البيئي وىو ال ي يلحق ابألشخاص من جراء و 

 1.اؼبساس ابلبيئة فيصيبهم يف أمواؽبم أو أجسامهم وصحتهم أو أمنهم عن طريق ايط ال ي أصابو الارر

 اثنيا:أنواع الضرر البيئي

 :اآليتيصي  اإلنساف ويكوف على النحو   أنواع الارر قبد ماومن بُت

الارر البيئي ال ي يصي  اإلنساف وذل  األذى ال ي غبق بو الشخص :الضرر البيئي الذي يصيب اإلنسان -/1
فقو وقد قسم ال أو معنوية ةمادي ةمصلحال ي يعيش فيو سواء أصابو يف جسده أو يف  ،يف حد ذاتو نتيجة ايط الطبيعي
 2.غَت مادينوعُت مادي و  إُفالتقليدي الارر 

 :غَت أف فريقا من الفقهاء ادثُت قد استخلص من ى ين النوعُت نوع اثلث وىو اعبسديالضرر البيئي اجلسدي-أ
 يف اغبياة ويبس اغبق يف ويقصد بو ضرر اعبسد األذى ال ي يصي  اإلنساف وى ا األذى ما أف يقع على حق اإلنساف

كمرضى السرطاف نتيجة استنشاؽ الغازات والارر ازب  عدة أشكاؿ فقد يصاب الشخص دبرض معُت  اعبسدية  السبلمة
 .السامة من معمت يتعامت مع اؼبواد اؼبشعة ابلنفاايت السامة

 الضرر البيئي ادلايل :-ب

ف اؼبنزؿ أو تلوثها ابألد نة  صور الارر البيئي اؼبالية تتمثت يف الارر على اؼباؿ ال ي يقع على عقار تصدع جدراوأوضح 
 أف يصي  الشيء أبي تلف وى ا كما يكوف ال رؼ البيئي اؼباِف يف نقص قيمة الشيء من الناحية االقتصادية حىت دوف 

 3.  ما وبصت ابلنسبة للعقارات اليت تعتمد على موقعها كأف تكوف ؾباورة ؼبصانع ومعامت تبعث أشعة أو مواد سامة

ؼ على ر   وعُ ، مالية يصي  اإلنساف يف مالو وإمبا يقع على مصلحة غَت ىو األذى ال ي ال:عنويالضرر البيئي ادل-ج/
 يزيت الارر األديب إال   ف كاف ىنا التعويض الإو ، أو تقييد للحرية دوف وجو حق إىانةَف ينتج عن إصابة ابلشعور عن  نوأ
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مصنع للمواد اؼبشعة بتشوىات  لقية أو يؤثر  كأف يصاب شخص يعمت يف،  أف فيو للشخص اؼبارور رفع اؽبم واغبزف
نو يقدر وفقا غباؿ كت شخص وفقا إف كاف من الصع  تقدير الارر اؼبعنوي فإحىت و ، على قدرتو يف إقباب األطفاؿ

 للعرؼ السائد.

اؼباء للطبيعة كاؽبواء و  األوليةال ي يصي  اؼبصادر  األذىيقصد هب ا النوع :الضرر الذي يصيب احمليط البيئي -د/
 1.األنواع ألنو يصي  البيئة ذاهتا وألنو يف الغال  غَت قابت لئلصبلح أ طروالًتبة ويتارر منو اإلنساف ويعد 

 يف اجلرمية البيئية حتديد الضرراثلثا:

حىت يكتمت  اإلجرامييشًتط اؼبشرع يف بعض صور اعبريبة البيئية ، حصوؿ نتيجة مادية معينة كأثر للسلوؾ 
ٓف ؽب ه اعبريبة ويتم توقيع اعبزاء اؼبقرر ؽبا ، وتتجسد ى ه النتيجة يف ذل  الارر ال ي يصي  الوسط البيئي البنياف القانو 

 2تعديت على مكوانتو . إد اؿى ا الوسط بصورة كلية أو جزئية ، أو  إتبلؼوال ي يبكن أف أي   شكت 
 ،ويعٍت ذل  الارر ال ي تتاح معاؼبو أو ويبكن أف مبيز عموما خبصوص الارر البيئي بُت الارر اغباِف أو اآلٓف

آاثره على الوسط البيئي فور ارتكاب اعبريبة أو  بلؿ فًتة وجيزة من ارتكاهبا ، حبيث يسهت معرفة آاثره بسرعة ،كما 
يسهت معرفة مرتك  أو مسب  ى ا الارر كما ىو الشأف ابلنسبة عبريبة إلقاء مواد سامة يف ؾباري مائية وما يبكن أف 

لو ى ه اعبريبة من أاثر آنية على الكائنات اغبية اؼبتواجدة يف ى ه اجملاري ، وبُت الارر ال ي ت هر آاثره بعد ماي تشك
فًتة زمنية قد تطوؿ لعدة سنوات حس  طبيعة  اعبريبة ونوعية اؼبواد اؼبستعملة فيها ، ى ه األضرار ت هر مع تراكم اؼبواد 

ة أمراض مزمنة أثبتت األحباث  العلمية العبلقة الوطيدة بينها وبُت اؼبواد اؼبستعملة يف اؼبلوثة واليت غالبا ما تكوف يف صور 
 3.اعبريبة البيئية  

ولعت اؼبثاؿ الواضح يف ى ا اإلطار ما زبلفو اإلشعاعات النووية من أاثر وأضرار بليغة يصع  اكتشافها فور ارتكاب 
ألحياف إُف أشخاص آ رين غَت الل ين تعرضوا ؽب ا النوع من اعبريبة لكن آاثرىا سبتد مع الزمن لتصت يف بعض ا

وغالبا ما يثَت الارر البيئي بعض الصعوابت تتعلق  صوصا بطبيعة األضرار اليت يبكن أف تصي  العناصر اإلشعاعات.
نتيجة تراكمات ؼبواد ،وامبا يكوف الطبيعية كتلوث اؽبواء أو اؼباء أو الًتبة ،ألنو اندرا ما ينتج الارر البيئي عن فعت ؿبدد

وتزداد الصعوبة عندما  بينها  بلؿ مدة من الزمن ،فبا هبعت من الصع  اعبـز بوقوع الارر ـبتلفة واليت تتفاعت يف ما
يتعلق األمر بارر مستقبلي.ى ا من جهة ،ومن جهة أ رى فاف أغل  حاالت التدىور اليت تصي  الوسط البيئي تنتج 

منها ما يتعلق بتفاعت اؼبواد اؼبلوثة اآلتية  من مصادر ـبتلفة ومنها ما يتعلق بتفاعت اؼبواد   غالبا عن تدا ت عوامت ـبتلفة
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اؼبلوثة والعوامت الطبيعية األمر ال ي ينتج عنو صعوبة إهباد عبلقة مباشرة بُت عمليات تلويث بعينها والارر ال ي نتج 
 عنها  وأصاب الوسط الطبيعي.
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 حول البيئيالثاين:إفرازات الت ثادلبح
عبارة  فهي ابؼبفهـو الايق، الن ر إليها إُف أف مفاىيم البيئة زبتلف اب تبلؼ زاواي الدراسة ىاتو سبق اإلشارة يف

 أما ابؼبفهـو الواسع فتعترب بيئة طبيعية واجتماعية معا.، عن بيئة طبيعية

صر على أسباب تقليدية كما يبكن القوؿ من  بلؿ طبيعة ى ا العنواف أف عوامت التحوؿ أصبحت التقت
وكنتيجة ، وإمبا تعدت يف عصران وجود تصرفات تد ت ضمن اؼبساس ابلبيئة تصت حد اإلجراـ، وحس  )تلوث تقليدي(

 ؽباتو التصرفات أدرجت أسباب أ رى مسانبة يف التدىور البيئي.

فقطع ، التجرٔف ؽبا وفبا يد ت يف ى ا اؼبفهـو وجود أفعاؿ غَت مشروعة ومنافية للتشريع تكوف ربت طائلة
 .األشجار وسرقة الرماؿ وغَتىا تعترب من قبيت اؼبساس ابلبيئة أو دبا يعرؼ ابعبريبة البيئية من  بلؿ أهنا جرائم مستحدثة

تتعدى نطاؽ التلويث دبعٌت تلويث عناصر  وكنتيجة ل ل  يبكن القوؿ إف اعبريبة البيئية من من ور ضيق ال
أما اعبريبة البيئية من من ور واسع أو دبا يسمى ابإلجراـ البيئي فهو امتداد دوِف ويبس  ،الطبيعة من ماء وىواء وتربة

 1.مباشرة ابغبياة الربية واالستغبلؿ الغَت مشروع لؤلصناؼ الربية واغبيوانية يف العاَف

ٔف البيئي مث التعرض ك ل  إُف عوامت التجر ، (كمطلب أولمفهـو اإلجراـ البيئي ) ويف ى ا الصدد سنتطرؽ إُف
 .(ادلطلب الثاينوى ا يف )
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 ادلطلب األول:مفهوم اإلجرام البيئي

وأي مساس هبا ، إف التكلم عن اإلجراـ البيئي ىو التكلم عن صبيع جوان  اؼبساس ابلبيئة دبختلف عناصرىا
ي من  بلؿ التطرؽ إُف ويبكن التأصيت ل اىرة اإلجراـ البيئ، وج  يف ذل  الردع والعقاب، يعترب من قبيت اإلجراـ البيئي

ومن بُت ماسيتم التطرؽ إليو ىو ربديد األساس الفقهي لئلجراـ البيئي وى ا يف)الفرع ، أساسو من  بلؿ التأصيت الفقهي
 .كما سيتم التعرض إُف تعريف اإلجراـ البيئي وذل  يف)الفرع الثآف(،  األوؿ(

 الفرع األول:حتديد األساس الفقهي لإلجرام البيئي

إلجراـ البيئي من قبيت االكتشافات البحوث العلمية اغبديثة وا تلفت اآلراء حوؿ طبيعة التجرٔف يف ى ه يعترب ا
من صور االكبراؼ  ةأف جرائم تلويث البيئة ال ترقى إُف مرتبة اإلجراـ وإمبا ىي صور  بنتاؿ يرى حيثالنوعية من اعبرائم 

حيث أف أفراد اجملتمع اليتوفر لديهم الشعور أبنبية اؼبصلحة ، مواغبجة يف ذل  ىو عدـ الشعور االجتماعي هب ه اعبرائ
 1امية يف ى ه اعبرائم.

، ماإلجراـػػـو علػفهقي ؼبػػراـ اغبقيػػت اإلجػػي ليس من قبيػػراـ البيئػػاكس اإلجػػا يرى ديبػػا أياػػػػػػػ ه الرؤيػػػػار ىػػػػػويف إط
وأما االذباه الثآف فهو دبثابة رؤية نقدية ؼبا ، عي ال ي ال يستحق عقااب صارماوإمبا ىو ؾبرد إاهار عدـ االناباط االجتما

 جاء يف االذباه السالف. 

نو على الرغم من اعتبار جرائم تلوث البيئة من اعبرائم اؼبستحدثة إال أف ى ا ال يعفي من الن ر أ ويرى انتهوؼ
ة وتااؼ لقائم، اتوى األ بلقي اؼبستقر يف ضمَت اعبماعةإليها على أهنا من اعبرائم الطبيعية أي من اعبرائم ذات 

وذل  يف اعبرائم اؼبعاق  عليها أشكاؿ حديثو من األفعاؿ اليت تنته  اؼبصلحة االجتماعية اليت تنتج عن تلوث البيئة 
 2.تفسَت رؤية أف الكوارث البيئية اغبديثة كانفجار مفاعت تشرنوبت

لقيم االجتماعية السياسية بشكت أدى إُف االنتقاؿ من ؾبرد وصف بعض وغَتىا ىي دبثابة انتهاؾ حقيقي ل
من صور االكبراؼ إُف اعتبارىا من اعبرائم الطبيعية ألهنا هتدد سبلمو الفرد وبناء  ةالبعض للجرائم البيئية على أهنا صور 

 اجملتمع االقتصادي.
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 مث إُف طبيعة اإلجراـ البيئي، (يف)أواللبيئي مت استعراضو سنتطرؽ إُف جدلية الاحية يف اإلجراـ ا ومن  بلؿ ما
 وذل  يف )اثنيا(.

 أوال:جدلية الضحية يف اإلجرام البيئي

ف كاف زبصيص مصطلح إالبدء يف اإلجراـ البيئي يعترب البيئة وعناصرىا الطبيعية اؼبادية ىي الاحية ف نقطةإف 
ا ال يبنع من امتداده ليشمت غَت بٍت اإلنساف يف الاحية يدؿ بصورة أصلية على اإلنساف كشخص يف الغال  األعم ى 

 الطبيعية اليت ربيط ابإلنساف. اجملتمع ككياف والبيئة

واغبقيقة أف اإلنساف ىو صاح  البيئة وىو ، ىي الاحية يف اإلجراـ البيئي اندت بعض اآلراء ابعتبار البيئة وقد
 وػػػػدرتػارر فأىػة إما ابلػػػريبػو اعبػػػت عليػعػ ي وقػػػق الػػػػاح  اغبػػػو صػػى افػػػلى أف اإلنسػد عػػػاع منعقػػػا فاإلصبػة فيهػػػحيػالا
انتقصت منو وإما ابػبطر فهددتو وأوؿ ما يفًتض يف صاح  اغبق أف يكوف أىت الكتساب اغبقوؽ سواء كاف  أو

 شخص طبيعي أو اعتباري.

وابلتاِف ال تعترب ب اهتا ضحية بت ، ؽ األشخاصوال جداؿ أف البيئة الطبيعية دبا ربتويو تتعلق حبق من حقو 
ىو اؼبقصود ابغبماية اعبنائية، وىناؾ  ةف اإلنساف كفرد أو صباعإوابلتاِف ف، الاحية ىو صاح  اغبق ال ي يتعلق هبا

د أوو  نوازع اػبَت لديو ةسبل  معطيات علم اإلجراـ الكثَت من اؼبعاعبات واغبلوؿ اليت تدعم دور اإلنساف كاحية يف تقوي
الاحية يف اعبرائم البيئية أتيت من صعوبة ربديدىا  ةوالصعوبة متعلقة حوؿ صف، العدائية فيو ضباية لو من  بلؿ بيئتو

ابألحرى ذبسيدىا يف بعض األشخاص قد ال يشعر الكثَت من الناس يف  طورة وإضرار ما  أوعمليا يف بعض األشخاص 
 1.من ملواثت ولكن بصعوبة ربديدىا ال تنفي وجودىا طبيعية وما يتجرعو يومياة يعيش فيو من بيئ

ربديد الاحية يف اعبريبة عموما ويف اإلجراـ البيئي  اصة يسهم جداي يف مواجهتها على  أففيو   ال شوفبا 
فانعداـ  ل ل ،يف اؼبواجهة بت ضياعا  مسانبةضحية  وال يبكن اعتبار تل  اعبرائم ببل والعملي،اؼبستويُت الن ري 

الدافعة إُف ارتكاب جريبتو ويكوف مربرا لسلوكو  القوةاؼ ابلاحية ال هبعت اعبآف معتداي بت قد ياعف االعًت 
 أو سلبا ابلتأثَت عليها.، وعلى ى ا النحو يعترب اإلنساف وسيلة ذات حدين إما ابإلهباب اباف ة على بيئتو، 2اإلجرامي
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مة من قيم اجملتمع حيث يسعى الن اـ القانوٓف بصفة عامة اعتربت البيئة قي إذابشأف كما يثار التساؤؿ ك ل  
يعترب من جرائم االعتداء  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة فتحديد اغبق اؼبعتدى عليو يف ، والقانوف اعبنائي بصفة  اصة حبمايتها

 نو حق  اص ابلشخص ال ي يتارر مباشرة من ى ه االعتداءات.أعلى اؼبصلحة العامة أـ 
 َتػػاشرة من الفعت الغػػرر مبػػد تاػو قػػٍت عليػػػؾب اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ا يف ػػاؾ دائمػػار أف ىنػػػن إنكػػػيبك ع الػػيف الواق

ولكن ى ا اغبق ، فالشخص ال ي أصي  أبمراض معينة نتيجة التلوث لو اغبق يف ربري  الدعوى اعبنائية، اؼبشروع
، دبعٌت ترا ي النتيجة اؼبًتتبة على سلوؾ االعتداء على البيئة، دوث النتيجةيتسم ابلوضوح وفورية ح اؼبعتدى عليو قد ال

أـ ذل  ، ومثاؿ ذل  جرائم تلوث مياه األهنار أف الاحية ىو ال ي تارر مباشرة من فعت التلوث )شرب من مياه النهر(
اشرة ما أصابو من ضرر مثت عماؿ وابلتاِف ىناؾ حاالت يبكن أف وبدد فيها اجملٍت عليو مب؛ ال ي تارر بعد فًتة زمنية

وىناؾ من ال ين مع مرور الوقت تصيبهم األمراض العديدة نتيجة عدـ االلتزاـ ابلشروط ، واؼبناجم اإلظبنتمصانع 
 يثَتنو يف الغال  يكوف موضوع االعتداء على البيئة بصفة عامة أوفبا هبدر قولو ىنا ، والتعليمات الطبية اؼبثبتة علميا

وىنا وج  التمييز بُت ، 1وأفعاؿ االعتداء عليها تتنوع، بار أف البيئة ؾبموعة من العناصر اؼبرنة تتغَت كت يـوابعت، صعوبة
يتهدده  وإمبافوري  أبذىوؾبٍت عليو غَت مباشر َف يص  ، بارر مباشر فعلي من جراء فعت التلوث أصي ؾبٍت عليو 
 اػبطر.

 اثنيا:طبيعة اإلجرام البيئي

 يصع  معها التجسيد الفعلي ويتنامى ةبيئي بطابع انتشاري تتعدد فيو األ طار وضحاايه لدرجيتميز اإلجراـ ال
ف كانت اعبرائم عموما سبثت عبلقة بُت إو ، ى ا الطابع يف غياب الوعي البيئي ابأل طار واألضرار اليت وبيا فيها اإلنساف

ها ى ا التحديد ونقًتب من مسميات اإلجراـ اػبفي ػػػ  فيػػػيصعة ػػػػػة ابلبيئػػػػػم اؼباسػػػػػػاعبرائف ػػػػإم فػػػدىػػػػن ربديػػػػأطراؼ فبك
فكثَت من األشخاص قد ، وهب ا اؼبسمى يتسم اإلجراـ البيئي ابلارر اآلجت واػبطر العاجت، أو اإلرىاب الصامت

طبيعة ى ا اػبطر وىو ما  يعيشوف يف بيئة طبيعية تشكت وسائط  طَتة على حياهتم وسبلمتهم اعبسدية دوف أف يدركوا
وهب ا الطابع االنتشاري سبتد اؼبخاطر ولتشمت كت الدوؿ ، ىي كوارث يف النهاية اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ف يدفع إُف القوؿ أب

إذف فهي تنتمي إُف فئة اعبريبة العابرة ، قارة أبكملهاأو االنتشار النووي لتشمت ؾبموعة دوؿ  ةوقد سبتد كما يف حال
 2.آاثرىا ومواجهتها وىو ما استوج  ضرورة التعاوف الدوِف الحتواءللحدود 
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 .220ين، مرجع سابق، صدػؿبمسيد -2



 البيئيطبيعة التحول يف النمط  الفصل األول
 

47 

 

وإذا كاف اإلنساف ىو الفاعت يف اعبريبة البيئية فهو أياا الاحية عاجبل أـ أجبل وابلتاِف يف ى ا التحديد 
 اإلجرامية. يساعد فقهاء علم اإلجراـ على تبُت طبيعة الدور ال ي يبكن أف يلعبو اإلنساف الاحية ك رؼ يف ال اىرة

على اقًتاؼ السلوؾ اإلجرامي   األثر اؼبًتت فهي ، ومن جهة أ رى تعد النتيجة شرط الـز يف كت جريبة
 .ويبكن إدراكها وىك ا تعد ى ه النتائج من قبيت الارر الواقع فعبل، كاالعتداء على حياة اإلنساف أو سبلمة البدف

بوجود رع لتحقق النتيجة فيها وقوع ضرر فعلي وإمبا يكتفي اؾ من اعبرائم ماال يتطل  اؼبشػع ذل  فهنػػػػػوم
اثر السلوؾ آف أي أف جرائم اػبطر سبتاز أب، وى ا اػبطر ىو النتيجة اليت تعُت اؼبشرع ليتفادى حدوث الارر، اػبطر

 اؼبادي فيها تنطوي على اعتداء ؿبتمت على اغبق أو اؼبصلحة اليت وبميها القانوف.

فتجرٔف فعت ، قليدية بُت جرائم الارر وجرائم اػبطر يف ما يتعلق ابعبرائم الواقعة على البيئةوقبد ى ه التفرقة الت
يتم ابقًتاؼ السلوؾ اؼبادي اؼبكوف لفعت التلوث حىت ولو َف تتحقق عليو نتيجة ، تلوث اؽبواء أو اؼبياه أو تلويث األرض

 اؼ مثت ى ا الفعت.معينة تتمثت يف األضرار الصحية والبيئية واليت تنجم عن اقًت 

ولعت إضفاء الصفة اإلجرامية على ى ا الفعت جملرد هتديد احد أو كت عناصر البيئة خبطر التلوث يرجع إُف 
 سببُت:

اف ػصي  اإلنسػد تػهي قػف، لويثػة التػاب جريبػة ارتكػارر نتيجػ  بػو ال ي أصيػيلد اجملٍت عػة ربديػػػوؿ:صعوباأل
ك ل  حق اعبماعة يف اؼبطالبة بوقف النشاطات اؼبؤثرة على سبلمة البيئة أو الصحة العامة   أو اغبيواف أو النبات ويثار

 1.ويف رفع الدعاوى اعبزائية على اؼبتسببُت ابلتلوث رغم عدـ جود ؾبٍت عليهم فعليُت من جراء أفعاؿ التلوث

أي ، لة تعفى الاحية من إثبات الاررويف ى ه اغبا، اعبرائم اؼباسة ابلبيئة الثآف:صعوبة إثبات الارر الفعلي يف 
وى ا يؤدي بطبيعة ، يكفي إثبات أف الفعت وقع ـبالفا لنصوص القانوف دوف ؿباولة إلثبات ذل  ن را لصعوبة األمر

اغباؿ إُف إعفاء اكمة اؼبختصة من البحث يف إثبات ربقق النتيجة الاارة كشرط الكتماؿ الركن اؼبادي عبريبة تلوث 
 2.البيئة
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فجرائم االعتداء على ، وبتاج إُف إثبات الو ع ذل  فهناؾ العديد من اعبرائم البيئية يكوف الارر فيها ملحواا وم
األشجار والغاابت يتم بقطعها وإتبلفها أو إضراـ النار فيها وجراـ صيد اغبيواانت ابستعماؿ وسائت فبنوعة تتم إبىبلكها 

 ض ونقت أتربتها.وجريبة االعتداء على الًتبة تتم بتجريف األر 

 الفرع الثاين:تعريف اإلجرام البيئي

ومن بُت ، تعرؼ ااىرة اإلجراـ البيئي أبهنا مشكلة دولية  طَتة ومتنامية أت   أشكاال ـبتلفة وليست ؿبصورة
يد الغَت الغَت اؼبشروع يف اغبياة الربية والنقت الغَت مشروع للنفاايت اػبطرة وصوال إُف الص اإلذبارمؤشرات ى ا اإلجراـ 

بينما تعرؼ جرائم ، وبصورة عامة فاعبرائم اؼباسة ابغبياة الربية ىي االستغبلؿ الغَت امثت لؤلصناؼ الربية والنباتية، مشروع
 1.يف النفاايت أو اؼبواد اػبطَتة والتخلص منها  بلفا للقوانُت الوطنية والدولية اإلذبارالتلوث أبهنا 

 اصة إذا ما استخدمتها دولة لئلضرار ، الطبيعية إحدى صور اعبرائم الدوليةوسبثت جرائم االعتداء على البيئة 
وغالبا ما ين ر إليها على ى ا النحو ابعتبارىا احد صور جرائم اغبرب واليت نص عليها يف الن اـ األساسي ، بدولة أ رى

اؼبًتتبة على االعتداء على  راآلاثلفداحة ن را ، فبا يستوج   اوعها ألحكاـ تل  اكمة، للمحكمة اعبنائية الدولية
 2.البيئة وال ي يعد اعتداء على اإلنساف ذاتو ويدمر سبت مقومات اغبياة

أضرار غَت مباشرة وال يبكن ، كوهنا يف الغال ،  وتتسم األضرار البيئية خبصوصية سبيزىا عن األضرار التقليدية
 إُف جهود صباعية ؼبواجهتها. واسعة االنتشار وحباجة إضراركما تعد ،  الوقوؼ على حدودىا

دبخالفة القواعد ، غَت مشروع على البيئة ويشكت اعتداءً ، فاعبريبة البيئية ىي  رؽ اللتزاـ قانوٓف حبماية البيئة
 3.الن امية اليت كب ر ذل  االعتداء وبياف العقوبة اؼبقررة ؽبا

بت تعدت لتشمت ذبارة ، اصر البيئة الطبيعيةوابلتاِف َف تعد اعبريبة البيئية ؿبصورة فقط يف نطاؽ التلوث وبعن
 .4وتتيح للمجرمُت ربقيق مكاس  وفَتة، األوزوفالكربوف واؼبواد اؼبشتقة منو اليت تعرب اؼبتسب  الرئيسي يف تدمَت طبقة 

                                                           
اتريخ ،  www.interpol.intؼبوقع:على اطار جهود اؼبكافحة إالبيئي والتحدايت اؼبعلنة يف  اإلجراـ، ليوف، فرنسا، يشرح طبيعة اإلعبلميلئلنًتبوؿاؼبركز  -1
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 .395، صمرجع سابقرابح وىيبة،  -2
 . 34، ص2005، القاىرة، األدب، مكتبة 1اعبرائم البيئية بُت الن رية والتطبيق، ط، اشرؼ ىبلؿ -3
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  (.)اثنيايفو صائص اعبريبة البيئية وى ا ، (أوالومنو نتطرؽ لبعض التعاريف يف اعبريبة البيئية وذل  يف )

 :تعريف اجلرمية البيئيةأوال

جرائم االعتداء على البيئة ن را لتعددىا يف الكثَت من القوانُت ومن مث فمن  كافةيشَت الفقهاء إُف استحالة حصر  
 اعبنائية البيئية على قدر كبَت من االتساع. فأصبحت القاعدةنسبية  الصع  وضع معيار واحد ؽبا فهي جرائم

كانت ؿبور الكثَت من الدراسات القانونية ل ل   و ها من كوهنا زبت ابلتوازف البيئي وتستمد اعبريبة البيئية أنبيت
الفعت اؼبرتك  ومفهـو تل  اعبريبة ال ىبتلف عن مفهـو اعبريبة بصفة عامة ويف ات  ةوفكرة اعبريبة أتيت من عدـ مشروعي

 1.تويف ابلعقوابت اؼبناسبة ؽبااهور العديد من اعبرائم البيئية اليت أصبحت معها التشريعات العقابية ال 

اعبرائم البيئية ابإلضافة إُف النص على بعض اعبرائم البيئية يف  كافةفقد بدا البحث عن قانوف جنائي للبيئة يام  
أو سليب يصدر عمدا أو عن غَت عمد من شخص  إهبايبويعرؼ البعض اعبريبة البيئية أبهنا سلوؾ ، بعض القوانُت اػباصة

عناصرىا بطريق مباشر أو غَت مباشر مثت إلقاء اؼبخلفات الصناعية وبواقي  أحدري يار ابلبيئة أو طبيعي أو اعتبا
 اؼببيدات واؼبواد اؼبشعة يف اجملاري اؼبائية أو الطرقات وغَتىا.

ولكنها جرائم مستحدثة  ،أف جرائم التلوث البيئي ليست من اعبرائم التقليدية اؼبعروفة من  القدـويرى البعض 
 2.جريبهاالدولة من  بلؿ السلطة التشريعية سن القوانُت البلزمة لت اغبديثة، وحاولتشفتها البحوث العلمية كتا 

ويبكن تعريف اعبريبة البيئية بصورة عامة على أهنا تل  األفعاؿ ا ورة شرعا وقانوان واليت ربدي التلوث يف البيئة 
كزاء جنائي وال ي يتسب  يف إحداث تغيَت يف  كليفا وبميو اؼبشرعوتلحق هبا الارر أي أهنا كت سلوؾ ىبالف مرتكبو ت

هتدؼ إُف اإلضرار ابلكائنات اغبية واؼبواد اغبية واؼبؤثرة  مباشرة إرادية أو غَت إرادية مباشرة أو غَت  بصفة  صائص البيئة 
 3.اإلنساف غبياتو الطبيعية ةعلى فبارس

ر وأ طار على البيئة وتؤثر على الفرد واجملتمع كاف البد من تد ت ؿ اؼباسة ابلبيئة ترت  أضراافعاألومادامت 
ف عمدي أو ػػػاكًء  أو سليب غَت مشروع سوا إهبايبتجرٔف ى ه األفعاؿ فاعبريبة البيئية ىي كت سلوؾ لرع اعبنائي البيئي ػػػػاؼبش
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واء بطريق مباشر أو غَت عناصر البيئة س أحديصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يار أو وباوؿ اإلضرار  غَت عمدي
 1.يقرر لو القانوف والبيئي عقوبة أو تدابَت احًتازية مباشر

كما   ،أضرارىا سبتد لتشمت األجياؿ اغباضرة واؼبستقبلة أف وتكمن  طورة اعبريبة البيئية ؿبت اغبماية اإلجرائية يف
قانوف الوضعي تعرؼ اعبريبة أبهنا كت فعت وفقا للو ، أف أضرارىا ال تقف عند مكاف ارتكاهبا وإمبا تشمت أماكن متعددة

 .2غَت مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لو القانوف عقوبة أو تدابَت احًتازية

كما أف ىناؾ من يعرؼ اعبريبة البيئية أبهنا  رؽ اللتزاـ قانوٓف حبماي، وهب ا تشكت اعتداء غَت مشروع على 
ل  االعتداء وبياف العقوبة اؼبقررة ؽبا .وعليو فاف اعبريبة البيئية قد تكوف جريبة البيئة دبخالفة القواعد الن امية اليت رب ر ذ

عابرة أو وطنية ،وطنية إف ارتكبها أحد األشخاص وتعدى على األحكاـ اليت تامنت اغبفاظ على التوازف البيئي ،كقياـ 
تكوف جريبة دولية تساؿ عنها الدولة إذا شخص بصرؼ اؼببيدات  أو مواد مشعة ،دوف مراعاة اؼبقاييس اؼبسموح هبا، وقد 

 3.نس  النشاط الاار إليها كأف تقـو بتجارب نووية

 اثنيا:خصائص اجلرائم البيئية

 :أهناا شاف كت جريبة  صائص سبيزىا ومن ذل  شأهنللجريبة البيئية 

 :البيئية حتديد اجلرميةصعوبة أ/

  ىي من جرائم االعتياد اليت يبثت الركن اؼبادي فيها عدة   اعبرائم اؼباسة ابلبيئةيف الواقع من الصع  القوؿ إف
وؽب ا يبكن ، ن را لتعدد صور االعتداء على عناصر البيئة اؼبختلفة، أفعاؿ متكررة من طبيعة واحدة أو ىي جرائم بسيطة

ائية مواد كيماوية  بيئة ميفعترب بسيطة تنتهي دبجرد إتياف السلوؾ اإلجرامي كمن يلقي  القوؿ أف ىناؾ من اعبرائم مات
 4يشًتط القانوف تكرار السلوؾ حىت يساؿ اؼبتهم عنو. وىناؾ من اعبرائم البيئية ما، مشعة تار ابلصحة العمومية
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ف ص. ،نفس اؼبرجع السابق-2
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 يف كوف أف بعض ى ه اعبرائم قد تكوف من جرائم اػبطر ، تكمن صعوبة ربديد أركاف اعبريبة البيئية وعناصرىا
إذ أف ى ا اإلىدار ؿبتمت ، هديد ابإلىدار للمصحة أو اغبق ال ي وبميو القانوفاليت تفًتض نتيجة إجرامية تتمثت يف الت
 وفقا للتسلست الطبيعي لؤلحداث.

 حيث يسب  اعبآف ضررا ، وقد تكوف من جرائم الارر واليت تفًتض سلوكا إجراميا يًتت  عليو اعتداء فعلي
 فعليا ابؼبصلحة امية قانوان.

 فيكوف اؽبواء ملواث أبي غاز ساـ وى ا األ َت ال ، واضحة أو غَت ااىرة غَتيئة ابلبعبرائم اؼباسة إف مع م ا
 1. اصة تكتشف تلوث اؽبواء أجهزةعن طريق  إالويصع  على اإلنساف العادي اكتشافو ، رائحة لوف لو وال

 ب/جرمية وقتية ومستمرة:

 جريبة وقتية  ما يعتربوف فاصت بُت إف اعبرائم البيئية تتماشى مع طبيعة الفعت اؼبادي اؼبكوف للجريبة تك
أما إذا استمرت اغبالة اعبنائية ، فإذا كانت اعبريبة تتم وتنتهي دبجرد إتياف الفعت اإلجرامي كانت جريبة وقتية، ومستمرة

 2.اؼبعاق  عليو تد بل متتابعا متجددا فًتة من الزمن فتكوف مستمرة وأساس ذل  ىو تد ت إرادة اعبآف يف الفعت
  كانت أحكامو اشد فبا سبقو ن اؼبقرر قانوان أف التشريع اعبديد يسري على اعبريبة اؼبستمرة حىت لونو مإو 

 الستمرار ارتكاب اعبريبة يف ات أحكاـ القانوف اعبديد.
  جرائم وقتية  منها ما يعتربف ىناؾ أل، هنا وقتية أو مستمرة فقطأباعبرائم اؼباسة ابلبيئة ومن الصعوبة وصف
ة بغرض معاعبة النفاايت اػبطرة بغَت تر يص من اعبهة أمنش إقامةمثاؿ ذل  جريبة  ،جرد ارتكاب الفعتدبتتم وتنتهي 
 اؼبختصة. اإلدارية

 اعبآف يف الفعت اؼبعاق  عليو  إرادةوتتد ت ، وىناؾ من اعبرائم البيئية اؼبستمرة اليت تستمر فًتة من الزمن
 3.وإزالتهااؼبتعلق بتسيَت النفاايت ومراقبتها  91-01خالفة يف القانوفالنفاايت اػبطرة ابؼب كإدارةتد بل متتابعا  

 اجلرمية: امتداد أثرج/

قبم عنها من ملواثت أو يقـو  ما إبزالةحىت تقـو الطبيعة ، مستمر لفًتة طويلة أتثَتؽبا  ئةاؼباسة ابلبي أف اعبرائم
 كاف عليو. اغباؿ إُف ما إبعادةاإلنساف 

                                                           
 .20صربينة تونسي، مرجع سابق، ص-1
 .313علي سعيداف، مرجع سابق، ص -2
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كما أف بقع الزيت قد تنتشر يف ،  بفكرة اغبدود تتأثر فالبيئة اؽبوائية ال، يئية ابتساع مسرحهاكما تتسم اعبريبة الب
 1.ومن مث يصع  السيطرة على ى ه اعبريبة يف وقت قصَت، البيئة اؼبائية حس  الكمية اليت مت تسريبها

 : د/جرمية عابرة للحدود الدولية

 إُفوذل  ، ود الدوؿ والقارات ال سيما جرائم تلويث البيئة اؽبوائيةللحد ةسبيز اعبرائم البيئية أبهنا جريبة عابر 
صعوبة السيطرة على اؽبواء وعدـ القدرة على تاييق حيزه فبا يساعد على انتشار اؽبواء اؼبلوث بسب  سرعو الرايح 

 2ظبها.ودرجة اغبرارة والرطوبة اػباصة ابعبو وى ه اعبرائم ترتك  يف الدوؿ اؼبتقدمة أشخاص يعملوف اب

األشخاص تعدي أحكاـ عن اغبفاظ على التوازف  أحدوطنية إُف سبل  من طرؼ  ةكما تكوف اعبريبة البيئية عادي
إذا وقعت تلوث حيث ال تقف اغبواجز وال سبنعو اغبدود وأضراره تصي  بشكت واسع عرب  ةو تكوف دوليأ، البيئي
 3.وب ل  تكتسي ااىرة التلوث بطابع دوِف، اغبدود

  :عدد الضحااي ه/كثرة

وتكثر فيها ، إف ال ين يعانوف من تبعات اعبريبة البيئية ضحااي كثر وخباصة إذا وقعت دا ت اؼبناطق السكنية
يف اؼبناطق اليت تنتج عنها ملواثت كيميائية وصناعية  ةدوريبصفة التلوث  ةحيث هب  قياس درج ،التجمعات البشرية

 4.كبَتة والعمت على اغبد منها  ،بصورة

ف التجارب اليت قاـ هبا أكما ،  ازاكيكضافة إُف ما تسببو التجارب النووية من كوارث مثت ىَتوشيما وانإ
 ةحيث كانت قوتو تساوي عشر ، ةجرائم دولية وليست ذبارب علمياليت تعد يف الصحراء اعبزائرية و  رنسيفدمر الاؼبست

رة من ذل  اهور األمراض اػباصة ابلسرطاف والعقم إضافة إُف آاثره اؼبدم، وانكازاكيأضعاؼ قوة قنبلة ىَتوشيما 
 5واعبلد. وأمراض العيوف

                                                           
 .28، مرجع سابق، صجرائم البيئةاشرؼ ىبلؿ، التحقيق يف  -1
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 و/اإلضرار مبصاحل اجملتمع الدويل:

ف التعاوف الدوِف على ى ا األساس يف ضباية البيئة واج  أصبيع الدوؿ و  ةمشًتك ةإف الارر البيئي يشمت بصور 
ستعماؿ األمثت للموارد على اؼبستوى العاؼبي غبماية طبقة وتقليت األضرار اليت تلحق البيئة وضماف اال، ومطل  أساسي

 األوزوف.

ويسمح للن م البيئية ابلتأقلم ، حيث استقر تركيزات بعثات الغازات من األنشطة األرضية يف الفااء اعبوي
 1الطبيعي مع تغَت اؼبناخ.

 عوامل التجرمي البيئي: ادلطلب الثاين

واالعتداء على البيئة من صبلة األسباب واالعتبارات اؼبفاية إُف ذبرٔف  لقد أدت تفاقمات انتشار ااىرة اؼبساس
مث ، (األول الفرع)يف تبياف ىاتو الدوافع من  بلؿ االعتبارات البيئية وى ا  اآليتوسنحاوؿ يف ، األفعاؿ اؼباسة ابلبيئة

 )الفرع الثالث(.دي للجريبة البيئية يف إُف البعد االقتصا وأ َتا، (الثالث لفرعا)يف التطرؽ إُف االعتبارات القانونية 

 الفرع األول:االعتبارات البيئية

،فالبيئة اليـو تعترب 21أصبحت اليـو من الرىاانت األساسية يف القرف  ضباية البيئة بواسطة القانوف اعبنائي إف
أف  إالواليت ليست وليدة اليـو ، قيمة أساسية كقيم اغبياة واؼبلكية واغبرية ، ورغم االعتداءات على البيئة دبختلف صورىا 

،واعبواب ىنا ىو أف متغَتات   اإلجراميةال ي يطرح كتساؤؿ بشأف عد ذبرٔف ى ه األفعاؿ من  القدـ مثت بقية األفعاؿ 
اعبان  الردعي غبماية  جعلت رجاؿ القانوف ينتهجوف 21اية القرف اؼباضي وبداية القرف هنمتسارعة حدثت  كثَتة و
سامة اآلاثر الناذبة عن انتهاؾ الوسط البيئي ومدى اتساع نطاقها اؼبكآف واستمرار إنتاج أضرارىا عرب الزمن فج 2.   البيئة

ابلنسبة لئلنساف والكائنات اغبية ىي اليت جعلتها تربز ،وى ا بسب  التقدـ التكنولوجي واألحباث اليت أاهرت اآلاثر 
 ي لدى اجملتمع ورجاؿ القانوف.،مازاد يف الوعي البيئاػبطَتة ؼبثت ى ه األفعاؿ 

 

                                                           
 .29، مرجع سابق، صجرائم البيئةاشرؼ ىبلؿ، التحقيق يف  -1
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حيث  آنيافنتيجة الارر قد ال تتحقق ، حيث أصبحت اعبرائم البيئية زبتلف عن اعبرائم التقليدية كالقتت والسرقة
كالتلوث   أ رىدولة  إُفوتتعدى حدود الدولة ، قد تطوؿ وقد ال تقع النتيجة يف مكاف الفعت وإمبا يف موضع أ ر

 1.اإلشعاعي

 ين:االعتبارات القانونيةالفرع الثا

كانت االعتبارات القانونية  السب  اؼبباشر ال ي أدى ابؼبشرع إُف تبٍت النهج الردعي يف معاعبة ـبتلف صور 
 اإلنسافالبيئية اليت تنتمي إُف اعبيت الثالث من حقوؽ  اإلنسافاالعتداءات على البيئة ، ومن بينها اهور حقوؽ 

ديد من دساتَت  العاَف وـبتلف النصوص القانونية الدا لية والدولية  وأييت على رأس ى ه التاامنية ، واليت أقرهتا الع
ألف التدىور البيئي لو أتثَت سليب مباشر على حياة اإلنساف تصت إُف هتديد ،2اغبقوؽ اغبق يف بيئة سليمة وصحية  

عنصر اغبيوي عن طريق التلويث أو استنزاؼ وجوده ، فاغبق يف اؼباء يعترب من اغبقوؽ األساسية واالعتداء على ى ا ال
 بطريقة جشعة ،فبا يؤدي إُف مشكلة الندرة وعدـ ربقيق االكتفاء ال ايت .

فالقانوف اعبنائي لو عبلقة حبقوؽ اإلنساف حبيث هبـر فعت السرقة ألنو اعتداء على اؼبلكية وهبـر التع ي  ألنو 
دما هبـر أفعاؿ االعتداء على البيئة واإلضرار هبا ، فؤلف القانوف اعتداء على حق السبلمة اعبسدية لئلنساف ،أما عن

ملكية عناصر  واألفرادحيث تتقاسم الدولة ، .3هبا يبس كامت اجملتمع اإلضراريعًتؼ هبا كقيمة من قيم اجملتمع ،الف 
4.وتاع القواعد القانونية والن م واللوائح الكفيلة حبمايتها وضباية مواطنيها، البيئة

 ند فلسفة القانوف يف ذبرٔف األفعاؿ اليت سبثت انتهاكات للبيئة إُف ك ل :وتست

 أوال:ملكية اجملتمع لعناصر البيئة

تقاسم الدولة واألفراد ملكيو عناصر البيئة فالدولة سبتل  اؼبناطق اليت وبددىا القانوف الدوِف يف البحر اإلقليمي 
يستخدمها يف الري ويف رقعة  ف البيئي سبثت يف حصة اؼبياه اليتالكو  واؼبنطقة االقتصادية وك ل  الفرد يبل  نصيبا من

                                                           
 .105، ص2013عبد الستار يونس اغبمدوٓف، اغبماية اعبنائية للبيئة، دار الكت  القانونية، بدوف طبعة،  -1
 .45انصر زرورو، مرجع سابق، ص -2
 .17لطاِف، مرجع سابق، ص -3
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القواعد القانونية والن م  تف ى ه اؼبلكية اعبماعية تفرض على الدوؿ اليت وضعإاألرض الزراعية اليت يبتلكها وابلتاِف ف
 اللوائح الكفيلة حبماية مواطنيها.

 ها جرائم مستمرةأغلبا:االنتهاكات البيئية ياثن

كن وصف اعبرائم اليت تقع على البيئة أبهنا جرائم مستمرة وذل  حبكم طبيعتها واآلاثر الناذبة عنها تلوث الًتبة يب
وتلوث اؼبياه وإحداث الاوضاء واإلزعاج ودفن النفاايت السامة وغَتىا تتمثت يف ذاهتا انتهاكا دائما للبيئة بكت عناصرىا 

النتهاكات البيئية مثت بعض حاالت االعتداء على اميات الطبيعية حيث من ا ةوقد ىبرج عن ى ه الطبيعة صور قليل
 1.واغبيواف اندر صيد الطائرتنتهي اعبريبة ابنتهاء فعت 
تدور حوؿ سعي الن اـ القانوٓف بشكت عاـ ، ف علة ذبرٔف االعتداءات الواقعة على البيئةإومن جهة أ رى ف

يشَت إُف أف تد ت القانوف  األمرفواقع ، م واؼبصاٌف اؼبختلفة يف اجملتمعوالقانوف اعبنائي بشكت  اص إُف ضباية القي
 جديدة على الفكر القانوٓف. مسألةاعبنائي بشكت عاـ غبماية البيئة ليست 

غَت  ةإذ أف قانوف العقوابت ضم بُت جنباتو بعض األحكاـ اليت يبكن تفسَتىا على أهنا ضباية للبيئة بطريق
ؼبتعلقة حبماية الصحة العامة واألضرار ابغبيواانت واالعتداء على األشجار غَت أف األبعاد اػبطَتة منها األحكاـ امباشرة 

يبكن أف يسببها التلوث للنوع البشري خباصة  واألضرار اليتللتلوث البيئي وما أفرزتو اغبقائق العلمية من األ طار 
 اعبنائي.  اصة اجملاؿى ا اؼبوضوع  ةانونية ؼبعاعبوضع الاوابط القو والبد من تد ت القوانُت ، والكائنات اغبية

ف أو  ،إذ أف االعتداءات واالنتهاكات اؼباسة ابلبيئة أصبحت تتناىف مع قواعد السلوؾ القؤف والامَت صباعي
ابت من الاروري االعًتاؼ  إذاغياب النصوص اعبزائية وقواعد التجرٔف سوؼ يسهم يف زايدة مستوى اإلجراـ البيئي 

 2.ال ي يبكن أف يقدمو القانوف اعبنائي غبماية البيئة ابلدور
إضافة إُف ذل  يرى البعض أف التشريع اػباص حبماية البيئة ماىو يف حقيقتو إال ؾبموعة من القواعد اؽبدؼ 

وإمبا ىدفها فقط ؿبددة ابغبفاظ على ، منها ليس ضماف سبلمة اإلنساف وااف ة على وجوده وعدـ اؼبساس بصحتو
 ة وعناصرىا اؼبختلفة.البيئ
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القيم األ رى اؼبتواجدة يف اجملتمع فبا  كافة وتفوؽيف غاية األنبية  ةوىبلص ى ا الرأي إُف أف البيئة تعد قيم
يتطل  توفَت اغبماية البلزمة ؽب ه القيمة وىي لن تتأتى إال بوجود القانوف اؼببلئم ال ي يكفر ؽبا وعبميع عناصرىا اغبماية 

 1.اؼبقصود ب ل  ىو أف البيئة ىي الغاية من التجرٔف وذل  بتوفَت اغبماية ؽبا فإاِف فوابلت، اؼبنشودة
فهو ، ضباية البيئة قد مت سنها هبدؼ ضباية اإلنساف يف اؼبقاـ األوؿبشأف يف حُت يرى البعض أف القوانُت اؼبتعلقة 

ثيقا حبياة اإلنساف وسبلمتو فبا يستلـز ذبرٔف األفعاؿ ف البيئة ابلعناصر اؼبختلفة ترتبط ارتباطا و أل، ؿبور اغبماية القانونية
 اليت هتدد البيئة ألهنا تؤثر على صحة اإلنساف ومعيشتو.

الارر ىو  وى اوفلسفة ى ا الرأي أف فكرة الارر العاـ أتسيسا على أف كت جريبة تنشا عن ى ا الارر العاـ 
 عة فعت ؾبرما يعاق  عليو القانوف.ال ي يقصده القانوف ابػبطر اؼبباشر عندما هبعت من الواق

فقوانُت البيئة عندما ربار أفعاؿ اؼبساس ابلبيئة وذبرمها فه ا مرده إُف أف عناصر البيئة يلحقها أذى من جراء 
ومن مث ستعود ابلارر على اإلنساف وستؤثر عليو ابلسل  فبا يكوف الغاية من التجرٔف يف تل  القوانُت ىو ، ى ه األفعاؿ
 2.البيئة ل اهتانساف وااف ة على جوده ونوعية البيئة ايطة بو ليس ضباية ضباية اإل

                                                           
 .48، ص2009، 1 ااكمة، دراسة مقارنة، دار النهاة العربية، ط، اغبماية االجرائية للبيئة من اؼبراقبة إُفلبي ؿبمػد رائف  -1
 .49نفس اؼبرجع السابق، ص -2
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 الفرع الثالث:البعد االقتصادي للجرمية البيئية

ف اؼبتأمت يف موضوع البيئة هبد أف من بُت أىم األسباب اؼبؤدية للتدىور البيئي سبثلت يف التلوث البيئي وماتبعو إ
كما ؼبؤشرات التدىور يف اؼبن ومة البيئية راجع إُف م اىر عدة ون كر ،  ماء وىواء وتربة من اعتداء على عناصر البيئة من

 قد ينجر عنو من مااعفات  طَتة. على سبيت اؼبثاؿ الاغبصر التصحر وما

الدوؿ  أغل حيث أف ، فالعبلقة الواضحة بُت البيئة واإلطار االقتصادي كمن ومة يبُت حجم ى ه العبلقة
 .يصي  البيئة من أضرار متعددة يكوف ؽبا الدور األكرب يف ما اقتصاداي قدوابلتاِف ، ااؼبتقدمة صناعي

فالفكرة األساسية ىنا ىي كيفية اؼبوازنة بُت االستغبلؿ العقبلٓف واألمثت للموارد البيئية وبُت إشباع اغباجات 
ابإلهباب أو ابلسل  ودوره يف اغبفاظ  من قبت اإلنساف كطرؼ مساىم سواء، وذو تسيَت رشيد االقتصادية يف إطار سليم

 واإلبقاء على اؼبخزوف اؼبتنوع ػبَتات الطبيعة.، مع ضماف االستخداـ األمثت ؽب ه اؼبوارد، على اؼبوارد البيئية

استشرافية يرافقها اغبفاظ ك ل  على التوازف  إسًتاتيجيةويشكت الفرد ىنا مفارقة واضحة من  بلؿ ن رة 
 1.إُف من  بلؿ التفكَت يف األجياؿ اغبالية والقادمة يف إطار تنمية مستدامة ورشيدة* يكوف وى ا ال، البيئي

كما تركز الدراسات اػباصة ابغبد من التلوث بصورة أساسية على التكاليف اؼبباشرة للتصدي ؼبشكبلت التلوث 
اؼبوارد الطبيعية ،ولعت ما يربز أنبية ى ا مثت تلوث اؼباء واؽبواء وإدارة النفاايت ،وال تشمت تكلفة تدىور البيئة أو فقداف 

االعتقاد اؼبوجو لتل  الدراسات ماتشَت إليو بعض التقديرات يف ؾباؿ التصحر من أف اؼبيلمًت الواحد من الًتبة اػبصبة 
 5000يتكوف بعد عشر سنوات كاملة ، وابلتاِف فاف االعتداء على الًتبة ابلتجريف بعمق طبسة سنتمًت فقط وبتاج إُف 

 .2سنة حىت تعود بعدىا الًتبة إُف حالتها األوُف قبت التجريف  

  اإلنفاؽ االستثماري ضد التلوث يف اؼبشروعات اػباصة ارتفعت نسبة  1975-1971يف الياابف و بلؿ الفًتة
يف التلوث  ابؼبئة للتحكم 5من صبلة االستثمارات الكلية ،كما بلغت نسبة االنفاؽ 17ابؼبئة إُف  ابؼبئة  5.3الكربى من 

 . من صبلة الناتج القومي 
 . 

                                                           

يف مدى االلتزاـ السياسي والقانوٓف دبا يسمح ربقيق التنمية  أواألشخاصيف ربديد نية الدوؿ  أساسيوالرشيد للموارد البيئية ىو معيار  األمثتف االستغبلؿ إ -*
 .جسيمة إبضراركما يكوف ؽبا انعكاس اقتصادي متوازف وسليم اليصي  البيئة ،  عادية اؼبستدامة يف ات اروؼ

 .30، ص2002، 1ع، 11الصعيدي عبد ه عبد العزيز، اعبريبة البيئية اؼبفهـو القانوٓف والبعد االقتصادي، ؾبلة الفكر الشرطي، مج-2
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 قدرت احدى الدراسات اػبسائر الناصبة عن تلوث اؼباء واؽبواء  يف الوالايت اؼبتحدة االمريكية  1972عاـ يف
اغبديثة نسبيا إُف أف قيمة اؼبنافع الصافية السنوية الناصبة   1991بليوف دوالر وقد أشارت بعض التقديرات 28.9دببلغ 

 1.مليار دوالر   26ة عن تلوث اؽبواء واؼباء تبلغ عن السيطر 
يتناس  مع  ابعبريبة البيئية كنشاط غَت مشروع يبثت على موارد البيئة حيث يقرر لو التشريع البيئي ويف ما يتعلق

ة من بُت  طورتو ومدى الارر اؼبًتت  عليو اآلاثر االقتصادية تساىم بصوره أساسيو يف إبراز البعد االقتصادي ؽب ه اعبريب
 ى ه اآلاثر قبد:

يؤدي التصحر  صوصوا يف الدوؿ النامية  إُف تعميق الفجووة بُت الزايدة يف حجم السكاف وقدرة االراضي 
القاىرة الكربى  مابُت عامي   إقليمالصحراوية يف  األراضيالزراعية اؼبتاحة  على توفَت الغ اء ، ففي مصر ارتفعت نسبة 

ابؼبئة  55ابؼبئة إُف  63الزراعية  من  األراضيابؼبئػػة ويف اؼبقابت البفات نسبة  45إُف  ابؼبئة 37من  1982و 1945
 2.ابؼبئة هناية الثمانينيات  30وقد صاح  ذل  يف ارتفاع نسبة استَتاد الغ اء وبلوغ نسبة تاخم 

زراعة يف الوطن العريب الزراعية والقابلة لل األراضيألف كم مربع من صبلة  357أف حواِف  اساتوتشَت بعض الدر 
،كما أدى اإلفراط  يف قطع أشجار الغاابت ويؤدي إُف أاثر اقتصادية واجتماعية  طَتة  يبكن أف تفقد بسب  التصحر 

مليوف ىكتار ، ويؤثر تدمَت الغاابت على التنوع البيولوجي على  17على مستوى العاَف إُف تقليص مساحتها حبواِف 
تلوث الغبلؼ اعبوي إُف زايدة درجة حرارة األرض وزايدة األعاصَت والعواصف وقد قدر  األرض وا تبلؿ اؼبناخ بسب 

مليار دوالر،إضافة إُف تلوث مياه األهنار والبحار من القااء على الثروة  70الارر ال ي سببتو االضطراابت اعبوية ب 
خمة  يف كثَت من الدوؿ إُف الغبلؼ اعبوي  السمكية ، وأف الغازات الاارة اؼبتصاعدة يوميا من اطات الصناعية الا

تؤدي إُف سقوط األمطار اغبماية الاارة واُف إضعاؼ طبقة األوزوف الواقية لئلنساف  من األشعة الفوؽ بنفسجية 
،كما تؤدي إُف االضرار ابلكثَت من مياه اجملاري اؼبكشوفة والبحَتات اؼبقفلة والقااء على الثروات السمكية للشمس
 3. ت الزراعية  وااصي

                                                           

.32الصعيدي عبد ه ، مرجع سابق ،ص  - 1  
 .264ص، 1999، البقاء،اإلسكندرية وربدايت البيئة دعبس، تلوث يسري-2
 .34الصعيدي عبد ه عبد العزيز، مرجع سابق، ص -3
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 ألصنافهاتكييف اجلرائم البيئية تبعا الفصل الثاين:
بعد التطرؽ يف دراستنا السابقة يف الفصت األوؿ حوؿ مفهـو اعبريبة البيئية والتحوالت اليت طرأت من  بلؿ 

 وج  ربديد ك ل  أساسها القانوٓف.، تعدد أسباب انتهاؾ البيئة وك ا العوامت اؼبؤثرة عليها

فهي زبتلف عن غَتىا من اعبرائم التقليدية وذات  طورة وجسامة ، اعبريبة البيئية ؽبا أركاف معينة ربدد هباف
بت يبتد إُف ، كما أف أتثَتىا اليقتصر على اعبيت اغباضر فحس ،  إذ تقع على عدد غَت ؿبدود من اجملٍت عليهم، واضحة

 األجياؿ البلحقة.

وعلى ا تبلؼ جوان  ، بت تتعداه إُف أماكن وأقاليم أ رى، كاف ارتكاهباواليقتصر ى ا التأثَت الاار على م
 اجملاؿ الربي أو اؼبائي أو اعبوي. اؼبساس هبا سواءً 

كما سيتم التطرؽ  ،  (ادلبحث األولوسنحاوؿ يف ى ا الفصت التطرؽ إُف أركاف اعبريبة اؼباسة ابلبيئة وى ا يف)
 (.بحث الثاينادلك ل  تصنيفات اعبرائم البيئية وى ا يف )
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 ادلبحث األول:أركان اجلرمية ادلاسة ابلبيئة

واليت سبثت أدؽ الوقائع اليت ، يقصد هباتو األركاف تل  العناصر اليت ينص عليها القانوف اليت تتوفر يف كت جريبة 
ويقـو اؼبشرع ، ةتد ت يف تكوين النموذج القانوٓف للجريبة واليت يًتت  على زبلفها أو زبلف إحداىا عدـ قياـ اعبريب

الفقهاء ثبلثة أركاف للجريبة ركن مادي  يقسمو ، 1بتجريبها سواء ابلنص الصريح يف قانوف العقوابت أو يف القوانُت اػباصة
بنص" دبعٌت  إالفه ا األ َت يبثت للجريبة البيئية ذل  اؼببدأ "الجريبة والعقوبة ، وركن معنوي ابإلضافة إُف ركن شرعي

وال ي يتمثت يف القانوف ال ي يساىم يف تسهيت عمت ، عت اإلجرامي والعقوبة اؼبطبقة يف حالوقوعوجعت إطار شرعي للف
 2.القاضي اعبزائي كلما كاف واضحا وذل  غبماية وضماف حقوؽ اإلنساف وحرايتو األساسية

شرعي ىو توافر ف الركن الوجان  آ ر من الفقو الفرنسي ابلقوؿ أب، وتطرؽ إليو جان  من الفقو اعبنائي اؼبصري
كما يقصد بو الصفة الغَت مشروعة اليت يكتسبها الفعت نتيجة  اوعو ،  النص القانوٓف ال ي هبـر الفعت ويقرر العقوبة

لدى غالبية الفقو اؼبصري وجان  من الفقو   يلق رواجاَفاالذباه غَت أف ى ا ، لنص ذبرٔف وعدـ  اوعو لنص إابحة
وىو من اؼببادئ اؼبستقرة ، ي يراد هبا التأكيد على مبدأ شرعية اعبرائم والعقوابتحيث أف فكرة الركن الشرع، الفرنسي

ف مسايرة الرأايلقائت ابعتبار النص القانوٓف ركنا شرعيا أو ، 3دوف اغباجة إُف إد اؿ تل  الفكرة كركن أساسي يف اعبريبة
قدـ اعبآف على اعبريبة وىو يدري أف القانوف يعتربىا  حبيث ي، اثلثا يف اعبريبة يقتاي علم اعبآف هب ا النص القانوٓف اجملـر

فالنص القانوٓف مصدر ، ف اعبهت بو ليس بع رأواشًتاط ى ا العلم يتعارض مع قاعدة افًتاض العلم ابلقانوف و ، ك ل 
قعة اجملرمة ف نص التجرٔف اليعد جزءا من الواإومن مث ف، اعبريبة من الناحية التشريعية واليستلـز ضرورة علم اعبآف بو

وربدد  ،ف القاعدة اعبنائية ىي اليت تشكت اعبريبةأل، واليبكن إد الو كعنصر يف الكياف الواقعي أو القانوٓف للجريبة
 4.عناصرىا

أو يكوف قد جرى عليو ، ف فعبل ما يعترب جريبة بيئية ما َف يكن ؾبرما قبت وقوعو يف نصوعليو اليبكن القوؿ أب
غَت أف جعت العرؼ مصدرا للتجرٔف ينتج لنا مشاكت عديدة من بينها صعوبة ، الفعت ؾبـر العرؼ على اعتبار أف ذل 

فالركن اؼبادي عبارة عن ، ومنهم من يرى أف للجريبة ركناف، 5إهباد النص العريف اجملـر أو عدـ وضوحو و لوه من اعبزاءات
ويف ى ا ، 6ثت يف مايتوافر للجآف من علم وإرادةوركن معنوي يتم، مايصدر عن اعبآف من أفعاؿ ومايًتت  عليها من آاثر

                                                           
 .115، صمرجع سابقعبد الستار يونس اغبمدوٓف،  -1
 .182، ص2016، 06ف تيارت، ع مومن أمُت، اغبماية اعبزائية للبيئة يف التشريع اعبزائري، ؾبلة البحوث العلمية يف التشريعات البيئية، جامعة ابن  لدو  -2
 .246عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -3
 .247نفس اؼبرجع السابق، ص -4
 .62بوغاَف يوسف مرجع سابق، ص  -5
 .32صربينة تونسي، مرجع سابق، ص- 6
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كمطلب وى ا ) يف  مث التكلم عن الركن اؼبعنوي، (كمطلب أولوى ا ) يف اعبريبة البيئية الركن اؼبادي الصدد سنتطرؽ إُف
(.اثين
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 يف اجلرمية البيئية ادلطلب األول:الركن ادلادي

وعن طريقو تقع ،  ي يتحقق بو االعتداء على اؼبصلحة اميةيعد الركن اؼبادي للجريبة الوجو اػبارجي ال اىر ال
أي ىو الفعت ال ي يًتت  عليو ، وىو كت سلوؾ يًتت  عليو نتيجة يعاق  عليها القانوف، األعماؿ التنفي ية للجريبة

 1.انبعاث مادي يسب  ضرر  طَت للبيئة أو لصحة اإلنساف

و السلوؾ اإلجرامي ال ي أيتيو اؼبتهم فعبل كاف ػػػػػػػػػػأبن ةػػػػػػػػة ابلبيئػػػػػػػػم اؼباسػػػػػػػػػػػػاعبرائادي يف ػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػػػد الركػػػػػػػػػا يعػػػكم
 2.وينتج عنو حصوؿ ضرر ابلبيئة أو احتماؿ وقوعو، أو امتناعا

ية العقاب على ربدد للقاضي مسؤول، فاؼبشرع يعكف على وضع القوانُت واعبزاءات يف نصوص قانونية معينة
فمن  بللو يبكن توجيو االهتاـ وإيقاع ، شخص معُت يكوف قدر ارتك  فعبل يقـو على أساسها الركن اؼبادي للجريبة

وأتيت ى ه اؼبادايت إلثبات اعبريبة من  بلؿ أنبيتها ، فاعبريبة تتحقق من ركن مادي البد من توفره، العقوبة ابعبآف
 رائم تقليدية.ومن  بلؽبا كوهنا ج، بصورة عامة

ف ى ا النوع من اعبرائم يتمثت يف أف النشاط اؼبادي فيو أل، لكن الوضع ىبتلف عندما يتعلق ابعبرائم اؼباسة ابلبيئة
 3.إضافة إُف أف يكوف نشاطا مصرحا بو قانوان، أو سلبيا إهبابيايكوف 

فاغبق اؼبعتدى عليو ، لؤلوضاع التقليديةىباع  دبعٌت أف اػبصائص اؼبميزة عبرائم التلوث البيئي ذبعت ى ا النوع ال
كما ،  نو يبكن أف يكوف حقا  اصاأ إاليف ىاتو اعبرائم من حيث كونو حق عاـ وضبايتو توج  ضباية اؼبصلحة العامة 

تتميز  مسألةويبقى ؿبت التجرٔف يف ىاتو اعبرائم ، تربز القيمة البيئية يف اجملتمع من  بلؿ ضبايتها دبوج  نصوص قانونية
 4.لتعقيد ؼبا سبتاز بو العناصر البيئية من  صائص يصع  ربديد عناصرىااب

ف ؾباؿ التعقيد ي هر يف نطاؽ اغبماية اعبنائية للبيئة بصورة غَت مباشرة متعلق بتحديد اؼبصلحة اليت إك ل  ف
ئة ترتبط دبجموعة مهمة من وعلى الرغم من أف البي، وبميها القانوف ابعتبار البيئة كقيمة تنص  عليها اغبماية القانونية

                                                           
 .117عبد الستار يونس اغبمدوٓف، مرجع سابق، ص -1
 ف ص.، نفس اؼبرجع السابق -2
 .249سابق، ص عادؿ ماىر االلفي، مرجع -3
 .71سعاد ابتساـ اؼبكاوي، مرجع سابق، ص -4
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 أف البيئة حبسباهنا اؼبصلحة اليت حيث يبكن القوؿ بوجود قدر من اغبماية اؼبشًتكة يف ما بينها إال  ، اؼبصاٌف األ رى
 1.وبميها اؼبشرع ىي مستقلة ومنفصلة عن اؼبصاٌف األ رى اليت تتكفت نصوص قانونية أ رى حبمايتها

فه ه ، تناؿ من سبلمة اعبسم أو من الصحة العامة أو سبلمة اغبيواف ويبدو ذل  واضحا يف األفعاؿ اليت
وب ل  فاف اؼبساس ابلبيئة قد يتوفر حىت ولو َف يص  أي من ى ه ، األفعاؿ توجد نصوص أ رى غبمايتها خببلؼ البيئة

 .اؼبصاٌف ابإلي اء

قد ينطوي على ضباية البيئة على كبو ف ذبرٔف بعض األفعاؿ اليت وبمي هبا اؼبشرع حقوقا ومصاٌف أ رى إوابلتاِف ف
ف ى ه اغبماية أغَت ، ومثاؿ ذل  النصوص اليت وبمي هبا اؼبشرع اغبق يف اغبياة وسبلمة اعبسم والرقعة الزراعية، تبعي

دبعٌت أف تصور وقوع اعتداء على ى ه ، ذل  أف علة التجرٔف ؽب ه األفعاؿ ليست البيئة ب اهتا، ليست ضباية أصيلة للبيئة
كما يبكن تصور أف يقع مساس على البيئة دوف أف يثَت ى ا اؼبساس ،  قوؽ دوف أف يبتد إُف إحداث اثر على البيئةاغب

 .تطبيق ى ه النصوص العامة

فتلويث اؼبياه واؽبواء دبخلفات سامة قد اليؤدي إُف توفر جريبة من اعبرائم اليت نص عليها اؼبشرع غبماية اغبق يف 
 2.كما انو قد الوبدث ضررا بشخص معُت،  ذل  أف ى ا التلويث قد الينتج أثره بصورة فورية ،اغبياة أو سبلمة اعبسم

غَت أف ى ه ، نو رغم ماشكلتو اغبماية الغَت مباشرة كمرحلة ىامة لئلحاطة بصور اؼبساس ابلبيئةأويتاح لنا 
تكن ضباية كافية وفعالة رغم أنبيتها من كما أهنا َف ،  مباشرة وبصورةاغبماية َف تكن تستهدؼ ضباية البيئة يف حد ذاهتا 

 عدة جوان  حيث أهنا سدت يف مرحلة ما ثغرة تشريعية من مراحت التطور التشريعي غبماية البيئة.

ف ى ه النصوص أاهرت عدـ كفايتها غبماية البيئة األمر ال ي عجت ب هور تشريع  اص إومن جهة أ رى ف
رع اعبنائي يف ات مدونة قانوف العقوابت بصورة مباشرة إبضفاء الصفة اعبرمية وى ا مفاده أف يتد ت اؼبش، غبماية البيئة

والواقع أف ذبرٔف ، على أفعاؿ سبثت اعتداء على البيئة بعناصرىا اؼبختلفة وربديد العقوابت والتدابَت اؼبقتاية بصددىا
 3.األفعاؿ اؼباسة ابلبيئة يف قانوف العقوابت اذباه حديث نسبيا

                                                           
 .54، ص2004، ، دار النهاة العربية، القاىرة1اشرؼ توفيق مشس الدين، اغبماية اعبنائية للبيئة، ط -1
 .55نفس اؼبرجع السابق، ص -2
 .149نوار دىاـ مطر الزبيدي، مرجع سابق، ص -3
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ابلبيئة تتميز عن غَتىا من اعبرائم التقليدية من  بلؿ أهنا ذات  طورة وجسامة واضحة تتطل   فجرائم اؼبساس
كما أف أتثَتىا اليقتصر على ،  إذ تقع على عدد غَت ؿبدود من اجملٍت عليهم، إجراءات قانونية وضباية جنائية واضحة

بت يتعداه إُف أماكن ، قتصر على مكاف ارتكاهباكما أف الارر الي،  اعبيت اغباضر فحس  بت يبتد إُف األجياؿ البلحقة
 .*وأقاليم أ رى

والتطور ال ي تشهده ى ه الوسائت واحتماؿ اهور وسائت ، كما أف تنوع وسائت االعتداء على البيئة وتعددىا  
 قد أدى ابؼبشرع إُف اعتماد أسلوب مفاده أف يكوف ربديد الركن، جديدة َف تكن موجودة عند وضع نصوص التجرٔف

مث ، فقد ينص اؼبشرع على الفعت اجملـر يف صورة ؾبملة، اؼبادي يف ى ه اعبرائم متسما عن غَته من اعبرائم ابؼبرونة الكبَتة
 ا دالالتػػوف ؽبػكػأو أف ي، ددةػػَت ؿبػة غػامػارات عػو عبػع تامينػم، ةػ يػة التنفيػت إُف البلئحػ ا الفعػاف ىػت يف بيػػوبي
 وإمكانية مشولو صور اغبالة أو اتملة لبلعتداء على البيئة. وضع قيد على تفسَت مدلوؿ الفعت اجملـرهبدؼ عدـ ، ةػلفػـبت

واُف إاثرة ، ىاكن اؼبادي يف اعبريبة يف بعض صور إُف عدـ وضوح الر  أدى ى ا األسلوب التشريعي إف اتباع
إُف عدـ اليقُت يف ذبرٔف الفعت وإشكاالت إضافة ، مشكبلت تصت دبدى دستورية بعض اعبرائم اليت نص عليها اؼبشرع

قد  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة تطبيق النص القانوٓف ن را لغموض بعض النصوص ووجود احتماالت لتأويلها وإذا كاف الفعت يف 
 1.أاثر ى ه اؼبشكبلت فاف النتيجة اإلجرامية اؼبًتتبة قد أاثرت عدة مشكبلت

 يف اعبريبة البيئية  عناصر الركن اؼبادي واؼبتكوف من السلوؾ اإلجراميومن  بلؿ مامت عرضو سنحاوؿ التطرؽ إُف
إضافة إُف دراسة ، (الفرع الثاينوى ا يف ) يف اعبريبة البيئية كما سنتطرؽ إُف النتيجة اإلجرامية،  (الفرع األولوى ا يف )

 (.الفرع الثالث)وى ا يف يف اعبريبة البيئية العبلقة السببية بُت السلوؾ والنتيجة اإلجرامية 

                                                           
للحدود الدوؿ والقارات ال سيما جرائم تلويث البيئة اؽبوائية، وذل  إُف صعوبة السيطرة على اؽبواء وعدـ القدرة على تاييق  سبيز اعبرائم البيئية أبهنا جريبة عابرة*

 بفكرة اغبدود. تتأثرفالبيئة اؽبوائية ال ، حيزه ابتساع مسرحها
 .67اشرؼ توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص-1
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 يف اجلرمية البيئية الفرع األول: السلوك اإلجرامي

 على البيئة بقدر تنوع وتعدد العناصر اؼبختلفة ؽب ه القيمة االجتماعية ؿبت تتنوع األفعاؿ اليت تشكت اعتداءً 
أو سليب عمدي  ايبإهبسواء كاف بنشاط ، فكت عنصر منها يتعرض لبلعتداء بصورة ـبتلفة عن غَته من األفعاؿ، التجرٔف
 1.فالسلوؾ اإلجرامي ىو كت حركة تصدر من اعبآف مؤدية إُف اإلضرار ابؼبصلحة امية، 

،  طائلة العقابوابلتاِف ربدد كت جريبة من اعبرائم اؼبنصوص عليها صورة النشاط اؼبادي اؼبتطل  حىت يقع ربت 
على الرغم من صعوبة ربديد ، يتم على أساسو التجرٔف كما للقوانُت اػباصة دورىا يف ربديد النموذج القانوٓف ال ي

اعبرائم البيئية ىت ىي من اعبرائم البسيطة أـ من جرائم االعتياد ن را لتعدد صور االعتداء على عناصر البيئة وأف السلوؾ 
 2.معينة زبتلف عن اعبرائم األ رى خبصائصيتسم 

وىناؾ من اعبرائم ، ي دبجرد إتياف السلوؾ اإلجراميويبكن القوؿ أف ىناؾ من اعبرائم ماتعترب بسيطة تنته
ومثاؿ ذل  يعاق  القانوف على من ياع فوؽ أسطح ، مايشًتط القانوف تكرار السلوؾ حىت تكوف ربت اؼبساءلة

كما عاق  من وبدث ضجيجا يزعج السكاف  ،  وجدراف منزلو مواد مركبة من فابلت البهائم فبا يار ابلصحة العامة
 3.ء ويتاح لنا أهنا من اعبرائم البسيطة اليت تتم دبجرد إتياف السلوؾ اإلجراميكجريبة الاوضا

 377من اؼبادة  2فالفقرة ، لكن ى ا اليبنع من وجود جرائم أ رى ال يساؿ عن مرتكبها حىت تتكرر عدة مرات
لقانوف اؼبتعلق حبماية هنر ك ل  ا،  من قانوف العقوابت اؼبصري ذبـر فعت من أنبت يف تن يف وإصبلح اؼبدا ن أو األفراف

حيث أف اإلنباؿ يف تن يف اؼبدا ن ، جرائم االعتيادالنيت واجملاري اؼبائية من التلوث وحس  اؼبشرع فاف ىاتو تعترب من 
ولكن االعتياد على سلوؾ سليب وليس بفعت ، واألفراف سيستوج  تكرا ر ى ا االمتناع فبا يشكت نوعا من االعتياد

 نتصور ربقق جرائم االعتياد بسلوؾ سليب. فبا هبعلنا إهبايب

                                                           
 قسم اغبقوؽ،والعلـو السياسية اغبقوؽاؼبعنوي عن جريبة تلويث البيئة، م كرة مقدمة لنيت شهادة اؼباجستَت، كلية  ابموف لقماف، اؼبسؤولية اعبنائية للشخص -1

 .46، ص2012جامعة قاصدي مرابح ورقلة 
جامعة  قسم اغبقوؽ،لعلـو السياسيةوا اغبقوؽبركاوي عبد الرضباف، اغبماية اعبزائية للبيئة، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، زبصص علـو جنائية، كلية  -2

 .136، ص2016/217سيدي بلعباس، 
 .84ص، 2005نور الدين ىنداوي، اغبماية اعبنائية للبيئة، دراسة مقارنة، دار النهاة العربية، القاىرة،  -3
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نو إذا أتكدت وزارة الصحة عن طريق أأما خبصوص جرائم تلويث هنر النيت حبس  القانوف وال ي يف ؾبملو قاؿ 
ففي ى ه اغبالة ، عليها معاملها أف السوائت اليت تصرؼ يف ؾباري اؼبياه ليست من اؼبواصفات اليت أعطى التصريح بناءً 

 أشهر الزباذ الوسائت البلزمة لعبلج اؼبخلفات لتطابق اؼبواصفات. 3الشأف ؼبدة يعطى صاح  

وابلتاِف تكوف طبيعة ى ه ، ويتاح أف فعت صرؼ أو إلقاء ـبلفات يف ؾباري مائية اليتم ذبريبو دبجرد إتيانو
 1.جرائم االعتياد اعبريبة من

على كبو ـبالف حيث انو من النادر أف تدين ااكم  ورغم ى ا التحليت القانوٓف إال أف اؼبقتايات العملية تسَت
جان  من الفقو  ما أيده وى ا ، حيث وج  تكرار الفعت أكثر من مرة، بعض أفعاؿ البيئة إذا ارتكبت للمرة األوُف

عبرائم اؼباسة القانوف البيئة وال ي اصدر يف ى ا الشأف يف فقرتو الثانية إُف أف األورويب على توصيات اجمللس  بناءً الفرنسي 
من جرائم العادة سواء ابلن ر إُف الوسائت اؼبتبعة الرتكاب الفعت أـ إُف األضرار اليت تنتج عنو حيث عند وجود ابلبيئة 

ربكم بو ااكم فورا بت يقتاي األمر تكرار ى ا الفعت بصورة ذبعلو فاعبل  يكوف اؼبسؤولية اعبنائية وال فعت ضوضاء ال
 .معتادً 

صدور فعت يشكت تلويثا للفااء فقد جرى العمت على إلزاـ اؼبؤسسة اليت يسب  نشاطها يف ومن ذل  أف 
 تلوث فاائي أف تغَت من مواصفات التشغيت بصورة سبنع التلوث مع جزاءات معينة متدرجة تصت غبد الغلق.

جرٔف يلحقها دبجرد ولكن بطبيعة اغباؿ ىناؾ ؾبموعة من اعبرائم اليتصور أف تكوف من جرائم العادة بت أف الت
 2.ارتكاب فعت واحد مثت جريبة ذبريف األراضي الزراعية وى ا راجع إُف  طورة الفعت الواحد والنتيجة اؼبًتتبة

وإذا  ، ف السلوؾ اإلجرامي ىو النشاط اؼبادي اؼبكوف للم هر اػبارجي للجريبةيبكن القوؿ أب ،ويف ى ا الصدد
إال أهنا من اؼبمكن أف تقع بسلوؾ ، إهبايبيها اعبريبة البيئية الترتك  إال بسلوؾ كاف األصت أف اعبرائم على العمـو دبا ف

بُت  كما أي   صورة مباشرة كإضافة مواد ملوثة أو إد اؽبا إُف الوسط البيئي دوف تد ت وسيط،  سليب كالًتؾ أو االمتناع
 ت عنصر وسيط بُت الفعت واؼبادة اؼبلوثة  و بصورة غَت مباشرة بتدأ، الفعت واؼبادة اؼبلوثة كتفريغ النفط يف البحر

 3.كاإلشعاعات النووية نتيجة اؼبتفاعبلت اؼبشكلة لكمية ضخمة متنقلة عرب الرايح ؿبدثة التلوث اإلشعاعي

                                                           
 .85نور الدين ىنداوي، مرجع سابق، ص -1
 .86نفس اؼبرجع السابق، ص -2
 .134، ص2018 ،26ع  ئم اؼباسة ابلبيئة، مركز جيت البحث العلمي، ؾبلة جيت األحباث القانونية اؼبعمقة،عيسى علي، اإلطار الناام للجرا-3
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غَت أف ىناؾ من يرى أف ارتكاب اعبريبة البيئية بطريق االمتناع اليبكن االعتداد بو إال اذا وجد نص هبـر ى ا 
ف صح لقياـ اؼبسؤولية اؼبدنية فقد إذل  أف مثت ى ا الارر و ، نو اليكفي وجود ضرر ؼبساءلة اؼبمتنعأدبعٌت ، االمتناع

 1.اليكفي لتوقيع العقوبة على من تسب  إبحداثو عن طريق االمتناع

، ةامي ةحاؼبصلدد ػ ورة وهتػة اػقع النتيجػػليب تػأو الس يبااإلهبن ػت من اؼب هريػو أف كػظ يف ذل  ىػن اؼببلحػػلك
ويف ى ا الشأف حاوؿ اؼبهتموف بشؤوف البيئة تقسيم ، على البيئة وؽب ا وج  اإلحاطة أبنواع السلوؾ ال ي يبثت اعتداءً 
 عناصرىا وربديد كت اعتداء يبثت جريبة ضد البيئة.

حيث ، دقيقة مسألةف ضبايتها وربديد أنواع السلوؾ الاار يعد إغَت أف ى ه العناصر سبتاز ابلتعقيد ومن مث ف
زباع للكثَت من البحوث والتجارب العلمية اؼبتطورة اليت تكشف اؼبزيد من األنشطة الصناعية والتجارية اليت تًتت  عنها 

 .ماار ابلبيئة

اثره فبتدة يف اؽبواء أو اؼباء أو الًتبة وينتقت من مكاف حدوثو إُف آكوف ،  كما يعد التلوث أىم اعتداء على البيئة
 أماكن أ رى.

وقد يكوف السلوؾ اإلجرامي مرتكبا ضد الطبيعة واليت تعد يف حد ذاهتا عنصرا أساسيا من عناصر البيئة 
واألضرار هبا يشكت جرما  اصة عند اعتبار الطبيعة أساسا لكت ماىو بيئي وليس ؾبرد أف الطبيعة مفهـو يقتصر على 

 2.الثروات الطبيعية كاألرض واؼبياه والغاابت واغبيواانت

السلوؾ أو سلبيتو ليس  إهبابيةف البحث يف طبيعة السلوؾ اؼبكوف عبرائم العدواف على البيئة من انحية إمث ف ومن
ت ػاب الفعػو كبو ارتكػم يف سعيػة اؼبتهػدى مسؤوليػد مػو ربديػوقف عليػا أف ذل  يتػاؼبػط، ةػػن األنبيػاؿ مػػ ري  ػث نػػػببح

 أو االمتناع عنو.

 

أما السلوؾ السليب فيعٍت ، إتياف حركة عاوية ؽبا اثر ملموس يف العاَف اػبارجي هبايباإلويقصد ابلسلوؾ 
 :اإلحجاـ عن إتياف نشاط أمر بو نص القانوف ويف ى ا الصدد سنتطرؽ إُف مايلي

                                                           
 .389نوار دىاـ مطر الزبيدي، مرجع سابق، ص -1
 .390نفس اؼبرجع السابق، ص - 2
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تلويث  شأنونشاط مادي  ارجي ينهي عنو القانوف من  يتحقق السلوؾ اإلجرامي يف جرائم تلويث البيئة بكت
 شأنوإذ أف اؼبشرع اؼبصري هبـر كت نشاط من ، 1السمة الغالبة  إهبايبيعترب ارتكاب جرائم التلوث البيئي بسلوؾ و ، البيئة

أو التخلص منها يف مياه البحر للمحاف ة على نقاء ى ه اؼبياه من التلوث  اؼبواد تسرب أو انبعاث أو تفريغ ألي نوع من
 .اؼبتعلق حبماية البيئة1994 لسنة 4دبقتاى اؼبادة األوُف من القانوف رقم 

كما هبـر إلقاء أو معاعبة أو معاعبة أو حرؽ القمامة أو اؼبخلفات الصلبة يف غَت األماكن اؼبخصصة ل ل  
 2.من ذات القانوف 39بعيدا عن اؼبناطق السكنية والصناعية والزراعية واجملاري اؼبائية دبقتاى اؼبادة 

ى ا القانوف يف فبارستها ألنشطتها انبعاث أو تسري  ملواثت  اػباضعة ألحكاـ اؼبنشآتكما وب ر على 
 3.تتجاوز اغبد اؼبسموح

فقد أاتحت ، اؼببالغ يف شدهتا وصرامتها اإلهبايباهرت العديد من أشكاؿ السلوؾ ، وأما عن الوضع يف فرنسا
اػباصة دبنع إلقاء أو رمي  1829فريت أ 25من القانوف الصادر يف  255ؿبكمة النقض الفرنسية إبعادة صياغة اؼبادة 

ا اإلضرار ابألظباؾ يف مياه األهنار لتشمت اإللقاء إضافة إُف أفعاؿ النشر أو الًتؾ ألي مواد ضارة تتسرب شأهنمواد من 
 4.يف اجملاري اؼبائية

ؿ نص  بل ابلبيئة مناؼبتعلق ابؼبساس  اإلهبايبقد تطرؽ إُف السلوؾ  وابلرجوع إُف اؼبشرع اعبزائري نبلحظ أبنو
التنمية اؼبستدامة "يبنع كت ص  أو طرح للمياه اؼبستعملة  إطاراؼبتعلق حبماية البيئة يف  10-03من القانوف  51اؼبادة 

يف اؼبياه اؼبخصصة إلعادة تزويد طبقات اؼبياه اعبوفية ويف اآلابر واغبفر وسرادي  ، أاي كانت طبيعتها، أو رمي للنفاايت
 5.ا"ج ب اؼبياه اليت غَت زبصيصه

كاف صادرا من  وسواءً ، كت مايصدر عن اعبآف أاي كاف شكلو أو مصدره  اإلهبايبكما يبكن أف يكوف السلوؾ 
 هبرمها اؼبشرع النتيجة اليتت الصناعية ابعتباره الفعت اؼبادي اؼبؤدي إُف ربقيق آاإلنساف أو من أنشطة اؼبؤسسات واؼبنش

                                                           
 .64، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد  -1
 .81، مرجع سابق، صساميؿبمػد حساـ  -2
على انو "تلتـز اؼبنشآت اػباضعة ألحكاـ ى ا القانوف يف فبارستها ألنشطتها بعدـ انبعاث  1994لسنة  04من القانوف البيئي اؼبصري رقم  35تنص اؼبادة  -3

 دبا هباوز اغبدود اؼبسموح هبا يف القوانُت والقرارات السارية وما ربدده البلئحة التنفي ية ؽب ا القانوف ".، أو تسري  ملواثت للهواء
 .65، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد  -4
اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر رقم  2003جويلية  20واؼبؤرخ يف ، 2003يوليو  19اؼبماي يف  10-03من القانوف  51اؼبادة  -5
43. 
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ُف اعتبارات تتعلق ابؼبصلحة اعبماعية إو ، على عناصر البيئة وإ بلؿ توازهنا من  بلؿ ذبريبو ألفعاؿ قد تؤدي إُف االعتداء
ابعتبار أف االعتداء على البيئة يبثت اعتداء على حق من اغبقوؽ ، ف يشمت اػبطر اؼبلموس أو اجملردأب، اؼبعنية ابلتجرٔف

 1.اإلنسانية

عُت يفرضو القانوف دوف اشًتاط ربقق نتيجة يتحقق السلوؾ السليب يف جرائم تلويث البيئة ابالمتناع عن فعت م
 اؼبنشأةكاف يفرض القانوف على صاح  ،  2ملـز بو قانوان إهبايبإجرامية مادية معينة أو إحجاـ شخص عن إتياف فعت 

والتدابَت البلزمة غبماية العاملُت تنفي ا لشروط السبلمة والصحة اؼبهنية من ا تيار ؼبعدات سليمة  ابزباذ االحتياطات
 3.أب   االحتياطات تتحقق اعبريبة بسلوؾ سليب عن االلتزاـ اؼبنشأةصاح   ودبجرد امتناع، آالت مناسبةو 

فرن  أو ابغببس مدة تًتاوح مابُت  5000إُف  500وأما الوضع يف فرنسا فيعاق  القانوف بغرامة تًتاوح مابُت 
أو رمي أو ترؾ مواد ضارة تتسرب إُف اجملاري  عشرة أايـ إُف سنة أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت كت شخص يقـو إبلقاء
 4.بعملية تكاثرىا أو بغ ائها اؼبائية بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة ابلتفاعت مع غَتىا لئلضرار ابألظباؾ أو

-03انوف ػمن الق 102ادة ػص اؼبػاورد يف نػػة مػئػة لتلويث البيػػم السلبيػمن اعبرائػنو ضأد ػع اعبزائري قبػويف التشري
ة دوف أف وبصت على تر يص اؼبنصوص أفهي تسلط العقوبة على كت شخص يستغت منش، اؼبتعلق حبماية البيئة 10

إُف حُت اغبصوؿ على  اؼبنشأةوهبا هبوز للمحكمة أف تقاي دبنع استعماؿ ، من ذات القانوف 19عليو يف اؼبادة 
 .20و19الًت يص ضمن الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 

حس  أنبيتها وحس  األ طار أو اؼباار اليت تنجر عن ، اؼبصنفة اؼبنشآت"زباع  :19ؼبادة وتنص ا
لًت يص من الوزير اؼبكلف ابلبيئة والوزير اؼبعٍت عندما تكوف ىده الر صة منصوصا عليها يف التشريع اؼبعموؿ ، استغبلؽبا

اليت  اؼبنشآتئيس اجمللس الشعيب البلدي اؼبعٍت زباع لتصريح لدى ر و ، ، ومن الواِف أو رئيس اجمللس الشعيب البلديبو
 5."التتطل  إقامتها دراسة أتثَت وال موجز التأثَت

                                                           
 .32اشرؼ ىبلؿ توفيق، التحقيق يف اعبرائم البيئية، مرجع سابق، ص -1
 .423، ص2017، جواف 09، السلوؾ اإلجرامي يف اعبريبة البيئية، ؾبلة البحوث العلمية يف التشريعات البيئية، جامعة تيارت، ع زعميش حناف -2
 .65، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد  -3
 .67، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد  -4
 ، مرجع سابق.10-03من القانوف  19اؼبادة  -5
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اؼبصنفة ابستصدار ى ه الًتا يص من  اؼبنشآتنو يف حالة امتناع أصحاب أويتبُت من  بلؿ استقراء ى ه اؼبادة 
 .يب ـبالف للقانوففهو ب ل  يقـو بسلوؾ سل، اؼبنصوص عليو التصنيفاعبهات اؼبختصة حس  

حيث فرض على األشخاص ، ف اؼبشرع اعبزائري أبدى نوعا من اغبرص من  بلؿ توسعو يف ؾباؿ التجرٔفأو 
 .1التزامات وتدابَت ؿبددة دوف التقيد بتحقق النتيجة اؼبنشآتو 

ف كاف ى ا إو ، اوابلتاِف فاالمتناع ليس عدما أو فراغا وإمبا ىو كياف قانوٓف لو وجوده وعناصره اليت يقـو عليه
 2.نو موجود قانوٓف لو كيانوأأي  إهبابيةاالمتناع من الناحية اؼبادية ااىرة سلبية فهو من الوجهة القانونية ااىرة 

ويبقى ذبرٔف األفعاؿ اؼباسة ابلبيئة ، ف تنوع األفعاؿ اؼبشكلة العتداء على البيئة بقدر تنوع العناصر ؿبت التجرٔفإو 
طائلة  ـ غَت عمدي وى ا لاماف البقاء ربتأأو سلبيا عمدي  إهبابياسواء كاف نشاطا يتحدد بشمولية التشخيص 

 العقوبة.

إُف ماجاء يف الشريعة اإلسبلمية فقياـ  شارةإ وذل  يفوالسليب  اإلهبايبيتسع السلوؾ يف اعبريبة إُف النشاط 
مر الشارع خبفض الصوت إذ يقوؿ شخص إبزعاج األفراد أبصوات منكرة مستخدما آالت مكربة للصوت ابؼبخالفة أل

ْلَحِمٌِرَۖ: ﴿عز وجت
ُِ۬ ِتلََصْوُتا ََلْصَوَٰ أَنَكَراَِ۬ إِنَّ  .3﴾َواْغُضْضِمنَصْوتَِنَۖ

ف ين م أحكاما تعزيرية ربمي اجملتمع اإلسبلمي من التلوث السمعي يعاق  فه ا النهي يسمح لوِف األمر أب
ومن تطبيقاتو ىروب مريض دبرض  طَت من مكاف  اإلهبايبتصور للسلوؾ كما يرد أياا يف الشريعة اإلسبلمية ،  مرتكبها

بقية »: حجزه فباينتج عنو أضرار ابلبيئة من الناحية الصحية إذ روي عن أسامة بن زيد أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الطاعوف فقاؿ
خترجوا منها، وإذا وقع أبرض ولستم  رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بين إسرائيل، فإذا وقع أبرض وانتم هبا فال

إذ هبوز اغبجر الصحي على ، والفتاكة اغبديثةويبكن القياس على الطاعوف كافة األمراض اؼبعدية ، «هبا فال هتبطوا عليها
 .4إهبابيااؼبريض فاف ىرب من اغبجر يكوف مرتكبا سلوكا 

                                                           
 .36سابق، صتونسي صربينة، مرجع  -1
 .33اشرؼ ىبلؿ، التحقيق يف اعبرائم البيئية، مرجع سابق، ص -2
 .18اآلية  من سورة لقماف -3
 .50ؿبمود صاٌف العادِف، مرجع سابق، ص -4
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يث البيئة ابلقاذورات ـبالفا أمر رسولنا الكرٔف للجرائم البيئية قياـ شخص بتلو  اإلهبايبومن التطبيقات للسلوؾ 
ويبكن القياس على الرباز كت مادة ينتج عنها ، «والظل، وقارعة الطريق، الرباز يف ادلوارد، اتقوا ادلالعن الثالث»ملسو هيلع هللا ىلص 

ف  الف إف، ا تلويث البيئةشأهنتلويث البيئة وهبوز لوِف األمر على ضوء مصاٌف اجملتمع أف ينهي عن إلقاء أي مادة من 
 .يشكت مع الركن اؼبعنوي جريبة تعزيرية إهبايبشخص ما ى ا النهي يكوف مرتكبا لسلوؾ 

إذ أف ذل  ، كما يبكن أف ترتك  اعبريبة البيئية بسلوؾ سليب كامتناع الطبي  عن تطعيم الناس ضد مرض معد
ة من مرض الطاعوف ويبكن لوِف األمر أف يقيس عليو وياع األحكاـ البلزمة ىبالف حديث رسوؿ ه ملسو هيلع هللا ىلص اؼبتعلق ابلوقاي

للوقاية فإذا تامن ى ه األحكاـ إلزاـ األطباء بتطعيم الناس ضد األمراض وأي امتناع منهم إذا توفر الركن اؼبعنوي جريبة 
 1.تعزيرية

 

 يف اجلرمية البيئية الفرع الثاين:النتيجة اإلجرامية

قيقة اليت يصع  إثباهتا يف جرائم االعتداء على البيئةىو عنصر النتيجة اليت يبكن أف تتحقق من من اؼبسائت الد
فعكس ، وى ا راجع إُف طبيعة ى ه اعبرائم وما يتحقق عليها من نتائج، جراء ارتكاب فعت من األفعاؿ اؼبارة ابلبيئة

أما خبصوص ، اؽ روح إنساف أو إصابتو بعاىة مستديبةاعبرائم التقليدية اليت تًتت  عليها نتائج مادية ملموسة مثت إزى
كما يبكن أف تتحقق النتيجة يف ،  اعبرائم البيئية فالوضع ـبتلف فقد ال تتحقق النتيجة يف أواهنا وإمبا يكوف ذل  بعد فًتة

 2.مكاف حدوث الفعت وقد تتحقق يف مكاف آ ر دا ت الدولة أو  ارجها
 اءً اب اعبنائي اتقػػرع العقػػرر اؼبشػػ ي يقػػي والػػلوؾ اإلجرامػػى السػػ  علػػ ي يًتتػػر الػػي األثػػة ىػػة اإلجراميػػفالنتيج

 3.فهي سبثت العدواف ال ي يناؿ اؼبصلحة أو اغبق ال ي يقرر لو القانوف ضباية جنائية، لو

وتشكت تطور اآلاثر ، سببيةوتعد النتيجة اإلجرامية اؼبرحلة األ َتة يف التسلست السبيب ال ي تقـو بو العبلقة ال
 4.اؼبباشرة للفعت وتاخمها مث تبلورىا يف صورة واقعة معينة

                                                           
 .51نفس اؼبرجع السابق، ص -1
 .91نور الدين ىنداوي، مرجع سابق، ص  -2

 .33، ص2006لبناف بَتوت،، منشورات اغبليب اغبقوقية، 1، ط الد صباؿ رستم، التن يم القانوٓف للبيئة يف العاَفد ػؿبم3-
 .278عادؿ ماىر االلفي، مرجع سابق، ص -4
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ربديد ماىية النتيجة كعنصر يف الركن اؼبادي وتراوح بُت مدلولُت للنتيجة احدنبا بشأف وقد ا تلف الفقو اعبنائي 
 .مادي واآل ر قانوٓف

أثر للسػػػػػلوؾ ػػػػػػػارجي اؼبلمػػػػػوس كػػػػػػػاَف اػبػػػػػػػػدث يف العػػػػػػػ ي وبػػػػػػػَت الػػػػػػػغيارة عػػػػػن التػػػػػػػادي عبػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػة يف مدلوؽبػػػػػػػػػفالنتيج
 1.أدى إليها برابطة سببية مادية ابلنتيجة اليتوال ي وبتم ارتباط السلوؾ ، راميػػاإلج

مث صارت على كبو آ ر ، دبعٌت أف األوضاع اػبارجية كانت على كبو معُت قبت أف يصدر ى ا السلوؾ
ومن أمثلة ذل  جريبة القتت كاف اجملٍت عليو حيا ،  من وضع إُف وضع ىو النتيجة دبدلوؽبا اؼباديبعدصدوره وى ا التغيَت

 .قبت ارتكاب اعبآف فعلو مث أصبح ميتا بعدىا ومن مث كانت الوفاة ىي النتيجة يف القتت

موجودة يف حيازة  ة غَتاػبطر أف تكوف اؼبادة  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ومن أمثلة ربقق النتيجة هب ا اؼبفهـو يف 
أو يف جريبة قتت الطيور أي كاف الطَت حيا ، النفاايت اػبطرة جريبة تداوؿمث د لت حيازتو بعد تداوؽبا وذل  يف ، اعبآف

 2.قبت ارتكاب الفعت عليو مث صار ميتا بعدىا

ومن جهة ، بعض اعبرائم قد تكوف شرطا لتماـ اعبريبة يف ايف أهن،من جهة،وت هر أنبية النتيجة دبدلوؽبا اؼبادي
العقوبة كتغيَت وبدث بعد ارتكاب الفعت اعبرمي اؼباس والاار ابلبيئة وربديد األثر اؼبادي  تحديدا لمعيار  ت هرقد ، أ رى

 3.ؽب ا السلوؾ

وىنا ، ففي النتيجة كشرط لتماـ اعبريبة أحياان يشًتط اؼبشرع حدوث نتيجة معينة مادية وبغَتىا التقـو اعبريبة
 .التفرقة بُت اعبرائم اؼبادية أو جرائم النتيجة وبُت جرائم السلوؾوج  

، ات اػبطرةػم السلوؾ اليقيم اؼبشرع وزان للنتيجة اليت ترتبت على الفعت ومثاؿ ذل  جريبة تداوؿ النفايػػجرائ يػفف
صلة يف غَت األماكن إلقاء أو معاعبة قمامة أو ـبلفات ، حيازة طيور برية أو نقلها يف غَت األحواؿ اؼبر ص هبا

مرور السفن اليت ربمت النفاايت النووية يف ، اؼبنشأةعدـ ااف ة على اغبدود اؼبقررة لدرجة اغبرارة والرطوبة يف ، اؼبخصصة

                                                           
 .95، مرجع سابق، صساميؿبمػد حساـ  -1
 .279عادؿ ماىر االلفي، مرجع سابق، ص -2
 .128، ص2016، 04ع  ،38 مجلدراسات العلمية، عبد القادر ىباش،  صوصية الركن اؼبادي للجرائم اؼباسة ابلبيئة، ؾبلة جامعة تشرين للبحوث وا-3
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اؼبياه اإلقليمية ففي ى ه الصور اؼبختلفة َف يعتد اؼبشرع يف التجرٔف إال بوقوع السلوؾ وَف يتطل  توفر أي نتيجة من أي 
 1.نوع

ف اىتماـ اؼبشرع ينص  أساسا يف النتيجة دوف االىتماـ بصورة الفعت ال ي أفاى إُف إما يف اعبرائم اؼبادية فأ
فإزىاؽ روح اغبيواف ىو النتيجة اليت يرمي اؼبشرع إُف اغبيلولة دوف ، ى ه النتيجة ومثاؿ ذل  جريبة قتت حيواانت برية

 .وقوعها

يف كثَت من  ،أف اؼبشرع يعتد حيثأنبية من  ومعيار لتحديد العقوبة لمدلوؽبا اؼبادي ك النتيجة يف ويبقى أثر
أف  ،ومن حيثومن مث ربديد ما إذا كانت جناية أو جنحة أو ـبالفة ،سامةاعبابلنتيجة اؼبادية كمعيار لتقدير  ،األحياف

 2.اؼبشرع قد يشدد العقوبة يف بعض اعبرائم إذا ترت  على اعبريبة ربقق نتيجة معينة

لنتيجة يف جانبها القانوٓف فهي االعتداء على اؼبصلحة اليت وبميها القانوف سواء أدى ى ا االعتداء إُف أما ا
(والتطرؽ أوالوعليو سنحاوؿ التعرض للنتيجة اإلجرامية الاارة يف)، اإلضرار ابؼبصلحة اؼبعتدى عليها أو هتديدىا ابػبطر

 .(اثلثاُف النطاؽ الزمآف واؼبكآف وى ا يف)كما نتطرؽ إ ،(اثنياللنتيجة اإلجرامية اػبطرة يف )

 يف اجلرمية البيئية أوال:النتيجة اإلجرامية الضارة

دبعٌت أهنا من جرائم السلوؾ واليت تتحقق ، تقـو بعض جرائم تلويث البيئة وتتكامت أركاهنا ابعتبارىا جرائم الارر
 3.ددة كأثر للسلوؾ اإلجرامي الصادر عن اعبآفواليت سبثت نتيجة مادية ؿب، فيها النتيجة الاارة ابلوقوع فعبل

وتعترب النتيجة الاارة عنصرا أساسيا يف النموذج القانوٓف للجريبة فهي تتمثت يف ربقق الارر الفعلي على 
وىنا يعد النص القانوٓف ىو األساس يف ربديد تل  النتيجة يف كت جريبة من جرائم ، اؼبصلحة اليت أراد اؼبشرع ضبايتها

 .وثالتل

 

                                                           
 .93اشرؼ توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص-1
 .95نفس اؼبرجع السابق، ص-2
جامعة،  قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية اغبقوؽالقانونية للوقاية من تلوث البيئة، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، كلية  اآللياتبوزيدي بوعبلـ،  -3

 .250، ص2017/2018ف، تلمسا
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كما يشمت  ،  ويشمت الارر البيئي يف التشريع اؼبصري اإلضرار ابلكائنات اغبية أو اآلاثر واستنزاؼ اؼبوارد الطبيعية
 1.يؤدي إُف التأثَت على فبارسة اإلنساف غبياتو الطبيعية أو التأثَت على البيئة ذاهتا كت ما

 2003ار الغَت مباشرة يف قانوف ضباية البيئة لسنة وذبدر اإلشارة أف اؼبشرع اعبزائري ألوؿ مرة يشَت إُف األضر 
ال ي كاف اليعًتؼ إال ابلارر اؼبباشر من ، وعليو يبلحظ تطور يف سياسة التشريع اعبزائري، فيما ىبص األضرار البيئية

 . ت القواعد العامة اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدٓف

 و أعطى عبمعيات الدفاع عن البيئة حق التعويض عنقبد ان، 10-03من قانوف  37وابلرجوع إُف نص اؼبادة 
وابلتاِف قبد أف ، األضرار اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة اليت تصي  قاعدة اؼبصاٌف اعبماعية اليت سبثت اإلطار اؼبعيشي لؤلشخاص

العًتاؼ اؼبشرع اعبزائري من  بلؿ ى ا القانوف أدرؾ الطبيعة اػباصة للارر البيئي و اصيتو غَت اؼبباشرة ف ى  اب
 2.بارورة تعويض ى ه األضرار عن طريق صبعيات الدفاع عن البيئة واليت تعترب اؼبمثت القانوٓف

، ر للسلوؾ الصادر عن اعبآفػأثػة كػة إجراميػوافر نتيجػوف بتػي تكػلويث البيئػم التػارة يف جرائػجة الاػالنتي قػف ربقأو 
ئم تلويث البيئة البحرية تتحقق إبلقاء مواد زيتية يف مياه البحر بكيفية فجرا، حىت يبكن القوؿ بقيامها وبتكامت أركاهنا

 .يًتت  عليها ىبلؾ كائنات مائية أو نباتية حبرية

أو تػػػؤدي إُف ، كمػػػا عبػػػرائم تلويػػػث اؽبػػػواء تكػػػوف بتسػػػري  غػػػازات سػػػامة أو أد نػػػة بكيفيػػػة تلحػػػق ابلصػػػحة العامػػػة
 3.حدوث نتيجة معينة يف العاَف اػبارجي كأثر للسلوؾ فكلها جرائم تتطل ، ىبلؾ حيواانت أو تلف نبااتت

لكن لقياـ وتكامت الكياف القانوٓف للجريبة البيئية وج  أف يتحقق التلوث البيئي ال ي حدده اؼبشرع البيئي وفق 
طبيعية وبُت يبكن أف وبدثو السلوؾ اإلجرامي من ضرر فعلي ابلبيئة ال دبعٌت أف يتم التفرقة بُت ما، مبوذج قانوٓف للجريبة

 .النتيجة اإلجرامية اليت يتطل  اؼبشرع البيئي ربققها لقياـ البنياف القانوٓف للجريبة

                                                           
 .281عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -1
على انو يبكن للجمعيات اؼبعتمدة قانوان فبارسة اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا للطرؼ اؼبدٓف خبصوص الوقائع اليت تلحق ضررا  10-03من قانوف  37تنص اؼبادة  -2

نها، وتشكت ى ه الوقائع ـبالفة لؤلحكاـ التشريعية اؼبتعلقة حبماية البيئة وربسُت اإلطار اؼبعيشي مباشرا أو غَت مباشر ابؼبصاٌف اعبماعية اليت هتدؼ إُف الدفاع ع
 وضباية اؼباء واؽبواء واعبو واألرض وابطن األرض والفااءات الطبيعية والعمراف ومكافحة التلوث.

 .88للمزيد ارجع أكثر: ضبيدة صبيلة، مرجع سابق، ص- 
 .68ص، جع سابقمر حسن الكندري، ؿبمػد  -3
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ا ػاهتػبلؿ دبكونػت يف اإل ػة يتمثػػي ابلبيئػػرر فعلػػي ضػػرامػوؾ اإلجػلػلف عن السػػور أف يتخػػن اؼبتصػو مػػنأإذ 
وذل  العتبارات متعلقة بصعوبة ، جرامية مكونة للبنياف اؼبادي للجريبةغَتاف اؼبشرع اليعتد هب ا الارر كنتيجة إ، ةػالطبيعي

 .اإلثبات أو ربديده

ذباوز اغبدود اؼبسموح هبا إعماال  إذا ـر انبعاث اؼبواد اؼبشعة يف اؽبواء إاَل ػالهب اؼبصري يػرع البيئػذل  أف اؼبش
نبعاث مواد مشعة يف اؽبواء يًتت  عليو ضرر فعلي ا أففعلى الرغم من ، من قانوف البيئة اؼبصري 43، 40، 36للمواد 

ن را ، إال أف اؼبشرع استوج  لقياـ ى ه اعبريبة أف تتجاوز ى ه اؼبواد اغبدود اؼبسموح هبا، يناؿ من اػبواص الطبيعية
 1.لصعوبة اإلثبات

ئة دبسايرة التشريع    يف ربديده لوقوع السلوؾ اجملـر ضد البيأقد وابلرجوع إُف اؼبشرع اعبزائري نبلحظ أنو 
حيث ، يف إطار التنمية اؼبستدامة اؼبتعلق حبماية البيئة 10-03من قانوف  47و46وذل  يف نص اؼبادة ، اؼبصري

ى ػُت علػػيتع، بلؾػة أو األمػػاص والبيئػػدا لؤلشخػػت هتديػػو تشكػػة للجػػانو عندما تكوف االنبعاث اؼبلوث 46تامنت اؼبادة 
 ا أو تقليصها.ػة ألزالتهػَت الاروريػاذ التدابػزبا اػُت فيهػاؼبتسبب

على الوحدات الصناعية ازباذ كت التدابَت البلزمة للتقليص أو الكف عن استعماؿ اؼبواد اؼبسببة  كما أوج 
 .إلفقار طبقة األوزوف

رامية يف قد حدد الارر أو وقوع النتيجة اإلج ويبلحظ من نص اؼبادة أف اؼبشرع اعبزائري مثت ن َته اؼبصري
فاالنتشار موجود بصورة أولية يف اعبو لكن اؼبشرع اعبزائري ، التلوث اعبوي بدرجة انتشار ى ه االنبعاث يف اعبو

لدرجة معينة من التهديد وتصبح تشكت ت لوؾ اجملـر وربطو بفكرة التهديد ؼبا تصت ى ه االنبعااثػاـ السػوج  لقيػاست
 .ؼبلوثة للجووليس دبجرد وجود ى ه االنبعاث ا، ضررا

" أف  :47ذات القانوف يف اؼبادة  السابقة من 46أكد اؼبشرع على ماجاء بو يف نص اؼبادة  ،ويف نفس السياؽ
والبخار واعبزيئات السائلة أو الصلبة يف اعبو وك ل   الغاز والد افاغباالت والشروط اليت يبنع فيها أو ين م انبعاث 

 2الشروط اليت تتم فيها اؼبراقبة".

                                                           
 .97، مرجع سابق، صساميؿبمػد حساـ  -1
 ، مرجع سابق.10-03، من القانوف رقم: 46،47اؼبواد:  -2
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تبُت من نص اؼبادة ى ا أف اؼبشرع اعبزائري ون را لصعوبة إثبات اعبريبة البيئية اؼبتمثلة يف تلويث اعبو قد حدد وي
أو تعديو نسبة مسموح هبا حيث نص كما جاء يف اؼبادة بوجود حاالت وشروط ، درجة معينة من جسامة الارر اغباصت

دبعٌت ، دد السلوؾ اجملـر ادد للنتيجة اإلجرامية اؼبتمثلة يف انبعاث الغازمعينة يف حالة ذباوزىا تقع اؼبساءلة العقابية أو وب
ن را لصعوبة إثبات الارر الفعلي وى ا ، أف اؼبشرع اعبزائري الهبـر انبعاث الغازات يف اعبو إال اذا ذباوزت اغبد اؼبسوح بو

 .الارر اليثبت إال بتجاوز اغبد اؼبسوح بو

فسلوؾ القطع يؤدي إُف القااء على ، 1قبد قطع أو قلع األشجار يف الوسط الغايب ومن بُت جرائم الارر البيئي
وارد ػأو تكسَت أو إتبلؼ اؼب ا إضعاؼشأهنك ل  جريبة استعماؿ مواد متفجرة أو كيميائية أو قتت ابلكهرابء من ،  الشجرة
وقد ، ة ىي حدوث أضرار ابؼبوارد البيولوجيةػلنتيجورة واػواد ؿب ػاؿ مػري ابستعمػد البحػو الصيػا ىػت ىنػفالفع، 2ةػالبيولوجي

فه ا األسلوب يف اجملاؿ البيئي ىو األكثر مبلءمة ػباصية الن اـ ، أصاب اؼبشرع حُت عدد النتائج الاارة وَف وبصرىا
 3.البيئي والتنوع البيولوجي

 يف اجلرمية البيئية النتيجة اإلجرامية اخلطرة:اثنيا

حيث يعاق  فيها ، لتجرٔف يف ؾباؿ ضباية البيئة الطبيعية لتشمت اعبرائم ذات اػبطروسع اؼبشرع البيئي نطاؽ ا
 .وبصرؼ الن ر على النتيجة اليت تًتت  عن ذل  ،مرتك  اعبريبة البيئية دبجرد إتياف السلوؾ

 ف َف يًتت  عن ذل  تلويث البيئة بصرؼإوحرصت العديد من التشريعات على ذبرٔف بعض أنواع السلوؾ حىت و 
وبغية اغبيلولة دوف االعتداء على عناصر البيئة ، الن ر على النتيجة وذل  لاماف أقصى ضباية ؼبكوانت ايط البيئي

 4.وللحفاظ على الكائنات اغبية

وضبايتها من احتماؿ ، حيث سبثت النتيجة اإلجرامية يف جرائم التعريض للخطر ؾبرد هتديد للمصلحة امية قانوان
حيث تثور أنبية ذبرٔف التعريض للخطر بصفة  اصة يف ؾباؿ التلوث ، وف استلزاـ اإلضرار الفعليالتعرض للخطر د

 .البيئي

                                                           
اؼبؤرخ يف  20-91اؼبعدؿ واؼبتمم ابلقانوف رقم  26، يتامن الن اـ العاـ للغاابت ج ر رقم 1984يونيو  23اؼبؤرخ يف  12-84، من القانوف 72اؼبادة  -1
 .62ر رقم  ج 1991ديسمرب  02

 .36، يتعلق ابلصيد البحري وتربية اؼبائيات، ج ر عدد 2001يوليو  3، مؤرخ يف 11-01، من قانوف 82اؼبادة  -2
 .82، صمرجع سابقلطاِف مراد،  -3
 .396نوار دىاـ مطر الزبيدي، مرجع سابق، ص -4
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حيث يبكن إثبات اؼبسؤولية ، ويف ى ا التجرٔف حت لبعض اإلشكاالت القانونية اؼبرتبطة كرائم تلويث البيئة
وذل  إبثبات اؼبسؤولية عن ارتكاب السلوؾ ، فيهااعبنائية عن ارتكاب بعض ى ه اعبرائم اؼبتسمة بصعوبة إثبات الارر 

 دوف النتيجة.

ف القاضي اعبنائي يكوف يف منأى عن الد وؿ يف مشكلة إثبات ربقق النتيجة كشرط الكتماؿ الركن إومن مث ف
ؤولية بدوف وب ل  ربدد اؼبس، اؼبادي يف اعبريبة و اصة يف ات صعوبة إثبات العبلقة السببية بُت السلوؾ والنتيجة الناصبة

 1.حبث يف إثبات العبلقة

 : وترجع ك ل  أنبية ذبرٔف األفعاؿ اػبطرة يف جرائم تلويث البيئة لؤلسباب التالية
 .أف ذبرٔف األفعاؿ اػبطرة يسهت إثبات اؼبسؤولية اعبنائية عن جرائم التلويث اليت تتصف بصعوبة إثبات الارر 
  يبثت حبل مبلئما للعديد من اؼبشاكت وأنبها ، يف مع م اعبرائمأف األ   بفكرة التعريض للخطر كأساس للتجرٔف

إثبات عبلقة السببية بُت السلوؾ اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية يف ى ه اعبرائم وذل  ن را لصعوبة الارر  مسألة
 2وك ا لتعدد مصادر التلويث وعدـ وجود رابطة بينها أحياان.، مصدره بدقة كافية وإثباتيف حد ذاتو 

 أمثلة ذبرٔف النتيجة اػبطرة على البيئة مانص عليو اؼبشرع من ذبرٔف استعماؿ مبيدات واستخدامها دوف  ومن
حبيث تصبح جريبة اعبريبة اتمة دبجرد استخدامها دوف أف يوقف ذل  على وقوع ضرر ، اغبصوؿ على تر يص

 3رد اؼبهدد للًتبة ابلتلويث.مادي اليشًتط فيو اؼبشرع نتيجة معينة ألثر السلوؾ مكتفيا بوقوع اػبطر اجمل

وذل   وفا من الارر واىتم ابلنتيجة اػبطرة اليت من اتمت أف ، كما اعترب اؼبشرع اعبزائري اػبطر أمر متوقع
اؼبتعلق بتسيَت  01-19من القانوف  20وأورد ذل  يف بعض من النصوص القانونية من بينها اؼبادة ، تتحقق مستقببل

 ن حار إيداع وطمر النفاايت اػباصة اػبطرة يف غَت األماكن اؼبخصصة ؽبا.النفاايت ومراقبتها م

و اغبائزين على نفاايت  اصة  طرة ابغبصوؿ على تصريح أمن ذات القانوف اؼبنتجُت  21كما ألـز يف اؼبادة 
 24.4ؿ اؼبادة نقت ى ه النفاايت اػباصة اػبطرة إُف تر يص من  بل  اعأو ، من جهات إدارية)الوزير اؼبكلف ابلبيئة(

                                                           
 .288عادؿ ماىر االلفي، مرجع سابق، -1
 .68، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد  -2
 .68نفس اؼبرجع السابق، ص-3
 .9، ص77، اؼبتعلق بتسيَت النفاايت ومراقبتها، ج ر رقم 2001ديسمرب  12، اؼبؤرخ يف 19-01من القانوف 24، 21، 20اؼبواد: -4
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اؼبتعلق حبماية البيئة "عندما تنجم عن استغبلؿ منشاة غَت  10-03من قانوف  25ك ل  ماتامنتو اؼبادة 
وبناء على تقرير من ، أعبله 18أ طار أو أضرار سبس ابؼبصاٌف اؼب كورة يف اؼبادة ، اؼبصنفة اؼبنشآتواردة يف قائمة 

 1.لو أجبل الزباذ التدابَت الارورية إلزالة األ طار أو األضرار اؼبثبتة"مصاٌف البيئة يع ر الواِف اؼبستغت ووبدد 

ومن ، واكتفى بصفة الفعت اؼبهدد بوقوع الارر، وَف يشًتط يف ى ا النوع من اعبرائم وقوع نتيجة مادية ملموسة
تياط يف االستعماالت اليت وعدـ االح، ا أف تشكت  طرا كبَت اليبكن دفعوشأهنبُت ى ه األفعاؿ ربميت اؼبواد اػبطرة من 

 2.يبكن أف تنجم عن اؼبواد واؼبستحارات واؼبواد الكيميائية يف حالتها الطبيعية أو اليت تنتجها الصناعة

 يف اجلرمية البيئية اثلثا:النطاق الزماين وادلكاين للنتيجة اإلجرامية

وعادة ، اف وزماف وقوعها أو ربققهاتتسم النتيجة اإلجرامية يف جريبة تلويث البيئة بطبيعة  اصة من حيث مك
ومن مث سنتناوؿ النطاؽ ، مايًتا ى ربققها فتحدث يف مكاف وزماف ـبتلف عن ال ي حدث فيو السلوؾ اإلجرامي

 : اؼبكآف والزمآف يف النقاط اؼبوالية

 : يف اجلرمية البيئية النطاق ادلكاين للنتيجة اإلجرامية -/1 

ذا كاف اؼبشرع قد قرر للفعت صفة إجرامية يف مكاف إفعت تلويث البيئة  قد تتحقق النتيجة اإلجرامية عن
رتكاب فعت اكما لو مت ،   رآوقد يرتك  السلوؾ ا ور يف مكاف معُت وتتحقق النتيجة اإلجرامية يف مكاف ، 3ارتكابو

وك ا أفعاؿ ، معينة ى ا السلوؾ ونتائجو إُف شواطئ دولة اثرآالتلويث يف عرض البحر أي على مياه دولية ووصلت 
كما يبكن للتلوث اإلشعاعي أف يسب  ،  لتصي  مناطق بعيدة عن أماكن ارتكاهبا اثرىاآتلويث األهنار اليت وبمت التيار 
ة نووية ؿبدثة ب ل  نتيجة قد يتجاوز مداىا اغبدود اعبغرافية ؼبقر أيف ن اـ تشغيت منش أاعتداء  ارجي أو بسب   ط

 .اؼبنشأة

                                                           
 ، مرجع سابق.10-03من القانوف  25اؼبادة -1
 .41صربينة تونسي، مرجع سابق، ص-2
 .198، ص2013، القاىرة، 1عرب الوطنية، دار الكت  اؼبصرية، ط  الد السيد اؼبتوِف، اعبرائم البيئية -3
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لوث ال ري الناجم عن إغراؽ اؼبخلفات النووية يف قاع البحار وايطات نتيجة اتصاؿ ى ه ف التأكما من ش
وتسب  التيارات البحرية يف انتقاؿ ى ا التلوث إُف مناطق ، اؼبخلفات ابلعناصر البيئية بعد تلف اغباوايت اػباصة هبا

 1.دولة وأنتج آاثره يف دولة أ رىويصبح ب ل  لوث عابر للحدود وجد مصدره يف ، بعيدة عن أماكن اإلغراؽ

التلوث التثَت إشكاالت قانونية إذا ماوقع فعت التلويث وربققت نتيجتو دا ت إقليم دولة  مسألةف إوابلتاِف ف
غَت أف الوضع يكوف صع  عند ترا ي ربقق النتيجة ، حيث تتوُف التشريعات الوطنية التصدي ؽب ه ال اىرة، واحدة

 اعبرائم اؼباسة ابلبيئة وى ه اؼببلح ة عن االمتداد اؼبكآف للنتيجة اإلجرامية يف ، يم دولة أ رىاإلجرامية لتحدث يف إقل
وقد ، راـػػوع من اإلجػػة ى ا النػػػت مكافحػػة لتن يم سبػػات الدوليػػد االتفاقيػدعت الدوؿ اولة حت ى ه اؼبشكلة بعق

وهب  ، نو اليكفي وجود اغبماية اعبنائية على اؼبستوى الوطٍتأيث قرر ح، 1979ة ػػورغ سنػػر ىامبػػػ ل  مؤسبػػػى بػػػأوص
 .2أف يتعدى ذل  إُف اؼبستوى الدوِف ؼبواجهة كت صور اإلضرار ابلبيئة

كما أوصى اؼبؤسبر ابعتبار اعبرائم البيئية اليت تسب  أضرارا ابلغية للحياة الطبيعية من اعبرائم الدولية اليت يتعُت 
إضافة إُف مؤسبر اعبمعية الدولية ، على أف تدرج ضمن االتفاقيات الدولية اػباصة حبماية البيئة، بلئمة ؽباوضع العقوابت اؼب

اعبرائم ضد البيئة دببلحقة مرتك  جريبة التلوث للبيئة جنائيا عند بشأف  1994لقانوف العقوابت اؼبنعقد ابلربازيت لسنة 
التعاوف  ضرورةوأكد على ، ج الدولة اليت مت وقع فيها السلوؾ اإلجراميربقق الارر اػبطر الناتج عن ارتكاب الفعت  ار 
 3.والتنسيق بُت الدوؿ والسماح ابؼببلحقة القاائية

 :يف اجلرمية البيئية / النطاق الزماين للنتيجة اإلجرامية2

كوف أف ،  يدهويف ما يتعلق ابلنطاؽ الزمٍت للنتيجة اإلجرامية يف نطاؽ جرائم تلويث البيئة يصع  أياا ربد
كثَتة الوقوع يف   مسألةوإمبا قد تًتا ى وىي ، النتيجة اإلجرامية اؼبًتتبة التتحقق عق  ارتكاب الفعت بصورة مباشرة

 بعد فًتة غل  األحياف إال  أوال ي الت هر أتثَتاتو يف ، ويرجع ذل  إُف الطبيعة االستثنائية للارر، اعبرائم اؼباسة ابلبيئة 
 4.غَت ؿبددة

                                                           
 .291عادؿ ماىر االلفي، مرجع سابق، ص -1
 .100نور الدين ىنداوي، مرجع سابق، ص -2
 .293عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -3
 .70، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد -4
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ضرار الناشئة عن تلوث البيئة تنقسم بصفة عامة إُف أضرار مباشرة ت هر عق  فعت التلويث أو بعد فًتة ف األإو 
ومثاؿ ذل  تسمم األظباؾ يف ؾبرى مائي عق  صرؼ مواد ، ويبكن مبلح تها يف الوسط البيئي ؿبت التلويث، قصَتة

كما ،   بعد فًتة طويلة من غب ة ارتكاب الفعتويبكن أف يكوف الارر غَت مباشر حبيث اليبكن مبلح تو إال سامة فيو
 1.ىو اغباؿ يف األضرار الناشئة عن التلويث اإلشعاعي

الوقتية أو من فئة اعبرائم  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ف كانت من إكمايثار التساؤؿ حوؿ الطبيعة القانونية ؽب ه اعبرائم و 
عد جرائم وقتية تتحقق دبجرد ارتكاب الفعت اؼبادي دوف االعتبار ؼبا غل  جرائم تلويث البيئة تأف إففي الواقع ف، اؼبستمرة
إذ التعوؿ التشريعات البيئية كثَتا على اآلاثر بقدر ماهتتم ابلسلوؾ و اصة يف ، عنو من آاثر سبتد لفًتة من الزمن أينش

 .حالة صعوبة إثبات النتيجة

فالسلوؾ اإلجرامي ، احتماؿ ترا ي اهور ضرر التلوث فجريبة تلويث البيئة البحرية تعد من اعبرائم الوقتية رغم
عن ى ا الفعت من بقاء التلوث فًتة من الزمن يعد أثرا من آاثر تل   أوما نش، اؼبتمثت يف فعت التلويث انتهى ابرتكابو
 2.اعبريبة وليس جزءا من الركن اؼبادي فيها

ي يتألف ركنها اؼبادي من السلوؾ  لية والجرائم السلوؾ اجملرد أو الشك البيئة منوكوف أف جرائم تلويث 
حيث تقع اعبريبة اتمة ابرتكاب ى ا السلوؾ اؼبنصوص عليو يف النموذج القانوٓف ؽبا ، اإلجرامي فقط فعبل كاف أو امتناعا

 .ثر  ارجيأبغض الن ر عما وبدثو من 

أمعن يف ضباية البيئة   أف اؼبشرعإال  ، غل  جرائم تلويث البيئة جرائم وقتيةأنو من الرغم من أف أوذبدر اإلشارة إُف 
وليست جريبة ، فاعترب بعض أفعاؿ التلويث ذات الطبيعة اؼبستمرة ىي جرائم وقتية منفصلة عن بعض، ومكافحة التلوث

وإمبا جرائم عدة ويوقع عليو عدة ، ؿ عن جريبة تلويث واحدةأومرد ذل  إُف أف الفاعت اليس، تلويث واحدة مستمرة
 3.ل ل  وذل  يف األن مة القانونية اليت أت   بتعدد اعبرائم عقوابت تبعا

أو  ةإهبابيم تلويث البيئة ماوبتمت بطبيعتو االستمرار سواء ازب  السلوؾ اإلجرامي صورة ػاؾ من جرائػع ذل  ىنػوم
درتو على االستمرار والعربة يف تقدير االستمرار ال ي توصف بو اعبريبة أبهنا مستمرة حبالة النشاط اإلجرامي وق، سلبية

                                                           
 نفس اؼبرجع السابق، ف ص.-1
 .295مرجع سابق، صعادؿ ماىر االلفي،  -2
 .72، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد -3
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يف شاف تن يم استعماؿ اإلشعاعات اؼبؤينة والوقاية من  من القانوف اؼبصري البيئي 2زمنيا ومثاؿ ذل  ماتنص عليو اؼبادة 
ويتطل  لبلستمرار ، حيث تستمر اعبريبة طواؿ فًتة حيازة اعبآف ؼبواد أو أجهزة أشعة مؤينة بدوف تر يص، إ طارىا

 .ع اغبماية طيلة الوقت ال ي تد لت فيو إرادة اعبآف بصورة متجددة ومستمرةاؼبساس ابؼبصلحة موضو 

 يف اجلرمية البيئية العالقة السببية بني السلوك والنتيجة اإلجرامية :الفرع الثالث

جة واليت يرتكز هبا اؼبشرع ابلنتي، تعد العبلقة السببية العنصر الثالث من عناصر الركن اؼبادي عبريبة تلويث البيئة
أي النتيجة اليت دبوجبها يعتد هبا النص التجريبي لقياـ اعبريبة قانوان أو إحداث آاثرىا ، اؼبًتتبة على السلوؾ اإلجرامي

وتقتصر  ،وابنتفاء عبلقة السببية اليساؿ الفاعت عن جريبة اتمة، فَتتبط السلوؾ حبدوث النتيجة اإلجرامية، القانونية
 1.فالكياف اؼبادي للجريبة اليتحقق إذا كانت النتيجة منفصلة عن الفعت، ريبتو عمديةمسؤوليتو على الشروع إذا كانت ج

وتكوف النتيجة اإلجرامية ، ويتمثت دور السببية يف تفسَت حصوؿ النتيجة اإلجرامية إبسناد سببيتها إُف الفعت
كاعبرائم ،  على ربديد النتيجةفكت جريبة غَت ذات نتيجة تكتمت أركاهنا دوف التوقف ، بتحديد نطاؽ عبلقة السببية

تثور مشكلة السببية ابلنسبة للجرائم الشكلية إذ اليتطل  القانوف  كما ال،  ؿبت لرابطة السببية فيها السلبية البسيطة اليت ال
 2.فيها حدوث نتيجة معينة حىت يبكن البحث يف صلة السببية

حدث يف زماف ومكاف غَت ال ي ًتة من الزمن فتغَت أف البحث يكوف يف حالة ترا ي ربقق النتيجة اإلجرامية ف
فيو ، فبا يسمح بتد ت عوامت أ رى دبا يثَت صعوبة إثبات السب  اؼبفاي إُف النتيجة ،إذ أف ىناؾ بعض اعبرائم  وقعت

 3.اليت ال ت هر نتائجها اإلجرامية إال بعد فًتة طويلة من الزمن، كجرائم االعتداء على البيئة البيولوجية

وإذا ماترا ى اهور أعراض ى ا ، حالة إصابة اإلنساف بارر انتج عن التلوث اإلشعاعي عبسم مشعكما يف 
أو حدوث تلوث ، التلوث مدة من الزمن وتدا لت أسباب أ رى غَت اليت أصي  هبا يف السابق من التلوث اإلشعاعي

 4.للمخلفاتيف هنر قد تتعدد أسبابو فقد يكوف من نفاايت اؼبصانع أو بسب  تصريف السفن 

                                                           
 .83، ص2012جامعة قسنطينة،  قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية اغبقوؽغبمر قبوى، اغبماية اعبنائية، م كرة لنيت شهادة اؼباجستَت، كلية  -1
 .299عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -2
لبيئة، دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، م كرة لنيت درجة ماجستَت، كلية العلـو االجتماعية والعلـو نور الدين ضبشة، اغبماية اعبنائية ل -3

 .78، ص2006اإلسبلمية، جامعة ابتنة، 
 .300عادؿ ماىر األلفي، مرجع السابق، ص-4
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حيث ىنا يثار التساؤؿ عن مدى أتثَت ى ه العوامت يف قياـ عبلقة السببية بُت السلوؾ اإلجرامي والنتيجة اؼبًتتبة 
 عدة ن رايت أنبها: وا تلف الفقو يف وضع معيار ؿبدد لقياـ العبلقة السببية وقد أدى ذل  إُف وجود

 :نظرية تعادل األسباب -/1

حبيث تكوف ى ه العوامت على قدر من اؼبساواة ، يع العوامت تتحد يف إحداث نتيجة مامفاد ى ه الن رية أف صب
ف ىاتو العوامت تكوف ضرورية يف حدوث النتيجة أو ، 1هبا جان  كبَت من الفقو األؼبآف أ  وقد ، يف حدوث النتيجة

وقد ، 2يلة مقارنة ابلعوامت األ رىحد ى ه العوامت يساىم ولو بدرجة قلأف كاف إحىت و ، الن ر عن قرهبا أو بعدىا بغض
عوامت أ رى  اثرآغَت عادلة يف ن ر البعض من  بلؿ أهنا تؤدي إُف مساءلة اعبآف عن  ألهناتعرضت ى ه الن رية للنقد 

 3.سانبت بصورة واضحة يف حدوث النتيجة اإلجرامية

 : نظرية السبب ادلباشر -/2

الينبغي مساءلة اعبآف ، واألسباب اليت سانبت يف حدوث النتيجةنو عند تعدد العوامت أيرى أنصار ى ه الن رية 
 4.أو كاف نشاطو ىو السب  اؼبباشر ؽبا، عن ى ه النتيجة إال إذا كانت متصلة بو بصورة مباشرة

 :/نظرية السبب األقوى3

 سة ابلبيئة اعبرائم اؼباوتكوف اؼبساءلة اعبنائية يف ، تقتاي ى ه الن رية وجود سب  فعاؿ يف حدوث النتيجة
أما غَتىا من األسباب فهي ؾبرد اروؼ أدت إُف ، لل ي كاف ؿبدث السب  الفعاؿ يف إحداث النتيجة اإلجرامية

ويؤ   على ى ه الن رية أهنا تؤدي إُف حصر سب  النتيجة يف عامت واحد ويؤدي ذل  إُف استبعاد تعدد اعبناة ، النتيجة
 5.يف اعبريبة الواحدة

نو يشًتط ؼبساءلة الفاعت جنائيا أف يكوف سلوكو ىو ال ي أدى إُف إحداث النتيجة أوؿ وفبا سبق يبكن الق
 .اإلجرامية اؼبعاق  عليها

                                                           
 .301عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص-1
 .268ضبيدة صبيلة، مرجع سابق، ص-2
 .75، مرجع سابق، صحسن الكندريؿبمػد  -3
، 2016جامعة بلعباس، والعلـو السياسية،قسم اغبقوؽ،  اغبقوؽ، اغبماية اعبنائية للبيئة، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، كلية أمُتؿبمػد بشَت  -4
 .98ص

 .302مرجع سابق،ص ،عادؿ ماىر األلفي-5
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 يف اجلرمية البيئية ادلطلب الثاين:الركن ادلعنوي

األركاف اؼبهمة يف تكوين وقياـ اعبريبة بصفة عامة، وعلى وجو اػبصوص قياـ اعبريبة  أحد الركن اؼبعنوي يعد
 1ية،فالركن اؼبعنوي يبثت القوة النفسية اليت تكشف عن إرادة اعبآف وموقفو الباطٍت من ربقيق العدواف يف اعبريبة.البيئ

وبطبيعة اغباؿ اليكفي ؼبساءلة اعبآف إتيانو لنشاط إجرامي بت البد من وجود لديو حالة معنوية، يبكن على 
 2.، ويصف البعض الركن اؼبعنوي أبنو ركن األىلية للمسؤولية اعبنائيةأساسها ؿباكمتو وتوقيع اعبزاء اعبنائي اؼبنصوص عليو

كما اليكفي أف تسند اعبريبة ماداي إُف مرتك  النشاط اإلجرامي فيها عن طريق الرابطة السببية اليت تصت 
 3.السلوؾ ابلنتيجة، حيث يلـز أف تتوافر بُت اعبآف واعبريبة رابطة نفسية معربة عن اػبطأ اعبنائي

يعترب اإلمث اعبنائي أو اػبطأ ابؼبعٌت الواسع جوىر الركن اؼبعنوي، متمثبل يف اإلرادة اآلشبة اؼبخالفة للقانوف، كما و 
يوصف الركن اؼبعنوي ابلركن الشخصي وذل  ألنو يبحث يف اػبصائص الشخصية والعناصر الدا لية ذات الطابع 

 4.النفسي ؼبرتك  الفعت

 5.يبكن الوصوؿ للعقاب على أفعاؿ مادية ؾبردة اؼبعنوي اهنار تركيبها، وال اعبريبة من ركنها فإذا ذبردت

والركن اؼبعنوي يف جرائم تلويث البيئة كباقي اعبرائم فيها صورة القصد اعبنائي أو صورة اػبطأ الغَت عمدي، واف  
على أساس اؼبسؤولية اؼبادية دوف  لبيئة اعبرائم اؼباسة ابكانت ىناؾ تطبيقات قانونية يف فرنسا وبريطانيا تقيم اؼبسؤولية يف 

 6االعتداد بفكرة الركن اؼبعنوي.

)الفرع ويف ى ا الصدد سنحاوؿ التطرؽ إُف عناصر الركن اؼبعنوي من  بلؿ القصد اعبنائي يف اعبرائم البيئية
 .)الفرع الثاين(ُف اػبطأ الغَت عمدي يف إو األول(،

                                                           
 .127ص، مرجع سابق، عبد الستار يونس اغبمدوٓف-1
 .406، مرجع سابق، نوار دىاـ مطر الزبيدي-2
 .311ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي -3
 ف ص.، نفس اؼبرجع السابق-4
 .46، مرجع سابق، صربينة تونسي-5
 .79ص، مرجع سابقحسن الكندري، ؿبمػد -6
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 يئيةالفرع األول:القصد اجلنائي يف اجلرائم الب

ينصرؼ مدلوؿ القصد اعبنائي إُف اذباه إرادة اعبآف ؼبخالفة القانوف، أي ىو اإلرادة اإلجرامية اليت بدوهنا 
كما يعرؼ أبنو إرادة النشاط والعلم ابلعناصر الواقعية اعبوىرية البلزمة لقياـ اعبريبة وبصبلحية النشاط ،  اليتحقق اإلذانب

 1.توافر نية ربقيق ذل  إلحداث النتيجة ا ورة قانوان مع

أبنو اذباه اإلرادة عن علم إُف إتياف الفعت اـر أو تركو وقد يكوف معينا أو غَت معُت  القصد اعبنائي كما يعرؼ
 2.مباشرا أو غَت مباشر

اعبنائي من  بلؿ فنجد اؼب ى  التقليدي يتزعمو الفقيو نورماف ابلقوؿ أبنو  لتحديد القصدكما تطرؽ الفقو 
 إرادة اعبآف الرتكاب اعبريبة مع العلم أبركاهنا كما يتطلبو القانوف. انصراؼ

نو اليعاق  على الفعت اؼبرتك  إال إذا كانت الغاية أكما قبد اؼب ى  الواقعي بقيادة فَتي وجوىر ى ه اؼبدرسة 
 منو ىي ـبالفة الن اـ االجتماعي.

ابؼب ى  الواقعي وفصت النية عن السب  أ   و قد وص موقف اؼبشرع اعبزائري فبعض الباحثُت يروف أبنػػػوخبص
 3.أو الباعث يف قياـ اعبريبة

ف اآلراء الفقهية قد تعددت يف فكرة القصد اعبنائي كم هر للركن اؼبعنوي فكاف ؼبوضع إوعلى الرغم من ذل  ف
وللفعت بدوره سب  ىو ، ميةويف ى ا الصدد قبد ن رية السببية مفادىا أف الفعت ىو سب  النتيجة اإلجرا ،القصد اعبنائي
 4.كما يام األصت اإلرادي ؽب ا الفعت،  ويام عنصرين نبا اغبركة العاوية اليت يقـو هبا اعبآف، إرادة مرتكبو

اؼبدلوؿ اغبقيقي  وقد مت نقد ى ه الن رية من قبت رواد الن رية الغائية واليت ترتكز يف نقدىا على أهنا ذباىلت
نسآف عن الوقائع الطبيعية أف اإلنساف يستهدؼ بتصرفاتو غاية معينة فالفعت وسيلة واليتصور للفعت، فما يبيز السلوؾ اإل

وعلى ى ا النحو كاف االذباه اإلرادي ال األصت اإلرادي فحس  عنصرا ، ا تيار الوسيلة إال ابلن ر إُف الغاية اؼبستهدفة
 5.يف الفعت

                                                           
 .85مرجع سابق ص ، ضبشة نور الدين-1
 . 66ص، مرجع سابق ،ؿبمود صاٌف العدِف-2
 .104ص، مرجع سابقأمُت، ؿبمػد شَت ب-3
 .4،ص1978، القاىرة، دار النهاة العربية، مقارنة للركن اؼبعنوي أتصيليةدراسة ، الن رية العامة للقصد اعبنائي، ؿبمود قبي  حسٍت-4
 .05ص، مرجع سابق، ؿبمود نسي  حسٍت-5
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ولكن من  بلؿ نصوصو القانونية قبده قد اشًتط القصد ، كما قبد اؼبشرع اعبزائري َف يعرؼ القصد اعبنائي
 401مثاؿ ذل  اؼبادة ، اعبنائي لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية وقد وضحو ب كر مصطلح العمد حيث تتجو إرادة اعبآف العمدية

ي حيث يشًتط الكتماؿ اعبريبة أف ترتك  بقصد جنائ، ف التخري  ابستعماؿ اؼبتفجراتأمن قانوف العقوابت يف ش
 1.نو يهدـ شيئا يبنعو القانوفأوىو يعلم  ويتوفر ى ا القصد عندما يقدـ اعبآف بصفة إرادية على استعماؿ متفجرات عمدا

َف وبدد صورة  ف األمر الىبتلف عن ابقي اعبرائم األ رى فنجد أف اؼبشرع اعبزائريإوخبصوص اعبرائم البيئية ف
فاؼبشرع َف يبُت إذا كاف فعت التلويث ، اؼبتعلق حبماية البيئة 10-03قانوف  من 582فاؼبادة ، الركن اؼبعنوي الواج  توفره

وابلتاِف فاعبرائم البيئية ىي من اعبرائم العمدية تتطل  قصدا جنائيا يف إثبات الفعت وىو  أو عن  طا غَت عمدي مقصود
 3.القصد العاـ دوف ربديد صورة من صور الركن اؼبعنوي

ابألصت العاـ يف اعبرائم، فاألصت أف تكوف اعبرائم عمدية أ   اؼبشرع اعبزائري قد  وذبدر اإلشارة ىنا إُف أف
واالستثناء غَت عمدية، ومسايرة للقاعدة اليت تقاي أبنو إذا سكت الشارع عن بياف صورة الركن اؼبعنوي يف جريبة ما كاف 

 4.الغَت عمدي لزمو اإلفصاح عن ذل نو يتطل  القصد اعبنائي فيها، أما إذا قدر االكتفاء ابػبطأ أمعٌت ذل  

 فَتتبط القصد اعبنائي بعنصري العلم واإلرادة لكي يكتمت ويتوافر وسنتطرؽ إُف عناصر القصد اعبنائي يف
  ) اثنيا(.مث إُف صور القصد اعبنائي يف)أوال(،

                                                           
 .105، ص2005، بدوف ط، ؿاعبزء األو ، القانوف اعبنائي اػباص يف التشريع اعبزائري، دردوس مكي-1
ار تقاي اؼبادة "يكوف كت مال  سفينة ربمت شحنة من اروقات تسببت يف تلوث نتج عن تسرب أو ص  ؿبروقات من ى ه السفينة مسؤوال عن األضر -2

 ن التلوث بواسطة اروقات".الناصبة عن التلوث وفق الشروط والقيود اددة دبوج  االتفاقية الدولية حوؿ اؼبسؤولية عن األضرار الناصبة ع
 .47ص ، مرجع سابق، تونسي صربينة-3
 .11ص، مرجع سابق، ؿبمود نسي  حسٍت-4
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 أوال:عناصر القصد اجلنائي

رادة والعلم وى ا ماسنتطرؽ إليو يف النقطة وفبا سبق ذكره يتاح لنا أف القصد اعبنائي يتكوف من عنصري اإل
 اؼبوالية:

 

 

 :يف اجلرمية البيئية عنصر العلم -/1

 

إف العلم يف القصد اعبنائي ينصرؼ إُف اإلحاطة بكافة الوقائع اعبوىرية اؼبكونة للركن اؼبادي، ويتسع لئلحاطة 
ال روؼ اؼبشددة ومفًتضات اعبريبة دبعٌت العلم ابلفعت ومدى ـبالفتو للقاعدة القانونية اعبزائية، كما يشمت العلم 

 1.ابلوقائع

ف صور ال روؼ اؼبشددة اليت تلحق ابلركن اؼبعنوي كثَتة، فاف اؼبشرع قد اعتد يف حاالت كثَتة ب روؼ قد إو 
ا تزيد يف جسامة القصد كاف يقًتف القصد بسبق اإلصرار أو أف يكوف نتيجة  طة مدبرة ويقوؿ األستاذ دي لوجو يف ى 

 2.الصدد "إف أىم مرحلة يف تكوين اإلرادة اآلشبة ىي مرحلة التفكَت والتدبَت"

وخبصوص اعبرائم اؼبتعلقة ابلبيئة فاف توافر القصد اعبنائي عن طريق عنصر العلم، حبيث وج  لقياـ اؼبسؤولية 
للطابع اػبصوصي للجريبة البيئية العمدية أف وباط اعبآف علما بكت واقعة أو تكييف ذي أنبية يف بنياف اعبريبة، ون را 
 3.فهناؾ وقائع جوىرية وتكييف قانوٓف مسبغ على ى ه الوقائع يتعُت من اعبآف إحاطتو هبا

فوج  امتداد علم اعبآف إُف اإلؼباـ بعناصر الركن اؼبادي واليت من بينها العلم ابلواقعة اؼبكونة للنشاط اإلجرامي 
 مكاف ارتكاب الفعت و روجا عن األصت حيث هبـر اؼبشرع الفعت دوف اعتبار ُفإُف موضوع اغبق اؼبعتدى عليو، و إو 

                                                           
 .114ص، مرجع سابقسامي، ؿبمػد حساـ -1
 .372ص، 1995، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، األوؿاعبزء ، القسم العاـ، شرح قانوف العقوابت اعبزائري، عبد ه سليماف -2
 .319ص، مرجع سابق، األلفي عادؿ ماىر-3
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انوف ػػػػمن ق 57هبا اؼبشرع يف اؼبادة أ   ض األوساط البيئية اليت تتطل  ضبايتها وقد ػػة بعػػرا لطبيعػػن  وػػػاف ارتكابػػػؼبك
 2.فًتضة اؼبتعلقة ابعبآف واجملٍت عليو،وك ا ال روؼ اؼبشددة، العلم ابلعناصر اؼب1متعلق حبماية البيئة 03-10

من  57كما يشًتط لتوافر القصد اعبنائي إثبات أف اعبآف قصد اإلضرار أبحد عناصر البيئة مثاؿ ذل  اؼبادة 
قانوف اؼبتعلق ابلبيئة، فقياـ القصد اعبنائي هب  على رابف السفينة أف يكوف على علم أبنو وبمت موادا سامة مشكلة 

كما يشًتط اؼبشرع أحياان الوسيلة اؼبستخدمة ويتحقق القصد مىت ،  ي القصد اعبنائي إذا اعتقد غَت ذل ينتف أو  طر
ساءؿ بيئيا عن جريبة عمدية وإمبا على ف إحداث الاوضاء سببو اركات اليُ فإذا جهت أب، علم اعبآف هب ه الوسيلة
 3.أساس اػبطأ غَت عمدي

 :يف اجلرمية البيئية عنصر اإلرادة-/2

ق ػػػػة إُف ربقيػػػػػاره إرادة متجهػػػائي ابعتبػػد اعبنػػت القصػػػا يكتمػػائي وهبػػد اعبنػػوىر القصػرب اإلرادة ىي جػتعت
ة، ىبتلف عن الباعث للسلوؾ كما ىبتلف عن الغاية منو، فالباعث ىو ال ي يدفع اعبآف إُف ربقيق سلوؾ معُت ػػػػػػػػالواقع

كما أف الغرض ىو اؽبدؼ القري  ال ي   4.أما الغاية فهي اؽبدؼ البعيد ال ي يرمي إليو اعبآف ابلن ر إُف غاية معينة،
 إلدراؾ اإلرادةوىو النتيجة اليت وبددىا القانوف بصدد جريبة معينة، والفعت ىو الوسيلة اليت تستعُت هبا  اإلرادة إليوتتجو 

الغرض واُف الفعت يف نفس الوقت ابعتباره وسيلة بلوغ ذاهتا وقد اذبهت إُف  اإلرادةالغرض والقصد اعبنائي ىو 
نعرب عنو ابلغاية ومن مث   اإلشباعاغباجة ،وى ا  إلشباعألف بلوغو اليكفي  لئلرادةالغرض،وأف الغرض ليس اؽبدؼ األ َت 
تصور الغاية والثانية ىدؼ أ َت ؽبا ،أما الباعث فهو  لئلرادةىدؼ قري   األوؿكاف اال تبلؼ بُت الغرض والغاية كوف 

 5اغباجة وىو نشاط نفسي يتعلق ابلغاية وال شأف لو ابلغرض إشباعأو الدافع إُف 
فاإلرادة ىي نشاط نفسي صادر عن وعي وإدراؾ يتجو كبو ربقيق غرض ؿبدد عرب وسيلة معينة، وىي عنصر 

يصت التمييز بُت العمد واػبطأ غَت ازب  صورة العمد أو اػبطأ الغَت عمدي، واف ف الـز يف صبيع صور الركن اؼبعنوي سواءً 

                                                           
متعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة حيث ذكر اؼبشرع اعبزائري واشًتط مكاف وقوع اعبريبة للسفن اليت سبر قرب اؼبياه  10-03من قانوف  57اؼبادة  -1

 ئي فيو. فعلم اعبآف ابؼبكاف اؼبنصوص عليو قانوان وبقق القصد اعبنا، اػباضعة للقااء اعبزائري
 325.320، ص.ص، عادؿ ماىر األلفي،مرجع سابق-2
 .49ص ، مرجع سابق، تونسي صربينة-3
 .136ص، مرجع سابق، عبد الستار يونس اغبمدوٓف-4
.204ؿبمود قبي  حسٍت،مرجع سابق،ص- 5  
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العمدي ففي العمد تنص  اإلرادة عن السلوؾ اإلجرامي والنتيجة اؼبعاق  عليها، بينما يف حالة اػبطأ تنصرؼ إُف 
 1.النشاط دوف النتيجة

فبا فالقاعدة العامة أف ربقق اعبريبة بقياـ القصد اعبنائي وذل  دبجرد توافر اإلرادة للقياـ بعمت غَت شرعي  
ث فصت اؼبشرع اعبزائري اإلرادة عن الباعث مثت ن َته ػػػاعث، حيػػػ ر إُف البػػػة دوف النػػػط العقوبػيػػػوج  تسلػػػيست

أف يكوف ارتكاهبا لغاية معينة دبعٌت أف الباعث فيها اعبرائم اؼباسة ابلبيئة نو أحياان يشًتط اؼبشرع يف أرغم ، الفرنسي
 2. اص

العمدية يتحقق بتوفر القصد اعبنائي العاـ وتوافق عنصري العلم اعبرائم اؼباسة ابلبيئة  غل أفالركن اؼبعنوي يف 
واإلرادة مع السلوؾ والنتيجة، دوف اشًتاط القصد اػباص ففي جريبة رمي مواد كيماوية يف البحر اليشًتط القانوف نية 

 3.الرمياإلضرار أي القصد اػباص ابغبيواانت البحرية وإمبا يعاق  على فعت 

 

يف الغال  ينتقت من النيابة العامة إُف اؼبتهم، العتبار اعبرائم البيئية ذات طبيعة شكلية  اإلثباتكما أف عبئ 
 4.يستنتج منها الركن اؼبعنوي وفق  طورة السلوؾ اؼبادي

شًتط انو أ ف القصد اػباص أو الباعث يكوف مطلواب من اؼبشرع، فنجد يف التشريع اعبزائريإو كما قلنا سابقا ف
يف بياف  5من قانوف تسيَت النفاايت وإزالتها 63أحياان الباعث كاستثناء، ومن أمثلة النصوص القانونية قبد نص اؼبادة 

حيث يتاح من ماموف اؼبادة عند ربليلها أف اؼبشرع َف ، ؼبعاعبة النفاايت بدوف تر يص منشأةالعقوبة لكت من استغت 
اؼبستغلة ؼبعاعبة  اؼبنشأةوال ي يعترب مبيحا وىو أف تكوف  ،بت حبث عن الباعث اػباص يكتف لقياـ اعبريبة بدوف تر يص

 6.النفاايت

                                                           
 .336ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي-1
 . 52ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-2
، 02ع ، جامعة اؼبدية، والسياسيةؾبلة اؼبنار للبحوث والدراسات القانونية ، واجهة القانونية للجريبة البيئية يف التشريع اعبزائرياؼب، امُت زايفد ػؿبم-3

 . 95،ص2017سبتمرب
 ف ص.، نفس اؼبرجع السابق-4
 مرجع سابق. ،19-01من قانوف رقم  63اؼبادة -5
جامعة  قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية اغبقوؽكلية ،  أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، يف التشريع اعبزائرياعبريبة البيئية وسبت مكافحتها ، فيصت بو الفة-6

 .66،ص2016/2017 ،ابتنة
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اليعاق  دبقتاى ى ه  03اؼبتعلق حبماية البيئة يف الفقرة  10-03من قانوف  97ك ل  قبد يف نص اؼبادة 
ن السفن أو حياة البشر ػػمأادي  طر جسيم وعاجت يهدد ػػػػػػرة تفَت اقتاتها ضرو ػػػػػو تدابػػػػػػق ال ي بررتػػػػػػػادة عن التدفػػػػػػػاؼب

 1.أو البيئة

فمغزى اؼبادة يف بياف العقوبة اؼبقررة للرابف ال ي يتسب  بسوء تصرفو أو رعونتو وغفلتو أو إ بللو ابلقوانُت 
لمياه اػباضعة للقااء ف اؼبشرع قد جـر فعت التلويث لإ، وقوع حادث مبلحي ينتج عنو تلوث للمياه واألن مة يف

 2.اعبزائري،لكنو أابح فعت التلويث يف حالة الارورة للحفاظ على سبلمة اإلنساف والسفن من األضرار الكربى

كسب  من أسباب اإلابحة ويف  كما رجح اؼبصلحة العامة عندما اعترب الباعث على ارتكاب جرائم تلويث البيئة
 3.غبقو من ضرر، وربميت اؼبتسب  يف التلويث عن تبعات أفعالو مانفس الوقت حصوؿ اؼبتارر على تعويض جراء 

 اثنيا:صور القصد اجلنائي

صد اعبنائي ىو اذباه إرادة اعبآف إُف ربقيق النتيجة اعبرمية مع علمو ابلوقائع اعبوىرية لقياـ اعبريبة واليت الق
التطرؽ إليها وى ا  ا القصد اعبنائي صور متعددة وج يتطل  القانوف توافرىا واؼبعاقبة عليها مىت ربققت وابلتاِف فاف ؽب 

 :يف النقاط التالية
 :اجلرائم ادلاسة ابلبيئةالقصد العام واخلاص يف  -/1

القصد العاـ يعٍت توجيو اإلرادة الرتكاب اعبريبة مع توفر العلم كميع العناصر القانونية، مع عدـ األ   بعُت 
أما القصد اعبنائي اػباص فهو ال ي أي   بو اؼبشرع بغاية مطلوبة الكتماؿ ، تحقيقهااالعتبار الغاية اليت يسعى اعبآف ل

وىو اغبالة النفسية اؼبتعلقة بنتيجة معينة أو بباعث والعبلقة للركن اؼبادي بو ويتطل  إثباات  اصا والسند ، 4الركن اؼبعنوي
 5.القانوٓف ىو النص الصريح ال ي يتطل  دافعا أو غرضا معينا

                                                           
 مرجع سابق.، 10-03من القانوف  97اؼبادة -1
 .54ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-2
 .66ص ، مرجع سابق، فيصت بو  الفة-3
 .70ص، قمرجع ساب، ابموف لقماف -4
، جامعة أبو بكر بلقايد قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية اغبقوؽ ، كليةأطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، جبليلةدليلة،جريبة تبييض األمواؿ دراسة مقارنة-5

 .171،ص2013/2014، تلمساف
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ؾباؿ اإلجراـ البيئي فاف الغال  يف التشريع يتطل  قصدا عاما، وأحياان يشًتط اؼبشرع قصدا جنائيا  اصا ويف 
الرتكاب  من قانوف العقوابت حيث يتطل  اؼبشرع 87نصت عليو اؼبادة  وعلى غرار األمثلة السابقة،قبد ك ل  ما

يف اعبو أو إلقاء مادة  ء على ايط أو إد اؿ مادة أو تسريبهااعبريبة التخريبية ابإلضافة إُف إغباؽ الارر ابلبيئة ابالعتدا
 1.سامة يف اؼبياه دبا فيها اؼبياه اإلقليمية

دبعٌت أف القصد اعبنائي اػباص لقياـ ىاتو اعبريبة وىو الباعث اؼبؤدي النصراؼ إرادة اعبآف إُف اؼبساس أبمن 
 2.الدولة وتعرياها للخطر

 :يف اجلرائم ادلاسة ابلبيئة دودالقصد احملدود وغري احمل -/2 

يعترب القصد ادود وغَت ادود من صور القصد اعبنائي ومعيار التمييز بينهما يقـو على ربديد موضوع اعبريبة 
فإذا توجهت اإلرادة إلحداث نتيجة يف موضوع ؿبدد وقت مباشرة ، من عدمو عندما تتوجو اإلرادة إلحداث النتيجة

 3.أما إذا انصرفت إرادة اعبآف إُف ارتكاب اعبريبة دوف ربديد موضوعها فهو قصد غَت ؿبدود، ؿبدداالسلوؾ كاف القصد 
جرائم االعتداء على البيئة تتحقق بتوافر القصد غَت ادود، فاعبآف قد اذبهت إرادتو إُف ربقيق التلوث  أغل و 

القصد يتوافر ولو َف يثبت أف اعبآف قد اذبهت  واليهم ما إذا كاف ى ا التلوث قد انؿ من شخص أو عدة أشخاص، بت
 4.إرادتو إُف إغباؽ ضرر أبحد

 :يف اجلرائم ادلاسة ابلبيئة القصد ادلباشر وغري ادلباشر -/3

القصد اؼبباشر ىو الصورة الواضحة للقصد اعبنائي وىو اإلرادة مىت اذبهت على كبو يقيٍت إُف االعتداء على 
قيمتو القانونية بشأف كس القصد االحتماِف ال ي يثَت البحث فيو الكثَت من الصعاب ويثور اغبق ال ي وبميو القانوف، ع

حكم القانوف فيو أما القصد بشأف كما أف التفرقة بينهما تكمن يف أف القصد اؼبباشر يكوف اإلصباع ،  5 بلفات فقهية
 6.االحتماِف فيثور الش  حوؿ اغبكم فيو

                                                           
 مرجع سابق.، اؼبتامن قانوف العقوابت 66-156من األمر ، مكرر 87اؼبادة  -1
 .71ص، قمرجع ساب، لقمافابموف -2
.266.265ص ص ، مرجع سابق، عبد ه سليماف- 3 

 .111ص ، مرجع سابق، أشرؼ توفيق مشس الدين-4
 .210ص، مرجع سابق، ؿبمود قبي  حسٍت-5
 ص.ف ، نفس اؼبرجع السابق-6
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 ابلنتيجة اإلجرامية كأثر فبكن للفعت مع قبوؽبا والرغبة يف وقوعها، كما يقـو فالقصد االحتماِف ىو توقع اعبآف
االحتماِف حُت عدـ أتكد اعبآف من ربقق النتيجة كأثر وإمبا احتمت وتوقع ذل ، ومثاؿ ذل  عدـ قياـ اعبآف  القصد

 1.أيبو هب ه النتيجة و البتجهيز السفينة بلواـز منع التلوث وتوقع أف فعلو يؤدي إُف وفاة اإلنساف غَت أن

 الفرع الثاين:اخلطأ الغري عمدي

أ الغَت عمدي ىو صورة الركن اؼبعنوي يف اعبرائم الغَت عمدية، وىو انتج عن عدـ مراعاة القواعد العامة أو ػػػػػاػبط
 2.اػباصة للسلوؾ اليت ذبن  النتائج الغَت مشروعة الاارة دبصاٌف وحقوؽ اآل رين امية جنائيا

ا يعترب اػبطأ الغَت عمدي أبنو مسل  ذىٍت اليتفق وواجبات اغبيطة واغب ر، يدفع اإلرادة إُف إتياف مبط كم
 3.سلوكي مغاير ؼبا أقره الشارع، فيحدث نتيجة غَت مشروعة متوقعة أو يكمن توقعها

قانوف العقوابت  ويف التشريع اعبزائري قبد أف صور اػبطأ الغَت عمدي كرست يف النصوص القانونية ومن بينها
من ذات القانوف تنص "كت من قتت  طأ أو تسب  يف ذل  برعونتو  288ت اؼبثاؿ اؼبادة ػػػػػػػد على سبيػػػػػري فنجػػػػػػػػػاعبزائ

سنوات  03أشهر إُف  06أو عدـ احتياطو أو عدـ انتباىو أو إنبالو، أو عدـ مراعاتو األن مة يعاق  ابغببس من 
 4."20.000إُف  1.00وبغرامة من 

فمن  بلؿ ىاتو اؼبادة يتاح لنا صور اػبطأ الغَت عمدي من  بلؿ مصطلحات دالة كالرعونة أو عدـ 
االحتياط أو اإلنباؿ، فبل تقع جريبة القتت اػبطأ عن طريق القصد اعبنائي أي إبرادة الفعت والنتيجة وإمبا تكوف دوف نية 

 إجرامية. 

 :النقاط التالية  بلؿ وسنعدد صور اػبطأ الغَت عمدي من

يقصد هبا االستخفاؼ ونقص التحكم واػبربة، كأف يعمد شخص إُف قيادة السيارة فبل يتحكم :الرعونة -/1
 5.يف سرعتها استخفافا فيصدـ أحد اؼبارة مسببا وفاتو

                                                           
 .57.56ص ص ، مرجع سابق، تونسي صربينة-1
 .351ص، مرجع سابق، ماىر عادؿ االلفي-2
 .137ص، مرجع سابقسامي، د ؿبمػحساـ -3
 مرجع سابق.، 156-66 األمرمن  288اؼبادة -4
 .135ص، 2004، دار ىومة، القسم اػباص، ،م كرات يف القانوف اعبزائريوارث. ـبن -5
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وال ي يدؿ على عدـ تدبر  ،ىو اػبطأ ال ي يرتكبو اعبآف بنشاطو اإلهبايبعدم االحرتاس )االحتياط(: -/2
 1.واحتساب العواق  لؤلمور وعدـ التبصر هبا

كما يقصد بو عدـ االحتياط أثناء قياـ اإلنساف بسلوؾ معُت، أي أف اعبآف يعلم سلوكو اػبطر ويعتقد تفاديو 
القانونية  ومن صوره يف اجملاؿ البيئي القياـ برش واستخداـ اؼببيدات الزراعية دوف مراعاة الاوابط واللوائح ،يف مرحلة ما

 2.اؼبن مة لقوانُت البيئة
 :اإلمهال وعدم االنتباه -/3

اغب ر واليق ة، وازباذ اعبآف موقفا سلبيا من القياـ ابإلجراءات  سألةيقصد بو البلمباالة والنسياف والًتا ي دب
نقي  أو اغبفر أو نقت ويف اجملاؿ البيئي قبد عدـ التزاـ اإلفراد عند قيامهم أبعماؿ الت، واالحتياطات اؼبناسبة لوقوع اعبريبة

 3.أ   صبيع احتياطاهتم فبا وبد ضررا بيئيا األتربة وعدـ
 :واللوائحعدم مراعاة القوانني 4/ -

أو سلبية يرت  مسؤولية جنائية، وىنا اعبآف  إهبابيةىو  طأ  اص بنص القانوف سواء كاف سلوؾ اعبآف بطبيعة 
اف بصفة عمدية أو عن طريق اػبطأ أو ػػػػػػػة سواء كػػػػػػػػػاءلة اعبنائيػػػػػػة للمسػػػػوف عرضػػػاِف يكػػػػػوابلت ،حػػػػُت واللوائػػػػػػاليراعي القوان

 4.اإلنباؿ

ـبالفة أحكاـ بشأف متعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة،  10-03وقبد تطبيقات ذل  يف قانوف  
تعاق  بغرامة  82ـبالفة القانوف ويعاق  عليها فمثاؿ ذل  اؼبادة  القانوف حيث قبد يف ى ا القانوف عبارات دالة على

تعاق   83ك ل  اؼبادة ،  من ى ا القانوف 40من عشرة آالؼ دينار إُف مائة ألف دينار كت من  الف أحكاـ اؼبادة 
 5.من ى ا القانوف 34يف حالة ـبالفة أحكاـ اؼبادة 

                                                           
 .57،ص2004، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، القسم العاـ، شرح قانوف العقوابت اعبزائري، صبحي قبمد ػؿبم-1
 .132ص، رجع سابقضبشة نور الدين م-2
 .75ص، مرجع سابق، ابموف لقماف-3
 .62ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-4
 .مرجع سابق، اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة 10-03من قانوف  82،83اؼبواد -5
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 ادلبحث الثاين:تصنيف اجلرائم البيئية

أف نطاؽ اعبرائم البيئية قد استفحت يف صبيع اجملاالت اليت سبس ابلبيئة، وا تلفت النصوص القانونية  بارعلى اعت
ف طبيعة اإلجراـ البيئي ذو طبيعة  اصة ىبتلف عن ابقي اعبرائم األ رى إضافة إُف  صوصية ىاتو إوتعددت، من جهة ف

ف طبيعة معاعبة اؼبشرع اعبزائري للجرائم البيئية قد إومن جهة أ رى ف اعبرائم البيئية يف وقوعها وإجراءات متابعتها اعبزائية،
تعددت يف ـبتلف النصوص القانونية وال ي اعتمد بصفة أساسية على قانوف العقوابت، أو من  بلؿ النصوص اػباصة 

ئة، أو من  بلؿ القانوف اؼبتعلق حبماية البي 10-03ابلبيئة أو ذات الصلة هبا على سبيت اؼبثاؿ الاغبصر من بينها قانوف 
اؼبتعلق ابلصيد البحري  11-01، أو القانوف 84-12اؼبتعلق بتسيَت النفاايت ومراقبتها، أو قانوف الغاابت  01-19

نوعا من الصعوابت يف ربديد التصنيف األمثت ؽباتو اعبرائم البيئية، غَت انو يبكن  أوجدكت ى ا قد ،  وتربية اؼبائيات
من  بلؿ التطرؽ إُف أصناؼ وتقسيمات اعبرائم  ،نيفات حس  مقتايات ىاتو النصوص القانونيةالتطرؽ إُف ىاتو التص

 سنتعرض) ادلطلب الثاين( اعبرائم اؼباسة ابلتنوع البيولوجي والبيئة األرضية،ويف)ادلطلب األول( حيث سنعاًف يف ، البيئية
 .تصنيف اعبرائم البيئية اؼباسة ابألوساط اؼبائية واؽبوائيةإُف 
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 ادلطلب األول:اجلرائم ادلاسة ابلتنوع البيولوجي والبيئة األرضية

ابلرجوع إُف القوانُت اؼبتعلقة حبماية البيئة، قبد العديد من االتفاقيات الدولية اػباصة حبماية البيئة األرضية من  
 1955واتفاقية روما عاـ ، عيةاغبفاظ على اغبيواانت والنبااتت على حالتها الطبيبشأف  1933بينها اتفاقية لندف عاـ 

للحفاظ على الطبيعة ومواردىا، ك ل  اتفاقية ريو دي جانَتو عاـ  1968يشاف وقاية النبااتت، واتفاقية اعبزائر عاـ 
 1التنوع البيولوجي.بشأف  1992

من  عدة قوانُت زبص اغبماية للبيئة بصفة عامةقد أوجد اؼبشرع اعبزائري  نبلحظ أف النصوص الدا ليةويف 
اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار  10-03 بلؿ قانوف العقوابت، كما افرد غبماية البيئة عدة قوانُت أ رى من بينها القانوف 

التنمية اؼبستدامة، وال ي أدرج فيو عدة جوان  تكفت اغبيز البيئي، من  بلؿ ذكر اغبماية اؼبقررة لؤلوساط البيئية، واليت 
حيث تعرض إُف ضباية التنوع البيولوجي حيث أورد مصطلح التنوع البيولوجي يف ، اجملاؿ الطبيعيمن بينها ضباية البيئة يف 

 ،كما أورد يف الفصت األوؿ من الباب الثالث مقتايات ضباية التنوع البيولوجي.102-03من قانوف 39اؼبادة 

واُف  الثاين(. النباتية)الفرعابألوساط  اعبرائم اؼباسة األول(، واىل الفرع)يفوسنتطرؽ إُف اعبرائم اؼباسة ابغبيواف 
 الفرع الثالث(.)األرضيةاعبرائم اؼباسة ابلبيئة 

 الفرع األول:اجلرائم ادلاسة ابحليوان

، وذل  يف إطار ااف ة على أمنتعترب اغبيواانت كائنات حية ؽبا اغبق مثلها مثت اإلنساف يف العيش يف سبلـ و 
 خاطر  اصة األنواع النادرة منها لاماف التوازف البيئي واغبماية من االنقراض.الثروة اغبيوانية وضبايتها من اؼب

 دبختلف،3اؼبتعلق ابلصيديف القانوف فنجد أف اؼبشرع اعبزائري قد قاـ بتصنيف ى ه الثروة اغبيوانية وعدد أصنافها 
 ا، كملقانوف طرؽ ووسائت الصيد كما عاًف ك ل  يف ذات ا،  األصناؼ امية وأصناؼ الطرائد وأصناؼ سريعة التكاثر 

وتقييم القدرة الصيدية من جانبو الكمي والكيفي حفااا على الثروة  بُت فًتات الصيد من  بلؿ ربديد االقتطاعات
  1الصيدية،كما حدد اؼبشرع اعبزائري أماكن الصيد من بينها األمبلؾ الوطنية واػباصة اؼبفتوحة واؼبسَتة لغرض الصيد

                                                           
 .25علي عدانف الفيت، اؼبنهجية التشريعية يف ضباية البيئة، مرجع سابق، ص-1
 .، مرجع سابق10-03القانوف من  39اؼبادة  -2
 .13، ص51، الصادر يف ج ر ع 2004غشت  15اؼبتعلق ابلصيد، اؼبؤرخ يف  07-04من قانوف  51اؼبادة  -3
 .من قانوف الصيد، مرجع سابق 25،27، 24، 19اؼبواد:  -1
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 اؼبعنية ابلصيد وأسبلؾ الشرطة القاائية دبراقبة مصدر اغبيواانت الربية ميتة أو حية )مادة ،  كما كلف اؼبصاٌف  
كما أورد اؼبشرع اعبزائري صبلة من العقوابت يف فصت اؼبخالفات والعقوابت يف ؾباؿ الصيد، حيث يعاق  كت من مارس 

ف ابغببس من شهرين إُف ثبلث سنوات وبغرامة من الصيد  ارج اؼبناطق والفًتات اؼبنصوص عليها يف أحكاـ ى ا القانو 
 1.طبسُت ألف دينار إُف مئة ألف دينار

يف إطار ااف ة على الثروة اغبيوانية فقد تطرؽ اؼبشرع اعبزائري إُف ضباية الفصائت اغبيوانية الغَت أليفة حيث منع 
كما أكد يف آ ر فقرة من نفس ،  إابدهتا إتبلؼ البيض واألعشاش أو سلبها، وتشويو اغبيواانت من ى ه الفصائت أو

 2.اؼبادة على ضرورة عدـ اؼبساس ابلوسط اػباص هب ه الفصائت اغبيوانية

أشهر وبغرامة من طبسة  3أايـ إُف  10عن عقوبة ابغببس من  81أما يف اعبان  الردعي فقد تناولت اؼبادة 
ت من زبلى أو أساء معاملة حيواف داجن ويف حالة العود أالؼ دينار إُف طبسُت ألف دينار أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت ك

 تااعف العقوبة.

مؤسسة  43كما عاق  اؼبشرع اعبزائري كت من استغت دوف اغبصوؿ على تر يص منصوص عليو يف اؼبادة 
 3ار.بغرامة تًتاوح مابُت عشرة آالؼ دينار إُف مائة ألف دين ،لًتبية حيواانت ويقـو ببيعها أو إهبارىا أو عبورىا

كما حرص اؼبشرع يف قانوف العقوابت على السبلمة الغ ائية للحيواف، فعاق  كت من غش يف بيع مواد تغ ية 
أالؼ دينار إُف طبسُت ألف دينار  10للحيواف تكوف غَت صاغبة، ابغببس من سنتُت إُف طبس سنوات وبغرامة مابُت 

اؼبتعلق حبماية بعض اغبيواانت الربية من  05-06ض جاء االمرويف إطار ضباية بعض اغبيواانت اؼبهددة ابالنقرا4.جزائري
 واستحدثت ل ل  عبنة وطنية غبماية األنواع اغبيوانية اؼبهددة ابالنقراض، تتكوف من  رباء يف، صنف الطيور والثدييات

تبدو مشددة يف ماتعلق لكن اؼببلحظ أنو رغم أف العقوابت  5.اغبيواانت الربية والصحة اغبيوانية وضباية األن مة البيئية
حبماية اغبيواانت إال أف الواقع يبدو أصع  من  بلؿ غياب اعبان  الرقايب للهيئات اؼبخولة وأحياان ينقص التطبيق 

 أنبية كبَتة سواء من األفراد أو اؽبيئات اؼبخولة .الفعلي للقوانُت نتيجة عدـ إعطاء اغبيواف أنبية وأولوية ،كما أف للوعي 

                                                           
 .، من نفس القانوف81،85اؼبواد-1
 .، مرجع سابق10-03من قانوف  40اؼبادة -2
 .، من نفس القانوف السابق82، 81 :اؼبواد-3
 .، اؼبتامن قانوف العقوابت اؼبعدؿ واؼبتمم156-66معدلة من األمر رقم  431اؼبادة-4
 .47، ج ر2006يوليو  15اغبيوانية اؼبهددة ابالنقراض وااف ة عليها، مؤرخ يف  األنواعاؼبتعلق حبماية بعض 05-06 األمرمن  05اؼبادة -5
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 :اجلرائم ادلاسة ابألوساط النباتيةالفرع الثاين

تعترب النبااتت وسط حيوي بيئي يبتاز ابلتنوع، وعلى غرار التشريعات اؼبختلفة، فاف اؼبشرع اعبزائري قد حرص 
من  بلؿ النصوص القانونية على ضباية ى ا اجملاؿ اغبيوي، حيث يبثت جزء من ثروة وطنية ذات عبلقة ابالقتصاد 

 الوطٍت.

ااتت يف مفهـو التجرٔف البيئي عدة أصناؼ منها ااصيت واؼبزروعات واألنواع النباتية اؼبهددة تام النبكما 
 1واؼبساحات اػباراء اؼبتواجدة عرب اجملاؿ اغباري وأياا الثروة الغابية 

غاابت ؾبموعة قوانُت متعلقة بسبلمة ايط البيئي اليت تعيش فيو النبااتت وال أصدرفنجد اؼبشرع اعبزائري قد 
وضبايتها من اإلجراـ اؼباس هبا، سواء عن طريق قطع األشجار أو استغبلؿ الغَت مشروع ؼبساحات  اراء ـبصصة إضافة 

 *إُف ضباية ااصيت اليت تكوف موجودة يف ى ا اغبيز البيئي.

ية كت فااء يتعلق بتسيَت اؼبساحات اػباراء، ال ي يهدؼ إُف ضبا 06-07ومن بُت ى ه القوانُت القانوف رقم 
كما وبمي القانوف البيئة واؼبساحات اػباراء ،  2واُف ترقية وتوسيع اؼبساحات اػباراء، نبايت حاري أو غَت حاري

كما يبنع قطع األشجار دوف ،  3ع من وضع النفاايت أو الفابلت يف األماكن اػباصة هباتو اؼبساحاتػػػحيث يبن
اء ػػة الغطػػا ولسبلمػػراء مامونػػات اػباػػاء على اؼبساحػػن اإلبقػػَف يك ذااء إػػة للبنػػت ر صػػض كػػترف اػػ،كم4ةػػر ص
راء ػػػػات اػباػػػػاحػػور اؼبسػػ  يف تدىػت من يتسبػػة كػا معاقبػزاءات من بينهػػري عدة جػػػع اعبزائػػا أدرج التشريػػكم،  1ايتػػػػػالنب
 .2هر وبغرامة مالية من عشرين إُف طبسُت ألف دينارأش 6أشهر إُف  3ار ابغببس من ػػػػع األشجػػػػػأو قل

ويف إطار ضباية اؼبساحات اؼبخصصة للرعي قبد أف اؼبشرع اعبزائري تطرؽ لؤلحكاـ اؼبتعلقة أبراضي الرعي، فقد 
عرفها أبهنا كت ارض مغطاة بعش  طبيعي كثيف أو  فيف يشتمت على نبااتت ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة 

                                                           
 .42ص لطاِف مراد، مرجع سابق، -1
*
 .اس اغبراريتشَت العديد من اإلحصائيات إُف وجود انتهاكات جسيمة يف اجملاؿ النبايت والغايب فبا اثر على عدة جوان  منها التغَت اؼبنا ي واالحتب-
 .31، ج ر 2007مايو  13يتعلق بتسيَت اؼبساحات اػباراء وضبايتها وتنميتها، اؼبؤرخ يف  06-07من القانوف  02اؼبادة -2
 .، مرجع سابق06-07من قانوف 17اؼبادة -3
 .من نفس القانوف 18اؼبادة-4
 .من نفس القانوف 16اؼبادة -1

 .من نفس القانوف 39اؼبادة 2-
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 .1وعلى أشجار علفيةالسنوات 

كما أكد على ضباية األراضي الرعوية من التدىور، والعمت على هتيئتها من  بلؿ عمليات اغبفظ واإلحياء 
حيث حدد اؼبشرع ، 3أف يؤدي إُف ذل  شأنوكما منع تعرية ى ه األراضي وكت عمت من ،2والب ر والتجهيز ابلري

وبغرامة  أشهر6ونزع األغطية اغبلفاوية والنباتية، ابغببس من شهر إُف  اعبزائري عقوبة كت من يقـو بتعرية أراضي الرعي
 .4من مائة وطبسُت ألف دينار إُف طبسمائة ألف دينار

ومن بُت اعبرائم اؼبتعلقة ابلصيد واليت قسمها اؼبشرع اعبزائري بُت ـبالفات وجنح، قبد على سبيت اؼبثاؿ يف شاف 
ؿ فبارسة الصيد أف تكييفها القانوٓف يعترب ـبالفة، من  بلؿ النص على غرامة عدـ ضبت الصياد لر صتو أو إجازتو  بل

 .5دج1000دج إُف 500مالية من 

 07-04من قانوف  03.25.27اؼبواد  ما ذكرتوويف بياف التكييف القانوٓف للجرائم اليت تعترب جنحة قبد، 
طق والفًتات اؼبنصوص عليها يعترب جنحة، ويعاق  اؼبتعلق ابلصيد، أف فبارسة الصيد أو أي نشاط صيد آ ر  ارج اؼبنا

 .6سنوات وبغرامة من طبسُت ألف دينار إُف مائة ألف دينار 3عليها ابغببس من شهرين إُف 

وقبد ك ل  ضباية لؤلوساط امية واليت تتواجد فيها الكائنات اغبية اغبيوانية والنباتية واؼبناطق اؼبتعددة اليت 
د ضباية التنوع البيولوجي اباف ة على اؼبناطق الطبيعية الفريدة ابعتبارىا ح َتة طبيعية كاملة تكوف موطنا ؽبا،كما قب

 1لاماف اغبماية. أتنش

روة وطنية كاف لزاما على اؼبشرع اعبزائري وضع قوانُت مهمة غبمايتها من اعبرائم اؼباسة ػػات ثػػرب الغابػػػػػا تعتػػكم
،إال مايعاب على ى ا األ َت ىو قلة التحيُت 20-91اؼبعدؿ واؼبتمم ابلقانوف  84-12هبا، منها قانوف الغاابت 

 ومسايرة التطور التشريعي يف اجملاؿ الغايب ن را ؼبا تز ر بو اعبزائر من غطاء نبايت وغايب.

                                                           
 .2008، 46غشت، يتامن التوجيو الفبلحي، ج ر عدد  03، اؼبؤرخ يف 16-08من القانوف رقم  26اؼبادة -1
 .، مرجع سابق16-08من قانوف  27اؼبادة -2
 ، نفس اؼبرجع السابق.28ؼبادة ا-3
 ، نفس اؼبرجع السابق.88اؼبادة -4
 من قانوف الصيد، مرجع سابق. 87اؼبادة -5
 من قانوف الصيد، مرجع سابق. 85اؼبادة -6
 .13، ج ر2011، يتعلق ابجملاالت امية يف إطار التنمية اؼبستدامة، اؼبؤرخ يف فرباير 02-11من قانوف  07اؼبادة -1
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 .يا()اثنوك ل  يف قانوف العقوابت ،أوال()يفوسنحاوؿ تكييف اعبرائم اؼباسة ابلغاابت يف قانوف الغاابت وى ا 

 أوال:تكييف اجلرائم ادلاسة ابلغاابت)قانون الغاابت(

وبتت الن اـ الغايب يف اعبزائر مكانة ىامة من  بلؿ الثروة الغابية اؼبوجودة، وقصد ضبايتها من كت أشكاؿ 
سة هبا اؼبساس هبا حاوؿ اؼبشرع إدراج ذل  يف النصوص القانونية من بينها قانوف الغاابت من  بلؿ تكييف اعبرائم اؼبا

 ف غالبية اعبرائم اؼباسة ابلن اـ الغايب قد مت تكييفها يف ـبالفات وجنح.أفنجد 

 تكييف اجلرمية الغابية )خمالفات(: -/1

  يـو إُف شهرين وبغرامة  15استخراج أو رفع أو اكتساب الفلُت عن طريق الغش، حيث يعاق  ابغببس من
 1قوبة يف حالة العود.دج للقنطار، وتااعف الع 2000إُف  1000مالية من 
  إُف شهرين مع  أايـ 10استغبلؿ اؼبنتوجات الغابية ونقلها بدوف ر صة، يعاق  بدفع قيمتها وابغببس من

 2مصادرة اؼبنتوجات.
  دج عن ضبولة كت سيارة ومن 2000اُف1000رفع بدوف ر صة أحجار، رماؿ، معادف،يعاق  بغرامة من
 3.أايـ 10إُف  5امة يف حالة العود مع اغببس من دج عن دابة جر وتااعف الغر  500إُف  200

  دج عن كت 2000إُف  500اغبرث والزرع يف األمبلؾ الغابية الوطنية بدوف ر صة، يعاق  بغرامة من
 4.أايـ إُف شهر يف حالة العود 10ىكتار، واغببس من 

  إُف  100ج بغرامة من رفع النبااتت اليت تساعد على تثبيت الكثباف، يعاق  على كت استخرا  أواستخراج
 إُف شهر. أايـ 5دج حس  اغبالة، وابغببس من 2000

  دج بكت راس غنم 100الرعي يف الغاابت الفتية واليت تعرضت للحرؽ يف اؼبساحات امية، يعاق  بغرامة
 .دج لكت راس ماعز300دج إُف 200صبت ومن  أودج لبقرة  200إُف  100ومن

 دج ويف حالة العود تتااعف العقوبة.1000 إُف100اق  بغرامة من النار وترميد النبااتت، يع شعاؿإ 

                                                           
 .، مرجع سابق84-12من قانوف  74 اؼبادة-1
 من نفس القانوف.75اؼبادة -2
 .من نفس القانوف 76اؼبادة  -3
 .من نفس القانوف 78اؼبادة -4
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  دج 100كت شخص مسخر يرفض تقدٔف مسانبة يف مكافحة اغبرائق بدوف سب  مربر، يعاق  بغرامة من
 .دج500ُفإ
 تكييف اجلرمية الغابية:)جنحة( -/2

  دج وابغببس 4000 دجإُف2000سنوات، يعاق  بغرامة من  5قلع أشجار مغروسة من  اقت من  أوقطع
 من شهرين إُف سنة وتااعف العقوبة يف حالة العود.

  دجواغببس من 50.000إُف 1000ابلقرب منها دوف ر صة، يعاق  بغرامة  أوالبناء يف األمبلؾ الغابية
 أشهر يف حالة العود. 6شهر إُف 
  دج من قاـ 3000إُفدج1000تعرية األراضي دوف ر صة يف األمبلؾ الغابية الوطنية، يعاق  بغرامة من

أشهر يف حالة  6دج عن كت ىكتار وابغببس من شهر إُف 10.000دج إُف 1000بتعرية األرض دوف ر صة ومن 
 العود وتااعف الغرامة.

  دج 4000دج إُف 2000رفع أشجار واقعة على األرض أو رفع حط  ؿبت ـبالفة، يعاق  بغرامة من
 1.حالة العود وابغببس من شهرين إُف سنة وتااعف العقوبة يف

ة من ػػغَت أف اؼببلحظ من  بلؿ ى ا القانوف ىو أف الغرامة اؼبالية ليست مرتفعة مقارنة مع حجم اعبرائم الغابي 
و زمن ػػػير علػػػد مػػػانوف قػػػة الف القػػػة اؼباليػػػان  الغرامػػػُت يف جػػػػاة التحيػػػػػ  مراعػػػػو وجػػػػػرى فانػػػػػػة أ ػػػػػػة ومن جهػػػػجه
إضافة إُف بعض اإلشكاالت منها أف اؼبشرع اعبزائري يف قانوف الغاابت قد قبده أحياان يقـو حبماية الثروة الغابية ،معترب

لكن يف نفس الوقت يسمح ابؼبساس هبا بطريقة غَت مباشرة يف شاف إعطاء الر ص أحياان يف جان  الصيد أو إبعطاء 
 .وأحياان أ رى يف شاف تعرية األراضي الغابيةالر ص يف ؾباؿ قلع وقطع األشجار 

 اثنيا:تكييف اجلرائم ادلاسة ابلغاابت يف قانون العقوابت

دبا أف الثروة الغابية تتطل  ؾبهودات كبَتة وتنسيق إداري وقاائي، وذل  يف اإلسهاـ يف ىاتو اغبماية سواء كاف 
ؾبموعة من العقوابت اؼبدرجة للجرائم البيئية حيث قبد  ذل  بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، لابط اؼبخالفات من  بلؿ

 اؼبخالفات واعبنح واعبناايت يف قانوف العقوابت:

                                                           

.من نفس القانوف،82،83،84،72،07،79،73، 80 ؼبوادا-  1
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 ادلخالفات: -/1

أايـ إُف شهرين على  10الفقرة األوُف من قانوف العقوابت على انو يعاق  ابغببس من  444لقد نصت اؼبادة 
وبتُت كت من اقتلع أو  رب أو قطع قشرة شجرة إلىبلكها مع دج أو إبحدى العق1000إُف  100األكثر، وبغرامة من
 1.علمو أهنا فبلوكة للغَت

 اجلنح: -/2

يـو إُف سنة وبغرامة من  15من قانوف العقوابت يف الفقرة الثالثة على انو يعاق  ابغببس من  361تنص اؼبادة 
على سرقة األظباؾ من الربؾ دج كت من سرؽ أ شاب من أماكن قطع األ شاب، وك ا 100.000دج اُف20.000
سنوات وغرامة مابُت 5كما تنص الفقرة الرابعة من نفس اؼبادة على اؼبعاقبة ابغببس من سنة إُف ،  واألحواض
 دج كت من ارتك  السرقة ليبل بعرابت أو حيواانت للحمت.100.000دج إُف 20.000

ة ؿباصيت أو منتوجات انفعة لؤلرض، بواسطة أكياس ػػـو بسرقػػػػت من يقػػػو كػػػػامسة انػػػػقرة اػبػػػػافت الفػػػا أضػػػكم
 2دج.100.000دج إُف 20.000إُف سنتُت وبغرامة من  أشهر3أو أشياء أ رى،يعاق  ابغببس من 

من نفس القانوف على معاقبة ابغببس من ستة أشهر إُف سنتُت كت من أطلق مواشي من  413كما تنص اؼبادة 
 3لغَت وعلى األ ص يف اؼبشاتت أو مزارع الصفصاؼ وغَتىا من األشجار اؼبماثلة.أي نوع على ارض فبلوكة ل

 اجلناايت: -/3

قد يصت اؼبساس ابلغاابت إُف تطبيق عقوابت مشددة تصت إُف حد اإلعداـ، وى ا داللة واضحة على جسامة 
رائم اؼباسة ابلغاابت على أهنا اػبسارة اليت يبكن أف يؤدي إليها اعبآف، فاؼبشرع يف قانوف العقوابت كيف بعض اعب

جناايت ومن ذل  انو يعاق  ابلسجن اؼبؤقت من عشر سنوات إُف عشرين سنة كت من وضع النار عمدا وَف تكن فبلوكة 
 1.لو من بينها الغاابت واغبقوؿ اؼبزروعة أشجار أو مقاطع أشجار

                                                           
 .من األمر اؼبتامن قانوف العقوابت، مرجع سابق 444اؼبادة  -1
 .اعبزائري، مرجع سابقمن قانوف العقوابت  361اؼبادة -2
 .من نفس القانوف 413اؼبادة -3
 .)اؼبتعلقة أبمبلؾ الغَت ( من نفس القانوف396اؼبادة -1
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ف العمت اؼبشار إليو أعبله يتعلق أبمبلؾ الدولة اء يف نفس اؼبادة مكرر تقرير عقوبة اإلعداـ عندما يكو ػػػػا جػػػكم
 1.أو إحدى ىيأهتا

 ()الرتبةالفرع الثالث:اجلرائم ادلاسة ابلبيئة األرضية

تعترب عملية تدىور البيئة األرضية عملية معقدة، ن را لتدا ت عدة أسباب منها الطبيعية والكيميائية 
كثَتا، وتعترب الًتبة الوسط   أثرلبيئة األرضية إال أف النشاط البشري قد ،ورغم وجود األسباب الطبيعية لتارر ا2والبيولوجية

واجملاؿ الربي ال ي يغطي البيئة الربية واألرضية، فيتعرض سطحها وابطنها إُف التلويث ابلنفاايت واؼبخلفات الزراعية أاي  
 3.اإلشعاعي اؼبتولد من التفجَتات النووية كانت طبيعتها صلبة أو سائلة أو غازية، كاؼببيدات واؼبواد الكيماوية، والنشاط

أو أف تزيد نسبة األمبلح عن اغبد  ،ات غريبة عنهاػػأو تركيب ،اتػػة مكونػػة إبضافػػلوث الًتبػػن أف تتػػا يبكػػكم
 .5كما يرى البعض البيئة األرضية أبهنا الطبقة اؽبشة اليت تغطي صخور القشرة األرضية،4اؼبعتاد

 صور اؼبساس ابلبيئة الًتابية، حيث قبد أف التهديد اؼبباشر يكوف عن طريق اؼببيدات وسنحاوؿ التعرض إُف
يف ،)اثنيا(كما يشكت م هر آ ر صور اؼبساس وىو االستعماؿ اؼبفرط والناتج عن األظبدة الكميائية (، )أوالاغبشرية 

 (. اثلثاي )حُت قبد أف النفاايت دبختلف صورىا تشكت م هرا ك ل  يف زايدة التلوث البيئ

 التلوث ابدلبيدات احلشرية:أوال

لؤلرض، نتيجة ما يتم طرحو عليها من  اإليكولوجيةيبس أحياان التلوث سطح الًتبة وذل  بتغيَت الصفات 
، كت ى ا يساىم يف 1ـبلفات أو مواد ملوثة تؤثر على سبلمتها، ومن ذل  إلقاء اؼبواد العاوية واألظبدة واؼبواد الكيماوية

 البيئي األرضي. التدىور

                                                           
 مكرر)اؼبتعلقة أبمبلؾ الدولة أو إحدى ىيأهتا ( من نفس القانوف.396اؼبادة -1
 .243عبد الستار يونس اغبمدوٓف، مرجع سابق، ص-2
 .نفس اؼبرجع السابق، ف ص-3
 .356البيئي، مرجع سابق، ص األمنالدسوقي عطية،  راىيمإبطارؽ -4
 .111ص الد مصطفى فهمي، مرجع سابق، -5
 245عبد الستار يونس اغبمدوٓف، مرجع سابق، ص-1
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 ادلبيدات احلشرية: مدلول -/1

لؤلرض، نتيجة ما يتم طرحو عليها من  اإليكولوجيةيبس أحياان التلوث سطح الًتبة وذل  بتغيَت الصفات 
، كت ى ا يساىم يف 1ـبلفات أو مواد ملوثة تؤثر على سبلمتها، ومن ذل  إلقاء اؼبواد العاوية واألظبدة واؼبواد الكيماوية

 ور البيئي األرضي.التدى

واف سواًء العاملُت يف مصانع اؼببيدات ػػػاف واغبيػػػػىت اإلنسػػػػػػس حػػػػػػػات سامة وسبػػػػػػػدات مركبػػػػحيث تعترب صبيع اؼببي
ا يف اغبقوؿ، وتزداد  طورهتا كلما البفض وعي الناس يف البيئة ايطة أبماكن استخداـ ػػػػُت على رشهػػػػػػػأو القائم

اؼببيدات، وإذا كاف استخدامها يؤدي إُف ربسُت كمية ونوعية اؼبنتجات الزراعية، إال أف سلبياهتا كثَتة فتحدث  لت يف 
 2التوازف الطبيعي للكائنات اغبية.

فهػػػػاتو اؼببيػػػػدات اغبشريػػػػػة ذات الطبيعػػػػة الكيماويػػػػة ربقن هبا الًتبة بغية القااء على اغبشرات الاارة 
، كما أف استخدامها أدى إُف 3والفطرايت، غَت أهنا ك ل  تقاي على اغبشرات النافعة مثت كبت العست ودودة اغبرير

ا تفاء الطيور اعبارحة والثعال  اؼبفيدة يف تنقية الًتبة من اغبشرات والقوارض، فابل أهنا تؤدي إُف تلويث اؼبواد الغ ائية 
 4ض القاتلة كالسرطاف والفشت الكلوي.اليت يتناوؽبا اإلنساف فتصيبو األمرا

ويف ى ا الشأف وغبماية البيئة الًتابية وعلى اػبصوص الوقاية من اؼببيدات واغبرص على ا تيار اؼببيدات ذات 
اعبودة واليت ربتوي على معايَت السبلمة، عاًف اؼبشرع اعبزائري ذل  بعدة نصوص قانونية، حيث منع استَتاد مواد الصحة 

من مدة الصبلحية  80ات االستعماؿ الفبلحي اليت تقت مدة صبلحيتها وقت وصوؽبا إُف مكاف الد وؿ عن النباتية ذ
 1اؼب كورة يف الوسم.

                                                           
 .صف مرجع سابق،  نفس -1
 .370طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص-2
 .49، مرجع سابق، صساميؿبمػد حساـ -3
 ص.ف نفس اؼبرجع السابق، -4
 02اؼبؤرخ يف  405-95، اؼبعدؿ واؼبتمم للمرسـو التنفي ي رقم 1999يوليو  20، اؼبؤرخ يف 156-99، من اؼبرسـو التنفي ي رقم 2مكرر  22اؼبادة -1

 .49، واؼبتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات االستعماؿ الفبلحي، ج ر ع 1995ديسمرب 
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كما أكد اؼبشرع عن عدـ إمكانية االستَتاد ؼبواد الصحة النباتية ذات االستعماؿ الفبلحي اؼبصنفة ضمن اؼبواد 
 1نوان.اػبطَتة إال من طرؼ اؼبستعملُت اؼبعتمدين قا

 اثنيا: األمسدة الكيمائية

يف السابق كاف اإلنساف يعتمد يف زراعتو على األظبدة العاوية الناذبة عن اؼبخلفات اغبيوانية والنباتية وذل   
للمحاف ة على  صوبة الًتبة ونقائها، لكن مع التقدـ العلمي والرغبة يف زايدة ااصيت الزراعية أصبح عبوء الكثَتين إُف 

، واليت تار خبصوبة الًتبة عند اإلكثار منها حيث تار دبكوانهتا الطبيعية ومن كمية اإلنتاج الكيميائيةؿ األظبدة استعما
 2على اؼبدى البعيد.

زوتية والفوسفاتية واليت ينتج عنها عند االستخداـ اؼبفرط إُف تغَت يف طعم اػبار ومن بُت أنواعها األظبدة األ
تها فبا ينتج عنو تلوث اؼبواد الغ ائية النباتية واليت تار ابإلنساف واغبيواف، حيث سبخض عن والفواكو وتغَت لوهنا ورائح

التوصية ابزباذ التدابَت البلزمة للحد من استعماؿ األظبدة وتقليت اآلاثر الاارة للمواد الكيمياوية الزراعية  ستوكهوَفمؤسبر 
 3.اوية وآاثرىا على الًتبة والبيئة على العمـومنها ربديد اعبرعة ومواعيد استعماؿ اؼبخصبات الكيمي

 اثلثا: أتثري الصور ادلتعددة للنفاايت على تلوث البيئة

النفاايت ىي كت ما ينتج من استهبلؾ اؼبواد الطبيعية بواسطة اإلنساف واغبيواف وكافة الكائنات اغبية، أو اؼبواد 
عن العمليات الصناعية واغبرفية وك ل  فابلت اؼبنازؿ  اليت تنتج من استخداـ الصناعات، كما تعرؼ فابلت متخلفة

 4واؼبستشفيات والنفاايت اإلشعاعية.

كما وضحها التشريع اؼبصري أبهنا ـبلفات األنشطة والعمليات اؼبختلفة أو رمادىا اتف ة خبواص اؼبواد اػبطرة 
 1ية والناذبة عن اؼبستحارات الصيدلية.اليت ليس ؽبا استخدامات أصلية مثت النفاايت الناذبة عن األنشطة العبلج

                                                           
 .اؼبتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات االستعماؿ الفبلحي، مرجع سابق من اؼبرسـو التنفي ي 3مكرر22اؼبادة -1
 .48ص، مرجع سابق، ساميؿبمػد حساـ -2
 .77علي سعيداف، مرجع سابق، ص-3
 .116 الد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص-4
 .368الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص إبراىيمطارؽ -1
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ػػػػاج أو التحويػػػػػت وتطػػرؽ التشريػػػػع اعبزائػػػػػري إُف النفايػػػػػات وعرفػهػػػا أهنػػػػا كػػػػت البقايػػػػا الناذبػػػػة عػػػن عمليػػػػات اإلنت
 1ابلتخلص منو أو قصد التخلص منو. أو االستعماؿ وبصفة اعم كت مادة أو منتوج وكت منقوؿ يقـو اؼبال  أو اغبائز

وقد صنفها اؼبشرع حيث تطرؽ إُف النفاايت اؼبنزلية الناذبة عن النشاطات اؼبنزلية والنفاايت اؼبماثلة الناصبة عن 
النشاطات الصناعية والتجارية واغبرفية، كما تطرؽ إُف النفاايت اؽبامدة الناذبة عن استغبلؿ ااجر واؼبناجم وعن أشغاؿ 

دـ والبناء واليت ال يطرأ عليها أي تغيَت عند إلقائها يف اؼبفارغ، كما صنفها ك ل  إُف نفاايت  اصة ونفاايت  اصة اؽب
 2 طرة.

وػبطورة النفاايت أكد اؼبشرع على ضرورة ربديد آليات لكيفية التعامت مع النفاايت، حيث تطرؽ إُف أف معاعبة 
، كما ح ر إيداع وطمر وغمر 3اؼبر ص ؽبا من قبت الوزير اؼبكلف ابلبيئة اؼبنشأةالنفاايت اػباصة ال تكوف إال يف 

 4النفاايت اػباصة اػبطرة يف غَت األماكن اؼبخصصة ؽبا.

كما رت  جزاءات وعقوابت تامنها القانوف اؼبتعلق بتسيَت النفاايت ومراقبتها، منها اؼبعاقبة ابغببس من سنة 
ؼبعاعبة  منشأةألف دينار إُف تسعمائة ألف دينار جزائري كت من استغت سنوات وبغرامة مالية من طبسمائة  3إُف 

 5النفاايت دوف التقيد أبحكاـ ى ا القانوف.

مبليُت دينار كت من  5سنوات وبغرامة من مليوف دينار إُف 8سنوات إُف  5كما تصت العقوبة ابلسجن من 
 6استورد النفاايت اػباصة ػبطرة أو صدرىا أو عمت على عبورىا.

كما مت صدور قرار يتامن تعيُت ؾبلس إدارة الوكالة الوطنية للنفاايت وى ا من اجت تن يم وضبط تسيَت إدارة 
 1عملية النفاايت.

                                                           
 .لنفاايت ومراقبتها، مرجع سابقمن القانوف اؼبتعلق بتسيَت ا 02اؼبادة -1
 .، من نفس القانوف05اؼبادة -2
 .من نفس القانوف 15اؼبادة -3
 من نفس القانوف. 20اؼبادة -4
 من نفس القانوف. 64اؼبادة -5
 من نفس القانوف.  66اؼبادة -6
 .24، ص52 ، ج ر ع2017فريت أ 30الوكالة الوطنية للنفاايت، اؼبؤرخ يف أعااءقرار مت دبوجبو تعيُت -1
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ال ي جاء ضمن مقتاياتو يف شاف اؼبواد الكيماوية واغبماية منها، قبد انو  10-03وخبصوص قانوف البيئة 
تصلة دبنتجات الصحة النباتية اؼبوجهة للفبلحة من أحكاـ ى ا القانوف فبا اؼبواد الكيماوية اؼب 69استبعد يف نص اؼبادة 

، واقتصاره 1يدعو للتساؤؿ، ضف إُف ذل  عدـ التفصيت يف اعبزاء اعبنائي اؼبقرر يف موضوع التلوث ابؼبواد الكيماوية
 .2على مواد ؿبددة

لى غرار التعامت مع النفاايت اػبطرة فع، كما يبكن أف تكوف صورة النفاايت يف شكت سلوؾ سليب ؾبـر قانوان
وقد تطرؽ ؽبا ، قبد شكت السلوؾ السليب ي هر من  بلؿ فعت رمي النفاايت يف األماكن الغَت ـبصصة ؽبا فإننا، واػباصة

معنوي يبارس نشاطا صناعيا   بلؿ: "معاقبة كت شخص طبيعي أو ناؼبقرر، ماؼبشرع اعبزائري يف قانوف النفاايت ابعبزاء 
النفاايت اؼبنزلية وما شاهبها أو رفض استعماؿ ن اـ صبع  إنباؿقاـ برمي أو ،  رأأو حرفيا أو أي نشاط  ارايأو ذب

 3دينار". ألفطبسُت  إُفالؼ دينار آوذل  بغرامة مالية عشرة ، النفاايت وفرزىا

يف رمي النفاايت يف األماكن وسيتم عرض قاية متعلقة كريبة سبس ابلبيئة الًتابية، وقعت دبدينة اعبلفة، واؼبتمثلة 
 :ؽبا غَت اؼبخصصة

ع اؼبتهم س.ع من طرؼ النيابة اؼبختصة إقليميا عن جريبة رمي النفاايت يف األماكن الغَت ـبصصة ػحيث توبػػ
وقد أحيت إُف ؿبكمة اعبنح، وبعد االطبلع ، ؽبا، حيث ضبط من طرؼ أعواف الابطية القاائية برمي النفاايت الصلبة

 لقاية من قبت اكمة، مت إثبات التهمة، كما استوفت اعبريبة ركنيها اؼبادي واؼبعنوي.على ملف ا

من قانوف تسيَت  57دج طبقا للمادة 10.000م الفصت يف القاية وإدانة اؼبتهم بغرامة مالية قدرىا ػوت
 .4من قانوف اإلجراءات اعبزائية 367مع ربميلو للمصاريف القاائية طبقا للمادة  ،النفاايت

دج وليست الغرامة القصوى 10.000ونبلحظ أف القااء قد طبق على اؼبتهم الغرامة االبتدائية اؼبقدرة ب 
 دج.50.000

                                                           
 .201علي سعيداف، مرجع سابق، ص -1
معاقبة من يعيق عمليات الرقابة اؼبمارسة من قبت األعواف اؼبكلفُت ابلبحث ومعاينة بشأف  10-03من قانوف 108و107سبت اإلشارة إُف ذل  يف اؼبواد -2

 ـبالفة أحكاـ ى ا القانوف. 
.اقبتها، مرجع سابقمنالقانوف اؼبتعلق بتسيَت النفاايت ومر  56اؼبادة  -3
 .243، ص (07، ان ر اؼبلحق رقم)10/05/2016كمة اعبلفة، بتاريخ حكم صادر عن ؿب-4
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ف ى ه الغرامة اؼبالية تعد من بُت الوسائت اليت تنباىا اؼبشرع اعبزائري يف إطار السياسة العقابية يف القانوف أبيد 
الباب السابع من ى ا القانوف،واليت يبكن تقديرىا يف منحى متوسط لقيمة اؼبتعلق بتسيَت النفاايت،واليت جاءت ضمن 

الغرامة، حيث احتوى القانوف على مواد قانونية تعاًف طبيعة تسيَت النفاايت حس  طبيعتها،حيث قبد اؼبشرع اعبزائري 
نية يف اعبان  اعبزائي ؽب ا دبعٌت انو عند استقراء النصوص القانو إحالة، يعاًف طبيعة اعبـر اؼبنصوص عليو ضمن ن اـ 
 .مادة معينة يعاق  كزاء ؿبدد أحكاـالقانوف عند كت ـبالفة لو،ابلقوؿ كت من  الف 

فعلى سبيت اؼبثاؿ عند استقراء ، على ىاتو اؼبواد ف اؼبشرع اعبزائري قدـ رسم سياستو اعبنائية بناءً أونستنتج ب ل  
واليت عند مقارنتها ، ألفمائيت  إُفدينار  ألفمالية تًتاوح مابُت مائة  واليت تتامن يف فحواىا عقوبة غرامة 59اؼبادة 
ومن طبسُت ، دينار ألفمائة  إُفالؼ كقيمة دنيا آف قيمة الغرامة قد شددت من عشرة أقبد  أعبلهاؼب كورة  57ابؼبادة 
 دينار. ألفمائيت  إُفدينار  ألف

على طبيعة اؼبخالفة اؼبرتكبة ويوضحها من  بلؿ  ؼبقررة بناءً وىنا يبلحظ ابف اؼبشرع اعبزائري يشدد يف العقوبة ا
عليها  واليت بٍت 10اؼبادة  إُف أحكاـوبيلنا  59حيث يف نص اؼبادة ، مادة قانونية يؤسس عليها ى ه العقوبة إحالتها إُف

 .اؼباليةحكم العقوبة اؼبتمثت يف الغرامة 

ستعماؿ اؼبنتوجات اؼبرسكلة واليت تشكت  طرا على كما يبدو اؼب هر اؼبشدد لطبيعة اؼبخالفة يف ح ر ا
،حيث لؤلطفاؿاؼبخصصة  األشياءيف صناعة  أويف صناعة اؼبغلفات اؼبخصصة الحتواء مواد غ ائية مباشرة  األشخاص

 .النفاايتمن قانوف تسيَت  10ى ا ماجاءت بو اؼبادة 

حس  طبيعة اؼبخالفة اؼبرتكبة يف ى ا القانوف  القاائية زبتلف يف اعبزاء اؼبقرر األحكاـطبيعة ف أوعليو نبلحظ 
إُف ة وبٌت عليها حكمو اعبزائي من التخفيف ػػات اؼبرتكبػػور اؼبخالفػػعض صػػاط ببػػد أحػػري قػػرع اعبزائػػاؼبشف أث ػحي

من  61 اؼبادة أحكاـوأن   على سبيت االستدالؿ ، فلما قبد يف ى ا القانوف نصا وبتوي على عقوبة مشددة، التشديد
من ذات  17اؼبادة  ابإلحالة إُفيتاح ى ا التشديد ، مشدد كإجراءى ا القانوف واليت تامنت عقوبيت اغببس والغرامة  

 .األ رىالقانوف واليت توضح طبيعة ى ا التشديد ؼبا يكوف اعبـر متعلق خبلط النفاايت اػباصة اػبطرة مع النفاايت 
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 ادلائية واذلوائية ادلطلب الثاين: اجلرائم ادلاسة ابلبيئة

يعترب اؼباء واؽبواء من العناصر األساسية يف اؼبن ومة البيئية، واعبزء األكرب من اغبيز البيئي اؼبشغوؿ، ل ا كاف من 
البلـز ضباية ى ا اجملاؿ البيئي اؼبتنوع، فاعبرائم البيئية اؼباسة ابؼباء واؽبواء قد بلغت حدا ابلغ التأثَت من اعبسامة، حيث 

 1اؼبشاكت البيئية اػبطَتة ذات التأثَت الاار على اإلنساف. أحدالتلوث اؽبوائي يعترب 
كما للتلوث اؼبائي أتثَت على البيئة فمياه األهنار والبحَتات واؼبياه الع بة تكوف كلها عرضة للمساس، وأصبح 

 شكت جرائم يف حق البيئة والطبيعة.التدىور البيئي يوما بعد يـو تزيد حدتو سواًء من التلوث أو من قبت األفعاؿ اليت ت
( ربت عنواف اغبماية اعبنائية للبيئة اؼبائية، مث األول الفرع)يف وعلى ضوء ذل  سنحاوؿ معاعبة ى ه الفكرة  
 ة:اآلتيإُف اغبماية اعبنائية للبيئة اؽبوائية وى ا يف الدراسة  )الفرع الثاين(التطرؽ يف

 ادلائية : احلماية اجلنائية للبيئةاألول الفرع

تعترب اؼبياه من بُت أىم الثروات اؼبوجودة على سطح األرض، حيث كاف االىتماـ على الدواـ هباتو الثروة، سواء 
على اؼبستوى الدوِف أو على اؼبستوى الي، فالبيئة اؼبائية ىي الوسط الطبيعي اؼبناس  غبياة الكثَت من الكائنات، فنجد 

 اية البيئة اؼبائية.التشريعات الدولية قد اىتمت حبم
وكانت ىناؾ عدة اتفاقيات يف ذل  من بينها االتفاقيات الدولية ؼبنع التلوث بزيت النفط يف البحار بلندف 

غبماية البحر األبيض  1976(، اتفاقية برشلونة لعاـ 1972-1969-1962 بروتوكوؿبصيغتها اؼبعدلة ) 1954
 1982.2حار لعاـ اؼبتحدة للب األمماؼبتوسط من التلوث، اتفاقية 

ويقصد ابلتلوث اؼبائي "إد اؿ أية مواد أو طاقة يف البيئة اؼبائية بطريقة إرادية أو غَت إرادية مباشرة أو غَت 
مباشرة، وينتج عنو ضرر ابؼبوارد اغبية أو غَت اغبية أو يهدد صحة اإلنساف أو يعوؽ األنشطة اؼبائية دبا يف ذل  صيد 

 .3أو يفسد صبلحية مياه البحر لبلستعماؿ"األظباؾ واألنشطة السياحية 

اليت بدأت تعآف من بوادر اهور أزمة  اإلفريقيةر من الدوؿ ػػػػػػػعبزائفا، اػػػػػػػة الثروة اؼبائية أصبح ضروريػػػػػػػػػػػفحماي
الصاٌف للشرب والبفاض معدؿ نصي  الفرد الن ري من اؼباء  وتقلصاؼبياه، ويربز ذل  من  بلؿ تناقص اؼبوارد اؼبائية 

                                                           
 .197ص ، مرجع سابق، نوار دىاـ مطر الزبيدي-1
 .46ص، مرجع سابق، اؼبنهجية التشريعية يف ضباية البيئة، علي عدانف الفيت-2
 .387ص، مرجع سابق، الدسوقي عطية إبراىيمطارؽ -3
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لًت يوميا، بينما اؼبعدؿ العاؼبي ىو  165ؿ/يوميا بينما الفعلي ال يتجاوز  904سنواي أي  3ـ 330ال ي ال يتجاوز 
 1./سنواي3ـ1000

وعلى ضوء ذل  قبد أف اؼبشرع اعبزائري قد أوُف اىتماما حبماية البيئة اؼبائية من  بلؿ القوانُت ذات الصلة 
اؼبتعلق ابلبيئة والتنمية اؼبستدامة، حيث  10-03غبماية البيئة يف الفصت الثالث من قانوف  ابلبيئة، حيث قبد تطرقو

تناوؿ مقتايات ضباية اؼبياه واألوساط اؼبائية، حيث قسم البيئة اؼبائية إُف قسمُت قسم متعلق حبماية اؼبياه الع بة، وقسم 
 متعلق حبماية البحر.

 50ف أيوف طن من اروقات سبر سنواي كان  الشواطئ اعبزائرية، و مل100حيث قبد يف اعبزائر مايقدر بػ: 
أالؼ طن منها تتسرب إُف البحر من  بلؿ ى ه العملية، وينعكس  10مليوف طن يتم شحنها من موانئ اعبزائر، واف 

التبادؿ الغازي بُت  ى ا على حياة الكائنات اغبية اغبيوانية والنباتية، حيث من آاثر ى ا التسرب تتشكت طبقة عازلة تعيق
 2اؼباء واؽبواء وتصبح عملية التشبع ابألوكسجُت صعبة.

وى ا ن را ألنبية ى ه الثروة كاف من اؼبنطق ضبايتها بنصوص قانونية، حيث تناوؿ اؼبشرع البيئة اؼبائية ابلقوؿ أبهنا 
ميائية أو البيولوجية للماء، وتتسب  يف يا أف تغَت اػبصائص الفيزايئية أو الكشأهن"إد اؿ أية مادة يف الوسط اؼبائي، من 

ـباطر على صحة اإلنساف، وتار ابغبيوانػػػػات والنبااتت الربية وؼبائية وسبس كماؿ اؼبواقع أو تعرقت أي استعماؿ طبيعي 
عت اؼباس اؼبساس ابلبيئة اؼبائية، وربط الف شأنو، فهنا قبد أف اؼبشرع تطرؽ من  بلؿ نص اؼبادة إُف أي مؤثر من 3للمياه"

 ابلارر اؼبتوقع أو اؼبهدد من  بلؿ النتائج اػبطرة اؼبتوقعة اغبدوث.

، حيث عدد ؾباالت وجود 10-03من قانوف  51إُف  48كما تطرؽ يف شاف ضباية اؼبياه الع بة يف اؼبواد من 
حَتات والربؾ واؼبياه الساحلية، كما منع كت ص  اه سطحية وجوفية وؾباري اؼبياه والبػػػػػػػػػػػاطق من ميػػػػػػػاه وـبتلف اؼبنػػػػػػػػاؼبي

 4أو طرح للمياه اؼبستعملة أاي كانت طبيعتها.

                                                           
، يبكن 13/07/2015مقاؿ منشور يـو ، ورىاانت اؼبستقبت وفق من ور التسيَت اؼبستداـ واإلقبازاتاإلمكانيات ، اؼبوارد اؼبائية يف اعبزائر، ىجرس منصور -1

 .11:50على الساعة  12/02/2019اتريخ االطبلع يـو mansour-hadjeres.over-blog.com:األنًتنتعلى  اإللكًتوٓفزايرة الرابط 
 .216ص، 2013، اجمللد األوؿ، ع األوؿ، ؾبلة القانوف الدوِف والتنمية، أتثَت اعبرائم البينية على توازف البيئة الطبيعية، قايد حفي ة-2
 .مرجع سابق، 10-03من قانوف  04اؼبادة -3
 .من نفس القانوف 51، 49اؼبواد  -4
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اؼبشرع لغرض االىتماـ ابؼبياه ىيكبل إداراي فبثبل يف الديواف الوطٍت للسقي وصرؼ اؼبياه للحفاظ على  أنشأكما 
 1ت لدعم السقي، واالستغبلؿ واإلمداد.اؼبساحات اؼبسقية واستغبلؽبا وقسم كت مديرية جهوية إُف دوائر ووحدا

كما عمت على استحداث اللجنة الدائمة للمياه اؼبعدنية الطبيعية ومياه اؼبنبع لكيفية استغبلؿ وتسيَت ى ه 
 2الثروة.

، حيث ألـز على رابف كت سفينة 10-03من قانوف  58إُف  52أما يف ضباية البحر فقد أورد اؼبشرع اؼبواد من 
ة أو سامة ملوثػػػػػة تعرب من القرب من اؼبياه اػباضعة للقااء اعبزائري أف يبلغ عن كت حادث يهدد ربمت باائع  طَت 

، ومن صور اعبرائم اؼباسة ابلبيئة البحرية قبد جريبة إلقاء الزيت يف البحر، حيث يقصد 3بتلويث أو إفساد الوسط البحري
 .ابلزيت صبيع أشكاؿ البًتوؿ اػباـ ومنتجاتو

 ركن اؼبادي ؽباتو اعبريبة لفعت إلقاء الزيت الو اؼبواد الاارة يف البحر أو اؼبنطقة االقتصادية من ويتحدد ال
  بلؿ قياـ اعبآف دبباشرة سلوكو اإلجرامي بصورة إهبابية للفعت ا ور.

 ة ويتمثت الركن اؼبعنوي من  بلؿ القصد اعبنائي ال ي يقـو على عنصري العلم واإلرادة، حيث تنصرؼ إراد
 4اعبآف إُف تصريف أو إلقاء الزيت، مع توافر علمو ما مت اقًتافو يعد تلويثا للبيئة البحرية.

كما قبد أف اؼبشرع اعبزائري تطرؽ يف قانوف اؼبياه إُف ضباية الثروة اؼبائية، فقد أدرج عنواف الوقاية واغبماية من   
ا شأهنط اؼبائية واألن مة البيئية من كت أنواع التلوث اليت من ضباية األوسابشأف التلوث يف الفصت الرابع من ى ا القانوف 

 5أف سبس بنوعية اؼبياه وتار دبختلف استعماالهتا.

                                                           
،اؼبؤر ة 02ج ر ع ، 2014 أكتوبر 13اؼبؤرخ يف ، دا لي للديواف الوطٍت للسقي وصرؼ اؼبياه، من القرار اؼبتامن اؼبوافقة على التن يم ال04،08اؼبواد  -1
 .46ص، 2015يناير  25يف 

ص ،2004ديسمرب  29الصادرة يف ، 84ج ر ع ، 2013نوفمرب  13اؼبؤرخ يف ، من القرار ادد لتن يم اللجنة الدائمة للمياه اؼبعدنية الطبيعية 02اؼبادة -2
 .39، ص 2017مارس  05،اؼبؤر ة يف 15، الصادر يف ج ر ع 2016 أكتوبر 17عديت كاف ابلقرار اؼبماي يف ت ،وأ ر29

 .من نفس القانوف 57اؼبادة -3
 .390ص، مرجع سابق، الدسوقي عطية إبراىيمطارؽ  -4
ج ، 2008يناير  23اؼبؤرخ يف  03-08وف رقم معدؿ ومتمم:ابلقان 04/09/2005مؤر ة يف  60ج ر ع، يتعلق ابؼبياه، 12-05من قانوف  43اؼبادة -5

 . 44ج ر ع، 2009يوليو  22اؼبؤرخ يف  02-09رقم  واألمر، 04ر ع 



 اجلرائم البيئية بني حتديد أساسها القانوين وتعدد أصنافهاالثاينالفصل 
 

110 

 

كما منع تفريغ اؼبياه الق رة مهما كانت طبيعتها أو صبها يف اآلابر واغبفر وأماكن الشرب العمومية والودايف 
ا أف تلوث اؼبياه اعبوفية، رمي جثث اغبيواانت أو طمرىا شأهناليت من  اعبافة والقنوات، وضع أو طمر اؼبواد الغَت الصحية

 1يف الودايف والبحَتات والربؾ واألماكن القريبة من اآلابر واغبفر.

ت تصفية مبلئمة ومطابقة أثناء عملية التفريغ، ومعاعبة اؼبياه آمصنفة وضع منش منشأةكما ألـز على كت 
 2ددة عن طريق التن يم.اؼبًتسبة حس  معايَت التفريغ ا

سنوات  5ويف اعبان  الردعي قبد أف اؼبشرع قد قرر ؾبموعة من العقوابت، حيث يعاق  ابغببس من سنة إُف 
من ى ا القانوف حيث يبنع استخراج مواد  14وبغرامة من مائيت ألف دينار إُف مليوٓف دينار كت من ىبالف أحكاـ اؼبادة 

اري الودايف عندما تشكت أ طار اإلتبلؼ، مع مصادرة التجهيزات واؼبعدات واؼبركبات الطمي و اصة إبقامة مرامت يف ؾب
 3اليت استعملت مع مااعفة العقوبة يف حالة العود.

سند اؼبشرع اعبزائري عمليات البحث والتحري إُف شرطة اؼبياه تتكوف من أعواف اتبعُت لئلدارة اؼبكلفة أ كما
فات ى ا القانوف ؿبت حبث ومعاينة وربقيق يقـو بو ضباط وأعواف الشرطة القاائية وك ا ابؼبوارد اؼبائية، كما تكوف ـبال

 4أعواف شرطة اؼبياه.

                                                           
 .،مرجع سابق12-05من قانوف ، 46اؼبادة-1
 .من نفس القانوف 47اؼبادة -2
 .نفس القانوف السابق 05-12من 14،168اؼبواد -3
 .نفس اؼبرجع السابق، 159،161اؼبواد -4
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 الفرع الثاين: احلماية اجلنائية للبيئة اذلوائية

الصناعية  اؼبنشآتيتعرض اجملاؿ اعبوي لكثَت من اؼبلواثت اليت تنبعث من اغبرائق ود اف اؼبصانع ونفاايت 
 أحد،حيث يبثت التلوث اؽبوائي 1أصبحت الاوضاء من ملواثت الفااء اؽبوائي واؼبسماة ابلتلوث السمعي وغَتىا، كما

لوث اؽبواء "أبنو تواجد شوائ  يف اؽبواء سواء كانت طبيعية ػة اػبطَتة ذات التأثَت الاار، كما عرؼ تػػػػػػػػػت البيئيػػػػػػػػػاؼبشاك
 2ي إلقبلؽ راحة وصحة اؼبعرضُت لو".وبكميات ولفًتات تكف ،أو بفعت اإلنساف

ونستنتج من  بلؿ ى ا التعريف ابف ملواثت اؽبواء تنقسم إُف ملواثت طبيعية أي العوامت اؼبلوثة للهواء بفعت 
الطبيعة ومن أمثلتها الغازات اؼبنبعثة من الرباكُت وتسرب الغاز الطبيعي من اؼبناجم، وملواثت ربدث بفعت اإلنساف ومن 

 3غازات اؼبنبعثة من جراء استخداـ موارد الطاقة كالفحم والغاز الطبيعي.أمثلتها ال

ومن م اىر التلوث اؽبوائي قبد التلوث ابؼبواد الكيماوية ومن صورىا التلوث بعوادـ اؼبركبات حيث تبلغ نسبة  
اصة اغبرؼ اؼبتعلقة بصناعة يف اؼبئة، كما ينتج التلوث عرب األد نة واؼبسببة للروائح الكريهة   60التلوث الناتج عنها 

 . 19324اعبلود والغراء وترجع أقدـ معاعبة تشريعية ألسباب التلوث اؽبوائي ابألد نة والروائح الكريهة يف العراؽ عاـ 

يبقى أىم عنصر يف اجملاؿ اعبوي اؼبهدد دوما ويف تناقص تدرهبي يوما بعد يـو ىو طبقة األوزوف، حيث ربتوي 
كم عن سطح األرض وال ي   25اُف 20قات الغبلؼ اعبوي على غاز األوزوف ال ي يبعد مسافة الطبقة الثانية من طب

يعمت على عدـ نفاذ األشعة فوؽ البنفسجية إُف سطح األرض وما تسببو من أضرار صحية وبيئية  طَتة، حيث بدا ى ا 
ئية بدا غاز الكلور ال ي َف يكن موجودا وبعد تد ت اإلنساف يف البيئة اؽبوا، 5الغاز ابلناوب بفعت العديد من اؼبلواثت

 6يف الغبلؼ اعبوي بكثرة مثت أكسيد النيًتوجُت يتفاعت مع جزيئات األوزوف ومنو بدا التآكت ي هر على طبقة األوزوف.

                                                           
 .55ص ، مرجع سابقسامي جابر، مػد ؿبحساـ -1
 .197ص، مرجع سابق، نوار دىاـ مطر الزبيدي-2
 .نفس الصفحة، س اؼبرجع السابقفن-3
 .209ص ،مرجع سابق، عبد الستار يونس اغبمدوٓف-4
 .27مرجع سابق،ص، اؼبنهجية التشريعية يف ضباية البيئة، علي عدانف الفيت -5
 .119ص، قمرجع ساب، علي سعيداف-6
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النصوص القانونية غبماية البيئة اؽبوائية فقد وردت العديد من االتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية جنيف بشأف و 
اػباصة بتلوث اؽبواء بعيد  1979حوؿ ضباية بيئة العمت من التلوث اؽبوائي، كما أعقبتها اتفاقية عاـ  1977عاـ 

 1اولة العمت على استقرار تركيز انبعااثت الغاز. 1992اؼبدى، كما كانت اتفاقية ري ودي جانَتو عاـ 

ن عدة نصوص قانونية، منها ما جاء يف القانوف وابلنسبة للتشريع اعبزائري خبصوص ضباية البيئة اؽبوائية فقد تام
اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، حيث تطرؽ اؼبشرع إُف البيئة اؽبوائية ابلقوؿ "إد اؿ أية مادة يف  03-10

رار وأ طار ا التسب  يف أضشأهناؽبواء أو اعبو بسب  انبعاث غازات أو أخبرة أو أد نة أو جزئيات سائلة أو صلبة من 
 2على اإلطار اؼبعيشي".

كما تناوؿ اؼبشرع يف ذات القانوف مقتايات ضباية اؽبواء واعبو، ابف التلوث اعبوي يقصد بو إد اؿ مواد من 
 طبيعتها:

 تشكيت  طر على الصحة البشرية. 
 التأثَت على التغَتات اؼبنا ية أو إفقار طبقة األوزوف. 
  مة البيئيةاإلضرار ابؼبواد البيولوجية واألن. 
 3.إفراز روائح كريهة شديدة 

كما أكد أف االنبعااثت اؼبلوثة عندما تشكت هتديدا لؤلشخاص والبيئة،يتعُت على اؼبتسببُت فيها ازباذ التدابَت 
طبقة  إفقارعلى الوحدات الصناعية الكف عن استعماؿ اؼبواد اؼبتسببة يف  أوج الارورية إلزالتها أو تقليصها، كما 

 4.األوزوف

( ينت ر حصوؿ الارر تشكل هتديد عندما)األوُف لكن اؼببلحظ كقراءة لنص اؼبادة أف اؼبشرع  اصة يف الفقرة 
حىت يقـو اعبان  الوقائي ابزباذ التدابَت ولو أف األوُف ىو ربديد مقدار ى ا االنبعاث كوف أف هتديد اعبو ابلتلوث يبقى 

 قائما من البداية.

                                                           
 .28ص، مرجع سابق، عليعدانف الفيت -1
 .مرجع سابق، 10-03من قانوف  04اؼبادة -2
 .،من نفس اؼبرجع السابق44اؼبادة -3
 .من نفس اؼبرجع السابق،46اؼبادة -4
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ص التشريع على جزاءات، حيث يعاق  بغرامة من طبسة أالؼ دينار إُف طبسة عشر أما يف ؾباؿ التجرٔف فقد ن
أشهر وبغرامة  6ألف دينار، كت شخص تسب  يف إحداث تلوث جوي، ويف حالة العود يعاق  ابغببس من شهرين إُف 

 1من طبسُت ألف دينار إُف مائة وطبسُت ألف دينار.
اؼبنصوص عليها يف اؼبادة السابقة وبدد القاضي األجت ال ي ينبغي وكعقوبة تكميلية يف حالة اغبكم ابلعقوابت 

 أف تنجز فيو األشغاؿ وأعماؿ التهيئة اؼبنصوص عليها يف التن يم.

وزايدة علػػى ذلػػ  يبكػػن للقاضػػي األمػػر بتنفيػػ  األشػػغاؿ وأعمػػاؿ التهيئػػة علػػى نفقػػة اكػػـو عليػػو وعنػػد االقتاػػاء 
 2أي عقار أو منقوؿ يكوف مصدرا للتلوث اعبوي. يبكنو األمر دبنع استعماؿ اؼبنشآت أو

كمػػا وجػػ  ابلػػ كر ابعتبػػار أف جػػرائم اؼباسػػة ابلبيئػػة اؽبوائيػػػة عديػػدة، حيػػث أردان توضػػيح ذلػػ  مػػن  ػػبلؿ مثػػػاؿ 
بػػو التشػػريع اؼبصػػري يف اؼبػػادة أ ػػ  عبريبػػة اسػػتخداـ آالت وؿبركػػات ينػػتج عنهػػا عػػادـ هبػػاوز اغبػػد اؼبسػػموح بػػو قػػانوان، حيػػث 

 .1994انوف البيئة لسنة من ق 36

فنجػػػد أف ركنهػػػا اؼبػػػػادي يتحقػػػق يف غب ػػػػة قيػػػاـ اعبػػػػآف إبدارة اآللػػػة أو اػػػػرؾ والػػػيت ينػػػػتج عنهػػػا عػػػػادـ هبػػػاوز اغبػػػػد 
 اؼبسموح.

أمػا ركنهػػا اؼبعنػوي فتعتػػرب مػن اعبػػرائم العمديػة الػػيت تتخػػ  صػورة القصػػد اعبنػائي ويتحقػػق بعلػم وإرادة اعبػػآف، فػػالركن 
 3اقًتاؼ اعبآف ؽب ا الفعت عن علم وإرادة ابف ارؾ ينتج عنو عادـ هباوز اغبد اؼبقرر قانوان. اؼبعنوي يكمن يف

،ففػي تطػرؽ اؼبشػرع اعبزائػري 4هػا مػن اعبػرائم الشػكليةأغلبكما أف يف جريبة البيئة اؽبوائية يربز الركن اؼبادي ابعتباره 
إطػار التنميػة اؼبسػتدامة، يف قولػو إد ػاؿ أيػة مػادة تسػب  التلػوث اؼبتعلق حبماية البيئػة يف  10-03لفعت التلويث يف قانوف 

 .اعبوي

وىػو فعػػت  ،اإلهبػايبف اؼبشػرع اعبزائػري قػػد قصػر يف تعريفػو للتلػوث بػػ كر الفعػت فنشػاطر الػرأي ؼبػن تطػػرؽ ابلقػوؿ أب
 ؼبصري.   بو التشريع اأوىو ما  ،التلوث إبد اؿ أي مادة، وغفت عن الفعت السليب ال ي يكوف ابالمتناع

                                                           
 .من نفس اؼبرجع السابق، 84اؼبادة -1
 .،من نفس اؼبرجع السابق85اؼبادة -2
 .383ص، مرجع سابق، الدسوقي عطية إبراىيمطارؽ -3
، جامعة بسكرة قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية اغبقوؽكلية ،  أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، دراسة مقارنة، اغبماية اعبنائية للبيئة اؽبوائية، جدي وانسة-4
 .139ص
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كمػػػػػػػا أف مػػػػػػػن بػػػػػػػُت أىػػػػػػػم اؼبلػػػػػػػواثت الػػػػػػػيت تتػػػػػػػأثر هبػػػػػػػا البيئػػػػػػػة اؽبوائيػػػػػػػة ىػػػػػػػي تلػػػػػػػ  اؼبتعلقػػػػػػػة ابإلشػػػػػػػعاعات النوويػػػػػػػة 
 .(الفرع الثالث)وآاثرىا 

 الفرع الثالث: أاثر اإلشعاعات النووية

يعترب اإلشعاع طاقة متحركة يف صورة موجات كهرومغناطيسية، وجسيمات تتحرؾ بسرعة عالية جدا، تشتمت 
موجات ضوئية سواء القصَتة مثت األشعة الكونية أو اؼبوجات الطويلة مثت موجات الراديو والتلفزيوف، وؽباتو  على

اإلشعاعات مصادر منها الطبيعي مثت العناصر اؼبشعة يف الطبيعة، ومنها ذات اؼبصدر الصناعي واليت يكوف لئلنساف 
النووية واليت تكوف ؿبت للمسؤولية اعبنائية عن التلوث ابإلشعاع  د ت فيها منها تشغيت اطات النووية ومنها التفجَتات

  1النووي
حيث قامت فرنسا ابلعديد تعد التفجَتات النووية ذات آاثر و يمة على البيئة وابلًتكيز على اعبزائر،  وابلتاِف 

منطقة اغبمودية برقاف وكانت  من التجارب النووية يف الصحراء اعبزائرية  بلؿ فًتة الستينيات، ومن بُت ى ه اؼبناطق،
بقنبلة نووية بقوة تفجَت تعادؿ ثبلث أضعاؼ قنبلة ىَتوشيما كوف أف  1960فيفري  13أوُف التجارب النووية يـو 
 2تفجَتىا كاف سطحيا.

ف أمنها أربعة ألغراض عسكرية، و  12كما كانت منطقة عُت ايكر بتمنراست عرضة لتفجَتات نووية وعددىا 
 3كم.600ثة إشعاعيا بكت من اؼبنطقتُت قدرت ب اؼبساحة اؼبلو 

 اإلشكاالت القانونية ادلثارة للتجارب النووية على البيئة يف اجلزائر: -/1

 أغل حيث توجد صعوابت متعلقة بقلة الدراسات القانونية حوؿ التجارب النووية يف صحراء اعبزائر، و 
، وبصفة رظبية العتبارات منها عدـ تسليم 4قائع واغبيثياتالكتاابت من جان  اترىبي، إضافة إُف عدـ الدقة يف الو 

 األرشيف اػباص ابلثورة اعبزائرية.

                                                           
 .20،ص1997، القاىرة، دار النهاة العربية، النووي يف نطاؽ القانوف اعبنائي ابإلشعاعالتلوث ، ىدى حامد قشقوش-1
.44ص ، مرجع سابق، علي سعيداف-2
 .47ص، نفس اؼبرجع السابق-3
 ،03،2004مج ،أبدرارجامعة اضبددراية  ،،جريبة حرب،ؾبلة اغبقيقة1960فيفري 13، أدرار، التجربة النووية الفرنسية حبمودية، وانس وبي-4

 .118ص 
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حيث وج  كمطل  قانوٓف إدراج اغبق يف االطبلع على اآلاثر البيئية للتلوث اإلشعاعي من قبت اؼبصاٌف 
لى البيئة، ومن جهة مطالبة ع وإضراراىااإلدارية البيئية إلعطاء معطيات ومعلومات حوؿ أتثَت ىاتو اإلشعاعات 

عن اإلطار القانوٓف اػباص ابحتفاظ فرنسا دبواقع  والكشفالسلطات اؼبعنية ن َتهتا الفرنسية إبعطاء أرشيف رظبي 
 وتبيُت اغبقائق وااللتزامات عن مثت ى ه اعبرائم. 1التفجَتات النووية

َف يشر إُف فكرة اؼبواقع اؼبلوثة إال من  بلؿ اؼبتعلق حبماية البيئة،  10-03كما ذبدر اإلشارة إُف أف قانوف   
التشريع اعبزائري ابؼبفهـو النوعي أ   الفصت الرابع ضمن مقتايات ضباية األرض وابطنها وَف يبد تفصيبل كبَتا، كما 

 2لتلوث اؼبواقع بابط القيم القصوى للمواد اليت تلوث ابطن األرض وابطنها.

لنووية من من ور القانوف الدوِف اإلنسآف فقد اعتربت من قبت الباحثُت ف التفجَتات اإوعلى الصعيد الدوِف ف
أبهنا جريبة من اعبرائم الدولية، كما أاثروا وضع األسرى من اجملاىدين واؼبدنيُت ال ين استخدمهم االستعمار يف ذبربتو 

 3نزاعات دولية. النووية، كما اعترب القانوف الدوِف اغبديث أف النزاعات بُت قوى التحرر واؼبستدمر

منها "على انو هب  معاملة أسرى اغبرب يف  13، يف اؼبادة 1949كما أقرت اتفاقية جنيف لؤلسرى لعاـ 
 4صبيع األوقات معاملة إنسانية، واعتبار ؾباىدي الثورة التحريرية اعبزائرية يف مركز األسرى.

ى ه اعبرائم ابلتقادـ طبقا للمرسـو ال ي كما تبقى اؼبسؤولية اعبنائية للمستدمر الفرنسي قائمة، والتسقط 
يف مادتو اليت تنص على "أف اعبرائم ضد اإلنسانية تعترب غَت قابلة للتقادـ  26/12/1964أصدرتو اغبكومة الفرنسية يف 

 ، حيث كانت تستخدـ األسرى اعبزائريُت كدروع بشرية لتجارهبا النووية.5حس  طبيعتها"

                                                           
ع ، ؾبلة العلـو القانونية،اؼبركز اعبامعي ابلوادي، اعبة قانونية لآلاثر البيئيةمع، التفجَتات النووية الفرنسية يف الصحراء اعبزائرية، وانس وبي-1
 .41،ص03،2011

حيث أشار إُف أف قانوف البيئة َف يتناوؿ موضوع اؼبواقع اؼبلوثة إال ، 43مرجع سابق ص، نقبل عن وانس وبي :التفجَتات النووية الفرنسية يف الصحراء اعبزائري-2
ضمن  ،كما أشار الباحث إُف انو َف يتم تصنيف التلوث اإلشعاعي10-03من قانوف  60،62،10، 59كن يف ى ا الصدد مراجعة اؼبواد يف مرحلة متأ رة ويب

ع ابلنفاايت اػبطرة ج ر  كيفية التصريح،وبدد  205سبتمرب  10اؼبؤرخ يف  05/315النفاايت اػباصة اػبطرة ويف ى ا الصدد َف يشر إليو يف اؼبرسـو التنفي ي 
62. 

 ،06العدد ، ،ؾبلة قاااي اترىبية 1961 سنةمبوذجا  برقاف السطحية التجارب دولية جريبةت النووية الفرنسية يف الصحراء اعبزائرية أماؿ قبايلي، التفجَتا -3
 .159،ص2017

 .160ص ، نفس اؼبرجع السابق، قبايلي اماؿ-4
 ،20العدد ، ؾبلة علـو اإلنساف واجملتمع، يف تن يف الصحراء اعبزائرية من اإلشعاعات النوويةمسؤولية الدولة الفرنسية ، فيصت فالتة، غيبلٓف السبيت-5

 .311،ص2016
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لن اـ األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية صور عبرائم اغبرب حيث تشمت كما أوردت اؼبادة الثامنة من ا
، إبجراء التجارب البيولوجية ضد األشخاص أو اؼبمتلكات 1949ة التفاقيات جنيف عاـػػػػػػػػػات اعبسيمػػػػػػػاالنتهاك

عترب انتهاؾ صريح التفاقية جنيف امية، وماقامت بو السلطة االستعمارية من ذبارب نووية ضد أسرى اؼبقاومة اعبزائرية ي
أف  1961لعاـ 1653وعدـ احًتاـ تعهداهتا الدولية ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة، ومن ذل  إعبلف اعبمعية العامة يف قرارىا 

 1.استعماؿ األسلحة النووية يعترب انتهاؾ مباشر ؼبيثاقها

شعاعات النووية، عن طريق اللجوء وينبغي أف تكوف ىناؾ مطالبة ابلتعويض عن األضرار اعبسيمة من تل  اإل
يبكن اؼبطالبة  إُف التحكيم الدوِف، والوصوؿ إُف اتفاؽ، لكن ى ا الطريق يكوف ا تياراي فإذا ماَف يتفق الطرفاف فبل

ابلتعويض، ويبكن التسوية ك ل  عن طريق ؿبكمة العدؿ الدولية، حيث يقر ن امها األساسي ابلوالية اإللزامية للن ر يف 
 2من ن امها األساسي. 02فقرة  36ؼبنازعات القانونية، واليت تشكت  رقا اللتزاـ دوِف انطبلقا من اؼبادة صبيع ا

ومن بُت اعبهود اؼبب ولة يف إطار االعًتاؼ باحااي التجارب النووية الفرنسية، كاف نااؿ صبعيات قدماء 
 1999الطاقة ال رية يف زايرة اؼبناطق اؼبتاررة سنة  التجارب النووية يف فرنسا، كما كاف دور اققُت التابعُت لوكالة

،القاضي ابالعًتاؼ باحااي التجارب النووية 20103جانفي  05بطل  من اغبكومة اعبزائرية، نتج عنو قانوف موراف يف 
 4.الفرنسية يف الصحراء اعبزائرية واؼبن م إلجراءات اغبصوؿ على التعويض لؤلشخاص اؼبصابُت ابألمراض اإلشعاعية

حيث جاء يف ماموف اؼبادة األوُف منو على أف كت شخص يعآف من مرض ذو طبيعة إشعاعية انذبة عن 
تعرضو إلشعاعات أيونية الناذبة عن التجارب النووية، واؼبسجت يف قائمة ؿبددة قانوان، الصادرة عن ؾبلس الدولة 

 5ى تعويض شامت اؼبنصوص عليو قانوان.واؼبتناسبة مع أعماؿ اللجنة العلمية الدولية، سبكن من اغبصوؿ عل

                                                           
 .85،ص2018، 31 ع، جامعة اعبلفة ،وأحباثؾبلة دراسات ، انتهاؾ فرنسا ألحكاـ القانوف الدوِف اإلنسآف أثناء احتبلؽبا اعبزائر، بن تركي العلوي فريدة-1
ع ، 07 مج، ؾبلة الواحات للبحوث والدراسات،جامعة غرداية، األساس القانوٓف الدوِف ؼبسؤولية فرنسا عن ذبارهبا النووية يف اعبزائر، شعاشعية ػبار-2

 .362،ص02،2014
3
-journal officiel de la république française (،،)0202 loi n2010-2 du 05 janvier 2010.relative a reconnaissance et a 

l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.texte n 01jorf n004du 06 janvier2010 p 327.  
قسم ،كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية،  م كرة لنيت شهادة اؼباجستَت، اؼبسؤولية الدولية لفرنسا عن تلويث البيئة نتيجة التجارب النووية يف اعبزائر، فوغاِف حليمة-4
 .103،ص02،2016/2017سطيف  ،ؼبُت دابغُتد ػؿبمجامعة ، وؽاغبق

5
-l’article01 journal officiel de la république française. op.cité2010.p327.  
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كما جاء يف اؼبادة الثانية من ذات القانوف على ربديد األشخاص اؼبعنيُت ابلتعويض الساكنُت يف اؼبناطق 
فيفري  13اؼبتاررة ابؼبركز الصحراوي للتجارب العسكرية وك ا مركز الواحات واؼبناطق اجملاورة بتحديد فًتة زمنية من 

 1967.1ديسمرب  31إُف  1961نوفمرب  07ابلنسبة للمركز الصحراوي، ومن  1967مرب ديس 31إُف  1960

من ى ا القانوف فقد تامنت إجراءات التعويض عن طريق عبنة تعويض يرأسها مستشار دولة  03ادة ػػػػا اؼبػػػػػأم
 2.أو مستشار لدى ؾبلس النقض، ومكونة من أ صائيُت طبيُت معينُت من وزارة الدفاع والصحة

 الفرع الرابع: تصنيف اجلرائم البيئية حسب خطورهتا

عمد اؼبشرع اعبزائري إُف تقسيم اعبرائم حس  درجة  طورهتا، واستند يف غال  األحياف على قانوف العقوابت 
 ا تشديد اعبزاءات العقابية، حيث قبده أحياان ينتهج أسلوب التعميم يف إسقاط العقوابت على اعبرائم اؼبرتكبة وىبشأف 

الحتواء قدر اإلمكاف عدـ اإلفبلت من العقوبة، حيث قبده قد تناوؿ وصف التجرٔف للجرائم اؼبرتكبة ضد البيئة يف قانوف 
يف القوانُت ذات الصلة ابلبيئة، حيث  لجرائم اؼباسة ابلبيئة التشديد، كما قبد ك ل  توصيفو ل العقوابت بدرجة اقرب إُف

 وجنح وـبالفات وى ا ما سنتطرؽ إليو يف ى ا الفرع. مت تقسيم ى ه اعبرائم إُف جناايت

 ابلنسبة للجرائم اليت أتخذ وصف اجلناايت: :أوال

قر اؼبشرع اعبزائري يف ؾباؿ التجرٔف البيئي عقوابت لؤلفعاؿ اليت تعترب وتصنف ضمن اعبناايت، حيث أحيث 
اب أو سبلمة مؤسساهتا، ومن بُت ى ه األفعاؿ الدولة أو وحدة ترا أمنجـر كت فعت إرىايب أو زبرييب كت فعت يستهدؼ 

 اليت تؤدي إُف اؼبساس والتهديد قبد: جرائم التعدي على عناصر البيئة وهتديدىا. 

االعتداء على ايط أو إد اؿ مادة أو تسريبها يف اعبو أو ابطن األرض أو إلقائها عليها أو يف اؼبياه دبا فيها 
 3ة اإلنساف أو اغبيواف أو البيئة الطبيعية يف  طر.ا جعت صحشأهناؼبياه اإلقليمية من 

 4وشدد ابلعقوبة لدرجة اإلعداـ عندما تكوف العقوبة اؼبنصوص عليها يف القانوف السجن اؼبؤبد.

                                                           
1
-l’article20 journal officiel de la république française op.cité2010.p327.  

2
-l’article03 journal officiel de la république française op.cité2010.p327.  

اؼبتامن قانوف العقوابت اؼبعدؿ  1966يونيو  8اؼبؤرخ يف 156-66،يعدؿ ويتمم األمر رقم 1995فرباير 25مؤرخ يف  11-95من االمر 87/6اؼبادة -3
 .9ص ، 11ج ر ع ،واؼبتمم

 .مرجع سابق 11-95من األمر ، مكرر 87اؼبادة -4
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كما قبد أفعاؿ ذات توصيف جناايت سبس ابلبيئة وتعترب جريبة حرؽ عمدي، حيث قبد أف اؼبشرع عاق  كت 
 غابػػػػػات أو حقوؿ مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أ شاب موضوعة يف أكواـ وعلى ىيئة من وضع النػػػػػػػػػار عمدا يف

 1سنة. 20سنوات إُف  10مكعبات، يعاق  ابلسجن اؼبؤقت من 

كما قبد جريبة التخري  العمدي للمبآف واعبسور واػبزاانت والسدود، حيث يعاق  عليها اؼبشرع يعاق    
 ، وابلتاِف قبد أف األفعاؿ اؼبرتكبة ضد البيئة قد الح نا نوعا من التشديد.2سنوات 10إُف  5ابلسجن اؼبؤقت من 

ك ل  قبد أف اؼبشرع اعبزائري قد جـر األفعاؿ اؼباسة ابلبيئة يف نصوص متفرقة ذات الصلة ابلبيئة من بينها 
 3سنوات. 10إُف  5من  القانوف البحري حيث قبده قد عاق  ابلسجن للرابف ال ي تسب  حبادث يؤثر على البيئة

 4كما قبده شدد على اعبريبة العمدية إللقاء النفاايت اؼبشعة يف اؼبياه التابعة للقااء الوطٍت بعقوبة اإلعداـ.

كما جـر يف القانوف اؼبتعلق بتسيَت النفاايت كت من استورد أو صدر النفاايت اػباصة اػبطرة أو عمت على 
 5مبليُت دينار. 5وات وبغرامة مالية من مليوف دينار إُف سن 8سنوات إُف  5عبورىا ابلسجن من 

 ابلنسبة للجرائم اليت أتخذ وصف اجلنح وادلخالفات :اثنيا

حيث قبد أف التشريع اعبزائري قد تطرؽ إُف اعبان  اعبزائي العديد من النصوص القانونية، واليت توصف على 
سنوات وبغرامة مالية من طبسُت ألف دينار إُف  5ه من سنة إُف أهنا جنح، حيث يعاق  اؼبشرع اعبزائري يف قانوف اؼبيا

 6من ى ا القانوف، حيث يبنع تفريغ اؼبياه الق رة مهما كانت طبيعتها. 46مليوف دينار كت من  الف أحكاـ اؼبادة 

ساس كمػا منػع اؼبشرػع من  بلؿ قانوف الصيد فبارسة نشاط الصيد ابستعماؿ الوسائت اؼبمنوعة وكيفها على أ
ة، ومن بُت الوسائت اؼبمنوعة اليت عددىا تل  الوسائت ذات النقت مثت اؼبركبة والدراجة النارية واؼبروحية ػأهنا جنح

                                                           
 .مرجع سابق، اؼبتامن قانوف العقوابت 156-66من األمر  396/3اؼبادة -1
   .مرجع سابق، 156-56من األمر  406/1اؼبادة -2
واؼبتامن القانوف البحري،  1976أكتوبر  23اؼبؤرخ يف 80- 76يونيو اؼبعدؿ واؼبتمم للقانوف رقم  25اؼبؤرخ يف -05-98من القانوف رقم  495/2اؼبادة-3

 .3، ص47ج ر ع 
 .مرجع سابق، 05-98من القانوف  500 اؼبادة-4
 .مرجع سابق، 19- 01من قانوف  66اؼبادة -5
 .مرجع سابق، 12-05من قانوف  172اؼبادة -6
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 1والطائرة، وك ا وسائت القبض منها الشباؾ واػبيوط والفخاخ وكت عتاد يقبض أو يقتت مباشرة الطريدة.

 2ة من عشرين ألف دينار إُف طبسُت ألف دينار.سنوات وبغرام3ونص على العقوبة ابغببس من شهرين إُف 
رض اؼبشرع ابلعقوبة ؼبدة سنة ػػػػة، حيث تعػػػػة البيئػػػق حبمايػػاؼبتعل 10-03وف ػػػات يف قانػػػد اؼبخالفػػا قبػكم

 3دوف تر يص. منشأةواحدة، وبغرامة قدرىا طبسمائة ألف دينار كت من استغت 
أو ترؾ تسراب يف اؼبياه  أفرغمة قدرىا طبسمائة ألف دينار كت من رمى أو كما يعاق  ابغببس مدة سنتُت وبغرا

 4السطحية أو اعبوفية أو يف مياه البحر اػباضعة للقااء اعبزائري.
د يف قانوف العقوابت معاقبة اؼبشرع على سرقة األ شاب من أماكن قطع األ شاب أو أحجار ػػػػا قبػػػػكم
دج 20.000يـو إُف سنة وبغرامة من  15ألحواض والربؾ أو اػبزاانت، ابغببس من سرقة األظباؾ من ا اااجر، وك 

 5دج.100.000إُف 
وقد عاق  اؼبشرع اعبزائري يف قانوف الغاابت، عن جريبة اغبرث والزرع يف األمبلؾ الغابية الوطنية، كت من يقـو 

دج عن كت ىكتار ويف حالة العود وبكم  2000إُف  500ابغبرث أو الزرع يف األمبلؾ الغابية بدوف ر صة بغرامة من 
. 30أايـ إُف  10على اؼبخالف ابغببس من   6يـو

دج 100دج إُف  50دج عن كت رأس غنم أو عجت ومن  5كما أف الرعي يف األمبلؾ الغابية فيعاق  بغرامة 
 7دج لكت رأس ماعز.300دج إُف 200عن رأس بقرة أو صبت ومن 

واستغبلؿ الشواطئ، وعاق  بغرامة من ستُت ألف دينار إُف مائة ألف دينار  كما ن م اؼبشرع عملية استعماؿ
أشهر إُف سنة واحدة  6عن كت أشغاؿ أو ذبهيز ـبالفة لشروط ـبطط هتيئة الشاطئ، ويف حالة العود يعاق  ابغببس من 

 8مع مااعفة الغرامة.
                                                           

 .مرجع سابق، 07-04من قانوف  23اؼبادة -1
 .من نفس القانوف السابق 90اؼبادة -2
 .مرجع سابق 10-03من قانوف  102اؼبادة -3
 من نفس القانوف. 1/ 100اؼبادة -4
 .مرجع سابق، 66/156من األمر  361/3اؼبادة -5
 .مرجع سابق، 12-84من قانوف  78اؼبادة -6
 من نفس القانوف السابق 81اؼبادة -7
 19مؤر ة يف  11ج ر ع ، وبدد القواعد العامة لبلستعماؿ واالستغبلؿ السياحيُت للشواطئ، 2003فرباير  17اؼبؤرخ يف  02-03من قانوف ، 52اؼبادة -8
-02-2003 . 
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 شريع اجلزائريالبيئي يف الت اإلجراميف مواجهة  اإلجرائية اآلليات:لثاينالبااب

نسعى يف دراستنا يف ى ا الباب إُف معاعبة اعبوان  اإلجرائية اؼبتعلقة حبماية البيئة بعد تطرقنا يف الباب السابق 
ة التأصيلية اؼبتعلقة ابإلجراـ البيئي وتبياف  صائصو وإبراز عوامت التدىور البيئي،كما عاعبنا األسس جوان  الن ر إُف 

وأردان من  بلؿ ى ا الباب ، بيعة القانونية للجرائم البيئية وربديد أصنافها وؾباالت انتشارىا وتنوعهاالقانونية اؼبرتبطة ابلط
وذل  بتحديد طبيعة ، تبيُت اعبان  اإلجرائي العملي وإسقاط ـبتلف النصوص القانونية على تنوعها يف قالبها التطبيقي

ختصة وإبراز أىم اعبهات اؼبمارسة للوايفة اإلجرائية اليت اعبان  اإلجرائي اؼبعتمد من  بلؿ السلطات واألجهزة اؼب
وى ا اليتأتى إالبفحص اؼبن ومة التشريعية ، هتدؼ إُف تطبيق ىاتو القوانُت والوصوؿ إُف ربقيق الردع اؼببلئم ؽباتو اعبرائم

يها وابلتاِف سنقسم ى ا الباب البيئية ومارافقها من تطبيقات قانونية هندؼ من  بلؽبا إُف ربليلها وإبراز أوجو القصور ف
إُف اآلاثر اعبزائية  )الفصت الثآف(و، إُف اغبماية اإلجرائية للبيئة )الفصت األوؿ(إُف فصلُت للدراسة حيث نتطرؽ يف

 للجرائم البيئية.
 



 

121 

 

 الفصل األول: احلماية اإلجرائية دلواجهة اجلرائم البيئية
االنتهاكات اجملرمة الواقعة على البيئة، ونقصد ابغبماية اإلجرائية   تعترب اغبماية اإلجرائية كأسلوب معاًف ؼبختلف

ردع اؼبتسببُت يف اإلضرار واؼبساس ابلبيئة واليت  شأنوكت مايساىم يف توفَت األمن البيئي بصورة متكاملة، وكت ما من 
فًتضة للبيئة، ودبا أهنا حيث وج  إهباد أدوات ووسائت تامن على األقت اغبماية اؼب، تطاؽبا العديد من االنتهاكات

ويف دراستنا ىاتو أردان التطرؽ إُف اعبان  ، ضباية إجرائية أي أهنا تستند إُف قواعد وأسس مندرجة ضمن األطر القانونية
وابلتاِف فاف دراستنا ستًتكز على بياف أىم ، العملي وال ي تربز فيو الوسائت اؼبعربة عن اؼبواجهة التشريعية غبماية البيئة

اؼبكافحة، حيث سنحاوؿ التطرؽ إُف الوسائت اإلجرائية ؼبواجهة اعبرائم البيئية وى ا يف)اؼببحث األوؿ(،كما  سبت
 سنتطرؽ إُف الن اـ العقايب اؼبقرر لردع اعبرائم البيئية وى ا يف )اؼببحث الثآف(.
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 ادلبحث األول: الوسائل اإلجرائية دلواجهة اجلرائم البيئية
لبيئة ن را لطبيعة و طورة االنتهاكات اؼبمارسة، فحصوؿ الارر البيئي ىو نتيجة تراكمية تتعدد صور اؼبساس اب

فتصع  اؼبعاعبة ، صت فعبلحاعبريبة ليس سابقا ألوانو وإمبا قد ىاتو لعدة جرائم قد حدثت فيعترب التهديد بوقوع 
رى يصع  احتواء بعض األفعاؿ اؼباسة ابلبيئة اإلجرائية يف ؿباولة إهباد اؼبتسببُت يف الفعت اعبرمي من جهة، ومن جهة أ 

ألهنا تًتؾ أثرا طويت اؼبدى كاؼبخلفات النووية واإلشعاعية .وابلتاِف فدور ىاتو الوسائت واليت من بينها أدوات البحث 
األقت  أو على عبرائم اؼباسة ابلبيئة والتحري من قبت السلطات اؼبختصة وتعترب سلطة الابط القاائي األىم يف مواجهة ا

وابلتاِف ، فإهنا تستجي  للكشف والتحقيق لتحديد مرتكيب األفعاؿ اجملرمة واؼباسة ابلبيئة ،من  بلؿ أداء مهامها
سنتطرؽ إُف الابط القاائي يف اعبرائم البيئية )كمطل  أوؿ(، مث التطرؽ إُف الدور القاائي يف مكافحة اعبرائم البيئية 

 )كمطل  اثٓف(.
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 القضائي يف اجلرائم البيئية ادلطلب األول:الضبط

التشريعات يف اغبفاظ على البيئة وربدد أىداؼ اليبكن ربقيقها إال من  بلؿ تنفي  أحكاـ  أغل ربرص 
 رجاؿ الابطالتشريعات بصورة صحيحة، ومن  بلؿ أفراد متخصصُت يف ضبط اعبرائم البيئية وإثباهتا يطلق عليهم 

 1.ئم البيئية ومرتكبيها وصبع االستدالالت البلزمةالقاائي ال ين وبق ؽبم البحث عن اعبرا

جنائيا وصبع  فالابط القاائي يقصد بو كت من أوكت لو القانوف مسؤولية ضبط الوقائع اليت يطبق عليها جزاءً 
 2.األدلة عليها وعلى من ارتكبها مع ضبطو شخصيا يف بعض ال روؼ

زائية اعبزائري،وبصورة عامة وايفتو صبع االستدالالت ويعترب الابط القاائي كما يسميو قانوف اإلجراءات اعب
للوصوؿ إُف التحقيق يف ـبتلف اعبرائم، فالابط القاائي البيئي يبتاز بطبيعة  اصة لكوف اعبرائم البيئية زبتلف عن 

هي قد تكوف وقتية أو ها مادية وؿبسوسة خببلؼ اعبرائم البيئي فأغلبة، ومن ذل  أف اعبرائم التقليدية تكوف ػػػػػاعبرائم العادي
 3.مستمرة

فسلطة الابط القاائي ىي اؼبخولة دبعاينة ومتابعة اعبرائم الواقعة على البيئة، ضمن إجراءات الابط القاائي 
 4.عناصر الابط البيئي القاائي ن را ػبصوصية ى ا النوع من اعبرائم أبرزبعد وقوع اعبريبة، وتعترب اؼبعاينة من 

مث التطرؽ إُف صبلحيات )الفرع األول(، األشخاص اؼبكلفوف دبعاينة اعبرائم البيئية يفومنو سنحاوؿ التطرؽ إُف
 )الفرع الثاين(.سلطة الابط القاائي 

                                                           
 .44ص، 2011، القاىرة، اآلدابمكتبة ، 1ط جرائم البيئة، الابط القاائي يف ، ىبلؿاشرؼ -1
 .91ص، مرجع سابق، عباس العادِف -2
 .144ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-3
 .161ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-4
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 الفرع األول:األشخاص ادلكلفون مبعاينة اجلرائم البيئية

مباشرة  بوجو عاـ يؤدي وايفتو يف ضبط كافة اعبرائم، من  بلؿ موافُت  وؽبم القانوف أف الابط القاائي
،وابستقراء النصوص التشريعية قبد 1إجراء البحث والتحري كمع األدلة عن الوقائع اإلجرامية، والبحث عن مرتكبيها

فنتطرؽ إُف األشخاص ذو اال تصاص العاـ ، الًتكيبة العاوية للجان  البشري ال ي يقـو دبهاـ الابط القاائي
 .()اثنياُف األشخاص ذو اال تصاص اػباص إو أوال(،)

 أوال:األشخاص ذو االختصاص العام

تعترب الابطية القاائية من األشخاص اؼبؤىلُت ؼبعاينة كت جرائم الواردة يف قانوف العقوابت اعبزائري و القوانُت 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية على منح صفة  12،حيث تنص اؼبادة اؼباسة ابلبيئة ماؼبتصدية للجرائ اؼبكملة لو دبا فيها

 .2ة القاائيةالابطي
وضباط الشرطة القاائية سبنح ؽبم ى ه الصفة دبقتاى القانوف وك ل  أعواف الابطية القاائية ال ين يقوموف 

 : من القانوف اإلجراءات اعبزائية وىم 15ببعض أعماؿ الابطية وضباط الشرطة القاائية حددهتم اؼبادة 
 رؤساء اجملالس الشعبية البلدية -
 ضباط الدرؾ الوطٍت -
 اؼبوافوف التابعوف لؤلسبلؾ اػباصة للمراقبُت،  وؿباف ي وضباط الشرطة لؤلمن الوطٍت. -
دبوج  قرار  نهميتعيومت ( سنوات، على األقت، 3وطٍت ثبلث )ضباط الصف ال ين أماوا يف سل  الدرؾ ال -

 .عبنة  اصة ةالوطٍت،بعد موافق ووزير الدفاع حافظ األ تاـ، مشًتؾ صادر عن وزير العدؿ
( سنوات، 3اظ وأعواف الشرطة لؤلمن الوطٍت ال ين أماوا ثبلث )ػػػػبلؾ للمفتشُت وحفػػػػابعوف لؤلسػػػوف التػاؼبواف-
 موافقة عبنة  اصة. دمت تعيينهم دبوج  قرار مشًتؾ صادر عن وزير العدؿ ووزير الدا لية، بع نوال ي

مت تعينهم  صيصا دبوج  قرار مشًتؾ بُت وزير  ضباط وضباط الصف التابعُت ؼبصاٌف األمن العسكري ال ين -
 .3ووزير العدؿالوطٍت الدفاع 

                                                           
 .50،ص2013 ،01العدد ، 1مج ، لتنميةؾبلة القانوف الدوِف وا،  صوصية الابط القاائي يف اعبرائم البيئية، عبد اغبميد وبي-1
يونيو  11اؼبؤر ة يف  49اؼبتامن قانوف اإلجراءات اعبزائية،اؼبعدؿ واؼبتمم،اعبريدة الرظبية العدد  1966يونيو  08اؼبؤرخ يف 155-66من األمر  12اؼبادة  -2

1966. 
 23اؼبماي يف  02-15من األمر 04ات اعبزائية، واؼبعدلة دبوج  اؼبادة اؼبتامن قانوف اإلجراء 1966يونيو 08اؼبؤرخ يف 155-66األمرمن  15اؼبادة  -3

 20اؼبؤر ة يف  67،اعبريدة الرظبية عدد 17-15واؼبوافق عليو دبوج  القانوف رقم ، 28،ص2015يوليو 23اؼبؤر ة يف  40،اعبريدة الرظبية عدد 2015يوليو 
ديسمرب  18اؼبؤر ة يف  78ديسمرب،اعبريدة الرظبية عدد 11اؼبماي يف  10-19رقم من القانوف  02واؼبعدلة دبوج  اؼبادة ، 04،ص2015ديسمرب 
 اؼبتامن قانوف اإلجراءات اعبزائية.155-66يعدؿ األمر ، 11،ص2019
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 :من قانوف اإلجراءات اعبزائية واؼبتمثلُت يف كت من 19يعد من أعواف الابط القاائي حس  اؼبادة ك ل  
 .الشرطة موافو مصاٌف-
من ال ين ليست ؽبم صفة ة لؤلالعسكري ومستخدمو اؼبصاٌف ،ورجاؿ الدرؾ،ضباط الصف يف الدرؾ الوطٍت -

 .1ضباط الشرطة القاائية

  اثنيا:األشخاص ذو االختصاص اخلاص

من قانوف البيئة والتنمية اؼبستدامة، قد أعطت اإلطار العاـ لؤلشخاص اؼبؤىلُت وال ين  111كما قبد أف اؼبادة 
من قانوف  21نصوص عليهم يف اؼبادة إضافة إُف األشخاص اؼب، يتمتعوف بصفة الابطية القاائية ؼبعاينة عبرائم البيئية

 اإلجراءات اعبزائية وال ين يعتربوف من ذوو اال تصاص اػباص وىم:

 /رؤساء األقساـ.1
 /اؼبهندسُت.2
 /األعواف الفنيُت.3
 2./التقنيوف اؼبختصُت يف الغاابت وضباية األراضي واستصبلحها4

 3. الدائرة اإلقليمية اليت يبارسوف فيها واائفهمويقـو ىؤالء ابلعمت من اجت صبع األدلة والبحث والتحري يف
النص  مبلح ة أف،فيمكن أثرفتن يم الابط القاائي البيئي من  بلؿ النصوص التشريعية اػباصة قد وجد لو 

من قانوف  27القانوٓف العاـ ال ي أحاؿ إُف النصوص التشريعية اػباصة يف شاف الابط القاائي البيئي ىو نص اؼبادة 
وادلصاحل العمومية بع  سلطات الضبط القضائي  اإلداراتيباشر ادلوظفون وأعوان ات اعبزائية اليت نصت "اإلجراء

 4"اليت تناط هبم مبوجب قوانني خاصة وفق األوضاع ويف احلدود ادلبينة بتلك القوانني

                                                           
،مرجع 10-19 من القانوف رقم 02اؼبتامن قانوف اإلجراءات اعبزائية، واؼبعدلة دبوج  اؼبادة  1966يونيو 08اؼبؤرخ يف 155-66األمرمن 19اؼبادة  -1

 سابق.
.مرحع سابق، 55/156 األمرمن  21اؼبادة -2
 .155مرجع سابق ص، تونسي صربينة-3
 مرجع سابق.، 156-55 األمرمن  27اؼبادة -4
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ة ػػػػوص تشريعيػػػػػػوٓف من نصػػػػػػا القانػػػػػإطارى ة تستمدػػػػػة القاائيػػػة من ضباط الشرطػػػػػود فئػػػػص وجػػػػػ ا النػػػػػكرس ىػػػي
الوقائع   اصة،ومن جهة أ رى فاف إضفاء صفة الابطية عليهم ىي كوهنم أكثر من غَتىم كفاءة وقدرة على إدراؾ

 1.اإلجرامية اؼبرتكبة يف قطاعاهتم

طية على عدة أسبلؾ من اؼبوافُت قد منح صفة الاب 03/10وذبدر اإلشارة أف قانوف البيئة والتنمية اؼبستدامة 
واليت أعطت اإلطار العاـ لؤلشخاص اؼبؤىلُت بصفة العمـو وصوال إُف التخصيص حيث  111حيث نصت عليهم اؼبادة 

نصت:"إضافة إُف ضباط وأعواف الشرطة القاائية العاملُت يف إطار أحكاـ قانوف اإلجراءات اعبزائية يؤىت للقياـ 
 القانوف:ى ا  والبحث ودبعاينة ـبالفات

 .ومايليها من قانوف اإلجراءات اعبزائية21اؼبوافوف واألعواف اؼب كوروف يف اؼبادة -
 .مفتشو البيئة-
 .موافو األسبلؾ التقنية لئلدارة اؼبكلفة ابلبيئة-
 .ضباط وأعواف اغبماية اؼبدنية-
 .متصرفو الشؤوف البحرية-
 .أعواف اؼبصلحة الوطنية غبراسة الشواطئ-
 فن البحرية الوطنية.قواد س-
 مهندسو مصلحة اإلشارة البحرية.-
 قواد سفن علم البحار التابعة للدولة.-
 األعواف التقنيوف دبعهد البحث العلمي والتقٍت وعلـو البحار.-
 .أعواف اعبمارؾ-

لقة حبماية البحر للوزير اؼبكلف ات األحكاـ اؼبتعػػػػػحث عن ـبالفػػػػػػارج ابلبػػػػػػػريوف يف اػبػػػػػػاصلة اعبزائػػػالقن يكلف
 من  بلؿ ماموف ى ا النص فانو يربز م هرين يدالف على  صوصية الابط البيئي ونبا:، 2البيئة

اؼب هر األوؿ ىو إضفاء صفة الابطية على فئات عديدة من اؼبوافُت يبارسوف ا تصاصات إدارية ذات صلة -
 عبرائم بشكت تلقائي عند حدوثها وضبطها بسرعة.تيسَت عملهم واكتشاؼ ا شأنومامن ، بفااءات بيئية

                                                           
 .53ص ، مرجع سابق، عبد اغبميد وبي-1
 .مرجع سابق، 03/10من قانوف  111اؼبادة -2
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 شأنواؼب هر الثآف ىو األنبية البالغة إلضفاء صفة الابطية ؼبوافُت يبلكوف تكوينا متخصصا وتقنيا ومامن -
 1.سبكُت ىؤالء من إدراؾ السلوكيات اإلجرامية البيئية لكوهنا ربتاج ؼبعرفة علمية وتقنيات وأجهزة متطورة إلثباهتا

قبد موافُت قد نصت عليهم القوانُت اػباصة ذات الصلة ابلبيئة، كمفتشي البيئة وشرطة العمراف وشرطة كما 
 اؼبناجم واؼبياه، حراس الشواطئ ومفتشو الصيد البحري:

 مفتشو البيئة:-1

وصاية  ،ويتم تفوياهم ربت2يباشر مفتشو البيئة أعماؽبم لدى الوكالة الوطنية غبماية البيئة بعد أدائهم اليمُت
الوزير اؼبكلف ابلبيئة، وتنص أحكاـ قانوف البيئة اعبزائري على انو يؤىت ؼبعاينة اؼبخالفات واعبنح يف ى ا القانوف مفتشو 

 4.،وكما تعلق األمر ابعبرائم اؼبنصوص عليها يف القوانُت اػباصة أو النصوص التن يمية اؼبهتمة ابلبيئة3البيئة 

 لي:ومن بُت مهاـ مفتشي البيئة ماي
 حبث ومعاينة اؼبخالفات للتشريع والتن يم يف ميداف ضباية البيئة.-
وااف ة على اغبيواانت والنبات وااف ة علة اؼبوارد  والتن يم يف ميداف ضباية البيئة السهر على تطبيق التشريع-

 .لوسط البحري ضد كت أشكاؿ التدىورالطبيعية وضباية اؽبواء واؼباء وا
 اؼبصنفة غبماية البيئة مع التشريع والتن يم اؼبعموؿ هبما. اؼبنشآتبقة شروط إنشاء واستغبلؿ السهر على مطا-
 5.السهر على مطابقة شروط معاعبة وإزالة النفاايت-

 :رجال الضبط الغايب-2

 طبقا للقانوف اؼبتعلق بن اـ الغاابت فاف رجاؿ الابط الغايب ىم ضباط وأعواف الشرطة القاائية وك ا اؽبيئة
كما يتمتع ك ل  بصفة ضابط الشرطة القاائية الاباط   ،6يها يف قانوف اإلجراءات اعبزائيةالتقنية الغابية اؼبنصوص عل

                                                           
 . 55ص ، مرجع سابق، عبد اغبميد وبي-1
اؼبهنة  على سر أحافظواف  أبمانة وإ بلصوايفيت  أؤدي أفتتامن اليمُت ؼبفتشي البيئة وى ا نصها "اقسم اب الع يم  10-03قانوف  من 101اؼبادة -2

 تطبيق قوانُت الدولة ". لىواسهر ع
 مرجع سابق.، 10-03من قانوف 111اؼبادة -3
 .158ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-4
اػباص ابؼبوافُت  األساسي، يتامن القانوف 2008يوليو  22 ػاؼبوافق ل 1429رج   19اؼبؤرخ يف  232-08 ي رقم من اؼبرسـو التنفي 33اؼبادة -5

 .03،ص2008يوليو 30الصادرة يف ، 33ع اإلقليم،ج ر اؼبكلفة ابلبيئة وهتيئة  ابإلدارةاػباصة  األسبلؾاؼبنتمُت إُف 
6
 مرجع سابق.، 84/12من قانوف  62اؼبادة -
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اؼبرظبوف التابعوف للسل  النوعي إلدارة الغاابت واؼبعينوف دبوج  قرار وزاري مشًتؾ صادر عن وزير العدؿ والوزير اؼبكلف 
 1.ابلغاابت

األعماؿ اؼبتعلقة بدعوى التعويض عن اؼبخالفات يف اجملاؿ الغايب طبقا لقانوف  سبارس الشرطة الغابية كت
 2.اإلجراءات اعبزائية

كما يقـو رؤساء األقساـ واؼبهندسوف واألعواف الفنيوف والتقنيوف اؼبختصوف يف الغاابت وضباية األراضي ابلبحث 
ا يقوموف بتتبع األشياء اؼبنزوعة وضبطها يف األماكن اليت ،كم3والتحري ومعاينة اعبنح واؼبخالفات لقانوف الغاابت والصيد

،كما يبكن ؽبؤالء أف يقتادوا إُف وكيت اعبمهورية أو ضابط الشرطة القاائية األقرب كت 4تنقت إليها ووضعها ربت اغبراسة
 اجملاراةع اؼبعاينات هنم يعدوف ؿبارا كميإشخص يابطونو يف جنحة متلبس هبا إال إذا اثبت اؼبقاومة وشكت هتديدا ؽبم ف

 5.ترست إُف النيابة مباشرة

 شرطة ادلناجم:-3

ين م قانوف اؼبناجم نشاطات البحث واستغبلؿ اؼبواد اؼبعدنية أو اؼبتحجرة واليت تعترب أعماال ذبارية ال يبكن  
 ، كما يشمت القانوف البحث اؼبنجمي من  بلؿ التنقي  اؼبنجمي6فبارستها إال من  بلؿ تر يص منجمي

 7.واالستكشاؼ اؼبنجمي

وكػػالة الوطنية للنشاطات ُت للػتم التابعػػدسي اؼبناجػػل  مهنػػلة من سػػػم اؼبشكػػػة اؼبناجػػػػشرط ػػأحيث تنش
،ويتولوف مهاـ الرقابة اإلدارية والتقنية لنشاطات البحث واالستغبلؿ اؼبنجميُت، كما يسهروف على ضماف احًتاـ 8اؼبنجمية

 9.ييس اػباصة اليت تامن الن افة واألمن وضباية اؼبوارد اؼبائية وضباية البيئةالقواعد واؼبقا

                                                           
 .، من نفس القانوفمكرر 62اؼبادة -1
.، من نفس القانوف65اؼبادة -2
 .مرجع سابق، ائيةاعبز  اإلجراءاتاؼبتامن قانوف  55/156من االمر  21اؼبادة -3
 من نفس القانوف. 22اؼبادة -4
 .من نفس القانوف 23اؼبادة -5
 .18، ج ر ع 2014فرباير  24اؼبتامن قانوف اؼبناجم اؼبؤرخ يف  05-14من قانوف رقم  11اؼبادة  -6
.، مرجع سابق05-14من قانوف  18اؼبادة -7
 .، مرجع سابق05-14من قانوف  41اؼبادة -8
 من نفس القانوف. 42اؼبادة -9
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وتطبيق أحكاـ القوانُت اؼبتعلقة  ،وتنفي  ـبططات تسيَت البيئة ،كما يقـو مهندسو شرطة اؼبناجم دبهاـ الرقابة
ابلبيئة بكت حدث أو فعت ـبالف وىبرب مهندسو شرطة اؼبناجم اإلدارة اؼبكلفة  ،حبماية البيئة يف النشاطات اؼبنجمية
 1.لؤلحكاـ التشريعية اؼبتعلقة حبماية البيئة

وىنا ذبدر اؼببلح ة خبصوص مصطلح اإلدارة اؼبكلفة ابلبيئة فاؼبشرع يبدو انو َف يدقق يف ماىية ىاتو اؼبصلحة 
يًتؾ اجملاؿ للتنصت من اؼبسؤولية  ماوىو  اإلدارية ألنو فقط على اؼبستوى الي ىناؾ عدة مصاٌف إدارية للبيئة وعلى كثرهتا

 .فبا يطرح التساؤؿ كإشكاؿ تن يمي يف حالة اػبطأ أو يف حالة ازباذ إجراءات معينة سريعة أثناء حدوث الارر

كما يؤىت أعواف شرطة اؼبناجم أثناء فبارسة مهامهم لطل  تسخَت القوة العمومية، ويًتت  على معاينة ـبالفة ما 
 صبعها.و العوف ارر للمحار بدقة الوقائع اؼبثبتة وك ا التصروبات اليت إعداد ؿبار يسرد في

يتم التوقيع على اار من طرؼ العوف ارر ومرتك  اؼبخالفة يف حالة رفض مرتك  اؼبخالفة اإلمااء يصرح 
رر إُف وكيت ب ل  يف اار وتبقى حجية اار قائمة إُف أف يثبت العكس، ويرست اار من طرؼ العوف ا

 2.أايـ من اتريخ إعداده 5اعبمهورية اؼبختص إقليميا يف اجت اليتجاوز 

 :شرطة العمران -4

، مث إعادة تنشيط ى ه الوحدات 1991ومت ذبميد نشاطها بداية من جويلية  1984كانت تتواجد من  
ع بداية األلفية نشطت ى ه وم بتفعيلها على مستوى اؼبدف الكربى 1999فبدأت يف أكتوبر ، 1999وتوسيعها عاـ

 3.الوحدات والفرؽ على كت مناطق الوطن

 :مهامها تقـو ى ه الوحدات على تطبيق القانوف يف ؾباؿ العمراف وضباية البيئة ومن بُت
 .كت التجاوزات اؼبؤثرة على البيئةطابقة و اؼبإببلغ السلطات اؼبختصة على كت أشكاؿ البناايت غَت -
 4.شرعي لؤلراضي والطرؽ العمومية وتقدٔف اإلن ارات للمخالفُتالؿباربة االحتبلؿ غَت - 
 .ـ اؼبتعلقة ابالحتياطات العقاريةالسهر على احًتاـ األحكا-

                                                           
 .من نفس القانوف 43اؼبادة -1
 .من نفس القانوف 144اؼبادة -2
 .209،ص2013، 1ع ، 1مج ، ؾبلة القانوف العقاري والبيئة، دور شرطة العمراف يف ضباية البيئة، مزيود بصيفي-3
 .164ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-4
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 1.تن يم ضببلت ربسيسية لصاٌف اؼبواطنُت مع التنسيق مع وسائت اإلعبلـ-
 السهر على صباؿ اؼبدف واؼبناطق العمرانية واألحياء. -
تنسيق مع اؼبصاٌف اؼبعنية منها مصاٌف البلدية، اؼبصاٌف الصحية، مصاٌف الغاابت ومصاٌف سبارس صبلحياهتا ابل-
 2.أمبلؾ الدولة

 :شرطة ادلياه-5

شرطة للمياه تتكوف من أعواف اتبعُت لئلدارة اؼبكلفة ابؼبوارد اؼبائية، ويؤدي أعواف شرطة اؼبياه اليمُت أماـ  أتنش
 3.ؿبكمة إقامتهم

لقانوف ؿبت حبث ومعاينة وربقيق يقـو بو ضباط وأعواف الشرطة القاائية وك ا أعواف شرطة وتكوف ـبالفات ى ا ا
اؼبياه، وتثبت اؼبخالفات يف ؿباضر تسرد الوقائع وتصروبات أصحاهبا، كما يبكن ألعواف شرطة اؼبياه  بلؿ فبارسة 

 4.مهامهم طل  تسخَت القوة العمومية ؼبساعدهتم

 لبحث ومعاينة اؼبخالفات وىم:يؤىلوف الشرطة ادلينائية:-6

 اؼبستخدموف الفوف التابعوف غبراس الشواطئ.-
 الوطٍت. األمن أعواف-
 5ضباط وحراس اؼبوانئ.-

على أف تقتصر الصبلحيات اؼبخولة لاباط وحراس اؼبوانئ يف ؾباؿ الشرطة على الصبلحيات اؼبرتبطة بتسيَت 
حيات الشرطة العامة واألمن العمومي اليت سبارسها اؼبصاٌف األ رى اؼبيناء واستغبللو وال تتدا ت يف أي شيء مع صبل

 6.اؼبؤىلة التابعة للدولة

                                                           
 .213ص، مرجع سابقبشَت امُت، ؿبمػد -1
.210ص، مرجع سابق، مزيود بصيفي-2
 مرجع سابق.، متعلق ابؼبياه 03-08اؼبعدؿ واؼبتمم ابلقانوف رقم  12-05من قانوف  159اؼبادة-3
 من نفس القانوف.، 165، 162، 161اؼبواد -4
 مرجع سابق.، متعلق ابلقانوف البحري 98/05من القانوف 933ادة اؼب-5
 من نفس القانوف. 935اؼبادة-6
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تقاي معاينة اؼبخالفات إُف إعداد ؿبار يسرد فيو ؿبرر اار بدقة الوقائع اليت عاين وجودىا والتصروبات اليت 
إُف اعبهة القاائية اؼبختصة والسلطة اؼبكلفة  اؼبخالفة، وترست مرتكبوأو  ومرتك  تلقاىا ويوقع اار كت من ؿبرره

 1.رباؿ للتأكيد ابؼبوانئ ويوثق هب ه ااضر إُف أف يثبت العكس وال

من قانوف  54من قانوف اإلجراءات اعبزائية واؼبادة  215وؽباتو ااضر حجية يف اإلثبات وفقا لنص اؼبادة 
ة ؽبا قوة نسبية، أما اررة من قبت ذوي اال تصاص ؽبا قوة إثبات الصيد البحري، فااضر اررة من قبت ضباط الشرط

 2.ماَف يتم الطعن فيها ابلتزوير

 صالحيات سلطة الضبط القضائيالثاين: الفرع

القاائي يف نطاؽ قوانُت البيئة اؼبختلفة اليبكن أف يتشابو أبي حاؿ من  رجاؿ الابطأف اغبديث عن واجبات 
تتطل  أياا دورا لجرائم اؼباسة ابلبيئة أف الطبيعة اؼبميزة ل اعبنائية. إذع يف قوانُت اإلجراءات األحواؿ دبا ىو عليو الوض

 3.القاائي رجاؿ الابطمتميزا ل

حيث ، اعبرائم اؼباسة ابلبيئة بشأف القاائي  رجاؿ الابطويف التشريع الفرنسي قبده وبدد ا تصاصات 
وى ا ماتقاي بو ، ئي اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اعبنائيةالقاا رجاؿ الابطاليسمح ؽبم بكافة ا تصاصات 

وال ين  ،من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي، إذ تؤكد على أف اؼبوافُت وأعااء اإلدارات واػبدمات العامة 28اؼبادة 
 4.ود اددةسبنحهم قوانُت  اصة بعض سلطات الابط القاائي، يبارسوف ى ه السلطات يف حدود الشروط والقي

القاائي اب تصاصات  اصة لابط اعبرائم البيئية، األمر  رجاؿ الابطويف التشريع اؼبصري َف ىبص اؼبشرع 
 5.ال ي يقتاي معو الرجوع إُف القواعد العامة اؼبوجودة يف القانوف العاـ

 رجاؿ الابطهاـ التطرؽ إُف م مث)أوال(،القاائي يف  رجاؿ الابطيلي سنحاوؿ التطرؽ إُف واجبات ما ويف
 )اثلثا(.واُف العراقيت اؼبواجهة ألعااء الابط القاائي اػباص يف ،)اثنيا(القاائي يف 

                                                           
..سابق البحري،مرجع ابلقانوف متعلق 98/05 القانوفمن  936اؼبادة-1
 .580،ص2017لوادي،ديسمرب،جامعة ا01،ع01مج ، واؼبالية اإلداريةؾبلة العلـو ، ردع اعبريبة البيئية وفقا للقانوف اعبزائري، مرٔف العطري-2
 .20،ص2015، مصر، اإلسكندرية، دار اؼبطبوعات اعبامعية، للبيئة اإلجرائيةاغبماية مصطفى ؿبمػد،  أمُت-3
 .420ص، مرجع سابق، الدسوقي عطية إبراىيمطارؽ -4
 .211ص، مرجع سابقسامي، ؿبمػد حساـ -5
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 القضائي رجال الضبط أوال:واجبات

اليت ترد إليهم  والشكاوىالقاائي يف ؾباؿ عملهم قبوؿ الببلغات  رجاؿ الابطمن الواجبات اؼبفروضة على 
 ءات البلزمة للكشف عن ى ه اعبرائم وصبع األدلة والبحث عن مرتكبيها.اعبرائم، وعليهم ازباذ اإلجرابشأف 

ويف ؾباؿ اعبرائم البيئية ون را للطبيعة اػباصة ؽبا هبعت اإلببلغ عنها أمرا غَت متصور يف الكثَت من اغباالت 
 ه اعبرائم يتع ر وذل  إلمكانية حدوث ى ه اعبرائم دوف أف تتكشف وتتاح لكثَت من األفراد و اصة أف العديد من ى

 1.إدراكها ابغبواس اجملردة

نو ـبالف أكما قد يقدـ البعض على ـبالفة أحكاـ قانوف البيئة ويشكت سلوكو جريبة ضد البيئة وىو اليدري 
 اصة يف ات تاخم لوائح قوانُت البيئة، وتامنها معايَت وقياسات مفصلة منها ذباوز اغبدود القصوى ؼبلواثت اؽبواء 

 2.اغبدود اؼبسموح لشدة الصوت، إضافة لوعي الفرد كسامة اآلاثر الناذبة عن اعبرائم البيئية اػبارجي أو

ره الكبَت يف مساعدة األجهزة اؼبنوط هبم إثبات اعبرائم ػػػػة لو أثػػػة للبيئػػػػاؿ اؼبلوثػػػن األفعػػػبلغ عػػػا أف اإلبػػػكم
 3.بهمالبيئية،وتعد دبثابة نوع من الرقابة للقياـ بواج

ضباية البيئة وأحياان يلـز اؼبشرع بشأف ف اإلببلغ قد يكوف ا تياراي أي أف كت فرد لو اغبق يف التبليغ إوك ل  ف
اإلببلغ الوجويب ومن بُت اغباالت ن كر التزاـ مال  السفينة أو رابهنا أو أي شخص مسؤوؿ عنها أف يبادروا فورا إُف 

 4.ادث تسرب لزيت فور حدوثوإببلغ اعبهات اإلدارية اؼبختصة عن كت ح

 الضبط القضائي رجالاثنيا:مهام 

من طرؼ اؼببلغُت يقـو ضباط  والشكاوىالقاائي عدة مهاـ، فبعد تلقي الببلغات  رجاؿ الابطتوكت إُف 
 سنعاعبو يف النقطة اؼبوالية: الشرطة القاائية ابالنتقاؿ إُف مرحلة االستدالؿ والتحري وإجراء التحقيقات وى ا ما

                                                           
.162مرجع سابق،صرائف ؿبمػد لبي ،  -1
 .23ص، مرجع سابق، مصطفى ؿبمػد أمُت-2
3
.244مرجع سابق صؿبمػد حسن الكندري، -
 .111ص، مرجع سابقجرائم البيئة، الابط القاائي يف ، اشرؼ ىبلؿ توفيق-4
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 اجلرائم البيئية:بشأن إجراء التحرايت  -/1

 1.يكوف التحري من  بلؿ صبع األدلة عن اعبرائم والبحث عن مرتكبيها، وذل  قبت بدء التحقيق القاائي

القاائي الصعود إُف اهر السفن  رجاؿ الابطوى ا ما أكدت عليو التشريعات البيئية فنجد يف مصر أبنو ل
 نقت الزيت واؼبواد اؼبلوثة وإجراء مطابقة ؼبدى التزامها أبحكاـ القانوف البيئي. واؼبنصات البحرية، وتفقد وسائت

البيئة واؼبوافوف والاباط العاملُت يف إطار قانوف  مفتشوويف اعبزائر يؤىت ضباط وأعواف الشرطة القاائية وك ا 
 2.قبةللقياـ بسلطات اؼبعاينة واؼبرا ضباية البيئة، وك ا اؼبراسيم القطاعية البيئية

ت إُف حقائق اعبريبة وصفة مرتكبيها ػػة للتوصػػػػات البلزمػػػػر البيانػػػػع سائػػػت يف صبػػػػات يتمثػػػػر التحريػػػفجوى
يعي  اإلجراءات أف تبقى شخصية اؼبرشد ؾبهولة، فالتحرايت تتسم بطابعها  يهم معرفة مصدر اؼبعلومة فبل واروفها، وال

 3.السري يف وسائلها
  إجراءات التحري اؼبتبعة مايلي:ومن بُت

 التنقل إىل موقع اجلرمية:-أ

وقوع جريبة من جرائم اؼبساس ابلبيئة، بشأف أي ببلغ أو شكوى  القاائي فور تلقيهم رجاؿ الابطيتعُت على 
 4.أف ينتقلوا إُف ؿبت اعبريبة ؼبباشرة اإلجراءات الواج  ازباذىا

، اؼبناط هبم تطبيق قانوف البيئة الابط القاائي رجاؿاء يف غاية األنبية يقـو بو ة يعد إجر ػػت اعبريبػػػت إُف ؿبػػوالتنق
 5.ؼبا تتطلبو عبرائم البيئية من إجراءات كثَتة لابطها وإثباهتا واليت تستوج  مباشرهتا يف ميداف اعبريبة يف حد ذاهتا

ية أو اغبرفية وؽبم اغبق يف االطبلع ت الصناعآويبكنهم التنقت إُف مكاف اعبريبة سواء كاف ذل  يف إحدى اؼبنش
 6.والتأكد من عدـ وجود ـبالفات بيئية منشأةعلى بياانت السجت البيئي لل

                                                           
 مرجع سابق.، اؼبتعلق ابإلجراءات اعبزائية 155-66 األمرمن  12الفقرة األ َتة من اؼبادة-1
 .268ص، مرجع سابق، بوزيدي بوعبلـ-2
 .437ص، مرجع سابق، الدسوقي عطية طارؽ ابراىيم-3
 .168ص ، مرجع سابقرائف ؿبمػد لبي ، -4
 .167ص ، مرجع سابق، تونسي صربينة -5
 .138ص، مرجع سابقجرائم البيئة، الابط القاائي يف ، اشرؼ ىبلؿ-6
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 الدخول إىل األماكن العامة: -ب

تسمى األماكن العامة بطبيعتها أي تل  األماكن اليت يتسٌت لكت شخص أف يبر هبا كت وقت ومن ذل  الطرؽ 
الابط القاائي هبروف التحرايت يف مكاف عاـ  رجاؿو ، ؼبتنزىات العامة والشواطئ العامةوالشوارع العامة واؼبيادين وا

بطبيعتو اليقصد منو ضبط مرتك  جريبة ماسة ابلبيئة بقدر مايقصد منو التحقق من وقوع تلوث أو جريبة أضرت 
 1.ابؼبكاف

لد وؿ فيها ببعض القيود سواء ما كما يبكن إجراء التحرايت يف األماكن العامة ابلتخصيص، وىي اليت يتقيد ا
وتشتمت األماكن العامة ابلتخصيص على ابلت العامة وأماكن العمت ، تعلق ابلوقت أو اؼبكاف ال ي يصح الد وؿ فيو

 2.القاائي د وؿ األماكن ؼبراقبة تنفي  القوانُت واللوائح رجاؿ الابطوقد أابح القانوف ل

ومايليها من قانوف اإلجراءات اعبزائية،  44وؿ ى ه األماكن من  بلؿ نص اؼبادة ػػػػػػػد  ريػػػػػػػػر اؼبشرع اعبزائػػػػػػقأو  
 3.من طرؼ اؼبوافُت ال ين يتمتعوف ببض سلطات الابط القاائي كما اقر إمكانية د وؿ ى ه األماكن

، حيث يبكن اؼبن م للنفاايت الصناعية السائلة 93/160ومن أمثلة ذل  ماجاء يف اؼبرسـو التنفي ي رقم 
 4.للمفتشُت اؼبكلفُت ابلبيئة الد وؿ إُف التجهيزات اػباصة ابلتصريف اؼبكلفُت دبراقبتها

 العينات الالزمة:أخذ  -ج

ت اؼبختلفة ابلتشريعات البيئية آالتحقق من مدى التزاـ اؼبنشبشأف القاائي  رجاؿ الابطيعتمد غالبا عمت  
 5.سواء من اؼبواد اؼبتداولة أو كانت يف حالتها الغازية أو الصلبة أو السائلةوالقرارات اؼبنف ة ؽبا للحصوؿ على عينات 

وعلى اعبهة اإلدارية اؼبختصة إجراء ربليت دوري لعينات اؼبخلفات السائلة اؼبعاعبة وإ طار اعبهات اؼبختصة 
 .6بنتيجة التحليت

                                                           
 .447ص ، مرجع سابق، طارؽ ابراىيم الدسوقي عطية-1
 .182ص، مرجع سابقرائف ؿبمػد لبي ، -2
 .167ص ، مرجع سابق، و الفةفيصت ب-3
 .8،ص46ج ر ع ، ،اؼبن م للنفاايت الصناعية السائلة1993يوليو  10اؼبؤرخ يف ، 160-93من اؼبرسـو التنفي ي رقم  16اؼبادة -4
 .38ص، مرجع سابقامُت مصطفى ؿبمػد، -5
 .266ص، مرجع سابقؿبمػد حسن الكندري، -6
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إثبات حالة األفراد واألماكن واألشياء  القاائي أف يقوموا إبجراء اؼبعاينات اؼبراد هبا رجاؿ الابطكما وبق ل
 1.قبت تعرضهم للعبث واإلتبلؼ ويعترب ى ا اإلجراء ضروري للمساعدة يف كشف اغبقيقة ذات الصلة ابعبريبة

وتعترب العينات من أىم األدلة الفنية إلثبات مدى توافر اؼبساس ابلبيئة، ومن بُت القوانُت اليت سبنح للموافُت 
 93/160.2اؼبرسـو التنفي ي العينات أ   سلطة 

عينات أ   "فتشمت مراقبة التصريف حس  اغبالة فحصا لبلماكن والقياسات والتحليبلت يف عُت اؼبكاف و 
 3.للتحليت كما تكوف طرؽ صبع العينات وااف ة عليها ونقلها حس  اؼبقاييس اعبزائرية اؼبعموؿ هبا "

فات يسلم مفتش البيئة اؼبكلف ابؼبراقبة اار ال ي وبتوي على ثبت يف اار أو يف التحاليت وقوع ـبالأ إذا
 4.تل  اؼبخالفات إُف النيابة العامة اؼبختصة إقليميا

 حترير احملاضر: -/2

القاائي أبعماؽبم وج  عليهم تثبيت صبيع اإلجراءات اليت يقوموف هبا يف ؿباضر موقع  رجاؿ الابطعند قياـ 
وهب  أف تشمت تل  ااضر زايدة على ماتقدـ توقيع الشهود ، اإلجراء ومكاف حصولو عليها ويبينوف فيها وقت ازباذ

 5.واػبرباء ال ين ظبعوا وترست ااضر إُف النيابة العامة مع األشياء اؼبابوطة

لبيئة ىو ؾبموعة األوراؽ اليت ربوي صبيع إجراءات التحقيق فيها، ويدوف اؼباسة ابفمحار التحقيق يف اعبريبة 
 فأوج أعااء النيابة العامة ويوقع كبلنبا عليو،وقد أحاط بو اؼبشرع ؾبموعة من الاماانت  أحدعية كات  لبتص يعينو دب

 6.عدـ إفشاء مابو بياانت

                                                           
 .169ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-1
 .170ص، مرجع سابق، و الفةفيصت ب-2
 مرجع سابق.، 93/160من اؼبرسـو التنفي ي لرقم  17اؼبادة -3
. 23اؼبادة -4  من نفس اؼبرسـو
 . 50ص ،مرجع سابقامُت مصطفى ؿبمػد، -5
 .105،ص2011، ،دار النهاة العربية1،طجرائم البيئةالتحقيق اعبنائي يف ، اشرؼ ىبلؿ-6
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 ويبكن تلخيص اإلجراءات التييتم إثباهتا يف ؿباضر صبع االستدالالت وىي:

 ساعة واتريخ ومكاف إجراء اار.-
واسم اؼبتسب  يف اغبادث إف كاف فردا وصبيع بياانتو، ، و الوايفية واؼبكانيةػػػي وصفتػػػالقاائ رجاؿ الابطظبا-
 ي كر اظبها ومقرىا وبياانهتا. منشأةواف كانت 
 أقواؿ من ابلغوا أو شاىدوا الواقعة أو توقيعهم.-
 إرفاؽ ؿبار اؼبعاينة إف وجد دبحار صبع االستدالالت.-
  يو اهتاـ.أقواؿ اؼبتهم أو اؼبتهمُت دوف توج-
إرفاؽ التقارير الفنية أف وجدت إلثبات مصدر التلوث ونوعو وحجمو واألضرار اؼبًتتبة واؼببالغ البلزمة -
 1.إلصبلحها

ويف التشريع اعبزائري يتعُت على ضباط الشرطة القاائية أف وبرروا ؿباضر أبعماؽبم واف يبادروا بغَت سبهت إُف 
 نح اليت تصت إُف علمهم.إ طار وكيت اعبمهورية ابعبناايت واعب

أعماؽبم أف يوافوه مباشرة أبصوؿ ااضر اليت وبرروهنا مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها  إقبازوعليهم دبجرد 
 .2أبهنا مطابقة ألصوؿ تل  ااضر اررة وك ا صبيع اؼبستندات والواثئق اؼبتعلقة هبا واألشياء اؼبابوطة

اؼبخالفات دبحاضر وبررىا ضباط الشرطة القاائية ومفتشو البيئة يف نسختُت  تتثبابلبيئة اعبرائم اؼباسة  ويف
 3.ترست إحداىا إُف الواِف واأل رى إُف وكيت اعبمهورية

ترست ، كما تثبت كت ـبالفة ألحكاـ ى ا القانوف والنصوص اؼبتخ ة لتطبيقو دبوج  ؿباضر ؽبا قوة اإلثبات
 4.وما من ربريرىا إُف وكيت اعبمهورية وك ل  إُف اؼبعٍت ابألمري 15ااضر ربت طائلة البطبلف يف اجت 

                                                           
 .160ص، مرجع سابقرائم البيئة ،جالابط القاائي يف ، اشرؼ ىبلؿ-1
 مرجع سابق.، اؼبتامن قانوف اإلجراءات اعبزائية 155-66من األمر  18اؼبادة -2
 مرجع سابق.، 10-03من قانوف  101اؼبادة -3
 من ذات القانوف. 112اؼبادة -4
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 حجية احملاضر:-/3

، حيث 1أجاز التشريع اعبزائري إثبات اعبرائم بكت الطرؽ عمبل دببدأ حرية اإلثبات السائد يف األن مة القانونية
حواؿ اليت ينص فيها القانوف غَت "هبوز إثبات اعبرائم أبي طريقة من طرؽ اإلثبات ماعدا األ 212جاء يف نص اؼبادة 

 .2ذل  وللقاضي أف يصدر حكمو تبعا القتناعو اػباص"

هبا فاألصت أف اكمة  ما وردااضر اررة يف نطاؽ التشريعات البيئية حوؿ مدى حجية بشأف يثور التساؤؿ 
وجد يف القانوف نص على  بلؼ  دبا ىو مدوف يف التحقيق االبتدائي أو يف ؿباضر صبع االستدالؿ إال إذا ال تتقيد
 3.ذل 

رجاؿ ويرد على ى ا األصت استثناء واليت تعترب ااضر اررة يف مواد اؼبخالفات حجة ابلنسبة للوقائع اليت يثبتها 
 4.اؼبختصوف إُف أف يثبت ماينفيها الابط

وف فيها بنص  اص لاباط الشرطة القاائية ػػػوؿ القانػػػػػػواؿ اليت ىبػػػػ"يف األح 216ادة ػػػػػص اؼبػػػاء يف نػػػػحيث ج
تكوف  أو أعواهنم أو للموافُت وأعواهنم اؼبوكلة إليهم بعض مهاـ الابط القاائي سلطة إثبات جنح يف ؿباضر أو تقارير

 دبعٌت أف حجية ااضر تبقى، 5ؽب ه ااضر أو التقارير حجيتها ماَف يدحاها دليت عكسي ابلكتابة أو شهادة الشهود
 6.قائمة إُف حُت قياـ دليت يبطت ماورد فيها

نسبة اضر ضباط الشرطة القاائية ذوو اال تصاص العاـ ؽبا لابفااضر اررة زبتلف من حيث قوة اإلثبات ف
وىو مانصت  ،7قوة قانونية نسبية إذا استوفت الشروط القانونية لصحتها حيث أي   هبا القاضي على سبيت االستئناس

دبا تتامنو من معلومات ومعاينات تل  اررة من طرؼ ذوو  فيما تكوف لبعاها قوة إثبات قاضية215،8ادة عليو اؼب
وىو ماال يبكن التملص منها إال ابلطعن ابلتزوير ، واؼبن مة دبوج  قوانُت  اصة، عبرائم البيئيةبشأف اال تصاص اػباص 

                                                           
 .173ص ، مرجع سابق، تونسي صربينة-1
 جع سابق.مر ، 155-66 األمرمن  212اؼبادة الفقرة األوُف من  -2
 .463ص، مرجع سابق، طارؽ ابراىيم الدسوقي عطية -3
 ف ص.، نفس اؼبرجع السابق-4
 مرجع سابق.، 155-66 األمرمن  216اؼبادة -5
 .174ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-6
 .171ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة - 7
اؼبثبتة للجناايت واعبنح إال ؾبرد استدالالت ماَف ينص القانوف على  بلؼ  اضر والتقاريرعلى انو التعترب ا اعبزائري اإلجراءاتمن قانوف  215تنص اؼبادة -8

 .ذل 
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اؼبتعلق ابؼبناجم انو تبقى حجية ااضر اؼبثبتة ؽب ه  10-01من قانوف  222من طرؼ اؼبتهم وى ا ماورد يف اؼبادة 
اؼبخالفات القائمة إُف أف يثبت العكس واليبكن للمحكمة استبعاد اار اعتمادا على وسائت أ رى الف ؽبا حجية 

 1.قاطعة

ضر يبتازوف وتكمن قوة إثبات ااضر ذات اغبجية القاطعة يف عنصرين األوؿ أف األشخاص اررة ؽب ه اا
جرائم التلوث البيئي عبارة عن ـبالفات  أغل ابلتكوين اعبيد والكفاءة يف ؾباؿ البيئة ذو ا تصاص  اص، والثانية أف 

وابلتاِف اؼبشرع أعطاىا قوة اإلثبات مراعاة منو لعدـ إطالة أمد النزاع لعدـ  طورهتا وقلة جسامتها مقارنة كنح وجناايت 
 2.يف جرائم أ رى

 لعراقيل ادلواجهة ألعضاء الضبط القضائي اخلاصاثلثا:ا

تعترب أعماؿ ومهاـ الابط القاائي اػباصة ذات  صوصية ومن ذل  تكوف عرضة للمشاكت واؼبخاطر،فابط 
 اعبرائم البيئية يستوج  الصرب، فابل عن ربملهم مشقة العمت البيئي وماينتج عنو من ماار، ومن بُت تل  العراقيت:

 ومعدات القياس الالزمة:قلة األجهزة  -/1

رجاؿ إف أجهزة الرصد ومعدات القياس واألدوات البلزمة إلثبات جرائم اؼبساس ابلبيئة تشكت أنبية  اصة ل
القاائي لكوهنا تعد الوسائت اليت ال غٌت عنها يف قيامو بعملو، ألنو قد يتع ر أو يستحيت الكشف عن ى ه  الابط

 3.ى ه الوسائت اعبرائم والتوصت إليها بدوف استخداـ

 :القضائي رجال الضبطعدم تعاون أصحاب الشأن مع -/2

القاائي عند د وؽبم اؼبنشآت اغبرفية والصناعية اؼبختلفة للقياـ أبعماؿ التفتيش  رجاؿ الابطيواجو غالبا 
دودة كما أف ىناؾ صبلحيات ؿبالبلزمة مشكلة تتمثت يف عدـ التعاوف معهم من قبت القائمُت على ى ه اؼبنشآت،
 4.لرجاؿ الابط كإجراء مقيد يف الد وؿ يف أي وقت وأي مكاف ربدث بو اعبريبة البيئية

                                                           
 .175تونسي صربينة، مرجع سابق، ص  -1
 .274لبلطبلع أكثر: بوزيدي بوعبلـ، مرجع سابق، ص -2
 ع27 مجة )دراسة مقارنة(، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدري ، علي عدانف الفيت، مهاـ الابط ا لقاائي اػباص يف اعبرائم البيئية يف التشريعات العربي -3
 .265ص، 2011، 54

 .177، اغبماية اإلجرائية للبيئة من اؼبراقبة إُف ااكمة، مرجع سابق،صرائف ؿبمػد لبي -4
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 ،دبربر عدـ وجود تعليمات ب ل  ،رجاؿ الابطاوؿ بعض العاملُت فيها تعطيت وإعاقة د وؿ ػػػػا وبػػػػػت أحيانػػػػػػب
القاائي  شية من استخدامها كأدلة  الابطرجاؿ فابل عن ؿباولة البعض منهم إ فاء بعض البياانت واؼبعلومات عن 

 1.لئلدانة ضدىم

أعااء الابط القاائي أف االستدالؿ ال ين يقوموف بو يكوف متبوعا  أغل وكفكرة ىامة يسود االعتقاد لدى 
اعبهات اؼبختصة، واف قيمة مايقدمونو من معلومات اثبتة يف اار  أوإبجراءات ربقيق أ رى تقـو بو ااكم 

الِف تكوف ؿبدودة،وللتصدي ؽب ه الفكرة اػباطئة نقوؿ أف إلجراءات االستدالؿ اليت ذبمع دبعرفة اؼبواف اؼبختص االستد
يف ؾباؿ اإلجراـ البيئي أنبية ابلغة، فكثَت من التشريعات البيئية َف توج  القياـ بتحقيق ابتدائي دبعناه الوارد يف أصوؿ 

كدليت إثبات ودوف اغباجة إُف ربقيق  وارد يف اار االستدالِف على ماىوااكمات اعبزائية، بت أجازت االعتماد 
 2.تفصيلي

                                                           
االطبلع:يـو  اتريخ،www.greenline.comلى اؼبوقع، مفهـو الابطية القاائية يف نطاؽ التشريعات البيئية،ؾبلة اػبط اال ار، عرائف ؿبمػد لبي -1
12/12/2016. 

 .496ص ،نوار دىاـ مطر الزبيدي، مرجع سابق-2
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 ادلطلب الثاين: الدور القضائي يف متابعة اجلرائم البيئية

تعترب اإلجراءات القاائية من أىم الوسائت القانونية لردع وضباية البيئة من صور اؼبساس هبا، وب ل  يعترب 
األبرز من  بلؿ أجهزتو اؼبسانبة يف ربقيق سبت اغبماية، وتعترب النيابة العامة ىي السلطة  التد ت القاائي اإلجراء

 اؼبختصة بتحري  الدعوى اعبنائية.

فتحري  الدعوى اعبنائية ينص  على قاعدتُت بداية أف النيابة العامة ىي وحدىا السلطة اؼبختصة برفعها واثنيا 
ن تلقاء نفسها، لكن بعض اغباالت يقيد اؼبشرع فيها حرية النيابة يف رفع الدعوى أف سبارس النيابة العامة ى ه السلطة م

اعبنائية ومن بينها يف اؼبسائت البيئية حيث منح اؼبشرع األجهزة اؼبعنية اغبق يف التنازؿ عن طل  رفع الدعوى واليت هبوز 
 1انقااؤىا ابلتصاٌف. فيها التصاٌف مع اؼبخالف مقابت أف يدفع مبلغا من اؼباؿ ويًتت  على ذل 

ويف حالة عدـ انقااء الدعوى اعبنائية ابلصلح من حق النيابة العامة ربريكها وزبتص بتحديد مدى مبلئمة 
 2ربري  الدعوى من عدمو.

كما نتطرؽ إُف ، األول(الفرع ومن ى ا اؼبنطلق سنحاوؿ التطرؽ إُف متابعة النيابة للجرائم البيئية وى ا يف )
)الفرع  يفابلبيئة اعبرائم اؼباسة واُف الطرؽ البديلة للدعوى العمومية يف ، الثاين(الفرع ت للجرائم البيئية يف )متابعة اعبمعيا
 الثالث(.

 الفرع األول: متابعة النيابة للجرائم البيئية

وىي سبثت أماـ كت جهة قاائية، تبػػػاشر النيابػػػػة العامػػػػة الدعوى العموميػػػػة ابسػػػػم اجملتمػػػػع وتطال  بتطبيق القانوف 
وكما تتوُف العمت على تنفي  أحكاـ القااء وؽبا يف سبيت مباشرة وايفتها أف تلجا إُف القوة العمومية كما تستعُت 

 3باباط وأعواف الشرطة القاائية.

جملتمع وتبقى ؽبا اعبهة اؼبكلفة دبتابعة اعبانح ابسم ا وتشكتوتعترب النيابة طرفا ىاما يف مواجهة اعبنوح البيئي 
سلطة اؼببلءمة يف ربري  الدعوى أو وقفها، وؽبا ا تصاصات واسعة يف الدعوى العمومية فلها حصرية اؼبباشرة ولو مت 

 4ربريكها من جهات أ رى.

                                                           
 .213ص، مرجع سابق، اغبماية اإلجرائية للبيئةرائف ؿبمػد لبي ، -1
 .224ص، نفس اؼبرجع السابق-2
 .ات اعبزائية،مرجع سابقاؼبتامن قانوف اإلجراء 156 -66من األمر رقم  29اؼبادة -3
 .224ص، مرجع سابقبشَت ؿبمػد أمُت، -4



 احلماية اإلجرائية دلواجهة اجلرائم البيئية ول الفصل األ
 

141 

 

فيجوز لكت متارر أف اللجوء إُف وكيت اعبمهورية ال ي وبرؾ الدعوى العمومية ومباشرهتا وك ل  بتلقيو ؿباضر 
ؼبثبتة للمخالفات البيئية، حيث تقـو النيابة إبعداد ملف وإحالة اؼبتهم على القسم اعبزائي للمحاكمة عن طريق اؼبعاينة ا

االستدعاء اؼبباشر أو ازباذ إجراءات التلبس ضده أو فتح ربقيق قاائي من النيابة عن طريق طل  افتتاحي موجو إُف 
 1جنح أو ترست اؼبستندات إُف النائ  العاـ يف حالة جناية. قاضي ربقيق ـبتص بعدىا تكيف القاية إُف ـبالفات أو

، ومن 2وعليو تعترب النيابة العامة طرفا أساسيا يف مواجهة اعبرائم البيئية إذ سبثت اعبهة اؼبكلفة دبتابعة اجملـر البيئي
 بُت النقاط اليت تسمح بتسهيت عمت النيابة مايلي:

عبنوح االقتصادية واعبنوح البيئية عن طريق التكوين اؼبكثف والتعريف أتىيت أعااء النيابة السيما يف ؾباؿ ا -
 دبختلف القوانُت البيئية واألحكاـ التن يمية واليت التنشر إال يف اعبهات اإلدارية اؼبكلفة هبا.

ات اعبهت أحياان ببعض التشريع مسألةضرورة التنسيق بُت ـبتلف اؼبصاٌف اإلدارية والنيابة وذل  للتقليت من  -
 3اػباصة يف اجملاؿ البيئي السيما النصوص التن يمية.

 الفرع الثاين: متابعة اجلمعيات للجرائم البيئية

اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، دور  03/10لقد ن م اؼبشرع اعبزائري من  بلؿ القانوف 
 ات يف ؾباؿ ضباية البيئة.اعبمعيات يف اجملاؿ البيئي وذل  بعنواف تد ت األشخاص واعبمعي

 4فتساىم اعبمعيات اؼبعتمدة قانوان واؼبمارسة ألنشطتها يف ؾباؿ ضباية البيئة ابؼبساعدة وإبداء الرأي واؼبشاركة.

للجمعيات اغبق يف رفع دعوى أماـ اعبهات القاائية اؼبختصة عن كت مساس  03/10كما أعطى قانوف 
 ؽبا ابنت اـ. اؼبنتسبُتألشخاص ابلبيئة حىت يف اغباالت اليت ال تعٍت ا

ويبكن للجمعيات اؼبعتمدة قانوان فبارسة اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا للطرؼ اؼبدٓف خبصوص الوقائع اليت تلحق ضررا 
مباشرا أو غَت مباشر ابؼبصاٌف اعبماعية اليت هتدؼ إُف الدفاع عنها، وتشكت ى ه الوقائع ـبالفة لؤلحكاـ التشريعية 

                                                           
والعلـو  كلية اغبقوؽ،  1جامعة اعبزائر ، م كرة من اجت اغبصوؿ على شهادة اؼباجستَت، اغبماية القاائية للبيئة وفق التشريع اعبزائري، بلي بولنوار-1

 .108،ص2013/2014 السياسية،قسم اغبقوؽ،
ااء يف ضباية البيئة، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، جامعة جيبلِف ليابس بلعباس، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية،قسم اغبقوؽ دور الق، غراؼ ايسُت-2

 .97،ص2018/2019
 .130ص، 2017جانفي ، 20ع ، األعماؿمقاؿ منشور يف ؾبلة منازعات ، دور القااء يف ضباية البيئة، عبد البلوي عبد الكرٔف-3
 .مرجع سابق، 10-03من قانوف  35ادة اؼب-4
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بيئة من ضباية للماء واؽبواء واعبو واألرض وابطن األرض والفااءات الطبيعية والعمراف ومكافحة اؼبتعلقة حبماية ابل
 التلوث.

وعندما يتعرض أشخاص طبيعيوف ألضرار فردية تسب  فيها فعت الشخص نفسو وتعود إُف مصدر مشًتؾ يف 
أعبله وإذا ما فوضها على األقت  35اؼبادة  أعبله، فانو يبكن كت صبعية معتمدة دبقتاى 37اؼبيادين اؼب كورة يف اؼبادة 

 1شخصاف طبيعياف معنياف أف ترفع ابظبهما دعوى التعويض أماـ أية جهة قاائية.

وابعتبار أف البيئة قد تكوف عرضة لئلجراـ وال ي غالبا ما ت هر آاثره بعد مرور فًتة طويلة من الزمن أو ربدث 
ور التشاركي نتيجة لًتا ي الدور الفردي يف تكريس اغبماية وىو ما يف مكاف غَت ال ي حدثت فيو، وج  تفعيت الد

 2دفع ابؼبشرع إُف إعطاء اعبمعيات دور فاعت من  بلؿ التأسيس كطرؼ يف ضباية البيئة من االعتداء.

كما تقـو اعبمعيات بصفة عامة ابلدور التحسيسي ضد االنتهاكات اؼباسة ابلبيئة، كما يبكن أف تقـو بتقدٔف   
تعلق دبخالفات أحكاـ قانوف  فيمات فتح دعوى لتصنيف ح َتة وطنية أو ؿبمية طبيعية والتأسيس كطرؼ مدٓف طلبا

الًتاث الثقايف، ومنح التشريع ؽبا حق التقاضي والشخصية اؼبعنوية ابللجوء إُف القااء العادي أو اإلداري يف اؼبادة 
 06.3 -12من قانوف 17/2

 ت البيئية ما يلي:ومن العراقيت اؼبواجهة للجمعيا

 ضعف الن اـ القانوٓف اػباص ابعبمعيات أدى إُف ضعف التسيَت وعدـ توفر التكوين اإلداري لقيادهتا. -
 صعوابت اؼبشاركة واغبصوؿ على اؼبعلومات من اإلدارة. -
 ضعف التنسيق بُت اعبمعيات البيئية واعبمعيات األ رى. -
 4شاطاهتا على مواقف وردود فعت اإلدارة.غياب التخطيط اؼبستقبلي نتيجة اكبصار ن -
 ضعف الن اـ التمويلي للجمعيات البيئية. -
 5ضعف اؼبيوؿ التطوعي يف اعبمعيات البيئية. -

                                                           
 .من نفس القانوف 37،38، 36اؼبواد  -1
 .175ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-2
 .219ص، 2017، 24ع، مقاؿ منشور يف ؾبلة البحوث والدراسات، الوسائت القانونية يف ضباية البيئة أحدإشراؾ اعبمعيات ، ريبة كرمي-3
 .115ص، 2016، 06،ع 02مج ، اؼبوارد البشرية وإدارةؾبلة التنمية ، ر اعبمعيات يف تنمية الوعي البيئيدو ، مصباحي العطرة، قاسيمي انصر-4
 .153، ص2016، 01دعموش فاطمة الزىراء، دور اعبمعيات يف ضباية البيئة، اجمللة النقدية للقانوف والعلـو السياسية، ع -5
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 ابلبيئةاجلرائم ادلاسة الفرع الثالث: الطرق البديلة للدعوى العمومية يف 

منو يف انتهاج سياسة جنائية معاصرة من تعترب الطرؽ البديلة واليت استحدثت من قبت اؼبشرع اعبزائري ومسايرة 
ا تسهيت إجراءات شأهن، ومن 1 بلؿ اعتماده على من ومة إجرائية ترتكز على زبفيف الع ء على القاضي واؼبتقاضي

 التقاضي اليت هتدؼ أساسا إُف تعزيز مكانة القااء وتوطيد الثقة بُت اؼبتقاضُت ومن بُت ى ه األن مة الوساطة يف اعبرائم
 .)اثنيا(اعبرائم اؼباسة ابلبيئة والصلح يف )أوال(،  ئةة ابلبياؼباس

 ئةادلاسة ابلبي أوال: الوساطة يف اجلرائم

تعرؼ الوساطة اعبزائية أبهنا وسيلة غبت اؼبنازعات ذات الطبيعة اعبنائية اليت ترسي لفكرة التفاوض بُت اعبآف 
 2طريق تد ت عاو النيابة العامة. واجملٍت عليو على اآلاثر اؼبًتتبة على وقوع اعبريبة عن

كما تعرؼ أبهنا إجراء غَت قاائي تقدره النيابة العامة وحدىا قبت ربري  الدعوى اعبزائية ووضع حد للمتاع  
 3اليت  لقتها اعبريبة.

ت غَت أف اؼبشرع اعبزائري َف يعرؼ الوساطة يف قانوف اإلجراءات اعبزائية على عكس القانوف اؼبتعلق حبماية الطف
 4.نص على تعريف للوساطة أين

من قانوف  02 -15ومن شروطها البد أف تطبق الوساطة يف مواد اعبنح واؼبخالفات اؼبنصوص عليها يف األمر  
 6وتتم الوساطة عن طريق اتفاؽ مكتوب بُت مرتك  األفعاؿ اجملرمة والاحية.5اإلجراءات اعبزائية 

                                                           
 .180فيصت بو الفة، مرجع سابق، ص -1
، جامعة 01، ع 09، مقاؿ منشور يف ؾبلة الواحات للبحوث والدراسات، مد 02/ 15ٓف، الوساطة اعبزائية يف التشريع اعبزائري طبقا لؤلمر عباف عبد الغا-2

 .240، ص2016 قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية اغبقوؽغرداية، كلية 
 .223، ص2018، جواف 10قوؽ والعلـو السياسية، ع ، الوساطة اعبزائية ودورىا يف إهناء الدعوى العمومية، ؾبلة اغبؿبمػد شنو-3
، نصت ابلقوؿ ابف الوساطة آلية قانونية هتدؼ إُف 06، ص39، يتعلق حبماية الطفت، ج ر ع 2015يوليو  15ا ؼبؤرخ يف 15/12من قانوف  02اؼبادة -4

 ضع حد آلاثر اعبريبة... إبراـ اتفاؽ بُت الطفت اعبانح وبُت الاحية هتدؼ إُف إهناء اؼبتابعات وجرب الارر وو 
 40اؼبتامن قانوف اإلجراءات اعبزائية، ج ر، ع  156-66، اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر 2015يوليو  23اؼبؤرخ يف  15/02من األمر  2مكرر  37اؼبادة -5
 .28ص

 .من نفس اؼبرجع السابق 37الفقرة األ َتة من اؼبادة -6
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 :فكرة تطبيق الوساطة يف اجلرائم البيئية -/1

يقًتح لتطبيق فكرة الوساطة أف يتامن قانوف البيئة نصا إجرائيا وبدد ن اـ الوساطة اعبنائية البيئية، على أف 
ودبا  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة يكوف ؽب ا الن اـ آلية وشروط  اصة زبتلف عن ن اـ الوساطة يف ن م أ رى وذل  ػبصوصية 

 يتبلءـ مع اروؼ كت دولة.

يف شاف اعبرائم البيئية البسيطة اليت يكوف من اؼبمكن فيها جرب الارر كاؼبخالفات واعبنح  واليطبق ى ا الن اـ
اؼبعاق  عليها ابلغرامة فقط دوف اغببس، كما اليطبق على اعبرائم البيئية اعبسيمة كاعبناايت ويقًتح تطبيقو فقط على 

 1نوف ابغببس الوجويب أو اعبوازي.اعبنح البيئية متوسطة وكبَتة األثر والارر اليت يعاق  عليها القا

 :اجلرائم ادلاسة ابلبيئة شروط الوساطة اجلنائية يف  -/2 

 من بُت الشروط اؼبطلوبة:
 أف تكوف اعبريبة البيئية اؼبرتكبة جنحة يعاق  عليها القانوف ابغببس وجوبيا أو جوازاي. -
 وجود الدعوى اعبنائية يف حوزة النيابة العامة. -
 أعااء النيابة العامة ابف اروؼ اعبريبة يناسبها إجراء ن اـ الوساطة اعبنائية. أحدأف يقدر  -
موافقة اعبآف واعبهة اإلدارية اؼبختصة على األ   بن اـ الوساطة بديبل عن رفع الدعوى اعبنائية للمحكمة  -
 2اؼبختصة.

 :اجلرائم ادلاسة ابلبيئة معوقات الوساطة اجلنائية يف  -/3

 بيئي بصفة عامة وعدـ وجود مؤسسات أو ىيئات متخصصة لتطبيق برامج  اصة ابلبيئة.ضعف الوعي ال-
 القصور التشريعي لتطبيق ن اـ الوساطة اعبنائية على أف يتم ذل  من  بلؿ النيابة العامة. -
لى عدـ تدري  أعااء النيابة يف اعبان  العملي والقانوٓف بصورة مكثفة تسمح ابلقياـ إبجراءات الوساطة ع-
 3كبو فعاؿ.

أف تكييف  02 -15وقبد أف اؼبشرع اعبزائري من  بلؿ استقراء بعض النصوص القانونية ومن بينها األمر 
اعبرائم البيئية تكوف من  بلؿ كوهنا جرائم جنح، وابلتاِف فاف ن رتو للجرائم البيئية موازاة مع تطبيق ن اـ الوساطة اعبنائية 

                                                           
 .140ص، 2011دار النهاة العربية، القاىرة، ، 1ط، جرائم البيئةاشرؼ ىبلؿ، تنفي  األحكاـ يف -1
 .632، ص2011اشرؼ ىبلؿ، اؼبوسوعة اعبنائية البيئية من الناحيتُت اؼبوضوعية واإلجرائية، اندي القااة، القاىرة، -2
 .147، مرجع سابق، صجرائم البيئةاشرؼ ىبلؿ، تنفي  األحكاـ يف -3
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ذل  يف مواد قانوف اإلجراءات  أثرفبكنة العقوبة ابغببس اعبوازي أو الوجويب وقبد تكوف يف جنح ذات األثر والارر و 
 وىي: ،اعبزائية

 جرائم التعدي على اؼبلكية العقارية وااصيت الزراعية.-
 1جنحة الرعي يف أمبلؾ الغَت.-

ساطة فاؼبخالفات ابعتبار ؼبشرع اعبزائري أدرج ضمن ى ا األمر اؼبخالفات واعتربىا فبكنة التطبيق يف ن اـ الو فا
أضرارىا بسيطة ويبكن جربىا، فمن رأينا كاف عليو أدراج اعبنح كما ىو موجود إضافة إُف تعداد اؼبزيد من جرائم أ رى 

اعبرائم  واعترببيئية تصلح لن اـ الوساطة اعبنائية دوف حصرىا يف جريبتُت ودوف اإلبقاء على اؼبخالفات، فكما استبعد 
 ا جناية ذات األثر اعبسيم ال تصلح لن اـ الوساطة اعبنائية.اؼبكيفة على أهن

 اجلرائم ادلاسة ابلبيئةاثنيا: الصلح يف 

التصاٌف ىو رضاء اؼبتهم بتقدٔف مقابت انتهاء اػبصومة اعبنائية وانقااء الدعوى اعبنائية قبلو، وىو ا تصار 
ميسرة لتخفيف الاغط على القااة، كما يعد ن اـ التصاٌف إلجراءات االهتاـ والتحقيق وااكمة إبهناء اػبصومة بطريقة 

يف اعبرائم البيئية شكبل من أشكاؿ بدائت الدعوى اعبنائية، ومن النقد اؼبوجو لن اـ التصاٌف انو يستهدؼ فقط إهناء 
 2الدعوى اعبنائية بتسديد غرامة معينة دوف ربقيق األغراض اغبديثة للعقوبة أنبها إصبلح اؼبتهم وأتىيلو.

ؿبدود بعض الشيء ويقتصر فقط على بعض النصوص القانونية فقط  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة وتطبيقات الصلح يف 
 3وذل  دبا تعلق كرائم ضباية اؼبستهل  وقمع الغش.

للوكالة الوطنية أف  1988من قانوف  11فاؼبشرع التونسي قبد يف نصوصو ثراء آللية الصلح من بينها الفصت 
 131ا وىي سبارس ى ه الصبلحية بصورة موسعة، إضافة إُف ؾبلة الغاابت التونسية أقرت الصلح يف الفصت تتصاٌف حوؽب

 من ذات اجمللة.

اؼبتعلق دبمارسة الصيد البحري  1994ك ل  قبد ى ه اآللية يف ميداف الصيد البحري من  بلؿ قانوف سنة 
 42.4و 41يف الفصلُت 

                                                           
 .30ص، سابقمرجع ، 02-15من قانوف ، 02مكرر  37اؼبادة -1
 .43ص، مرجع سابق،جرائم البيئةيف  األحكاـتنفي  ، اشرؼ ىبلؿ-2
 .181ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-3
،  جامعة سيدي بلعباس، أطروحة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، اإلشكاليات الناصبة عن األضرار البيئية بُت القانوف اإلجرائي والقانوف اؼبوضوعي، ادة قادةػعب-4

 .289ص، 2016/2017 قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية غبقوؽاكلية 
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 :اآليتوسنعاًف الفرؽ بُت ن امي الصلح والوساطة اعبنائية من  بلؿ  
 الصلح اعبنائي ال يوجد فيو وسيط عكس الوساطة تكوف عن طريق النيابة العامة. -
اغبق يف الوساطة اعبزائية يسقط دبجرد ربري  الدعوى العمومية، أما الصلح يبكن طلبو يف أي مرحلة من -

 مراحت الدعوى العمومية.
يف ن اـ الوساطة اعبنائية يقـو اعبآف بتعويض كامت األضرار فابل عن أتىيلو اجتماعيا، أما الصلح فبل يشًتط -
 1يف ذل .

                                                           
جامعة اغبسن ، ؾبلة القانوف واألعماؿ، اؼبتامن تعديت قانوف اإلجراءات اعبزائية 15/02يف ضوء األمر جرائم البيئة الوساطة اعبزائية يف ، فيصت بو الفة -1

 .02:00على الساعة  25/04/2019اتريخ االطبلع:يـو ، www.droitetentreprise.com: يبكن زايرة اؼبوقع على الرابط االلكًتوٓف، األوؿ
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 ابلبيئةادلاسة  ادلبحث الثاين:النظام العقايب ادلقرر يف اجلرائم
 بلؿ التعرض بعد التطرؽ يف دراستنا السابقة إُف أسالي  البحث والتحري وربديد السبت اإلجرائية من 

ألشخاص الابط القاائي البيئي مرورا بتحديد الدور القاائي ومباشرة الدعوى العمومية وماتلعبو النيابة العامة من دور 
فعاؿ يف مواجهة اعبنوح البيئي وزبفيف األضرار اؼبًتتبة، ويف ى ا الصدد وج  ك ل  إسقاط تل  اإلجراءات دبا يقابلها 

ساسو يتاح لنا تبياف حجم الردع اؼبمكن ال ي تندرج ضمنو اعبزاءات العقابية اؼبتاحة من ن اـ عقايب وال ي على أ
حيث تتنوع العقوابت بتنوع وا تبلؼ اعبرائم البيئية دبا يشكت وسيلة للحد من ، ومدى كفاية معاعبتها للجرائم البيئية

 ىاتو اعبرائم.
براز أىم النصوص العقابية اؼبدرجة كسياسة انتهجها وى ا مايتأتى من  بلؿ فحص اؼبن ومة التشريعية البيئية وإ
 التشريع اعبنائي يف ذل  دبا يوفر اغبماية اعبنائية لكت انتهاؾ بيئي. 

وعلى ى ا األساس وج  تبياف ـبتلف العقوابت اؼبقررة يف مواجهة اعبرائم البيئية من  بلؿ اعبزاءات اؼبقررة يف 
 .)ادلطلب الثاين(دابَت األمن يف اعبرائم البيئية يفواُف ت، )ادلطلب األول(اعبرائم البيئية 
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 اجلرائم ادلاسة ابلبيئةادلطلب األول:اجلزاءات ادلقررة يف 

ر القانوٓف العاـ ال ي يرتبو اؼبشرع على ارتكاب اعبريبة ويتخ  إحدى الصورتُت العقوبة ػػػائي ىو األثػػػػزاء اعبنػػػػعبا
ث البيئة، فتوجد تشريعات أت   هبما معا يف ن اـ واحد للعقاب ويف تشريعات أ رى أو التدبَت االحًتازي يف جرائم تلوي
 1.أصلية ينص على بعض التدابَت كعقوابت

على نوعُت من  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة لقد اعتمد اؼبشرع اعبزائري يف إطار ضبايتو للبيئة وتطبيق اعبزاء اعبنائي يف 
لعقوابت والثانية تتعلق بنصوص وتشريعات  اصة هتدؼ إُف توقيع العقوابت، النصوص فاألوُف تتعلق بنصوص قانوف ا

 2.وقد حدد اؼبشرع عقوابت جنائية كجزاء موقع على مرتكيب اعبرائم البيئية

تكميلية تتمثت يف إلزاـ مرتك  اعبريبة عقوابت وأ رى  ،(األول )الفرعكما نص القانوف على عقوابت أصلية
ايط اعبوي، كما هبوز اغبكم دبنع  على ؿ والتصليحات اليت يفرضها التن يم يف حالة االعتداءلقياـ ابألشغااب البيئية

 .(الفرع الثاين)3استعماؿ اؼبرفق اؼبتسب  يف التلوث غبُت انتهاء األشغاؿ والتصليحات

 الفرع األول:العقوابت األصلية

اإليبلـ عن طريق اؼبساس حبق من حقوؽ اكـو عليو ؼبن تنزؿ بو، ويتحقق  ي اءً إأف العقوبة اعبزائية تعد إيبلما و 
 4.وبقدر أنبية اغبق ودرجة اؼبساس بو ربدد جسامة العقوبة

 ويصدر بو فالعقوبة ىي جزاء جنائي يتامن إيبلما مقصودا ينص عليو القانوف ويتم تطبيقو وفق إجراءات ؿبددة
والعقوبة ىي  ،، ويكوف متناسبا مع جسامة اعبريبةحكم قاائي على من تثبت مسؤوليتو عن اعبريبة ومن ساىم فيها

ة التجرٔف ػػػد سياسػػػتع، و 5نتيجة قانونية مًتتبة كجزاء على ـبالفة النصوص العقابية وفق إجراءات  اصة ابلدعوى اعبنائية
ياان إُف تشديد والعقاب يف تشريعات ضباية البيئة ليست أمرا اثبتا، حيث زبتلف من دولة إُف أ رى، فقد يبيت اؼبشرع أح

العقوبة على جرائم تلوث اؼبياه على سبيت اؼبثاؿ ويكوف بصورة ـبففة ابعبرائم اليت سبس اؽبواء فالدوؿ اؼبهتمة بصورة كبَتة 
 6.ابلشؤوف البيئية، ستكوف أية ـبالفة للقوانُت البيئية كزاءات مشددة

                                                           

 .205ؿبمػد حسن الكندري، مرجع سابق، ص1- 
 .110تونسي صربينة، مرجع سابق، ص2- 
 .200علي عدانف الفيت، اؼبنهجية التشريعية يف ضباية البيئة، مرجع سابق، ص3- 
 .111سعاد ابتساـ اؼبكاوي، مرجع سابق، ص4-
 .81،ص2002، دار وائت للنشر، 1ن عيسى وآ روف، شرح قانوف العقوابت القسم العاـ، ط حسُت ب5-

 .169عبد الستار يونس اغبمدوٓف، مرجع سابق، ص6- 
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اليت هبوز اغبكم هبا دوف أف تقًتف هبا أية عقوبة  حيث عرؼ اؼبشرع اعبزائري العقوبة األصلية أبهنا تل  العقوابت
 1.أ رى

حس  درجة ،و حس  طبيعة تصنيف اعبرائم األصلية العقوابت،قانوف العقوابت ، حددويف نفس السياؽ
 ،كما يلي:جسامتها

 حس  طبيعة تصنيف اعبرائم: -أ
 ،جناايت -
 ،وجنح -
 .وـبالفات -

 :،كما يليحس  درجة جسامتهاو -ب 
 للجناايت: ابلنسبة  -

 .اإلعداـ -1
 .السجن اؼبؤبد -2
سنة، ماعدا يف اغباالت اليت يقرر فيها القانوف  20وسنوات 05السجن اؼبؤقت ؼبدة تًتاوح بُت  -3

 حدودا أ رى قصوى.

 :،كما يليلجنحابلنسبة ل-
 .سنوات ماعدا اغباالت اليت يقرر فيها القانوف حدودا أ رى 05اغببس مدة تتجاوز شهرين إُف  -1
 دج. 20.000الغرامة اليت تتجاوز  -2

 :،كما يليلمخالفاتابلنسبة ل -
 اغببس من يـو واحد على األقت إُف شهرين على األكثر. -1
 2دج. 20.000دج إُف 2000الغرامة من  -2

 :عقوبة اإلعدام -/1

سبلمة عناصر البيئة واليت  ابلن ر ػبطورة الوسائت اؼبستعملة وجسامة النتائج اؼبًتتبة عن بعض اعبرائم اؼبرتكبة ضد
تتعدى حدود تعريض صحة عدد من األفراد أو حياهتم للخطر،ابلتسب  يف كوارث بيئية مهلكة، ل ل  تعاق  بعض 

 3.جسيم ابلبيئة أو الصحة العامة التشريعات ابإلعداـ فبن يتسب  يف إحداث ضرر
                                                           

 ، مرجع سابق.156 -66من األمر  04اؼبادة 1-
 سابق.، مرجع 156 -66من األمر  05اؼبادة 2-

 .171عبد الستار يونس اغبمدوٓف، مرجع سابق، ص 3- 
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ؿ اليت تعترب وتصنف ضمن اعبناايت، حيث حيث اقر اؼبشرع اعبزائري يف ؾباؿ التجرٔف البيئي عقوابت لؤلفعا
الدولة أو وحدة ترااب أو سبلمة مؤسساهتا، ومن بُت ى ه األفعاؿ  أمنجـر كت فعت إرىايب أو زبرييب كت فعت يستهدؼ 

 .اليت تؤدي إُف اؼبساس والتهديد قبد:جرائم التعدي على عناصر البيئة وهتديدىا

ريبها يف اعبو أو ابطن األرض أو إلقائها عليها أو يف اؼبياه دبا فيها االعتداء على ايط أو إد اؿ مادة أو تس
 1.ا جعت صحة اإلنساف أو اغبيواف أو البيئة الطبيعية يف  طرشأهناؼبياه اإلقليمية من 

 2.وشدد ابلعقوبة لدرجة اإلعداـ عندما تكوف العقوبة اؼبنصوص عليها يف القانوف السجن اؼبؤبد

يف جناايت سبس ابلبيئة وتعترب جريبة حرؽ عمدي، حيث قبد أف اؼبشرع عاق  كت كما قبد أفعاؿ ذات توص
من وضع النار عمدا يف غاابت أو حقوؿ مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أ شاب موضوعة يف أكواـ وعلى ىيئة 

 3.سنة 20سنوات إُف  10يعاق  ابلسجن اؼبؤقت من ، مكعبات

آف واعبسور واػبزاانت والسدود، حيث يعاق  عليها اؼبشرع يعاق  كما قبد جريبة التخري  العمدي للمب  
 وابلتاِف قبد أف األفعاؿ اؼبرتكبة ضد البيئة قد الح نا نوعا من التشديد.، 4سنوات 10إُف  5ابلسجن اؼبؤقت من 

بينها  نك ل  قبد أف اؼبشرع اعبزائري قد جـر األفعاؿ اؼباسة ابلبيئة يف نصوص متفرقة ذات الصلة ابلبيئة م
شدد على و  ،5سنوات 10إُف  5حري حيث عاق  ابلسجن للرابف ال ي تسب  حبادث يؤثر على البيئة من بوف النػػػالقا

 6.اعبريبة العمدية إللقاء النفاايت اؼبشعة يف اؼبياه التابعة للقااء الوطٍت بعقوبة اإلعداـ

صدر النفاايت اػباصة اػبطرة أو عمت على  كما جـر يف القانوف اؼبتعلق بتسيَت النفاايت كت من استورد أو
 7.مبليُت دينار 5سنوات وبغرامة مالية من مليوف دينار إُف  8سنوات إُف  5عبورىا ابلسجن من 

إُف إلغائها  ويدور اعبدؿ حوؿ عقوبة اإلعداـ من حيث اإلبقاء عليها أو إلغائها، فقد اندى فريق من الفقهاء
 8ناؾ فريق آ ر اندى ابإلبقاء على عقوبة اإلعداـ.واستجابت ؽبم تشريعات كثَتة، وى

                                                           
 مرجع سابق.، 11 -95من االمر 87/6اؼبادة  -1

 مرجع سابق. 11 -95مكرر، من األمر  87اؼبادة 2-
 اؼبتامن قانوف العقوابت، مرجع سابق. 155 -66من األمر  396/3اؼبادة 3-
 ، مرجع سابق.156 -56من األمر  406/1اؼبادة 4-

 مرجع سابق.، 05 -98من القانوف رقم  495/2 -5
 ، مرجع سابق.05 -98قانوف من ال 500اؼبادة 6-
 ، مرجع سابق.19 - 01من قانوف  66اؼبادة 7-
 .104حسُت بن عيسى، مرجع سابق، ص8-
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ورغم اعبدؿ اغباصت حوؿ ى ه العقوبة إال أهنا تعكس  طورة األفعاؿ اؼبرتكبة، واؼبشرع اعبزائري اليزاؿ وبتفظ 
 1.هب ه العقوبة رغم عدـ تطبيق حكم اإلعداـ

ورغم صدور القانوف اؼبن م  1994ة اُف غاية توقيفها سن1992وعرفت أحكاـ اإلعداـ يف اعبزائر ارتفاعا سنة 
 2.إال انو َف وبدد كيفية تنفي  اإلعداـ 2005للسجوف لسنة 

 :/عقوبة السجن2

مواد اعبناايت وتعٍت سل  حرية اكـو عليو  تعد ى ه العقوبة من اشد العقوابت اؼبقررة بعد عقوبة اإلعداـ يف
 3.كانت العقوبة السجن اؼبؤبد  وإلزامو ابألعماؿ اليت وبددىا التشريع طيلة حياتو إذا

وىي عقوبة مقررة للجرائم اؼبوصوفة أبهنا جناية سبس حرية الفرد بصفة مؤقتة أو بصفة مؤبدة أي يكوف سجن 
 .سنة 20سنوات إُف  5مؤقت أو سجن مؤبد وتًتاوح مدة السجن اؼبؤقت من 

من ملحق االتفاقية  01يف اعبدوؿ ومن أمثلة السجن اؼبؤبد كت من يستعمت سبلحا أو مادة كيميائية مدرجة 
 10،كما قبد يف ذات القانوف عقوبة السجن اؼبؤقت من 4اؼبتعلق ابؼبواد الكيميائية وذل  ألغراض ؿب ورة يف االتفاقية

 دج كت من:3.000.000دج إُف 1.000.000سنة وبغرامة من  20سنوات إُف 

أو ينقلها بصورة مباشرة أو غَت مباشرة إُف أي  يستحدث أو ينتج أو وبوز أو وبتفظ ابألسلحة الكيميائية  -
 كاف.

 من يقـو أبي استعدادات من أي نوع كانت الستعماؿ األسلحة الكيميائية. -
 5من يعدؿ أو يستخدـ عتادا من أي نوع كاف بغرض فبارسة نشاط ؿب ور يف االتفاقية. -

ت واغبقوؿ اؼبزروعة عقوبة السجن من السجن اؼبؤقت ك ل  كت من يتسب  عمدا يف إضراـ النَتاف يف الغااب
 6.سنة 20إُف  10

                                                           

 .113تونسي صربينة، مرجع سابق، ص1- 
 .237بشَت ؿبمػد أمُت مرجع سابق، ص2-
 .473عاددؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص3-

،يتامن قمع جرائم ـبالفة أحكاـ اتفاقية ح ر استحداث وإنتاج وزبزين واستعماؿ األسلحة 2003جويلية 19اؼبؤرخ يف  09 -03من القانوف  09اؼبادة  -4
 . 09، ص43الكيميائية وتدمَت تل  األسلحة،ج ر ع 

 من نفس القانوف. 10اؼبادة  -5
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 اؼبتعلق بتسيَت النفاايت وإزالتها ومراقبتها على مايلي:  01/19من القانوف  66كما نصت اؼبادة 

سنوات كت من استورد النفاايت اػباصة اػبطرة أو صدرىا أو عمت على عبورىا  8إُف  5يعاق  ابلسجن من 
 1.عقوبةويف حالة العود تااعف ال

 :عقوبة احلبس -/3

 أحدىي عقوبة سالبة للحرية مقررة للجرائم اؼبوصوفة أبهنا جنح وـبالفات،ونعٍت ابغببس وضع اكـو عليو يف 
سنوات إال  5والتزيد عن  ساعة 24السجوف اؼبركزية أو العمومية اؼبدة اكـو هبا عليو والهبوز أف تنقص ى ه اؼبدة عن 

 2.اؼبنصوص عليها قانوان يف األحواؿ اػبصوصية

عقوابت اعبرائم البيئية يف التشريعات اػباصة حبماية البيئة اعبزائرية أ اعها اؼبشرع لعقوبة اغببس ذل   أغل إف 
اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، ونصت  03/10ابف مع م اعبرائم البيئية ىي جنح وـبالفات، ويف قانوف 

ق ضررا بشخص أو ابلوسط البحري ػػػن اغبػػت مػػػوات كػػػسن 05ة إُف ػػػس من سنػػػػػاق  ابغببػػػو على انو يعػػػػػػنم 99ادة ػػػاؼب
 3.تآأو ابؼبنش

أشهر إُف سنتُت  06قر اؼبشرع عقوابت يف القانوف اؼبتعلق بتسيَت النفاايت حيث قبده عاق  ابغببس من أكما
 4.تااعف العقوبة طبسمائة دينار أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت ويف حالة العود وبغرامة من ثبلث مائة ألف دينار إُف

ك ل  قبد عقوبة اغببس يف مواد اعبنح يف قانوف العقوابت يف الفصت الرابع منو ربت عنواف تسميم اغبيواانت 
قروف أو أية مواشي  الداجنة أو نشر اؼبرض فيها،حيث انو "كت من ظبم دواب اعبر أو الركوب أو اغبمت أو مواشي ذات

 500سنوات وبغرامة من  05أ رى أو اظباؾ موجودة يف الربؾ أو األحواض أو اػبزاانت يعاق  ابغببس من سنة إُف 
 5.وك ل  اغبرماف من اغبقوؽ، دج 300إُف 

                                                           

 ، مرجع سابق.19/01من القانوف قم 66اؼبادة 1- 
 .477عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص2-

 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  99اؼبادة 3- 
 ، مرجع سابق.19 -01من القانوف  61اؼبادة 4- 
 اؼبتعلق بقانوف العقوابت اؼبعدؿ واؼبتمم، مرجع سابق. 156 -66من األمر  415اؼبادة 5- 
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ظ ومن  بلؿ استقراء نص اؼبادة قبد أف اؼبشرع اعبزائري ذكر القائمة على سبيت اؼبثاؿ ال اغبصر، من  بلؿ لف
ومواشي أ رى فبا يسمح إبد اؿ حيواانت أ رى، ومن جهة أ رى نبلحظ أنو مت ذكر األظباؾ اؼبوجودة يف الربؾ 

 1.األهنار واألحواض واغفت اؼبشرع ذكر اظباؾ

ويرى البعض بساطة العقوبة السالبة للحرية اؼبتخ ة يف مكافحة اعبريبة البيئية، فبا يافي ليونة يف اعبان   
 2.الردعي

اؼبتعلق حبماية  10 -03نص اؼبشرع اعبزائري على عقوبة اغببس يف مواد اؼبخالفات من  بلؿ القانوف كما 
أشهر كت من زبلى أو أساء  3اايـ إُف 10ومن ذل  على انو يعاق  ابغببس من ، البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة

 3.معاملة حيواف وتشدد العقوبة يف حالة العود

 :ومن ذل  ، بلؿ قانوف الغاابت ابغببسكما عاق  اؼبشرع من 

يـو إُف شهرين وبغرامة  15استخراج أو رفع أو اكتساب الفلُت عن طريق الغش، حيث يعاق  ابغببس من  -
 4.دج للقنطار، وتااعف العقوبة يف حالة العود 2000إُف  1000مالية من 

ايـ إُف شهرين مع أ 10ها وابغببس من استغبلؿ اؼبنتوجات الغابية ونقلها بدوف ر صة، يعاق  بدفع قيمت -
 5.مصادرة اؼبنتوجات

دج عن ضبولة كت سيارة ومن 2000اُف1000رفع بدوف ر صة أحجار، رماؿ، معادف،يعاق  بغرامة من  -
 6.أايـ 10إُف  5دج عن دابة جر وتااعف الغرامة يف حالة العود مع اغببس من  500إُف  200

دج عن كت 2000إُف  500ؾ الغابية الوطنية بدوف ر صة، يعاق  بغرامة من زرع يف األمبلػػػػػرث والػػػػػاغب
 7.أايـ إُف شهر يف حالة العود 10ىكتار، واغببس من 

 

                                                           

 .132دردوس مكي، مرجع سابق، 1- 
 .132و الفة، مرجع سابق، ص فيصت ب2-
 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف 81اؼبادة 3-
 ،مرجع سابق.84 -12من قانوف  74اؼبادة 4-
 من نفس القانوف.75اؼبادة 5-

 من نفس القانوف. 76اؼبادة  -6
 من نفس القانوف. 78اؼبادة 7-
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ة يف تطبيق العقوبة من  بلؿ ػػػػػو السلطة التقديريػػػػػاضي إبعطائػػػػػػَت القػػػػد  ػػري قػػػػظ أف اؼبشرع اعبزائػػػػػويبلح 
 1."وبتُتو احدى العقأعبارة"
 الغرامة: -/4

تعد الغرامة عقوبة تقع على مرتكيب اعبرائم اعبنحية واؼبخالفات وىي من أقدـ العقوابت ترجع يف األصت إُف 
ن اـ الدية اؼبطبق يف الشرائع القديبة حيث كاف يبتزج فيو العقاب ابلتعويض ويف التشريعات اغبديثة أصبحت  الية من 

 3.دره اغبكم القاائي على اكـو عليو لصاٌف  زانة الدولةوىي إلزاـ ماِف يق، 2التعويض

ال ي يرمي إليو جراء ـبالفة القواعد  وىي من أىم العقوابت هتدؼ إُف حرماف الفاعت من الكس  الغَت مشروع
 4.اؼبقررة غبماية البيئة

بُت حدين أدْف وأعلى  يًتاوحكما تكوف الغرامة أصلية يف اعبنح واؼبخالفات ويكوف النص القانوٓف اؼبقرر للغرامة 
كما قبد اؼبشرع اعبزائري قد ،  5مع إمكانية القاضي دبنحو السلطة التقديرية يف ذل  دوف ذباوز اغبد اؼبسموح للغرامة

 6.اعتمد على الغرامة بصورة معتربة يف صبيع اعبرائم مع التشديد يف بعض اغباالت

اؼبتعلق ابلتنمية اؼبستدامة وضباية البيئة  10 -03يف القانوف  يةفعلى سبيت اؼبثاؿ قبد التشديد يف الغرامة اؼبال 
إُف عشرة مبليُت دينار كت رابف  اضع ألحكاـ اؼبعاىدة الدولية للوقاية من  حيث نص "يعاق  بغرامة من مليوف دينار

 7.ها يف البحر"تلوث مياه البحر ابروقات وال ي ارتك  ـبالفة لؤلحكاـ اؼبتعلقة حب ر ص  اروقات أو مزهب

ويف نفس القانوف قبد ك ل  صورة التشديد يف قيمة الغرامة اؼبالية "يف حالة إغباؽ ضرر بشخص أو ابلوسط 
 8.ت يعاق  بغرامة مالية من مليوٓف دينار إُف عشرة مبليُت دينار "آالبحري أو اؼبنش

                                                           

 .117تونسي صربينة، مرجع سابق، ص 1-
 .138حسُت بن عيسى، مرجع سابق، ص2-
 .41،ص2002ؿبمود صاٌف العدِف، موسوعة ضباية البيئة، اغبماية اعبنائية للبيئة، اعبزء الثالث، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 3-
 .109،صمرجع سابقغراؼ ايسُت، 4-
 .183ضبشة نور الدين، مرجع سابق، ص5-
 نفس اؼبرجع، ف ص.6-
 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف 93اؼبادة 7-
 من نفس القانوف. 99 اؼبادة8-
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يف التشريع اؼبصري تكوف ابلغرامة لبيئة اعبرائم اؼباسة ابثبت الواقع العملي أف مع م األحكاـ الصادرة يف أوقد 
وهبوز للمحكـو عليو طواعية دفعها وفق تن يم ومنو أف ينشا بكت نيابة سجت ـبصص لقيد الغرامة، ويتم توريد الغرامة 

 1.إُف  زانة اكمة غبساب صندوؽ ضباية البيئة
 مايلي:، ومن بُت أشكاؿ وصور الغرامة

 أ/الغرامة احملددة:

يف شكلها اؼببسط دبعٌت إلزاـ اكـو عليو بدفع مبلغ معُت اليقت واليزيد عن حد معُت إُف  زانة ىي الغرامة 
الدولة، ويكوف ذل  وفق أسلوبُت األوؿ يكوف بنص اؼبشرع على حد أدْف وحد أقصى لقيمة الغرامة ويًتؾ للقاضي 

حيث قبد ، 2اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ي نص عليو يف السلطة التقديرية، فيما يكوف الثآف بتحديد اؼبشرع غبد أقصى فقط ال 
ابألسلوب األوؿ بشكت معترب يف قانوف البيئية فعند استقراء نصوصو قبد من ذل  "يعاق   أ  أف اؼبشرع اعبزائري قد 

تصرفو أو رعونتو  دج كت رابف تسب  بسوء1000.000دج إُف مليوف دينار 100.000ة من مائة ألف دينار ػػػػػػبغرام
 .3و إ بللو ابلقوانُت يف وقوع حادث مبلحي وقبم عنو تدفق مواد تلوث ..."أ

ابألسلوب الثآف ومن ذل  "اؼبعاقبة ابغببس ؼبدة سنة واحدة وبغرامة قدرىا مائة ألف  أ  كما قبده 
ثناء أداء ت اؼبصنفة أآدج كت من عرقت األشخاص اؼبكلفُت ابغبراسة واؼبراقبة أو إجراء اػبربة للمنش100.000دينار

 .4مهامهم"

 ب/الغرامة النسبية:

ىي غرامة الوبددىا القانوف بطريقة اثبتة فتكوف يف شكت نسبة معينة تتماشى مع الارر اؼبًتت  عن اعبريبة 
وا تلف الفقو حوؿ طبيعتها فمنهم من يرى أهنا عقوبة تعوياية األصت فيها العقاب كالغرامة الاريبية ومنهم من يرى أهنا 

 5.ائيةغرامة جن
وتعد الغرامة اؼبالية األكثر تناسبا يف جان  التطبيق على األشخاص اؼبعنوية، والتشكت عرقلة مثت العقوابت 
السالبة للحرية، ومن اؼبستحسن أف يكوف معدؿ تطبيقها على الشخص اؼبعنوي أكثر من الشخص الطبيعي، ن را للبعد 

                                                           

 .102، مرجع سابق، صجرائم البيئةأشرؼ ىبلؿ، تنفي  األحكاـ يف 1-
 .484،489عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص.ص2- 
 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  97اؼبادة 3- 
 من نفس القانوف.106اؼبادة 4- 
 .214ؿبمػد حسن الكندري، مرجع سابق، ص5- 
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 1.إنباؽبا من الشخص اؼبعنوياؼباِف ذو األثر البالغ اؼبًتت  عن عدـ تسديدىا و 

 الفرع الثاين:العقوابت التكميلية

العقوابت التكميلية التطبق وحدىا بت ترتبط ابلعقوابت األصلية يف اغباالت اؼبنصوص عليها قانوان، حيث سبس 
ًتؾ للقاضي اكـو مىت مت النص على ذل ، وقد تكوف وجوبية وعلى اكمة أف ربكم هبا، كما أهنا قد تكوف جوازية وي

 2.استعماؿ سلطتو التقديرية
 وىي: ،وقبد يف قانوف العقوابت اعبزائري النص على العقوابت التكميلية

 اغبجر القانوٓف. -
 اغبرماف من فبارسة اغبقوؽ الوطنية واؼبدنية والعائلية. -
 ربديد اإلقامة واؼبنع من اإلقامة. -
 اؼبصادرة اعبزائية لؤلمواؿ. -
 ن فبارسة مهنة أو نشاط.اؼبنع اؼبؤقت م -
 إغبلؽ اؼبؤسسة. -
 وسح  جواز السفر. ،وتعليق ر صة السياقة ،واغب ر من إصدار الشيكات ،اإلقصاء من الصفات العمومية -
 3نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة. -

 ومن بُت العقوابت التكميلية ذات الصلة ابعبان  البيئي مايلي:

 ادلصادرة: -/1

ة مؤداىا نزع ملكية اؼباؿ جربا عن صاحبو بغَت مقابت وإضافتو للدولة وىي إجراء اؽبدؼ منو ىي عقوبة مالي
سبلي  الدولة أشياء مابوطة ذات صلة ابعبريبة جربا عن صاحبها ودوف مقابت وىي عقوبة تكميلية ا تيارية يف اعبنح 

 4.ص ثبت عليو بعقوبة أصليةواعبناايت إال إذا نص القانوف  بلؼ ذل  والهبوز اغبكم هبا إال على شخ

 

                                                           

 .122ع سابق، ص تونسي صربينة، مرج1- 
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 .117،ص2002
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وقد تطرؽ اؼبشرع اعبزائري إُف اؼبصادرة يف قانوف العقوابت "فهي األيلولة النهائية إُف الدولة ؼباؿ أو ؾبموعة 
 .1أمواؿ معينة أو مايعادؿ قيمتها عند االقتااء"

 2.األشخاص اؼبعنوية كما أشار إليها يف الباب األوؿ من قانوف العقوابت ربت عنواف العقوابت اؼبطبقة على
قانوف اؼبياه يف الفصت الثآف من اؼبخالفات  كما أشارت إليها ـبتلف النصوص القانونية اػباصة ابلبيئة ومنها

سنوات مع إمكانية مصادرة التجهيزات واؼبعدات واؼبركبات اليت 5ابغببس من سنة إُف  والعقوابت حيث عاق  اؼبشرع
 3.من ذات القانوف 14اؼبنصوص عليها يف اؼبادة استعملت يف ارتكاب ى ه اؼبخالفة 

وقد تطرؽ قانوف الصيد إُف عقوبة اؼبصادرة حيث قبد معاقبة كت من يبارس نشاط الصيد ابستعماؿ الوسائت 
اؼبمنوعة وفقا ألحكاـ ى ا القانوف حيث تتم مصادرة الوسائت اؼبستعملة والطريدة اؼبصطادة أو اؼبقتولة ب ل  الشكت وك ا 

 4.والفقسات واغبيواانت وصغارىا البيض

وتعد اؼبصادرة من العقوابت اؼبؤثرة وتثبط التجرٔف كما يعتربىا اؼبشرع وجوبية أحياان عندما يرى ابف األفعاؿ  
 5.اؼبرتكبة تشكت ضررا و طورة

 نشر حكم اإلدانة: -/2

، حيث يكوف للمحكمة لبيئة اعبرائم اؼباسة ابتعد عقوبة نشر حكم اإلدانة الصادر كجزاء تكميلي يف نطاؽ  
من تلقاء نفسها أو بناء على طل  من اؼبدعي العاـ أو اجملٍت عليو أو اؼبتارر أف أتمر بنشر اغبكم الصادر ابإلدانة وعلى 

ويهدؼ ، 6أو ات ؼبدة مناسبة اؼبنشأةنفقة اكـو عليو وتعلق ملخصات أحكاـ اإلدانة والعقوبة على واجهة اؼبصنع لو 
موقف غَت مريح  كم ابإلدانة إُف التشهَت ابؼبخالف وابغبيلولة دوف االستمرار يف اعبريبة مستقببل كما ياعو يفنشر اغب

 7.ذباه اؼبتعاملُت معو، حيث قد يكوف التشهَت بو ذا أتثَت اكرب من العقوابت األصلية اليت قد الي هر تنفي ىا للجمهور

اؿ اعبهات اؼبعنية ألحكاـ التشريعات البيئية وقواعدىا وااللتزاـ وربقق عقوبة التشهَت الردع العاـ وتامن امتث

                                                           

 ، مرجع سابق.156 -66األمر من  15اؼبادة 1- 
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 ، مرجع سابق.07 -04من قانوف  90اؼبادة 4-
 .258بشَت ؿبمػد أمُت، مرجع سابق، ص5-

 .557نوار دىاـ مطر الزبيدي، مرجع سابق، ص6- 
 .112سابق، ص  غراؼ ايسُت، مرجع7-
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وع من العقوبة يف نشر اغبكم أبكملو أو مستخرج منو يف جريدة أو أكثر أو أماكن وبددىا اغبكم، ػػػ ا النػػػػت ىػػػويتمث، 1هبا
أشهر إُف سنتُت وبغرامة  3غببس منوالتتجاوز مدة النشر شهرا، ويف حالة إتبلؼ أو سبزيق إعبلف اغبكم يعاق  الفاعت اب

 2.ألف دينار إُف مائيت ألف دينار، ويعاد نشر اغبكم على نفقة الفاعت 25من 

اؼبتعلق حبماية البيئة  03 -83وقبد أف اؼبشرع اعبزائري قد طبق ى ا اعبزاء يف مكافحة اعبرائم البيئية يف القانوف 
ى ا األ َت، حيث يعد ىاتو العقوبة مبلئمة وفعالة  اصة  وَف يدرج ضمن 10 -03وال ي الغي دبوج  القانوف 

 3.بصورة  اصة وال ي يًتت  عنو  سائر مادية مع اؼبتعاملُت لؤلشخاص اؼبعنوية

 :ادلنشأةغلق  -/3

اؼبخالفة ألحكاـ التشريعات البيئية من مزاولة نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة،عندما  اؼبنشأةب ل  منع  ويقصد
َتة يف حدوث أضرار وأ طار ابلغة اعبسامة، وسبس ابلصحة واألمن العامُت وابلطبيعة والبيئة، ويفرض تتسب  ى ه األ 

 4.ى ا اإلجراء إذا كاف مرتك  اعبريبة البيئية صباعة من مة كاألشخاص اؼبعنوية العامة واػباصة

شعة األيونية وجرائم تعريض ومثاؿ ذل  رمي ـبلفات اؼبصانع يف اؼبياه وتصاعد األخبرة السامة منها وإطبلؽ األ
 5.سبلمة النقت واؼبواصبلت للخطر اؼبرتك  من الشركات واؼبصانع

فروعها ؼبدة  أحدمن بُت العقوابت التكميلية اؼبنصوص عليها، فيمكن غلق اؼبؤسسة أو  اؼبنشأةوتعد عقوبة غلق 
 6.سنوات 05تصت إُف 

و من أف يبارس فيها النشاط ال ي ارتكبت اعبريبة ا يًتت  على عقوبة غلق اؼبؤسسة منع اكـو عليػػػكم
الرتكاب اعبناية  سنوات يف حالة اإلدانة 10دبناسبتو،ووبكم هب ه العقوبة أما بصفة هنائية أو ؼبدة التزيد عن 

كما قبد ىده العقوبة يف القانوف اؼبتعلق ابلبيئة، حيث يبكن للمحكمة ،  7الرتكاب جنحة سنوات يف حالة اإلدانة05و

                                                           
 .119علي عدانف الفيت، دراسات مقارنة للتشريعات العربية، مرجع سابق، ص  -1

 .399بركاوي ؿبمػد، مرجع سابق، ص2-
 .126تونسي صربينة، مرجع سابق، ص3-
 .119علي عدانف الفيت،دراسات مقارنة يف التشريعات العربية، مرجع سابق، ص4-
 نفس اؼبرجع السابق، ف ص.5-

اؼبتامن قانوف العقوابت اؼبعدؿ واؼبتمم، ضمن الباب األوؿ بعنواف العقوابت اؼبطبقة على األشخاص اؼبعنوية، مرجع  156 -66مكرر من األمر 18ة اؼباد -6
 سابق.

 من نفس القانوف. 01مكرر  16اؼبادة -7
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األشغاؿ وأعماؿ التهيئة أو تنفي  االلتزامات اؼبنصوص  إقبازاؼبتسببة يف التلوث إُف حُت  اؼبنشأةمر حب ر استعماؿ األ
 1.عليها

ويار  اؼبنشآتوقد أاثرت ى ه العقوبة نوعا من اعبدؿ ابعتبارىا ذات  طورة حيث يبتد أثرىا إُف العاملُت هباتو 
وغلقها ياع حدا للممارسات لاارة ابلبيئة، ويرى البعض األ ر أف ى ه  اؼبنشأةابالقتصاد، فجهة ترى أف توقيف 

 -03لكن بتفحص قانوف البيئة  ،2العقوبة ـبالفة ؼببدأ شخصية العقوبة أين تار أشخاص العبلقة ؽبم من عماؿ وغَتىم
 اؼبنشأةتوقيف سَت نشاط يف اغبسباف فكرة اتمُت العاملُت حيث عند القياـ إبجراء  أ  قبد أف اؼبشرع اعبزائري قد  10

ن را لوجود  طر حالة االستغبلؿ مع ازباذ تدابَت مؤقتة ضرورية دبا فيها ضماف دفع مستحقات اؼبستخدمُت مهما كاف 
 3.نوعها

ورغم أف ى ا اإلجراء يبدو إداراي إال أف السلطة القاائية يبكنها التد ت ومعاقبة اؼبخالفُت والعاصُت لئلجراءات 
4.اإلدارية

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  86اؼبادة  -1
 .128تونسي صربينة، مرجع سابق، ص -2
 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  25ادة اؼب -3
 .190ضبشة نور الدين، مرجع سابق، ص  -4
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 طلب الثاين:تدابري األمن يف اجلرائم البيئيةادل

ربتت التدابَت االحًتازية أو تدابَت األمن مكانة ىامة بُت اعبزاءات اعبنائية اؼبقررة يف التشريعات اعبنائية، حيث أف 
بيق العقوبة الن اـ العقايب التقليدي َف يعد كافيا، حيث تثور مشكلة أماـ اعبزاء اعبنائي ذات طبيعة عملية، إذ يتع ر تط

يف عدة حاالت يتعُت اغبكم فيها كزاء جنائي،كما قد يكوف تطبيق العقوبة أحياان غَت مبلئم أو غَت كاؼ ؼبنع وقوع 
 1.جرائم أ رى

ة ؾبموعة اإلجراءات اليت تواجو اػبطورة اإلجرامية الكامنة يف شخص مرتك  ػػػػػَت االحًتازيػػػػػد ابلتدابػػػويقص
 2.إُف ضباية اجملتمع عن طريق منع اجملـر من العودة إُف ارتكاب جرائم جديدةاعبريبة، واؽبادفة 

اعبرائم اؼباسة مث إُف اروؼ تشديد العقوبة يف )الفرع األول(،وسنتطرؽ إُف أىم تدابَت األمن اؼبقررة يف
 )الفرع الثاين(.ابلبيئة

 الفرع األول:أىم تدابري األمن ادلقررة

بَت األمن اؼبقررة يف ضباية البيئة، واليت أوردىا اؼبشرع اعبزائري يف نصوصو القانونية سنعاًف يف ى ا الفرع أىم تدا
 أمنيف اؼبصادرة كتدبَت  واليت تتمثت أنبها عينية أمنوتعاًف ابلدرجة األوُف اعبان  البيئي وىي دبثابة تدابَت  واليت سبس

واُف اؼبنع من فبارسة النشاط  اثلثا(كاف عليو )  ما، ون اـ إعادة اغباؿ إُف(اثنيا)(،وغلق اؼبؤسسة أو سحبها أوال)
حرص اؼبشرع يف ؾباؿ جرائم اؼبساس ابلبيئة على استخداـ التدابَت االحًتازية واليت غالبا ماتكوف ذات  حيث ،(رابعا)

 .3صفة تبعية أو تكميلية

 أوال:ادلصادرة كتدبري أمن

كوف كتدبَت أمن واحًتاز عندما تنص  على أشياء غَت تكوف اؼبصادرة أحياان عبارة عن عقوبة، كما يبكن أف ت
، كما يبكن أف ننص  على أشياء ح رىا النص القانوٓف ارتكبت يف  مباحة فتكوف وسيلة وقائية من استعماؽبا يف اعبـر

 4.اعبريبة أو سهلت من ارتكاهبا مثت األسلحة وال  ائر وشبكات الصيد الغَت قانونية

                                                           
 .504عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -1
 .154حسُت بن عيسى وآ روف،مرجع سابق، ص  -2
 .249رائف ؿبمػد لبي ، مرجع سابق، ص -3
 .139عبد البلوي جواد، مرجع سابق، ث -4
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طرؽ إُف اؼبصادرة كتدبَت أمن يف قانوف العقوابت من  بلؿ جعت األمر دبصادرة وقبد اؼبشرع اعبزائري قد ت
ت صناعتها أو استعماؽبا أو ضبلها أو حيازهتا أو بيعها جريبة، وك ا األشياء اليت تعد يف ن ر القانوف ػػػػاء اليت تشكػػػػػػػاألشي

بَت أمن، مهما يكن اغبكم الصادر يف الدعوى حيث يف ى ه اغبالة تطبق اؼبصادرة كتد، أو التن يم  طَتة أو مارة
 1.العمومية

ماوية  واؼبواد يويقصد ابألشياء اػبطرة اليت يبكن أف هتدد البيئة تل  اؼبواد البًتولية السريعة التلف واؼبواد الك
كهرومغناطيسية الغازية سريعة التسرب يف الغبلؼ اعبوي ، األجهزة ذات األصوات اؼبرتفعة اؼبسببة للاوضاء ،األجهزة ال

 2.عرؼ ابلتلوث النووييما  أو إشعاعيتلوث  اليتالكهرومغناطيسية اؼبؤدية  اإلشعاعاتذات 

وقد تطرؽ قانوف الصيد إُف يف القوانُت اػباصة ابلبيئة  أمنكما قبد التشريع اعبزائري تطرقو للمصادرة كتدبَت 
تعماؿ الوسائت اؼبمنوعة وفقا ألحكاـ ى ا القانوف عقوبة اؼبصادرة حيث قبد معاقبة كت من يبارس نشاط الصيد ابس

حيث تتم مصادرة الوسائت اؼبستعملة والطريدة اؼبصطادة أو اؼبقتولة ب ل  الشكت وك ا البيض والفقسات واغبيواانت 
 3.وصغارىا

، كما 4إضافة إُف إمكانية حجز منتوجات الصيد وتربية اؼبائيات أو اآلالت ا ورة يف مكاف ارتكاب اؼبخالفة
 5.يبكن مصادرة اجوزات إذا نطقت اعبهة القاائية ب ل  مع بقاء عائد البيع حقا للدولة

 اثنيا:غلق ادلؤسسة أو سحبها

من  اؼبنشأةمنع  بعدما تطرقنا إليها سابقا كعقوبة، يقصد هب ا اإلجراء أمنيشار ىنا إُف غلق اؼبؤسسة كتدبَت 
ة عن دائرة التعامت أو ػػػأو اؼبؤسس اؼبنشأةاد ػػػم إبعػػئي، ويتػػلوث البيػػػة التػػت فيو جريبػػ ي ارتكبػػػاف الػػاط يف اؼبكػػػة النشػػػفبارس

اعبرائم اؼباسة يف  اؼبنشأةق ػػػراء غلػػػي إجػػػرع الفرنسػػػٌت اؼبشػػػػحيث تب، 6النشاط، بيد أهنا كانت سببا لقياـ أنشطة ملوثة
وى ا التدبَت يعٍت ، 7اؼبتسببة يف تلوث اؽبواء للمنشآتوذل   ،فحة تلوث اؽبواءمكابشأف  1971يف قانوف  ابلبيئة 
من مزاولة نشاطها اؼبر ص ؽبا يف اؼبكاف ال ي ارتكبت فيو اعبريبة أو بسب  جريبة متعلقة هب ا  اؼبنشأةحرماف 

                                                           
 اؼبتامن قانوف العقوابت اؼبعدؿ واؼبتمم، مرجع سابق. 156 -66من األمر  16اؼبادة  -1
 .265بشَت ؿبمػد أمُت، مرجع سابق، ص  -2
 ، مرجع سابق.07 -04من قانوف  90اؼبادة  -3
 مرجع سابق.،11 -01من القانوف  66اؼبادة  -4
 من نفس القانوف. 67اؼبادة  -5
 .137تونسي صربينة، مرجع سابق، ص -6
 .250مرجع سابق، ص، رائف ؿبمػد لبي  -7
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، حيث ا تلفت يف ربديد طبيعة النشاط،واعتربت التشريعات البيئية الغلق من وسائت ااف ة على كياف البيئة الطبيعي
 1.الغلق ضمن أحكامها من حيث اعتباره عقوبة أصلية أو تبعية أو تدبَت احًتازي

ـبالفة للتشريع  اؼبنشأةبُت الغلق اؼبؤقت والتوقيف النهائي يف حالة ما كانت اؼبؤسسة أو  ويتنوع ى ا التدبَت
 2.البيئي إُف حت الشخص اؼبعنوي

اؼبتعلق بقانوف اؼبناجم، حيث يعاق    10 -01يف القانوف  نشآتي على سح  اؼبكما نص التشريع اعبزائر 
كت من يقـو يف اجملاالت البحرية اعبزائرية بنشاط منجمي للبحث أو االستغبلؿ دوف سند منجمي ابغببس من سنة إُف 

ن إقرار اغببس ؼبدة دج ويف حالة العود تااعف الغرامة ويبك 100.000دج إُف 20.000سنوات وبغرامة مالية من  3
والتجهيزات القائمة يف  اؼبنشأةسنوات، فابل عن ذل  يبكن للمحكمة أف أتمر عند االقتااء إما بسح   04سبتد إُف 

 3.دوف سند أماكن البحث واالستغبلؿ

اؼبتامن قمع جرائم ـبالفة أحكاـ اتفاقية ح ر استحداث  09 -03ومن أمثلة الغلق اؼبؤقت ماجاء بو قانوف 
 4.سنوات 05بغلق اؼبؤسسة مؤقتا ؼبدة التتجاوز  اج األسلحة الكيميائية، حيث يعاق  الشخص اؼبعنويوإنت

معاعبة النفاايت عند  منشأةكما تطرؽ قانوف النفاايت ومراقبتها وتسيَتىا إُف اإليقاؼ الكامت استغبلؿ نشاط 
 5.ى البيئةتشكيلها أ طارا أو عواق  سلبية ذات  طورة على الصحة العمومية أو عل

 اثلثا:نظام إعادة احلال إىل ماكان عليو

ىو جزاء مدٓف مقرر يف مواد التلوث البيئي يقاي إبلزاـ اكـو عليو قاائيا إزالة اأثر جريبة التلويث مىت كاف 
 6.ذل  فبكنا وإعادة الوضع إُف ماكاف عليو قبت وقوع اعبريبة، كما يكوف فعت اإلزالة على نفقتو اػباصة

و يف جرائم تلويث البيئة عنو يف األحكاـ اػباصة ابلقانوف ػػػػػػاف عليػػػػػا كػػػػاؿ كمػػػػػػػػادة اغبػػػػلف اغبكم إبعػػػػػوىبت
اؼبدٓف، فيكوف جوازاي للقاضي اغبكم ب ل  إذا طل  منو من طرؼ اؼبارور،إال انو يف األحكاـ اؼبتعلقة ابلبيئة يكوف 

 7.ت اؼبمكنةوجوبيا تطبيقو إضافة لكت العقواب
                                                           

 .279، مرجع سابق، صحساـ ؿبمػد سامي -1
 .138نونسيصربينة، مرجع سابق، ص -2
 .03،ص35اؼبتامن قانوف اؼبناجم، ج ر ع 2001يوليو  03اؼبؤرخ يف  11 -01من القانوف 211اؼبادة  -3
 ، مرجع سابق.09 -03من القانوف  18اؼبادة  -4

 تعلق دبراقبة وتسيَت النفاايت وإزالتها، مرجع سابق.اؼب 19 -01من القانوف  48/02اؼبادة 5-
 .533عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق،ص6-

 .149فيصت بو الفة، مرجع سابق، ص -7
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اؼبتعلق ابؼبياه حيث تقـو اإلدارة  12 - 05قانوف  وقبد تطبيقات ى ا الن اـ يف التشريع اعبزائري من  بلؿ
الغَت مطابقة للر صة أو االمتياز أو إعادة األماكن إُف حالتها األصلية، عند فقداف  اؼبنشأةاؼبكلفة ابؼبوارد اؼبائية هبدـ 
 1.اغبق يف الر صة أو االمتياز

من ذات القانوف  24كما قبد تطبيقات ذل  يف القانوف اؼبتعلق ابلغاابت حيث عاق  على كت ـبالفة للمادة 
 2.دج، دوف اإل بلؿ إبعادة األماكن إُف حاؽبا األصلي2000دج إُف  1.00بغرامة من 

دبنع استعماؿ إضافة ؼباجاء يف قانوف البيئة حيث قبد اؼبشرع نص على ى ا الن اـ من  بلؿ جواز للمحكمة 
واعترب ، 3إُف حُت اغبصوؿ على تر يص، كما وبوز ؽبا األمر إبرجاع األماكن إُف حالتها األصلية يف اجت ربدده اؼبنشأة

كما كاف تطبيق ن اـ ،  4اؼبشرع اعبزائري ى ا اإلجراء تدبَتا من التدابَت االحًتازية وليس عقوبة تتامن حكما قاائيا
جم، فنجده ينص على انو بعد انتهاء االستغبلؿ اؼبنجمي من قبت اؼبؤسسات اؼبمارسة أف تقـو إعادة اغباؿ يف قانوف اؼبنا

 5.بعملية إعادة األماكن إُف حالتها األصلية تدرهبيا بعد االستغبلؿ

 رابعا:ادلنع من دمارسة النشاط

 سليب على البيئة يف غال   األحياف يوقف النشاط  على اؼبؤسسات ذات الطبيعة الصناعية  واليت ؽبا أتثَت
 اصة وتل  اؼبنبعثة منها الكيماوايت اؼبنتشرة يف اعبو  أو اليت عادة ما تكرر  زيوات شحمية تؤثر ابلدرجة األوُف على 

كز ى ا التدبَت على النشاط اؼبهٍت اكـو عليو، ػػػويرت، 6ايط البيئي وتؤدي إُف تلويثو أو اؼبساس ابلصحة العمومية 
ده أو وبد من نشاطو، ويتمثت يف غال  األحياف يف حرماف اكـو عليو يف مزاولة النشاط اؼبسب  للتلويث فيمنعو أو يقي

 7.عن طريق سح  أو إلغاء الًت يص ال ي ىبولو فبارسة ى ا النشاط

وقبد تطبيقات ذل  من  بلؿ قانوف اؼبناجم، حيث يبكن لرئيس اعبهة القاائية اإلدارية اؼبختصة أف أيمر 
أو اإلبقاء على التدابَت  برفععلى طل  من السلطة اإلدارية، ويبكن لو يف أي وقت  يق األشغاؿ أو االستغبلؿ بناءً بتعل

اؼبشرع بعقوبة اؼبنع من فبارسة النشاط يف اعبرائم البيئية يف قانوف الصيد البحري  أ  كما ،8اؼبتخ ة لتوقيف األشغاؿ
                                                           

 اؼبتعلق ابؼبياه، مرجع سابق. 12 -05من القانوف  88اؼبادة  -1
 اؼبتعلق ابلغاابت اؼبعدؿ واؼبتمم، مرجع سابق. 84 -12من القانوف  86اؼبادة  -2

 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  102/02/3اؼبادة 3-
 .140عبد البلوي جواد، مرجع سابق، ص4-
 .176، مرجع سابق، ص11 -01من القانوف  176اؼبادة 5-
 .269، مرجع سابق، صبشَت ؿبمػد أمُت6-
 .225، مرجع سابق، صؿبمػد حسن الكندري7-
 رجع سابق.اؼبتعلق ابؼبناجم، م 11 -01من القانوف  212اؼبادة 8-
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طاتو اؼبتعلقة ابلصيد مواد متفجرة أو كيميائية أو طعوما أو طرؽ قتت ابلكهرابء ة اؼبائيات، كت من يستعمت يف نشاػػػػوتربي
أو إتبلؼ اؼبوارد البيولوجية، ودوف اإل بلؿ أبحكاـ الفقرة األوُف من ى ه اؼبادة ويف حلة استعماؿ مواد متفجرة ربجز 

 1.سفينة الصيد والسح  النهائي للدفًت اؼبهٍت

 اجلرائم ادلاسة ابلبيئةوبة يف الفرع الثاين:ظروف تشديد العق

اؼبقصود ابل روؼ اؼبشددة أبهنا تل  ال روؼ اددة ابلقانوف وذات الصلة ابعبريبة أو اعبآف أو اجملٍت عليو واليت 
يًتت  عليها تشديد العقوبة اؼبقررة للجريبة إُف أكثر من اغبد األعلى اؼبقرر قانوان، وهبوز للقاضي اغبكم بعقوبة مشددة 

 2.رأى ابف اؼبتهم يستحق أكثر فبا ىو منصوص عليو يف القانوف كعقوبة مقررةإذا 

فقد تصاح  ارتكاب الفعت اإلجرامي اروؼ معينة تساعد مرتكبو على اقًتاؼ جريبتو أو ربيت دوف التعرؼ 
ت لتنفي  اعبـر عليو أو ذبعت من الفعت اإلجرامي  طورة كبَتة كارتكاب اعبريبة يف مكاف عمومي أو اغتناـ ساعات اللي

 3.حيث إذا توفرت ى ه الشروط، فال روؼ اؼبشددة ىنا يبكنها رفع العقوبة اؼبقررة بنص جزائي
العود  لعدة أسباب منها حالة اعبرائم اؼباسة ابلبيئة واؼبشرع اعبزائي قد أدرج ن اـ تشديد العقوبة  اصة يف 

 )اثنيا(. لبللتزاماتويف حالة عدـ اػباوع )أوال(،اعبنائي 

 أوال:العود اجلنائي

العود ىو ارتكاب اؼبتهم جريبة أو أكثر  بلؿ مدة معينة، بعد أف حكم عليو سابقا بصورة قطعية من اجت جريبة 
 4.سابقة حبيث َف تردعو العقوبة عن العودة مرة أ رى الرتكاب اعبريبة

العقوابت من  بلؿ ماتامنو  أ   اؼبشرع اعبزائري ب روؼ التشديد يف حالة العود يف قانوفويف ى ا الصدد، 
من نصوص قانونية من بينها يف حالة "اغبكم على شخص طبيعي من اجت جناية معاق  عليها قانوان بعقوبة حدىا 

سنوات، وارتك  جناية فاف اغبد األقصى اؼبقرر يصبح السجن اؼبؤبد إذا كانت العقوبة اؼبقررة ىي  05األقصى يزيد عن 
التشريع ؛ويف 5ف العقوبة ىي اإلعداـ، كما يرفع كت من العقوبة اؼبقررة والغرامة إُف الاعف"سنة ؽب ه اعبناية، وتكو  20

ومنها ماجاء يف الفصت األوؿ من الباب السادس اؼبتامن  ،البيئي اعبزائري أدرج ن اـ العود يف الكثَت من مواده

                                                           

 اؼبتعلق ابلصيد البحري وتربية اؼبائيات، مرجع سابق. 11 -01من القانوف  82اؼبادة 1-
 .212حسُت بن عيسى وآ روف، مرجع سابق، ص 2-

 .18بن وارث، مرجع سابق، ص3- 
 .215حسُت بن عيسى وآ روف، مرجع سابق، ص 4-

، 84اؼبتامن قانوف العقوابت، ج ر ع  156 -66،اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر رقم 2006 ديسمرب 20، اؼبؤرخ يف 03 -26مكرر من القانوف  54اؼبادة  -5
 .17ص
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امة من طبسة أالؼ دينار إُف طبسُت ألف دينار أشهر وبغر  3أايـ إُف  10ة حيث يعاق  ابغببس من ػػػاـ اعبزائيػػػػاألحك
أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت كت من زبلى دوف ضرورة أو أساء معاملة حيواف داجن أو أليف أو عرضو لفعت قاس، ويف 

أشهر إُف سنتُت وبغرامة من مائة ألف دينار إُف مليوف  06س من ػػػػص على اغببػػػػن،حيث 1حالة العود تااعف العقوبة
ويف حالة  53و52ار جزائري أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت كت رابف سفينة جزائرية أو قائد طائرة ـبالف ألحكاـ اؼبواد دين

 2.العود تااعف العقوبة

ضباية البيئة منها ماجاء يف قانوف الصيد دباتعلق حبالة العود وتشديد بشأف كما قبده يف نصوص قانونية متفرقة 
 4.من القانوف اؼبتعلق بتسيَت النفاايت وإزالتها ومراقبتها 66إُف  55يف اؼبواد  ما وردإضافة إُف ،3العقوبة

 اثنيا:عدم اخلضوع لاللتزامات

ىو من بُت األسباب األ رى لتشديد العقوبة ابلنسبة للجرائم البيئية، حيث يتمثت يف استهتار اكـو عليو 
كمة، فالقاضي يفرضعلى اؼبتهم التزاما يتامن ضرورة تقؤف وعدـ  اوعو لبللتزامات البيئية اؼبفروضة عليو من قبت ا

سلوؾ اؼبداف مستقببل، حيث يكلف أبعماؿ معينة ويف حالة عدـ اػباوع من طرؼ اؼبداف يكوف ب ل  عرضة الهتامو 
 5.ابرتكاب جنحة أ رى تكوف عقوبتها أشد من اعبنحة األوُف

لقاضي أف يبنح للمحكـو عليو ال ي ارتك  إحدى اعبنح ب ل  التشريع البيئي اعبزائري، وأجاز ل أ   حيث
 6.مهلة يقـو من  بلؽبا ابلقياـ ابألشغاؿ البلزمة ؼبنع التلوث اعبوي والعمت على زبفيفو اؼباسة ابؽبواء

ففي حالة عدـ امتثاؿ اكـو عليو لآلجاؿ السالف ال كر ، 10 -03من القانوف  86وىو ماجاءت بو اؼبادة 
أعبله، هبوز للمحكمة أف أتمر بغرامة من طبسة آالؼ دينار إُف عشرة آالؼ دينار،  85يف اؼبادة  اؼبنصوص عليها

 7.وغرامة هتديدية اليقت مبلغها عن ألف دينار عن كت يـو أت َت

الفرصة للمحكـو عليو الستدراؾ ماوقع ولتفادي ن اـ تشديد العقوبة، كما  أعطىكما أف اؼبشرع اعبزائري قد 
 8.تشديد كوسيلة إلعادة اغباؿ إُف ماكاف عليو قبت وقوع اعبريبة البيئيةيعد ى ا ال

                                                           

 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  81اؼبادة 1- 
 من ذات القانوف. 90اؼبادة 2-

 ، مرجع سابق.07 -04من القانوف  100اؼبادة 3- 
 ع سابق.، مرج19 -01من القانوف ، 62، 61، 60، 59، 58 ،56،57، 55 :اؼبواد4-
 .121علي عدانف الفيت، مرجع سابق، ص5-
.132تونسي صربينة، مرجع سابق، ص6-
 ، مرجع سابق.10 -03من القانوف  86اؼبادة 7-
 .122علي عدانف الفيت، مرجع سابق، ص8-
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ابلغرامة  أ  قد نوع من أشكاؿ العقوبة اؼبالية ف86يبكن مبلح تو ىنا ىو أف اؼبشرع اعبزائري يف نص اؼبادة  وما
 وىي اعبريبة اؼباسة ابؽبواء والعادية وأدرج إضافة إُف ذل  الغرامة التهديدية ويف رأينا يرجع ذل  إُف طبيعة اعبريبة و 

على غرار اعبرائم األ رى اؼباسة ابلبيئة، والف أغلبية اعبرائم اؼباسة ابؽبواء يكوف مصدرىا اؼبصانع  مايًتت  عنها من أتثَت
الية على سَت اؼبصاٌف اؼب أثرت اؼبختلفة فهي ردبا رغبة من اؼبشرع اعبزائري الًتكيز على العقوبة اؼبالية ؼبا ؽبا آواؼبنش

 ت.آواالقتصادية ؽباتو اؼبنش
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 اجلزائية يف اجلرائم البيئية اثراآلالفصل الثاين: 
يعد ى ا الفصت تكملة لسلسة اإلجراءات اؼبدروسة سابقا بعد ما تطرقنا إُف اآلليات الوايفية اإلجرائية واُف 

ما جادت بو من أحكاـ ونصوص قانونية، الن اـ العقايب اؼبقرر يف اعبرائم البيئية، من  بلؿ فحص التشريعات البيئية و 
ويف إطار السياسة اعبنائية اؼبتبعة وفقا ؼبا تقتايو، وتتطلبو اغبماية اؼبقررة للبيئة، وهب ا سنعاًف يف ى ا الفصت تبعات وآاثر 

ف طبيعة تل  اآلليات والوسائت اإلجرائية للحد من اؼبساس البيئي، وإسقاطها على اعبان  التطبيقي وذل  من  بلؿ تبيا
ى ه اآلاثر واليت ربدد اؼبسؤولية اعبنائية يف كت أفعاؿ التجرٔف اؼباسة ابلبيئة لردع اؼبخالفُت، حيث كلما حصرت اؼبسؤولية 
وضيقت كلما كانت اعبزاءات العقابية ذات فاعلية بزايدة حجم الردع، كما ستكوف دراسة قانونية مبوذجية إلحدى اعبرائم 

صادي، حيث أردان أف نبُت يف ى ه الدراسة حجم اػبطورة يف اعبرائم البيئية ذات العبلقة والتأثَت البيئية ذات البعد االقت
لجرائم إضافة إُف التطبيقات القاائية ل، اؼبسؤولية اعبزائية يف اعبرائم البيئية)ادلبحث األول( على االقتصاد، فسنتناوؿ يف 

 (.ادلبحث الثاينيف اعبزائر وذل  يف ) اؼباسة ابلبيئة 
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 ادلبحث األول: ادلسؤولية اجلزائية للجرائم البيئية
يعػػػػد مفهػػػػػػػػـو اؼبسؤوليػػػػػػػػة أسػػػاس كت ن اـ قانوٓف، وكلما ناجت قواعد اؼبسؤولية فيو أدى إُف فاعلية ى ا 

ٍت مساءلة الشخص الن اـ، وتصبح أداة لتطور القانوف دبا ربملو من ضماانت ضد التعسف، واؼبسؤولية بصورة عامة تع
 1عن فعت أو ترؾ غَت جائز بقاعدة واجبة االحًتاـ، واؼبسؤولية اعبنائية ىي صبلحية اعبآف لتحمت العقاب اؼبقرر قانوان.

ويف ؾباؿ تلوث البيئة تعٍت  اوع مرتك  جريبة تلوث البيئة واليت توافرت أركاهنا للعقوبة اؼبقررة ؽبا، ومن شروط 
يػػػػة أف تسنػػػػػػػد إُف مرتكبػػػػػها فبػػػػا يتػػػػػػطل  ربديػػػػػد اؼبسػػػؤوؿ عن أفعػػػػػاؿ التلويث سواء كاف شخصا طبيعيا اؼبساءلػػػػػػػة اعبنائ

أو معنواي، إضافة إُف عدـ توفر مانع من موانع اؼبسؤولية اعبنائية، فاإلسناد ليس سهبل يف غال  األحياف ن را ػبصوصية 
 2اعبرائم البيئية.

اـ اؼبسؤولية اعبنائية مرتبط بتمتع الشخص اؼبخالف لؤلحكاـ القانونية إدراكو التاـ واؼبميز بُت اػبطأ فقي
 3والصواب، كما يتطل  أىليتو لتحمت اؼبسؤولية.

ومع تطور اغبياة العصرية  اصة اجملاالت االقتصادية اهرت األشخاص اؼبعنوية على غرار الشخص الطبيعي 
، وابلتاِف فتحديد اؼبسؤولية اعبنائية يكوف لدى الشخص 4ع واستقرت يف صبيع الشرائع القانونيةاؼبوجػػػػود يف اجملتم

)ادلطلب الطبيعي، وكػػػػ ل  للشخػػػص اؼبعنػػػوي ومنػػػػو سنتػػػػطرؽ إُف مسؤوليػػػػػة الشخػػػػػص الطبيػػػػػعي عن اعبرائم البيئية 
 )ادلطلب الثاين(.رائم البيئية يف (، واُف مسؤولية الشخص اؼبعنوي عن اعباألول

                                                           
 .361ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي-1
 .146ص، مرجع سابقؿبمػد حسن الكندري، -2
 .144ص، ق،مرجع سابحساـ ؿبمػد سامي-3
 .145ص، نفس اؼبرجع السابق-4
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 ادلطلب األول: مسؤولية الشخص الطبيعي عن اجلرائم البيئية

يتمتع الشخص الطبيعي ابإلدراؾ واال تيار ويعترب يف ن ر القانوف مسؤوال جنائيا، ومن اؼبتعارؼ عليو ىو 
معاقبتو إال على جريبة ارتكبها، وذل  شخصية اؼبسؤولية اعبنائية فبل يساؿ الشخص عن فعت غَته، وابلتاِف ال يبكن 

 1تطبيقا ؼببدأ شخصية العقوبة.

وك ا ضباية اؼبصاٌف ضد بعض صور  ،ومع تطور الن اـ القانوٓف وبروز معطيات جديدة حوؿ اؼبسؤولية اعبنائية
، وابلتاِف توجيو 2اإلجراـ منها اؼبشاريع االقتصادية واؼبؤسسات الصناعية دعت الارورة للخروج عن مبدأ شخصية العقوبة

 اؼبسؤولية كبو فعت الغَت. 

وفاعت اعبريبة ىو الشخص ال ي يرتك  النشاط اإلجرامي بنفسو أو ذل  ال ي أنبت يف ازباذ التدابَت اليت 
تقتايها القوانُت واللوائح، وابلتاِف تتكوف مسؤولية الفاعت حينما ينس  إليو الفعت اإلهبايب أو اإلنباؿ ال ي يًتت  عليو 

 3ضرار ابلبيئة.اإل

من اؼبسائت الدقيقة ن را لتعدد الفاعلُت بوجود  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ويعد ربديد الفاعت ومسؤوليتو اعبنائية يف 
، وىنا تثار صعوبة إثبات اؼبسؤولية على   أحدأكثر من فاعت للجريبة أو بوجود فاعت وعدة مسانبُت يف النشاط اجملـر

ؽ مسؤولية تقليدية، لكن ىنا مسؤولية من نوع  اص أي أف مسؤولية كت فاعت تًتت  حىت الفاعلُت ذل  لوكنا يف نطا
 4لو أدى ذل  إُف نفس النتيجة اإلجرامية.

)الفرع اؼبسؤولية اعبنائية الشخص الطبيعي عن فعلو الشخصي، ويف )الفرع األول( وعليو فإننا سنعاًف يف 
  فعت الغَت. اؼبسؤولية اعبنائية للشخص الطبيعي عن الثاين(

                                                           
بن  01جامعة اعبزائر قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية كلية اغبقوؽ،  الفتٍت منَت،اغبماية اعبنائية للبيئة البحرية من التلوث،م كرة مقدمة لنيت شهادة اؼباجستَت-1

 .101،ص2014-2013عكنوف،
 .102ص، نفس اؼبرجع السابق-2
 .106ص، رجع سابقم، نور الدين ىنداوي-3
 .318ص، علي سعيداف،مرجع سابق -4
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 الفرع األول: ادلسؤولية اجلنائية الشخص الطبيعي عن فعلو الشخصي

تعترب اؼبسؤولية اعبنائية ذات صورة شخصية إال إذا كاف مرتك  األفعاؿ اجملرمة فاعبل أصليا أو شريكا يف جريبة، وىو   
اب متعددة ومتدا لة حيث يتع ر مايصع  ربديده يف نطاؽ اعبرائم البيئية ن را لطابعها اػبصوصي ومن  بلؿ أسب

ربميت اؼبسؤولية ؼبرتكبها، فجرائم تلويث اؽبواء قد تكوف بسب  اؼبصانع اليت تنبعث منها غازات وأد نة ملوثة ،كما قد 
 .1تكوف بسب  وسائت النقت اؼبختلفة 

طبيعي اؼبسؤوؿ وعليو من  بلؿ ىاتو الصعوابت يف ربديد اؼبسؤولية بصورة شخصية، فانو يتم تعيُت الشخص ال
عن جريبة التلوث البيئي عن طريق عناصر معينة فتكوف إما بواسطة القانوف نفسو وىو ما يعرؼ ابإلسناد القانوٓف، وىي 

حبماية وسيػػػػلة نػػػػادرة اللجػػػػػوء إليػػػػها من طػػرؼ اؼبشرػػػع ال وبػػػدد شخصيػػػة اؼبخػػػالف يف النصػػػوص القانونيػػػة اػباصة 
واإلسناد  )اثنيا(،اإلسناد اؼبادي  )أوال(،، وابلتاِف فالعناصر اددة للمسؤولية بصورة شخصية ىي اإلسناد القانوٓف 2بيئةال

 )اثلثا(. االتفاقي
 يلي:  فيماة اآلتيوسنعاًف العناصر 

 أوال: اإلسناد القانوين

شخص أو عدة أشخاص كفاعلُت للجريبة ىو طريقة يتوُف فيها القانوف أو البلئحة ربديد صفة الفاعت أو تعيُت 
بغض الن ر عن كوف ى ا الشخص ىو مرتك  األفعاؿ اؼبادية اؼبكونة للجريبة أـ ال وأاي من كاف الفاعت للجريبة فاف 

 3.الشخص ال ي وبدده النص التشريعي ي ت مسؤوال جنائيا عن اعبريبة يف صبيع األحواؿ 

ؿ عن ارتكاب بعض جرائم تلويث البيئة أاي كانت صبتو هب ه فاؼبشرع قد وبرص على ربديد شخصية اؼبسؤو  
 4اعبرائم، فاإلسناد القانوٓف ىو أحد األسالي  اليت تتوُف فيها القوانُت ربديد صفة الفاعت اؼبسؤوؿ جنائيا.

ببعض  أو سفينة القياـ منشأةويتوافر اإلسناد القانوٓف غالبا يف اغباالت اليت يفرض فيها القانوف على جهة ما أو 
التدابَت أو تنفي  بعض االلتزامات أو االمتناع عن بعض التصرفات، ووبدد القانوف ك ل  الشخص ال ي يعد مسؤوال 

 5أو رابف السفينة. اؼبنشأةعن القياـ هب ه التدابَت كصاح  
                                                           

 .77ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-1
 .66ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-2
 .151ص، مرجع سابق، ضبشة نورالدين-3
 .369ص، مرجع سابق، ماىر عادؿ األلفي-4
 .151ص، مرجع سابقؿبمػد حسن الكندري، -5
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مت كت ويقـو اؼبشرع يف غال  األحياف بتجرٔف السلوؾ ال ي يبس ابلبيئة، كما يكوف التجرٔف بصورة عامة يش
 1شخص يتسب  يف إحداث النتيجة اجملرمة دبقتاى القانوف.

اؼبتعلق حبماية البيئة من  بلؿ بعض مواده على أنو يعاق   10-03حيث نص اؼبشرع اعبزائري يف قانوف 
دج كت من أفرغ أو رمى أو ترؾ تسراب يف اؼبياه السطحية أو اعبوفية أو يف 500.000ابغببس من سنتُت وبغرامة قدره 

ياه البحر اػباضعة للقااء اعبزائري بصفة مباشرة أو غَت مباشرة ؼبواد يتسب  مفعوؽبا أو تفاعلها يف اإلضرار ولو مؤقتا م
 2بصحة اإلنساف أو النبات أو اغبيواف أو يؤدي ذل  إُف تقليص استعماؿ مناطق السباحة.

ؿ صراحة ابالسم أو الوايفة ، فصاح  واإلسناد القانوٓف يتم بطريقة صروبة أين وبدد القانوف الشخص اؼبسؤو 
اؼبصنع ال ي تنبعث منو غازات  انقة يف اؽبواء يكوف مسؤوال عن تلويث ى ا اؽبواء ال ي صدر عنو شخصيا أو ؾبموعة 
من عمالو ، ووج  منعهم قانوان دبقتايات القانوف، كما اف اإلسناد القانوٓف قد يتم بطريقة ضمنية أي ال يفصح  

 3.عن إرادتو يف ربديد الشخص اؼبسؤوؿ لكنها تستخلص ضمنيا من الن اـ القانوٓف نفسو   القانوف صراحة 

بو التشريع البيئي اعبزائري ابلنص أنو عاق  بغرامة من مائة ألف  ما جاءومن أمثلة اإلسناد القانوٓف الصريح 
و إ بللو ابلقوانُت واألن مة يف وقوع دينار إُف مليوف دينار كت رابف تسب  بسوء تصرفو أو رعونتو أو غفلتو بغرامة أ

 4حادث مبلحي أو َف يتحكم فيو أو َف يتفاداه وقبم عنو تدفق مواد تلوث للمياه اػباضعة للقااء اعبزائري.

 اثنيا: اإلسناد ادلادي

للجريبة  اؼبكوف سلبيا أو إهبابيا كاف سواء الفعت اؼبادي، ما لشخص ينس  عندما تقـو اعبنائية فاؼبسؤولية
، ويعتمد ى ا اإلسناد على األسالي  والتقنيات اؼبطبقة يف القانوف العاـ بتحديد مرتك  اعبريبة، أي يقـو على 5لبيئيةا

ؿباولة إدراؾ الصلة اؼبادية بُت الفعت اجملـر والفاعت، حيث يعترب منف  العناصر اؼبادية اؼبكونة للجريبة ىو الفاعت حس  
جملرمة لؤلضرار البيئية قد صدرت يف اتريخ سابق على ى ه اؼبفاىيم اعبديدة، وابلتاِف ، كما أف مع م القوانُت ا6القانوف

عنو فاعت اعبريبة، حيث يساعد ى ا على ذبرٔف كت صور  يتساءؿالبػػػػػػػد من توسيػػػػع مفهـو االعتداء اؼبادي ال ي 

                                                           
  .147ص، مرجع سابقبشَت ؿبمػد أمُت، -1
 .مرجع سابق، 10-03من القانوف  100اؼبادة -2
 .160ص، جدي وانسة مرجع سابق-3
 .مرجع سابق، 10-03من القانوف  97اؼبادة -4
 .152ص، مرجع سابق، ضبشة نور الدين-5
 .68ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-6
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كانت" اليت ترمى يف ؾبرى األهنار وذل  بتجرٔف    االعتداء، وقبد أف القااء الفرنسي قد توسع يف مفهـو اؼبواد بعبارة "أاي
 1كت فعت صرؼ أو إلقاء اؼبخلفات الصلبة أو الغازية أو السائلة.

وقبد اؼبشرع اعبزائري قد اقتدى ابؼبشرع الفرنسي يف فكرة توسيع النشاط اؼبادي وى ا يف سبيت ربقيق امشت ردع 
ومن ذل  نصو على أنو  10-03 كانت" ومن ذل  ما جاء بو قانوف فبكن ؼبرتكيب اعبرائم البيئية وأكد عليو بعبارة "أاي

"يبنع ص  أو طرح للمياه اؼبستعملة أو رمي للنفاايت أاي كانت طبيعتها يف اؼبياه اؼبخصصة إلعادة تزويد طبقات اؼبياه 
 .2اعبوفية ويف اآلابر واغبفر وسرادي  ج ب اؼبياه اليت غَت زبصيصها"

تل  اعبرائم البيئية ليشمت أي مساىم حىت بشأف قد وسع من مفهـو اؼبسانبة اعبنائية كما أف اؼبشرع اعبزائري 
 3.وَف يصدؽ على مسانبتو وصف اؼبسانبة األصلية أو التبعية

فاؼبسانبة اعبنائية ىي إسهاـ ؾبموعة أشخاص كبو ربقيق مشروع إجرامي واحد، بقياـ رابطة تاامن بُت 
م، وترتيبا على ذل  من يساىم يف ارتكاب جريبة ما سواء بصفتو فاعبل أو شريكا اؼبسانبُت وفق االتفاؽ أو التفاى

 .4إبحدى الصور اؼبقررة قانوان يعد مسؤوال وىباع للعقوبة

 اثلثا: اإلسناد االتفاقي

يعترب أسلوب اإلسناد االتفاؽ  أو ما يسمى بن رية اإلانبة  يف اال تصاص أف يقـو صاح  العمت أو مدير 
اب تيار شخص من أحد العاملُت لديو وتعيينو كمسؤوؿ عن تنفي  االلتزامات اؼبنصوص عليها، ويًتت  على اؼبؤسسة ، 

 .5ذل  ربمت اؼبسؤوليات اعبنائية عن ى ه اؼبخالفات اليت ترتك  دبناسبة األنشطة اليت سبارسها اؼبنشأة  أو اؼبؤسسة 
سؤوؿ عن اعبريبة البيئية، ومن صوره أف يقـو ولقد أ  ت بو قلة من التشريعات البيئية لتحديد الشخص اؼب

بتحديػػػػد أحػػػد التابعػػػػػػػُت لو وربميػػػػػلو اؼبسؤولية عن كافة اعبرائم البيئية اليت تقع أثناء العمت أو  اؼبنشأةصػػػػػاح  العمػػػػػػت أو 
هنا أبنو هب  على اؼبنشآت بسببو ومن التشريعات اليت أ  ت هب ا اإلسناد التشريع البلجيكي حيث حدد قانو 

واألشخاص الطبيعيُت واؼبعنويُت اؼبمارسُت ألنشطة ذات عبلقة ابلطاقة النووية ربديد الشخص اؼبسؤوؿ عن تنفي  
 6النصوص القانونية.

                                                           
 .106مرجع سابق،ص، نور الدين اؽبنداوي-1
 .قمرجع ساب، 10-03من القانوف  51اؼبادة -2
 .69ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-3
 .156ص، ،مرجع سابقحساـ ؿبمػد سامي-4
 .106ص، مرجع سابق، الفتٍت منَت-5
 .156ص، مرجع سابقحساـ ؿبمػد سامي، -6
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بُت مؤيد ومعارض ؽب ا األسلوب، فمنهم من أي   بو على أنو وبقق ردعا للجرائم بشأف وقد انقسم الفقو  
رتك  من طرؼ األشخاص اؼبعنوية لدى فبارستهم ألنشطتهم، كما يعمت على تسهيت مهمة اعبهات البيئية واليت ت

 1اؼبكلفة دبتابعة اؼبخالفُت للتشريعات البيئية ويسهت مسبقا الشخص اؼبسؤوؿ عن اعبرائم البيئية.
اؼبسؤوؿ عن  كما يتحفظ فريق آ ر من الفقو على أسلوب اإلسناد االتفاقي كوسيلة لتعيُت الشخص الطبيعي

ة، حيث أف تعيُت جريبة تلويث البيئة ، وذل  ابلن ر إُف عدـ إمكاف تعميم ى ا األسلوب علة عدة أشخاص معنوي
شخص دوف أف يكوف صاح  سلطة حقيقية وربميلو اؼبسؤولية اعبنائية يؤدي إُف حصر اإلدانة عن ارتكاب جرائم معينة  

 2.وإفبلت اؼبسؤوؿ اغبقيقي  
 ادلسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي عن فعل الغري الفرع الثاين:

تبلورت اؼبسؤولية اعبنائية عن فعت الغَت أساسا يف ات اؼبؤسسات االقتصادية واؼبنشآت الصناعية هبدؼ ضماف 
أو  ارجها ويلتـز اؼبسؤولوف يف ى ه اؼبؤسسات  اؼبنشأةاألمن والسبلمة وااف ة على الصحة العمومية سواًء دا ت 

نشآت شخصيا باماف احًتاـ القوانُت، مع افًتاض قياـ صاح  اؼبشروع ابإلشراؼ على اتبعيو لتأكده من تنفي ىم واؼب
 أحدأو  اؼبنشأةللقوانُت ومن مث ىباعوف للعقوابت اؼبنصوص عليها يف قوانُت البيئة وتكوف اؼبسؤولية شاملة لصاح  

 3اتبعيو.
عت الغَت بصفة  اصة يف ؾباؿ التلوث البيئي ويف توفَت ضباية جنائية فعالة وتربز أنبية إقرار اؼبسؤولية اعبنائية عن ف

جرائم تلويث البيئة تنشا دبناسبة فبارسة اؼبنشآت الصناعية واؼبؤسسات االقتصادية  أغل للعناصر البيئية، كوف أف 
 4في ى ه األحكاـ.ألنشطتها اؼبختلفة اؼبن مة دبوج  أحكاـ قانونية واجبة اإلتباع، كما تتم مساءلة ـبال

ويرى البعض أف القانوف اعبنائي للبيئة ال يبكنو أف يشكت االستثناء من قاعدة شخصية اؼبسؤولية والعقوبة حيث 
ىاتو األ َتة سبنع معاقبة من َف تتوفر فيو ؾبموع أركاف اعبريبة، غَت أف االعتداءات اؼبتكررة واػبطَتة اليت هتدد اجملاؿ البيئي 

تكوف وراءىا األنشطة الصناعية،  اصة إذا علمنا أف اإلجراـ البيئي أصبح يتخ  أبعادا  طَتة وطنيا  يف أغل  األحياف
ودوليا، فالفقو اغبديث يتجو كبو تغيَت اؼببادئ التقليدية للقانوف اعبنائي وذل  إبقرار اؼبسؤولية اعبنائية عن فعت الغَت على 

 5أساس اػبطر من ذل  رؤساء اؼبقاوالت.

                                                           
1
.81ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-
 .155ص، مرجع سابق، بشَت ؿبمػد أمُت-2
 .154ص، مرجع سابقؿبمػد حسن الكندري،  -3
 .383ص، مرجع سابق، ر األلفيعادؿ ماى-4
، اتريخ Droitagadir.blogspot.comبُت إقرار اؼبسؤولية وربديد الاحااي، يبكن االطبلع ومتابعة الرابط التاِف: جرائم البيئة مد علي الركراكي، ػؿب -5

 .10:45، على الساعة 04/05/2019االطبلع: يـو 
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واُف شروط اؼبسؤولية أوال(، سم دراستنا ابلتطرؽ إُف مربرات اؼبسؤولية اعبنائية عن فعت الغَت يف )عليو سنق
 اثنيا(.اعبنائية عن فعت الغَت يف )

 أوال: مربرات ادلسؤولية اجلنائية عن فعل الغري

 ما يلي: ،من أىم اؼبربرات اليت تكرس العتماد اؼبسؤولية اعبنائية عن فعت الغَت
 اؼبعنوي يف جرائم تلويث البيئة  اصة ابلنسبة لؤلشخاص اؼبعنوية، فاعبريبة اؼبرتكبة من أعااء  ضعف الركن

 األشخاص اؼبعنوية ال تسند إال ؼبن ارتكبها شخصيا ويتحمت عقوبتها.
 .1أتسيس مسؤولية الشخص اؼبعنوي دبجرد وقوع أحد أعاائو يف اػبطأ ا ور قانوان 
 ئم البيئية واليت سانبت يف توسيع نطاؽ اؼبسؤولية اعبنائية، فاعبرائم العادية تار حجم اآلاثر اؼبًتتبة عن اعبرا

 تلحق الارر وهتدد اعبميع من كائنات. اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ابألفراد أما 
  ربمت أصحاب اؼبنشآت للعقوابت اؼبالية وعدـ إمكانية التهرب من دفعها يف حالة التقاعس اؼبفاي إُف
 2التلوث.
 التدابَت االحًتازية  أي أف عدـ مسؤولية الشخص اؼبعنوي اؼبنتشرة كثَتا يف ـبتلف قوانُت العقوابت استلـز  رانتشا

ابلارورة عدـ تطبيق العقوابت دبعناىا اغبقيقي على ى ه األشخاص ، وابلتاِف فاف اللجوء إُف التدابَت االحًتازية أصبح 
 3.عبلجا فعاال للحد من اعبرائم البيئية 

 تنفي  القوانُت البيئية لتحقيق اغبماية اعبنائية للبيئة ، وذل  بتوسيع دائرة األشخاص اؼبسؤولُت جنائيا  افػػػػػضم
 4.،ليشمت إُف جان  األشخاص الطبيعية ،األشخاص اؼبعنوية وك ا الغَت  

اؼبتعلق  19-01قانوف ، منو ما جاء يف ال5وقبد اؼبشرع اعبزائري أقر بدوره على اؼبسؤولية اعبنائية عن فعت الغَت
 بتسيَت النفاايت، حيث يبنع كت منتج للنفاايت اػباصة اػبطرة أو اغبائز ؽبا من تسليمها إُف:

 مر ص ؽبا دبعاعبة ى ا الصنف من النفاايت. منشأةأي شخص آ ر غَت مستغت  -
لى تسليم النفاايت غَت مر ص ؽبا دبعاعبة النفاايت اؼب كورة، ويتحمت من سلم أو عمت ع نشأةأي مستغت ؼب -

 6اػباصة اػبطرة وك ا من قبلها مسؤولية األضرار واػبسائر.

                                                           
 .73تونسي صربينة، مرجع سابق، ص  -1
 .90، مرجع سابق، صغراؼ ايسُت -2
 .156ضبشة نور الدين، مرجع سابق، ص  -3
 .157نفس اؼبرجع السابق، ص -4
 .91ص، مرجع سابق، غراؼ ايسُت-5
 .،مرجع سابق19-01من قانوف  19اؼبادة -6
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 اثنيا:شروط ادلسؤولية اجلنائية عن فعل الغري

أو اؼبتبوع بصفة  اؼبنشأةإف تطور االذباه التشريعي ومن  لفو االذباه القاائي ال ي ألقى على عاتق صاح  
ن اتبعيو، وألـز لقياـ ىاتو اؼبسؤولية عدة شروط إذ يلـز إُف جان  ارتكاب عامة ع ء اؼبسؤولية اعبنائية عن فعت الغَت م

اعبريبة بفعت أحد التابعُت من العاملُت ارتكاب ارتباط  طأ اؼبتبوع اؼبسؤوؿ وسلوؾ الغَت من التابعُت برابطة سببية فابل 
 1عن عدـ قياـ اؼبتبوع بتفويض غَته يف القياـ بسلطاتو.

 :اآليتك، ى ه الشروطوعليو يبكن التطرؽ إُف
 ارتكاب اجلرمية بواسطة الغري من التابعني: -/1

لكي تنعقد مسؤولية اؼبتبوع عن أفعاؿ التابع البد من ارتكاب اعبريبة بواسطة التابع، إال أف مسؤولية اؼبتبوع عن 
 أفعاؿ اتبعيو زبتلف عما إذا كانت جريبة عمدية أـ غَت عمدية.

 ائم العمدية لتابعيو:مسؤولية ادلتبوع عن اجلر  -أ
تكوف مساءلة اؼبتبوع عن اعبرائم العمدية لتابعيو يف حالتُت أف يكوف اؼبتبوع مسؤوال يف اعبرائم اليت ال يشًتط 

 2القانوف فيها توافر القصد اعبنائي لدى اؼبخاط  بو أي جريبة تن يمية.
 مسؤولية ادلتبوع عن اجلرائم الغري عمدية لتابعيو: -ب

توافر لديو اػبطأ دد اؼبتمثت يف التقصَت، وتقـو اؼبسؤولية  إذابوع عن أعماؿ اتبعيو غَت العمدية إال ال يسأؿ اؼبت
وال ي َف يقم بواج  الرقابة وعلى أساس عدـ احتياطو وازباذ اإلجراءات اليت  اؼبنشأةعلى التزاـ قانوٓف يقع على صاح  

 3ربوؿ دوف وقوع اؼبخالفة.
 خطأ ادلتبوع: -/2

قعت جريبة التابع ابؼبخالفة ألحكاـ القوانُت البيئية أو اللوائح، فيكوف اؼبتبوع قد أ ت اباللتزاـ اؼبلقى عليو اذا و 
وربققت اؼبسؤولية اؼبفاية إُف عدـ احًتاـ التن يمات اػباصة ابلتعامت يف األنشطة اؼبلوثة للبيئة ، ال الفعت اؼبادي ال ي 

منوطة ابؼبسؤوؿ عن ى ه األنشطة ، وعلى ذل  فاػبطأ التن يمي عن فعت الغَت  أاته الغَت ابعتبار أف ى ه التن يمات
 4.يكفي للتأكد من الفعت اإلجرامي  اغبقيقي يف حالة ـبالفة القوانُت واللوائح  

                                                           
 .392ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي -1
دوف إقامة اؼبسؤولية اعبنائية للمتبوع وال ي َف يتوفر يف حقو اػبطأ التن يمي اؼبتمثت يف إف توافر القصد اعبنائي لدى التابع يف اعبرائم التن يمية ال وبوؿ  -2

وذل  يف اعبرائم اليت يستلـز  اإل بلؿ بواجبات الرقابة واإلشراؼ، واغبالة الثانية أف يكوف اؼبتبوع مسؤوال عن أفعاؿ اتبعيو العمدية إذا توافر لديو القصد اعبنائي
مرجع ؿبمػد حسن الكندري، اعبنائي يف جريبة معينة وهب  التأكد من ربقق القصد اعبنائي لدى اؼبتبوع وعدـ االكتفاء ابلرقابة على اتبعيو،  فيها اؼبشرع القصد

 .160ص، سابق
 .393ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر االلفي-3
 .94ص، مرجع سابق، بو الفة تفيص -4
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 قيام عالقة السببية بني خطأ ادلتبوع وسلوك التابع: -/3
عن األوؿ  طأ شخصي يتمثت يف امتناعو عن تنفي   يلـز لقياـ مسؤولية التابع اعبنائية عن فعت اتبعيو أف يصدر

االلتزامات اليت تفرضها عليو أحكاـ القانوف، أبف يفرض على اؼبتبوع التزاـ قانوٓف معُت وعند إنبالو يًتت  عن ذل  نتيجة 
هم وضباية البيئة يعاق  عليها قانوان، ومن بُت االلتزامات حسن ا تيار اتبعيو وتزويدىم ابآلالت والوسائت البلزمة غبمايت

 1من التلوث.
ومن جهة أ رى، هب  توافر العبلقة السببية بُت  طأ اؼبتبوع وسلوؾ التابع ال ي أدى إُف ربقيق نتيجة 

ا قطع رابطة السببية شأهن، حيث تنتفي مسؤولية اؼبتبوع اعبنائية ذباه فعت اتبعو إذا ماقا مت عوامت استثنائية من 2إجرامية
 .3تنفي  القانوف ووقوع  طأ اؼبتبوع ال ي يشكت جريبة يعاق  عليها قانوانبُت التزامو بواج  

 عدم تفوي  ادلتبوع لسلطاتو إىل الغري: -/4
حيث أف اليفوض اؼبتبوع صبلحياتو إُف غَته، أو وكت أحدىم ابلقياـ بواج  اإلشراؼ والرقابة على أعماؿ 

، حيث أف تفويض اؼبتبوع اؼبنشأةال عن األفعاؿ الناذبة عن نشاط اتبعيو بدال منو، ويف حالة اإلانبة يبقى اؼبتبوع مسؤو 
 4من اؼبسؤولية وإال اعترب متنازال عن صبلحياتو. ال يعفيوؼبرؤوسيو 

، حيث انو عندما يكوف اؼبال  أو اؼبستغت 5اؼبتعلق حبماية البيئة 10-03ونص اؼبشرع اعبزائري يف قانوف 
ليها يف الفقرتُت أعبله على عاتق الشخص أو األشخاص من اؼبمثلُت الشرعيُت شخصا معنواي تلقى اؼبسؤولية اؼبنصوص ع

 6أو اؼبسَتين الفعليُت ال ين يتولوف اإلشراؼ أو اإلدارة أو كت شخص آ ر مفوض من طرفهم.
أو اؼبال  وجود تفويض للممثلُت أو اؼبسَتين الفعليُت، لكن ابلرجوع إُف  اؼبنشأةواؼببلحظ انو إلعفاء صاح  

اؼبادة يف الفقرة الثانية تقـو مسؤولية اؼبتبوع أو اؼبال  يف حالة عدـ االمتثاؿ ألحكاـ القانوف البيئي ويتابع بصفتو  نص
يف الفقرة الثانية على انو إذا  10-03من قانوف  92حيث تنص اؼبادة ، شريكا يف ارتكاب اؼبخالفات اؼبنصوص عليها

ا لرابف السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص اؼبشرؼ على عمليات الغمر من اآللية َف يعط ى ا اؼبال  أو اؼبستغت أمرا كتابي
أو القاعدة العامة لبلمتثاؿ ألحكاـ ى ا القانوف اؼبتعلقة حبماية البحر، يتابع بصفتو شريكا يف ارتكاب اؼبخالفات 

 7اؼبنصوص عليها.

                                                           
1
.168ص، مرجع سابقحساـ ؿبمػد سامي، -
  .75ص، مرجع سابق، صربينةتونسي -2
3
.168ص، مرجع سابق، د سامي اعبابرػؿبم-
 .158ص، مرجع سابق، ضبشة نور الدين-4
 .112ص، مرجع سابق، الفتٍت منَت-5
 .مرجع سابق 10-03،من القانوف 92/03اؼبادة -6
 .،من نفس القانوف92/02اؼبادة -7
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 ادلطلب الثاين: مسؤولية الشخص ادلعنوي عن اجلرائم البيئية

ابقا كاف من غَت اؼبقبوؿ االعًتاؼ ابؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي ، لكوهنا ؾبرد افًتاض قانوٓف ال يبكن س
 1.  ، ألنو يتناىف مع مبدأ شخصية العقوبة ال ي يعترب أىم مبادئ القانوف اعبنائي معو تصور إسناد اعبريبة إليو

رين إُف اؼبطالبة بتقرير اؼبسؤولية اعبنائية لؤلشخاص حيث أف الفقو اغبديث قد ربوؿ من  منتصف القرف العش
اؼبعنوية، واف التشريعات اعبنائية أدرجت مسؤولية الشخص اؼبعنوي على سبيت االستثناء، أي أف األصت ىو أف الشخص 

 2الطبيعي وحده ىو اؼبسؤوؿ جنائيا، ماَف ينص التشريع على مسؤولية الشخص اؼبعنوي جنائيا بنص  اص.

ػػػػرة الشخػػػػػص اؼبعنوي اقتاتهػػػػا اروؼ اغبيػػػػػػاة اغبديثػػػة، اليت انتشرت يف اؼبؤسسات االقتصادية وأف فكػػ
 3والتجارية، فالشخص اؼبعنوي عبارة عن ؾبموعة من األشخاص أو األمواؿ أعطى ؽبا اؼبشرع الشخصية اؼبعنوية.

، من  بلؿ أف التطور الصناعي واالقتصادي أدى إُف وتكمن أنبية األ   ابؼبسؤولية اعبنائية لؤلشخاص اؼبعنوية
تعاام دور األشخاص اؼبعنوية، حيث أصبحت ىنال  مشاريع ضخمة ومنشآت عمبلقة، وتعتمد يف نشاطها على 

 4معدات وأدوات ومواد مسببة للتلوث البيئي.

لى كبو يصع  متشابكي الصبلحيات ع كما أف الشركات الصناعية تام عدة موافُت متعددي اال تصاص و
ربديد اؼبسانبُت يف جريبة التلوث البيئي، حيث غالبا ما يتمثت مصدر الفعت اؼبخالف يف قرارات اؼبسؤولُت اؼبمثلُت 

 5.للشخص اؼبعنوي، أما الفاعلُت األصليُت قد يفلتوف من اإلدانة

ثلو ال ي قاـ ابلفعت حيث أف مسؤولية الشخص اؼبعنوي سواء كاف أحد مصانع أـ شركات، ال تلغي مسؤولية فب 
ففي الواقع ى ه ؛ مسؤولية الشخص اؼبعنوي طاؼبا نتمس  دبسؤولية القائم ابلفعتبشأف أو أمر بو، ويثور التساؤؿ 

ىم ىو اغبكم واأل ،اؼبسؤولية ىامة ألهنا تتامن جزاءات  اصة يبكن توقيعها على الشخص اؼبعنوي بوقف النشاط
 .6وقد يعجز عن تسديدىا ،للشخص اؼبعنويبتعوياات ؼبن تارر من الفعت اؼبمثت 

                                                           
 .113ص، مرجع سابق، الفتٍت منَت-1
 .77ص، ع سابقمرج، تونسي صربينة-2
.171صحساـ ؿبمػد سامي، -3
 .165ص، مرجع سابقؿبمػد حسن الكندري، -4
 .166ص، نفس اؼبرجع السابق-5
 .212ص، مرجع سابق، نور الدين ىنداوي-6
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، مث إُف )الفرع األول(وعليو سنتطرؽ إُف اعبدؿ الفقهي حوؿ اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي وى ا يف 
كما سنعاًف شروط قياـ اؼبسؤولية اعبزائية   الفرع الثاين(،مسؤولية الشخص اؼبعنوي يف التشريع البيئي اعبزائري يف )

 .الثالث( الفرعيف )للشخص اؼبعنوي 

 الفرع األول: اجلدل الفقهي حول ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي

تفػػػًتض اؼبسؤوليػػػػة اعبنائيػػػػة للشخػػص اؼبعنػػػػػوي ارتكػػػاب من يبثلػػػو للفعػػػت اإلجرامػػػي ابسم ى ا الشخص 
ن ارتكاب الفعت اإلجرامي، كما لو كاف قد وغبسابو، وليس ىناؾ جدؿ يف ثبوت مسؤولية فبثت الشخص اؼبعنوي ع

 1ارتكبو غبسابو اػباص، حيث توقع عليو العقوابت اؼبقررة قانوان.

اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي ذاتو ابعتباره شخصا قانونيا متميزا عن فبثلو عندما بشأف ولكن اعبدؿ يثور 
 2.ينسػػػػػػػػ  إليػػػػػػػػػو الفعت اإلجرامي

، واستندوا يف ذل  على 3الفقو إُف اذباىُت، اذباه أورد ربف ات ؼبسؤولية الشخص اؼبعنوي اعبزائية حيث انقسم
حجج مفادىا الطبيعة االفًتاضية ؼبسؤولية الشخص اؼبعنوي، حبيث ما ىو إال وىم ؾبرد من كت إرادة شخصية، فهو ؾبرد 

 4.افًتاض قانوٓف اقتاتو الارورة

ال يتحقق النعداـ اإلرادة  الركناؼبعنوي،وال ي صوصاهتعلىارتكاابعبريبةبركنيها،يسأعبنائيالعدمقدر حيث أنو ال
وأف إقرار ى ا النوع من اؼبسؤولية يعارض أواػبطأ،  اعبنائي القصدال اتية اغبقيقية للشخص اؼبعنوي، سواء كاف بصورة 

 5مبدأ اؼبسؤولية األ بلقية.

لشخص اؼبعنوي تكمن يف تعارض ى ه اؼبسؤولية مع مبدأ واغبجة األ رى اليت اندى هبا معارضو مسؤولية ا 
شخصية العقوبة، حيث يقاي ى ا اؼببدأ أف يكوف كت شخص مسؤوال جزائيا عما ارتكبو من جرائم، وال يبكن للغَت أف 

 6، وحس  الفقهاء يعد ى ا  روجا عن مبدأ شخصية العقوبة.يرتكبوهنايتحملوا مسؤولية َف 

                                                           
 .402ص ، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي-1
 ف ص.، السابق عنفس اؼبرج-2
 .343، ص2006، 02، ع 32خص اؼبعنوي، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، مج ران ابراىيم سليماف العطور، اؼبسؤولية اعبزائية للش -3
 .114الفتٍت منَت، مرجع سابق، ص -4
 .179جدي وانسة، مرجع سابق، ص -5
،  01الدكتوراه يف اغبقوؽ، جامعة اعبزائر  أضبد الشافعي، االعًتاؼ دببدأ اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي يف القانوف اعبزائري، أطروحة مقدمة لنيت شهادة -6

 . 124،ص2011/2012 قسم اغبقوؽ،،والعلـو السياسية كلية اغبقوؽ
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عدـ قبوؿ فكرة إثبات مسؤولية الشخص اؼبعنوي جزائيا، من  بلؿ االستناد بشأف كما كانت ىناؾ حجج 
على أف اؼبسؤولية اعبزائية اؼبقررة تتعارض مع مبدأ التخصص للشخص اؼبعنوي، حيث يقـو أساسو القانوٓف على ى ا 

 .1ققة لغرضواؼببدأ حيث أف نشاط الشخص اؼبعنوي ؿبدد مسبقا ابلغرض ال ي قاـ من أجلو، ويف اؼبيادين ا

، حيث 2مع طبيعتو اؼبعنوي وال تتعارض تربير ربقق اؼبسؤولية اعبزائية للشخص فريق آ ر من الفقهاء إُفواذبو 
طرحوا ؾبموعة من اؼبربرات اليت ردت على  صـو قياـ مسؤولية الشخص اؼبعنوي ومن أنبها أف وجود الشخص اؼبعنوي 

يف تدرج وكياف حقيقي تؤكده التشريعات بتن يم نشاطو فهو يف ن ر القانوف  حقيقة ال يبكن إنكارىا، ويتمثت ى ا الوجود 
 .3كائن لو وجود ذايت

 توقع َف طاؼبا كما يرى أصحاب ى ا الرأي أف معاقبة الشخص اؼبعنوي ليس  روجا عن مبدأ شخصية العقوبة،
ي فتعدية آاثرىا إُف أشخاص يرتبطوف مباشرة على غَت اؼبسؤوؿ عن اعبريبة ، أما إذا وقعت على الشخص اؼبعنو  العقوبة

 .4بو فبل مساس يف ذل  بشخصية العقوبة، بت تقتايو الارورة واؼبصلحة العامة    

رسم حدود وجوده القانوٓف وإمبا يرسم حدود النشاط اؼبمارس ػكمػػا يػػػروف بػػػػأف زبصػػػص الشخص اؼبعنوي ال ي
اؿ زبصصو، غَت أف نشاطو يصبح غَت مشروع يف حالة التجاوز لو، فوجود الشخص اؼبعنوي حقيقي حىت لو جاوز ؾب

 .5وتقـو مسؤوليتو عن ذل  التجاوز

كما أشار الفقو إُف اغبكم الصادر عن ؿبكمة النقض الفرنسية، جاء فيها أف الشخصية اؼبدنية ليست من  لق 
صاغبها اؼبشروعة، واعًتؼ أف اعبماعة القانوف وإمبا ىي يف األصت لكت صباعة سبل  وسيلة التعبَت اعبماعية غبماية م

 .6ليست حقيقة بيولوجية وإمبا ىي حقيقة اجتماعية

                                                           
 .125أضبد الشافعي، مرجع سابق، ص  -1
 .270،ص01،2019، برلُت، أؼبانيا،طاإلسًتاتيجيةعلوي أضبد الشارقي، اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي،اؼبركز العريب للدراسات  -2
 .411عادؿ ماىر األلفي، مرجع سابق، ص -3
 .184جدي وانسة، مرجع سابق، ص  -4
 .413ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي -5
كلية اغبقوؽ ،  تيزي وزو ،جامعة مولود معمري، رسالة مقدمة لنيت شهادة الدكتوراه، اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي عن اعبريبة االقتصادية، بلعسلي لويزة-6
 .34ص، 2013/2014 قسم اغبقوؽ،،لعلـو السياسيةوا
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 الفرع الثاين: مسؤولية الشخص ادلعنوي يف التشريع البيئي اجلزائري

اتاحت الرؤية التشريعية اعبزائرية إلدراج مسؤولية الشخص اؼبعنوي اعبزائية بصفة صروبة يف قانوف العقوابت، ومت 
، حيث نصت على أنو "ابستثناء الدولة 1اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف العقوابت 15-04ل  دبوج  القانوف تكريس ذ

واعبماعات الية واألشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقانوف العاـ، يكوف الشخص اؼبعنوي مسؤوال جزائيا عن اعبرائم اليت 
نص القانوف على ذل ، واف مسؤولية الشخص ترتك  ابسم وغبسابو من طرؼ أجهزتو أو فبثليو الشرعيُت عندما ي
 2.اؼبعنوي ال سبنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعت أصلي أو شري "

ة ػػػػػات اليػػػػة واعبماعػػػػػاء للدولػػػػػػػػػو استثنػػػػػاف لػػػػوي كػػػص اؼبعنػػػري للشخػػػػػرع اعبزائػػػػد اؼبشػػػػػظ أف ربديػػػحيث يبلح
 3.نوية اػباضعة للقانوف العاـ، كما أ   ابؼبسؤولية اؼبزدوجة للشخص الطبيعي واؼبعنويأو األشخاص اؼبع

اؼبتعلق حبماية البيئة  10-03كما جاء تكريس مسؤولية الشخص اؼبعنوي يف القوانُت اؼبتعلقة ابلبيئة منها قانوف 
 على كت شخص طبيعي أو معنوي حبوزتو يف إطار التنمية اؼبستدامة، حيث تامن يف مواده ى ه اؼبسؤولية ومنها، "يتعُت

معلومات متعلقة ابلعناصر البيئية اليت يبكنها التأثَت بصفة مباشرة أو غَت مباشرة على الصحة العمومية تبليغ ى ه 
 .4اؼبعلومات إُف السلطات الية "

اؼبشاغت ومقالع كما جاء يف ذات القانوف يف نص اؼبادة " زباع ألحكاـ ى ا القانوف اؼبصانع والورشات و 
اغبجارة واؼبناجم، وبصفة عامة اؼبنشآت اليت يستغلها أو يبلكها كت شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو  اص، واليت 

 5.قد تتسب  يف أ طار على الصحة العمومية...."

اؼبتامن قمع جرائم  09-03كما تامنت عدة نصوص قانونية  اصة متعلقة ابلبيئة منها ما جاء يف قانوف 
 .6لفات أحكاـ اتفاقية ح ر استحداث وإنتاج وربزين األسلحة الكيماويةـبا

                                                           
 .159 ص، مرجع سابق، أضبد الشافعي-1
 .اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف العقوابت، مرجع سابق 15-04مكرر من قانوف  51اؼبادة -2
 .95ابموف لقماف، مرجع سابق، ص -3
 .، مرجع سابق10-03من قانوف  08اؼبادة -4
 .، من نفس القانوف18اؼبادة  -5
 .79تونسي صربينة، مرجع سابق، ص -6
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أعبله بغرامة  09منها ما جاء يف مواده "يعاق  الشخص اؼبعنوي ال ي يرتك  اعبريبة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
على مسؤولية الشخص  92من اؼبادة  03،كما جاءت الفقرة 1دج 15.000.000دج إُف  500.000مالية من 

 2ؼبعنوي من اؼبمثلُت الشرعيُت أو اؼبسَتين الفعليُت أو كت شخص مفوض من طرفهم.ا

كما مت التطرؽ إُف الشخص اؼبعنوي يف قانوف اؼبياه من  بلؿ أنو" يتعُت على األشخاص الطبيعيُت أو اؼبعنويُت 
 3.ومية الطبيعية للمياه..."اػباضعُت للقانوف العاـ أو اػباص، واغبائزين على ر صة امتياز استعماؿ األمبلؾ العم

اؼبتعلق بتسيَت النفاايت وإزالتها ومراقبتها، حيث "  19-01كما قبد مساءلة الشخص اؼبعنوي يف قانوف 
ة مالية من عشرة آالؼ دينار إُف طبسُت ألف دينار كت شخص طبيعي أو معنوي يبارس نشاطا صناعيا ػػػاق  بغرامػػػػػيع

 .4أو إبنباؿ النفاايت اؽبامدة يف أي موقع غَت منصوص عليو"أو ذباراي أو حرفيا قاـ برمي 

من ى ا  33كما يف نفس القانوف قبد اؼبشرع اعبزائري اعًتافو ابلتعامت مع الشخص اؼبعنوي حيث نصت اؼبادة 
قانوف العاـ و يبكن للبلدية إسناد دفًت شروط مبوذجي تسيَت النفاايت إُف أشخاص معنويُت  اضعُت للػػػػػوف على أنػػػالقان

 5أو القانوف اػباص.

 الفرع الثالث: شروط ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي

على توفر ثبلث شروط، كانت قد حدد  اعبرائم اؼباسة ابلبيئة تقـو مسؤولية األشخاص اؼبعنوية  صوصا يف 
ة غبماية البيئة من األورويب فاقية من االت 09مكرر من قانوف العقوابت اعبزائري، وىو ما تامنتو اؼبادة  51بنص اؼبادة 

 بلؿ القانوف اعبنائي للدوؿ ابلتصديق على اإلجراءات البلزمة لوضع جزاءات جنائية وإدارية للشخص اؼبعنوي اؼبرتك  
 6عبريبة التلويث البيئي.

 وسنعاًف شروط قياـ مسؤولية الشخص اؼبعنوي اعبزائية من  بلؿ الشرط األوؿ وىو ارتكاب جريبة منصوص
(، والشرط الثآف ىو ارتكاب اعبريبة من شخص لو حق التعبَت عن إرادة الشخص )أوالعليها يف التشريع البيئي وذل  يف 

                                                           
 ،مرجع سابق.09-03من قانوف  18اؼبادة  -1
 .، مرجع سابق10-03من قانوف 92/3اؼبادة -2
 .12-05من قانوف اؼبتعلق ابؼبياه  67اؼبادة  -3
 من قانوف تسيَت النفاايت ومراقبتها وإزالتها،مرجع سابق. 56اؼبادة -4
 .من نفس القانوف33اؼبادة -5
 .88ص، مرجع سابق، ربينةتونسي ص-6
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والتطرؽ إُف موانع اؼبسؤولية يف  اثلثا(،(، والشرط الثالث ىو ارتكاب اعبريبة غبساب الشخص اؼبعنوي ))اثنيااؼبعنوي 
 (.)رابعااعبرائم اؼباسة ابلبيئة 

 ارتكاب جرمية منصوص عليها يف التشريع البيئيأوال: 

 نوع حىت يسهت للقاضي ربديدالبيئة،  ىلع لبلعتداء ـاجملر يراعى يف ى ا الشرط دقة ووضوح النص اعبنائي 
، حيث زبتلف النصوص اؼبقررة غبماية البيئة، وىي متفرقة بُت عدة قوانُت ولوائح اؽب اؼبقررة والعقوبة البيئية ةػػػػعبريبا
فبا يصع  اإلحاطة هبا صبيعا ، ألف اؼبشرع وسع من مبدأ شرعية التجرٔف إبقراره ؼببدأ اغبيطة  وال ي مفاده توفَت  يمية، تن

 1.اغبماية اعبنائية للبيئة بصورة مسبقة بغياب النص اعبنائي
 ذو طبيعة يكوف ضررا ما غالبا ال يو بيئي، ضرر وقوع عند أو اػبطر احتماؿ  صوصا ؼبا يتعلق األمر بوجود

مستمرة فبا هبعت من النص العقايب البيئي الصادر يف اؼبستقبت ساراي أبثر رجعي بغرض قمع االعتداء على البيئة وعدـ 
 2.سبكُت اعبآف من اإلفبلت من العقاب  

 اؼبتعلق ابلتنمية اؼبستدامة وضباية البيئة، حيث أكد دبقتااه 10-03وقد مت النص على مبدأ اغبيطة يف قانوف 
أف عدـ توفر التقنيات ن را للمعارؼ العلمية والتقنية، التعد سببا يف أت َت العمت بو وفق التدابَت الفعلية واؼبتناسبة للوقاية 

 3من  طر األضرار اعبسيمة اؼبارة ابلبيئة.

 اثنيا: ارتكاب اجلرمية من شخص لو حق التعبري عن إرادة الشخص ادلعنوي

نػػػصر أساسػػػي لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي، ويتامن ضرورة ربديد الشخص يعػػػد ىػػػػػ ا الشػػػػرط كع
أو األشخاص الطبيعيُت ال ين تعد أفعاؽبم صادرة عن الشخص اؼبعنوي، ويبكن إسناد اعبريبة اؼبرتكبة بواسطتهم، إضافة 

حيث ، 4يعي اؼبرتك  أو اؼبساىم يف اعبريبةإُف حبث أثر اؼبسؤولية اعبزائية للشخص اؼبعنوي على مسؤولية الشخص الطب
اؼبعنوي ببعض السلوكيات اػباطئة اؼباسة ابلبيئة عن طريق فبثليو واليت تقًتؼ ابظبو وغبسابو ، وى ا األمر  الشخصيقـو 

                                                           
 .109، مرجع سابق، ابموف لقماف-1
.177ص، ،مرجع سابقبشَت ؿبمػد أمُت-2
 .مرجع سابق، 10-03من قانوف 03اؼبادة -3
 كلية اغبقوؽ،  ـ البواقياؼبعنوية وتطبيقاهتا يف التشريع اعبنائي اعبزائري،م كرة مقدمة لنيت شهادة اؼباجستَت،جامعة أ لؤلشخاصاؼبسؤولية اعبنائية ، دػجبلي ؿبم-4

 .178،ص2006/2007قسم اغبقوؽ،، والعلـو السياسية
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قد ارتكبت من طرؼ شخص طبيعي لو عبلقة ابلشخص اؼبعنوي ويبل  حرية التعبَت عن  يتطل  إثبات أف اعبريبة البيئية 
 1. إرادتو والتصرؼ يف حدود ا تصاصاتو اؼبمنوحة 

كما اهر ا تبلؼ يف التشريعات على ربديد األشخاص الطبيعيُت ال ي يساؿ الشخص اؼبعنوي عن سلوكهم 
اإلجرامي فمنهم من اقتصر اؼبساءلة على أعااء وفبثلي الشخص اؼبعنوي، يف حُت كانت اؼبساءلة على اعبميع، وقبد أف 

ي أ   ابلتحديد الايق لؤلشخاص الطبيعية وال ين يكونوف ؿبت مساءلة وىم األشخاص ذوي األنبية يف اؼبشرع اعبزائر 
 2.اؼبنشأة

 اثلثا: ارتكاب اجلرمية حلساب الشخص ادلعنوي

إذا قاـ الشخص اؼبعنوي بتوكيت شخص طبيعي للقياـ بعمت معُت، وارتك  ى ا الوكيت جريبة التلويث البيئي 
ي، فاف ى ا األ َت يساؿ عن ى ه اعبريبة، حيث يعترب الوكيت دبثابة فبثت قانوٓف للشخص اؼبعنوي غبساب الشخص اؼبعنو 

وأفعالو تلزمو إذا توفرت صبيع شروط قياـ اؼبسؤولية اعبنائية واليت تصادؼ صعوابت عديدة تتمثت يف أف مطاردة 
 3األشخاص اؼبعنوية بسب  حجم الشركات وطبيعة التن يمات اػباصة هبا.

مكرر على أف مسؤولية الشخص  51يث قبد اؼبشرع اعبزائري قد نص يف قانوف العقوابت من  بلؿ اؼبادة ح
لحتو أو اؼبعنػػػػػوي اعبزائيػػػػة تكػػػػػوف إذا ارتكبت غبسابػػػػػػو، فالشخص اؼبعنػػػػػوي ال يساؿ إال على األفعاؿ اليت يتم ربقيقها ؼبص

 4 يقـو هبا الشخص الطبيعي غبسابو.لفائدتو، وال يساؿ عن األفعاؿ اليت

لكن ىناؾ من يرى أف اعبريبة  تقع على حساب الشخص اؼبعنوي عندما ترتك  األفعاؿ بغرض سَت أعماؿ 
الشخص اؼبعنوي وربقيق أغراضو حىت ولو َف ربصت فائدة ، وتطبيق ى ا الشرط بنجر عنو أنو حىت إذا تويف الشخص 

عنوي ال ربوؿ دوف متابعة الشخص اؼبعنوي عن اعبريبة اليت ارتكبها الشخص الطبيعي أو أزيلت أجهزة الشخص اؼب
 5.الطبيعي غبساب الشخص اؼبعنوي

                                                           
 .112ص، مرجع سابق، فيصت بو الفة-1
 .91ص، مرجع سابق، تونسي صربينة-2
 .174ص، مرجع سابقؿبمػد حسن الكندري، -3
 .103ص، مرجع سابق، بلي بولنوار-4
 .184ص، مرجع سابقبشَت ؿبمػد أمُت، -5
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 رابعا: موانع ادلسؤولية يف اجلرائم البيئية

تعد أسباب امتناع اؼبسؤولية اعبنائية اغباالت اليت تتجرد فيها اإلرادة من القيمة القانونية، فبل يعتد هبا القانوف وال 
توافر هبا الركن اؼبعنوي للجريبة، فهي أسباب شخصية تتصت ابعبآف وتفقده القدرة على التمييز أو اال تيار فيعد غَت ي

 1متحمت للمسؤولية اعبنائية.

فتنتفي اؼبسؤولية اعبنائية عن اعبآف إذا قاـ يف حقو مانع يناؿ من أىليتو اعبنائية، وىي تل  العوارض أو العقبات 
ف تقرير اؼبسؤولية اعبنائي، وترجع إُف لقصور يف القدرات العقلية أو لصغر السن، وقد أقرت كت التشريعات اليت ربوؿ دو 

 2.اعبنائيػػػػػػػػة وأوردت يف أحكامها على إعفاء اعبآف من اؼبسؤولية

وؿ دوف قياـ حيث أف مانع اؼبسؤولية ال يبحو عن الفعت صفة اعبريبة،كما ال يؤثر يف نتائجو الاارة ومن مث ال وب
 .3اؼبسؤولية واؼبطالبة ابلتعويض مقابت ربقق ى ا الارر

 و إُف اؼبوانع اؼبستحدثة، كالتاِف: ،وسنتطرؽ إُف من  بلؿ ى ا العنصر إُف موانع اؼبسؤولية التقليدية

 موانع ادلسؤولية التقليدية -/1

القوانػػػػُت، وىي األع ار القانونية اددة على سبيت  أغل ىي تل  األسبػػػػػػاب العامػػػػػػة اليت تشيػػػػػػػػػر إليػػػػػػها 
، حيث سنتطرؽ إُف صور موانع ى ه اؼبسؤولية ضمن ما 4اغبصر، ويًتت  على توفرىا قياـ اعبريبة وعدـ عقاب اعبآف

 يلي:

 أ/حالة الضرورة:

ة قوى طبيعية هتدد خبطر حبالة الارورة حالة الشخص ال ي ربيط بو ال روؼ واليت غالبا ما تكوف نتيج يقصد
ال يبكن التخلص منو إال ابرتكاب جريبة ، ولقد أ  ت أغل  التشريعات اعبزائية حالة اإلعفاء من اؼبسؤولية اعبزائية 

 5.عند ارتكاب اعبآف للجريبة استنادا إُف قياـ حالة الارورة لتجن   طر جسيم كاف على وش  الوقوع  

                                                           
 .439ص، مرجع سابق، يعادؿ ماىر األلف-1
.183ص، مرجع سابقحساـ ؿبمػد سامي، -2
 .155ص، مرجع سابق، عبد الستار يونس اغبمدوٓف-3
 .127ص، مرحع سابق، الفتٍت منَت-4
 .193ص، مرجع سابقبشَت ؿبمػد أمُت، -5
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لة الارورة كمانع للمسؤولية اعبزائية يف نصوص القانوف البيئي حيث نص على وقد أشار اؼبشرع اعبزائري إُف حا
انتفاء العقوبة على عن التدفق ؼبواد ؿبمولة على منت السفينة وال ي بررتو تدابَت اقتاتها ضرورة تفادي  طر جسيم 

 1وعاجت يهدد أمن السفينة أو حياة البشر أو البيئة.

 :القوة القاىرةب/ 

قوة طبيعية ىباع ؽبا اإلنساف وال يبكنو دفعها أو مقاومتها، وذبربه على ارتكاب فعت أو امتناع بصفة عامة ىي 
 2.ؾبـر قانوان وتبقى قوة طبيعية، وتكوف جسيمة حبيث تفقد اإلنساف اغبرية يف ذبن  الفعت ا ور

لقاىرة اغبادث الفجائي ال ي ال كما قبد من األسباب اؼبعفية من اؼبسؤولية اعبنائية ، والقريبة من مفهـو القوة ا
أنو ينفي عن اإلرادة وصف العمد أو إنباؿ الركن اؼبعنوي  يكوف لئلنساف د ت يف حدوثو واعترب الفقو اغبادث الفجائي

 3. للجريبة ومثالو انفجار منشأة بيئية أو احًتاقها 

 ادلوانع ادلستحدثة -/2

 مة جديدة يبكن إدراجها ضمن موانع اؼبسؤولية اعبنائية يدعو جان  من الفقو اعبنائي اغبديث إُف األ   أبن
يف جرائم تلويث البيئة ورغم قلة تطبيقاهتا، حيث قبد من بُت ى ه األن مة الًت يص اإلداري واعبهت ابلقانوف وسنتطرؽ 

 :اآليتإليهم ضمن 

 :الرتخيص اإلداريأ/

و قرار منشئ يًتت  عليو آاثر جديدة، تبدأ من ىو قرار من القرارات اإلدارية البسيطة ذات الكياف اؼبستقت، وى
اتريخ صدوره إُف غاية تنفي ه، مستمدا أنبيتو من النص القانوٓف ال ي يوج  اغبصوؿ عليو قبت البدء يف فبارسة نشاط 

                                                           
 ، مرجع سابق.10-03،من قانوف 97/03اؼبادة -1
 .191، مرجع سابق، صؿبمػد حسن الكندري-2
 .302ي بوعبلـ، مرجع سابق،صبوزيد-3
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لنشاط ، وغالبا ما تتوُف التشريعات ذات الصلة حبماية البيئة ربديد الشروط الواج  توفرىا ؼبنح الًت يص دبمارسة ا1معُت
 2مىت تعلق على مساس ابلصحة العامة أو بعناصر البيئة امية قانوان.

ويعد الًت يص اإلداري كمانع للمسؤولية اعبزائية العمت اؼبربر ال ي يستند إليو مرتك  جريبة التلويث البيئي، 
 اجملاري اؼبائية ويربر عملو على فيزيد نسبة الغازات اؼبقررة قانوان أو يتخلص من النفاايت واؼبواد اؼبلوثة بتصريفها يف

 .3الًت يص اؼبمنوح ل ا اشًتط القانوف حصوؿ ترا يص معينة قبت بدء النشاط عند استعماؿ اؼبواد اؼبلونة أو حيازهتا

 :/ اجلهل ابلقانونب

، العكستقتاي مع م التشريعات افًتاض علم الكافة ابلقانوف اعبنائي والقوانُت العقابية ابفًتاض ال يقبت إثبات 
ويرى جان  من ، 4إلقامة اغبجة فبل هبوز االعت ار كهت القانوف وذل  العتبار اؼبصلحة العامة كي ال ستعمت كوسيلة

الفقو أف افًتاض العلم ابلقانوف تدعمو اغبقائق يف كثَت من اغباالت، كما يب ؿ اؼبشرع سعيا لعلم اؼبخاطبُت عدة وسائت 
ة، ويقوؿ البعض أف اعتبار العلم ابلقانوف ىو حيلة ضرورية من أجت تطبيق اعبزاءات من بينها النشر يف اعبريدة الرظبي

فقد تامن قانوف العقوابت حاالت متنوعة إلعفاء مرتكيب األفعاؿ اجملرمة يف القوانُت البيئية اػباصة على ، 5العقابية
 اعتبارىا أفعاؿ مباحة.

قبيت االعتبارات االقتصادية، فاؼبنتج للنفاايت أو حائزىا ال  كما يعد التعامت دبرونة مع بعض اعبرائم البيئية من
يستطيع تفادي إنتاجها أو تثمُت نفاايتو فانو ملـز باماف إزالة ى ه النفاايت بطريقة بيئية عقبلنية وعلى حسابو 

ثت ى ه اؼبتعلق بتسيَت النفاايت قد تطرؽ ؼب 19-01، فنجد من قبيت ذل  أف اؼبشرع اعبزائري يف قانوف 6اػباص
سنوات ؼبستغلي  3اغباالت اليت يرجى منها إابحة بعض السلوكيات اجملرمة مؤقتا ومنها ما جاء يف مواده حيث يبنح مهلة 

                                                           
 .456ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي-1
 .472نوار مطر الزبيدي،مرجع سابق،ص-2
 .161ص، عبد الستار يونس اغبمدوٓف،مرجع سابق-3
 .198مرجع سابق،ص، جدي وانسة-4
 .462ص، مرجع سابق، عادؿ ماىر األلفي-5
 .102تونسي صربينة،مرجع سابق،ص-6
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سنوات ؼبستغلي اؼبنشآت اؼبوجودة ؼبعاعبة  5، كما أعطى اؼبشرع مهلة أقصاىا 1اؼبواقع اػباصة ؼبعاعبة النفاايت اؽبامدة
 2نزلية.النفاايت اػباصة والنفاايت اؼب

                                                           
 .مرجع سابق، 19-01نوف من قا 70اؼبادة -1
 من نفس القانوف.69اؼبادة -2
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 ادلبحث الثاين: تطبيقات قضائية لبع  اجلرائم البيئية يف اجلزائر
بعت ـبتلف العوامت اؼبؤثرة فأحياان يكوف الفرد مسانبا يف ى ا التزايد كشخص طبيعي ؼبا تتزايػػد اعبرائػػػػم البيئيػػػػػػة 

ا تبعو ذل  من تداعيات ونتائج على أو بعض اؼبنشآت واؼبصانع ذات البعد الصناعي واالقتصادي كشخص معنوي، وم
، فبا يؤدي إُف تدىورىا، فكلما كاف التشريع ؿبتوي وشامت للمخلفات واألضرار الناذبة البيئة زبلف آاثر سلبية عليها

بقوانُت ردعية ذات القوة اإللزامية واؼبتامنة ألشد األن مة العقابية فه ا يعطي على األقت سببا للحماية والردع بتخفيف 
دة األضرار، كما يبكن القوؿ ابف القااء يبكن أف يكوف وسيلة فعالة دبختلف معاعباتو للقاااي اؼبتمحورة حوؿ ػػػػػػح

البيئة، رغم وجود بعض النقائص والثغرات أحياان يف اؼبن ومة التشريعية، وعلى ى ا األساس سنحاوؿ القياـ بدراسة قانونية 
اؼباسة ابلبيئة  اصة ذات البعد االقتصادي، والتمعن يف اؼبن ومة التشريعية من لفحص طبيعة القاااي اؼبتعلقة ابعبرائم 

 بلؿ إسقاطها على اعبان  القاائي بدراسة بعض القاااي واؼبندرجة ربت أحكاـ قاائية للقااء اعبزائري بن رة ربليلية 
 وكجان  تقييمي.

كما سنتطرؽ إُف تقييم اعبوان    طلب األول (،)ادلوبطبيعة اغباؿ سنعاًف قانونيا جريبة هن  اؼبرجاف وذل  يف 
 )ادلطلب الثاين(. القاائية للجرائم البيئية وذل  يف
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 ادلطلب األول: منوذج دراسة قانونية جلرمية هنب ادلرجان

أضرار معتربة، دبقتاى أف ؽبا طابع  صوصي ىبتلف عن ابقي اعبرائم  عبرائم اؼباسة ابلبيئة يبكػػػػن أف تشكػػػػت ا
ليدية، فآاثرىا غَت متوقعة، فهي قد ربدث دبكاف وزبلف آاثرا دبكاف آ ر فهي عابرة للحدود، كما أف أركاهنا القانونية التق

غَت ؿبددة دبدة زمنية، فقد يطوؿ الارر ليتاح وتتبُت نتائجو، كما للجريبة البيئية أف تؤثر بشكت كبَت على االقتصاد أي 
على ثروة الدولة اؼبتاررة ومن بُت اعبرائم اؼبؤثرة على الثروة الوطنية ىي جريبة أف بعض مباذجها يشكت هتديدا مباشرا 

 هن  اؼبرجاف ودبا أف دراستنا تقتصر على اعبزائر فإننا كباوؿ اإلؼباـ دبختلف ما احتوت عليو ىاتو اعبريبة.

الستغبلؿ الثروات الطبيعية فاعبريبة البيئية ك ل  ذات بعد دوِف وذبدر اإلشارة ىنا أنو حىت بعض الدوؿ تتسابق 
اؼبوجودة يف أعاِف البحار، سواء كانت ثروات حيوانية أو نباتية أو حىت معدنية، وسبكن رعاايىا من ى ه الثروات واليت 

 1تار دبصاٌف الشعوب األ رى.

ق أالؼ كم يز ر الساحت اعبزائري بعدة ثروات وعلى رأسها اؼبرجاف يف مناط 10فعلى مساحة سبتد أكثر من 
مًت، وتعد ثروة ىامة  100منها سواحت القالة بوالية الطارؼ حيث الشعاب اؼبرجانية قريبة من السطح بعمق ال يتجاوز 

،كما يعمت األعواف اؼبكلفوف ومنها اعبمارؾ على ح ر كت بااعة يف نطاؽ اؼبنطقة 2يف حفظ التوازف البيئي البحري
 3ة اؼبارة ابيط البيئي.البحرية الغَت شرعية منها، وكت اؼبواد ا ور 

، مث التطرؽ إُف الفرع األول(ومن ى ا اؼبنطلق سنتطرؽ إُف اؼبرجاف كثروة طبيعية ذات بعد اقتصادي وى ا يف) 
 ) الفرع الثاين (.مكافحة جريبة هن  وهتري  اؼبرجاف يف القااء اعبزائري وى ا يف

                                                           
 اجستَت، كلية اغبقوؽجغري ؼبياء، الن اـ القانوٓف الستغبلؿ ثروات قيعاف البحار وايطات  ارج حدود الوالية الوطنية للدوؿ، م كرة مقدمة لنيت شهادة اؼب-1

 . 22، ص2015/2016جامعة اال وة منتوري قسنطينة،  والعلـو السياسية،قسم اغبقوؽ،
على موقع النهار اوف الين يبكن االطبلع على الرابط التاِف  24/02/2008د بن كموخ، شبكات هن  وهتري  اؼبرجاف ابلقالة، مقاؿ منشور يـو ػؿبم-2

www.ennaharonline.com 22.45على الساعة  09/05/2019مت االطبلع يـو . 
، 2015، جامعة تيارت 04حة هتري  اؼبواد اؼبارة ابلبيئة، ؾبلة البحوث العلمية يف التشريعات البيئية، ع بوشي يوسف، دور اعبمارؾ اعبزائرية يف مكاف-3
 .21ص
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 الفرع األول: ادلرجان كثروة طبيعية ذات بعد اقتصادي

 رب اؼبرجاف من النشاطات الفرعية لنشاط الصيد البحري، ورغم ذل  فاف ؾباؿ إنتاجو ونوع الوسائت اؼبستعملةيعت
 الستخراجو ذبعلو ينتمي للقطاع، وىو عبارة عن حيواف بري ينتمي إُف عائبلت ؾبوفة البطن، حيث يعيش يف صباعات

كما أف مبوه بطيء   ،سم 40ا ػػػت طوؽبػػػػػَتات يصػػػػػػت شجػػػػػػو يف شكػػػػػػمًت، وينم 200ت ػػػػػػق يصػػػػػػة على عمػػػػػػػاه الن يفػػػػابؼبي
 1ملم سنواي. 8إذ ال يتجاوز 

كما يعد اؼبرجاف أحد أشهر األحجار الكريبة ابلرغم من أنو ال يعد من اؼبواد اؼبعدنية، بت يعترب من اؼبواد اغبيوانية 
صناعة اغبلي، حيث يتكوف من مادة كربوانت الكالسيـو واؼبادة اؼبرجانية اغبمراء يف  العاوية وىو اؼبادة األكثر قدما يف

 2اؽبيكت الصل  وتتكوف من شويكات دقيقة يفرزىا حيواف اؼبرجاف.

كما يعترب اؼبرجاف عملية مرحبة بسب  ارتفاع أسعاره يف األسواؽ العاؼبية، ن را الستخدامو يف اؼبستحارات 
اعبزائر على ثروة مرجانية معتربة إال أف إنتاجو ؿبدود وؿبصور غالبا يف منطقة القالة والية الطارؼ،  الطبيعية، ورغم توفر
 1990.3و1986طن سنواي بُت سنيت  10بعد أف كاف يقارب 

ومن أكثر اعبرائم االقتصادية هتديدا  ،وشكت هتري  ى ه اؼبادة الثمينة ربداي مستمرا لؤلن مة اؼبالية واالقتصادية
ات اجتماعية ثقافية صحية و اصة ػػػػػدة مستويػػػػػػػمة على عػػػػػػػػػار و يػػػػهري  آثػػػػف التػػػػػٍت، حيث ىبلػػػػاد الوطػػػػقتصلبل

 4األمنية،  صوصا يف ات ارتباطها أبشكاؿ أ رى للجريبة اؼبن مة كتهري  العملة الصعبة وتبييض األمواؿ.

ة لوالية الطارؼ ـبالفات الصيد البلشرعي للثروة اؼبرجانية ما بُت سنيت ػػػػؼبعنياٌف اػػػػػلت اؼبصػػػػػث سجػػػػػحي
ك ل  إُف اغبيازة الغَت شرعية آللة الصيد ا ورة، حيث الح نا زايدة تدرهبية يف عدد اؼبخالفات 2002-2018

 04دبعدؿ  2003سنة حيث اقتصرت على تسجيت ـبالفة وحيدة، وزادت اؼبخالفات  2002اؼبرتكبة بداية من سنة 
ـبالفة ابلنسبة لتل  الفًتة، مث  18دبعدؿ  2006، وبلغت زايدة قصوى سنة 2004ـبالفات سنة  07ـبالفات، تلتها 

ـبالفات مسجلة، لتصت إُف أعلى  05اُف 7وتراوحت ما بُت  2008و 2007سرعاف ما تناقصت اؼبخالفات لسنيت 

                                                           
، م كرة مقدمة لنيت شهادة 2010/2000د رضا، انعكاسات السياسة الفبلحية على تطور قطاع الصيد البحري يف اعبزائر  بلؿ الفًتة ػبن الغة ؿبم -1

 .68.ص03،2012/2013القتصادية، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر اؼباجستَت يف العلـو ا
 .76،ص2017، نوفمرب األغواطجامعة ، 27،ؾبلة العلـو االجتماعية،ع وآلياسبكافحتو(د كرٔف فروبة،هتري  اؼبرجاف )عواملو، آاثره، ػقراس رضبة، ؿبم-2
 .68د رضا، مرجع سابق، صػبن الغة ؿبم -3
 .76د كرٔف فروبة، مرجع سابق، صػقراس رضبة، ؿبم-4
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الح نا البفاض يف عدد  2010، وبد وؿ سنة 2009ـبالفة سجلت سنة  31نسبة ارتفاع طيلة الفًتة السابقة دبعدؿ 
ـبالفة  31إُف  14، وبقيت اؼبخالفات تًتاوح ما بُت 2011ـبالفة سنة  14ـبالفة، تلتها  21اؼبخالفات اؼبسجلة ب 

 ـبالفات إُف 06، كما سجت البفاض وثبات واضحُت يف السنوات األ َتة دبعدؿ 2015كزايدة قصوى سجلت سنة 
 1سنة. 2018غاية 

ـبالفة للصيد البلشرعي ؼبادة اؼبرجاف وما يبكن  206، 2018-2002ومت تسجيت كمجموع لسنوات 
مبلح تو أف عملية التهري  قد شهدت ت ب اب يف عدد اؼبخالفات اؼبرتكبة رغم أف ى ا اجملموع يبدو ضئيبل طيلة ىاتو 

عية اإلجراءات اؼبتخ ة يف شاف مكافحة التهري  و اصة مادة سنة، فردبا يرجع ذل  إُف نو  16ة دبدة ػػػػاإلحصائي
اؼبرجاف، رغم ذل  تبدو عملية التهري  صعبة اؼبراقبة ووبتمت اإلفبلت من الرقابة نتيجة لتواطئ العديد من الشبكات 

من اؼبراقبة اإلجرامية  اصة تل  اؼبرتبطة دبجاؿ دوِف تعمت يف شكت  بلاي وك ل  التخطيط اؼبمنهج لكيفية اإلفبلت 
أف  شأنوالدورية للجهات اؼبختصة، كما يوجد أفراد متواطئُت مع ىاتو الشبكات تسهت ؽبم عملية التهري  وى ا من 

 هبعت من ىاتو اؼبادة اغبيوية عرضة لبلنقراض.

فاالنعكاس الدوِف اػبطَت قد شهد تطورا يف عملية التهري  كاستعماؿ قارورات الغوص اغبديثة، إضافة إُف 
سنة الفارطة ويتم بيعو  20قنطار طيلة  100تحداث طرؽ الستعماؿ ى ه اؼبادة ألغراض حربية إذ مت هتري  أزيد من اس

لعدة بلداف منها الوالايت اؼبتحدة األمريكية اليت تستغلو لصناعة مسامَت الصواريخ وغَتىا من القطع اليت ترك  للمركبات 
 2اغبربية.

اؼبعدؿ  08-15قانونية ؼبكافحة جريبة هتري  اؼبرجاف حيث جاء قانوف رقموقد أوجد اؼبشرع اعبزائري نصوص 
، بعدة إجراءات تن يمية هتدؼ إُف التسيَت العقبلٓف لعملية 11-01واؼبتمم لقانوف الصيد البحري وتربية اؼبائيات رقم 

شخاص الطبيعيُت من صيد اؼبرجاف بواسطة ذبهيزات وأن مة غوص مبلئمة ويف مناطق صيد معرفة مع منح امتياز لؤل
،كما أشار اؼبشرع يف ذات القانوف على أنو يتعُت على 3جنسية جزائرية وألشخاص معنويُت اػباضعُت للقانوف اعبزائري 

                                                           
ماي 28، 2018-2002مديرية الصيد البحري واؼبوارد الصيدية، والية الطارؼ، إحصائيات مقدمة ؼبخالفات الصيد البلشرعي للثروة اؼبرجانية مابُت سنيت -1

 .260صأن ر اؼبلحق ،2019
، يبكن االطبلع 2017فيفري 03اغبربية االمريكية، مقاؿ صحفي منشور على موقع اؼبرصد اعبزائري جريدة الفجر، مرجاف جزائري لبلستعماؿ يف الصناعة -2

 .10:30.على الساعة 09/06/2019يـو االطبلع ، www.marsadz.comعلى الرابط التاِف:
اؼبؤرخ  11-01واؼبتمم للقانوف  ؿ، اؼبعد2015 أفريت 02اؼبؤرخ يف  08-15ابلقانوف  11-01من القانوف 36اؼبتامنة تعديت أحكاـ اؼبادة  09اؼبادة  -3
 .9، ص18 ع، 2015أفريت  08ج ر الصادرة يف ،اؼبتعلق ابلصيد البحري وتربية اؼبائيات 2001يوليو  03يف 
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 رابف سفينة صيد اؼبرجاف:

 مس  سجت  اص ابلغوص. -
 متء تصريح موجز  اص ابؼبرجاف اؼبصطاد. -
اوز اغبصة السنوية اؼبر ص هبا يف حدود نس  مئوية ؿبددة احًتاـ اغبصة السنوية اؼبر ص هبا، كما يبكن ذب -

 2،وال ير ص بتصدير اؼبرجاف إال مصنعا.1عن طريق التن يم

 3كما زباع حيازة وحركة اؼبرجاف اػباـ وشبو اؼبصنع لسند يربر اغبيازة القانونية والتتبع اػباص بو.

رد الصيدية بطريقة تامن ديبومتها، وتقلت من أتثَت كما عمد اؼبشرع إُف التأكيد على االستغبلؿ العقبلٓف للموا
 ، وذل  حرصا منو على ضباية الثروة البحرية.4نشاط الصيد البحري على البيئة

أشهر إُف سنة واحدة وبغرامة  06وأوجد اؼبشرع عقوابت ردعية غبماية اؼبرجاف من ذل  أنو يعاق  ابغببس من 
ؽب ا  36ر، كت من يبارس صيد اؼبرجاف بدوف امتياز  رقا ألحكاـ اؼبادة مبليُت دينار إُف عشروف مليوف دينا 10من 

 5القانوف.

مليوف دينار، عبلوة  20مبليُت دينار إُف  10سنوات وبغرامة من  05سنوات إُف  03كما عاق  ابغببس من 
 6من ى ا القانوف. 1مكرر  36على مصادرة اؼبنتوج كت من يصدر اؼبرجاف اػباـ أو شبو اؼبصنع  رقا ألحكاـ اؼبادة 

وبنفس العقوبة أوقع اؼبشرع اعبزائري كزاء كت من وبوز مرجاان  اـ أو شبو مصنع ويقـو بنقلو دوف السند ال ي 
 7من ى ا القانوف. 02مكرر  36يربر اغبيازة القانونية والتتبع اػباص بو  رقا ألحكاـ اؼبادة 

                                                           
 ،مرجع سابق.08-15مكرر من القانوف  36، ابؼبادة 11-01اؼبتامنة تتميم أحكاـ القانوف  10اؼبادة  -1
 فس القانوف.من ن 01مكرر  36اؼبادة  -2
 من نفس القانوف. 02مكرر  36اؼبادة -3
 من نفس القانوف.02اؼبادة  -4
 من نفس القانوف. 01مكرر 102اؼبادة  -5
 من نفس القانوف.03مكرر 102اؼبادة  -6
 ، مرجع سابق.08-15من القانوف  04مكرر  102اؼبادة  -7
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لثروة البحرية اعبزائرية أشار اؼبشرع اعبزائري إُف اؼبعاقبة ويف إطار مكافحة اإلجراـ العابر للدوؿ وال ي يهدد ا
مليوف دينار، كت أجنيب ثبتت إدانتو  20مبليُت دينار إُف  10سنوات، وبغرامة من  05سنوات إُف  3ابغببس من 

 دبمارسة صيد اؼبرجاف بصفة غَت قانونية يف اؼبياه اػباضعة للقااء الوطٍت.

تصة حبجز السفينة ومصادرة اؼبعدات اؼبوجودة على متنها أو ا ورة واؼبرجاف حيث أتمر اعبهة القاائية اؼبخ
 1اؼبصطاد، وك ا إتبلؼ اؼبعدات ا ورة عند االقتااء.

 60مليوف دينار إُف  30سنوات، وتشدد الغرامة من  05سنوات إُف  03ويف حالة العود يعاق  ابغببس من 
يب ثبتت إدانتو دبمارسة صيد اؼبرجاف بطريقة غَت قانونية يف اؼبياه اػباضعة للقااء ػػػجنت أػػػػري، كػػػار جزائػػػػوف دينػػػملي

 2الوطٍت، عبلوة على مصادرة السفينة اليت ارتكبت بواسطتها اؼبخالفة.

، حيث يتم صيد اؼبرجاف وفقا 231-15كما حدد كيفيات وشروط صيد اؼبرجاف عن طريق اؼبرسـو التنفي ي 
وبدد اغبصص اؼبر ص بصيدىا، واؼبناطق والفًتات وعدد اؼبستغلُت اؼبقبولُت ابلنسبة لكت مساحة لربانمج استغبلؿ 

استغبلؿ كما يتعُت على صاح  االمتياز احًتاـ اغبصة السنوية لصيد اؼبرجاف، وأنو يبكن ذباوز اغبصة اؼبر ص هبا يف 
 3زير اؼبكلف ابلصيد البحري.حدود نس  مئوية معينة، وتطبق أحكاـ ى ه اؼبادة دبوج  قرار من الو 

كما تتوُف اؽبيئة اؼبكلفة ابلتنمية اؼبستدامة للصيد البحري وتربية اؼبائيات واليت تدعى "الوكالة " متابعة تنفي  دفًت 
 4الشروط اؼبتعلق ابستغبلؿ اؼبرجاف.

فبارسا للغوص وحدد ى ا اؼبرسـو الوسيلة اليت يصطاد هبا اؼبرجاف وىي اؼبطرقة، وأدرج أف يكوف الصياد 
، مكاف إنزاؿ اؼبرجاف اؼبصطاد يف مساحة االستغبلؿ اليت تقع يف اؼبنطقة 2016، كما حدد القرار الصادر سنة 5اًتؼ

                                                           
 من نفس القانوف. 06مكرر  102اؼبادة  -1
 من نفس القانوف. 07 مكرر 102اؼبادة  -2
أوت  30شروط وكيفيات فبارسة صيد اؼبرجاف، ج ر الصادرة يف  د، وبد2015أوت  21اؼبؤرخ يف  231-15، من اؼبرسـو التنفي ي رقم 02اؼبادة  -3

 .04، ص47، ع 2015
.04اؼبادة  -4  من نفس اؼبرسـو
 .من نفس اؼبرسـو 7، 6اؼبواد:  -5
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الشرقية على مستوى ميناء القالة فقط، كما حدد اؼبنطقة الغربية على مستوى ميناء بوديس لوالية جيجت، وعلى مستوى 
 1.ميناء سطورا بوالية سكيكدة فقط

 كما جاء يف قرار آ ر أنو يتم صيد اؼبرجاف ابلتناوب وفقا لربانمج االستغبلؿ ال ي وبدد:
 اغبصص اؼبر ص بصيدىا.-
 مناطق صيد اؼبرجاف.-
 2الفًتات وعدد اؼبستغلُت اؼبقبولُت ابلنسبة لكت مساحة استغبلؿ. -

كت عملية صيد للمرجاف، كما   كما هب  على رابف السفينة أف يبس  بصفة منت مة، سجت الغوص وملئو بعد
 3هب  االحتفاظ بو بصفة دائمة على منت السفينة.

، وال ي وبدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسل  اؼبرجاف 2017كما جاء القرار الوزاري اؼبشًتؾ سنة 
إُف غاية ربويلو وك ا اػباـ ونص اؼبصنع، ويقصد بتتبع اؼبسل  إعادة التشكيت اؼبادي لتاريخ اؼبرجاف اؼبصطاد من  إنزالو 

تسويقو، ويسند جهاز تتبع مسل  اؼبرجاف إُف الوكالة الوطنية للتنمية اؼبستدامة للصيد البحري ابلتنسيق مع الوكالة 
 4الوطنية لتوزيع وربويت ال ى  واؼبعادف الثمينة األ رى.

، 2018الوزاري اؼبشًتؾ سنة  ومت استحداث اللجنة الية للتحقق من اؼبرجاف وتن يمها وسَتىا دبوج  القرار
حيث تكلف اللجنة برفع األ تاـ بعد إنزاؿ اؼبرجاف اؼبصطاد والتحقق منو، وأ   صورة عن كت حصة، كما ربجز  
 5كميات اؼبرجاف اؼبصطاد واليت تفوؽ النس  اؼبئوية اؼبر ص بتجاوزىا، وتقـو إبعداد ؿبار التحقق من اؼبرجاف اؼبصطاد.

ات تتبع اؼبرجاف من  بلؿ التصريح اؼبوجز، حيث يبنح التصريح اؼبوجز بصيد اؼبرجاف وجاء قرار من م إلجراء
 1رقما قبليا ويتامن مسبقا  تم الوكالة الوطنية للتنمية اؼبستدامة للصيد البحري وتربية اؼبائيات.

                                                           
 .20، ص23، ع 2016أفريت  13، وبدد كيفيات فتح مساحات استغبلؿ اؼبرجاف، ج ر الصادرة يف 2016جانفي  13يف ، من القرار اؼبؤرخ 05اؼبادة  -1
، 23، ع 2016أفريت  13، ادد لشروط وكيفيات إعداد برانمج استغبلؿ اؼبرجاف، ج ر الصادرة يف 2016جانفي  13، من القرار اؼبؤرخ يف 02اؼبادة  -2
 .19ص

، 23، ع 2016أفريت  13، ادد لعناصر سجت الغوص وؿبتواه الستغبلؿ اؼبرجاف، ج ر يف 2016جانفي  13القرار اؼبؤرخ يف  ن، م2،3اؼبواد  -3
 .21ص

مارس  15، وبدد جهاز تتبع مسل  اؼبرجاف اػباـ ونص اؼبصنع، ج ر الصادرة يف 2017جانفي  16من القرار الوزاري اؼبشًتؾ، اؼبؤرخ يف  2،3اؼبواد  -4
 .13، ص17، ع2017

، اؼبتامن إنشاء اللجنة الية للتحقق من اؼبرجاف وتن يمو وسَته، ج ر الصادرة يف 2018فيفري  11، من القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف 06اؼبادة  -5
 .19، ص22 ع، 2018أفريت 18

 .23، ص74، ع 2018أفريت  22بصيد اؼبرجاف، ج ر الصادرة يف  ، ادد لكيفيات التصريح اؼبوجز2018يونيو  06من القرار اؼبؤرخ يف  03اؼبادة  -1
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ؿبطة اؼبصلحة  ويبؤل التصريح اؼبوجز من طرؼ رابف السفينة، فور شحن اؼبرجاف اؼبصطاد على متنها، ويسلم إُف
الوطنية غبراسة السواحت، فور رسو السفينة دبيناء اإلنزاؿ اؼبعُت وقبت وضع اؼبرجاف اؼبصطاد ربت األ تاـ يف الصندوؽ أو 

 1الصناديق اؼبخصصة ؽب ا الغرض.

 ، لكيفيات بيع وشراء اؼبرجاف اػباـ، حيث تعطى اؼبوافقة2018كما عاًف القرار الوزاري اؼبشًتؾ الصادر سنة 
لبيع وشراء اؼبرجاف اػباـ، بعد التحقق منو على مستوى الوكالة الوطنية لتحويت وتوزيع ال ى ، كما تقـو ى ه األ َتة 
إبرساؿ كت ثبلثي للوزراء اؼبكلفُت ابلصيد البحري والصناعات التقليدية واؼبناجم واؼبالية، اغبصائت اؼبتعلقة بكميات 

 2 ي مت اقتناؤه وبيعو.اؼبرجاف اؼبتحقق منو اػباـ واوؿ ال

 الفرع الثاين: مكافحة جرمية هنب وهتريب ادلرجان يف القضاء اجلزائري

بعد تطرقنا يف الدراسة السابقة ألنبية اؼبرجاف ومدى التأثَت على ى ه اؼبادة الثمينة من  بلؿ ااىرة التهري  
ؼبتخ ة واليت هتدؼ إُف اغبد من هتري  وهن  اؼبؤدي إُف إضعاؼ االقتصاد الوطٍت، والتطرؽ إُف اإلجراءات اإلدارية ا

اؼبرجاف من  بلؿ التشريع اعبزائري وماجاد بو من نصوص قانونية، ارأتينا ؼ دراستنا ىاتو إُف فحص اؼبن ومة القانونية 
 اعبزائرية وما تعاملت بو من أحكاـ قاائية خبصوص هتري  وهن  اؼبرجاف وعن كيفية تعامت اؼبشرع اعبزائري مع جريبة

 هن  اؼبرجاف كجريبة من اعبرائم البيئية ذات التأثَت على االقتصاد الوطٍت.

وعلى ى ا األساس سنحاوؿ التطرؽ إُف أىم األحكاـ الصادرة عن ااكم ذات اال تصاص بتحليلنا ؼبا تامنتو 
 من جزاءات وعليو سنبدأ كملة من األحكاـ:

 ة وجنحة صيد ادلرجان دون رخصة:متابعة النيابة لقضية جنحة حيازة مادة حمظور  -/1

 :بيان وقائع الدعوى -أ

، كنحة حيازة مادة ؿب ورة قصد 08/07/2015حيث أف اؼبتهمُت متابعوف من طرؼ النيابة الرتكابو بتاريخ 
أشخاص وابستعماؿ وسيلة نقت وجنحة صيد اؼبرجاف دوف ر صة وجنحة جهاز كشف اؼبواقع  03هتريبها أبكثر من 

 دوف ر صة.
                                                           

 من نفس القرار. 04اؼبادة  -1
 2019جانفي  23، ادد لشروط وكيفيات بيع وشراء اؼبرجاف اػباـ، ج ر الصادرة يف 2018أوت  20من القرار الوزاري اؼبشًتؾ، اؼبؤرخ يف  7،11اؼبواد -2
 . 25، ص05ع 
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أف الوقائع تتعلق بابط عناصر البحرية جملموعة من األشخاص، بعد رصد حركة مشبوىة لقاربُت  شبيُت   حيث
غطاسُت بلباس  3كاان متواجدين من القرب من بعاهما البعض، وبعد التد ت وأثناء عملية التفتيش صعد للسطح 

 الغطس وقارورات األوكسجُت، من بينهم أجان .

اقشات اليت دارت كلسة ااكمة فاف اعبنح اؼبتابعُت هبا قائمة يف حقهم، بعد أف مت وبعد دراسة اؼبلفات واؼبن
ضبطهم يقوموف ابلصيد ربت اؼباء مرتدين ابعًتافهم ألبسة الغوص وقارورات األوكسجُت دوف أي ر صة، وعلى منت 

اؼبرجاف من قاع البحر ابالستعانة قارب غَت مسجت لدى اإلدارة البحرية، وىو مايعزز الدليت أهنم كانوا يقوموف بصيد 
 دبتهمُت آ رين، حيث بعد مبلحقتهم قاموا برمي كميات من اؼبرجاف اػباـ اؼببلت.

 وأماـ ثبوت اعبـر يف حقهم فقد سبت إدانتهم، مع األمر دبصادرة صبيع اؼبعدات.

 منطوق احلكم: -ب

 :يف ادلوضوع -

أشخاص وابستعماؿ وسيلة نقت طبقا للمادة  3بها أبكثر من إدانة اؼبتهمُت كنحة حيازة مادة ؿب ورة قصد هتري
اؼبتعلق دبكافحة التهري ، وجنحة صيد اؼبرجاف دوف ر صة طبقا للمادة  05/061من األمر  02،03،12

 76اؼبتعلق ابلربيد واؼبواصبلت وجنحة بناء سفينة دوف ر صة طبقا للمادة  2003/ 03من قانوف  131،132،134
لبحري اؼبعدؿ واؼبتمم، وعقااب ؽبم اغبكم عليو بعاـ حبس انف ، مع حكم الرباءة ألحدىم طبقا للمادة من قانوف الصيد ا

 ، من قانوف اإلجراءات اعبزائية.364

 يف الدعوى اجلبائية: -

 مصادرة البااعة اجوزة تبعا ار اغبجز ووصت التسليم.

 :يف الدعوى ادلدنية-

 1يدفعوا تعوياا إصباليا إلدارة الصيد البحري قدره عشرة مليوف دينار. إلزاـ اكـو عليهم ابلتاامن أبف

                                                           
 .3،ص59، ع 2005أوت  28،اؼبتعلق دبكافحة التهري ، ج ر الصادرة يف 2005أوت  23خ يف اؼبؤر  05/06أمر رقم -1
 .يف قاية صيد اؼبرجاف دوف ر صةحكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية،  -1
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وفبا يبكن مبلح تو يف ى ه القاية أنو رغم تعدد التهم اؼبنسوبة إال أف العقوبة اليت قررت َف تكن تساير حجم 
تقاي ابؼبعاقبة على أفعاؿ  05/06من األمر  12، فاؼبادة  ما اقًتفوهاعبرائم اؼبرتكبة فمدة عاـ حبس انف  ال توازف جـر 
مرات ؾبموع قيميت  10سنة وبغرامة تساوي  20سنوات إُف  10التهري  ابستعماؿ أي وسيلة نقت ابغببس من 

 1البااعة اؼبصادرة ووسيلة النقت.

 متابعة النيابة لقضية جنحة حيازة مادة ادلرجان: -/2 

 بيان وقائع الدعوى:  -أ

راؽ ملف الدعوى للمتهم )س.ع( أنو مت ضبط اؼبتهم وحبيازتو كمية حيث ثبت من  بلؿ االطبلع على أو  
مادة ؿباورة حارا مطلقا يف  06/05من األمر  10غراـ من مادة اؼبرجاف وال ي يعترب طبقا للمادة  25مقدرة ب 

وف اعبمارؾ من قان 258النطاؽ اعبمركي، وفقا للمحار ارر من طرؼ أفراد الدرؾ الوطٍت اؼبخولُت طبقا لنص اؼبادة 
من  281وأف ربججو أبنو وجدىا مرمية بُت الصخور، واف ذل  حبسن نيتو، حيث الىبوؿ حيازهتا طبقا لنص اؼبادة 

 بعناصرىا ؾبتمعة جنحة حيازة مادة ؿب ورة قصد هتريبها، حيث تعُت إدانة اؼبتهم وعقابو. ما يكوف، وى ا 2قانوف اعبمارؾ

 5مكرر  53ائية للمتهم أنو غَت مسبوؽ قاائيا طبقا لنص اؼبادة كما ثبت من  بلؿ صحيفة السوابق القا
من قانوف اإلجراءات  592ارأتت اكمة إفادتو ابل روؼ اؼبخففة مع جعت العقوبة موقوفة التنفي  طبقا لنص اؼبادة 

 اعبزائية.

 منطوق احلكم:-ب
 :يف الدعوى العمومية -

 اؼبتعلق دبكافحة التهري . 05/06من األمر 16و10و02د إدانة اؼبتهم بشهرين حبس غَت انف ة طبقا للموا
 :يف الدعوى اجلبائية -

 1دج مع مصادرة البااعة اجوزة. 1500إلزاـ اكـو عليو أبف يدفع إلدارة اعبمارؾ غرامة جبائية تساوي 

                                                           
 ، مرجع سابق.05/06، من األمر 12اؼبادة  -1
، ج 2017فيفري  16، اؼبؤرخ يف 04-17اؼبعدؿ واؼبتمم ابلقانوف  1979يوليو  21اؼبؤرخ يف  07-79اؼبعدلة واؼبتممة من قانوف رقم  281تنص اؼبادة  -2

 ، تنص أبنو ال هبوز للقاضي تربئة اؼبخالفُت استنادا إُف نيتهم وال زبفيض الغرامات اعببائية.03، ص11، ع 2017فيفري  19ر الصادرة يف 
 .قصد هتريبهامادة اؼبرجاف ، يف قاية جنحة حيازة 28/03/2016حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -1
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 من قانوف اعبمارؾ تنص عن عدـ زبفيض الغرامة اعببائية. 281ويبلحظ أف نص اؼبادة 

قيمة الغرامة تبدو رمزية مع االستناد إُف ال روؼ اؼبخففة يف عقوبة اغببس كاف من األجدر توقيع يبلحظ أف 
 غرامة أكرب

 متابعة النيابة لقضية حيازة مادة ادلرجان دون سند يثبت احليازة القانونية: -/3

 بيان وقائع الدعوى: -أ

مت ضبط اؼبتهمُت وحبيازهتم كمية حيث ثبت للمحكمة من  بلؿ االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى أنو 
اؼبتعلق ابلصيد البحري مادة  15/18للقانوف  02مكرر 32غ من مادة اؼبرجاف اػباـ، وال ي يعترب طبقا للمادة 680

ؿب ورة عن اغبيازة إال بسند قانوٓف، وأنو وفقا للمحار وال ي تامن ضبط اؼبتهم وبوز الكمية دوف سند قانوٓف استناًد 
لصريح أماـ الابطية القاائية أبف اؼبادة اليت حبوزتو من مادة اؼبرجاف اػباـ، وى ه األفعاؿ بعناصرىا اجملتمعة إُف اعًتافو ا

 من قانوف الصيد البحري. 04مكرر102تشكت إدانة واؼبعاق  عليها ابؼبواد 

عدة قوانُت إُف  حيث أنو من اؼبقرر قانوان أنو يوصف الفعت الواحد ال ي ىباع التكييف القانوٓف للجريبة من
التكييف القانوٓف ال ي وبتمت الوصف األشد، وعليو تكفي إدانة اؼبتهم كنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف يثبت 
اغبيازة القانونية، ويتعُت التصريح برباءتو من جنحة ؿباولة التهري ، وارأتت اكمة إفادة اؼبتهم ب روؼ التخفيف طبقا 

من قانوف اإلجراءات  592من قانوف العقوابت، مع جعت العقوبة موقوفة التنفي  طبقا للمادة  04مكرر 53للمادة 
 اعبزائية كوف اؼبتهم َف يسبق اغبكم عليو بعقوبة اغببس.

 منطوق احلكم:-ب

 يف الدعوى العمومية:-

من  04مكرر  102عليو ابؼبواد إدانة اؼبتهم كنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند يثبت اغبيازة القانونية الفعت اؼبعاق  
 دج غرامة انف ة.30.000قانوف الصيد البحري وعقااب لو اغبكم عليو بشهرين حبس غَت انف  و
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 يف الدعوى ادلدنية:-

 1طبسوف ألف دينار جزائري تعوياا عن الارر. بلغإلزاـ اكـو عليو بدفع م

 ن دون حيازة قانونية ودون قرار امتياز: متابعة النيابة لقضية جرم التهريب وجنحة مادة ادلرجا -/4 

 بيان وقائع الدعوى: -أ

غراـ من  230حيث ثبت للمحكمة من  بلؿ االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى ضبط اؼبتهمُت حبيازهتم  
اؼبتعلق دبكافحة التهري  مادة ؿب ورة حارا  06/05من األمر  10مادة اؼبرجاف اػباـ، وال ي يعترب طبقا لنص اؼبادة 

مطلقا عن اغبيازة يف النطاؽ اعبمركي وفقا للمحار ارر من قبت أفراد الدرؾ الوطٍت، كما أهنم صرحوا معًتفُت أبهنم 
 على سند قانوٓف أو عقد امتياز. ال وبوزوفقاموا بصيد الكمية من البحر وأهنم 

ا وجنحة حيازة مادة حيث أف ى ه األفعاؿ تكوف بعناصرىا ؾبتمعة جنحة حيازة مادة ؿباورة قصد هتريبه
 10من قانوف الصيد البحري، واؼبادة  04مكرر  102اؼبرجاف دوف سند قانوٓف ودوف قرار امتياز واؼبعاق  عليو ابؼبواد 
 من قانوف مكافحة التهري ، وب ل  يتعُت إدانة اؼبتهمُت وعقاهبم.

 منطوق احلكم:-ب

 يف الدعوى العمومية:-

حة حيازة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف ودوف قرار امتياز، ابغبكم عليهم بعاـ حبسا إدانة اؼبتهمُت كنحة التهري  وجن
 دج غرامة انف ة.500.000انف ا و

 يف الدعوى اجلبائية:-

 1دج مع مصادرة البااعة اجوزة. 13800إلزاـ اكـو عليهم بدفع غرامة جبائية مقدرة ب 

                                                           
، ص (21، يف قاية حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند يثبت اغبيازة القانونية، طالع اؼبلحق رقم )23/01/2017حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -1

256. 
 قرار امتياز.حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، يف قاية جنحة التهري  وجنحة حيازة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف ودوف  -1



اجلزائية يف اجلرائم البيئية اثراآل                                                                                           الفصل الثاين  

 

200 

 

، أنو رغم حيازة اؼبتهم لكمية أقت 1يف اغبكم السابق أعبله وفبا يبكن مبلح تو أف اعبزاء اؼبقرر من قبت القااء
غراـ(، إال أف العقوبة كانت أشد ومن بُت أسباب تشديد العقوبة أهنا ترجع إُف  230من الكمية اؼبعاعبة يف ى ا اغبكم )

 أف اؼبتهم رغم حيازتو كمية قليلة لكنو متابع كـر التهري  وى ا ما يفسر سب  تشديد العقوبة.

 ل  فبا يبكن مبلح تو أف اعبرائم اؼبتابع فيها من قبت النيابة يف قاية اعبنح غبيازة مادة اؼبرجاف بدوف سند وك
، مع تقدير القااء 2ما بُت الشهرين كحبس إُف غاية سنة حبس انف ة مع غرامات متعددة حس  الوقائع تًتاوحقانوٓف 

 3أحياان ب روؼ التخفيف.

 م التهريب وجنحة حيازة مادة ادلرجان دون سند قانوين:متابعة النيابة لقضية جر -/5

 بيان وقائع الدعوى: -أ/

كغ 4.7حيث ثبت للمحكمة من  بلؿ االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى أنو مت ضبط اؼبتهمُت حبيازهتم ؿ 
ي دوف أي سند ؿباورة عن اغبيازة يف النطاؽ اعبمرك 06/05من قانوف  10من مادة اؼبرجاف اػباـ وال ي طبقا للمادة 

قانوٓف أو عقد امتياز، وذل  استنادا إُف ضبطهم على منت سيارة بصدد نقت كمية اؼبرجاف موضوعة يف كيس ببلستيكي 
ابلفرار، وأتكيد اؼبتهمُت للوقائع يف اعبلسة يؤكد ضلوعهم فيها السيما أهنم كانوا على علم أبف مادة اؼبرجاف  الذواوال ين 

 ند قانوٓف، ومن جهة أ رى أتكيد أحد اؼبتهمُت بصفقة شراء ؼبادة اؼبرجاف. ؿباورة عن اغبيازة دوف س

حيث أف ى ه األفعاؿ تكوف بعناصرىا ؾبتمعة جنحة حيازة مادة ؿباورة قصد هتريبها وجنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف 
 سند قانوٓف ويتعُت عقاهبم.

 منطوق احلكم:-ب
 يف الدعوى العمومية:-

 02مكرر102التهري  وجنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف واؼبعاق  عليو ابؼبواد إدانةاؼبتهمُت كنحة 
، بعامُت حبس انف ، وأحد اؼبتهمُت بعاـ 06/05من األمر  10، 02من قانوف الصيد البحري، واؼبادة  04ومكرر

 حبس غَت انف ة.
                                                           

 .284ص (، 21أن ر اؼبلحق رقم ) -1
وك ل  اغبكم الصادر عن اكمة ، ، يف قاية جنحة حيازة مادة اؼبرجاف ونقلو دوف سند قانوٓف11/04/2017اغبكم الصادر عن ؿبكمة ابتدائية بتاريخ  -2

 نوٓفدوف سند قا ، يف قاية حيازة مادة اؼبرجاف ونقلو11/04/2017االبتدائية، بتاريخ 
 .284ص ، (21رقم ) اؼبلحق -3
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 : يف ادلوضوع -

 ري تعوياا عن الارر.إلزاـ اكـو عليهم بدفع مبلغ طبسمائة دينار جزائ

 : يف الدعوى اجلبائية -

 1إلزاـ اكـو عليهم دفع غرامة جبائية تساوي مليوف ومائة وطبسة وسبعوف ألف دينار جزائري.

جنحة احليازة بصفة غري قانونية دلادة ادلرجان وجرم التهريب وجنحة حيازة جهاز حتديد  لقضيةمتابعة النيابة -/6
 ادلواقع:

 الدعوى: بيان وقائع -أ

غراـ من مادة  450حيث ثبت للمحكمة بعد االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى أنو مت ضبط اؼبتهمُت حبيازهتم 
اؼبرجاف اػباـ وال ي يعترب مادة ؿباورة عن اغبيازة إال بسند قانوٓف، وأنو وفقا للمحار ارر من طرؼ أفراد الدرؾ 

ة السالفة ال كر دوف أي سند قانوٓف استنادا إُف اعًتافهم أماـ الابطية الوطٍت وال ي تامن ضبط اؼبتهم وىو وبوز الكمي
 القاائية واف إنكارىم يف اعبلسة جاء دوف إسناد.

 102حيث أف ى ه األفعاؿ تكوف بعناصرىا ؾبتمعة جنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند واؼبعاق  عليها ابؼبادة 
 ويتعُت إدانة اؼبتهم وعقابو. 04مكرر 

من اؼبقرر قانوان أنو يوصف الفعت الواحد ال ي ىباع التكييف القانوٓف للجريبة من عدة قوانُت إُف  حيث أنو
 التكييف القانوٓف ال ي وبتمت الوصف األشد وعليو تكفي إدانة اؼبتهم كنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف.

األفعاؿ اؼبنوه عنها تشكت بعناصرىا  وابلنسبة عبـر استعماؿ جهاز كشف اؼبواقع دوف ر صة حيث أف ى ه
النموذج القانوٓف عبنحة حيازة واستغبلؿ جهاز ربديد اؼبواقع دوف ر صة فبا يتعُت إدانة اؼبتهمُت وعقاهبم و مصادرة 

 03/2000.1من قانوف  134اعبهاز طبقا لنص اؼبادة 

                                                           
 .حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، يف قاية جـر التهري  وحيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف -1
، اؼبتامن القواعد العامة ابلربيد وابؼبواصبلت السلكية والبلسلكية، ج ر الصادرة يف 2000أوت  05اؼبؤرخ يف  03/200من القانوف  134اؼبادة  -1
، تامنت أنو هبوز للمحكمة عد النطق ابلعقوبة أف تصادر اؼبعدات واؼبنشآت اؼبشكلة للشبكة أو اليت تسمح بتقدٔف 03، ص48، ع 2000ت أو 06

 اػبدمة.
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 منطوق احلكم:-ب
 يف الدعوى العمومية:-

وعقااب لو اغبكم عليو بػ: عاـ  04مكرر102اؼبرجاف دوف سند قانوٓف ابؼبادة  إدانة اؼبتهمُت كنحة مادة حيازة
 دج.100.000حبس غَت انف  وغرامة انف ة قدرىا 

 :يف الدعوى ادلدنية-
 عدـ قبوؿ أتسيس الوكيت القاائي للخزينة.- 
 قبوؿ أتسيس مديرية الصيد البحري شكبل. -

 يف ادلوضوع: -
 1دج تعوياا عن الارر. 200.00لتاامن ؼبديرية الصيد البحري مبلغإلزاـ اكـو عليهم الدفع اب

متابعة النيابة لقضية حيازة مادة حمظورة قصد هتريبها وحيازة آالت غطس دون ترخيص وحيازة مرجان بدون -/7
 سند قانوين:

 بيان وقائع الدعوى: -أ

ؼبرجاف قصد هتريبها وحيازة آالت حيث ثبت للمحكمة بعد االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى أف حيازة مادة ا
الغطس دوف تر يص اثبتة يف حق اؼبتهم استنادا إُف ؿبار التفتيش ارر من طرؼ الابطية القاائية وال ي يتمتع 

غراـ ومعدات الغطس  70ابغبجية طاؼبا يتعلق دبعاينات مادية، أبنو مت ضبط كمية من مادة اؼبرجاف اػباـ مقدرة ب
مقياس  01أجهزة قياس التنفس و  7قارورات غطس مزدوجة و 04كت لوازمها، إضافة إُف بدالت ب 06تتمثت يف 

ضباالت اؼبرجاف،  04حقائ  غطس، و 2مػػػولد ضغػػػط ىوائي حجم صغَت بنزين و  01ميػػػػػػػزاف و  03األعماؽ، و 
 م ليات الرفع، حيث يتعُت األمر دبصادرة اجوزات ؿبت اعبريبة. 07و

عت الواحد ال ي ىباع التكييف القانوٓف للجريبة من عدة قوانُت إُف التكييف القانوٓف ال ي حيث يوصف الف
 وبتمت الوصف األشد، وعليو تكفي إدانة اؼبتهم كنحة حيازة مادة ؿب ورة قصد هتريبها.

                                                           
 .، يف قاية جنحة حيازة غَت قانونية ؼبادة اؼبرجاف وحيازة جهاز ربديد اؼبواقع07/11/2016حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ: -1
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 منطوق احلكم:-ب
 يف الدعوى العمومية:-

حيازة آالت ومعدات الغطس دوف تر يص، وعقااب إدانةاؼبتهم كنحيت حيازة مادة ؿب ورة قصد هتريبها وجنحة 
 أشهر حبس انف  وطبسمائة ألف دينار غرامة انف ة مع األمر دبصادرة اجوزات.  6لو اغبكم عليو ب 

 يف الدعوى اجلبائية: -
 دج تعوياا عن األضرار. 44.200إلزاـ اكـو عليو ابلدفع إلدارة اعبمارؾ غرامة مقدر ب  

 : يةيف الدعوى ادلدن-
 1دج تعوياا عن األضرار.20.000إلزاـ اكـو عليو ابلدفع للوكيت القاائي ػبزينة العمومية مبلغ 

يبكن مبلح تو من  بلؿ ى ا اغبكم ىو تطبيق القااء لغرامة مالية حبدىا األدْف وىي طبسمائة ألف دينار  
 1حيث أف حده األقصى ىو مليوف دينار.

سنوات  05سنوات إُف  3بشدة حيث تصت العقوبة إُف اغببس من تعاق   04مكرر  102حيث اؼبادة 
 70 ػمليوف دينار، مع مصادرة اؼبنتوج، لكن ردبا لقلة الكمية اؼبقدرة ب 20ار إُف ػػػػبليُت دينػػػػػم 10 ُتػػػػا بػػػػمة ػػػػػوبغرام

 أشهر انف ة. 6غراـ، أرجات اكمة بعقوبة 

 ادلرجان بصفة غري قانونية يف ادلياه اخلاضعة لإلقليم اجلزائري من طرف أجنيب:متابعة النيابة لقضية جنحة صيد -/8

 بيان وقائع الدعوى: -أ/

حيث ثنب للمحكمة بعد االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى، انو مت ضبط اؼبتهم األجنيب يف عرض البحر مرتداي 
بصيد اؼبرجاف دوف ر صة وابستعماؿ وسائت الصيد بدلة الغوص وحبوزتو كمية من اؼبرجاف اؼببلت وى ه قرينة على قيامو 

غَت اليت تامنها قانوف الصيد البحري، كما انو حبيازتو مادة اؼبرجاف يف النطاؽ اعبمركي، وال ي يعترب حس  نص اؼبادة 
مادة ؿباورة حارا مطلقا عن اغبيازة يف النطاؽ اعبمركي، ووفقا للمحار  05/06من قانوف مكافحة التهري   10
من القانوف البحري، واف ما تامنو يعترب حجة إُف غاية إثبات  518رر من طرؼ أفراد البحرية استنادا للمادة ا

 العكس.
                                                           

 .، يف قاية حيازة مادة ؿب ورة وحيازة آالت غطس وحيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف18/12/2017م صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ حك -1
 .، مرجع سابق15/08من القانوف  77اؼبادة  -1
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حيث أف ى ه األفعاؿ تكوف بعناصرىا ؾبتمعة صيد اؼبرجاف بطريقة غَت قانونية من طرؼ أجنيب والغوص دوف 
 بحري، حيث يتعُت إدانة اؼبتهم وعقابو.ر صة واستعماؿ معدات غَت منصوص عليها يف قانوف الصيد ال

 منطوق احلكم:-ب
 يف الدعوى العمومية:-

إدانة اؼبتهم كنحة صيد اؼبرجاف بطريقة غَت قانونية من طرؼ أجنيب والغوص دوف ر صة واستعماؿ معدات غَت 
تعلق ابلصيد اؼب 11-01من القانوف  79و 78واؼبواد  06مكرر  102منصوص عليها يف التشريع، واؼبعاق  عليها 

 وعقااب لو حكم عليو بعاـ حبسا غَت انف . 05/06من األمر  10، و32، 02البحري واؼبواد 
 يف الدعوى اجلبائية: -

دج مع مصادرة البااعة اجوزة ؿبت 66.800إلزاـ اكـو عليو ابلدفع إلدارة اعبمارؾ غرامة جبائية قدرىا  
 1دج تعوياا عن األضرار.500.000الغش، والدفع ؼبديرية الصيد البحري مبلغ 

 متابعة النيابة لقضية حيازة مادة ادلرجان اخلام ونقلو دون سند قانوين والتهريب ابستعمال وسيلة نقل:-/9

 بيان الوقائع: -أ

حيث ثبت للمحكمة من  بلؿ االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى، انو مت ضبط اؼبتهم وىو بصدد التنقت على منت 
 05/0من قانوف  10كغ من مادة اؼبرجاف اػباـ اعباؼ، وال ي يعترب طبقا للمادة   5.5ة كمية تقدر ب سيارتو مع حياز 

مادة ؿبصورة حارا مطلقا عن اغبيازة يف النطاؽ اعبمركي، وفقا للمحار ارر من طرؼ أفراد الدرؾ الوطٍت، وانو ثبت 
ُت يف نفس األوقات تقريبا، وىي قرينة اثبتة ابعتباره فاعبل يف ػػػػػاص اؼبستلمػػػػة مع األشخػػػاالت اؽباتفيػػػو االتصػػػذباى

الوقائع، وى ا ما يكوف بعناصره حجيت حيازة اؼبرجاف اػباـ ونقلو دوف سند قانوٓف والتهري  ابستعماؿ وسيلة نقت، حيث 
 يتعُت إدانة اؼبتهمُت وعقاهبم.

                                                           
 .ؼ أجنيب وهتري  مادة ؿباورةقاية صيد اؼبرجاف بصفة غَت قانونية من طر  ، يف06/06/2016حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ -1
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 منطوق احلكم:-ب
 يف الدعوى العمومية:-

ازة مادة اؼبرجاف اػباـ ونقلها دوف سند قانوٓف، وجنحة التهري  ابستعماؿ وسيلة نقت، ػػة حيػػػينبجنحػػػة اؼبتهمػػػػإدان
 06/05من األمر  12و10مكرر من قانوف الصيد البحري، واؼبادتُت 12الفعاؿ اؼبنصوص واؼبعاق  عليها ابؼبادة 

 دج غرامة انف ة.50.000 ة و اؼبتعلق دبكافحة التهري ، وعقااب ؽبم اغبكم عليهم بعاـ حبس انف

 :يف الدعوى اجلبائية -
عشرة مبليُت وستمائة وستوف ألف دينار جزائري   10.666.000.00الدفع ابلتاامن إلدارة اعبمارؾ مبلغ 

 كغرامة جبائية، مع مصادرة البااعة ؿبت الغش ووسيلة النقت.
 :يف الدعوى ادلدنية-

 1دج تعوياا عن الارر.100.000الدفع ابلتاامن ػبزينة الدولة مبلغ -
كما نبلحظ يف ى ا اغبكم اعبزائي حجم الغرامة اعببائية اؼبعترب وى ا نتيجة التهري  والنقت إضافة إُف الكمية -

 كغ.  5.5اؼبعتربة من مادة اؼبرجاف اؼبقدرة ب 
اف ن رتنا ومن  بلؿ استقراء ى ه األحكاـ اؼبتعلقة كريبة بيئية وىي هن  اؼبرجاف ذات بعد اقتصادي، ف

التحليلية ؽب ه األحكاـ كانت متباينة حس  طبيعة كت جريبة مقًتفة، حيث أف القوانُت اؼبتطرؽ ؽبا يف ىاتو األحكاـ 
اف جرائم هن  اؼبرجاف سواء حبيازتو دوف سند ػػكز على تبيػػػػ ي ارتػـر والػػػد اعبػػػػد إُف ربديػػة تستنػػػػة  اصػػػػذات طبيع

 ه بدوف عقد امتياز أو يف مناطق حددىا التشريع إال بتصريح أو يف مناطق ذات النطاؽ اعبمركي.قانوٓف، أو اصطياد

اعبزاءات مابُت التخفيف والتشديد يف ردع اعبرائم الواقعة على مادة اؼبرجاف سواء حبيازهتا أو بتهريبها   وتراوحت
ؼبتعلق دبكافحة التهري  أو من  بلؿ قانوف ا 05/06كما كاف تطبيق القوانُت على اؼبهرب األجنيب من  بلؿ قانوف 

اؼبتعلق ابلصيد البحري وتربية اؼبائيات، كما كانت بعض النصوص األ رى مسانبة يف اغبد من بعض اعبرائم  15/08
 الواقعة على البيئة البحرية.

عندما تقًتف مع فنجد قانوف اعبمارؾ وال ي أحياان يلـز بغرامة جبائية معتربة، كما يبكن مبلح ة أف اغبيازة 
 التهري  فاف أحكاـ القااء سبيت إُف التشديد، وك ل  يف حاالت حجز كميات معتربة من مادة اؼبرجاف.

                                                           
 .حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، يف قاية حيازة اؼبرجاف اػباـ ونقلو دوف سند قانوٓف والتهري  ابستعماؿ وسيلة نقت -1
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ؽباتو األحكاـ القاائية  ءعند استقرا توبلح مت ملكن أحكاـ القااء أحياان سبيت إُف اروؼ التخفيف وى ا ما 
ُت اعبرائم وتعدادىا مث يبيت ن راي إُف ربديد اعبـر األكثر شدة ومن ذل  قبد يف حيثيات اغبكم استناد القاضي إُف تبي

 األحكاـ اليت قمنا بدراستها حيث يعرب القاضي عن ذل  كمثاؿ بػ: أغل بعبارة لطاؼبا تكررت يف 

"حيث أنو من اؼبقرر قانوان أنو يوصف الفعت الواحد ال ي ىباع التكييف القانوٓف للجريبة من عدة قوانُت إُف 
 ف القانوٓف ال ي وبتمت الوصف األشد وعليو تكفي إدانة اؼبتهم كنحة حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف".التكيي

فنجد القاضي عند تعدد اعبرائم اؼبرتكبة واؼبنصوص عليها يف عدة قوانُت فانو ىبتار حس  الصيغة القانونية إُف 
ر من بقية النصوص األ رى، ويبقي على تل  اعبريبة اعبريبة اليت نصت عليو إحدى النصوص القانونية بتشدد أكث

ويتغاضى عن بقية اعبرائم حبجة أف اعبريبة اؼبعاق  عليها بنص قانوٓف وبمت يف طياتو اروفا مشددة فانو كاؼ إلسقاط 
 بقية اعبرائم األ رى.

عليها طابع العود فمن اؼبفًتض انو يبقي عليها ولو من ابب االحتياط الف طبيعة ى ه اعبرائم  صوصية يغل  
 اعبنائي إذ يبكن للجآف يف نفسو أف يقـو بعدة جرائم مع علمو أنو سيحاكم على واحدة فقط واف كانت مشددة.

( 20فمن اؼبمكن أف اجملـر ال ي يتابع يف عدة قاااي كمثاؿ حيازة مادة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف )ملحق رقم 
من التهري   برباءتودة اؼبرجاف دوف سند قانوٓف ويف نفس اغبكم التصريح مع نية التهري ، فالقاضي ىنا حكم حبيازة ما

مع استفادتو من ال روؼ اؼبخففة، وى ا ردبا أف القاضي يف سلطتو التقديرية يرى انو هب ا اغبكم قد وباوؿ إصبلح اجملـر 
 ن را لعدـ تورطو سابقا بعد االطبلع على سوابقو العدلية.

قاضي تكوف ذات قيمة إصبلحية لو كانت يف جرائم أ رى، لكن ؼبا يتعلق األمر أحكاـ الن ر ىي أف ووجهة 
اؼبن ومة  إصبلحيتوج  ف،من الدولةأطابع  صوصي على ذات و  ،متداد دوِفاقتصادي، و اذات بعد ،و بيئةماسة ابلكرائم 
با ما تكوف مصاحبة عبرائم أ رى مثت غالاليت العابرة للحدود البحرية عبرائم واواجهة ى ه اعبرائم بصفة عامة، ؼبالقانونية 

 .بصفة  اصة وهتري  اؼبخدرات ،اإلذبار ابلبشر

فمن ابب االحتياط اغبكم أبشد اعبزاءات، حيث هب ا الفعت قد يكوف ردع الكثَت من اؼبخالفُت بطريقة غَت 
 ه  ما استطاع.مباشرة الف اجملـر ال ي توفرت لو شروط النه  ال يساوي بُت كمية قليلة أو كبَتة فانو ين
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وابلتاِف فاغبكم القاائي هب  أف يكوف مشددا ولو تعلق األمر بكمية قليلة، وابلتاِف فالقاضي هب  أف وبكم 
 االقتصاد الوطٍت مثت جريبة هتري  اؼبرجاف.واؼبؤثرةعلى ة اؼباسة ابلبيئدوما ب روؼ مشددة عندما يتعلق األمر كرائم 

ى اجملالس القاائية قليلة جدا، الف أغل  اؼبدانُت يكوف عرضة لتأييد وتبقى إجراءات الطعن واالستئناؼ لد
أحكاـ ااكم االبتدائية من قبت قااة اجمللس، لكن رغم ى ا توجد بعض القاااي مطعوف فيها ومستأنف عليها لدى 

 اجمللس القاائي أو حىت اكمة العليا ومن ذل :

ية )ـ.ح( ومن معو ضد مديرية الصيد البحري وإدارة اعبمارؾ والنيابة القرار اؼبعاًف من قبت اكمة العليا يف قا
 العامة يف:

 صيد حبري. -ادلوضوع: هتريب مرجان 
ضبط بااعة اؼبرجاف يف اليابسة، ىباع ابعتباره هتريبا لقانوف اعبمارؾ وحده وال ىباع لقانوف الصيد  ادلبدأ:

 البحري.
 :اآليتحيث أ  ت اكمة وجهي الطعن ك

 اؼبأ وذة من انعداـ األسبابوجو األول للطاعن) ح م (: ال-
بدعوى أف اجمللس َف ي كر االطبلع على تصروبات الاحية وطلباهتا أو االستماع لتصروبات اؼبتهم أثناء 

للمتهم، استجوابو أو االستماع للنيابة العامة يف طلباهتا، وَف ي كر بعد اؼبداولة قانوان وَف ي كر أف الكلمة األ َتة أعطيت 
 فبا يعرض القرار للنقض.

حيث ابلرجوع إُف القرار اؼبطعوف فيو، يتبُت أف قااة اجمللس قاوا بتأييد اغبكم اؼبستأنف القاضي إبدانة اؼبتهم 
من قانوف الصيد البحري، بعد أف ذكروا عبارة "بعد  20،79الطاعن كـر الصيد البحري بدوف ر صة طبقا للمادتُت 

عطاء الكلمة األ َتة للمتهم، واالستماع لطلبات النيابة العامة واالستماع للمتهم " واف الطرؼ اؼبدٓف َف اؼبداولة قانوان وإ
 يكن حاضرا، وكت ذل   بلفا ؼبا ينعاه الطاعن يف وجهو اؼبثار فبا هبعلو غَت سديد.

 اؼبأ وذ من اػبطأ يف تطبيق القانوفالوجو الثاين للطاعن )ح م(: -
مسرح اعبريبة وَف تكن الشباؾ حبوزتو، وإذا كاف لقااة اؼبوضوع استعماؿ سلطتهم التقديرية  بدعوأىنو َف يكن يف

للوقائع فليس إبمكاهنم أتسيس إدانة متهم على تصروبات شري  يف نفس القاية سبق لو أف أدُف هبا يف مرحلة التحقيق 
 التمهيدي.
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س سببوا قرارىم لتأييد اغبكم اؼبستأنف إدانة ػػػاة اجمللػػػأف قاُت ػػػوف فيو يتبػػػػرار اؼبطعػػػػا إُف القػػػػػحيث رجوع
وعقوبة، بقوؽبم أف اجمللس بعد فحص مستندات القاية واستجواب اؼبتهمُت ابعبلسة أف اؼبتهم اآل ر اعًتؼ أماـ ؿبكمة 

البحر مل  للمتهمُت ابتدائية دبلكيتو للمرجاف اجوز واشًتاه من متهم آ ر، والشباؾ العالقة ابلسبلست يف شاطئ 
 أحدنبا )ح ـ(.

واف ى ه الوقائع تشكت جريبة صيد بدوف ر صة بابط اؼبرجاف مع الشباؾ اػباصة ابلصيد، تعترب أدلة كافية 
على اقًتاؼ اؼبتهمُت اعبـر اؼبنسوب إليهم، والف أي واحد منهم َف يثبت بوثيقة إدارية النشاط ال ي يقـو بو يسمح لو 

 ابلصيد البحري.

 أف قااة اؼبوضوع اعتمدوا تطبيق قانونُت ـبتلفُت عن الوقائع ونبا قانوف الصيد البحري وقانوف اعبمارؾ. حيث

ارج اؼبياه، واف اؼبرجاف ىو بااعة يكوف ؿببل للتهري  ضبطت الكمية  ارج ػػػط  ػػػػػاف ضبػػػػحيث أف اؼبرج
ف ؾباؿ تطبيقو يكوف يف البحر وليس وف الصيد البحري ألالبحر، فبا يطبق عليها أحكاـ قانوف اعبمارؾ وحده واليطبق قان

اليابس، فاف إدانة اؼبتهم الطاعن طبقا لقانوف الصيد البحري رغم ضبط الكمية اجوزة يف اليابس، ىو تطبيق  اطئ 
 وـبالف للقانوف ومنو تعُت القوؿ أف الوجو الثآف للطاعن مؤسس.

 وعليو قات اكمة العليا:
 :يف الشكل-

 (. ح مبوؿ طعن )بق
 :يف ادلوضوع-

عن ؾبلس قااء  2006جويلية  11( وبنقض وإبطاؿ القرار اؼبطعوف فيو الصادر يف  ح مالقوؿ بتأسيس) 
1عنابة، وإحالة القاية واألطراؼ على نفس اجمللس مشكبل من ىيئة أ رى للفصت فيها من جديد طبقا للقانوف.

                                                           
، فاتصيد حبري، غرفة اعبنح واؼبخال –، يف قاية هتري  اؼبرجاف 30/12/2010، بتاريخ 468044قرار صادر عن اكمة العليا، ملف رقم  -1
 .326،330ص
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 لجرائم البيئيةادلطلب الثاين: تقييم اجلوانب القضائية ل

م ػػػة اعبرائػػػػة و صوصيػػػاف طبيعػػػة، وتبيػػػػاـ القاائيػػػػقراء بعض األحكػ ه إُف استػػا ىػػحيث نسعى يف دراستن
ة، فاؼبن ومة التشريعية متنوعة، بتنوع اعبرائم البيئية فنجد يف اعبزائر التنوع الطبيعي والبيولوجي واالمتداد الساحلي  ػػػػالبيئي
عوامت تساىم يف جعت طبيعة اعبرائم البيئية، كما أف اؼبخالفُت ألحكاـ التشريعات البيئية ىبتلفوف اب تبلؼ اؼبناطق كلها 

اؼبتواجدين فيها فاألشخاص اؼبرتكبوف ألفعاؿ ماسة ابلبيئة اؼبوجودوف يف اؼبناطق الصحراوية ىبتلفوف عن اؼبناطق الساحلية 
تلع  دورا يف وجود أشخاص متمرسُت يف مناطق ؿبددة، فدور التشريع انو أي   أو البيئة البحرية، فطبيعة اؼبنطقة 

خبصوصية وطابع منطقة وا تبلفها عن منطقة أ رى، وعلى العمـو فاف اعبرائم البيئية تتنوع بتنوع اؼبناطق اعبغرافية رغم أف 
اف طبيعة اعبرائم البيئية أهنا متنوعة بتنوع اؼبنطقة،  اصية اعبرائم البيئية أهنا ال تعًتؼ ابغبدود اؼبكانية،، ومن ىنا أردان تبي

(، كما أف طبيعة االستثمار أحياان يغل  عليها الطابع  )الفرع األولفدور اؼبنطقة وبدد طابع اعبرائم البيئية وى ا يف 
ة التشريعات السليب إذا ما اكبرؼ عن جانبو االقتصادي اإلهبايب من  بلؿ بعض اؼبمارسات اؼبنافية للتشريعات و اص

 )الفرع الثاين (.البيئية، حيث سنعاًف هن  اؼبساحات اػباراء بداعي االستثمار وى ا يف 

 الفرع األول: طبيعة ادلنطقة يف حتديد طابع اجلرائم البيئية

يف ى ا الصدد سنقـو بدراسة بعض األحكاـ القاائية واليت تبُت  صوصية وطابع كت منطقة، فاعبرائم البيئية 
وزبتلف اب تبلؼ اؼبناطق ومن دراستنا ستكوف مناطق سهبية، وعليو سنحاوؿ معاعبة بعض القاااي ذات الطابع متنوعة 

 :اآليتالقاائي ك

متابعة النيابة لقضية جنحة االعتداء على حممية سهبية وجنحة الرعي يف ملك الغري وجنحة تعرية أراضي الرعي  -/1
 ونزع األغطية احللفاوية والنباتية:

 ان وقائع الدعوى:بي -أ

حيث تبُت للمحكمة من  بلؿ االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى قياـ اؼبتهمُت إبد اؿ حيواانت إُف امية 
 الطبيعية دبنطقة اعبلفة، حيث أف إرادة اؼبتهمُت قد اذبهت إُف القياـ ابلفعت اؼب كور أعبله، مع علمهم دبا قاموا بو.

ت ابجتماعها جنحة االعتداء على مساحات سهبية ؿبمية وجنحة الرعي حيث أف األفعاؿ اؼب كورة أعبله تشك
 02/11من قانوف رقم  39يف مل  الغَت وجنحة تعرية األراضي للرعي ونزع األغطية اغبلفاوية والنباتية، وطبقا للمادة 

من قانوف  88و28واؼبواد  مكرر من قانوف العقوابت، 413اؼبتعلق ابجملاالت امية يف إطار التنمية اؼبستدامة واؼبادة 
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التوجيو الفبلحي وىي اثبتة يف حق اؼبتهم استنادا إُف ؿباضر اؼبعاينة اررة عن ااف ة السامية لتطوير السهوب، وب ل  
 يتعُت إدانة اؼبتهمُت.

 منطوق احلكم:-ب

يهم ابؼبصاريف اغبكم على كت اؼبتهمُت دبائيت ألف دينار جزائري كغرامة انف ة، مع ربميت اكـو عل-
 1القاائية.

فبا يبلحظ من ى ا اغبكم ىو تنوع العقوابت بتنوع النصوص لكن اغبكم اقتصر فقط على غرامة مالية، وأحياان 
 2الرباءة للمتهم.

من قانوف اجملاالت امية يف إطار التنمية  39ا للمادة ػا طبقػػػدت يف حكمهػػػػة استنػػػة مشاهبػػػك ل  قاي
 3غرامة موقوفة التنفي  تقدر ب دبائيت ألف دينار.اؼبستدامة، ب

 متابعة النيابة لقضية جنحة الرعي والتخييم داخل األمالك الغابية: -/2

 بيان وقائع الدعوى: -أ

حيث تبُت للمحكمة بعد االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى، قياـ اؼبتهم ابلرعي والتخييم دا ت األمبلؾ الغابية 
 الوطنية.

 ة اؼبتهم قد اذبهت إُف القياـ ابلفعت اؼب كور أعبله مع علمو دبا قاـ بو.حيث أف إراد

حيث أف األفعاؿ اؼب كورة تشكت ؾبتمعة جنحة الرعي والتخييم دا ت األمبلؾ الغابية، واؼبعاق  عليو ابؼبواد 
 ؿباضر اؼبعاينة اؼبتامن الن اـ العاـ للغاابت وىي اثبتة يف حق اؼبتهم استنادا إُف 12/84من قانوف  29،79،81

 اررة من طرؼ ؿباف ة الغاابت، ويتعُت هب ا إدانتو ومعاقبتو طبقا للقانوف.

                                                           
، يف قاية جنحة االعتداء على ؿبمية سهبية وجنحة تعرية أراضي الرعي ونزع األغطية اغبلفاوية 30/05/2018حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -1

 .249، ص (17والنباتية، أن ر اؼبلحق رقم:) 
عي دا ت اجملاالت امية،، ك ل  اغبكم الصادر عن اكمة االبتدائية، ، يف قاية جنحة الر 30/05/2018حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية بتاريخ  -2

 .، يف قاية جنحة االعتداء على ؿبمية سهبية، وجنحة تعرية أراضي الرعي، ونزع األغطية اغبلفاوية06/06/2018بتاريخ
 .252، ص  (18طالع اؼبلحق رقم ) ،يف قاية جنحة الرعي يف ؿبميات سهبية،22/05/2018حكم صادر دبحكمة ابتدائية، بتاريخ  -3



اجلزائية يف اجلرائم البيئية اثراآل                                                                                           الفصل الثاين  

 

211 

 

 منطوق احلكم:-ب

من قانوف الغاابت  81، 29، 79إدانة اؼبتهم كنحة الرعي والتخييم دا ت األمبلؾ الغابية طبقا للمواد 
 1ألف دينار. 30ومعاقبتو ب 

الغرامات اؼبالية لقانوف العقوابت التساير اعبـر  أغل لية يف قيمتها حيث أف وتبدو العقوبة مبلئمة كغرامة ما
 اغباِف حيث توج  على اؼبشرع إعادة ربيينها.

 متابعة النيابة لقضية جنحة احلرث داخل األمالك الغابية: -/3

 بيان وقائع الدعوى: -أ

تهم ابغبرث يف مناطق ؿبمية قانوان، حيث أف حيث ثبت للمحكمة من  بلؿ االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى قياـ اؼب
 إرادة اؼبتهم قد اذبهت إُف القياـ ابلفعت اؼب كور أعبله مع علمو دبا قاـ بو.

اؼبتعلق  02/11من قانوف رقم  42حيث أف األفعاؿ اؼب كورة أعبله تشكت ؾبتمعة جنحة اغبرث واؼبعاق  عليو ابؼبادة 
ستدامة وىي اثبتة يف حق اؼبتهم، ووفقا للمحار ارر عن ؿباف ة الغاابت، ى ا ابجملاالت امية يف إطار التنمية اؼب

 ويتعُت إدانة اؼبتهم ومعاقبتو طبقا للقانوف.

 منطوق احلكم:-ب

 2تغرٔف اؼبتهم بػ: مائيت ألف دينار جزائري كغرامة انف ة.

 3اي برباءة اؼبتهم.كما ىناؾ حكم قاائي فباثت يف قاية جنحة اغبرث دا ت اجملاالت امية يق

ومن ىنا يبكن القوؿ أبف اعبرائم البيئية الواقعة يف اؼبناطق السهبية رغم تنوعها وكثرهتا أحياان لكن اعبزاء غالبا ما 
القاااي تكوف شائكة ومتشابكة كوف  أغل يكوف ذا بعد ماِف، أي من  بلؿ تغرٔف اؼبخالفُت للتشريعات البيئية، كما أف 

                                                           
 .، يف قاية جنحة الرعي والتخييم دا ت األمبلؾ الغابية28/11/2018حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -1
 .ؾ الغابية، يف قاية جنحة اغبرث دا ت األمبل2018/،31/10حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -2
 .ت امية، يف قاية جنحة اغبرث دا ت اجملاال10/07/2018اريخ حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بت -3
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ابلنزاعات اليت تكوف الدولة أو اإلدارة طرفا يف ذل  ويف  ما تعلقالعريف بُت األشخاص الطبيعيُت، إال  يغل  عليها الطابع
 اغباالت يكوف اغبكم ابلتعويض اؼباِف.  أغل 

ما لبص ابل كر وجود أحكاـ قاائية متعددة ومتنوعة ذات الصلة ابلبيئة تكوف مشًتكة يف صبيع اؼبناطق ومن 
 ذل :

 ابة لقضية جنحة حفر بئر بدون رخصة:متابعة الني -/1

 وقائع الدعوى: -أ

حيث ثبت للمحكمة بعد االطبلع على ملف أوراؽ الدعوى، ضبط اؼبتهمُت من طرؼ عناصر األمن وىم 
يقوموف بعملية حفر بئر بدوف ر صة وىو ما اعًتفوا بو لدى ظباعهم على ؿبار الابطية، فبا يتعُت إدانتهم ومعاقبتهم 

 من قانوف اؼبياه. 174، 75طبقا للمواد 

حيث َف يثبت للمحكمة أنو قد سبق اغبكم على اؼبتهمُت ابغببس الرتكاهبم جناية أو جنحة من جرائم القانوف 
من قانوف اإلجراءات اعبزائية، وجعت عقوبة اغببس موقوفة النفاذ مع تنبيههم  592العاـ، فبا يتعُت إفادهتم بنص اؼبادة 

 نفس القانوف. من 594دبقتايات اؼبادة 

 منطوق احلكم:-ب

أشهر  6من قانوف اؼبياه، ومعاقبة كت منهم بػ:  174،75إدانة اؼبتهمُت كنحة حفر بدوف ر صة طبقا للمادتُت 
 1الف دج غرامة انف ة مع مصادرة اؼبعدات.100حبسا موقوؼ النفاذ و

، وبُت اغببس اؼبوقوؼ التنفي  2كما أف ىناؾ أحكاـ أ رى يف قاية حفر بئر دوف ر صة تًتاوح بُت الرباءة
 3والغرامة اؼبالية.

                                                           
 .244،ص (09، يف قاية حفر بئر بدوف ر صة، أن ر اؼبلحق رقم )30/07/2018حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -1
 .بئر بدوف ر صة، يف قاية حفر 03/07/2018حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ -2
 .، يف قاية حف بئر بدوف ر صة31/05/2018كمة ابتدائية، بتاريخ حكم صادر عن ؿب -3
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األحكاـ القاائية دبا تعلق كنحة حفر بئر بدوف ر صة تًتاوح ما بُت الرباءة  أغل ويف ى ا الصدد تكوف 
ااي واغببس اؼبوقوؼ التنفي  أو الغرامة، ن را الف أغلبية ى ه اعبنح تتم بصورة سرية بعيدا عن األن ار، كما تفسر ابف القا

 يف أقصى عقوبتها لغرامة معتربة أو السجن موقوؼ التنفي . تًتاوحاليت يعاعبها القااء تكوف قليلة واف وجدت فهي 

 متابعة النيابة لقضية جنحة استخراج مواد الطمي بدون ترخيص: -/2 

 بيان وقائع الدعوى: -أ

طرؼ أفراد الدرؾ الوطٍت يف  حيث ثبت للمحكمة بعد االطبلع على أوراؽ ملف الدعوى، ضبط اؼبتهم من
 شاحنة وبمت على متنها كمية من مواد الطمي قاـ ابستخراجها.

م واف الفعت ال ي ارتكبو معاق  عليو قانوان ورغم ذل  اذبهت إرادتو اغبرة إُف إتيانو، ػػػػم على علػػػػث أف اؼبتهػػػػػحي
رر ضده، إضافة إُف اعًتافو ابلفعت اؼبنسوب إليو أثناء ومايعزز اإلسناد اؼبادي لوقائع ى ا الفعت للمتهم ىو اار ا

 ظباعو من طرؼ مصاٌف الابطية القاائية.

حيث يتعُت القوؿ أف الفعت اؼبنسوب للمتهم والثابت يف حقو ابلدليت اؼب كور أعبله يشكت بعناصره اؼبتوافرة 
من  168اؼبنصوص عليو واؼبعاق  ابؼبادة  جنحة استخراج ونقت الطمي بدوف ر صة بركنيها اؼبادي واؼبعنوي، الفعت

 168من قانوف اإلجراءات اعبزائية وطبقا للمادة  357اؼبتعلق ابؼبياه، ل ا يتعُت إدانتو طبقا لنص اؼبادة 05/12القانوف 
 من القانوف اؼب كور سلفا.

وَف يسبق اغبكم  من قانوف العقوابت، 05مكرر  53حيث أف اؼبتهم اؼبداف غَت مسبوؽ قاائيا دبفهـو اؼبادة 
 عليو بعقوبة سالبة للحرية عبناية أو جنحة من جرائم القانوف العاـ، ارأتت اكمة إفادتو ب روؼ التخفيف.

 منطوق احلكم:-ب

من قانوف اؼبياه، وعقااب لو اغبكم عليو  168إدانة اؼبتهم كنحة استخراج مواد الطمي بدوف تر يص طبقا للمادة 
 1ي غرامة انف ة.دبائيت ألف دينار جزائر 

                                                           
 .247، ص (11، يف قاية استخراج مواد الطمي بدوف تر يص، اؼبلحق رقم )02/01/2019حكم صادر عن ؿبكمة ابتدائية، بتاريخ  -1
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 الفرع الثاين: هنب ادلساحات اخلضراء بداعي االستثمار

تقـو اؼبوازنة بُت فكريت البيئة و التنمية اؼبستدامة على أساس تكملة األوُف للثانية، دبعٌت أف البيئة كلما كانت 
فواعلو انو يسهم يف ربقيق بعيدة عن االستنزاؼ وؿبمية دبوج  نصوص قانونية ردعية، فاألمن البيئي ضروري ومن إحدى 

 االستقرار البيئي.

فاالقتصاد مبٍت على الصناعات اؼبختلفة والتكنولوجيا اؼبتطورة فبا يؤثر أحياان على استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية، وىنا 
 هب  أف تكوف التنمية اؼبستدامة كطرح لتحقيق اؼبنفعة االقتصادية مع األ   يف اغبسباف األجياؿ القادمة ىي أوُف

 1اباف ة على التنوع واؼبوارد الطبيعية وتعامت اجملتمع مع اؼبشكبلت البيئية أبسلوب الرشادة البيئية.

وؿباولة الوصوؿ إُف فكرة مفادىا ربقيق اقتصاد قوي مع ااف ة على البيئة، ومن بُت آليات ربفيز االقتصاد 
 ائو السليب، حتما سيؤثر على التنمية والبيئة على حد سواء.الوطٍت االستثمار أبشكالو لكن الوجو اآل ر لبلستثمار بغط

وعلى ى ا اؼبنحى سنحاوؿ التعرض لبعض من اؼب اىر اعبزئية لئلجراـ البيئي من  بلؿ بعض األفعاؿ اؼبنافية 
 :اآليتللتشريع البيئي وىي االستغبلؿ الغَت مشروع للمناطق اؼبصنفة كمساحات  اراء وى ا ضمن 

اعبلفة عرضة لبعض م اىر االستيبلء على اؼبساحات اػباراء بداعي االستثمار، وال ي حيث كانت منطقة 
أسفر عن عدة شكاوي من أفراد فبا يربز أحياان الوعي البيئي لدى الفرد، حيث كانت ىناؾ شكوى وعدة إجراءات 

 ؿ اؼبساحات اػباراء.متبعة اردان هبا تدعيم موضوع أطروحتنا لتبيُت اعبوان  اؼباسة ابلبيئة من  بلؿ استغبل

فالقاية ىي يف األساس التبلع  ابعبيوب العقارية، وأحياان تكوف اإلدارة فبارسة لبعض أوجو الفساد اإلداري، 
حيث مت منح اؼبوافقة لبناء مشروع استثماري ابغبي اؼبسمى بقوقة، على قطعة ارض ـبصصة مسبقا لتكوف مساحة 

مدرجة كمساحة  اراء وسبت اؼبصادقة على اؼبخطط بناًء على مداولة   اراء، فحس  ـبطط شغت األراضي فالقطعة
 2للمجلس الشعيب البلدي.

                                                           
، 2012/2013، 02جامعة سطيف قسم اغبقوؽ لـو السياسية، مسعودي رشيد، الرشادة البيئية، م كرة مقدمة لنيت شهادة اؼباجستَت، كلية اغبقوؽ والع -1
 .21ص

، ص (01، أن ر اؼبلحق رقم )07/07/2009للمجلس الشعيب البلدي لوالية اعبلفة، للمصادقة على ـبطط شغت األراضي، بتاريخ  183مداولة رقم  -2
227. 
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 06 -07تنقلت اللجنة الوالئية لتصنيف اؼبساحات اػباراء طبقا للقانوف رقم  31/03/2016وبتاريخ 
 1يفها كمساحة  اراء.اؼبتعلق بتسيَت اؼبساحات اػباراء وضبايتها، إُف القطعة اؼبعنية حيث قررت ابإلصباع تصن

ويف إطار نشاطاهتا اؼبتعلقة بتنمية الوعي البيئي وترقية الثقافة اػباراء، برؾبت مديرية البيئة، ى ه القطعة لتكوف 
 01/11/2016.2ضمن برانمج تشجَت اؼبساحات اػباراء اؼبصنفة بتاريخ: 

شجَتة  70اموا بسقي أكثر من بعد فًتة وجيزة قاـ ؾبهولوف بعمت إجرامي حبق اؼبساحة اػباراء حيث ق
للكشف عن  06/11/2016مغروسة حديثا دبادة اؼبازوت، لتقـو مديرية البيئة إبيداع شكوى لدى القااء بتاريخ 

 3الفاعلُت.

لتكتشف بعد ذل  أنو ى ه القطعة ؿبت أطماع عدة أطراؼ تسعى لبلستحواذ عليها، حيث قدمت على شكت 
ستيبلء على اعبي  العقاري، وحىت اغبي اؼبراد القياـ على أرضو مشروع استثماري ال مشاريع استثمارية غَت جدية، ابال

تؤكد الدراسات ابحتياج ى ا اغبي ؼبشروع استثماري بدليت تشبع ى ه اؼبنطقة من انحية اؼبشاريع ذات الطابع 
 4االستثماري مدرجة كفنادؽ.

وال ي أراد التطوع ابلًت يص لو  2017/ 01/12يخ وقد كاف ىناؾ طل  من أحد اؼبواطنُت ؼبديرية البيئة، بتار 
ابستغبلؿ ى ه اؼبساحة اػباراء وعلى نفقتو اػباصة، حيث يكوف ىو اعبار الوحيد للقطعة اؼبلتصقة مباشرة دبلكيتو 

 5اػباصة.

حيث أردان من  بلؿ ى ه الدراسة توضيح بعض م اىر اإلجراـ البيئي واف كانت القاية تبدو جزئية وبسيطة 
أف آاثرىا قد تكوف  طَتة، بيد أف القااء على اؼبساحات اػباراء يشكت تشويها ملموسا للنسيج العمرآف، كما أف  إال

التأثَت على جودة ونوعية البيئة الًتابية، ومن جهة أ رى  شأنواستهداؼ اؼبساحات اػباراء أو األشجار دبواد سامة من 

                                                           
 .230، ص(02ها مساحة  اراء، أن ر اؼبلحق )مديرية البيئة لوالية اعبلفة، ؿبار معاينة ؼبساحة شاغرة، قصد زبصيص -1
، (03، أن ر اؼبلحق )01/11/2016ضبلة تشجَت اؼبساحة اػباراء يف إطار برانمج التشجَت اؼبصادؼ لل كرى السنوية الندالع ثورة التحرير، بتاريخ  -2
 .235ص

، (04، أن ر اؼبلحق رقم )06/11/2016ؼبساحة اػباراء، بتاريخ مديرية البيئة لوالية اعبلفة، شكوى من أجت التحقيق يف جريبة االعتداء على ا -3
 .237ص

 .239، ص(05ـبطط يبُت توزع فنادؽ يف طور اإلقباز يف إطار االستثمار، طالع اؼبلحق رقم ) -4
، (06، أن ر اؼبلحق رقم)20 01/12/17مديرية البيئة بوالية اعبلفة، طل  تر يص هتيئة مساحة  اراء من طرؼ السيد: بقوقة عبد الرزاؽ، بتاريخ  -5
 .240ص
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مطلبا ىاما أكثر من أي وقت ماى، من  بلؿ أف جهود اؼبصاٌف اؼبختصة فاف إبراز الوعي البيئي من قبت األفراد أصبح 
 ؼبكافحة اعبرائم البيئية يبقى دوما حباجة إُف اؼبساعدة.



 

 

 

 اخلادتـــــــــــــــــــــة
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 خادتة
البيئية أصبحت  إف ما وقفنا عليو من  بلؿ استقرائنا يف موضوع اإلجراـ البيئي يؤكد كاستنتاج ابف اعبريبة

فعالية التشريع ؽباتو  اؼبصطلح حيث يعترب من أحد األسباب اليت ذبعت اليت تؤثر يف انطبلقا من ربديد األطراؼمتشعبة 
اعبرائم اليت تتميز بطابع  اص ستؤدي حتما ودوما إُف إعادة الن ر يف السياسة التشريعية بصفة عامة تكوف مرتبطة مع 

على مستوى اؽبياكت واألجهزة  إهبايبكاس اجملاؿ التن يمي والًتكيز على النهج اعبنائي الردعي،كما يؤدي ذل  إُف انع
 .اؼبعنية دبكافحة ومتابعة ىاتو اعبرائم وى ا ليس ابألمر اؽبُت يف ات التطور الصناعي والتكنولوجي

 ومن النتائج اؼبتوصت إليها :

  اجملـر أف اعبريبة البيئية زبتلف عن ابقي اعبرائم التقليدية من  بلؿ الطابع اػبصوصي ألركاهنا حيث أف السلوؾ
قد الي هر يف حينو بت آاثره يبكن أف تكوف بعد فًتة زمنية بعيدة ،كما يبكن أف يقع الارر يف مكاف ويصي  

 أمكنة أ رى فهو عابر للحدود.
 كما أف ، ،االستغبلؿ السليب للتطور التكنولوجي ىو من بُت أىم األسباب اليت جعلت من مفهـو البيئة يتغَت

تشارىا الواسع أصبح يهدد كياف اإلنساف ووجوده،فالارر يف بعض األحياف يكوف غَت جسامة اإلضرار البيئية وان
 العناصر ى ه غبماية قوي دافع يعترب وحدهػباصيتو البيئية،وى ا  الطبيعية وفقاأو إعادتو غبالتو  ،بلحػػػت لئلصػػػػػػقاب
اذ هنج جنائي ردعي يتناس  مع ابزب، كما من جهة أ رى ضرورة تفعيت أكثر للتشريعات الدا لية،  وقايتهاو 

 حجم اؼبشكلة. 
  يساىم من قري  أو من  أوال كونويبكننا القوؿ إف ااىرة اإلجراـ البيئي قد سبتد إُف فحص البيئة الشخصية للفرد

كما أنو أحياان يصبح الفرد ىو اؼبشكلة إذا ما سبادى يف .بعيد ل ل  ولعلو يكوف احد فبهدات ى ه ال اىرة
مسؤوال،كلما  فف ذل  من حدة االنتهاكات  و إهبابيايع البيئي، فكلما كاف وعي الفرد البيئي ـبالفتو للتشر 

 اؼبمارسة على البيئة.
 وابط بغض الن ر عن التكريس الدستوري ؽبا ضاؼبعاعبة الدستورية للحق يف بيئة سليمة تستوج  تفعيت  كما أف

توى التكريس الدستوري ؽب ا اغبق مع ضماف تكوف يف مس أفمن  بلؿ القوانُت والتشريعات واليت هب  
ومبلءمتها  اإلداريةللفرد ؼبا تقـو الدولة بواج  اغبفاظ على البيئة فهنا تستعمت الوسائت  األساسيةاغبرايت 

حرية  أبصتعدـ اؼبساس  أ رىحفظ اغبق من جهة ومن جهة  إُفموازنة هتدؼ  إطارللحرايت اؼبكفولة يف 
من  إفراغهاوابلتاِف  ،اؼبوجهة ل ل  اآللياتفكرة تفعيت  إُفتكريس اغبق يف البيئة  فكرة تعدي وضرورة،األفراد

 ؿبتواىا الن ري وذبسيدىا على ارض الواقع.
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 وىنا كاف  ، إف البحث يف مسببات ااىرة اإلجراـ البيئي واليت مالبثت أف تؤكد مؤشراهتا أبهنا يف تزايد ـبيف
ت اؼبؤثرة يف مكافحة ااىرة اإلجراـ ػػػػالعوام رزػػػػد ابػػػػػي يعػػػػػػت القاائػػػػت العمػػػػعول اؼبتخ ة التطرؽ ألبرز اإلجراءات

ال ي  وحىت واف الح نا بعض النقائص أو العراقيت اليت أثرت نوعا ما منها كجهاز الابطية القاائية ،البيئي
ذل  من  بلؿ أتقلم أكثر مع التغَتات يف دور اليت تلعبو النيابة العامة يف  يبقى نوعا ما ؿبدود الصبلحية أو

ابلنوعية يف النصوص القانونية تتبلءـ أوال مع طبيعة اؼبستجدات  النصوص القانونية،ويف انت ار ربقيق امشت يبتاز
 على ارض الواقع. املموس أثرا اصة ماتعلق دبجاؿ اغبماية البيئية،وتلقى 

 العقوابت واإلجراءات  اػباصة وقانوفموع النصوص القانونية فحص التشريع البيئي اعبزائري اؼبتمثت يف ؾب لدى
سبيت اؼبثاؿ تامينو لقانوف ضباية البيئة يف إطار التنمية  منها فعلى إهبابيةاعبزائية قد أدرج عدة إجراءات تبدو 

ة عدة مبادئ منها مبدأ اغبيطة وال ي يساىم كثَتا يف ردع اعبرائم البيئية بصورة مسبق 10- 03اؼبستدامة
جزاءات  العقوابت عدةكما أدرج يف قانوف ،  احتياطا من وقوع الارر وإدراكا منو ػبصوصية ونوع ى ه اعبرائم

رغم عدـ تطبيقو كما نص على ال روؼ اؼبشددة واؼبخففة حس  اغباالت اؼبتعلقة ابعبـر  اإلعداـتصت إُف 
لبعد الدوِف من  بلؿ مصادقة اعبزائر لعدة البيئي،كما أدرج اؼبشرع اعبزائري عدة سبت غبماية البيئة وربطها اب

ضباية البيئة،كما نص يف قوانينو اػباصة على ضباية البيئة من الطرؼ األجنيب وقبد ذل  بشأف اتفاقيات دولية 
منها القانوف اؼبتعلق ابلصيد البحري وتربية اؼبائيات حفااا على البيئة من اعبرائم  البيئة البحرية اصة يف ؾباؿ 

كما عاًف يف قانوف البيئة اجملاؿ اعبوي حبماية البيئة من التلوث اؽبوائي رغم صعوبة ،  ابلبيئة كجرائم التهري اؼباسة 
النوع من ى ه اعبرائم ؼبا ؽبا من أثر غَت متوقع وعابر للحدود ويبقى أ طرىا التلوث اإلشعاعي،كما أدرج البيئة 

ص ؽبا أحياان نصوصا  اصة منها على سبيت اؼبثاؿ القانوف الطبيعية والتنوع البيولوجي ضمن ؾباؿ اغبماية ،و ص
لكن رغم ذل  تبقى بعض الثغرات ، ة األثريةػػئ والبيئػػػػػػػت والشواطػػػػػػػاؼبتعلق ابؼبناطق اعببلية أو قانوف ضباية الساح

 :صبلة مقًتحاتنا يفوأوجو القصور سنجي  عنها 

 التحكم يف طبيعة اعبرائم البيئية والتاِف اغبرص على ب ؿ  تنوع وغٌت النصوص التشريعية اليعٍت ابلارورة
 .جهود أكرب

 .عدـ وجود تنسيق واضح بُت اؼبؤسسات الفاعلة سواء الدولية أو الوطنية يف إطار سياسة الردع 

 ا تبلؼ يف وجهات الن ر الدولية دبا تعلق ابعبرائم البيئية وتغلي  اؼبصلحة اػباصة على مبدأ اغبماية. 
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 تفكَت يف ربديد مصطلح شامت للبيئة يف حد ذاهتا دبا يامن ربقيق أكَت قدر من الردع من جهة ضرورة ال
ق اعبهود يف إطار واحد معُت بتامُت البيئة اإلنسانية ككت ليصبح أكثر ػػػد وتنسيػػػاف توحيػػػرى ضمػػػة أ ػػػػومن جه
 واليقتصر فقط على البيئة الطبيعية. ،مشولية

  يتناس  مع اؼبستجدات الراىنة ابحتواء شامت فأحياان ترافق اعبريبة البيئية جرائم أ رى يف تكييف التشريع دبا
 نفس الوقت )جرائم بيئة عابرة للحدود ترافقها جرائم تزوير عرب اغبدود(.

  العمت على ربسُت التكوين النوعي عبهاز القااء يف إطار مسايرة وعصرنة القطاع واإلؼباـ دبختلف مواضيع
 .الساعة

 .تثمُت اؼبؤسبرات الدولية يف إطار ضباية البيئة والعمت على التطبيق الفوري ؽبا 

 .تكثيف اعبان  التحسيسي يف إطار التواصت مع الفرد وتثمُت مبادراتو يف اجملتمع 

  ضرورة وجود ـبطط وبرانمج احًتازي على اؼبدى اؼبتوسط يكفت ربسُت اؼبناخ االقتصادي يف إطار ربقيق
 غبفاظ على البيئة يف نفس الوقت.التنمية مع ا

  اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار  03/10إعادة الن ر يف النصوص القانونية ذات الصلة حبماية البيئة كقانوف
 التنمية اؼبستدامة  اصة يف اعبزاءات اؼبقررة.

 قررة كعقوبة.دبا تعلق ابلقيمة اؼباليةاؼبنخفاة للغرامة اؼب، إعادة الن ر والتحيُت يف قانوف الغاابت 

  كفكرة يف اافت الدولية واؼبلتقيات اليت سبس اعبان    وإثرائوالتشديد على فكرة الوعي البيئي كمصطلح مؤثر
 البيئي.

   العمت على بلورة مصطلح األمن البيئي وربطو دبختلف اجملاالت اؼبؤثرة  اصة اعبان  االقتصادي من منطلق
اغبفاظ  أ رىيسَتا وفق معادلة متوازنة تامن ربقيق االكتفاء من جهة ومن جهة  أف البيئة والتنمية اؼبستدامة هب  أف

 على اؼبوارد الطبيعية وضباية التنوع البيولوجي.

  صبلحيات أوسع لرجاؿ الابطية القاائية وفق مبادئ النزاىة والشفافية ومايبليو الواج  انطبلقا من  إعطاء
 مقتايات التشريعات والقوانُت.
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  تشريع و صوصا التشريع اعبزائري يف ات السياسة اعبنائية اؼبعتمدة من  بلؿ قانوٓف العقوابت مواكبة ال
 واإلجراءات اعبزائية والًتكيز على القوانُت ذات الصلة ابلبيئة اليت سبثت اعبان  اإلجرائي اؼبتخصص يف اغبماية للبيئة.

  البيئية ذات التصنيف كجنح وكسياسة ترغي  الوساطة اعبزائية يف اغبد من اعبرائم  أبن مة ؿباولة العمت
 للتخفيف من حدة اعبرائم وكبديت للدعوى العمومية اعبنائية.

  اؼبشاركة الفعالة من  بلؿ فكرة تقري  الفرد من ؿبيطو وبيئتو وتقري  اؼبؤسسات الفاعلة على  إرساءمبادئ
 عالية اؼبشاركة وقوة العمت اؼبيدآف.مساحة واسعة انطبلقا من ف وإعطائهاغرار اعبمعيات يف ضباية البيئة 

   بعض اعبرائم اؼباسة ابالقتصاد الوطٍت ودبا  وإدراجاؼبتعلق حبماية البيئة  10-03ربيُت بعض البنود يف قانوف
 تعلق ابلثروة الوطنية مثت جرائم هن  اؼبرجاف.

  وربطها  اؿ البيئيتعزيز وفتح ورشات عمت متخصصة للجان  القاائي ابلعمت على فكرة التخصص يف اجمل
 .اعبرائم اؼباسة ابلبيئة بفكرة االقتصاد والتنمية والعمت على مكافحة اعبريبة االقتصادية من بينها 

  كما أف تعدد صور االنتهاكات للبيئة ماىو إال انعكاس للتدىور البيئي،دبعاعبة اؼبن ومة التشريعية للبيئة
مراجعتو ابلًتكيز على اعبرائم الراىنة اػبطَتة من بينها التلوث اؼبتعلق حبماية البيئة وج   03/10و اصة قانوف 

 اإلشعاعي وذل  بنوع من التفصيت.

  العمت على اؼبوازنة بُت فكريت التنمية اؼبستدامة والبيئة دبا يامن ربقيق الرقي االقتصادي  اصة يف ؾباؿ
يت تكوف ـبصصة ػػػات الػػػػًتاـ اؼبساحػػػا واحػػػػراءات منحهػػػػد إجػػػة وتشديػػػة العقاريػػػة على األوعيػػػػااف  معار االستثم

 للبيئة،كاؼبساحات اػباراء واليت تنه  بداعي االستثمار.

  فاف فكرة اإلعبلـ البيئي يف إطار سياسة الوعي للتحسيس ابؼبخاطر الناذبة حيث  ابلتطور التكنولوجيوأتثرا
من  بلؿ تفعيت الوعي البيئي دبشاركات ثرية وف للمجتمع من  بلؿ توعيتو هب  ت افر اعبهود وتكوف البداية للفرد اؼبك

وى ا  ذبعت كت فرد مسؤوؿ عن ؿبيطو على األقت والوصوؿ إُف درجة ربقيق معايَت قباح اإللزاـ البيئي ،وليست شكلية
 ، مع مراعاة حفظ حقوقو.بتسليط الاوء على اؼبشاكت البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها
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 ابللغة العربية

I- ادلصادر: 
 القرآن الكرمي 

 
II- النصوص القانونية 

  
 :ورتالدس/ 1

 .14، اؼبتامن التعديت الدستوري، ج ر ع 2016مارس 06اؼبؤرخ يف  01-16القانوف رقم  -

 :ية/النصوص التشريع2
 القوانني:/أ-2

 .26 ع ج ر، اؼبعدؿ واؼبتمم ،، يتامن الن اـ العاـ للغاابت1984يونيو  23اؼبؤرخ يف  12-84القانوف  .1
 .47ج ر ع  ،اؼبتامن القانوف البحري، اؼبعدؿ واؼبتمم ،1998يونيو 25اؼبؤرخ يف  05 -98القانوف رقم  .2
 .48عد العامة ابلربيد وابؼبواصبلت السلكية والبلسلكية، ج رع ، اؼبتامن القوا2000أوت  05اؼبؤرخ يف  2000-03القانوف  .3
 .35ج ر ع  اؼبعدؿ واؼبتمم،اؼبتامن قانوف اؼبناجم، ، 2001يوليو  03اؼبؤرخ يف  11 -01القانوف .4
 .77ع، ج ر وإزالتهااؼبتعلق بتسيَت النفاايت ومراقبتها  ،2001ديسمرب 12اؼبؤرخ يف  01-91القانوف رقم  .5
،يتامن قمع جرائم ـبالفة أحكاـ اتفاقية ح ر استحداث وإنتاج وزبزين 2003جويلية 19اؼبؤرخ يف  09 -03 رقم القانوف .6

 .43ج ر ع  واستعماؿ األسلحة الكيميائية وتدمَت تل  األسلحة،
 .43عاؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر  ،2003جويلية  20اؼبؤرخ يف  10-03 رقم القانوف .7
 .11، وبدد القواعد العامة لبلستعماؿ واالستغبلؿ السياحيُت للشواطئ، ج ر ع 2003فرباير  17اؼبؤرخ يف  02-03 رقم انوفقال .8
 .51ج ر ع  ،، اؼبتعلق ابلصيد2004غشت  15اؼبؤرخ يف  07-04 رقم قانوفال .9
 .60ج ر ع اؼبعدؿ واؼبتمم يتعلق ابؼبياه،، 2005غشت  14اؼبؤرخ يف  12-05 رقم قانوفال .10
اؼبتامن قانوف العقوابت، ج ر ع  156 -66اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر رقم  ،2006ديسمرب  20اؼبؤرخ يف  03 -26 رقم القانوف .11

84. 
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 .31يتعلق بتسيَت اؼبساحات اػباراء وضبايتها وتنميتها، ج ر  ،2007مايو  13اؼبؤرخ يف 06-07 رقم القانوف .12
 .46التوجيو الفبلحي، ج ر عدد  ، يتامن2008غشت 03اؼبؤرخ يف  16-08القانوف رقم  .13
 .13، يتعلق ابجملاالت امية يف إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر2011 فيفرياؼبؤرخ يف  02-11رقمقانوف ال .14
 .39، يتعلق حبماية الطفت، ج ر ع 2015يوليو  15ؼبؤرخ يف ا 12-15 رقم قانوفال .15
 .18ج ر ع ،اؼبعدؿ واؼبتمم  ،د البحري وتربية اؼبائيات، اؼبتعلق ابلصي2015أفريت  02اؼبؤرخ يف  08-15 رقم لقانوفا .16
ديسمرب  20اؼبؤر ة يف  67 ج ر ع، 02-15،اؼبتامن اؼبوافقة على األمر2017ديسمرب 13اؼبؤرخ يف17-15القانوف رقم  .17

2015. 
 .11، اؼبتعلق ابعبمارؾ، ج ر ع 2017فيفري  16اؼبؤرخ يف  04-17القانوف رقم  .18
-66لؤلمر         اؼبعدؿ واؼبتمم، 2019ديسمرب  18اؼبؤر ة يف  78ع ج ر ،2019ديسمرب11يف اؼبؤرخ 10-19القانوف رقم  .19

 .اإلجراءات اعبزائيةاؼبتامن قانوف 155

 :األوامرب/-2
 . 48،قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدؿ واؼبتمم ،ج ر ع 08/06/1966اؼبؤرخ يف 155-66 رقماألمر  .1
 .49ج ر ع  ،اؼبتامن قانوف العقوابت اؼبعدؿ واؼبتمم،08/06/1966اؼبؤرخ يف 155-66 رقماألمر  .2
اؼبتامن قانوف  1966يونيو  8اؼبؤرخ يف  156-66يعدؿ ويتمم األمر رقم  ،1995فرباير 25مؤرخ يف 11-95رقم األمر .3

 .11ج ر ع  ،العقوابت
 .59اؼبتعلق دبكافحة التهري ، ج ر ع ، 2005أوت  23اؼبؤرخ يف  06-05مر األ .4
 .47اغبيوانية اؼبهددة ابالنقراض وااف ة عليها، ج ر األنواعاؼبتعلق حبماية بعض ، 2006يوليو  15ؤرخ يف اؼب 05-06 األمر .5
 . 40اؼبتامن قانوف اإلجراءات اعبزائية، ج ر ع  156-66، اؼبعدؿ واؼبتمم لؤلمر 2015يوليو  23اؼبؤرخ يف  02-15األمر  .6

 :النصوص التنظيمية/ 3

 أ  ادلراسيم:-3
 .27، اؼبتعلق بتدابَت اغبماية من اإلشعاعات النووية، ج ر، ع2005سنة  يونيو،1اؼبؤرخ يف  07-05لرائسي رقم اؼبرسـو ا .1
 .25الوطنية واميات الطبيعية، ج ر ع  ادد لقواعد تصنيف اغب ائر 1987،يونيو  16اؼبؤرخ يف  3لتنفي ي رقماؼبرسـو ا .2
 . 46،اؼبن م للنفاايت الصناعية السائلة، ج ر ع 1993يوليو  10، اؼبؤرخ يف 160-93اؼبرسـو التنفي ي رقم  .3
 02اؼبؤرخ يف  405-95، اؼبعدؿ واؼبتمم للمرسـو التنفي ي رقم 1999يوليو  20، اؼبؤرخ يف 156-99اؼبرسـو التنفي ي رقم  .4

 .49، واؼبتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات االستعماؿ الفبلحي، ج ر ع 1995ديسمرب 
اػباص ابؼبوافُت  األساسي، يتامن القانوف 2008يوليو  22 ػاؼبوافق ل 1429رج   19اؼبؤرخ يف  232التنفي ياؼبرسـو  .5

 .43ج رع، اإلقليماؼبكلفة ابلبيئة وهتيئة  ابإلدارةاػباصة  األسبلؾاؼبنتمُت إُف 
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 .47رجاف، ج ر ع ،وبدد شروط وكيفيات فبارسة صيد اؼب2015أوت  21اؼبؤرخ يف  231-15اؼبرسـو التنفي ي رقم  .6

 القرارات:/ ب-3
 .84، ج ر ع 2004نوفمرب  13القرار ادد لتن يم اللجنة الدائمة للمياه اؼبعدنية الطبيعية، اؼبؤرخ يف  .1
 .23ج ر ع  ،2016جانفي  13القرار ادد لشروط وكيفيات إعداد برانمج استغبلؿ اؼبرجاف، اؼبؤرخ يف  .2
 .74ج ر ع 2018،يونيو  06وجز بصيد اؼبرجاف، اؼبؤرخ يف القرار ادد لكيفيات التصريح اؼب .3
 .23ج ر ع ، 2016جانفي  13كيفيات فتح مساحات استغبلؿ اؼبرجاف، اؼبؤرخ يف لدد االقرار  .4
ج ر ع  ،2018فيفري  11القرار الوزاري اؼبشًتؾ ، اؼبتامن إنشاء اللجنة الية للتحقق من اؼبرجاف وتن يمو وسَته، اؼبؤرخ يف  .5

22. 
 .17ج ر ع، 2017جانفي  16،  وبدد جهاز تتبع مسل  اؼبرجاف اػباـ ونص اؼبصنع، اؼبؤرخ يف ؾالقرار الوزاري اؼبشًت  .6
 .23،  ج ر ع 2016جانفي  13القرار ادد لعناصر سجت الغوص وؿبتواه الستغبلؿ اؼبرجاف، اؼبؤرخ يف  .7
 .05، ج ر ع 2018أوت  20اؼبؤرخ يف  ،اؼبرجاف اػباـالقرار الوزاري اؼبشًتؾ، ادد لشروط وكيفيات بيع وشراء  .8
 .02، ج ر ع 2014 أكتوبر 13القرار اؼبتامن اؼبوافقة على التن يم الدا لي للديواف الوطٍت للسقي وصرؼ اؼبياه، اؼبؤرخ يف  .9
 .52، ج ر ع 2017افريت  30الوكالة الوطنية للنفاايت، اؼبؤرخ يف أعااءتعيُت ب يتعلققرار ال .10

:ادلراجع  - II 
 / الكتب1

 العامة: الكتب أ/-1
 .2004م كرات يف القانوف اعبزائري، القسم اػباص، دار ىومة،  ـ،وارث.بن  .1
 .2013، 1بشَت صبعة عبد اعببار الكبيسي، الارر العابر للحدود، منشورات اغبليب اغبقوقية، ط .2
 .2002لنشر، ، دار وائت ل1حسُت بن عيسى وآ روف، شرح قانوف العقوابت القسم العاـ، ط  .3
 .2005دردوس مكي، القانوف اعبنائي اػباص يف التشريع اعبزائري، اعبزء األوؿ، بدوف ط،  .4
 .1995، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، األوؿعبد ه سليماف، شرح قانوف العقوابت اعبزائري، القسم العاـ، اعبزء  .5
 .2004يواف اؼبطبوعات اعبامعية، صبحي قبم، شرح قانوف العقوابت اعبزائري، القسم العاـ، د دػؿبم .6
 .1978مقارنة للركن اؼبعنوي، دار النهاة العربية، القاىرة،  أتصيليةؿبمود قبي  حسٍت، الن رية العامة للقصد اعبنائي، دراسة  .7
 .2015سليم ىبلؿ، اعبرائم اؼبستحدثة، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة،  دػؿبمانجي  .8
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 :ب/الكتب ادلتخصصة -2
 .2004، دار النهاة العربية، القاىرة، 1شرؼ توفيق مشس الدين، اغبماية اعبنائية للبيئة، طأ .1
 .2005، القاىرة، األدب، مكتبة 1شرؼ ىبلؿ، اعبرائم البيئية بُت الن رية والتطبيق، طأ .2
 .2011دار النهاة العربية،  ،1ط ابلبيئة، اعبرائم اؼباسشرؼ ىبلؿ، التحقيق اعبنائي يف أ .3
 .2011، القاىرة، اآلدابمكتبة ، 1، ط اعبرائم اؼباسة ابلبيئة ىبلؿ، الابط القاائي يف  شرؼأ .4
 .2011دار النهاة العربية، القاىرة، ، 1، طاعبرائم اؼباسة ابلبيئةشرؼ ىبلؿ، تنفي  األحكاـ يف أ .5
 .2011ة، القاىرة،شرؼ ىبلؿ، اؼبوسوعة اعبنائية البيئية من الناحيتُت اؼبوضوعية واإلجرائية، اندي القااأ .6
 .2002دار الشروؽ القاىرة،  أضبد فتحي سرور، اغبماية الد ستوري ة للحقوؽ واغبرايت، .7
 .2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، 1ابتساـ سعاد اؼبكاوي، جريبة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، ط .8
 .2015، مصر، اإلسكندريةامعية، للبيئة، دار اؼبطبوعات اعب اإلجرائيةاغبماية  ،ؿبمػدمصطفى  أمُت .9
 .2011تعوياو، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع،  وألياتصبيلة ضبيدة ، الن اـ القانوٓف للارر البيئي  .10
 .2011سامي اعبابر، اعبريبة البيئية، دار الكت  القانونية، بدوف ط، مصر،  دػؿبمحساـ  .11
التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، دار   الد مصطفى فهمي، اعبوان  القانونية غبماية البيئة من .12

 .2011، اإلسكندرية، 1الفكر اعبامعي، ط
 .2013، القاىرة، 1 الد السيد اؼبتوِف، اعبرائم البيئية عرب الوطنية، دار الكت  اؼبصرية، ط .13
 .2007، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، 1ث، طداود عبد الرزاؽ الباز، األساس الدستوري غبماية البيئة من التلو  .14
 .2009، 1للبيئة من اؼبراقبة إُف ااكمة، دراسة مقارنة، دار النهاة العربية، ط اإلجرائيةلبي ، اغبماية  دػؿبم رائف .15
 .2009قاىرة، مصر، ، دار النهاة العربية، ال2العطاء، دور القانوف الدوِف العاـ يف ؾباؿ ضباية البيئة، ط أبورايض صاٌف  .16
 .2006، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 1ين، حقوؽ اإلنساف واسًتاتيجيات ضباية البيئة، طدػؿبمسيد  .17
، 01سهَت إبراىيم حاجم اؽبييت، اآلليات القانونية الدولية غبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة، منشورات اغبليب اغبقوقية، ط  .18

2014. 
 .2014، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 1سايح تركية، ضباية البيئة يف ات التشريع اعبزائري، ط .19
 .2006ؿبمود بدر الدين، االلتزاـ الدوِف حبماية البيئة من التلوث، دار النهاة العربية، القاىرة،  دػؿبم صاٌف .20
 اـ القانوٓف غبماية البيئة، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، اؼبوسوعة األمنية، األمن البيئي، الن .21

2015. 
 .2013عبد الستار يونس اغبمدوٓف، اغبماية اعبنائية للبيئة، دار الكت  القانونية، مصر،  .22
 .2006زائر، اؼبخادمي، التلوث البيئي، ـباطر اغباضر وربدايت اؼبستقبت، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعب عبد القادر رزيق .23
 .2009، اإلسكندرية، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، ة، اغبماية اعبنائية للبيئاأللفيعادؿ ماىر  .24
 . 2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، جامعة اؼبوصت، 1علي عدانف الفيت، اؼبنهجية التشريعية يف ضباية البيئة، دراسة مقارنة، ط .25
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 .2012والكيماوية يف القانوف اعبزائري، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع،  اإلشعاعيةؼبواد علي سعيداف، ضباية البيئة من التلوث اب .26
 .2013، 1عبد ه تركي ضبد العياؿ الطائي، الارر البيئي وتعوياو يف اؼبسؤولية اؼبدنية، منشورات اغبليب اغبقوقية، ط .27
 .01،2019ط ، برلُت، أؼبانيا، االسًتاتيجيةالعريب للدراسات اؼبركز  علوي أضبد الشارقي، اؼبسؤولية اعبنائية للشخص اؼبعنوي، .28
، 1، دراسة مقارنة،جاإلسبلمييف القانوف اعبنائي الدا لي والقانوف الدوِف اعبنائي والفقو  موسوعة ضباية البيئة، ؿبمود صاٌف العدِف، .29

 .2002، دار الفكر اعبامعي، 1ط
 .2003ية اعبنائية للبيئة، اعبزء الثالث، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، ؿبمود صاٌف العدِف، موسوعة ضباية البيئة، اغبما .30
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 64 جرامٌةالخطرةثانٌا9النتٌجةاإل

 66 ثالثا9النطاقالزمانًوالمكانًللنتٌجةاإلجرامٌة

 68 الفرعالثالث9العاللةالسببٌةبٌنالسلونوالنتٌجةاإلجرامٌة

 70 المطلب الثاني: الركن المعنوي

 71 الفرعاألول9المصدالجنائًفًالجرائمالبٌئٌة

 73 أوَل9عناصرالمصدالجنائً

 76 ثانٌا9صورالمصدالجنائً

 78 الخطأالغٌرعمديالفرعالثان9ً

 المبحث الثاني: تصنيف الجرائم البيئية
80 

 81 المطلب األول: الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي والبيئة األرضية

 81 الفرعاألول9الجرائمالماسةبالحٌوان

 83 الفرعالثان9ًالجرائمالماسةباألوساطالنباتٌة

 85 أوَل9تكٌٌفالجرائمالماسةبالغابات)لانونالغابات(

 87 ثانٌا9تكٌٌفالجرائمالماسةبالغاباتفًلانونالعموبات

 88 الفرعالثالث9الجرائمالماسةبالبٌئةاألرضٌة)التربة(

 011 أوَل9التلوثبالمبٌداتالحشرٌة

 010 الكٌمائٌةثانٌا9األسمدة

 010 ثالثا9تأثٌرالصورالمتعددةللنفاٌاتعلىتلوثالبٌئة

 014 المطلب الثاني: الجرائم الماسة بالبيئة المائية والهوائية

 014 الفرعاألول9الحماٌةالجنائٌةللبٌئةالمائٌة

 018 الفرعالثان9ًالحماٌةالجنائٌةللبٌئةالهوائٌة
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 005 ثانٌا9بالنسبةللجرائمالتًتأخذوصفالجنحوالمخالفات9
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 008 الفصل األول: الحماية اإلجرائية لمواجهة الجرائم البيئية

 ائل اإلجرائية لمواجهة الجرائم البيئيةالمبحث األول: الوس
011 

 010 ائم البيئيةالمطلب األول: الضبط القضائي في الجر

 011 الفرعاألول9األشخاصالمكلفونبمعاٌنةالجرائمالبٌئٌة

 011 أوَل9األشخاصذواَلختصاصالعام

 012 ثانٌا9األشخاصذواَلختصاصالخاص

 018 الفرعالثان9ًصالحٌاتسلطةالضبطالمضائً

 021 أوَل9واجباترجالالضبطالمضائً

 021 ثانٌا9مهاممأموروالضبطالمضائً

 025 مواجهةألعضاءالضبطالمضائًالخاصثالثا9العرالٌلال

 027 الجرائم البيئيةالمطلب الثاني: الدور القضائي في متابعة 
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 :ادللخص

 أركانو إىل اإلشارةكما دتت  وقانونية، فقهية أسسالبيئي وفق  اإلجرامحتديد مفهوم  ــــةدراسالاستهدفت 
غري  أزمنةمن خالل خصوصية التمدد عرب احلدود والظهور يف  األخرىوتبيان اختالفها عن ابقي اجلرائم  القانونية،
ودراسة عالقة اجلرائم ، ومدى خطورتو اإلشعاعيلبيئي كالتلوث مظاىر التدىور ا إىل تكما تعرض،  حمددة ادلدة
ادلرجان(،وذلك بفحص ادلنظومة القانونية يف اجلزائر وحتليل  على اجلانب االقتصادي )ثروة وأتثريىا ،البيئية

 .القضاء اجلزائري أحكاممبا جادت بو ،نصوصها القانونية
 

Abstract: 

The study sought to establish the concept of environmental crime over 

doctrine and law basis. and It also mentioned its legal law. and show Its 

difference from other crimes by the specificity of cross-border expansion and the 

apparition in indeterminate times. We were also exposed to the manifestations of 

environmental degradation such as radiation pollution and its danger. and the 

study of environmental crimes and its relationship on the economic aspect (coral 

wealth) by examining Algeria's legal system and analyzing its legal texts, from 

the provisions of Algerian court. 

  

Résumé: 

L’étude visait à définir le concept de criminalité environnementale selon 

les principes de jurisprudence et de légalité, tel qu’indiqué à ses piliers 

juridiques, et à montrer qu’il diffère des autres crimes par la spécificité de 

l’expansion au-delà des frontières et l’émergence d’une durée indéterminée. Elle 

a également été exposée à la dégradation de l’environnement, comme la 

pollution radioactive et sa gravité, ainsi qu’à l’étude de la relation des crimes 

environnementaux et de leur impact sur l’aspect économique (richesse 

corallienne), en examinant le système juridique en Algérie et en analysant ses 

textes juridiques, ainsi que les dispositions de la justice algérienne. 
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