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 قرنا نستقبل نحن فها الحياة، مظاهر مختلف في وعميقة سريعة تحوالت الماضي القرن شهد         

 وشيئا، وحادة تغيرات سريعة تنهشها التي البيئة حمايةأجل  من أكبر إنطالقات يشهد أن له يتوقع جديدا

 على وأصبح التجاهل، تحتمل ال معها صارت درجةإلى  والبيئة اإلنسان بين العالقة تدهورت فشيئا

 السبلإلى  يتوصل وأن بيئته،إلى  أساءت التي وسلوكياته أنشطته راجع لي طويال يتوقف أن اإلنسان

 إن ضارة أنها به توصف ما أقل آثارإلى  أدى والذي البيئة أحوال في التدهور اهذ وقف من تمكنه التي

  .مدمرة تكن لم

 وحقوقها الدولة يهدد وأصبح المستويات كافة على كبيرة أهمية تكتسي البيئة مشاكل أصبحت لذا

  على هنفس يفرض الموضوع هذا أصبح والكوارث، األخطار من العديد عنه ينتج والتي بالبيئة الخاصة

 لقيت حيث عليها، المترتبة اآلثار وخطورة البيئي التلوث ظاهرة بخطورة اإلحساس ومع الوطنية الساحة

  أصبح التي الدولة حتى المحلي، المستوى على الناس عامة وحتى والعلماء المفكرين الكثير اتنباه،

 . الحماية تستحق اجتماعية وظاهرة كقيمة البيئة لحماية جاهدة تسعى

 وذلك الحديث، العصر في خطرا تشكل أصبحت أنها إال بيئةال تلوث ظاهرة قدم من الرغم لىوع

 عصر اإلنسان بدخول أوجها البيئة انتهاكات بلغت حيث لها، والمتزايدة الواسعة اإلستعماالت بسبب

 من هاخالل من تمكن ومتطورة جديدة علمية أساليبإلى  والوصول التكنولوجية، واإلستكشافات الصناعة

 األغراض في واستخداماتها النووية الطاقة اكتشاف وكذلك ،الصناعيةو  المصانع الكيماوية تسيير

 كل عناصرإلى  تتسرب التي والضارة السامة الملوثات من الهائلة الكمياتإلى  باإلضافة، المختلفة

 ما وكذلك وغيرها، ئيةالكيميا والمبيدات والمصانع المجاري كفضالت األرضية التلوث مصادر من، البيئة

 في مرضي غير وضع في البيئة جعل ذلك كل الجو، خالل من ملوثات من البحرية البيئةإلى  يطرح

 سلبي بشكل وأثر البيئي، بالتوازن أخل خطير تدهور من تعاني أصبحت حيث، العالم مناطق من كثير

 البيئي فاختالل التوازن، ئهبقا وأسس حياته في اإلنسان تهديدإلى  أدى الذي األمر، الحياة على

  .البيئة على اإلنسان العتداء حتمية نتيجة هو وااليكولوجي

بضرورة  البيئة وأصدقاء المدني المجتمع منظمات منوفي هذا اإلطار تعالت األصوات المنادية 

 ،الجميع يهددأصبح  الذي بالخطر المجتمع إحساس نتيجة المحافظة عليها من التدهور،و  البيئة حماية

 الشغل الشاغل للباحثينو  األبحاث العلميةو  ما يصيبها من تدهور موضوعا للدراساتو  أصبحت البيئةو 

التقليل منه على األقل، كما حظي أو  العلماء في مختلف المجاالت بهدف الحد من هذا التدهورو 
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على أو  الميموضوع البيئة باالهتمام أيضا من قبل النظم القانونية المختلفة إن على المستوى الع

 استجابات ظهرت كما البحرية، بالبيئة الضارة واألنشطة الممارسات من الحدأجل  من المستوى الوطني،

 .الدولي للتعاون وبرامج معاهدات في تمثلت عالمية

في التوجهات الجديدة المتصلة بالعمل على حماية البيئة من  االهتمام الدولي بالبيئة وتجلى هذا  

بي في الوهلة األولى، ثم تطورت الفكرة و الذي تبنته دول االتحاد األور و  ون العقوباتخالل تطبيق قان

الذي اصدر مجموعة و  ووجدت لها موقعا ضمن أولويات المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

امي ألعمال التوصيات منها ما تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة نذكر منه التقرير الختو  من التقارير

 الذي اختار الحكومةو ، )1(2012 جوان 12المنعقد في البرازيل بتاريخ  20+دي جانيرومؤتمر ريو 

ومن اهم النقاط التي ركز عليها هذا التقرير الختامي ، تطبيق القانون لتحقيق االستدامة البيئيةو  العدالةو 

شريعية الوطنية على موائمة القانين في هذا الصدد عملت السلطات التو  ،هو الحماية الجنائية للبيئة

االهتمام بالبناء القانوني أصبح  ومن ثم، االلتزامات الواقعة على عاتق الدولةو  الداخلية وفقا للمقتضيات

من ثم يثار التساؤل حول و  لألفعال الموصوفة جرائم بيئية يشكل مرتكزا اساسيا في الحماية الجنائية للبيئة

التشريع الجنائي البيئي وهو ما و  الماسة بالبيئة بين النصوص الجنائية التقليديةالبناء القانوني للجريمة 

 : يطرح االشكالية التالية

 على والعمل البحري، التلوث مكافحة مجال في واإلقليمية الدولية الجهود أهمية من الرغم وعلى  

 البيئية التشريعات بسن لدولا قامت إذا إال ناجعة غير تبقى أنها إال عليه، والسيطرة مستوياته خفض

 إداريةأو  مدنية قواعد كانت سواء القانونية القواعد ألن وحمايتها، البحرية البيئة على للمحافظة الالزمة

 .الحيوية ومصالحه المجتمع قيم لحماية ونجاعة كفاءة األكثر هي جنائية،أو 

 العالمي اإلعالن من 25 ةالماد نص في جاء مما الموضوع أهمية إستخالص يمكنناومن ثم     

 فوجود ،نظيفة بيئة في يعيش أن اإلنسانأبسط حقوق  منأنه  على)2( 1948 لسنة اإلنسان لحقوق

 السياسية الحدود أمامه تسقط بل؛ المنطقة تلك على أثره يقتصر ال العالم من ما مكان في التلوث

 رنوبيليتش مفاعل انفجار كحادث فيه وقعت الذي المحيط أثرها يتعدى بيئية كارثة أمام لنكون فية،راوالجغ

                                                           

والذيُعقد في ريو دي جانيرو بموجب قرار الجمعية ) 20+قمة األرض ريو ( 2012مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  ) 1(

  .2012يونيه /حزيران 22إلى  20في الفترة  66/197رقم  العامة
المؤرخ ) 3-د(ألف  217اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 2(

  .1948ديسمبر  /ولكانون األ 10في 
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إلى  امتدت إشعاعية سحب من عنه ترتب وما)1( 1986 بريلأ 26 في السوفياتية كييف مدينة في النووي

 التلوث خطورة مدى أدركت التي شعوبها بين الذعر أثار مما واألسيوية، األوروبية الدول من الكثير أجواء

 الجهود تجتمع أن يجب دولية مشاكل في التلوث يتسبب فقد وهكذا ها،ووجود لحياتها وتهديده اإلشعاعي

  .لعالجها الدولية

 هذه القواعد به تتمتع لما البيئة، حماية في فعالية األكثر القانونية الوسيلة الجزائية القواعد وتعتبر

 قيمة ذاتها بحد البيئة الطبيعية أن كما الخاص، والردع العام الردع بخاصتي لتميزها اإلكراه سلطة من

 اإلقتصادية، نظرا لخصائصها األساسية للبالد بالمصالح وثيقا إرتباطا وترتبط المجتمع قيم أهم من

 في المجال الجزائي للقانون يمنح مما وجه األرض، على اإلنسان بحياة ترتبط فهي ذلك من واألكثر

 النظام من هو ما بكل وثيقا إرتباطا بطيرت كونه عليها، اإلعتداء أفعال كافة من وحمايتها البيئة تنظيم

 .للبالد األساسية بالمصالح عالقة وماله العام

 التي الجرائم أبرز من كواحدة البيئية الجرائم بموضوع بالغا إهتماما األخيرة السنوات شهدت ولقد

 ةالبيئ حماية لموضوع األولوية إعطاءإلى  الدول معظم دعى الذي األمر المجتمع، حق في تقترف

 تشريعات عدة سن خالل من الحماية هذه تكريسإلى  الدول وسعت الوطنية، أجندتها ضمن وادراجه

 عجزت بعدما متأخرة مرحلة في إال الجزائية الحماية تأتي ولم المختلفة، وعناصرها بالبيئة تعنى وقوانين

 وكافة التلوث أفعال من لبيئةل الالزمة الحماية توفير على والدولية واإلدارية المدنية القانونية القواعد

 ردع في والدولية واإلدارية المدنية القانونية النصوص فعالية غياب لوحظ إذ األخرى، اإلعتداء أشكال

 العقوبات توقيع هي والغاية ،البيئي الدمار وتزايد تناميإلى  أدى ما وهو البيئي، التلويث أفعال مرتكبي

  .البيئة على للمحافظة والخاص العام الردع يقتحق وكذلك ةيالبيئ الجرائم مرتكبي على

                                                           

في يوم السبت  ،وبل للطاقة النوويةمحطة تشيرنمن  4رقم  المفاعلفي كارثية وقعت  حادثة نووية إشعاعيةهي  :كارثة تشيرنوبل ) 1(
حدثت عندما كان  ،، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالمأوكرانيا السوفيتيةفي شمال  بريبيات، قرب مدينة 1986من عام  أبريل 26

ما كان يتم إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة بين) 1،2،3(موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي  200ما يقرب من 
، الجرافيتكما ساهم عامل بنية المفاعل في االنفجار حيث أن التحكم في العملية النووية كان يتم بأعمدة من . التي وقع فيها االنفجار

في حين أن رئيس الفريق انتبه إلى الخطر وحاول إغالق المفاعل مما يجعل أعمدة الجرافيت تنزل في قلب المفاعل وتبطئ من سرعة 
وبما أن المولد كان غير  ؛التفاعل النووي وتخفض الحرارة، إال أن هذه الطريقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في االنخفاض

مستقر والدورة الحرارية مشوشة من آثار االختبار، كان هذا هو العامل الذي أدى إلى اعوجاج أعمدة الجرافيت وعدم إمكانية إسقاطها 
نتج الخلل عن تراكم أخطاء . في قلب المفاعل وجعل الحرارة ترتفع بشكل كبير وتشعل بعض الغازات المتسربة وتتسبب في االنفجار

جمهورية أوكرانيا في  الطاقةوأدى ذلك إلى حدوث اضطراب في إمدادات . دسين شبان قاموا بالمناوبة تلك الليلةبشرية وقلة خبرة مهن
وقد  ،انع وتعطل المزارع وبلغت الخسائر المادية ماقيمته أكثر من ثالثة مليارات دوالر أمريكي، كما أدى إلى إغالق المصالسوفيتية

   .2002وتم اغالق المفاعل نهائيًا عام . شخص 2000شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من  36لقي 
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 البيئة لحماية منه سعيا قانونية منظومة تكريس على الجزائر عملت العالم بلدان غرار وعلى 

 التنوع وحماية والهوائية والمائية األرضية البيئة لحماية قوانين عدة صدرت إذ عناصرها بمختلف

 المتابعة عن جرائمهاو  لحماية البيئة اإلجرائية القواعد ضبعكما وضع  .العناصر من وغيرها البيولوجي

 ضبط عليه الجريمة البيئية يتوقف نطاق في اإلجرائي الجانب أن كون التقليدية،التي تختلف عن القواعد 

 علمية ومؤهالت ودراية خبرة وتتطلب خاصة، فنية بسمات تتسم جرائم وهي مرتكبهاإلى  والتوصل الجرائم

 تكفل وآليات قواعد وجودإلى  إضافة بها الخاصة القوانين تطبيق بمتابعة مكلفينال األشخاص في

 .الجرائم هذه إثبات صعوبة على الجريمة البيئية أثر لخصوصيات أن كما البيئة، على المحافظة

 البيئة لحماية جاء والذي)1( 83/03رقم  القانون هو البيئة بحماية خاص قانون أول فكان

 اطار في البيئة بحماية والمتعلق)2( 03/10رقم  القانون ثم االنتهاكات من لثرواتا على والمحافظة

 شهد وكذلك الجديدة الدولية للمعطيات مواكب باء حيث  حقها، في ترتكب التي والجرائم المستدامة التنمية

 الدولية دئالمبا بعض اعتماد خالل من ونجاعة فعالية أكثر وجعلها القانونية الوسائل في تحديثات عدة

 البيئة، لحماية المقررة والواجبات االلتزامات بمخالفة تتعلق احكاما التشريعات هذا وتضمن الحديثة،

 الجنائية المسؤولية المسؤوليات هذا بين ومن بالبيئة االضرار مسؤولية وهي المخالف، مساءلة وتستوجب

ة البيئة ووضع هيئات تتكفل بضمان في مجال حماي القوانين من العديد الجزائري المشرع،كما أصدر 

وصوال الى دسترة الحق في بيئة نظيقة وتنمية مستدامة  الحماية الجنائية للبيئة ومتابعة مرتكبي االنتهاكات

 .)3( 2016من خالل التعديل الدستوري لسنة 

 في المستقرةية التقليد المبادئ عن تخلت قد الجزائري المشرع فيها بما التشريعات أغلبفإن  ،ولهذا       

 فـي تمامـا فشـل قـد اإلداري القـانون كـان وٕاذا البيئيـة، الجريمـة مواجهـة فـي جـدواها لعـدم الجنـائي الفقـه

 يعنى بيئي جنائي قانون استحداث نحو يتجه الجنائي الفقه في العام التوجهفإن  ؛الغاية تلكإلى  الوصول

                                                           

 الجريدة ،علق بحماية البيئةيت 1983فبرايرسنة  5الموافق / ه 1403ربيع الثاني عام  22مؤرخ في ال 83/03القانون رقم  ) 1(
  .ملغى العدد الرسمية

 19الموافق لـ /ه 1424جمادى األول  19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في  03/10القانون رقم ) 2(
 1424جمادى األول  20 الصادرة في) 43(، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2003جويليةـ 

  .2003يوليو  20الموافق لـ /ه
، والمنشور في الجريدة 2016مارس  6الجزائري بتاريخ  المتضمن التعديل الدستوري 16/01رقم القانون من  68المادة نصت  ) 3(

  : "، على أنه2016مارس  7المؤرخة في  14الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 
  .ي بيئة نظيفةللمواطن الحق ف -
  .تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة -
  ".تحدد الدولة مسؤوليات األشخاص الطبيعية والمعنوية للحفاظ على البيئة -
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 التجـريم مسـتوى علـىأنـه  إال البيئيـة التشريعات حركية عرفته الذي التطور كل وبرغمأنه  إال بشؤون فقط

  .عدة مستويات على المشكالت من الكثير تالقي البيئية الجريمة زالت ال

 وجه على اإلنسان بقاء على كبيرا خطرا تشكل أصبحت البيئة على اإلعتداءات نباعتبار أو 

 ما حول التساؤالت تزداد لذا ة،وصورا متعدد أشكاال وتأخذ مستمرة تزال ال اإلنتهاكات هذه األرض، وان

مدى و  ماالتلوث؟،  من عليها والمحافظة البحرية البيئة حماية في الجنائي التشريع تدخل طبيعة هي

 ا	�� العقابية ا	������� اآلليات وهل التلوث؟ من تهاحماي بغية فعالية الحماية الجنائية المكرسة للبيئة

���� �����ا	� ا	����� 	����� كفيلة ��دھ� ا	���ع�   .؟	

 وكذلك بها، المتعلقة القانونية النصوص تحليل تتطلب للبيئة الجنائية الحماية دراسة أن وبما

 موضوع دراسة علينا ينبغي كان لذا تناولتها، التي القضائية األحكامإلى  باإلضافة بصددها الفقهية اآلراء

 الواردة النصوص أحكام تحليل على معتمدين التحليلي، الوصفي المنهج متبعين للبيئة الجزائية الحماية

 بالشكل قانونية نقطة كل في تحليلها منا يقتضي ما وهو البيئة، بحماية الخاصة الجزائرية القوانين في

 فيما الواقع، أرض على تحققها التي الحماية فعالية ومدى قصورهاأو  كفايتها مدى نبين يجعلنا الذي

 نميل وما إستخلصناها، التي النتائج تبيان مع الحماية، بهذه شمولةالم البيئية المصالح مختلف يخص

 إقناعا أكثر كانت والتي سبقتنا التي النظر وجهات على ذلك مؤسسين فقهية، اتجاهاتو  مواقف من إليه

  .لنا

  : ، همامحورين أساسيينإلى  لإلجابة التساؤل السابق سوف نقسم البحث

  .اإلجرائية للحماية الجنائية للبيئةالقواعد الموضوعية و  :الفصل األول

  .البيئية الجريمة عن والعقابالجنائية  المسؤوليةقواعد  :الثاني الفصل

والمالحظات، حاولنا من خاللها الوقوف على عمق اإلشكالّية من النتائج  ختمنا دراستنا بمجموعة

  .قيامهاإلى  ومختلف األسباب التي أدت
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G�H�ول  ا�  


���Iا67��4	��� ����ا�=�ا,��ا�>J���	4ا)"Kو��	,�*�  

إلى  وطنية من إرتكابها نطاق وتتسع تختلف إذ البيئي، التوازن في تؤثر قد البيئية الجرائم إن

 في العقوبات من مجموعة وضعإلى  الجزائر بينها ومن التشريعات مختلف عمدت ذلك اثر وعلى دولية

  .)1(البيئية الجريمة يعرف لم الجزائري رعوالمش الجرائم، من النوع هذا إرتكاب حال

 لهذه المفاهيمي اإلطار تحديد أهمية رغم الفرنسي، التشريع بينها ومن أخرى غرار تشريعات على   

 لتشمل أثارها وتمتد والمجتمع اإلنسان حياة في يؤثر مهم بعامل تمس كونها طبيعتهاإلى  بالنظر الجريمة

 القانونية الطبيعةإلى  تطرقنا األول الفصل ففي ككل المجتمعات وتركيبة اإلنسان حياة من مختلفة جوانب

 .البيئة التلوث أركان جريمةإلى  تعرضنا الثاني الفصل أما البيئة التلوث لجريمة

 العالم في محسوسة مادية نتائج عليها تترتب التي التقليدية الجرائم عن تختلف الجريمة البيئية إن   

 البيئة التلوث لجريمة المكون السلوك يكون ال إذ الخ،...والتزوير والسرقة واإليذاء قتلال كجرائم الخارجي،

 النتيجة تتحقق ال كما للخطر، البيئة تعرض أحد عناصر مجرد وانما به، ترتبط مادية نتيجة بأي متبوعا

 الفعل، حدوث مكان في النتيجة تقع ال وقد األحوال، بحسب تطول أو تقصر قد فترة بعد ولكن الحال في

 تلوث في الحال هو ، كما)2(أخرى دولةإلى  الدولة حدود النتيجة تتعدى فقد أخر، موضع في وانما

 شابه وما الذرية النووية أو السفن الطاقة منشات بواسطة اإلشعاعي الدولية أو البحار أو التلوث األنهار

  .)للحدود العابر بالتلوث ( تسميته على أصطلح ما وفق ذلك

 تعرضنا الثاني المبحث في البيئي، أما التلوث لجريمة القانوني األساس األول المبحث في تطرقنا فقد    

  .البيئة التلوث لجريمة القواعد االجرائية في الخطرإلى 

  

  

  

 
                                                           

 43المستدامة، الحريدة الرسمية، العدد في إطار التنمية البيئة بحماية ، يتعلق2003 سنة يوليو 19 في المؤرخ 10/20 القانون رقم) 1(
والنباتات،  الحيوان فصائل على والحفاظ الطبيعة حماية بأنها البيئة حماية" 07 الفقرة 04 ، المادة2003جويلية 20 في المؤرخة
  ."تهددها التي التدهور أسباب جميع من الطبيعية الموارد على والمحافظة التوازنات البيولوجية على واإلبقاء

 يتسبب للبيئة مباشر مباشر أو غير تغير كل: "البيئي التلوث عرفت قد مستدامةال في إطار التنمية قانون البيئة من8 / 04المادة) 2(
 الممتلكاتأو  واألرض والماء والجو والهواء والحيوان والنبات اإلنسان وسالمة بالصحة مضرة وضعية يحدث يحدث أو قد فعل كل فيه

  " .والفردية الجماعية
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  األول المبحث

 البيئي التلوث لجريمة القانوني األساس

 ولكن المقصود األضرار بها، من ليهاع المحافظة مجرد للبيئة الجنائية بالحماية المقصود ليس   

 بان القول يمكن المنطلق هذا ومن ،علمية أسسإلى  المستند وتطويرها تحسينها هو هنا الجنائية بالحماية

 يشمله أن من البد واجراءات، أنظمة البيئة بشان القانونية القواعد تفرضه لما إعتداء أو مخالفة أي

 .)1(إليه أشرنا الذي بالمعنى البيئة لتلك الجنائية ةالحماي نحقق أن نستطيع حتى التجريم

 القيمة تلك أهمية على التأكيد على ينطوي والعقاب بالتجريم الجنائي القانون تدخل أن فيه شك ال ومما   

 القوانين بإصدار المشرع عني ولقد لهذا ترقى، لكي الجنائية للحماية محال تكون أن تعين التي اإلجتماعية

 على واللوائح القوانين هذه إحتوت وقد للبيئة، تلوث عليها يترتب أن يمكن التي األنشطة مختلفل المنظمة

 الحمايةإلى  التطرق قبل أن إال األخيرة، لهذه كل مخالف عن جنائية وجزاءات لتنظيمها الخاصة األحكام

 المطلب مطلبين اللخ من وذلك البيئي التلوث لجريمة القانوني األساس معرفة علينا يتوجب الجنائية

 .البيئة التلوث لجريمة القانونيةلألركان  الثاني لمطلباالجريمة البيئية وخطورتها و  تعريف األول

 الطبيعة القانونية للجريمة البيئية: األول المطلب

الوطنية  التشريعا الصعيد على هذا كان سواء كبيرة، بعناية األخر بعد يوما البيئة حماية تحظى

 الدراسات من لعديد موضوعا ئهازاإ المركبة واإلنتهاكات البيئة جعل الذي األمر الدولية، ياتأو اإلتفاق

 القانون نطاق في لها المكرسة تلك وبضمتها العلوم، فروع مختلف في المتخصصين طرف من والبحوث

 المعمق لخوضا ضرورة عدم البيئية، للتعريف بجرائم المكرس المطلب، هذا نطاق في لذلك رأينا الجنائي،

: وهي الجرائم هذه عن عام تصور إعطاء تستهدف الجوانب التي أبرز على اإليجاز وجه وان بحثها، في

  .وخطورتها ،)2(وخصائصها مفهومها،

  طار المفاهيمي للبيئة والجرائم البيئيةاإل :األول الفرع

 التشريعات أو فيالدولي  القانون فقه في سواء حديث اهتمام من البيئة به تتميز لما نظرا 

مضمون  ولدراسة اإلنسانية، البيئة نطاقات كافة عن بها تنفرد خاصة أهمية من لها لما وذلك الداخلية،

  :التالي النحو على ذلك ويكون أهميتها وذكر تعريفهاإلى  نتطرق أن البدالحماية الجنائية للبيئة، 

  
                                                           

القانون واإلقتصاد،  األولى، مكتبة مقارنة، الطبعة دراسة البحرية للبيئة لجنائيةا للحماية العامة منشاوي، النظرة أحمد محمد) 1(
  .53، ص 2013السعودية،  العربية الرياض، المملكة

  .65، ص المرجع السابقللبيئة،  الجنائية أمين، الحماية محمد بشير) 2(
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   لبيئةالت تعريف اومحا :أوال

وتحديد ماهيتها وعناصرها، يعتبر من أولى الصعوبات التي )1(يئةن تعريف البأفي الحقيقة،  

يتغير مفهوم هذه الكلمة ومدلولها من فقيه إذ ، أحاطت بمصطلح البيئة من الناحية الفقهية والقانونية

إلى  وبالرجوعآلخر، ومن عاِلم آلخر، وبين مختلف التشريعات، وحتى في تحديد العناصر المكونة لها، 

، نظرا لتعقيد )2(تعرضت لموضوع البيئة، نالحظ عدم ثبوتها على تعريف محدد للبيئة النصوص التي

كلمة، ال تعني شيئا، : "بأن البيئة عبارة عن" :حد أن أحد فقهاء القانون قالإلى  العناصر المركبة لها،

  :تفصيال فيما يلي ، ومن هنا سنتعرض لتعريف البيئة)3("ألنها كل شيء

   لبيئةلتعريف الفقهي ال. 1

ُتجمع معظم تعاريف البيئة على أنها الوسط أو الحيز الذي يشمل مساحة معينة قد تكون صغيرة أو 

كبيرة، بكل ما تحتويه هذه المساحة من عناصر حية وغير حية جامدة موجودة في هذا الوسط تؤثر فيه 

، وجميع هذه العالقات وتتأثر به تتفاعل معه وفي الوقت نفسه ترتبط فيما بينها في عالقات متبادلة

  .)4(والتأثيرات المتبادلة تجري في نظام معين وفي إطار عملية تتبادل الطاقة والموارد في النظام البيئي

                                                           

أي  ؛نزل وأقام والبيئة المنزل: الشيء بمعنى رجع، وتبوأإلى  باء:" جاء في لسان العرب في مادة بوأي، فقد و أما عن التعريف اللغ) 1(
المنزل والحال، يقال بيئة طبيعة بيئة اجتماعية : تبوأ المكان نزله وأقام به، والبيئة" في المعجم الوسيطجاء و . "منزل القوم حيث يتبوؤون

يعيش فيه الكائن الحي سواء كان إنسانا أم حيوانا أم  البيئة هي المنزل والمحيط الذي: "ويقول صاحب مختار الصحاح. "وبيئة سياسية
ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد : أنظر. "طائرا، والكائن ومحيطه أو منزله يتكامالن، ويؤثر كل منهما في األخر ويتأثر به

مصطفى إبراهيم : أيضا: أنظر. 36، ص 1979، دار صادر، بيروت، لبنان، ) 01(بن مكرم، لسان العرب، الطبعة األولى، المجلد 
. 75وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة األولى، الجزء األول، مادة بوأ، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر، ص 

الرازي محمد أبي بكر، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، دار الحديث للنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر، : كذلك: أنظر
  .68 ص

تدل عبارة البيئة على مفاهيم كثيرة ومتعددة، ولم يطلق عليها في البداية مصطلح البيئة بل كان يطلق عليها الوسط اإليكولوجي، ) 2(
تحديد معناها إلى  ، ولكنه لم يتطرق1858عام ) ) H.Othoreaux ثرو العالم هنري) ) Ecologyويعتبر أول من صاغ كلمة 

التي يدل ) ) oikes، وذلك بعد دمج كلمة ) ecologie(بوضع معنى لكلمة  1886هايكل سنة  األلماني إرنستوأبعادها، وقام العالم 
وتعني العلم، والتي بمعناها اإلجمالي تدل على العلم الذي يدرس عالقة الكائنات ) ) logosمعناها على المسكن، والكلمة الثانية 

الحديث الوسط اإليكولوجي بأنه الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان  الحية بالوسط الذي تعيش فيه، كما يعرف العلم
النظام القانوني (طارق إبراهيم الدسوقي عطية، األمن البيئي : أنظر. بما يضم من الظاهرات الطبيعية والبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها

فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية : كذلك. 104ص ، 2009، دار الجامعة الجديدة، مصر، ) ط.د(، ) لحماية البيئة
  .21 ، ص2005، ) بدون مكان نشر(، مكتبة الجامعي الحديث، ) 1.ط(البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة في حمايتها، 

  .9 ، ص2010توزيع، الجزائر، صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر وال) 3(
  .14، ص نفس المرجعصباح العيشاوي، ) 4(
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، نجد أن مصطلح البيئة يعني المجال الذي )Environnement(القاموس القانوني إلى  وبالرجوع

باإلنسان من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم  تحدث فيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة حية وهي كل ما يحيط

  .)1(الحركة والنشاطإلى  اجتماعية، وهي المؤثر الذي يدفع اإلنسان

قد عرفوا البيئة بمفاهيم عديدة وعلى نحو يتميز بخصوصية اإلطار أو الكيان  ،العلماءأن نجد  كما 

كون كله بيئة، األمر الذي يمكن معه الخاص بذلك، فرحم األم يمثل بيئة اإلنسان األولى، والبيت بيئة، وال

البيئة من خالل النشاطات البشرية المختلفة فنقول البيئة الزراعية أو األرضية، البيئة إلى  النظر

  .)2(ذلكإلى  الصناعية، البيئة المائية، البيئة الهوائية، البيئة الثقافية، البيئة االجتماعية وما

على أنها ذات مفهومين يكمل كل منهما " :قد عرفوا البيئة ونجد بعض علماء البيولوجيا والطبيعة، 

أولهما البيئة الحيوية وهي كل ما يختص باإلنسان من تكاثر وعالقته بالمخلوقات الحية الحيوانية : اآلخر

والنباتية التي تعيش في صعيد واحد، وثانيهما البيئة الطبيعية التي تشمل موارد المياه والفضالت 

والحشرات وتربة األرض والمساكن والجو ونقاوته وتلويثه والطقس وغير ذلك من والتخلص منها، 

  .)3(الخصائص الطبيعية للوسط

، إذ 1866سنة " ايرنت هايكل"هو العالم األلماني ، وأول من استخدم المعنى االصطالحي للبيئة  

ونانيتين، األول وهو عبارة عن دمج كلمتين ي )Ecology(ذلك المعنى باستخدام مصطلح إلى  توصل

)OIKOS(  والتي تعني المسكن، والثانية هي)LOGOS(  ومعناها العلم، وعرفه بأنه العلم الذي يدرس

، غير أن هناك من يرى أن أول من استخدم كلمة البيئة )4(عالقة الكائنات الحية بالوسط التي تعيش فيه

الثالث هجري، والذي سبق في هذا المجال القرن إلى  اصطالحا هم العلماء المسلمون، إذ يعود استخدامها

الوسط الطبيعي أو الجغرافي الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات إلى  مشيرا بها" ابن عبد ربه"هو العالمة 

المناخ الذي يحيط إلى  ووفقا لمفهومه للبيئة يعد المصطلح الشامل الذي يراد منه الداللةأنه  الحية، كما

 .)5(يا أو سياسيا أو أخالقيا أو فكرياباإلنسان سواء كان اجتماع

                                                           

  .125، ص 1983عربًي، مكتبة لبنان، –القاموس القانوني، فرنسي ) 1(
، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ) دراسة تحليلية نقدية مقارنة( رفعت رشوان، اإلرهاب البيئي في القانون العقوبات) 2(

  .19- 18، ص 2009
  .27، ص 2002ابتسام سعيد ملكاوي، جريمة تلويث البيئة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ) 3(
  .21، ص 2006محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ) 4(
، ص 2002لبنان، ت و بير ية الجنائية للبيئة الهوائية، بدون طبعة، دار النشر الذهبي للطباعة، محمد حسين عبد القوي، الحما) 5(

07.  
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الوسط أو المكان الذي يعيش فيه الكائن " :على أنها، قد عرفوا البيئة ،العلوم الطبيعية علماءكما نجد  

الحي أو غيره من مخلوقات اهللا وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن 

الوسط الذي يتصل "هي الطبيعية ن أجل ذلك يرى البعض أن البيئة وم ،)1("الحي على بقائه ودوام حياته

بحياة اإلنسان وصحته في المجتمع، سواء كان من خلق اهللا أم من صنع اإلنسان، وبالتالي فإن البيئة 

هي مجموعة العناصر المختلفة التي توجد ويجب المحافظة عليها بصورتها الطبيعية حتى ال تضر 

  ".ع معينفي مجتم اإلنسانبصحة 

اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات ": بأنها األستاذ عدنان موسىعرفها و 

  .)2( "حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس في عالقته مع أقرانه من بني البشر

 يولوجية،والب الطبيعية والظروف العوامل مجموع" :بقوله البيئة سالمة الكريم عبد أحمد األستاذ عرف

 لحياة الطبيعي الوسط دقيق، وتشكل توازن في تتجاوز والثقافية، التي واالقتصادية االجتماعية والعوامل

 .)3("البيئي بالنظام يسمى ما والكائنات األخرى، ويحكمها اإلنسان

 على فعلبال تؤثر التي الحيوية وغير الحيوية العوامل جميع تمثلالطبيعية  البيئة" :بقوله آخر ويعرفها 

 جميع بالعوامل حياته، ويقصد تاريخ من فترة أي مباشر، في مباشرة أو غير بطريقة الحي الكائن

 هي الحيوية غير والعوامل المختلفة، البيئية األوساط في الموجودة) مرئية مرئية أو غير( الحية الكائنات

 .)4("وغيرها... .الماء، الهواء، التربة، الشمس، الحرارة

تمثل في ظرف معين مجموع العوامل  هانبأ": ، البيئة)BODHANE(ستاذ بودهان األ وعرف 

المادية والكيميائية والبيولوجية وكذا مجموع العناصر االجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر أو 

 فإن حمايتها ال ،غير مباشر عاجال أو بعد حين على الكائنات الحية وعلى النشاطات البشرية، لذلك

ولكنها تستلزم حماية كل ما يرتبط بإطار الحياة  ؛تستلزم فقط حماية البيئة الطبيعية واآلثار والموارد

 .)5("وظروفها

                                                           

  .28ابتسام سعيد ملكاوي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .19- 18، ص 2004معمر رتيب عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، بدون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، ) 2(
 ، القاهرة، مصر،) 48( العدد ،لقانون الدوليل ريةمصال المجلة ،"الحيوي التنوع اتفاقية في نظرات" سالمة، الكريم عبد مدأح) 3(

  .36 ، ص1992
 ، ص1992مصر،  القاهرة، األكاديمية، للمدنية، المكتبة ثمن البيئة تلوث عرفات، المرضى عبد السالم، محمد عبد العابدين زين) 4(

11.  
  .13 ، صالسابق العشاوي، المرجع صباح) 5(
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أن البيئة تشمل المحيط الحيوي بما يحتويه من مواد سواء فيزيائية أو  جوثان توركويرى األستاذ  

  .بيولوجية

، هذا اإلنسان أو المجال المكاني الذي يعيش فيهالوسط " :، أنهاالفقيهين القمري وحماد كما عرفها

المجال قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جدا، وقد تضيق دائرته ليشمل منطقة صغيرة جدا ال تتعدى رقعة 

   .)1("البيت الذي يسكن فيه

 الماء في يتمثل طبيعي عنصر من مكونة البيئة إن" :بقوله أحمد إسكندري األستاذ ويعرفها

 في يتمثل ثاني عنصر على تشتمل وغيرها، كما والحيوانات والمحيطات، والنباتات اروالبح والتربة

 وعالقاته نشاطه خاللها من ويدير حياته، لينظم اإلنسان وضعها التي الصناعي أو المستحدثات العنصر

 على للسيطرة اإلنسان ابتكرها التي والوسائل األدوات العنصر هذا ضمن يدخل االجتماعية، كما

  .)2(طبيعةال

ينبغي العمل على أنه  غير ...إن كلمة البيئة أحدثت ضجة": (lamarque) لماركوقال األستاذ 

  ."حمايتها من التضخم وتحديد أبعادها

أن تحديد تعريف البيئة يعتبر مصدرا للبلبلة الباحث القانوني الذي  (Ellul)لول إوقال األستاذ  

  .)3(يرغب في تحديد مفهوم واضح لها

مجموعة العوامل الطبيعية " :أنها" بيئة اإلنسان"في كتابه  ريكاردوس الهبرها الدكتور وعرف

  .)4("المحيطة التي تؤثر على جميع الكائنات الحية وهي وحدة إيكولوجية مترابطة

الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان "  :أنهابالبيئة  مرفت حسن مرعيوقد عرف 

  ".هيتأثر به ويؤثر في

المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان بما يظم من ظاهرات : " بأنها ،محمد الصيرفيوعرفها السيد     

  .)5("طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها

                                                           

ربيعة شطي، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص القانون دولي عام وحقوق اإلنسان، قسم ) 1(
  .9ص  ،2016/ 2015: السنة الدراسية الجزائر، الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

  .18 ، ص2001، الجزائر جامعة الحقوق، كلية ماجستير، المسلحة، رسالة عية أثناء النزاعاتالطبي البيئة حماية فيصل، لنوار) 2(
فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة في حمايتها، الطبعة األولى، مكتبة ) 3(

 .22 ، ص2005 مصر، الجامعي الحديث،
اية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني، بدون طبعة، منشورات بغدادي للطباعة سناء نصر اهللا، الحم) 4(

 .16، ص 2013والنشر والتوزيع، الرويبة، الجزائر، 
، ) 17( العدد ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ") قراءة سوسيولوجية في المفهوم واألسباب(  البيئة ومشكالتها"زينة بوسالم، ) 5(

 .248 ، ص2014ديسمبر 
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لم يتفق الفقهاء في تحديد تعريف موحد لمصطلح البيئة وذلك الختالف وجهات نظر نالحظ أنه،   

 وتأثرا تأثيرا يتفاعالن أساسيين عنصرين من تتكون البيئة أن نا،ل ضحيت سبق ما خالل من، لذا الباحثين

 من الطبيعة في اهللا أوجده ما كل فقوامه الطبيعي العنصر أما صناعي، وعنصر طبيعي، عنصر :وهما

الصناعي،  العنصر البشرية، وأما الحياة الستقرار الالزمة المقومات مجملها في تشكل وثروات موارد

 وبأقل القصوى اإلفادة له تتيح وأدوات وسائل من واستحدثه نظم من اإلنسان أدخله ما على أساسا فيقوم

  .األساسية حاجاته من أجل إشباع ممكنة، تكلفة

   التعريف القانوني للبيئة .2

لما تخلفه النزاعات المسلحة من أضرار جسيمة وبالغة على اإلنسان والبيئة التي تحيط به من  نظرا

نباتي، مما حتم التحرك على المستوى التشريعي لوضع إطار عناصر البيئة محل  غطاء كائنات حية أو

 كثرتالحماية والتي تشملها التعريفات التي وضعتها التشريعات سواء الداخلية أو الدولية للبيئة، فقد 

غيره، إلى  آخر ومن عالمإلى  لدى الفقهاء والعلماء، فاختلفت التعاريف من فقيه تشعبتو  البيئةتعاريف 

مؤتمر ، انطالقا من معنى واحدإلى  كٌل عرفها وفق منظوره الخاص غير أن كل هذه المفاهيم تؤدي

بجنوب  الذي عقد في جوهانسبرغ للتنمية المستدامة القمة العالميمؤتمر إلى  1972عام  استوكهولم

  :وعليه سنبرز أهمها فيما يلي، 2002أفريقيا في عام 

   نصوص واالتفاقيات الدوليةالبيئة في التعريف  -أ

المفاهيم إلى  لم تشر بشكل واضح 1970إن جل المواثيق والمعاهدات الدولية، الصادرة قبل العام  

، فقد تطور االهتمام بالبيئة في تحديد تعريف خاص بها )1(المتعلقة بالبيئة، وحق اإلنسان في هذه البيئة

يعتبر مؤتمر لذا  ،1972وف باسم مؤتمر ستوكهولم لعام انطالقا من مؤتمر األمم المتحدة للبيئة، المعر 

مجموعة من النظم ": حيث عرف البيئة على أنها ،ميالد القانون الدولي للبيئة 1972ستوكهولم لسنة 

الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى، والتي يستمدون منها زادهم، 

  ".همويؤدون فيها نشاطات

                                                           

سامر عبده عقروق، التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في فلسطين البيئة كمفهوم وحق من حقوق اإلنسان وانتهاكات ) 1(
حاب الحاجات االحتالل للبيئة الفلسطينية، البرنامج األكاديمي لدراسات الهجرة القسرية، جامعة النجاح الوطنية، مكتب رعاية أص

 .68الخاصة، ص 



 

13 

 

 22غاية إلى  13المنعقد في الفترة الممتدة بين  ،1975عام للتعليم البيئي مؤتمر بلغراد كما عرف   

العالقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي بينه وبين " :بأنها البيئة، 1975من تشرين األول لعام 

  .)1("العالم االجتماعي السياسي الذي هو من صنع اإلنسان

: لبيئة بأنهاا 1977أكتوبر 26-14 في الفترة ما بينالمنعقد عرفها مؤتمر تبلسي  في حين

مجموعة النظم الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات الحية األخرى، والتي يستمدون "

  ".منها زادهم ويؤدون فيها نشاطاتهم

موعة المواد الطبيعية واالجتماعية المتاحة مج" :أنها على لبيئة،ا وقد عرف برنامج األمم المتحدة 

 .)2("في وقت معين من أجل إتباع الحاجات اإلنسانية

 10بباريس المنعقد في ) سكوياليون(عرف المؤتمر الدولي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة 

مباشر،  كل ما هو خارج اإلنسان من أشياء تحيط به بشكل مباشر أو غير: "البيئة، بأنها 1968سبتمبر

ويشمل ذلك كله جميع النشاطات والمؤثرات التي لها تأثير على اإلنسان وسلوكه، وعلى الظروف 

الطبيعية والعائلية واالجتماعية التي يدركها من خالل وسائل االتصال المختلفة المتوفرة لديه، وكذلك 

 .)3("تراث الماضي

جمهورية جورجيا السوفياتية في الفترة انعقد مؤتمر التربية البيئية في مدينة يبليس بكذلك،  

اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ": يلي وعرف البيئة كما 1977أكتوبر  26غاية إلى  14 الممتدة من

ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس عالقاته مع إخوانه من 

  .)4("البشر

وعة النظم الفيزيائية والخارجية والبيولوجية التي يعيش مجم" :أنهاب ،وعرفت األمم المتحدة البيئة

  .)5("فيه الجنس البشري، والكائنات الحية

                                                           

محمد صالح الشيخ، األثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، الطبعة األولى، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ) 1(
  . 17، ص 2002مصر، 

عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، العدد الثانيمجلة المفكر، "التعاون الدولي في مجال حماية البيئة"مفتاح عبد الجليل، ) 2(
  .256ص ، 2016سبتمبر  ،الجزائرجامعة محمد خيضر، بسكرة، 

بن شيخ جياللي، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر موالي، ) 3(
  .11، ص 2014- 2013: للسنة الدراسية الجزائر، سعيدة،

 .11، ص 2008مارس  18-17مي و المنعقد ي قليمي، الجريمة البيئية في الدول العربية، بيروت، لبنان،اإلمؤتمر ال) 4(
تم ، ليال 12:00اعة سعلى ال 9/10/2001، نشر الثالثاء "متى أدخلت األمم المتحدة اإلنسان في مفهوم البيئة" ،بدون اسم ناشر) 5(

  :ني التاليو ر على الرابط االلكتر و صباحا، منش 11:00ساعة ى العل، 2018/ 08/02اإلطالع بتاريخ 
www. alrai. com  
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 1972كل المؤتمرات التي توالت بعد مؤتمر استوكهولم للبيئة عام كذلك، تم تعريف البيئة في     

والتدريب البيئي لعام ، ومؤتمر موسكو للتربية البيئية 1982كمؤتمر نيروبي حول البيئة والتنمية لعام 

، وقمة األرض في ريو دي جانيرو في البرازيل لعام 1991، وٕاعالن بكين حول البيئة والتنمية لعام1987

قد اتخذت المفهوم الواسع للبيئة الذي يعتبر البيئة كل ما التي ، وغيرها من المؤتمرات الدولية 1992

  .)1(يحيط باإلنسان من مظاهر طبيعية وغير طبيعية

  في التشريعات الوطنية لبيئةتعريف ا- ب

بشأن حماية البيئة،  1976جويلية  10القانون الصادر في  بموجبعرفت البيئة في التشريع الفرنسي 

  .)2()الموارد الطبيعية األماكن والمواقع الطبيعية، والسياحية(على أنها مصطلح يعبر عن ثالث عناصر 

 :في المادة األولى بأنها 1994لسنة  04قانون رقم أما المشرع المصري، فقد عرف البيئة في ال

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه من موارد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة، "

، وواضح من خالل التعريف أن المشرع المصري أخذ بالمفهوم الواسع )3("وما يقيمه اإلنسان من منشآت

  .للبيئة

المتعلق بحماية البيئة  10-92 رقم من القانون) 44(العماني من خالل المادة ونجد أن التشريع  

مجموعة النظم والعوامل والمواد الطبيعية التي يتعامل معها " :على أنها ،ومكافحة التلوث عرف البيئة

أو يؤثر اإلنسان سواء في مواقع عمله أو معيشته أو في األماكن السياحية والترفيهية، فيتأثر بها اإلنسان 

فيها دون أن تقتصر على الهواء، الماء، التربة الحياة البرية، الحياة البحرية، الموارد الغذائية والمعدنية 

   ،)4(والكيميائية المختلفة، زيادة على مصدر الطاقة والعوامل االجتماعية المختلفة

الصادر  91القانون رقم من خالل  المشرع التونسي، فقد عرف البيئة تعريفا واسعاإلى  أما بالنسبة

 البيئة تعني أن ىعل" :منه قانون البيئة التونسي، حيث نصت المادة الثانية المتضمن م1983في سنة 

                                                                                                                                                                                    

يقصد بالتعريف الضيق للبيئة هو ذكر العناصر الطبيعية التي ال دخل لإلنسان في وجودها ومن التشريعات التي تأخذ بالمفهوم *
يلي والمفهوم الواسع للبيئة هو ذكر البيئة الطبيعية التي وجدة قبل الضيق للبيئة نجد القانون الليبي، والقانون البولندي، والقانون البراز 

 .18 -17سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص : أنظر اإلنسان فضال عن البيئة الصناعية التي استحدثها اإلنسان،
لمسلحة، أطروحة دكتوراه، قسم القانون حسين على الدريدي، مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات ا) 1(

 .13ص ، 1990 األردن، ،العام، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

  .31، ص 2014الجزائر،  ،أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، بدون طبعة، دار هومة) 2(
، الجريدة الرسمية للجمهورية 1994يناير  27الموافق لـ /ه1414شعبان  15بالبيئة، المؤرخ في المتعلق  94/04القانون رقم ) 3(

  .02، ص 1994فبراير  03الموافق لـ  /ه1414شعبان  22، الصادرة في 05المصرية العربية، العدد 
، أطروحة دكتوراه، جامعة يحي فارس المدية، فاطمة بوخاري، التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية) 4(

  . 17، ص 2011-2010: الجزائر، السنة الدراسية
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وكذلك األودية، البحيرات، العالم المادي بما فيه األرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية 

وكل ما  يزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات،المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتم

وتشمل أيضا مجموعة النظم االجتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان ، )1(يشمل التراث الوطني

  .")2(والكائنات األخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم

م الخاص 1982لسنة ) 7(رقم  وجاء تعريف البيئة الطبيعية بالتشريع الليبي في إطار القانون 

البيئة الطبيعية أو المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية التي : "بحماية البيئة، بأنها

تتمثل في الهواء والتربة والماء، ذلك ألنها تتكون من عناصر الطبيعية وغيرها؛ فال يقتصر مفهومها على 

 .)3("الوسط البيئي البيولوجي

بشأن البيئة، وقد تم نشره في الجريدة  7قانون رقم  1999جويلية  06بتاريخ فلسطين ت ولقد أصدر 

من الفصل األول في الباب األول المعنون  01جاء في المادة حيث ، 2000فيفري  29الرسمية بتاريخ 

ه ما لم في تطبيق للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدنا: "بتعاريف ومبادئ عامة ما يلي

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء : تدل القرينة على خالف ذلك البيئة

  ....".وماء وتربة وما عليها من منشآت، والتفاعالت القائمة فيما بينها

نة لس 7يحدد تعريف البيئة من خالل الفقرة األولى من المادة األولى من القانون  ،فهذا القانون   

يمثل هذا القانون التشريع العام أحمد براك وقد أكد النائب العام لدولة فلسطين السيد الدكتور  ،1999

أن تعريفه تضمن  وقد كان التعريف الفلسطيني للبيئة تعريف واسع، باعتبار ،لحماية البيئة الفلسطينية

   .عناصر البيئة الصناعية البيئة الطبيعية، بذكره عناصرها الحية والغير الحية، باإلضافة لذكر

حيث قام بحصر مدلول  ،انتهج نهج المشرع الفرنسي في تعريفه للبيئةفقد  ،التشريع الجزائريأما    

- 03 رقمقانون الالبيئة ضمن العناصر الطبيعية، وهذا في إطار ضبطه لمفاهيم المصطلحات الخاصة ب

من في  08الفقرة  04نصت المادة حيث ، )4(المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10

تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء واألرض " :تعريفها للبيئة على أنها

                                                           

  .16صباح العيشاوي، المرجع سابق، ص ) 1(
نوفية، اإلصدار األول، م، جامعة المجلة البحوث البيئية والطاقة، "حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة"موسى محمد مصباح، ) 2(

  .12 ، ص2012العدد األول، 
، ص 2016لطرش على عيسى عبد القادر، حماية البيئة والتنمية المستدامة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ) 3(

42. 
دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  أطروحةعبد الغني حسونة، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، ) 4(

  .15، ص 2013-2012: الجزائر، السنة الدراسيةسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، سيا
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وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا 

فالمشرع الجزائري حصرها في المكونات الطبيعية الحيوية ، )1("لطبيعيةاألماكن والمناظر والمعالم ا

  .)2(والالحيوية، دون ذكر للعناصر الصناعية، فعلى المشرع تبني التعريف الواسع للبيئة

رغم الجهود الوطنية والدولية في ذلك، وتم االكتفاء بوضع قوانين أنه  يستخلص مما سبق،

التعريفات التي قدمتها التشريعات الوطنية أنها  كما أن، )3(اصرها ونصوص خاصة لحماية البيئية وعن

فمن القوانين من اعتمد التعريف الواسع للبيئة الذي يشمل اإلنسان واألشياء التي  ،تبنت مفهومين للبيئة

  .هائلم يدرج اإلنسان والمعالم التي أنشأنه  هي من صنعه ومنها من اعتمد التعريف الضيق حيث

 البيئة جرائم يفتعر : ثانيا

 صادر مشروع غير فعل كل ":أنها على تتفق تكاد أنها إال عموما، الجريمة تعريف اآلراء في تعددت    

 أم كان إيجابيا مشروع غير فعل ، أو هي)4( إحترازيا عقوبة أو تدبيرا القانون له يقرر إرادة جنائية عن

 .جنائيا جزاءا القانون له يفرض إرادة إجرامية عن يصدر سلبيا

 سواء مشروع غير إيجابي أو سلبي سلوك كل": بأنها لجريمة البيئيةاال تعرف هذا على وتأسيسا

 عناصر بأحد اإلضرار يضر أو يحاول طبيعي أو معنوي شخص من يصدر عمدي عمديا أو غير كان

 .)5("ياعقوبة أو تدبيرا إحتراز  البيئي القانون له يقرر مباشر مباشر أو غير بشكل سواء الطبيعة

 ومستقبله اإلنسان استقرار ويهدد البيئة بتوازن الخلل يسبب ضارا سلوكا تعد الجريمة البيئية إن

 عامة، مصلحة حماية هي وحمايته عام الجريمة البيئية حق في عليه المعتدى الحق ولكون األرض على

 ترابط إن حيث تشابك،وت الجريمة البيئية تختلط موضوع في األشياء ألن خاصا، حقا يكون أن ويجوز

  .)6( فصل له ليس وطيدا ترابطا يعد والخاصة العامة المصالح

 إستخدمتها ما إذا خاصة الدولية، الجرائم صور إحدى الطبيعية البيئة على اإلعتداء جرائم تمثل

 لتيوا الحرب جرائم بإعتبارها أحد صور النحو هذا على إليها ينظر ما وغالبا أخرى، لألضرار بدولة دولة

 تلك ألحكام خضوعها يستوجب مما ،)7(الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام في عليها نص
                                                           

  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10القانون رقم ) 1(
 .14-15، ص المرجع السابقعبد الغني حسونة، ) 2(
.19نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص ) 3(  
، ص 1989العربية، القاهرة، مصر،  النهضة السادسة، دار الطبعة العام ون العقوبات، القسمالقان حسني، شرح نجيب محمود) 4(

40.  
  .11، ص 2007العراق،  بغداد القانونية العام، المكتبة القانون العقوبات، القسم الحديثي، شرح الرزاق ص لبى عبد فخري) 5(
  .36 ص، 2005 مصر، القاهرة العربية النهضة دار األولى، طبعةال والتطبيق، النظرية الجريمة البيئية بين هالل، أشرف) 6(
  .70الحافظ، المرجع السابق، ص  عبد محمد رتيب معمر) 7(
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 ذاته اإلنسان على إعتداء يعد والذي البيئة على اإلعتداء على المترتبة اآلثار نظرا لضخامة المحكمة،

 .الحياة مقومات سبل ويدمر

 غير إضرار الغالب، في كونها التقليدية، األضرار عن تميزها بخصوصية األضرار البيئية وتتسم

 جماعية جهودإلى  وبحاجة اإلنتشار أضرار واسعة تعد كما حدودها، على الوقوف يمكن وال مباشرة

  .)1( اإلقتصادي النمو بسبب عام بشكل تنتج أنها فضال لمواجهتها،

في  البيئة حمايةب المتعلق 03/10 القانون خالل من واكتفى البيئة الجزائري المشرع يعرف لم

 الالحيوية والحيوية الطبيعية الموارد من تتكون البيئة أن فيه فجاء عناصرها المستدامةبتحديد إطار التنمية

 الوراثي، وأشكال التراث ذلك في بما والحيوان والنبات األرض واألرض وباطن والماء كالهواء والجو

 .)2(الطبيعية  المعالمو  المناظرو  األماكن الموارد، وكذا هذه بين التفاعل

إيجابي أو  سلوك كل بأنها العامة للقواعد استناد تعريفها ،ويمكن البيئية الجريمة يعرف لم كما

ضررا  يلحق طبيعي أو معنوي شخص عن يصدر عمدي، عمديا أو غير كان سواء مشروع غير سلبي

 كان سواء القانون له ،يقرر مباشر غيرأو  مباشر بطريق ،سواء البيئة عناصر بأحد اإلضرار أو يحاول

 .)3(احترازيا عقوبة أو تدبيرا بالبيئة المتصلة العقوبات أو القوانين قانون

بضرر  المختلفة في أحد عناصرها البيئة يصيب قانونا محضور سلوك كل بأنها تعريفها ويمكن

 موانع انتفت قصد، ومتى بقصد أو بغير الفعل ارتكب جنائيا،سواء جزاء المشرع له ويقرر أو خطر،

  .)4(فيه المسؤولية

 معنوي شخص قبل من يقع قد كما طبيعي شخص طرف من البيئة على االعتداء يقع وقد

لجريمة اال مرتكب على تطبق البيئية الجريمة لمكافحة خاصة جزاءات الجزائري المشرع نظم وقد كالمنشأة

 خول للبيئة الجنائية للحماية داوتجسي طبيعيا أو معنوي شخصا كان اذا ما عن النظر بغض البيئية

 الجهات هذه وتتمثل للعدالة وتقديمه مرتكبها عن والبحث البيئية الجرائم ضبط مهمة معينة لجهات المشرع

                                                           

  .5المرجع السابق، ص الغني،  عبد حسونة) 1(
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10القانون رقم ) 2(
 قانون العقوبات الجزائري والتشريعات ضوء على تحليلية دراسة - الجزائري التشريع في لبيئةل الجزائية الحماية"أمينة،  مقدس) 3(

، 2019، السنة  01العدد ،04 المجلد ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، والسياسية القانونية للدراسات الباحث األستاذ مجلة، "البيئية
  .293ص 

 ،2018 ، أفريل 01الخامس، العدد ، المجلدالقانون صوت مجلة، "الجزائري ون العقوباتالقان في البيئية الجريمة"القنيعي،  يوسف) 4(
  38 .ص
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 البيئية التشريعات منحت الجزائية، كما اإلجراءات قانون في المشار إليه القضائي الضبط جهاز في

  .)1(القضائي الضبط بعض مهام األشخاص لبعض

  الجنائيةمحل الحماية  البيئة مجاالت: الفرع الثاني

وهي عبارة عن المظاهر التي ال دخل لإلنسان  البيئة الطبيعية: قسمين رئيسيين هماإلى  تنقسم البيئة

في وجودها أو استخدامها، والبيئة المشيدة وتتكون من البنية األساسية المادية التي بناها اإلنسان 

، كذلك )2(ا من األراضي الزراعية والمناطق السكنية والمراكز التجارية والصناعيةوالمؤسسات التي أقامه

   :ثار خالف حول طبيعة الضرر البيئي محل الحماية، وعليه سوف نحل هذا الجدل فيما يلي

ووجودها، بل هي سابقة لوجوده على  هي البيئة التي ال دخل لإلنسان في إنشائها :البيئة الطبيعية.1

ة األرضية، فهي الموارد التي أتاحها اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان من أجل تلبية حاجاته ويطلق سطح الكر 

  .)3(عليها المحيط الحيوي 

البيئة  :عنصرين رئيسيين، هماإلى  ويمكننا تقسيم عناصر البيئة محل الحماية أثناء النزاعات المسلحة

وتتكون من ( ، والعناصر الغير الحية)وان واإلنسانوتشمل النبات والحي( العناصر الحية تمثلها الطبيعية

  .البيئة المستحدثةإلى  ثم نتعرض في الفرع الثاني، )الماء والهواء والتربة

هي كل ما أوجده اهللا عز وجل في هذا الكون من موارد وثروات كاألرض  :تعريف البيئة الطبيعية -أ

فهي  ،)4(لالزمة الستمرار الحياة البشرية واستقرارهاوغالفها الجوي وما عليها وما في باطنها والمقومات ا

تشمل جميع العناصر والموارد الموجودة والمتاحة في الطبيعة والتي ليس لإلنسان أي دور في وجودها 

ن أالماء والهواء والتربة والمعادن، ومصادر الطاقة، واألحياء بكافة أنواعها، وهكذا يمكن القول ب: مثل

                                                           

  .294، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
  .98ص ، 2005 جزائر،، المعجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعيةعمر سعد اهللا، ) 2(

، ) دراسة تطبيقية على متغيرات البيئية المرتبطة بنوعية الجرائم(طفى، البيئة والجريمة ومردودها األمني أشرف عبد الخالق مص) 3(
  .94، ص 2004ماجستير، معهد البيئة والدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مصر،  مذكرة

،وغيرها وعناصر غير حية أهمها الماء، والهواء، هو وحدة متكاملة من عناصره الحية من إنسان، ونبات، وحيوان :النظام البيئي*
في منهج طبيعي ثابت تحكمه القدرة اإللهية  والتربة، يشكل وسطا حيويا، تتواجد فيه عناصره بشكل متوازن دون أي تدخل بشري،

وقد  ،آرثر جورج تانسليوتم استخدام النظام البيئي ألول مرة من العالم البريطاني . 29سناء نصر اهللا، المرجع السابق، ص : أنظر
لكن لم ينتشر  ،نظام يتألف من مجموعة مترابطة ومتباينة نوعا وحجما من الكائنات العضوية في توازن مستقر نسبيا :عرفه كما يلي

  .252زينة بوسالم، المرجع السابق، ص : أنظر. هذا المصطلح إال في ستينات القرن الماضي عندما بدأت تظهر مشكالت البيئة
واألرض مددناها وألقينا :"هو من إعجاز اهللا تعالى خلق كل شيء بقدر معلوم،حيث قال اهللا تعلى في مجكم تنزيله: ازن البيئيالتو *

، فالتوازن البيئي يعني بقاء العناصر أو المكونات البيئة الطبيعية 19،سورة الحجر اآلية "فيها رواسي وأنبتنا فيها كل شيء موزون
 .148، 143طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص : هللا دون تغير جوهري يذكر، أنظرعلى حالها كما خلقها ا

  .18، ص المرجع السابقلنوار فيصل، ) 4(
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جميع أنواع إلى  مل الموارد األولية كما وجدت في الطبيعة على حالتها، باإلضافةالبيئة الطبيعية تش

الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وفي حقيقة األمر هي موارد سخرها اهللا سبحانه تعالى لخدمة 

  . )1(اإلنسان من أجل مواصلة مسيرة حياته

ن من مخلوقات اهللا مثل الهواء والماء والغابات كذلك نقصد بالبيئة الطبيعية الوسط الذي يحيط باإلنسا

واألراضي والحيوانات والطيور، فقد فضل اهللا تعالى وسبحانه جعل خالفة األرض لإلنسان دون غيره من 

أن اإلنسان هو أرقى هذه المخلوقات، وسخر له في ذلك إلى  سائر المخلوقات، وسر هذا التفضيل مرده

ا ويعيش فيها حياة كريمة بان طوع كل ما هو ظاهر على سطح األرض وجعلها صالحة ليحيا عليه

، أي جعل البيئة الطبيعية في خدمة اإلنسان بحيث )2(األرض من أشجار وأنعام وبحار وانهار خدمه له

  .جعلها أساسا لحياته وضمان استمراره

لم تعد موجودة  فالبيئة الطبيعة هي كل ما لم يكن فيه تدخل مباشر لإلنسان، ألن الطبيعة المتوحشة

من الناحية العلمية والعملية في وقتنا الحاضر، إذ لم يعد يوجد مكان على األرض ال يصله اإلنسان، 

أن التوافق والتناسق القائم بين عناصر البيئة الطبيعية يجعلها وحدة متكاملة إذ أن مكونات إلى  إضافة

لق عليه علماء البيئة النظام البيئي، وهو نظام البيئة الطبيعية تتبادل المواد والطاقة في إطار معين يط

  .)3(متوازن تتضافر كافة مكوناته لكي يوفر مقومات وعوامل البقاء

  .العناصر الحية والعناصر غير الحية: تتكون من عنصرين وهما: عناصر البيئة الطبيعية - ب

  .ويدخل في تكوينها اإلنسان، الحيوان والغطاء النباتي :العناصر الحية �

يعتبر اإلنسان عنصر من العناصر األساسية المكونة للبيئة، فمنذ أن خلق الجنس  :إلنسانا  �

البشري على األرض كان اإلنسان ونشاطاته جزء من العوامل الطبيعية التي تحدث تغيرات مستمرة في 

يئة المحيط الذي يعيش فيه، حيث بات التفاعل مستمرا بين اإلنسان والبيئة، فاإلنسان يعيش في الب

  .)4(ويتعامل مع مكوناتها، يؤثر فيها ويتأثر بها محاوال توفير حاجاته الضرورية لبقائه واستمراره

                                                           

  .10، ص 2000حسن أحمد شحاتة، البيئة والتلوث والمواجهة، بدون طبعة، دار التعاون للطباعة، مصر، ) 1(

 ،، الجزء األول) دراسة مقارنة(بيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي محمود صالح العادلي، موسوعة حماية ال) 2(
  .19ص  ،2003 ،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ،الطبعة األولى

 .17صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص ) 3(
ونية تحليلية، بدون طبعة، دار الكتب القانونية، مصر، سه نكه داود محمد، التنظيم القانوني لحماية البيئة من التلوث دراسة قان) 4(

  .21- 18، ص 2012اإلمارات، 
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يشمل مختلف الحيوانات المتوحشة واألليفة مائية كانت كأسماك والحيتان أو  :الكائنات الحيوانية �

العاشبة من أجل التخفيف من القشريات والقواقع أو الحيوانات البرية من ثدييات الحمة مفترسة للحيوانات 

  .)1(الحشرات والزواحف وكذا المخلوقات الدقيقة مثل البكتيريا والجراثيمإلى  وتيرة التكاثر السريع باإلضافة

هي أحياء تتميز بقدرتها على الحركة االنتقالية وتغذيتها غير الذاتية وهي كثيرة التنوع من حيث الشكل 

كما يشمل الوسط الحيواني األنعام بكافة أنواعها، الطيور والحشرات  ،)2(والحجم وطريقة المعيشة والسلوك

بما فيها الحيوانات المائية وهو ال يقتصر فقط على المخلوقات التي يعرفها اإلنسان، بل يمتد أيضا 

ليشمل مخلوقات أخرى مسخرة لإلنسان وال يعرفها كالبكتيريا، وهي تستعمل سلسلة غذائية فيما بينها، 

ع البيولوجي الموجود في الطبيعة في عالم الحيوانات والحشرات والطيور يقتضي جعل بعض هذه فالتنو 

األنواع ترتكز في غذائها على أنواع خاصة من النباتات، وهناك نوع آخر يعتمد في غذائه على أنواع 

التي هي معينة من الحيوانات، فتعتبر الحشرات مصدرا لغذاء عدد كبير من أنواع الطيور واألسماك 

إلى  بدورها مصدرًا رئيسيا لغذاء اإلنسان والحيوان، وأي نقص أو زيادة في أي نوع من األنواع قد يؤدي

انقراض صنف من أصناف الحيوانات وعليه فإنه ال يوجد إلى  إحداث خلل في النظام البيئي وقد يؤدي

الحيوانات يرتبط بأنواع أخرى من في الطبيعة حيوانات مفيدة كليا أو حيوانات ضارة مطلقا، فكل نوع من 

  .)3(خالل السلسة الغذائية

وجدير بالذكر أن الوسط الحيواني ال يقتصر على المخلوقات التي يعرفها اإلنسان فحسب، بل يمتد    

، ويستفاد )4(أيضا ليشمل مخلوقات أخرى مسخرة لإلنسان، وغير معروفة لديه مثل بعض أنواع البكتيريا

 .)5(" و����
	�������ن" نه وتعالىوذلك من قوله سبحا

يشمل الغطاء النباتي كل من النباتات المزروعة، والحدائق، والمراعي، والنباتات  :الكائنات النباتية �

المتواجدة بشكل طبيعي مثل الغابات، والنباتات المائية، وللغطاء النباتي أهمية كبيرة ومصدر الحياة على 

                                                           

 . 130، 142. ، صالمرجع السابقطارق إبراهيم الدسوقي عطية، ) 1(
 .41، ص 2003فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، طبعة منقحة، دار األمل، بدون مكان النشر، ) 2(
ماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني الليبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء الثالث، محمود صالح العادلي، الح) 3(

 .101-99، ص 2003موسوعة حماية البيئة، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، 
  .22.صالمرجع السابق، نصر اهللا سناء، ) 4(
  ].8[سورة النحل من اآلية ) 5(
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حيد المنتج لألكسجين، والماص لثاني أكسيد الكربون من الهواء سطح األرض باعتباره العنصر الو 

   . )1(المحافظة على رطوبة األرض، وزيادة تساقط األمطارإلى  باإلضافة

بالماء أساس الحياة، إذ يربط القرآن الكريم بين إنزال الماء من السماء وٕاخراج النباتي ويرتبط الوسط     

 ":لقوله سبحانه وتعالى )2(يتون وسائر أنواع الفواكه والخضرواتاألرض لنعمها من نخيل وأعناب والز 

��و���
	ذא�����א�����
��دو���������
��#��زوج�#"�!،���א�����א�	&'��	()*����+	
و.�-�)	�
��א�,�	+�

/*
 .)3("א�5	�4ن�12�3ل�

د الغذائية من مواد أولية وتتمثل في األعشاب والشجيرات واألشجار التي تمتلك اإلمكانيات لصنع الموا   

الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون والمعادن بواسطة طاقة ضوء الشمس وهي تستهلك جزءا قليال : بسيطة

من الغذاء الذي تصنعه في بناء أجسامها وتأمين الطاقة الالزمة لنشاطاتها الحيوية البسيطة، وتدخر 

، فالوسط النباتي ال يقل أهمية عن الوسط )4(وبذورهاالجزء األعظم في أوراقها وسيقانها وجذورها وثمارها 

الحيواني، إذ يعتبر مصدر حياة على سطح األرض، فالنبات الطبيعي عنصر هام من عناصر معظم 

يتأثر بسهولة بأي تغيير يطرأ أنه  المركبات الجغرافية نظرا لكونه يؤثر في كافة العناصر األخرى كما

جغرافي والسيما الماء والتربة والطاقة، كما أن أكثر العناصر على أي عنصر من عناصر المركب ال

ويمثل النبات عنصر التوازن في الطبيعة، ولذا فإن القضاء  ،تأثيرًا بالنبات يتمثل في عالم الحيوان والتربة

  .)5(اختالل التوازن الطبيعي بين سائر العناصر بالمركب الطبيعيإلى  على النبات من شأنه أن يؤدي

يتعرض النظام البيئي لألراضي الفلسطينية المحتلة لتدمير ممنهج من طرف أنه  غم ذلك، نجدر      

الكيان اإلسرائيلي، فبسبب تلوث المياه والتربة وتجريف األراضي الخصبة أدى ذلك الختالل في نظامي 

ة الزراعية التي جرفت، البيئي، لترابط بين عناصر البيئة فقد تأثرت البيئة الحيوانية نتيجة التدهور في البيئ

    .وهذا يعرض التنوع الحيوي للمخاطر

                                                           

السنة الجنائية للبيئة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة متنوري، قسنطينة، الجزائر،  نجوى لحمر، الحماية) 1(
 .7-6، ص 2012- 2011:الدراسية

 .21-22 نصر اهللا سناء، المرجع السابق، ص) 2(
  .]11-10: [سورة لقمان اآليتان) 3(
 .26فتحي دردار، المرجع السابق، ص ) 4(
العادلي، الحماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني الليبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء الثالث، المرجع  محمود صالح) 5(

 .81السابق، ص 
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احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني باألخص قواعد إلى  تفتقر سلطات الكيان اإلسرائيلي

، خاصة انتهاك لقواعد المتعلقة )1(االحتالل الحربي، وبالتالي تقوم في قبلهم المسؤولية الدولية النتهاكاتهم

  . في األراضي الفلسطينية المحتلةبحماية البيئة 

  العناصر غير الحية �

  .التربة والماء والهواء :تتمثل العناصر غير الحية في المكونات الثالث لكوكب األرض وهي 

الوجود إلى  عرفتها دائرة المعارف الجغرافية هي ذلك الجسم الطبيعي الذي برز :بيئة البريةال �

 .)2(الغالف الصخري تحت تأثير الماء والهواء والكائنات الحيةنتيجة إعادة تكوين الطبقة العليا من 

القشرة األرضية، وشاح األرض، ولب األرض، : يشمل األجزاء الصلبة من الكرة األرضية المتمثلة في   

يقصد بها الطبقة الهشة من المواد المعدنية  والتي ،)3(يعيش اإلنسان على سطح القشرة األرضية

وتتكون من مزيج معقد من المواد المعدنية  ، التي تغطي صخور القشرة األرضيةوالعضوية وماء وهواء

والعضوية والماء والهواء، وهي تعتبر موردًا طبيعيًا متجدًدا، إذ أنها أحد المتطلبات األساسية الالزمة 

اية البيئة ، لذلك نجد اتفاقيات وقوانين حم)4(للحياة على األرض وتعادل في أهميتها أهمية الماء والهواء

حماية هذا العنصر من مختلف االنتهاكات البيئية خاصة خالل إلى  في مختلف بلدان العالم تسرع

 .النزاعات المسلحة لما يخلفه من مخاطر على صحة اإلنسان والنبات والحيوان

ن أن األرض تحتوي بطبيعتها على مواد مشعة تدخل ضمن تكوينها الجيولوجي، وأ ،ومن الثابت علميا   

األشعة النووية الصادرة عنها وبصورة طبيعية ال تحدث أضرارا على صحة اإلنسان طالما كانت هذه 

 ،)5(اإلشعاعات في حدود الجرعة اإلشعاعية المسموح بها على األقل على المدى الزمني القريب

نفسه وأصبحت التربة معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها األضرار بها ومعرضة في الوقت 

للتأثيرات التي هي من صنع اإلنسان، حيث أدت الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من 

اإلسراف الشديد في استخدام األرض استخدامًا مكثفا وٕالى اإلفراط إلى  الحاجة المتزايدة للغذاء والطاقة،

  .)6(إجهاد التربة واستنزافهاإلى  أدىالهائل في استعمال األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، مما 

                                                           

 .141. ، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) الممتلكات المحمية(عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني ) 3(
 .29، ص 2006دراسة في علم اجتماع البيئة، دار الكتاب الجامعي الحديث، : ميد أحمد، البيئة والمجتمعحسين عبد الح) 2(
 .251. زينة بوسالم، المرجع السابق، ص) 3(
 .18صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص ) 4(
زائري، بدون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، على سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الج) 5(

 . 50، ص 2008
 . 142، ص المرجع السابقالدسوقي عطية،  إبراهيمطارق ) 6(
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وٕان حماية البيئة البرية تقتضي المحافظة على المكونات الطبيعية التي تحتويها من غابات وأنهار 

فقتل الحيوانات وتلويث األنهار واألضرار بكل ما تنتجه  ،وغيرها من النزاعات المسلحة)1(وحيوانات برية

باستعمال مفرط  ،)2(يضر أو يهدد حياة السكان المدنيين وكل ما من شأنه أن، األرض من محاصيل

  .لوسائل وأساليب الحرب أو باستخدام ينتج عنه أضرار بالغة وطويلة األمد

اتفاقية  :، نذكروقد أولت االتفاقيات الدولية اهتماما خاصا بالتربة، ولعل من أهم تلك االتفاقيات

 10الصادرة في عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى حظر استعمال تقنيات التغيير في البيئة ألغراض 

  .)4(1997لعام  ، واتفاقية حظر استعمال وتخزين وٕانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد)3( 1976 ديسمبر

 والبيئة البحرية المياه �

األكسجين : الماء سائل شفاف عديم اللون والرائحة والطعم، وهو يتكون من عنصرين أساسيين هما  

 %71(، وهو يغطي ثلثي مساحة األرض اإلجمالية H2Oهيدروجين ويعبر عنه بالصيغة الكيميائية وال

وهو موجود في الطبيعة في صور مختلفة في المحيطات  )من مساحة األرض عبارة عن مسطحات مائية

كوكب  الموارد الطبيعية المتجددة علىوالبحار والبحيرات واالنبهار منه المالح ومنه العذب وهو أحد 

توجد في  %97منها  3مليون كم 1360وتقدر كمية المياه على كوكب األرض ب  ،)5(األرض

 37تقدر بـالتي % 3مياه عذبة صالحة للشرب وربع نسبة % 3ومن إجمالي هذه النسبة المحيطات، 

 ماليين كلم من المياه العذبة 8كما أن هناك  ،على شكل جبال وأنهار جليدية %75منها 3مليون كلم

  .)6(مياه عذبة بشكل بحيرات وأنهار 3ألف كلم 200مخزنة في جوف األرض فضال عن وجود 

تدهور إلى  تتواجد المياه بشكل سائل أو شكل جليدي كالثلوج، والمناطق القطبية، وتتعرض هذه البيئة  

اعات ، ويتم استخدامها وقت النز )7(وٕان معظم بحار العالم متصلة ببعضها البعضنتيجة وجود فكرة 

                                                           

المجلة المصرية القانون ، ") مع أشارة لبعض التطورات الحديثة(تأمالت حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث "أحمد أبو الوفا، ) 1(
  .69، ص 1993لجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، ، ا) 49(، المجلد الدولي

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،أطروحة دكتوراه ،نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية ،محمود ماهر) 2(
  .18- 15ص  ،1980

  .18 طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص) 3(
حررت في أوسلو، ، 1997تعمال وتخزين وٕانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام اتفاقية أوتاوا اتفاقية حظر اس) 4(

  .1997سبتمبر/ أيلول  18النرويج في 
  .51-50سعيدان، المرجع السابق، ص ��� ) 5(

دار الحلبي  لى،و الطبعة األ حة،لاء النزاعات المسفراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثن) 6(
 .25، ص 2009الحقوقية، لبنان، 

 .16محمد حسين عبد القوى، المرجع السابق، ص ) 7(
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المسلحة كسالح فتاك فيتم تسميم مصادر المياه، واستيالء عليها وتدميرها لمنع العدو من االستفادة فهو 

  .)1(وسيلة للضغط على الجهة المقابلة لتحقيق أهداف معينة

غرض إتالفه والتسبب بوقد خص القانون الدولي اإلنساني الماء بحماية مشددة وحرم استخدام السم 

ين، كما وحرم تدمير السدود والجسور والمنشآت النووية، وذلك للحيلولة دون التسبب بتلوث بأضرار للمدني

كما حظرت االتفاقيات الدولية التصريف المتعمد للنفط بقصد إحداث ما يسمى بالتلويث النفطي ، )2(المياه

يعد عمال  ،البحارتدفقه في إلى  فإن الهجوم العسكري على ناقالت النفط الذي يؤدي ،للبحار، وعلى هذا

  .)3(غير مشروع دوليا وسواء وقع االعتداء على ناقالت نفط تابعة للعدو أو ناقالت تابعة لدولة محايدة

كذلك، فإن أي عمل يكون فيه الضرر البيئي ناتج عن عمل عدائي متعمد موجه ضد البيئة البحرية 

ومن  ،هاكا لقواعد القانون الدولي اإلنسانيذاتها مباشرة كعمل من أعمال القتال، فإن هذا العمل يعتبر انت

ثم فإن أي طرف في النزاع يقع عليه إلتزام بعدم استخدام البيئة البحرية كأداة من أدوات الحرب أو هدف 

  .)4(عسكري في ذاته توجه ضده الهجمات العسكرية

وية وكذا العتاد مقابر لمختلف النفايات النو إلى  يمكن القول أن البحار والمحيطات تحولت اليوم  

الحربي النووي بسبب غرق البوارج الحربية المحملة باألسلحة النووية أو التخلص من الغواصات النووية 

المياه الجوفية بفعل الدفن غير األمن للنفايات إلى  ، وكتسرب االشعاعات النووية كذلك)5(بعد قدمها

  .)6(النووية

 اإلسرائيلي قامت قوات االحتاللقد أنه  بها، نجدلكن رغم تمتع المياه بالحماية حظر المساس  

باستهداف وتدمير متعمد لشبكات تزويد المياه الصالحة للشرب وكذا قنوات الصرف الصحي، األمر الذي 

اختالط مياه الصرف الصحي بالمياه الصالحة للشرب ملوثا خزان المياه الجوفية وٕاهدارها، فقد إلى  أدى

تلوث إلى  تهداف وحدة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، أدىقام الكيان اإلسرائيلي باس

أن المياه  2009المناطق الزراعية، وقد جاء في مضمون تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة في أوت 

                                                           

 .36المرجع، ص نفس محمد حسين عبد القوى، ) 1(
، جامعة تكريت للعلوم القانونيةمجلة  ،"دور المنظمات الدولية في حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة" حمد عبد الرزاق هضم،أ) 2(

  .08 ، ص2015، 28، العدد ) 1( ، المجلد) 7(السنة 
  .52سعيدان، المرجع السابق، ص ��� ) 3(

، الجمعية ) 49(، المجلد المجلة المصرية للقانون الدولي ،"في البحار حةلالنزاعات المس حماية البيئة إبان"صالح الدين عامر، ) 4(
  .41-40، ص 1993لي، القاهرة، المصرية للقانون الدو 

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،  ،أحمد أسكندري، أحكام حماية البيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام) 5(
  .54، ص 1995

  .90، ص 2005أشرف هالل، الجريمة البيئية بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، مكتبة اآلداب القاهرة، ) 6(
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الجوفية لألراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة ملوثة بسبب تسرب مخلفات الحرب للمخزون 

المشعة التي تنشر إشعاعات سهلة االنتشار وتؤثر سلبا على المياه والبيئة ككل  الجوفي، خاصة األسلحة

  .)1("ديمونة"النفايات المشعة للمفاعلها النووي إلى  باإلضافة

جين و أهمها النيتر هو عبارة عن مخلوط يشمل كل المكونات الغازية للجو  :)الهواء(البيئة الجوية  �

إذ  ،لبة وأحياء دقيقة، وهو ضرورة للحياة اإلنسانية والحيوانية، وما يعلق بها من دقائق صواألكسجين

يستخدمه اإلنسان والحيوان والنبات للتنفس والتمثيل الضوئي، وهما عمليتان الستمرار الحياة فوق سطح 

 األرض، فقد يستطيع اإلنسان أو أي كائن حي العيش بدون ماء لعدة أيام وبدون طعام لعدة أسابيع غير

  .)2(طيع العيش بدون هواء أكثر من دقائق قليلةال يستأنه 

مواد مشعة (وظل الهواء قبل عصر اآللة يحتفظ بنقائه رغم ما في الطبيعة من مصادر طبيعية  

، وٕان تلويث الهواء يعد من أخطر األعمال التي قد يقوم بها طرف النزاع كونه مصدر حياة )طبيعية

الل إلقاء الغازات السامة في الهواء أو المواد الكيميائية التي المقاتلين وغير المقاتلين ويكون ذلك من خ

  .  يصعب التحكم فيها

يعد الهواء من أهم العناصر البيئة الطبيعية غير الحية فهو المجال الذي يحوي األكسجين الذي     

ثر على يحتاجه اإلنسان وثاني أكسيد الكربون الذي يحتاجه النبات، لذلك أي تغير في هذا المجال يؤ 

العناصر األخرى، فالمجال الجوي خاصة الغالف الجوي، أو طبقة األوزون التي تجعل كوكب األرض 

  :مكان للعيش دون الكواكب األخرى، يعتبر الدرع الواقي للكوكب وهو يتألف من عَدة طبقات هي

 15إلى  8يقصد بها طبقة غازية تمتد من سطح األرض حتى ارتفاع يمتد بين : طبقة التروبوسفير �

كلم وتتكون من بخار الماء، األكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وكلما ارتفعنا في هذه الطبقة تنخفض 

  . )3(درجة الحرارة، ومعظم التغيرات الجوية اليومية تحدث فيها

إلى  55تبدأ طبقة الستراتوسفير بعد خط يسمى التربويوز ويتراوح سمكها بين : طبقة الستراتوسفير-  �

ثالث طبقات منها طبقة األوزون وهي طبقة ساخنة تصل درجة إلى  ذه الطبقة تنقسم بدورهاكلم وه 80

  .م°90إلى  حرارتها

                                                           

عبد القادر زرقين، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ) 1(
 .42، 30، ص 2015-2014: السنة الدراسيةتلمسان، الجزائر، 

الليبي في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء الثالث، المرجع محمود صالح العادلي، الحماية الجنائية للبيئة في النظام القانوني ) 2(
 .61، 60السابق، ص 

 .252. زينة بوسالم، المرجع السابق، ص) 3(
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كلم وهي تحتوي على العديد من الغازات  360يتراوح سمك هذه الطبقة حوالي : طبقة األيونوسفير �

  .)1(منها الهيدروجين، والهيليوم ومعظم هذه الغازات خفيفة

موما خالل النزاعات المسلحة بواسطة اإلشعاعات النووية أو نتيجة الستخدام ويتلوث الهواء ع  

أسلحة الدمار الشامل خاصة النووية منها والذرية، إذ سرعان ما تتساقط ذرات الغبار الذري المشع على 

سطح األرض في المناطق التي تجري فيها العمليات العدائية أو نتيجة التجارب النووية التي تجريها 

لقوى النووية على سطح الكرة األرضية، وما ينتج عن ذلك من غبار ذري مشع يتطاير في الهواء ا

والتسربات اإلشعاعية التي تحدث بفعل األحداث التي تتعرض لها المفاعالت النووية أر بسبب نقل المواد 

ة، كل ذلك يعد المشعة أو تخزينها أو نقص األمان الذي تتعرض له عملية التخلص من النفايات المشع

تلوث البيئة الهوائية باإلشعاعات النووية التي تظل عالقة بالهواء إلى  من األسباب الرئيسية التي تؤدي

إصابة اإلنسان بالعديد من األمراض نتيجة تلوث إلى  ، وهذا سيؤدي بالتأكيد)2(ولفترة طويلة من الزمن

  .)3(د بسبب مالمسة الهواء لجسمهالهواء بالمواد المشعة أهمها سرطان الرئة وسرطان الجل

وٕان استخدام السالح النووي أو اإلشعاعي أو البيولوجي بمختلف أنواعها على المدى الطويل تسبب 

أضرار خطيرة تجعلنا نبحث في الطبيعة القانونية لهذه األخطار الناجمة عن االستخدام السيئ للبيئة 

  .)4(على اإلنسان على المدى الطويلناهيك عن األعراض واآلثار التي تظهر  ،الطبيعية

  )البيئة الصناعية(البيئة المستحدثة  - 2

شيد اإلنسان العديد من المنشآت الصناعية من أجل خدمته وطّورها عبر مر العصور ولكن تأكد أّن 

ئة لها أثرًا على البيئة الطبيعية، لذا سوف نعرف بالبيئة التي أوجدها اإلنسان، ثم نتعرض ألثرها على البي

  .الطبيعية

  تعريف البيئة المستحدثة -أ

هو ما صنعه اإلنسان وبناه وأقامه في حيز العنصر األول ويدخل ضمنها األدوات والوسائل التي 

إذ  ،)5(ابتكرها للسيطرة على الطبيعة وكل ما أنشأه في الوسط الحيوي من مدن ومطارات ومواصالت

ما أنشأه اإلنسان في البيئة الطبيعية كاستعمال األراضي تعتبر البيئة المشيدة أو البيئة الصناعية كل 

                                                           

 .36، ص السابقمحمد حسين عبد القوى، المرجع ) 1(
  .60ص ، المرجع السابق، أحمد أسكندري) 2(

  .57ص سعيدان، المرجع السابق، ��� ) 3(

المجلة الدولية للصليب ، "من سيقدم المساعدة على ضحايا األسلحة النووية أو اإلشعاعية وكيف؟"وروبين كوبالند، دومينيك لوي ) 4(
  .62، ص 2007، ) 866(، العدد ) 89(، المجلد األحمر

 .21، ص 1980عبد العزيز محمد عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، مصر، ) 5(
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للزراعة، وٕاقامة المناطق السكنية، وعمليات التنقيب على الثروات المعدنية، وٕاقامة المناطق الصناعية، 

والمراكز التجارية، والمدارس، والطرق، والمطارات، أي كل ما أدخله اإلنسان على مر العصور من أجل 

  .طبيعية لتلبية حاجاته، ومتطلباته األساسية، والكماليةتسخير البيئة ال

فالبيئة المشيدة هي البيئة الطبيعية المتوحشة التي تم ترويضها لخدمة اإلنسان لكن هذا الترويض  

فإقامة مصانع اإلسمنت وما ينتج عنه من تلوث  يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على البيئة الطبيعية،

  .)1(يئيةتناقص القيمة البإلى  يؤدي

أحدهما عالم الطبيعة، واآلخر : إن اإلنسان يسكن عالمين: "وقد عبر البعض عن هذا العنصر بقوله

عالم النظم االجتماعية والمنتجات الصناعية التي ابتدعها لنفسه مستخدما أدواته وآالته وعلومه وتطلعاته 

له اإلنسان عبر الزمن من نظم بمعنى آخر هي كل ما أدخ، )2("ليصوغ بيئة مطاوعة ألغراضه وأوامره

ووسائل من أجل االستفادة من مقومات العناصر الطبيعية، وذلك من أجل إشباع حاجياته ومتطلباته 

األساسية وحتى الكمالية، حيث تتشكل العناصر االصطناعية من البيئة األساسية المادية التي يستعيدها 

البيئة االصطناعية من خالل إلى  امها، ومن ثم النظراإلنسان ومن النظم االجتماعية والمؤسسات التي أق

الطريقة التي تنظم بها المجتمعات حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية، فتشمل 

البيئة الصناعية استعماالت األراضي للزراعة وٕانشاء المناطق السطحية والتنقيب فيها عن الثروات 

ق الصناعية وما شابه ذلك، ومنه فالبيئة الصناعية أو البيئة المشيدة ما هي إال الطبيعية وٕانشاء المناط

البيئة الطبيعية نفسها ولكن يتدخل اإلنسان لتطويع بعض مصادرها لخدمته، وعليه فالبيئة الصناعية تعد 

  .)3(بيان واقعي صادق لطبيعة التفاعل بين اإلنسان وبيئته

  :)4(، كالتاليالجانب المادي والجانب غير المادي: ن رئيسيين هماتشمل البيئة المشيدة على جانبي   

  البيئة المشيدة المادية �

تعتبر البيئة المشيدة أو البيئة الصناعية كل ما أنشأه اإلنسان في البيئة الطبيعية كاستعمال    

امة المناطق األراضي للزراعة، وٕاقامة المناطق السكنية، وعمليات التنقيب على الثروات المعدنية، وٕاق

الصناعية، والمراكز التجارية، والمدارس، والطرق، والمطارات، أي كل ما أدخله اإلنسان على مِر 

العصور من أجل تسخير البيئة الطبيعية لتلبية حاجاته، ومتطلباته األساسية، والكمالية، فالبيئة المشيدة 

                                                           

 .17.عبد الغني حسونة، المرجع السابق، ص) 1(
 .69محمد خالد جمال رستم، المرجع السابق، ص ) 2(
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 .249زينة بوسالم، المرجع نفسه، ص ) 4(
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لكن هذا الترويض يمكن أن ينعكس  هي البيئة الطبيعية المتوحشة التي تم ترويضها لخدمة اإلنسان

تناقص إلى  بشكل سلبي على البيئة الطبيعية، فإقامة مصانع اإلسمنت وما ينتج عنه من تلوث يؤدي

  .)1(القيمة البيئية

  البيئة المشيدة غير المادية �

تتمثل البيئة االجتماعية في مجموع العالقات المنظمة للمجتمع من تقاليد وأعراف موروثة أو   

ة وهي التي تحكمها القوانين والتقاليد والعادات وتساهم في الحفاظ عليها وترتقي بالسلوك اإلنساني مكتسب

  .)2(للفرد والمجتمع

وهناك من يطلق على البيئة المشيدة غير المادية بالبيئة المعنوية أو اإلنسانية فهي البيئة التي   

ية، والوجدانية لالبتكار، واإلبداع، واستحداث كل ما يتحكم فيها اإلنسان بملكاته العقلية، والممارسات الذهن

  .)3(يساعده على الرقي، والتحضر

لكن جميع العناصر البيئة السابقة تتعرض لتدهور وتردي غير مسبوق في عّدة مناطق من العالم      

نها بجميع نتيجة االستغالل المفرط والالعقالني للبيئة من قبل الحكومات والدول هذا في زمن السلم، لك

عناصرها أكثر تدهورا في زمن الحرب، فالضرر الذي يلحق بالبيئة ال حدود له نتيجة األعمال العسكرية 

  .باالعتداء المباشر أو غير المباشر عليها

  أثر البيئة المستحدثة على البيئة الطبيعية - ب

حركات السيارات والقاطرات صطناعية على البيئة الطبيعية بطريقة مباشرة، فالمصانع ومتؤثر البيئة اال

تنفث كميات هائلة من الدخان تحدث غيوما كبيرة تغطي مساحات واسعة من سماء بعض المدن، بل إن 

بعض الصناعات كصناعة اإلسمنت تنتج عنها كميات هائلة من األتربة التي تغطي المدن التي توجد 

م اتخاذ االحتياطات الالزمة أثناء عمليات بها أو بالقرب منها، كما أن عدم مراعاة قواعد السالمة وعد

التصنيع في المصانع تسهم في تخريب البيئة وٕاتالفها، كتسرب الغازات السامة واإلشعاعات الخطرة من 

المصانع والمفاعالت النووية وغرق ناقالت النفط المحملة بآالف األطنان من الزيت الخام أو أحد 

استعمال إلى  واطئ فتقتل جميع مظاهر الحياة بها، باإلضافةالشإلى  منتجاته والذي تقذفه األمواج

المبيدات الحشرية بكميات كبيرة للقضاء على الحشرات واآلفات التي تصيب مزروعاتهم، فالمبيدات هي 
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التأثير على اإلنسان إلى  عبارة عن مواد مصنعة كيميائيا وهي سامة ويؤدي اإلفراط في استخدامها

  .)1(حتى التربة ذاتهاوالحيوان والنبات، بل 

  خصائص الجريمة البيئية: الفرع الثالث

 بأي ملوثا الهواء يكون أن مثال يجوز إذ الظهور، الوضوح أو بعدم الجريمة البيئية بعدم بعض تتميز    

 يكون التي الخاصة األجهزة بعض طريق عن إال يكتشفه أن لإلنسان الصعب منأنه  إال سام، غاز

 في يظهر ال قد الجريمة هذه تأثير أن كما ونوعيته، الملوثة المادة ودرجة الهواء تلوث كشف بإمكانها

 المناطق العمال أو سكان في اإلسمنت مصانع عوادم كتأثير طويلة، تكون قد مدة بعد إال عليه المجني

 .مثال لهما المجاورة

 تستطيع الطبيعة حتى طويلةرات لفت تستمر قد أثار ذات الجريمة البيئية إن: الجريمة أثار إمتداد 4-

  .)2(عليه كان ماإلى  الحال بإعادة اإلنسان ملوثات أو يقوم من عنها ينجم ما إزالة

 تحديد يمكن ال مثال الهوائية فالبيئة مسرحها، بإتساع الجريمة البيئية تتميز: الجريمة مسرح إتساع5 –

 الصعب من يكون ثم ومن تسربها، التي كميةال حسب المائية البيئة في تنتشر قد الزيت بقعة وان مكانها،

 .قصير الوقت في الجريمة هذه على السيطرة

 حدود تعبر جريمة الجريمة البيئية أنها بعض به تتسم ما أهم من إن: الدولية للحدود عابرة جريمة6 –

 .الهواء على السيطرة لصعوبة وذلك الهوائية، البيئة تلوث السيما ،راتوالقا الدول

 يذهب أن الممكن من التي والويالت الحوادث ببعض الجريمة البيئية تتسبب قد: الضحايا عدد كثرة7 –

 البشرية التجمعات فيها تكثر السكنية أو التي المناطق في وقعت إذا والسيما له، حصر ال عدد ضحيتها

 صناعيةو  كيميائية ملوثات عنها تنتج التي األماكن في دورية بصفة التلوث درجة قياس يجب لذلك

 .)3(منها والحد مصادرها على للسيطرة

 بين هناك أن ترى فنحن: مباشرة مباشرة أو غير بطريقة سواء الدولي المجتمع بمصالح األضرار8 –

بصورة أو  جميعا يشملها سوف البيئي ولذلك فإن الضرر مشتركة، بيئية مصالح جميعا العالم الدول

 التي األضرار تقليلإلى  كافة الدول تسعى هنا ومن دولي، واجب البيئة على لذلك فإن الحفاظ بأخرى

                                                           

 .14حسن أحمد شحاته، المرجع السابق، ص ) 1(
  .28- 27 ص ،2011 مصر، القاهرة العربية، النهضة دار األولى، الطبعة البيئة، جرائم في الجنائي التحقيق هالل، أشرف) 2(
  .312 ، صالمرجع السابق ،"الهوائية للبيئة الجنائية الحماية " القوي، عبد حسين محمد) 3(
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 طبقة حمايةإلى  العالمي المستوى على سيؤدي ما لمواردها األمثل اإلستعمال ضمان وفي بالبيئة تتعلق

 .)1(الخ...األوزون

 البيئية الجريمة أركانخصوصية : المطلب الثاني

 يشكل حيث الشرعي،إلى  والمعنوي المادي من الجريمة األركان كل بتوافر إال الجريمة تقوم ال

 هو وبالتالي من آثار، عليها يترتب وما أفعال من الجريمة مرتكب عن يصدر ما كل المادي الجانب

 ومحال مناطا يجعله الذي اإلجرامي السلوك في يتمثل والذي الجاني لنشاط الخارجي المظهر عن عبارة

 الوجه الذي يجب أو في بل معين، شخصإلى  المسؤولية نادإلس يكفي ال المادي الركن أن للعقاب، إال

 للجريمة، الركن المعنوي تشكل التي اإلجرامية النية لديه تتوافر أن يجب آخر فيه، أو بمعنى حصلت

 .)2(األنظمة إهمال أو رعونة أو عدم إحترام عن الناتج الخطأ صورة أيضا يأخذ قد والذي

 في توافر والمتمثل الشرعي الركن في تتمثل البيئي التلوث لجريمة ةالعام األركانفإن  وبالتالي،     

 وما واإلجرامي في السلوك يمثل الذي المادي والركن له، العقوبة ويقرر الفعل يجرم الذي القانوني النص

 من تحقق ما وبين الجاني بين نفسية اإلرادة كرابطة عن يعبر الذي المعنوي والركن نتائج، من به يرتبط

 .وكونتيجةسل

 .الشرعي الركن ثم المعنوي، فالركن المادي، الركن فروع ثالث في الجريمة ركانعرض فيما يليل ألونت   

 البيئية الجريمة في المادي الركن: األول الفرع

 القانون ينص الذي الخارجي المادي السلوك وهو اإلجرامية الواقعة للجريمة المادي بالركن يقصد

 هو للجريمة، المادي آخر فإن الركن وبمعنى )3(للجريمة المادي الكيان في يدخل ما كل أي تجريمه، على

النشاط أو  أن كما بالحواس، إدراكها يمكن ملموسة مادية عناصر من القانوني بنائها في يدخل ما كل

 والمصالح الحقوق للخطر بالضرر أو يعرض يصيب الذي هو المادي يكونالنشاط الذي اإلجرامي السلوك

 والنتيجة اإلجرامي، السلوك في تتمثل ثالث، عناصر على المادي الركن ويقوم .الجزائية بالحماية الجديرة

السلبي  اإليجابي أو الموقف النشاط هو فالفعل والنتيجة، السلوك بين السببية والعالقة اإلجرامية،

                                                           

 كلية القانون وصحة، فرع قانونية علوم تخصص دكتوراه درجة لنيل مقدمة للبيئة، أطروحة الجنائية أمين، الحماية محمد بشير) 1(
   .25ص  ،2015 /2016: الجامعية اليابس، الجزائر، السنة الجياللي الحقوق جامعة

تطبيقية  األمن، أعمال والتدابير للجريمة، العقوبات العامة العام، النظرية ون الجزائيالقان في ملويا، دروس أث شيخ بن لحسين) 2(
  .50، ص 2012هومه،  ، دار)آقبو منطقة)  تاسلنت لقرية القانون العرفي: علمية، مالحق وارشادات

  .115، ص 2014، الجزائر، ةهوم العام، دار القانون الجزائي في بوسقيعة، الوجيز أحسن) 3(
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 القانون، وعالقة يحميه حق ىعل اإلعتداء يتضمن الذي الخارجي أثره هي والنتيجة الجاني،إلى  المنسوب

  (1).والنتيجة السلوك بين ما تصل التي الرابطة هي السببية هي السببية

إيجابيا  سلوكا كان سواء( اإلجرامي السلوك هو األول أساسية، المادي على عناصر الركن هذا ويشتمل  

  .ابينهم السببية صلة هو والثالث اإلجرامية، النتيجة هو والثاني ) أو سلبيا

 اإلجرامي السلوك: أوال

 والرغبات واألفكار المقاصد يستوعب بهذا فهو الفرد، يأتيه نشاط كل هو الفلسفي بالمعني السلوك

 ال إذ الخارجي، العالم إلي يظهر الذي بالنشاط إال عبرة ال القانون فيأنه  بيد والسكنات، والحركات

بالضرر  يصيب الذي المحظور السلوك هو إلجراميا السلوك)2( النفس في المستترة تثريب على األفكار

 والسلوك اإليجابي السلوك يشمل متسع مدلول ذو وهو المجتمع، قيم من قيمة جوهرية للخطر أو يعرض

 في وتساهم ماهيته تحدد معينة بخصائص يتسم البيئية الجرائم في اإلجرامي اولسلوك السلبي أو اإلمتناع،

 أوال اإلجرامي ماهية السلوك على الوقوف منا يقتضي الذي األمر ألخرى،ا الجرائم من غيرها عن تمييزه

  .)3(ثانيا المجرم السلوك صاحب صفة وتحديد

يتميز بخصائص معينة تحدد ماهيته وطبيعته، وتساهم في  الجريمة البيئيةالسلوك اإلجرامي في و     

ثم فإن الجريمة الماسة بالبيئة تتحقق  تمييز هذه الطائفة من الجرائم عن غيرها من الجرائم األخرى، ومن

بكل نشاط مادي يأتيه الجاني سواء اتخذ هذا النشاط صورة الفعل اإليجابي عن طريق إتيان فعل نهى 

 .)4(عنه القانون أو عن طريق صورة الفعل السلبي أي باالمتناع عن فعل أمر به القانون

  البيئية الجريمة في الجرامياصور السلوك  .1

 يعرف ما وهي والثانية اإليجابي، الفعل األولى صورتين، قانونا المؤثم السلوك بهذا يأخذ

  .السلبي باإلمتناع أو الفعل

  

 

                                                           

: أنظرو  .بعدها وما 151 ، ص1991العربية، القاهرة،  النهضة العام، دار القانون العقوبات، القسم رمضان، شرح السعيد عمر )1(
، ص 2003لبنان،  -، بيروتةالحقوقي الحلبي األولى، منشورات لقانون العقوبات، الطبعةل العامة المنعم، النظرية عبد سليمان: كذلك
469.  

، ص 2003للنشر، االسكندرية،  الجديدة الجامعة والمقارن، دار القانون المصري في القصد المتعدية الجريمة يةثروت، نظر  جالل) 2(
41.  

  .472السابق، ص  المنعم، المرجع عبد سليمان) 3(
  .73ص  المرجع السابق،لحمر نجوى، ) 4(



 

32 

 

 اإلعتداء بها يستهدف الجاني عن تصدر عضوية حركة كل يعني اإلجرامي السلوك: اإليجابي السلوك-أ

 اإلجرامي السلوك ية ويتجسدعقاب أحكام بموجب الجزائية حمايته المشرع عليها بسط حق أو مصلحة على

 تدهور وأما البيئي الوسط تلويث إما في المتمثلة النتيجة عليه يترتب الذي الفعل في البيئية الجرائم في

 يسعى التي النتيجة وهي للخطر، البيئي تعريض الوسط النتيجة هذه تكون قد كما البيئية، العناصر

 .)1( وقوعها وند الحيلولة الفعل لهذا تجريمه وراء من المشرع

من  تستبعد الطبيعي أو المعنوي، وبالتالي الشخص في أحد أنشطة المادي السلوك وينحصر

 إضرار، تسببه من مما والفيضانات على الرغم والبراكين األخرى، كالزالزل الطبيعة أفعال السلوكيات دائرة

  .إلتزاماتها حدود في ولة تعويضهمالد تتحمل جرائم، بال ضحايا األخرى الطبيعية الكوارث من وغيرها فهي

نصوص كثيرة أخرى جاءت في سياق تجريم السلوكات السلبية الماسة  توجد :سلبيال السلوك -ب

عرضها كلها، وتبقى الميزة األكثر بروزا في السلوك اإلجرامي في إلى  بسالمة البيئة ال يتسع المقام

بيعية شانه في ذلك شأن الجرائم التقليدية وال لبس كون إتيانه يتممن خالل األشخاص الط الجريمة البيئية

مكرر  51األشخاص المعنوية الخاصة طبقا للمادة إلى  في تحديد ماهيته وتطبيقاته العملية كما ينسب

من قانون العقوبات الجزائري واألشخاص المعنوية العامة ذات الطابع االقتصادي في عمومه طبقا للمادة 

لذي حصر مجموع النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الخاصة وذات وا 10 - 03من القانون  18

الطابع العمومي وصنفها وأطلق عليها تسمية المنشآت المصنفة والتي يحكم تنظيمها وٕانشائها وسير 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية )2( 198-06عملها المرسوم التنفيذي 

  .)3(البيئة

صورته المباشرة وغير المباشرة طبقا لما جاء في  الجريمة البيئيةلوك اإلجرامي في كما يأخذ الس

إلى  حيث يكون مباشرا بإضافة مواد ملوثة أو إدخالها)4(من قانون حماية البيئة الجزائري  04المادة 

أو  الوسط البيئي دون تدخل عنصر وسيط بين الفعل ووصول المادة الملوثة كتفريغ النفط في البحار،

بصورة غير مباشرة بتدخل عنصر وسيط بين السلوك اإلجرامي ووصول تلك المادة الملوثة كإحداث 

                                                           

  .83، ص 2011، القانونية، القاهرة الكتب البيئية، دار جابر، الجريمة سامي محمد حسام) 1(
 على المطبق التنظيم يضبط 2006 ماي 31 ل الموافق/ه 1427 األولى جمادى في المؤرخ 06/198 رقم يذتنفيالمرسوم ال) 2(

  .2006-06-04، المؤرخة في 37عدد ال :رسميةالجريدة بال، والمنشور البيئة لحماية المصنفة المؤسسات
ص ، 2009المنصورة، مصر،  الحقوق، جامعة في ، أطروحة دكتوراه)مقارنة دراسة)  يئةللب الجنائية ، الحمايةعادل ماهر األلفي) 3(

219.  
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10 رقم من القانون 04المادة ) 4(
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إشعاعات نووية بواسطة المتفاعالت بحيث تشكل كمية ضخمة وتنتقل بفعل الرياح مما يؤدي لحدوث 

 .)1(التلوث اإلشعاعي 

 البيئية الجريمة في اإلجرامي السلوك عناصر.2

تلويث  الجاني به يريد إرادي نشاط كل هو البيئية الجريمة في اإلجرامي وكالسل أنإلى  أشرنا

 اتخاذ في وذلك للخطر، البيئي المحيط البيئية أو تعريض العناصر قيمة من البيئي أو التقليل لمحيط

 الموارد إستنزاف ما هدفه سلوك إرتكاب وٕاما البيئة في ملوثة مواد إضافة إما تكون قد معينة سلوكيات

 في السلوك هذا ما، أو يتمثل لفصيلة حيوانية البيولوجي التنوع على للقضاء تؤدي البيئية أو قد لطبيعيةا

 النتيجة تتحقق لم ولو حتى فيجرم التلوث من مخاطر البيئة لوقاية الالزمة اإلحتياطية التدابير إتخاذ عدم

 .الطبيعي بالتوازن لاإلخال شأنها ومن التشريع البيئي، مخالفة على تنطوي أفعال وكلها

وسيلة  عناصر، ثالث هي البيئية الجريمة في اإلجرامي السلوك عناصر أن تقدم ما ومؤدى

  .)2(اإلجرامي السلوك إرتكاب محل اإلجرامي، للسلوك المادي الموضوع اإلجرامي، السلوك

 البيئية الجريمة في اإلجرامي السلوك وسيلة .3

وهو  البيئة، بحماية الخاص القانون نص بموجب محظوروال للقانون المخالف السلوك ويعني

 تؤدي كانت طبيعتها، أيا مواد إضافة شأنه من الجاني يأتيه إرادي، إيجابي أو سلبي، سلوك كل يتضمن

 خالله من محظور ايستنزف نشاطا البيئي، أو يمارس للمحيط الطبيعية المكونات من ينال تلوثإلى 

 )3(.دهورهاتإلى  يؤدي بشكل البيئة عناصر

  :البيئي التدهور وفعل التلويث فعل في، تتمثل اإلجرامي السلوك ذلك، فإن وسيلة على وبناءا

 التلوث فعل �

 البيئي الوسط داخلإلى  ملوثة مواد بإضافة أو إدخال أو تسريب الفاعل قيام التلويث فعل يعني

 هذا داخلإلى  عناصر حيوية إدخال عن اإلمتناع وكذا اإلجرامي، الفعل إرتكاب قبل فيه موجودة تكن لم

 هذا صور ومن)4( التلوث تتحقق واقعة ثم ومن مكوناته الطبيعي بالتوازن اإلخاللإلى  يؤدي بما الوسط

 في السامة النفايات الخطيرة أو المواد البحر، أو دفن مياه في السفينة من بترولية مواد سكب التلوث

                                                           

، ص 2016وق، جامعة بسكرة، في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، كلية الحق الجريمة البيئيةسلمي محمد إسالم، ) 1(
33.  

  .74بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
الجزائر،  بلعباس اليابس، سيدي القانون البيئة، جامعة جياللي في ماجستير البيئي، مذكرة للمجرم الجزائية أحمد، المسؤولية زرقي) 3(

  .105، ص 2012/2013
  .75، ص 2009الثانية،  األردن، الطبعة ،والتوزيع للنشر الثقافة مقارنة، دار دراسة البيئية التلوث كاوي، جريمةالم سعيد إبتسام) 4(
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 إحداث المواد هذه إضافة شأنه من الهوائي ويكون المحيط يف السامة الغازات األرض، أو إنبعاث باطن

  .بمكوناتها وتوازنها اإلخالل للبيئة الطبيعي المحيط تلوث

 األحكام مراعاة مع": أنه على، 03/10 رقم القانون من 52 المادة نص تقضي الصدد هذا وفي  

 الخاضعة للقضاء البحرية المياه لداخ يمنع البحرية، البيئة بحماية والمتعلقة بها المعمول التشريعية

 البيئية واألنظمة العمومية األضرار بالصحة: شأنها من لمواد صب أو غمر أو ترميد كل الجزائري،

 ".(1) البحرية

 إذ البحر، مياه في الهيدروكربونية المواد إلقاء الفرنسية، التشريعات في السلوكات هذه قبيل ومن

 الصادر1983 لسنة  583 رقم الفرنسي القانون من األولى المادة صبن عنه الناتج التلوث على يعاقب

 ماي 31 في الصادر 1990لسنة 444 رقم بالقانون والمتمم والمعدل بالزيت، العام التلوث شأن في

األسماك  هالك في التسبب شأنها من مائي مجرى في مواد إلقاء أو تصريف أو تسريب ، وكذلك1990

 من 232/2 المادة بنص عليه ومعاقب الغذائية، من قيمتها تكاثرها أو اإلنقاصأو األضرار بتغذيتها أو 

  .الفرنسي الزراعي القانون

 جريمة( سلبي سلوك على التلويث، فعل في المتمثلة اإلجرامي السلوك وسيلة تنطوي قد كما

 نظرا لكون دقيقا، تحديدا محددة فيها اإلجرامي السلوك إرتكاب وسيلة تكون التي الجرائم من وهي) سلبية

 له تتاح ال كي وبنص صريح، ذاته في محددا به القيام عن المكلف الجاني يمتنع الذي القانوني الواجب

 .)2(أدائه من التهرب فرصة

 الباب وفي، 03/10 رقم رقم القانون ففي عدة، مواضيع في الجزائري المشرع أنتجه ما وهو

 الهواء حماية مقتضيات عنوان تحت منه الثاني الفصل البيئة، حماية مقتضيات عنوان تحت الثالث

 ألشخاص تهديدا تشكل للجو الملوثة اإلنبعاثات تكون عندما":أنه  على تنص التي 46 المادة في والجو

 .وتقليصها إلزالتها الضرورية التدابير إتخاذ فيها المتسببين على يتعين واألمالك، والبيئة

 إستعمال المواد عن للتقليص أو الكف الالزمة التدابير كل خاذإت الصناعية الوحدات على يجب   

 ."األوزون طبقة إفقار في المتسببة

                                                           

  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10/ 03القانون رقم  من 52 المادة) 1(
  .75بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
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 المواد ينظم 2007 جوان 30 في المؤرخ 07/207 رقم التنفيذي المرسوم من 03 المادة تنص كما   

 10/142 رقم فيذيالتن بالمرسوم معدل عليها تحتوي التي والمنتجات وأمزجتها األوزون لطبقة المستنفذة

  "(1) .وتصديرها الخاضعة للرقابة المواد إنتاج يحظر": أنه على 2010 ماي 23 في المؤرخ

بالتلويث  ويقصد مباشر، غير بأسلوب يرتكب قد كما مباشر بأسلوب التلويث فعل ويرتكب

 بين يطوس عنصر تدخل دون البيئي الوسط هذاإلى  ملوثة مادة إضافة أو إدخال أو تسريب المباشر

 كل يمنع: "03/10 القانون من 51 المادة مثل الوسط، هذاإلى  الملوثة المادة ووصول اإلجرامي السلوك

 تزويد إلعادة المتخصصة المياه في كانت طبيعتها، أيا للنفايات، المستعملة أو رمي للمواد صب أو طرح

 ."تخصيصها رغي التي المياه جذب وسراديب والحفر واآلبار الجوفية المياه طبقات

 المادة الملوثة ووصول اإلجرامي السلوك بين وسيط عنصر تدخل المباشر غير بالتلوث ويقصد

  .)2(الوسط هذاإلى  تصل أن الملوثة المادة لتلك كان ما مساهمته ال لو الذي البيئي الوسط داخلإلى 

 البيئي التدهور فعل -ب

 من ليس التي األفعال جميع على وتنطوي ،البيئي التلويث أفعال من إنتشارا أقل سلوكيات وهي

 العناصر هذه تدهورإلى  يؤدي بشكل وبعناصرها األضرار بالبيئة إنما البيئي، المحيط تلويث شأنها

 للمنظومة بالتوازن الطبيعي اإلخالل عنه ينتج قد الذي األمر الطبيعية قيمتها من واإلنقاص البيئية

 الذي بالشكل البيئة عناصر والمتكررة على المتعددة اإلعتداءات على تنطوي التي األفعال وهي البيئية،

 على سلبا أثرت والتي الحية واألصناف الحيوانية الفصول من العديد إنقراض الحالي وقتنا في عنه ينتج

 تدهور عنها ترتب والتي البيئي الوسط على المتكررة االعتداءات أفعال من أن كما البيولوجي، التنوع

 تناميإلى  أدى بشكل األرضي األرض أو الغالف بسالمة والمساس األشجار كقطع طبيعية،ال البيئة

 .)3(التصحر ظاهرة

 التلويث وٕانما فعل على تنطوي التي األفعال من العديد تجريم على الجزائري المشرع نص ولقد

 لدينا الصدد هذا ر وفيواستمرا البيولوجي التنوع خاصية البيئية خاصية البيئية المنظومة تفقد أفعال على

 نفس من 2 / 03 المادة في القادمة، إذ نص لألجيال وبقائها البيئية الثروات 03/10 رقم القانون في

 الذي الطبيعية، الموارد تدهور عدم مبدأ: العامة التالية المبادئ على القانون يتأسس":أنه  على القانون

 في تعتبر والتي األرض وباطن والهواء كالماء يعية،بالموارد الطب الضرر إلحاق تجنب بمقتضاه ينبغي
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 تنمية تحقيق في منعزلة بصفة تؤخذ ال أن ويجب التنمية، من مسار يتجزأ ال جزءا الحاالت كل

 ."مستدامة

في  البيولوجي التنوع حماية مقتضيات بعنوان الثالث الباب من األول الفصل في ذلك أن كما

 الحيوانات وتشويه سلبها واألعشاش البيض إتالف منع على 40 مادةال تنص ، إذ43إلى  40 من المواد

 تخريب تمنع كما المزروعة أو قطعها أو إستئصالها، غير الفصائل من النباتات تمنع وابادتها، كما

  .)1(وتعكيره أو تدهوره الحيوانيةأ والنباتية الفصائل بهذه الخاص الوسط

ومن بين أهم السلوكيات المحظورة في  الجريمة البيئية ويأخذ السلوك اإليجابي السمة الغالبة في

منه والتي تنص على  56بموجب المادة 07-04رقم )2(مجال البيئة ما وردمنها في قانون الصيد مثال

حظر حيازة أو نقل أو استعمال أو بيع بالتجول أو شراء أو عرض للبيع أو تحنيط األصناف المحمية 

المتعلق بتسيير  19- 01من القانون  92زائري أيضا بموجب نص المادة قانونا، وما أورده المشرع الج

النفايات السالف الذكر، إذ نص على حظر تسليم أو العمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض 

شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف، وهناك العديد من النصوص إلى  معالجتها

، أما عن السلوك السلبي فقد تناوله الجريمة البيئيةالسلوك االيجابي في لى إ الخاصة التي أشارت صراحة

من القانون المتعلق بحماية  98المشرع أيضا بمجموعة من النصوص نذكر منها ما جاء في نص المادة 

جرم عدم اإلبالغ عن حادث مالحي داخل اإلقليم الجزائري لسفينة تحمل مواد أنه  ،10- 03البيئة 

، اذ جرمت فعل االمتناع عن )3(04- 98من القانون  94ضا تناوله من خالل نص المادة خطرة، وأي

التصريح باألشياء المكتشفة أثناء األبحاث األثرية المرخص بها وعدم تسليمها للدولة، ونجد أيضا نص 

المتعلق بالغابات والتي تنص على معاقبة كل شخص مسخر قانونا  12-84من القانون  48المادة 

  .)4(تقديم مساهمة في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر رفض

 البيئية الجريمة في اإلجرامي السلوك موضوع .4

وصول  يعني وهذا البيئية، الجريمة في اإلجرامي للسلوك المادي الموضوع الملوثة تعد المواد

 اإلجرامي البيئية، فالسلوك بمكوناتها اإلخالل شأنها من يكون بحيث البيئي، المحيطإلى  الملوثة المواد

 المحيط في الملوثة المواد إدخال أو مزج أو إلضافةإلى  إرادة الجاني إنصراف يعني الجريمة هذه في
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صلبة أو سائلة أو غازية أو  المواد هذه أن تكون ويستوي الطبيعية عناصره من ينال نحو على البيئي

 تلوثإلى  مباشرة مباشرة أو غير بصورة ن،اإلنسا عن فعل تنتج إشعاعات أو إهتزازات أو ضوضاء

 .وتدهورها البيئة

 ،03/10 رقم القانون من 52 المادة في البحرية للبيئة الملوثة المواد الجزائري المشرع ويعرف

 يمنع البيئة البحرية، بحماية والمتعلقة بها المعمول التشريعية األحكام عاتهرام مع": أنه على تنص التي

 :شأنها من صب أو غمر أو ترميد لمواد كل الجزائري للقضاء الخاضعة حريةالب المياه داخل

 .البحرية البيئية واألنظمة العمومية األضرار بالصحة -

 .البحري والصيد المائية والتربية المالحة ذلك في بما البحرية األنشطة عرقلة -

 .إستعمالها حيث من البحرية المياه نوعية إفساد -

 .)1(السياحية بقدرتها والمساس الساحلية والمناطق للبحر والجمالية الترفيهية قيمةال من التقليل -

  .."التنظيم طريق عن المادة هذه في المذكورة المواد قائمة تحدد   

 اإلجرامي السلوك صفة .5

 لدى خاصة صفة توافر ضرورة إستوجب الجزائري المشرع أن يتبين البيئة، قانون ألحكام بالرجوع

 هذه حال تخلف في القانونية الماحية من تقوم ال الجريمة هذه وأن البيئة، جرائم لبعض بالنسبة الجاني

 .)2( الصفة

 عليه ما نصت فاعلها في خاصة صفة توافر ضرورة المشرع إستوجب التي الجرائم هذه صور ومن   

 100000 من رامةوبغإلى  سنتينأشهر  ستة من بالحبس يعاقب": 03/10 رقم القانون من 90 المادة

 يشرف شخص طائرة، أو كل سفينة أو قائد ربان كل فقط، العقوبتين أو بإحدى .دج 1000000دج إلى

 في ثابتة أو متحركة عائمة آليات جزائرية أو قواعد متن على البحر في الغمر أو الترميز عمليات على

 .."أعاله 53و 52 دتينالما ألحكام بذلك مخالفة مرتكبا الجزائري، للقضاء الخاضعة المياه

طائرة  سفينة أو قائد ران ب تكون أن إما وهي الفاعل في خاصة صفة توافر ضرورة إشترطت والتي    

 .البحر في الغمر أو الترميز عمليات على أو مشرف

 في المادة عليها المنصوص بالعقوبات اإلخالل دون: "أنه على القانون نفس من 92 المادة ونصت    

السفينة أو الطائرة، أو اآللية أو  مالك أو مستغل من بأمر المخالفات إحدى إرتكبت واذا ،أعاله  90
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 أن على المادة في هذه عليها المنصوص بالعقوبات المالك أو المستغل هذا يعاقب العائمة، القاعدة

 .)1(."العقوبات لهذه األقصى الحد يضاعف

السفينة أو  مالك صفة وفي الفاعل في أخرى خاصة صفة إشترطت المادة هذه أن يالحظ إذ

 تشترط التي ترخيص على الحصول دون المنشأة إستغالل وجريمة .للسفينة أو الطائرة الطائرة أو المستغل

 نفس من 108 المادة لنص طبقا لصالحه، المصنفة المنشأة يستعمل من كل وهو .المنشأة، مستغل صفة

 - المتعلق 2003 يرافبر  17 في المؤرخ، 03/02 رقم ونالقان من 46و 24 المواد تشترط القانون كما

 إذ اإلمتياز صاحب صفة المخالف في تتوفر أن للشواطئ، السياح إلستعمال واستغالل العامة بالقواعد

 االمتياز بسحب ،)2( القانون هذا من 24 المادة أحكام مخالفة على يعاقب": أنه على 46 المادة تنص

 .)3( "صاحبه حساب على

 خاصة، فإنه صفة فاعلها لدى يتوافر أن البيئية الجرائم هذه أركان لقيام أوجب المشرع كان ولما

 من المشرع يبتغيها التي والعلة لها، القانوني البناء قيام عدم فاعلها لدى الصفة هذه تخلف على يترتب

 القانونية اإللتزامات القيام بتنفيذ به منوطأنه  هو الجرائم، لهذه الجاني في معينة صفة توافر ضرورة

 ويترتب بأحكامه، والمخاطب إلرادة المشرع تحقيقا تنفيذها، في السلطة صاحب كونه عليه المفروضة

 .)4( العقاب طائلة تحت وقوعه قانونا المفروضة عليه باإللتزامات بالوفاء القيام عن إحجامه على

 المياه ومجاري اطئوالشو  واألنهار البحار في المخلفاتو  النفايات من التخلص 1-

 واألنهار البحار في المخلفات إلقاء في المياه لتلويث اإليجابي السلوك يرتكز المثال، سبيل علي

 وخاصة السفن مخلفات إلقاء طريق عن يتم والشواطئ اإلقليمي البحر فتلويث المياه، ومجاري والشواطئ

 التجريم أن بل المختلفة، القانون صنصو  تجرمه حيث البترولية المواد نقل مجال في تعمل التي تلك

 المياه من البحر أو بالقرب عرض في تم لو كما المائي خارج إطار المجري كان ولو اإللقاء يشمل

 اإللقاء يتم أن يشترط وال وتلويثها، إلي المياه أو الشواطئ المخلفات هذه بوصول تسمح بصورة اإلقليمية

 اإلقتصادية اإلقليمي أو المنطقة كالبحر القانونية، لمصلحةبا اإلعتبار محل القانوني المحل عين في
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 لتلك الممتدة أو العابرة الفرعية أو األنابيب القنوات إحدى في يكون يتصور أن بل الخالصة أو غيرها،

 .)1(المياه المائية أو مصادر المجاري

 قد دامت ما جنسيتها كانت أيا سفينة أية من السلوك هذا وقوع يتصور أن الممكن ومن   

 .المصري اإلقليم في إرتكبت

 العامة الصحة على الهوائية البيئة تلوث تأثير 2-

 كانت سواء الهواء، ملوثات إنبعاث صورة في اإليجابي السلوك يتمثل الجوي الهواء تلويث جرائم وفي   

المصري أو  ةالبيئ قانون من ) 1994 لسنة 4 القانون من 47 مادة(المشعة  المواد من الملوثات هذه

القانون،  نفس من)  35 مادة(العامة أضرار بالصحة عنها ينشأ غازية أو صلبة أو سائلة شوائب كانت

ما أو  بوسيلة اإلنبعاث يتحقق أن وال يشترط الهوائية، البيئة في تلوثا يسبب أن يمكن مما ذلكإلى  أو ما

 التبخر، سريعة عضوية مواد ترك و بسببمعينة أ مواد في نراالني إشعال بسبب يتم فقد محددة، بكيفية

 كعوادم الطاقة قراواآلالت واحت الماكينات تشغيل ء، أو بسببراالع في واألحماض المذيبات وكذلك

 وهي ذلك شابه وما إلقاء المخلفات أو القمامة أو غيرها أو معالجتها أو حرقها طريق ت أو عنراالسيا

 .)2(الجاني عن صادر يجابيإ مادي بنشاط تتحقق أفعال إيجابية جميعا

 عن تتم إيجابية صورة في يتمثل الجرائم معظم في اإلجرامي فالسلوك ،التربة تلوث جرائم في أما

 يتم قد القانون، كما في المقررة والشروط للضوابط مراعاة دون النفايات من طرح أو التخلص طريق

 حسبما األفعال وهذه العمليات من ذلك شابه ابتخزينها أو تركها أو دفنها أو م النفايات تلك من التخلص

 .)االمتناع( السلبي السلوكو )3( إيجابية أفعال يبين

 وال عنها ينهي معينة واقعة بتحقق إال اإليجابية الجريمة قيام في يعتد ال القانون أن من على الرغم   

 اإليجابية كانت الجريمة إذا فيما الفقه إختلف فقد الواقعة، هذه يحقق الذي السلوك ورة لص وزنا يقيم

االمتناع  طريق عن أي سلبي بسلوك تقع أن أيضا يمكن أنها أم الجاني جانب من إيجابيا عمال تتطلب

 معينة في ظروف منه ينتظره المشرع كان معين إيجابي فعل إتيان عن شخص إحجام هو واإلمتناع

 ذلك وعلي إتيانه عنه إستطاعة الممتنع في يكون وأن الفعل، بهذا يلزمه قانوني واجب يوجد أن بشرط

 كان وان عليها، يقوم التي وجوده وعناصره له قانوني كيان هو إنما غاراعدما أو ف ليس فاإلمتناع
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 قانوني موجودأنه  أي إيجابية، ظاهرة القانونية من الوجهة فهو سلبية ظاهرة المادية الناحية من اإلمتناع

  .كيانه له

 أن تقع يتصور جريمة كل في الفعل حكم اإلمتناع إعطاء في الفقه ترددي ال األساس هذا ىوعل

 أي النتيجه، إحداث في به يتوسل أن اإلنسان يستطيع سلوك واإلمتناع الفعل من كل ألن باإلمتناع

 .)1( فيها للخطأرا ومصد للنتيجه، سببا يكون أن يستطيع

 حماية البيئة مقتضيات أن ذلك بارزا، كانام البيئة تلويث جرائم منظومة في اإلمتناع جرائم وتحتل

محددة  معينة أو إتخاذ إحتياطات بأفعال بالقيام والمنشآت األفراد على إلتزامات فرض في التوسع تفرض

 .الحماية هذه تحقيق يتطلبها خاصة فنية مواصفات أو مراعاة

 أفعال بإتيان تأمر لنصوص الشارع على تضمينها حرص لنا يبين البيئية، القوانين إستقراء ومن

 معاقبا إجراميا سلوكا إتيانها عن اإلحجام يشكل وبالتالي التلوث، من للبيئة حماية بها القيام ضرورة يري

 نتيجة تحقق إشتراط دون يعاقب على مجرد اإلمتناع الحالة هذه وفي النصوص، تلك بمقتضي عليه

 المصري القانون في اإلمتناع جرائم وتمثل اميللنشاط اإلجر  كأثر الخارجي العالم في تغييرا تحدث معينة

 .الضرر هذا تحدث أن شأنها من ما أو كان ضرر عنها نتج .سواء المنظومة، تلك في هامة مكانة

عن  يفصح ألنه اإليجابي، السلوك من خطورة أقل كان نإ و  السلبي الواقع، فإن السلوك وفي

 ذلك وعلي تلويث البيئة جرائم في دوره إنكار يمكن الأنه  إال إجرامية شخصية منها أكثر مهملة شخصية

 .)2(الجنائية الحماية محل القانونية القيمة في يؤثر الذي اإلمتناع لتجريم واضحة بنصوص المشرع تدخل

 في الجريمة البيئية اإلجرامية النتيجة: ثانيا

 مرتكبيها، ضد لجزائيةا المسؤولية البيئية وانعقاد للجريمة المادي الركن لقيام يتطلب المشرع إن

 البيئي أو اإلخالل المحيط في تلوث إحداثإلى  اإليجابي أو السلبي، اإلجرامي، السلوك يؤدي أن

 .)3(القانون يقتضيه ما وفق الجريمة قيام عدم النتيجة هذه تخلف على ويترتب البيئية، العناصر بمكونات

حدده  الذي التلوث بتحقق إال القانوني اهاكيان البيئية للجريمة يتكامل ال فإنه ،ذلك على وبناءا

 اإلضرار بالكائنات على يشتمل آخر بيئي ضرر هناك يكون للجريمة أو أن القانوني النص في المشرع

                                                           

 ، 1984والنشر،  للطباعة الجامعية اإلعتداء على األشخاص، الدار األول، جرائم الخاص، الجزء القسم ثروت، نظم جالل) 1(
  .71 ص

  .90، ص 1985العربية، القاهرة،  النهضة مقارنة، دار للبيئة، دراسة الجنائية هنداوي، الحماية الدين نور) 2(
   .المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10القانون رقم  من 100 المادة) 3(
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 الركن إكتمال عليه عدم يترتب النتيجة هذه تخلف وأن الطبيعية، المواد الحية، أو اآلثار أو إستنزاف

 .)1(المادي

يتسبب مفعولها أو  مواد إلقاء يجرم فالمشرع والمياه، البحرية البيئة تلويث ئمجرا في الحال هو كما   

 إستعمال تقليصإلى  اإلنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي بصحة مؤقتا األضرار ولو في تفاعلها

 .)2(السباحة مناطق

 البيئية، الجريمة كذاو  عامة، بصفة للجريمة المادي الركن عناصر من عنصر اإلجرامية النتيجة تعد     

 وتشكل التجريم، علة وهو القانونية الحماية محل المصلحة على فاإلعتداء الجاني، فعل على يترتب إذ

 قضت وقد، )3( الملموس الخارجي العالم في اإلجرامي السلوك يحدثه الذي التغير اإلجرامية النتيجة

 يشكل الأنه  قرارها في 2008/10/08 يخبتار  438619 رقم والمخالفات الجنح غرفة العليا المحكمة

 من 48 المادة نأل البحر في ملوثة مواد تفريغ جنحة الماء، في المغمور جزئه في زورق، طالء مجرد

 بالصحة تمس عليها والتي يعاقب التي المواد نوع تعرف، البيئة بحماية المتعلق 83/ 03رقم  قانون

 إستجمام بحالة المس البيولوجية أو بإمكانها ري أو بالموادالبح اولصيد البحرية العمومية أو بالمالحة

 .)4( عليها ينطبق ال الطاعن به قام العمل الذي أن غير البحر،

 :إتجاهان يتنازعه النتيجة مدلول تحديد أن ويالحظ  

 النشاط مصدره ويكون بالجاني، المحيط الخارجي العالم في يحدث الذي التغيير أنها يري: األول   

 الجاني نشاط قبل حصول معين كانت على نحو به أحاطت التي الخارجية فاألوضاع للفاعل، جرامياإل

 .السلوك جراء هذا من ذلك بعد تغيرت ثم

ويتخذ  القانون، يحميها التي اإلعتداء أو العدوان على المصلحة هي النتيجة أن يري: والثاني

 .للخطر ةالمحمي المصلحة الضرر أو تعريض صورة إما اإلعتداء

التسليم  يسوغ ال وأنه المدلولين، هذين بين وثيقة الصلة أن الفقه في الراجح الرأي ويذهب

 ظاهرة مادية، مجرد بإعتبارها مادي مدلول: مدلوالن فللنتيجة ذلك وعلي ،)5(اآلخر وانكار بأحدهما

                                                           

  .85 بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص) 1(
  .المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10القانون رقم  من 84 المادة) 2(
  .87بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .08 /2008/10 والمخالفات بتاريخ الجنح غرفة) 438619( رقم العليا محكمة قرار) 4(
 الحادية القاهرة، السنة ، كلية الحقوق، جامعةالقانون واإلقتصاد مجلة، "القانون العقوبات في النتيجة كرةف"رمضان،  السعيد عمر) 5(

  .162، ص 1981 األول، مارس والثالثون، العدد
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 تجعل وثيقة صلة ن بينهماالمدلولين، فإ إختالف من الرغم وعلي قانونية، فكرة بإعتبارها قانوني ومدلول

  .معا إليهما الرجوع مقتضيا لها تخضع التي واألحكام النتيجة ماهية تحديد

 النتيجة اإلجرامية البيئية على أساس الضرر البيئي .1

للسلوك  كنتيجة معين ضرر تحقق الجنائي القانون يتطلب التي هي الجنائي الضرر جريمة

 ،لبيئية والتقليل من قيمتها واستنزافها وٕاعاقة أنشطتها الطبيعيةالذي يتمثل في اإلضرار بالعناصر او 

 ال الواقعة هذه أن غير الخارجي، العالم في قيامها السابق األوضاع في ملموساَ  تغييرا أي واقعة فتفترض

 في الشأن هو كما ذاته السلوك هذا تكون قد الفاعل، بل سلوك عن متميز مادي أثر من بالضرورة تتكون

  .)1(السلبية ئمالجرا

ووفقا للمدلول القانوني فإن النتيجة اإلجرامية البيئية هي االعتداء على المصلحة التي يحميها 

اإلضرار بالمصلحة المعتدى عليها أو تهديدها بالخطر، وعلى ذلك إلى  القانون سواء أدى هذا االعتداء

 .لحة محميا قانونا بتعريضها للخطرنكون أمام جرائم الخطر والتي تتمثل في مجرد وقوع تهديد على مص

وفي الجرائم البيئية ينصب التجريم على ذات النشاط اإلجرامي للجاني فعال كان أو امتناعا، 

، وبناءا عليه فإن المسؤولية الجنائية البيئية )2(بغض النظر عن أي نتيجة مستقلة يؤدي إليها هذا النشاط

في حالة إتيان الفعل أو االمتناع عنه ومن شأنه تعريض  تقوم متى ما تتحقق النتيجة محددة كما تقوم

مصلحة محمية للخطر، ومثاله التلوث اإلشعاعي الناتج عن إطالق مواد مشعة بسبب خطأ في تشغيل 

المنشأة النووية، وقد يتراخى ظهور اإلضرار الناجمة عن تلويث البيئة لفترة زمنية دون أن تظهر أعراض 

المتعلق  03/10في األجيال القادمة، وقد أورد المشرع الجزائري في القانون  محددة بل قد ال تظهر إالً 

تشكيل " :تها األولىفقر منه في  44بحماية البيئة ما يوصف بجرائم الخطر ومثاله ما جاء في نص المادة 

 .ومن ثم نجد أنفسنا أمام نتيجة إجرامية ضارة ونتيجة إجرامية خطرة ،"…خطر على الصحة البشرية 

ومن خالل استقراء النصوص القانونية الواردة بشأن البيئة عموما وتلك التي أدرجها المشرع الجزائري    

كل تأثير  " :أنه ضمن المنظومة القانونية لحماية البيئة وعناصرها يمكننا تعريف الضرر البيئي على

و النبات أو الحيوان أو على البيئة من شأنه أن يغير في البيئة أو يضر بالصحة أو سالمة اإلنسان أ

 ". )3(الهواء أو الجو والماء واألرض والممتلكات الجماعية والفردية

                                                           

  .492 ، ص2008االسكندرية،  األولى، المعارف، الطبعة القانون الجنائي، منشأة العامة بهنام، النظرية رمسيس) 1(
  .224 ، صالسابق اهر األلفي، المرجععادل م) 2(
طروحة دكتوراه في العلوم ألموسخ، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي،  محمد) 3(

  .125-124، 2009القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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ويشمل الضرر البيئي اإلضرار بالكائنات الحية أو اآلثار والماء والهواء والجو واستنزاف المواد   

قد أورد المشرع التأثير على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية، ولإلى  الطبيعية، كما يشمل ما يؤدي

منه  04ما من شأنه توضيح مدلول الضرر البيئي من خالل نص المادة  03/10الجزائري في القانون 

ذلك التغيير في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للماء يتسبب في مخاطر على . ”…بنصها 

بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال صحة اإلنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية، وتمس 

 .)1( "طبيعي آخر للمياه

لسنة  4من القانون رقم  7والحال نفسه بالنسبة للمشرع المصري في نص المادة األولى فقرة    

أي تغيير في خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو “  :المتعلق بالبيئة على أن التلوث هو 1994

كائنات الحية والمنشأة أو يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية، كما اإلضرار بالإلى  غير مباشر

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها “ من نفس المادة  8يعني تدهور البيئة في الفقرة 

ئي أو التلوث ومن ثم يكون الضرر البي، )2(البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار

وجهان لعملة واحدة ذلك أن معنى التلوث ينطبق على المكونات الكيميائية والعناصر المركبة من الجينات 

واألحياء والميكرو بيولوجية، في حين الضرر البيئي بالمفهوم العام يصيب النبات والمنشآت واستنزاف 

 .حمية وجماليتهاالموارد الطبيعية كالسواحل والغابات واآلثار والمناطق الم

ومن بين جرائم الضرر البيئي التي يمكن يستدل بالنص القانوني الذي جرمها ما جاء في القانون 

دج  4000إلى  2000 يعاقب بغرامة من : "المتعلق بالغابات المعدل والمتمم إذ تنص على  12- 84

 ترا واحدا عن سطح األرضسنتمتر على علو يبلغ م 20كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها عن 

……)3(".  

خمس  05إلى  سنتين 02يعاقب بالحبس من “ )4( 11- 01وكذلك ما جاء ضمن أحكام القانون 

دج كل من استعمل في نشاطاته المتعلقة بالصيد  2.000.00إلى  دج 500.000غرامة من  أوسنوات 

                                                           

  .المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10رقم القانون من  04دة الما) 1(
  .265عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 2(
 الرسمية الجريدة بموجب الصادرالمتضمن النظام العام للغابات، ، 1984 جوان 23 في المؤرخ 84/12 رقم من القانون 72المادة ) 3(
  .1991 ، لسنة62 عددال
المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المنشور في الجريدة  2001يوليو  03المؤرخ في  01/11من القانون  82المادة ) 4(

منشور في ال 2015بريل أ 02المؤرخ في 08-15، المعدل والمتمم بموجب القانون 2001 يوليو 8الصادرة بتاريخ  36الرسمية، العدد
  .2015لسنة  18 عددال الرسمية الجريدة
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إضعاف أو تكسير أو إتالف الموارد مواد متفجرة أو كيميائية أو طعما أو طرق قتل بالكهرباء من شأنها 

 ”.)1( البيولوجية

 النتيجة اإلجرامية البيئية على أساس الخطر .2

 اإلجرامي، السلوك عن تنجم التي الضارة النتائج تجريم على الجزائري المشرع إهتمام يقتصر ال

 الخطر، رائمج وتسمى، للتجريم محال بالضرر إصابتها لخطر المحمية المصلحة تعريض يكون فأحيانا

 المشرع عليها يعتمد التي الهامة الوسائلأحد  فهي الحالي عصرنا في فائقة بأهمية الجرائم تلك وتتمتع

 إضرارها إستفحالها أو إنتشار دون والحيلولة البيئية التلويث أفعال عن األضرار الناجمة نطاق من للحد

 قد الذي الضرر تحقق على سابقة ةمرحل في الخطر السلوك بتجريمذ وذلك تداركه يصعب نحو على

 )2(.الحماية موضوع المصلحة يصيب

 يترتب عنها لم ولو األفعال، بعض تجريم على التشريعات من العديد حرصت ذلك على وبناءا

 ذلك سبب ويرجع للضرر، تعرضها قد أخطار من البيئي المحيط مكونات لحماية وذلك األضرار البيئية

 والزراعية والتجارية المجاالت الصناعية وتشعب الحالي، العصر في وتقدم اتتطور  من الحياة تشهده لما

 .)3( البيئة مكونات يهدد خطر تشكل أصبحت التي

بطبيعتها،  رة خط بأشياء متعلق إنساني لنشاط نتيجة أحيانا الخطر عن تتولد حالة والخطورة

 في تجري كاألنشطة التي فيه، تمارس لذيا المكانإلى  راجعة خطورتها النووية أو تكون المواد كإستخدام

 أجزاء فإتصال البحرية، سالمة البيئة تهدد ساحلية المناطق حدودية أو في حدودية أو مناطق المناطق

 نسبيا، بعيدة لمسافات الضارة التأثيرات سرعة نشر على يعمل البحرية، للتيارات وخضوعها البحرية البيئة

 عمالقة ناقالت في كبيرة بكميات النفط كنقل بخطورتها، قد ينبئ شطةاألن تمارس الذي كذلك فإن الشكل

 )4(.بحرية أو برية بيئة في سواء

 اإلجرامي السلوك عن تنجم التي الضارة النتائج تجريم ىعل الجنائي المشرع اهتمام يقتصر وال

 الخطر رائمج وتسمي للتجريم، محال بالضرر إصابتها لخطر المحمية المصلحة تعريض يكون فأحيانا

 المشرع عليها يعتمد التي فهي أحد الوسائل الهامة الحالي، عصرنا في فائقة بأهمية الجرائم تلك وتتمتع

إضرارها  إستفحالها أو إنتشار دون البيئة والحيلولة تلويث أفعال عن األضرار الناجمة نطاق من للحد

                                                           

  .229األلفي، المرجع السابق، ص  دل ماهرعا) 1(
  .89بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .498السابق، ص  بهنام، المرجع رمسيس) 3(
  .102 .السابق، ص جابر، المرجع سامي محمد حسام) 4(
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 قد الذي الضرر ابقة على تحققس مرحلة في الخطر السلوك بتجريم وذلك تداركه، يصعب على نحو

 الذي المكانإلى  خطورتها راجعة المواد النووية أو تكون كإستخدامات الحماية موضوع المصلحة يصيب

 البحرية البيئة أجزاء فإتصال ،)1(البحرية البيئة سالمة ساحلية تهدد مناطق في كاألنشطة فيه، تمارس

 النفط كنقل بخطورتها، ينبئ قد األنشطة فيه تمارس ذيال كذلك فإن الشكل البحرية، للتيارات وخضوعها

 .)2( البرية أو البحرية البيئة في سواء كبيرة، في الناقالت كبيرة بكميات

وال يتطلب تحقق نتيجة محددة، وتفيد مجمل الدراسات الفقهية إن للخطر أهمية كبرى فى القانون 

اصة، وهو ما سنوضحه من خالل التوقف عند الجنائي عمومًا وفى نطاق جرائم تلويث البيئة بصفة خ

مفهوم النتيجة اإلجرامية الخطرة الذي يمثل تلك النتيجة الضارة المحتمل حدوثها مستقبال، ولهذا أولى 

المشرع الجنائي اهتمامه بها من خالل تجريم الفعل أو الواقعة بعيدا عن تحقق الضرر حاال أو تأخره، 

 .)3(تهديد مصلحة محمية قانونا بتعريضها للخطر الرتكاب الفعلنه أ فالتجريم ورد على الفعل لمجرد

فالخطر وصف يلحق بالجريمة وهو ضرر في طور التكوين ولم يتمتكوينه بعد، وينطوي على إمكانية 

حدوث ضرر، وبهذا المعنى يعد الخطر تعديال في المحيط الخارجي شأنه في ذلك شأن الضرر، فهي 

 .)4(حالة تنذر بحدوث الضرر

أين يتوسع المشرع في تجريمها لمنع وقوع النتائج الضارة، ذلك أن الواقع اثبت  الجريمة البيئيةوفي    

عدم قدرة المشرع على اإلحاطة بكل تعقيدات وفنيات الحياة العصرية، حيث تتم حماية البيئة وفقا 

طر في مواجهتها إلجراءات معقدة وصعبة وبعمل فني وتقني، وهو ما يفسر توسع مجال جرائم الخ

ألنشطة من الصعوبة بما كان تقييم آثارها بمعيار النتائج، ٕوان أمكن تقييمها بمعيار المخاطرة فيتنازل 

المشرع جبرا عن سياسة التحديد الحصري لألفعال المجرمة، ويتبع سياسة التحديد الوصفي في هذه 

خالل حرص المشرع على توفير أكبر الجرائم بهدف توفير أقصى قدر من الحماية الجنائية لها،و من 

قدر من الحماية لهذه القيمة المهمة واألساسية من قيم لحق المجتمع في حماية البيئة وليس ضد األفعال 

التي ألحقت الضرر بهذه القيمة، وهذه الحماية تعتبر ضرورية ذلك أن النتائج الضارة المترتبة على 

                                                           

  .242، ص 1990القاهرة،  جامعة في القانون، دكتوراه ةالبحرية، أطروح بالبيئة المساس عن الدولية هاشم، المسئولية الحص) 1(
  .90بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .229األلفي، المرجع السابق، ص  عادل ماهر) 3(
  .128محمد لموسخ، المرجع السابق، ص ) 4(
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ومن أمثلة . رها، والحد من تفاقمها وانتشارها السريع والمتالحقأعمال التلويث غالبا ما يستحيل تدارك آثا

 .)1(ذلك التلوث اإلشعاعي والغازات السامة

والحقيقة أن جرائم الخطر تفترض نتيجة في مدلولها المادي هي اآلثار المادية التي تنذر باحتمال 

، ولقد أخذ )2(بهذه اآلثارحدوث اعتداء، وتفترض أيضا نتيجة في مدلولها القانوني إذا اخذ المشرع 

المشرع الجزائري بهذا النوع من النتائج ورصد لها عقوبات وفقا لما تضمنته نصوص قانون العقوبات 

وقانون حماية البيئة وبعض القوانين الخاصة بحماية عنصر أو أكثر من عناصر البيئة وأمثلته كثيرة 

عندما تنجم عن استغالل ”: التي تنص 03/10 من قانون حماية البيئة 25منها ما جاءت به المادة 

 18منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 

أعاله، وبناءا على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجال التخاذ التدابير 

 ”.)3(ثبتةالضرورية إلزالة األخطار أو األضرار الم

الوقاية أو القضاء أو إلى  كما أدرج ضمن نصوصه مقتضيات الحماية من األضرار السمعية         

الحد من انبعاث وانتشار األصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا وتضر بصحة األشخاص وتسبب 

ف من حماية البيئة ومن هذا النص يتضح أن الهد، لهم اضطرابا مفرطا أو من شأنها أن تمس بالبيئة

السمعية من الضوضاء هو الوقاية من األخطار المتوقعة في المستقبل نتيجة الرتفاع األصوات وحتى ولم 

يقع ضرر يمس البيئة واألشخاص، وكذلك ما أورده بشأن استغالل المنشآت بدون الترخيص المسبق 

من قانون  40الف أحكام المادة مائة ألف كل من خإلى  برصد عقوبة الغرامة المقدرة من عشرة آالف

 .)4(حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

ومن خالل استقراء النصوص التشريعية والتنظيمية نالحظ أن المشرع الجنائي الجزائري عاقب         

رد بالغرامة لمخالفة عدم الحصول على التراخيص القانونية لفتح المنشاة الجديدة والعقوبة هنا تقوم لمج

احتمال النتيجة الخطرة، وتوسعه في األخذ بهذا النوع من النتائج الخطرة، وهذا األسلوب من شأنه الوقاية 

                                                           

صيات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات دولية نادت بذلك، ومنها القرار إن تجريم النتائج الخطرة ما هو إال ترجمة للعديد من التو ) 1(
والذي قرر إلزام الدول 1990الرابع الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقدة في هافانا 

أو غيرها من المواد التي تعرض البيئة للخطر وكذلك األعضاء وبتقرير قواعد جنائية لحماية الطبيعة والبيئة من إلقاء النفايات الخطرة 
 ،ألنجلو مصرية المكتبة: محمد مؤنس محب الدين، البيئة في القانون الجنائي، القاهرة. حماية الطبيعة بما تشمله من منشآت خطيرة

  .20سابق، ص المرجع المحمد حسين عبد القوي، و  .102 ص،  1990
  .72، ص 2014، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،ة للبيئة البحرية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستيرالفتني منير، الحماية الجنائي) 2(
  .المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من القانون  25المادة ) 3(
، مركز جيل للبحث العلمي، بيروت مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة ،"اإلطار الناظم للجرائم الماسة بالبيئة"على عيسى، ) 4(

  .90ص  ،2018) سبتمبر(أيلول  17، 26لبنان، العدد 
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من أحداث األضرار البيئية التي قد تنجم عن التلوث وال يمكن إزالتها أو التخلص منها، وهو نفس المسار 

ن االتفاقيات والمواثيق الدولية التي الذي أخذت به اغلب التشريعات األخرى مستمدة أساسها التشريعي م

كانت طرفا فيها والتي تلزم الدول بسن تشريعات وطنية تضمن إجراءات حمائية وأخرى جزائية تهدف 

للحفاظ على السالمة البيئية ومن بين اهم تلك النصوص الدولية االتفاقية األوربية لحماية البيئة عن 

 .)1( 1998جلس األوربي في طريق قانون العقوبات الموقعة من طرف الم

ولما كانت ظاهرة تلويث البيئة مرتبطة بالتقدم التكنولوجي وتطور استخدامات الطاقة والموارد الطبيعية 

 الجريمة البيئيةصناعيا، ثارت في الفقه الجنائي مسألة تجريم التعريض للخطر وتجلت أهميتها ذلك أن 

 .)2(السلبية المحتملة على البيئة  يشكل جزء كبير منها جرائم خطر تعود بالنتائج

 أم )التلويث فعل( السلوك دولة لمحاكم ينعقد وهل التلوث، واقعة بنظر القضائي اإلختصاص أما

 .؟ معا لإلثنين أم النتيجة، دولة محاكم

 هو أم على إقليمها السلوك وقع التي الدولة قانون هو هل التلويث، التطبيق على واقعة الواجب والقانون  

 .التلويث؟ جريمة في اإلجرامية النتيجة إقليمها على تحققت التي الدولة قانون

بالبرازيل  دي جانيرو ريو في إنعقد الذي العقوبات لقانون الدولية الجمعية المؤتمر أوصى كما

 جزائيا تلوث البيئة جريمة مرتكبي الجريمة البيئية بمتابعة بشأن 1994 سبتمبر  10إلى 04 الفترة خالل

كلها أو  الجريمة إرتكاب تم التي الدولة خارج الفعل إرتكاب عن الناتج الضرر أو الخطر يتحقق ندماع

 .)3(الدفاع في المتهم الدولي وحق القانون بمبادئ اإللتزام مع إقليمها في بعضها

تسمح  التي الدولية المعاهدات إبرام طريق عن الدول إتفاق بضرورة المؤتمر أوصى كما

 اإلقليمي خارج اإلختصاص الفعل إرتكاب عن الناتج الضرر أو الخطر يتحقق عندما القضائية بالمالحقة

 .دولة لكل

 هذا نظرا لتميز وذلك الوقوع كثير أمرا النتيجة اإلجرامية تراخي يعتبر البيئة تلويث جرائم وفي

 قد فترة بعد في إال تأثيره يتضح ال بيئي ضرر من ينطوي عليه بما خاصة، بذاتية الجرائم من النوع

 .السنين عشرا تتراخي

حال،  بشكل وادراكها إليها التعرف يمكن أضرار مباشرة منها األضرار البيئية أن المعلوم ومن

 وهي المباشرة األضرار غير هذه ومن وجيزة، زمنية بفترة مباشرة أو بعده التلويث فعل عقب تظهر حيث
                                                           

 
(1) 

Rapport explicatif de la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal , Série 

des traitéseuropéens – n° 172, Strasbourg, 4.XI.1998. 
  .82، ص 2016، ، الجزائرمذكرة ماجستير، جامعة سطيف ،مراد لطالي، إشكاالت الركن المادي في الجريمة البيئية) 2(
  .293السابق، ص  االلفي، المرجع ماهر عادل) 3(
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 بنسب تتحقق التي التلوث حاالت في بجالء تبرز الجرائم ذهوه الطويلة، مدد بعد إال عادة تظهر ال التي

 يومي بشكل مجاري أحد األنهار في مخلفات أحد المصانع كتسرب وتدريجية متكررة وبصورة منخفضة

  .)1(المائي المجري تلويث إلي مدة بعد تؤدي بحيث مرئية، وغير بسيطة وبنسب

 تلك هي واألولى ومستمرة، وقتية جرائمإلى  اصرهاعن تحقق زمن حيث من تنقسم الجرائم كانت ولئن    

 طويل لوقت عناصرها تحقق يمتد التي هي األخيرة أما يسيرة، برهة غير عناصرها تحقق يستغرق ال التي

 التي تلك عن الوقتية الجرائم لها تخضع التي األحكام إختالف في تتمثل أهمية التقسيم فإن لهذا )2( نسبيا

 .به المحكوم الشيء وقوة اإلقليمي، واإلختصاص التقادم، أهمها مستمرة،ال الجرائم لها تخضع

في  يبدأ بينما الجريمة، إرتكاب وقت من الوقتية الجرائم في المسقطة المدة لسريان التقادم ويبدأ    

 .االستمرارر حالة إنتهاء وقت من المستمرة الجرائم

 تمت الذي المكان وفق الدعوي بنظر حكمةالم إختصاص فيتحدد اإلقليمي اإلختصاص حيث ومن    

 الجرائم في االستمرارر حالة دائرتها في قامت التي المحاكم لجميع نظرها ينعقد بينما الوقتية، الجريمة فيه

 .)3(المستمرة

 الجريمة البيئيةالعالقة السببية في : ثالثا

 عناصرها أو أكثر من أي تطال أفعال من يتكون بالبيئة الماسة للجرائم المادي الركن كان إذا

 النشاطإلى  النتيجة اإلجرامية تنسب أن لعناصره الركن هذا لإلكتمال يشترط فإنه والتدهور، بالتلوث

 .)4(سببية عالقة والنشاط المادي النتيجة بين يكون أن بمعنى فاعله عن الصادر المادي

تيجة، أي أن يكون الفعل هو يشترط الكيان المادي للجريمة وجود رابطة سببية بين الفعل والنو 

سبب وقوع النتيجة، أما إذا وقعت النتيجة مستقلة عن الفعل، وأمكن فصلها عنه فإن الكيان المادي 

وهو ما يقال عن  ،)5(مرتكب الفعل إلى  للجريمة ال يتحقق، وبالتالي فال يعود ممكنا إسناد هذه النتيجة

رض قيامها بين السلوك والنتيجة، غير أن جرائم السلوك الرابطة السببية في الجريمة البيئية والتي يفت

 .)6(فال وجود لرابطة السببية ،المجرد وكذلك جرائم الشروع ال تتطلب تحقق النتيجة وبالتالي

                                                           

  .94محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص بشير ) 1(
، ص 1989مصر،  العربية، القاهرة النهضة السادسة، دار الطبعة العام القانون العقوبات، القسم حسني، شرح نجيب محمود) 2(

326.  
  .170السابق، ص  رمضان، المرجع السعيد عمر) 3(
  .78، ص 1996مصر،  العربية، القاهرة النهضة ون الجنائي، داروالقان الدين، البيئة محب مؤنس محمد) 4(
  .123دون سنة طبع، سوريا، ص  ، جامعة دمشق ،) نظرية الجريمة (عبود السراج، شرح القانون العقوبات القسم العام ) 5(
  .142محمد لموسخ، المرجع السابق، ص ) 6(
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أما جرائم الضرر فيجب توافر الرابطة السببية بين السلوك وبين النتيجة اإلجرامية، إال أن هذه الجرائم   

مكان وزمان مختلفين عن مكان ارتكاب السلوك اإلجرامي إلى  ن النتيجة تتراخىتمتاز بعدم الوضوح، ال

 .)1()الضرر في الوسط البيئي(تداخل عدة من عناصر خارجية تساعد على تحقق النتيجةإلى  باإلضافة

 :الجريمة البيئيةطبيعة عالقة السببية في  .1 

فعل واحد ايجابيا كان أم سلبي فقد يحدث من المتفق عليه فقها وقضاء إن الجرائم ال تقع دائما ب

وأن تتعدد األسباب، وقد تساهم في إحداث النتيجة أفعال أخرى سابقة أو مقارن أو الحقة للفعل األول 

وربما تشترك كل هده األفعال أو بعضها في إحداث النتيجة، أو تحدث النتيجة بسبب فعل واحد منها 

قهاء حول هذا الموضوع وظهرت مجموعة من النظريات حاولت فقط، ومن هذا المنطلق انقسمت أراء الف

 .)2(كل منها وضع معيار للعالقة بين الفعل والنتيجة

 الجريمة البيئيةتفسير الرابطة السببية وٕاسقاطاتها على  .2

 ؛يتطلب المشرع في جرائم الضرر البيئي حدوث نتيجة معينة إذا تحققت بفعل الجاني المنفرد 

لة قانونية في إثبات الرابطة السببية بين السلوك والنتيجة، إال أن الصعوبة تثور في ي مشكأفال تثور 

إثبات الرابطة السببية عندما تتداخل عدة عوامل في تحقق النتيجة اإلجرامية، ومثال ذلك تلويث المياه 

 يات تؤديالذي قد ينجم عن مخلفات ونفايات المصانع وكذا مرور السفن وما تلقيه من مخلفات أو نفا

ولذلك سنتناول اهم النظريات المتعلقة بتفسير الرابطة السببية وٕاسقاطاتها على  .)3(تلويث المياهإلى 

 الجريمة البيئية

  نظرية الرابطة السببية المباشرة -أ

ال يمكن القول باكتمال الركن المادي إًال إذا كان الفعل متصل بالنتيجة أنه  يرى أنصار هذه النظرية     

صاال مباشرا، أما إذا تدخلت بين الفعل والنتيجة أفعال أو عوامل أخرى ساهمت في النتيجة اإلجرامية ات

ينحصر هذا  الجريمة البيئية، وفي )4(فإن الفاعل ال يسأل إًال على النتيجة التي تولدت عن فعله المباشر

  .)5(ماالسلوك اإلجرامي والنتيجة في االتصال المادي أو االرتباط المادي بينه

  

 
                                                           

  .68 ، ص2004، ار النهضة العربية، القاهرةللبيئة، د الجنائية أشرف توفيق شمس الدين، الحماية) 1(
  .124عبود السراج، المرجع السابق، ص ) 2(
  .213.ص، 2005نايل، القانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، إبراهيم عيد) 3(
  .124عبود السراج، المرجع السابق، ص ) 4(
  .143محمد لموسخ، المرجع السابق، ص ) 5(
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 نظرية تعادل األسباب في الرابطة السببية  - ب

وتعد هذه النظرية من بين أوسع النظريات التي عالجت مشكلة السببية، وقد عرفت عند  الفقه  

األلماني الحديث، ومفادها إن جميع األفعال التي تدخل في إحداث النتيجة الجرمية متعادلة ومتساوية، 

ثها بصرف النظر ن مقدار مساهمة كل واحد منها وأهميته في إحداث وبالتالي تكون سببا في حدو 

 .، وما يميز هذه النظرية هو البساطة والوضوح)1(النتيجة

ويعاب على هذه النظرية أيضا أنها لم تميز بين العوامل من حيث قوة تأثيرها في حدوث النتيجة 

ب النتيجة دائما للجاني لمجرد كونه أحد من جهة وبين العوامل المألوفة والشاذة من جهة أخرى فهي تنس

أنها غير عادلة ألنها تجعل سلوك الجاني سببا في إلى  باإلضافة ،)2( العوامل التي ساهمت في حدوثها

النتيجة اإلجرامية بصفة دائمة حتى ولو كانت المسافة بينه وبين تلك النتيجة بعيدة أو حتى ولو كان 

 .)3( تأثيرها ضعيفا لحدوث هذه النتيجة

وفي الجرائم الماسة بالبيئة خصوصا جرائم الضرر أين تتداخل جملة من العوامل في أحداث 

رأيين يرى أنصار الرأي األول بمالئمة هذه النظرية بالنسبة إلى  الضرر البيئي، فقد انقسم رأي الفقهاء

جاني هو أحد لهذه الجرائم بغض النظر عن مدى مساهمة الجاني فيها، وعلتهم في ذلك أن سلوك ال

العوامل واألسباب التي تحقق النتيجة بهذه الصورة وعلى هذه النحو، ولو تحققت كل العوامل األخرى عدا 

سلوك الجاني فإنه ال تحقق هذه النتيجة بهذه الصورة، وعليه فإن سلوك الجاني هو من أعطي للنتيجة 

 .)4( تلك الصالحية  وقوتها السببية

النظرية من منظور أنصار هذا التوجه أنها تتالءم كثيرا مع جرائم البيئة كونها فإن هذه  ،ومن ثم        

تساير غاية المشرع من وراء التوسع في مفهوم الركن المادي لها، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من 

لماسة ، بينما ينفي أنصار الرأي الثاني مالئمة هذه النظرية للجرائم ا)5(الحماية والفعالية لهذه الجرائم

بالبيئة وعلتهم في ذلك توسعها في مجال تحميل المسؤولية الجنائية وتقرير العقاب على نطاق واسع دون 

تصادمها مع هدف القانون البيئي في حد ذاته الذي يقوم إلى  أن تقضي مصلحة المجتمع ذلك، باإلضافة

                                                           

  .125ود السراج، المرجع السابق، صعب) 1(
  .43عمر خوري، المرجع السابق، ص ) 2(
  .92سابق، صالمرجع ال، عيسىعلى ) 3(
  .298محمد نجيب حسني، شرح القانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ) 4(
  .144محمد لموسخ، المرجع السابق، ص ) 5(
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ع السياسة البيئية الفعالة التي على مبدأ الوقاية والحماية وليس الردع والعقوبة ،إلى جانب تعارضها م

  .)1(تنطوي على استخدام الوساطة والمصالحة اإلدارية

 نظرية السبب األقوى في الرابطة السببية - ت

لم يتقبل جانب من الفقه نظرية السببية المباشرة، ومن بينهم الفقهاء األلمان وعلتهم في ذلك        

المنطق إلحاقها بفعله، فأوجدوا نظرية السبب األقوى أو ضيقها وعدم مسائلة الجاني عن نتائج يقتضي 

السبب الفعال، ومفادها أن يكون الفعل أو السلوك هو السبب األقوى بين األفعال األخرى التي ساهمت 

في إحداث النتيجة وبعبارة أدق أن الفعل هو السبب األساسي واألفعال أو العوامل األخرى مجرد عوامل 

 .)2(مساعدة

ذه النظرية انتقدت على أساس صعوبة تحديد العامل أو المعيار أو السبب األقوى الذي غير أن ه

ال يمكن األخذ بهذه النظرية أنه  مزيد من الضبط، كماإلى  إحداث النتيجة فهذه النظرية بحاجةإلى  أدى

رر البيئي كونها تضيق من نطاق المسؤولية الجنائية، على عكس طبيعة التلوث والض الجريمة البيئيةفي 

الذي يتسم في الكثير من األحيان بتعدد الجناة سواء من األفراد أو المؤسسات الصناعية أو المختبرات أو 

 .السفن أو أي مصادر أخرى

 نظرية المالئمة في الرابطة السببية - ث 

وفة تقضي هذه النظرية أن النتيجة تترتب عن الفعل بصورة مباشرة إذا كانت هذه النتائج مأل       

بالنسبة للظروف والعوامل التي وقع فيها الفعل، طبقا لهذه النظرية يجب التفرقة بين العوامل واألسباب 

التي تتداخل في إحداث النتيجة، على أساس دور كل منها بالنسبة لتحقيق تلك النتيجة، فالسبب والعامل 

المجرى العادي لألمور، أما إذا كانت المالئم هو الذي يكون وحده كافيا ألحداث النتيجة اإلجرامية، وفق 

هذه العوامل شاذة وغير مألوفة وفقا للمجرى العادي لألمور فإن عالقة السببية بين السلوك والنتيجة 

تنقطع ومن َثّم ال يسأل الجاني عن النتيجة التي حدثت ،والعوامل المألوفة هي التي يتوقعها الرجل العادي 

السلوك ،بالرغم من صعوبة التمييز في بعض الحاالت بين العوامل في الظروف التيَ تّم فيها هذا 

إلى  المألوفة والعوامل الشاذة، إال أن نظرية السبب المالئم تعتبر من بين أفضل النظريات السابقة وأقربها

                                                           

)1 ) 
Michel Prieur, le droit pénal de l’environnement, réunion constitutive du comité de 

l’environnement de l’Ahjucaf0 L’école régionale supérieur de le majistrature de l’OHADA Bénin, 26 

et 27 juin 2008, p 393. 
: الجزائر، السنة الدراسية، عكنون عمر خوري، دروس في القانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن) 2(

  .42، ص 2012-2013
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، سواء في جرائم الضرر أو في جرائم الجريمة البيئية، وعليه يمكن األخذ بهذه النظرية في )1(الواقع

حيث يعد نشاط الجاني في جرائم الضرر التي تمس بالوسط البيئي سببا لتحقق .ريض للخطر العامالتع

النتيجة اإلجرامية، إذا كان صالحا في الظروف التي وقع فيها ألحداث تلك النتيجة وفقا للمجرى العادي 

عوامل مألوفة لألمور، حتى وٕان تضافرت معه عدة عوامل سببية أخرى لترتيب النتيجة مادامت هذه ال

ومتوقعة وفقا لمعيار الرجل العادي، وعليه يمكن اإلقرار بمالئمة نظرية السبب المالئم أكثر من غيرها 

 .من النظريات في جرائم تلويث البيئة التي تعد من قبيل جرائم الضرر

الءم إسنادها أما بالنسبة لجرائم تلويث البيئة التي تعد من قبيل جرائم التعريض للخطر العام فيت      

الموضوعي مع نظرية السبب المالئم، حيث أن الحكم بتوافر الفاعلية السببية للسلوك وتلك الجرائم يقوم 

وباألخذ بهذه )2(على االحتمال، ألن النتيجة لم تتحقق فعال حتى يمكن الجزم بفاعلية السلوك في إحداثها

لخطر إذا كانت العوامل التي ساهمت معه في النظرية يعد السلوك الذي باشره الجاني سببا في توافر ا

إحداث هذه النتيجة، سواء كانت هذه العوامل سابقة عليه أو معاصرة له، تجعل من المحتمل وقوع نتيجة 

 :ضارة، مادامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة وفقا للمجرى العادي لألمور، ويشترط في هذا التوقع ما يلي

ن يأخذ في االعتبار السلوك والظروف التي أحاطت بهتوافر صفة أن يكون معياره موضوعيا أي أ

 .)3(اإلمكان الموضوعية

 الشكأنه  البيئية، الجريمة في اإلجرامية والنتيجة السلوك بين السببية عالقة دراسة بشأن والقول

 بجرائم األمر تعلق سواء المالئم، السبب نظرية مع يتالءم البيئة تلويث لجرائم الموضوعي اإلسناد أن

 فيها يكفي التي للخطر، التعريض جرائم طائفة ضمن تندرج التي والنتيجة، أو تلك السلوك جرائم الضرر،

 النتيجة تحقق على ذلك يتوقف أن دون الجاني ومساءلة الجريمة لقيام اإلجرامي السلوك إرتكاب

  .)4(بالفعل

 البيئية الجريمة في المعنوي الركن: الثاني الفرع

، شأنها شأن الجرائم األخرى يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي فتضحي بيئيةالجريمة ال

 يكفي ال إذ ،)5(به الجريمة عمديه، أو يتخذ صورة الخطأ غير ألعمدي فصبح به الجريمة غير عمديه

 هذا العمل يصدر أن البد بل الجزائي القانون عليه ويعاقب ينص مادي عمل إرتكاب لقيام الجريمة
                                                           

  .94 المرجع السابق، ص، عيسىعلى ) 1(
  .236عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .145محمد لموسخ، المرجع السابق، ص ) 3(
  .127السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 4(
  .275السابق، ص  المرجععادل ماهر األلفي، ) 5(
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 بالركن يسمىما  ،بالفاعل المادي العمل تربط التي العالقة هذه وتشكل إرادة الجاني، عن اديالم

  .المعنوي

في عمومها ال تعدوان تكون إما جرائم عمدية يتخذ ركنها المعنوي  الجريمة البيئيةوعليه يمكن القول أن   

 . )1(الخطأ غير العمدي صورة القصد الجنائي وٕاما جرائم غير عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة

 وتكون العمد صورة فيها المعنوي الركن يتخذ قد األخرى الجرائم شان شأنها البيئية والجريمة

 أخرى جهة ومن جهة من هذا عمدية، غير الجريمة وتكون الخطأ صورة يتخذ وقد عمدية، الجريمة

 التلوث البيئية خاصةالجريمة  عن المسؤولية يقيم وأمريكا رافرنسا وانجلت في قضائي إتجاه بروز يالحظ

 بغض المادية، المسؤولية أساس على صناعية بمخلفات األنهار مياه تلويث الخصوص وجه وعلى البيئي

 في أساسه اإلتجاه هذا ويجد ،) القصد والخطأ ( التقليديتين بصورتيه الجنائي اإلثم عن فيها النظر

 )2(.الجرائم هذه في المعنوي الركن إثبات صعوبة

مة في مفهومها وبعدها القانوني ال تكتمل إال باكتمال أركانها فسنعرض عناصر وكون الجري

   .الركن المعنوي من خالل التوقف عند القصد الجنائي في الجرائم البيئية بمكونيه العلم واإلرادة

 )3(الجنائي القصد: أوال

 جريمة فتكون بذلك ي،الجنائ القصد صورة فيها المعنوي الركن يتخذ قد الجرائم من كغيرها البيئية

 لمخالفة متعمدة بإعتباره صورة الجاني لدى الجنائي القصد بتوافر المعنوي الركن يتحقق حيث عمدية،

 اإلجرامية النتيجة والى السلوك اإلجرامي إتيانإلى  تنصرف إرادة الجاني ألن ذلك القانونية، القاعدة

 .عليه المترتبة

ب الجرائم كقاعدة عامة يجب أن يحاط الجاني علما بكل واقعة أو و لقيام المسؤولية العمدية عن ارتكا

تثير مجموعة  الجريمة البيئيةتكييف ذي أهمية في تبيان الجريمة، ومما ال شك فيه أن عنصر العلم في 

، وكون هذه )4(الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائمإلى  من اإلشكاليات عند محاولة إثباته بالنظر

ص بمجموعة من العناصر المكونة لها ذات الطبيعة غير المألوفة وغموض النتيجة فيها وعدم الجرائم تخت

                                                           

  .82، ص المرجع السابق الفتني منير،) 1(
  .267السابق، ص  األلفي، المرجع ماهر عادل) 2(
والباعث،  النية بين فصل حيث رنسي المشرع الف غرار على التقليدي المذهب الجزائري المشرع إختار: الجزائري المشرع موقف) 3(

  .الجريمة أو قمعها بقيام تعلقي فيما سواء الباعث عن بصرف النظر قانون العقوبات الجزائري بالنية يأخذ وهكذا
  .281عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 4(
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 بأركان العلم: هما أساسين عنصرين على يقوم البيئية الجرائم في الجنائي فالقصد ثمة ومن ،)1(وضوحها

 .لبيئيةا الجريمة إرتكاب نحو الجاني اتجاه اإلرادة أيو  القانون، عرفها كما البيئية الجريمة

أو  واقعية بكل علما الجاني يحاط أن يجب عامة، كقاعدة الجريمة إرتكاب عن المسؤولية لقيام: العلم 1-

 الجريمة وقد تقوم عليها مادي كيان ذات وقائع العلم محل يكون وقد الجريمة، بيان في أهمية ذي تكييف

سنتوقف ولو بإيجاز عند العلم  وعليه. )2(الوقائع هذه على القانون يضعه تكييف مجرد محله يكون

 .الجريمة البيئيةبالواقعة اإلجرامية ثم العلم بالقانون في 

 والتدهور البيئي التلوث جرائم في الجنائي القصد لتوافر يلزم: اإلجرامي للنشاط المكونة بالواقعة العلم  - أ

 التي المشددة الظروف وكذا المادي، الركن منها يتآلف التي عناصرإلى  الجاني علم ينصرف أن البيئي

يتضمن العلم في هذا النوع  .عليه المجني في المفترضة العناصر عن فضال الجريمة وصف من تغير

من الجرائم، العلم بنطاق الوقائع المرتكبة من طرف الجاني مع تلك المنصوص عليها قانونا، وأهمها 

والعلم بالعناصر المتصلة بالجاني،  العلم بخضوع المصلحة المحمية العتداء والعلم بالسلوك اإلجرامي

العناصر التي يتألف منها الركن إلى  امتداد علم الجاني الجريمة البيئيةويستلزم توافر القصد الجنائي في 

المادي للجريمة وكذلك الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة فضال عن العناصر المفترضة 

 . )3(قصده اإلضرار بأحد عناصر البيئة التي يحميها القانون إلى في الجاني وكذا المجني عليه، إضافة

المتضمن حماية البيئة في  10- 03ذلك صراحة بموجب القانون إلى  وقد أشار المشرع الجزائري

أنظمة خاصة إلى  تعتبر مجاالت محمية وفق هذا القانون المناطق الخاضعة: منه بقوله 29نص المادة 

واألنظمة البيئية وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة،  لحماية المواقع واألرض والنبات والحيوان

وفًصلت مجموعة من المواد بنفس القانون في العناصر المحمية والتي تغطي مجمل العناصر المتفق 

عليها ال، أنها العناصر المكونة للبيئة خاصة ما جاءت به أحكام القانون المتضمن حماية البيئة في 

 )4(.نصوص خاصة أخرى ذات صلة بعناصر البيئةإلى  مة إضافةإطار التنمية المستدا

إمكانية إثبات توافر القصد الجنائي لدى إلى  وقد أشارت بعض النصوص القانونية في فحواها

من قانون سنة  33ارتكابه للفعل المجرم ويسأل مسؤولية عمدية، ومثال ذلكما جاء في نص المادة 

ل المواد الخطرة دون اتخاذ االحتياطات التي تضمن عدم حدوث المصري في جريمة إنتاج وتداو  1994

                                                           

  .83الفتني منير، المرجع السابق، ص ) 1(
  .144-143بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن) 2(
  .169- 168محمد لموسخ، المرجع السابق، ص ) 3(
  .ية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتضمن حما 03/10رقم  القانون46، 45، 44، 40، 31: المواد) 4(
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إضرار بالبيئة، إذا علم الجاني أن فعله قد وقع على هذه المواد الخطرة، وينتفي القصد الجنائي عنده اذا 

ة ، وهو ما نجده أيضا في التشريع الجزائري في نص الماد)1( اعتقد أن فعله قد وقع على مواد أخرى

السالف الذكر، بنصه على عقوبة الحبس والغرامة لكلمن رمى أو أفرغ أوترك  03/10ون من القان 100

تسربا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في اإلضرار ولو مؤقتا 

 .تقليص استعمال مناطق السباحةإلى  بصحة اإلنسان أو النبات أو الحيوان أو يؤدي

 متى رخيص، بدون المشعة المواد إستعمال إرتكابه لجريمة عن عمدية مسؤولية الجاني لأيس

وٕاذا انتفى العلم لدى الفاعل بطبيعة هذه ، نقلها يحظر مواد مشعة على يقع هذا فعله أن يعلمأنه  ثبت

ة المواد وتفاعالتها ومفعولها هنا نكون أمام انتفاء القصد الجنائي، لكن السؤال هل ينتفي معه الجريم

وينتفي العقاب، هذا ما أجاب عليه أصحاب نظرية الجريمة المادية التي تقوم بمجرد اكتمال ركنها المادي 

لم يعد يؤثر على قيام  الجريمة البيئيةومن ثم فإن العلم بوقائع الجريمة وركنها المادي في بعض 

  .)2(المسؤولية الجنائية ،وهو ما سنفصل فيه في الباب الثاني من هذه الرسالة

 يتوافر في ال اوخطارها وأنواعها المشعة كالمواد الملوثة المواد بعض بخصوصية العلم أن غير

 البيئية التلويث جرائم في العلم فكرة تتطور أن الضروري من بات لذا العادي، للشخص األحيان أغلب

أخرى،  قائعو  خالل وذلك من توافره، مدى لتحديد العلم عنصر في البحث سلطة للقاضي يترك بحيث

  .)3(المواد لهذه المستخدم الخاصة للشخص عليها أو الصفات الحصول الملوثة أو طريقة المواد كوجود

وٕاذا انتفى العلم لدى الفاعل بطبيعة هذه المواد وتفاعالتها ومفعولها هنا نكون أمام انتفاء القصد 

ا أجاب عليه أصحاب نظرية الجريمة الجنائي، لكن السؤال هل ينتفي معه الجريمة وينتفي العقاب، هذا م

المادية التي تقوم بمجرد اكتمال ركنها المادي ومن ثم فإن العلم بوقائع الجريمة وركنها المادي في بعض 

  .)4(لم يعد يؤثر على قيام المسؤولية الجنائية الجريمة البيئية

 علم متى العمدية مسؤوليةال أساس على التلوث الجريمة مرتكب يسأل: للجريمة المادي بالركن العلم  - ب

 .)5(لفعله مباشر كأثر ترتبت التي اإلجرامية النتيجة حدوث وتوقع للنشاط المكونة بالواقعة

  

  
                                                           

  .282عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .123، ص ، المرجع السابقعيسى على) 2(
  .112، ص 2008اإلسكندرية، مصر،  المعارف التلوث، منشأة من للبيئة الجنائية طه، الحماية أحمد محمود) 3(
  . 124، ص ، المرجع السابقعيسى على) 4(
  .99بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 5(
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 العلم بخطورة الفعل المضر بالبيئة   - ت

علم الجاني بان الفعل أو االمتناع إلى  بتوافر القصد الجنائي في الجريمة الماسة بالبيئة إذا بلغ    

تعريضها للخطر، إلى  نه أن يسبب اإلضرار الفعلي للبيئة أو أحد عناصرها أو يؤديالذي يرتكبه من شأ

ال خطورة وال ضرر من هذا الفعل على البيئة وحدث أنه  اعتقدأنه  فإذا انتفى هذا العلم لدى الجاني أو

  .)1(االعتداء فإن القصد الجنائي ال يعد متوفرا لديه

ن لتفسير عدم علم الجاني بهذه الوقائع أو خطورتها بنفي ال مكاأنه  ونحن نرى في هذا المنحى    

القصد الجنائي في الجرائم البيئية ذلك أن القوانين والتنظيمات لم تترك مجاال للشك في عدم العلم بها من 

حيث تنظيمها لرمي النفايات والمواد المستعملة وتنظيم عمليات إعادة تدوير النفايات وتخصيص 

ثل هذه المواد التي يمكن أن تشكل برميها أو إتالفها مباشرة ضررا للبيئة فعنصر مساحات خاصة لجمع م

العلم في الوقت الراهن أصبح متاحا حتى لعوام الناس، اللهم إن سجل بعض التقاعس من الهيئات 

والجهات المشرفة على مجال أو آخر، من المجاالت المحمية وفقا لقانون البيئة، وهو ما يشكل في هذه 

الة سلوكا مجرما لألشخاص المعنوية بذاتها ويقيم عليها المسؤولية الجزائية والتي سيتم تناولها ضمن الح

الباب األول في قيام المسؤولية الدولية عن الجرائم البيئية للدولة وكذا قيام المسؤولية الجزائية لألشخاص 

ن ثم يستوي في المسائلة الجنائية عن المعنوية األخرى في الباب الثاني من خالل التشريعات الوطنية، وم

  .الجرائم البيئية الفاعل سواء كان الفعل العمدي أو الخطأ

ولقد أورد المشرع الجزائري نصوصا قانونية كثيرة في هذا الباب يمكننا االستدالل بما تضمنه      

ام بإيداع والذي تضمن النص على معاقبة كل من ق ،)2( المتعلق بتسيير النفايات 19- 01القانون 

النفايات الخاصة الخطرة أورميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض 

أن إلى  السالف الذكر الذي اشار 10-03القانون و  سنوات وغرامة مالية، 3إلى  بعقوبة الحبس من سنة

نشاطا يثير صخبا أو  دج تقع على كل من مارس 200.000وغرامة  02العقوبة بالحبس لمدة سنتين 

، )3(من نفس القانون  75ضررا سمعيا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بموجب المادة 

ال يعذر أنه  وهنا نكون امام مسؤولية جزائية قائمة قانونا ذلك أن الدستور الجزائري نص في حيثياته

 ..وهو ما يصب في المنحى الذي نؤيده )4( بجهل القانون

                                                           

  .122، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان ،األردن ،ص2010عدنان الفيل، القانون الجنائي المقارن، الطبعة األولى على ) 1(
  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها 01/19من القانون  64المادة ) 2(
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من القانون  108المادة  )3(
  . الجزائري المتضمن التعديل الدستوري 16/01رقم  القانونمن  74المادة ) 4(
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 القانون -من 41 المادة والنفايات الضارة بالمواد المائية البيئية التلويث جريمة في: نتيجةبال العلم  - ث

 اإلجرامية الجاني النتيجة يتوقع أن تلزم المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10

 قد الجاني يكن لم إذا القصد يقوم وال عنه اإلرادي الصادر اإلعتداء جراء فعل من الضرر في المتمثلة

 .)1(اإلجرامي سلوكه على بناءا النتيجة حدوث توقع

 العلم بمكان ارتكاب الفعل الضار بالبيئة   -  ج

يمكن الخروج عن هذه القاعدة وأألصل، وال أنه  األصل في التجريم ال يعتد بمكان ارتكابه، غير     

لمشكلة من عناصر طبيعية وأخرى مشيدة يجرم الفعل اًال إذا تم الفعل في مكان معين، وبالنظر للتركيبة ا

في تكوين البيئة عموما، فإن حمايتها جزائيا تتطلب أحيانا تجريم بعض األفعال في أماكن محددة بعينها، 

السالف الذكر  10-  03من القانون  100ومثالها عناصر البيئة البحرية مثال وما ورد فيه نص المادة 

 المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة 02- 11 من القانون 44إلى  38وأحكام المواد 
على ”التي تنص  44ثالث سنوات حبسا نذكر منها المادة إلى  والتي تضمنت عقوبات جزائية تصل)2(

ثالثة ماليين دينار كل شخص يتسبب إلى  دج 500.000سنوات وغرامة  3إلى  عقوبة الحبس من سنة

عن طريق صب أو تصريف أورمي أو تفريغ أو وضع لكل المواد التي  في تدهور المجاالت المحمية

، وعليه فإن مكان ارتكاب الفعل ”تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية إلى  تؤدي

اإلجرامي أهمية بالغة وخاصة في مجال الجرائم البيئية ومرد ذلك هو االعتبارات المتعلقة بطبيعة ونطاق 

 .لمصلحة المحمية في هذا النوع من الجرائم والطبيعة الخاصة لهذا الوسطا

ويرى جانب من الفقه أن المواصفات الخاصة ببعض األوساط البيئية والتي تضاعف من خطورة     

الفعل الواقع على الحق المحمي قانونا تقتضي مراعاة المشرع في وضعه لنص التجريم افتراض علم 

األوساط حتى ال تقع على سلطة االتهام عبء إثبات العلم أو القصد الجنائي  الجاني بمواصفات هذه

ظروف قاهرة أو استثنائية، إلى  ومن ثم يقع على الجاني عبء إثبات العكس بأن يثبت أن جهله يرجع

  .)3(وهناك من يضيف العلم بالوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة والعلم بالنتيجة والعلم بالقانون

 في معينة صفة توافر القانون تطلب متى وهذا: عليه بالمجني المتعلقة المفترضة بالعناصر لمالع  -  ح

 عبء الجاني على ويقع .وقتلها إصطيادها المحظور الطيور في المحمية الطيور مثال عليه المجني

                                                           

  .583، ص 1983مصر،  العربية، القاهرة النهضة القانون العقوبات، دار في السببية حسني، العالقة نجيب محمود) 1(
المنشور في الجريدة يتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة،  2011-02- 17المؤرخ في  11/02القانون رقم  )2(

  .2011سنة ، 13 الرسمية، العدد
  .284عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 3(
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 لم وأنه ةاستثنائي قهرية أو ظروف أسبابإلى  ويرجع عليه المجني في الصفة تلك بتوافر جهله أن إثبات

 .)1(األمر حقيقة على يقف أن بمقدوره يكن

 العديد في محل إعتبار الجاني شخصية تكون ما غالبا: بالجاني المتعلقة المفترضة بالعناصرالعلم   -  خ

 جريمة لقيام علمه توافر يلزم التي الجاني في المفترضة العناصر من فمثال البيئي، التلوث جرائم من

 .خطيرة مخلفات نشاطها عن ينشأ المنشاة التي مالك صفة الجنائي القصد أساس على البيئي التلويث

 في مفترض له المكملة والقوانين العقوبات بقانون العلم أن التشريع في مقرر هو مما: بالقانون العلم  - د

 بالقانون الفعلي العلم وضع تتطلب التي العامة المصلحة إعتبارات تمليه اإلفتراض وهذا إنسان، كل حق

 فيها الجنائي أو غلط القانون بأحكام الجهل يغدو ال حتى وهذا به، المفترض العلم مع المساواة قدم على

 .به لإلحتجاج ذريعة

 وسيلة عبر محدد غرض تحقيق نحو يتجه وٕادراك وعي عن صادر نفسي نشاط اإلرادة هي: اإلرادة 2-

 هذا تكون أن الجريمة مادياتإلى  افةإض توافر يلزم جريمة ما فعل يشكل لكيأنه  قلنا أن وسبق معينة

 إنساني أساس عن غيره من أكثر يعبر الذي العنصر ذلك واإلرادة هي إرادة آثمة، عن صادر الفعل

 .)2(الجريمة فكرة عليه تقوم الذي واألدبي

وما يميز الجرائم غير العمدية هو أن الغرض أو الباعث الدافع الذي اتجه إليه السلوك لتحقيق   

جة اإلرادية في الجريمة لم يكن غرضا إجراميا ،وٕانما غرضا مشروعا، غير أن االعتداء وقع على النتي

  .)3(ذلكإلى  مصلحة محمية جنائيا دون أن تتجه إرادة الجاني

 ففي اإلرادة، عليه تنصب فيما هو العمدي وغير العمدي الخطأ بين التمييز فيصل أن غير

 غير الخطأ حالة في بينما عليها المعاقب والنتيجة اإلجرامي لوكالس اإلرادة على تنصب العمدي الخطأ

 إجرامية واقعة تحقيقإلى  إرادة متجهة الجنائي بإعتباره والقصد .النتيجة دون النشاطإلى  تنصرف العمدي

 .)4(الباعث أو الغاية عن يختلف

                                                           

  .107بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
 في تخصص ماجستير والقانون الوضعي، مذكرة اإلسالمي الفقه بين مقارنة للبيئة، دراسة الجنائية ، الحمايةحمشة الدين رنو ) 2(

  .105، ص 2006 الجزائر، لخضر، باتنة، الحاج وقانون، جامعة عةيشر 
كلية الحقوق والعوم السياسية، جامعة سيدي بركاوي عبد الرحمان، الحماية الجزائية للبيئة، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، ) 3(

  .165 ، ص2017بلعباس، 
  .82السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 4(
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 بالجرائم األمر تعلقوي الجريمة لقيام بالباعث المشرع فيها أخذ التي الحاالت بعض هناك أن غير

الجريمة البيئية  من صورة تهارافق ضمن تتضمن والتي )1(عام بوجه اإلرهابية والجرائم الدولة أمن ضد

 كل األمر هذا مفهوم في إرهابيا أو تخريبيا فعال يعتبر": من قانون العقوبات 5 مكرر 87 للمادة طبقا

 أي طريق عن وسيرها المؤسسات بية واستقرارراتال والسالمة الوطنية والوحدة الدولة أمن يستهدف فعل

األرض أو  باطن الجو أو في في مادة أو تسريبها المحيط أو إدخال على اإلعتداء: يلي ما غرضه عمل

 البيئة الحيوانإلى  اإلنسان صحة جعل شأنها من اإلقليمية المياه فيها بما المياه عليها أو في إلقائها

 "...خطر في الطبيعية

  .)2(الجريمة إرتكاب وراء من الجاني إليه يرمي الذي البعيد الهدف بها يقصد ةفالغاي

ولقد جرى الفقه الجنائي في الجرائم التقليدية على عدم األخذ بالباعث الدافع أو الغاية في تكوين القصد   

حاالت نذكر واستثناء عن القواعد العامة اخذ المشرع بالباعث الدافع والغرض في أنه  غير، )3(الجنائي

 : منها

 : الجريمة البيئيةالباعث كمكًون للركن المعنوي في  •

يعتد المشرع في بعض الحاالت لقيام الجريمة الماسة بالبيئة بالغاية من ارتكاب الجريمة وأن         

ارتكاب الجريمة اعتبره المشرع من ضمن إلى  يكون الدافع الرتكابه باعث خاص، ومن ثم فإن الدافع

ر المكونة للقصد الجنائي وبدونه ال يمكن تصور القصد وهو ما يشكل قصدا جنائيا خاصا ففي العناص

كما يحضر على السفن التي تحمل “ أنه  التي تنص على 1994لسنة  4من القانون  02فقرة  60المادة 

دية مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حدي

،من  )4( التخلص منها بإلقائها في البحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية

خالل نص المادة يتضح أن المشرع المصري اشترط قصدا جنائيا خاصا في هذه الجريمة والمتمثل في 

رع الجزائري في ذلك من خالل التخلص من المواد الضارة بإلقائها في المياه اإلقليمية، ولقد سايره المش

يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة ”إذ جاء نصها ، من قانون حماية البيئة السالف ذكره 102نص المادة 

خمسمائة ألف دج كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص  500.000وغرامة قدرها 

                                                           

  .مكرر 87إلى  87من  المواد ويتضمن) 1(
  .110-109بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .165ص، المرجع السابق، بركاوي عبد الرحمان) 3(
  .286دل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص عا) 4(
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ري قد اشترط قصدا جنائيا خاصا وبهذا يكون المشرع الجزائ ،)1(”أعاله  95المنصوص عليه في المادة 

 .)2( مفاده تعمد استغالل المنشأة دون ترخيص وهوما يشكل أيضا قصدا جنائيا خاصا لهذه الجريمة

 دور الباعث كعذر مبيح في جريمة تلويث البيئة •

في أنه  ال إعفاء من العقاب بغير نص قانوني حتى ال يجاور المانع العذر الذي أراده المشرع ،غير    

قد يكون الباعث مانعا من موانع المسؤولية الجزائية ،غير أن اإلعفاء من العقاب ال يحول  جريمة البيئيةال

دون قيام المسؤولية المدنية متى توفرت شروطها، إذ يبقى الفعل غير مشروع ذلك أن منع العقوبة ال 

  .)3(ينفي الحالة الخطرة للمجرم وال الضرر الذي سببه

من قانون حماية البيئة المذكور آنفا، حيث جاء  97و 58لجزائري في كل من المواد ولقد أشار المشرع ا

على مسؤولية مالك السفينة مسؤولية مدنية عن التلوث الناتج عن تسرب اوصب  58في نص المادة 

  .)4(المحروقات وفقا ألحكام االتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية الناتجة عن التلوث بواسطة المحروقات

ال يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق ”…  :أنه من نفس القانون على 97ونصت المادة 

 “ الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة

ة مانعا من ،وهي األحكام ذاتها التي اخذ بها المشرع المصري وجعل من الباعث على ارتكاب الجريم )5(

موانع العقاب في بعض الجرائم البيئية العتبارات منها ما يرتبط بالمصلحة العامة وتحقيق المنفعة العامة 

ال تسري العقوبات المنصوص “  1994لسنة  4من القانون رقم  54وذلك من خالل نصه في المادة 

 : عليها في هذا القانون على حاالت التلوث الناجمة عن

 مة السفينة أو سالمة األرواح عليهاتأمين سال – 

 ”.…)6(التفريغ الناتج عن عطب في السفينة أو أحد أجزائها-

ولقد وفق كل من المشرع الجزائري والمشرع المصري في اعتبار الباعث مانعا من موانع العقاب     

وليس سببا مبيحا للفعل، حتى ال يسقط حق الفريق المتضرر في الحصول على التعويض عن األضرار 

  .جمة عن فعل التلويث، طبقا لقواعد المسؤولية المدنيةالنا

 

                                                           

  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من القانون رقم  102المادة ) 1(
  .126، المرجع السابق، ص عيسىعلى ) 2(
  .296عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة 10 -03من القانون  58المادة ) 4(
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10 -03من القانون  97المادة ) 5(
  .297عادل ماهر األلفي، نفس المرجع، ص ) 6(
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 الجنائي القصد صور .3

 في األمر وكذلك جريمة كل حسب األخرى عن الواحدة تختلف صور عدة الجنائي للقصد

 هناك أن غير صورا متعددة فيها الجنائي القصد يتخذ الجرائم من غيرها شان شانها البيئي التلويث جريمة

 عاما أو محددا أو إحتماليا القصد يكون فقد البيئي التلويث الجرائم غالبية به تتسم ما القصد صور من

 .جنائي قصد النتائج تتجاوز قد كما

 القانون أن يعلم وهو بفعل القيام نحو إرادة الجاني إنصراف في تتمثل :الخاص والقصد العام القصد -

 .عنه ىينه

 توافر يكفي العمدية البيئية تلويث لجرائم بالنسبةأنه  كما ئمالجرا كافة لقيام ضرورة: العام القصد -أ

 إحداثإلى  متجهة اإلرادة تكون تعدوا ال األضرار بالبيئة أن حيث فيها المعنوي الركن لقيام العام القصد

   .تلويث

السلوك اإلجرامي وتوقع النتيجة إلى  ويعني العلم بكل العناصر المكونة للجريمة مع اتجاه اإلرادة

الجريمة ، ولما كانت )1(و القصد العام عنصر ضروري في جميع الجرائم العمودية.اإلجرامية وقبولها

تدخل في نطاقها الجرائم العمدية فإن القصد العام أيضا يدخل في تكوينها ويعد ضروريا لقيام  البيئية

حله الخطأ المسؤولية الجنائية عنها، أما عن الجرائم غير العمدية فإن القصد العام يحقق فيها ويحل م

 .)2(واإلهمال والرعونة

 الواعية دتهراإ عن فضال الجريمة إرتكاب من الجاني يقصدها التي الغاية في يتمثل: الخاص القصد -ب

 ( مثل منها البعض في وضروري واجب لكنه الجرائم جميع في ضروري وغير الجنائي القانون لمخالفة

   .) )3(ع ق من 5 مكرر 87 المادة اإلرهابية الجريمة

ئي الخاص فمؤداه أن ينص المشرع على وجوب أن يقصد الجاني تحقيق غاية معينة أما القصد الجنا    

بفعله والكتمال الركن المعنوي للجريمة الماسة بالبيئة مثلما تمت اإلشارة إليه سابقا في الفقرة المتعلقة 

تثناء العلم واإلرادة، ففي بعض الجرائم وعلى سبيل االسإلى  بالباعث كمكون للقصد الجنائي، إضافة

                                                           

 ، الجزائر،ةنصيرة تواتي، محاضرات في القانون الجنائي العام ،مطبوعة جامعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاي) 1(
  .39 ، ص2005

  .129 ص ،2007، ، دار هومة للطباعة، الجزائر5أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة ) 2(
المــــــؤرخ فــــــي  75/45يتضــــــمن قــــــانون العقوبــــــات المعــــــدل والمــــــتمم بــــــاألمر  08/06/1966المــــــؤرخ فــــــي  66/156ألمــــــر رقــــــم ا) 3(

المعـدل والمـتمم  2004نـوفمبر 10هــ الموافـق لــ 1425رمضـان  27المـؤرخ فـي  04/15نون رقـم بالقـانون قـا والمعدل 17/06/1975

لســـنة ) 71(، الجديـــدة الرســـمية العـــدد 1966يوليـــو  8هــــ الموافـــق ل  1386صـــفر  18المـــؤرخ فـــي  66/156رقـــم  لقـــانون العقوبـــات

2004.  
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 09ينص المشرع على وجوب أن يقصد الجاني تحقيق غاية معينة بفعله وهو ما جاء في نص المادة 

يحظر إعادة استعمال مغلفات “ المتعلق بتسيير النفايات السالف الذكر ،بنصها  19- 01من القانون 

  ”.المواد الكيمياوية الحتواء مواد غذائية مباشرة

احتواء مواد غذائية  ”صد الجنائي الخاص يتمثل في العبارة الدالة علىمن خالل نص هذه المادة فإن الق

فالخطر هنا ليس في إعادة االستعمال وٕانما االستعمال المقصود به احتواء مواد غذائية “ مباشرة 

 .)1(مباشرة

 إرادة الجاني إتجهة التي اإلجرامية النتيجة على بناءا التقسيم هذا: المحدد غير والقصد المحدد القصد -

 .حقيقهاتإلى 

 الجريمة وفي .كالقتل أو السرقة معينة جريمة على يعزم عندما الجاني لدى يتوفر: المحدد القصد -أ

 بالحماية باإلنقراض ومشمول مهدد حيوان قتل الجاني يتعمد عندما محددا الجنائي القصد يكون البيئية

 )2(.البيولوجي التنوع على حفاظا القانونية

 بشتى مبالي غير فعل إلرتكاب إرادة الجاني تتجه عندما محدد غير القصد يكون: محدد غير القصد -ب

 تدميرإلى  يؤدي مما إصطياد األسماك في مفرقعات الجاني إستخدم لو كما عنه، تنتج قد التي النتائج

  .األخرى المائية األحياء على والقضاء المرجانية الشعاب

ذو طابع انتشاري تمتد أثارها لتشمل مجاال واسعا مما  أنها جرائم الجريمة البيئيةومما تتميز به    

يصعب تحديد المجني عليهم على نحو دقيق، كما أن الجرائم البيئية تتعدى في كثير من األحيان حدود 

 .)3(مكان وقوعها لتشمل العديد من الدول، وتصطبغ بالصفة الدولية أحيانا أخرى

 اإلنتشاري الطابعإلى  راجع وذلك قصدال محددة غير العمدية غير البيئة تلويث جرائم أن ويالحظ

 يساعد الذي األمر والحركة، بالمرونة تتسم التي البيئية العناصر على تنصب بإعتبارها الجرائم، لتلك

  .الدقة وجه على تحديدهم تعذر قد الذين عليهم المجني من واسع قطاع لتشمل أثارها إمتداد على

المحدد في وجود القصد من عدمه في الحالتين يكون وال عبرة بالتفرقة بين القصد المحدد وغير 

الجاني مسؤوال عن النتائج المترتبة عن فعله اإلجرامي كل ما هنالك أن هذا التمييز له من األهمية بما 

                                                           

  .128ص  ، المرجع السابق،علي عيسى) 1(
  .144 ص لسابق،ا بوسقيعة، المرجع أحسن) 2(
  .129ص  ، المرجع السابق،علي عيسى) 3(
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كان وزنا في وضع السياسة الجنائية ورسمها في مجال الجنوح واإلجرام البيئي، وقد يطفو دوره في 

  )1(.الجنائية للبيئة بمختلف عناصرها األحكام المتعلقة بالحماية

 :اإلحتمالي والقصد المباشر القصد-

 بتوافر مع علمه جريمة إرتكابإلى  دتهراإ بإتجاه الجنائي، للقصد العادية الصورة هو: المباشر القصد -أ

دما فالقصد المباشر هو توجه إرادة الجاني بصورة حاسمة نحو إحداث نتيجة، ويتحقق ذلك عن.)2(أركانها

 .)3(الوصول إليه عن طريق النشاط اإلجراميإلى  يجعل الجاني النتيجة هدفا يسعى

 كما لفعله ممكن كأثر النتيجة توقع مع الفعلإلى  إرادة الجاني فيه تتجه الذي هو: اإلحتمالي القصد -ب

مشعة أو ال المواد من محددة غير كميات تسريب عليها يترتب نووية ممتلكات تخريب جريمة إرتكبت لو

 وبالعناصر باإلنسان الضر عظيمة رااثإلى  يؤدي الذي األمر بها النووي الوقود ودعات مست إنفجار

 طرف من المستهدفة الغاية تجاوزت النتيجة أثر أن أي وخارجها، المنشآت هذه داخل المحيطة البيئية

 .)4(الجاني

توقع النتيجة كأثر ممكن للفعل الفعل مع إلى  القصد االحتمالي فهو الذي تتجه فيه اإلرادةف

يحتمل في تقديره أن يحدث أو ال يحدث ولكنه يقبل احتمال تحققها في سبيل تحقيق النتيجة التي 

يستهدفها بفعله، كما هو الحال في ارتكاب جريمة تخريب المنشآت النووية التي يترتب عليها تسريب 

إلى  ت الوقود النووي لها، األمر الذي يؤديكميات غير محددة من المواد المشعة أو انفجار مستودعا

   أثار عظيمة الضرر باإلنسان وبالعناصر البيئية المحيطة داخل هذه المنشآت وخارجها

أدرج القانون الجنائي ضمن نصوصه مساءلة الجاني جزائيا عن ارتكابه نوعا من الجرائم وقد 

نية جسيمة وال يقصدها الجاني، ويسمى هذا يتطلب فيها نتيجتين، األولى بسيطة ويقصدها الجاني، والثا

النوع من الجرائم بالجرائم المتجاوزة القصد أو الجرائم المتعدية القصد، وتفترض الجريمة المتعدية القصد 

وجود نصين يعاقبان على النتيجتين وبصفة مستقلة وعلى حدا، أي أن يكون نص أول لو حدثت كنتيجة 

 .)5( محتملة للجريمة البسيطة

                                                           

  .230محمد حسنين عبد القوي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .586السابق، ص  القانون العقوبات، المرجع في السببية حسني، العالقة نجيب محمود) 2(
   .128ص  ، المرجع السابق،على عيسى) 3(
   .148السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 4(
  .129ص  ، المرجع السابق،على عيسى) 5(
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التي  483، في نص المادة )1( و ما انتهجه المشرع الجزائري في القانون البحري الجزائريوه

إلى  دج 20.000سنوات وبغرامة مالية  05خمس إلى  أشهر 06تنص على عقوبة الحبس من ستة 

دج أو بإحدى العقوبتين كل ربان أو قائد أو أي عضو آخر من الطاقم تسبب في ارتكاب  200.000

لقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل آخر من اإلهمال وتسبب لسفينته أو مخالفات ل

سفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف أو تسبب في عطب للسفينة أو 

 .لحمولتها، أو في مساس بالبيئة

من قانون 442و 264لمادتين ويعاقب على الفعل المذكور حسب الحالة بالعقوبات الواردة في ا

 .)2(العقوبات إذا تسبب في جروح انجر عنها عجز كلي مؤقت

المتعلق بالبيئة  1994لسنة  04وهو نفس النهج المتبع من طرف المشرع المصري في القانون 

، وعلى اثر النصين المذكورين آنفا يتضح أن المشرع الجنائي يعاقب على )3(منه 95في نص المادة 

التي تتجاوز القصد الجنائي للجاني، وبنص مستقل شريطة ان يتجه القصد نحو إحداث النتيجة النتائج 

غالبا ما تؤدي فيها أفعال  الجريمة البيئيةاإلجرامية األولى البسيطة، وهو ما يحتسب له اذ وفي نطاق 

خالف النتيجة التي إحداث نتائج أخرى تتجاوز قصد الجاني وتتميز بالخطورة وتفاقم اآلثار بإلى  التلويث

 .)4( [73]اتجهت إرادة الجاني لتحقيقها

 العمدي الغير الخطأ: ثانيا

 مراعاة القواعد عدم عمدية، وهو الغير الجرائم في المعنوي الركن صورة هو العمدي غير الخطأ

 بمصالح المشروعة الضارة غير النتائج وقوع تجنب شأنها رعاتها من والتي للسلوك العامة أو الخاصة

 توقع يمكن طالما تحقيق النتيجةإلى  يؤدي غلط في الوقوع جنائيا، أو تجنب المحمية ريناآلخ وحقوق

 .)5(ذاته الوقت في وتجنبها النتيجة تلك

                                                           

  .المتضمن القانون البحري الجزائري 98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  76/80من األمر رقم  483المادة ) 1(
، المتضمن 1966يونيو سنة  08: ، الموافق لـه1386صفر عام  18المؤرخ في ، 156-66من االمر  442، 264المواد ) 2(

  .المعدل والمتمم قانون العقوبات،
  .303عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .129ص  ، المرجع السابق،على عيسى) 4(
  .301سابق، ص  األلفي، المرجع ماهر عادل) 5(
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 بوسعه أن وكان يردها لم إجرامية نتائجإلى  يؤدي الذي للجاني الذهني المسلكأنه  يعرف كما

 إحترام وعدم والرعونة اإلحتياط عدم اأهمه صور عدة يشمل حيث العمدي غير الخطأ يتوقعها يتنوع

  .)1(العمدي غير للخطأ صور هي واللوائح، األنظمة

األصل في الجرائم أن تكون عمدية ويتخذ فيها الركن المعنوي صورة من صور القصد الجنائي، و 

هناك بعض الجرائم غير العمدية وهي التي يتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ غير العمدي، أنه  غير

إخالل شخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها أنه  عرف الخطأ عير العمدي علىوي

إحداث النتيجة اإلجرامية سواء كان لم إلى  القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفض تصرفه

ك الخطر السلو إلى  وهو انصراف إرادة الفاعل”يتوقعها، في حين إذا كان ذلك في استطاعته  ومن واجبه 

 .)2(في ذاته بدون إرادة لتحقيق النتيجة الناتجة عنه

 نتيجة واإلحتياط العناية في نقص بأنها أيضا وتعرض تصرف التقدير أو سوء سوء بها يراد :الرعونة- أ

 مادي بسلوك تصرف إما والعناية، والرعونة بالحراسة عليه المفروض اإللتزام رغم الفاعل تبصر لعدم

فيصيب أحد  آهل مكان في طائر على النار يطلق صياد ذلك مثال تصرف، وسوء خفة على ينطوي

 المعماري المهندس يرتكبه الذي كالخطأ كفاءة وعد جهل على تنطوي معنوية واقعة في تطهر وقد المارة،

 البيئي المجال في الرعونة أمثلة ومن .)3(األشخاص وموت البناء سقوط في فيتسبب بناء تصميمه عند

 .)4(اإلدارية الجهة من ترخيص بدون الخطرة والنفايات المواد تداول

 خطورة الفاعل رك يد الصورة هذه وفي بالعواقب التبصر عدم اإلحتياط بعدم يقصد: اإلحتياط عدم -ب

 اوستخدام برش وم يق من ذلك مثال .نشاطه على يقدم ذلك مع عنه تنج التي الضارة واآلثار به قام ما

 التنفيذية اللوائح تحددها التي والضوابط الشروط زراعية دون مراعاة ألعراض ميائيةكي مبيدات أو مواد

 .البيئية

باإلجراءات  القيام من سلبيا موقعا الجاني إتخاذ الصورتان بهاتين ويقصد: اإلنتباه وعدم اإلهمال -ج

 ثم عام طريق في حفرة يحدث الذي الشخص ذلك أمثلة ومن الجريمة، وقوع لتفادي الالزمة واإلحتياطات

 له تجري أن دون المريض تحقن التي وجودها أو الممرضة على يدل ما تغطيتها، أو وضع دون يتركها
                                                           

)1 ) 
Dominique (G) , Droit Répressif de l’environnement, 3e édition, Economica, Paris France, 2008, 

p94. 
  .133، ص المرجع السابقحمشة،  نور الدين) 2(

  .114السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 3(
المنشور في الجريدة يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وٕازالتها،  2001ديسمبر 12 المؤرخ في 19- 01من القانون رقم  15 المادة) 4(

 المكلف الوزير قبل من لها المنشآت المرخص في إال ةالخاص النفايات معالجة يمكن ال ":أنه على ،2001سنة  77 الرسمية، العدد
  ."بها المعمول التنظيمية لألحكام وفقا وذلك بالبيئة
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 في ذلك مثال وفي .جراحية عملية إثر المريض بطن في آلة ينسى الذي الحساسية، أو الطبيب خبرة

 البناء أو الهدم أو نقلأو  يب أو الحفرالتنق بأعمال قيامهم عند اوألفراد الجهات إلتزام عدم البيئي التشريع

 حدوثإلى  يؤدي مما للتخزين أو النقل اإلحتياطات إتخاذ عدم وكذلك مخالفات أو تربة من عنها ينتج ما

 .)1(بيئي ضرر

 إيجابي أو سلبي الجاني سلوك كان سواء القانون عليه ينص خاص خطأ وهو :األنظمة مراعاة عدم - د

 تنظيمية قوانين أو لوائح كانت سواء الواسع، بمفهومها تأخذ األنظمة وعبارة ية،جنائ مسؤولية عنه يترتب

 ال سلوكا الفاعل سلوك في الصورة هاته في الخطأ ويتمثل المنظمة، والحرف المهن بعض أنظمة وحتى

 وذلك المختصة السلطات عن الصادرة التعميمات القواعد في المقرر المسلك مع ينطبق ال بحيث شرعيا،

 .)2(الصحية اوألنظمة العام األمن قوانين تفرضها التي اإللتزامات مخالفة ذلك ومثال معلومة أمور تنظيمل

 الخاصة للنفايات الحائز المنتج زم تل والتي 01/19القانون  من 21 رقم المادة نجد ذلك ومثال   

 مالية يعاقب بغرامة لذلك مخالفاول بها، المتعلقة المعلومات بكل بالبيئة المكلف للوزير بالتصريح الخطرة

 .العود حالة في العقوبة وتضاعف دينار ألف مائةإلى  ألف خمسين بين تتراوح

: أنه على تنص التي البيئة بحماية المتعلق ،03/10 رقم القانون من 102 المادة نصت كذلك

 على ون الحصولمنشأة د إستغل من كل دج 500.000 رها قد وبغرامة واحدة سنة لمدة يعاقب بالحبس"

: انه على تنص التي 108المادة  في ورد ما كذلك ،"أعاله 19 المادة في عليه المنصوص الترخيص

 الترخيص على الحصول دون نشاطا مارس من كل دج 200.000 وغرامة سنتين لمدة بالحبس تعاقب"

  ."أعاله 73 المادة في عليه المنصوص

المصري بعض صور الخطأ في كل من جريمتي  ولقد أورد كل من المشرع الجزائري والمشرع

من قانون العقوبات الجزائري على أن كل من قتل  289و 288القتل والجرح الخطأ فورد النص في المواد

خطأ أو تسبب في ذلك بروعنته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه وٕاهماله، أو عدم مراعاته األنظمة 

دينار  100.000مائة إلى  20.000ت وبغرامة من ثالث سنواإلى  يعاقب بالحبس من ستة أشهر

العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثالثة أشهر إلى  جزائري، وفي حالة تسببه في الجرح أو مرض ادى

من نفس  289سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأشارت المادة إلى  يعاقب الجاني بالحبس من شهرين

، )3(الرعونة أو عدم االحتياط في الجنح وأقرت لها العقوبة المذكورة سلفاالعقوبة المترتبة عن إلى  القانون

                                                           

  .114بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .116سابق، ص  بوسقيعة، مرجع أحسن) 2(
  .من قانون العقوبات الجزائري 289، 288 ادتينالم) 3(
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في أنه  أما المشرع المصري فقد اكتفى بذكر بعض صور الخطأ في بيانه للجرائم غير العمدية، غير

“ منه ونصها  28أورد تعريفا للخطأ بموجب نص المادة  1966مشروع قانون العقوبات المصري لعام 

غير عمدية إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل ويعتبر الخطأ متوافرا سواء  تكون الجريمة

توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب إن في اإلمكان اجتنابها أو لم يحسب ذلك، أولم يتوقعها وكان 

زام عام مفروض ، ومؤدى الخطأ في الجرائم غير العمدية إخالل الجاني بالت)1( “في استطاعته ومن واجبه

 .على الكافة ويتطلب أخذ الحيطة والحذر في سلوكهم

فإن الصور التي يمكن أن يكون فيها الخطأ والتي يتطًلبها القانون الجنائي بمقتضى  ،وعموما 

نصوصه، أن يكون ذلك الخطأ ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراس، أو عدم مراعاة للقوانين 

صورة من هذه الصور يتحقق بها الخطأ الذي تقع به الجريمة غير العمدية بما في واللوائح واألنظمة فأي 

، فالرعونة نوع من سوء التقدير والطيش في عمل يتعين بفاعله أن يكون على علم الجريمة البيئيةذلك 

 منه يستخف به ظناأنه  به، وعدم االحتياط يعني االستخفاف باألمر فرغم إدراك الفاعل لخطورة عمله إالً 

يمكنه تجنب حدوث الضرر، أما اإلهمال والذي يقصد من وراءه حصول خطأ بطريق سلبي نتيجة أنه 

لترك واجب أو االمتناع عن تنفيذ أمر ما، وأخيرا عدم مراعاة األنظمة والقوانين وتتعلق أساسا بجرائم 

  .)3(الجريمة البيئية، هذه الصور تتكرر كثيرا في )2(الخطر

فإن صور الخطأ غير العمدي تتجلى  ،تتحقق في صورتها غير العمدية الجريمة البيئيةت وٕاذا كان       

فيها أيضا، ولم تخلو أحكام نصوص قانون العقوبات من اإلشارة إليها والحال نفسه بالنسبة للقوانين 

 3رة فق 450المادة –نجد مثال –والتنظيمات ذات الصلة، في التشريع الجزائري، ففي قانون العقوبات 

تنص على العقوبات المقررة إللقاء  1فقرة  463والتي تنص على عقوبة الحريق غير العمدي، والمادة 

تنص على العقوبة المقترنة بالتسبب في موت أو جرح  1فقرة  457األقذار على أحد األشخاص، والمادة 

  . )4(حيوانات أو مواشي مملوكة للغير

ة المتعلقة بحماية البيئة، والجرائم الوارد ذكرها في واألمر ال يختلف عنه في النصوص التنظيمي         

من قانون حماية البيئة في إطار التنمية  1فقرة  97التشريع النافذ فمن أمثلة ذلك ما جاء في نص المادة 

مليون دينار كل ربان سفينة إلى  يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار“ إذا جاء في نصها)5( المستدامة
                                                           

  .305عادل ماهر األلفي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .273ص ، 1998الجزائر،  الجامعية، المطبوعات ديوان ،اهللا سليمان، شرح القانون العقوبات الجزائري، الجزء األول عبد) 2(
  .187ص  ،سابقالمرجع اللموسخ،  محمد) 3(
  .قانون العقوبات الجزائري من 463، 457، 450المواد ) 4(
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10 رقم من القانون 97المادة ) 5(
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و رعونته أو غفلته أو إخالله بالقوانين واألنظمة في وقوع حادث مالحي أولم يتحكم تسبب بسوء تصرفه أ

وأشارت أيضا المواد “ ..…فيه أولم يتفاداه ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري

ل مع العقوبات المقرر ة عند عدم االحتياط في التعامإلى  ،)1(من قانون تسيير النفايات  18و 17

 النفايات الخطرة والنفايات الناتجة عن النشاطات العالجية ،وتطرق القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي

على سبيل  45الجرائم غير العمدية المتصلة بعدم مراعاة القوانين والتنظيم المعمول به في المادة إلى 

فيما يخص شغل ممتلك ثقافي عقاري  98دة المثال فيما تعلق بإجراء األبحاث األثرية دون ترخيص، والما

 .)2(غير مصنف أو استعماله بشكل غير مطابق للترخيص

وما يستشف مما تم التطرق إليه بخصوص الركن المعنوي للجريمة البيئية فإن قسما كبيرا من 

ي شكل عدم هي جرائم غير عمدية وفقا للتقسيم التقليدي لقانون العقوبات، نظرا لورودها ف الجريمة البيئية

أخذ االحتياط الالزم واإلهمال والالمباالة وعدم مراعاة األنظمة والقوانين وهي صور الخطأ غير العمدي 

كما اشرنا إليه، غير أن نتائجها تبلغ حدا من الجسامة ال تتوافق فيه مع العقاب المقرر لها، وبالتالي 

يم حتى وان كانت الجريمة غير عمدية في وجب إعادة النظر فيها وتشديد العقوبة في حالة الضرر الجس

  .المادة البيئية

 لجريمة البيئيةل كأساس الشرعي الركن: الفرع الثالث

 الدستورية المبادئ من يعتبر حيث خاصة أهمية الشرعية مبدأ الجزائري المشرع أولىوقد 

 160و 168 المادتين يلنص بالرجوعأنه  حيث الوطني االستقالل منذ الجزائرية الدساتير كل في المستقرة

 من تظهر الشرعية مبدأ أهمية أن والواقع، )3(2016 مارس 07 بتاريخ الصادر الدستوري التعديل من

 ، وتنص"القضاء أمام سواسية الكل والمساواة، الشرعية مبادئ القضاء أساس :" 158 نص المادة خال

 يقوم التي المرتكزاتوهي  ،"والشخصية الشرعية مبدأيإلى  الجزائية العقوبات تخضع ": منه 160 المادة

 النص بمراد الجزائي القاضي التزام أخرى جهة ومن جهة؛ من األفراد تطلعات حماية في والمتمثلة عليها

                                                           

يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وٕازالتها،، المنشور في  2001ديسمبر 12 المؤرخ في 19- 01من القانون رقم  17،18المواد ) 1(
  .2001سنة  77الجريدة الرسمية، العدد

المتعلق بحماية ، 1998يونيو سنة  15الموافق  1419صفر عام  20مؤرخ في ال 04-98من القانون رقم  98و 45المواد ) 2(
   .1998 يونيو 18بتاريخ  44التراث الثقافي، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد

مهورية ، والمنشور في الجريدة الرسمية للج2016مارس  6الجزائري بتاريخ  المتضمن التعديل الدستوري 16/01رقم  لقانونا) 3(
 . 2016مارس  7المؤرخة في  14الجزائرية، العدد رقم 
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 أنإلى  بالقاضي يؤديان كليهما ألن ضيقة أطر في إال والقياس للتفسير اللجوء عليه يمتنع بحيث الجزائي

 .)1( المشرع دور يلعب

 الجزائي المشرع أن ناحية من البيئة، تلويث جرائم مجال في الشرعية مبدأ دراسة يةأهم تبدوو 

 عالة مرونة ذات جزائية سياسات نحو البيئة تلويث ألفعال والعقاب للتجريم تصديه عند يتجه ما غالبا

 الالزم اإلحترام وتؤمن مرتكبيها، ومعاقبة مالحقتها تضمن البيئة، لجرائم الخاصة الطبيعة مع تتناسب

  .)2(البيئة تلوث بمكافحة المتعلقة للتنظيمات

للقاعدة  اإللزامية القوة يمنح الذي والعقاب للتجريم المباشر المصدر هو الجزائي التشريعوبالتالي 

 من أنواع ثالث بين التمييز يمكن البيئي اإلجرام نطاق وفي نص، بدون عقوبة وال جريمة فال القانونية،

 التجريم الخاصة، القوانين بمقتضى التجريم العقوبات، قانون بمقتضى التجريم: للتجريم المباشرة المصادر

  .قانون البيئة بمقتضى

أورد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية في قانون : العقوبات قانون بمقتضى التجريم: أوال

عقوبات جنايات جنح ومخالفات وجاءت العقوبات والتي توفر الحماية الجنائية للبيئة من خالل تقسيمه لل

إلى  بعض النصوص مجرمة لألفعال ال على أساس حماية البيئة مباشرة وٕانما تجريما للفعل بالنظر

خطورته على المصالح العامة والخاصة لألفراد ووفر تلك الحماية بطرق مباشرة وغير مباشر ،ونذكر من 

ية للبيئة في قانون العقوبات على سبيل المثال ال الحصر، بين أهم المواد الواردة في شأن الحماية الجنائ

، وفي األفعال الموصوفة على أنها جنح 406، 396مكرر ،87ففي باب الجنايات نجد نصوص المواد 

خطورة الفعل وجسامة العقاب، وفي باب إلى  وذلك بالنظر 417، 415، 414، 413نجد المواد 

والتي  457، 444، 441ري مجموعة من المواد نذكر منها المواد المخالفات أورد المشرع الجنائي الجزائ

 .)3( رصدت أيضا العقوبات الواجب تطبيقها على هذه األفعال المجرمة قانونا

 من مكرر 87 المادة تنص: في العقوبات وتتمثل قانون في فقط الجرائم بعض إدراج على إقتصر فقد    

 الدولة أمن يستهدف فعل كل األمر، هذا مفهوم في تخريبا، إرهابيا أو فعال يعتبر: "العقوبات قانون

 :يأتي ما غرضه عمل طريق عن العادي وسيرها المؤسسات بية واستقرارراالت والسالمة الوطنية والوحدة

عليها  هائاألرض أو إلقا باطن الجو أو في في سامة أو تسريبها مادة المحيط أو إدخال على اإلعتداء -

 ".خطر في الطبيعية اإلنسان أو الحيوان أو البيئة صحة جعل شأنها من قليميةاإل المياه أو في

                                                           

  .218، ص ، المرجع السابقا	�ح 	&ھ�ري ا	��	% $�� / ا	���ي "!��ر �����ن) 1(
  .11، ص 2011، ، الجزائربشار جامعةكلية الحقوق بالحقوق،  في ماجستير البيئة، مذكرة الجزائية سليمان، الحماية بودي) 2(
  .98 -97، ص المرجع السابق، محمد لموسخ) 3(



 

70 

 

 عشر من المؤقت بالسجن يعاقب ":أنه على القانون نفس من 5و4 / 396المادة تنص كما

 :له مملوكة تكن لم إذا اآلتية األموال في عمداّ  النار وضع من كل سنة ين عشرإلى  سنوات

 .مكعبات هيئة وعلى أكوام في موضوعة أشجار أو أخشاب أو مقاطع رااأشج مزرعة غابات أو حقوق -

 ."حزم أكوام أو في في موضوعة قائمة أو قش أو محصوالت محصوالت -

 نمت قائمة أو أغراسا محصوالت خرب من كل ": أنه على القانون نفس من 413 المادة وتنص   

 ."دج 1000إلى  500من وبغرامة سنوات سخمإلى  سنتين من بالحبس يعاقب اإلنسان طبيعيا أو بعمل

 شهرين وبغرامةإلى  أيام 10 من بالحبس يعاقب": أنه على القانون من 1/ 444 المادة وتنص

 شجرة قشرأو  إقتلع أو خرب أو قطع من كل العقوبتين، هاتين دج أو بإحدى 1000إلى  100 من

ناضجة أو  حشائش أو بذور قطع من وكل طمعا أتلف من وكل للغير مملوكة أنها علمه مع إلهالكها

 .)1( للغير مملوكة أنها علمه مع ءراخض

 أن أيضا ويجوز دج 100إلى  30 من بغرامة يعاقب": القانون ذات من 462 المادة وتنص

 :األكثر على أيام 03 لمدة بالحبس يعاقب

 .للسكان لعنايةا هذه أمر فيها يترك التي المناطق في الشوارع أو الممرات تنظيف أهمل من كل -

 يؤدي أخرى مواد قدرة أو أية أقذارا أو كنسات أو مياها عمومي طريق في ألقى أو وضع من كل -

 ."بالصحة أو كريهة ضارة روائح منها أضرار أو تتصاعد إحداثإلى  سقوطها

 وكذا والتربة، الماء الهواء، التلوث ضد الحماية فرض الجزائري العقوبات قانون أن والمالحظ 

 الحماية هذه أن أال الحية، وغير الحية الكائنات تشمل الحماية وهذه الضجيج، طريق عن السمعي لتلوثا

 الحماية تكون وحتىأنه  غير اإلنسان، وأمن راحة حماية هو منها المقصود وانما لذاتها، مقصودة تكن لم

 المحافظة بأهمية األفراد ريشع حتى وهذا ذاتها حد في البيئية العناصر على تنصب أن يجب فعالية أكثر

 دون العام الطريق في كان متى يجرم القمامات رمي فمثال ضيق، الجرائم هذه نطاق أن كما البيئة، على

 الليل فترة على مقصورا والضجيج أو الضوضاء البرية، دون المنزلية الحيوانات معاملة وسوء الخاص،

  .)2(ارالنه في الضوضاء وقعت ما إذا جريمة فال وبالتالي

  

  

 
                                                           

  .131-130بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .98، ص المرجع السابقمحمد لموسخ، ) 2(
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 الخاصة القوانين بموجب والعقاب التجريم: ثانيا

 عناصر حمايةإلى  تهدف عقابية أحكام ضمنها خاصة قوانين بإصدار الجزائري المشرع إهتم

 أفعال بعض بتجريم خاصة نصوص من العقوبات قانون تضمنه ماإلى  إضافة أنواعها بمختلف البيئة

 .البيئة على اإلعتداء

الكبير الذي تشهده المجتمعات ونظرا لحداثة النص التشريعي في المادة البيئية لم نظرا للتطور   

الجريمة يوفق المشرع في وضع قانون عقابي خاص بالمسائل البيئية ولم يوفق أيضا في جمع وترتيب 

في قانون العقوبات، فوجد نفسه مجبرا على تضمين بعض القوانين الخاصة بتنظيم وتأطير عنصر  البيئية

من عناصر البيئة مجموعة من النصوص التي تجرم أفعاال تخل بهذا النظام ورصد لها عقوبات جنائية 

أيضا وهو نفس المسار الذي انتهجه المشرع الجزائري إذ نجد مجموعة كبيرة من النصوص التي نعنى 

 مباشرة، قةبطري البيئة حمايةإلى  بالمسائل البيئية وتحمل في طياتها نصوصا جنائية، تهدف أساسا

 الساحل، أو بطريقة وحماية البيولوجي والتنوع واألنهار والمياه الغابات وقوانين حماية رعية ا الز كالقوانين

حماية اإلنسان أو الحيوان أو النظافة العمومية و  المستهلك الصحة أو حماية حماية كقوانين مباشرة غير

 .)1(،أو الثروات الطبيعية

 : يلي ومن أهم هذه النصوص ما 

 .آ المتعلق بالصيد المعدل والمتممم21/08/1982المؤرخ في  82/10القانون رقم  .1

 .المتعلق بالمياه المعدل والمتمم 16/07/1983المؤرخ في  83/17القانون رقم  .2

 .المتعلق بالنظام العام للغابات  29/07/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم  .3

 .وٕازالتها ومراقبتها النفايات بتسيير متعلق 2001 مبرديس 12 في مؤرخال  19/01 القانون رقم .4

 .المستدامة والتنمية اإلقليم بتهيئة متعلق 2001 ديسمبر 12 في مؤرخال 01/20 القانون رقم .5

 .وتثمينه الساحل بحماية متعلق 2002 فيفر 05 في مؤرخال 02/02 القانون رقم .6

 في إطار التنمية الجبلية المناطق يةبحما متعلق 2004 جوان 23 في مؤرخال 04/03 القانون رقم .7

 .المستدامة

 وتسيير الكبرى األخطار من بالوقاية متعلق 2004 ديسمبر 24 في مؤرخال 04/20 القانون رقم .8

 .المستدامة في إطار التنمية الكوارث

                                                           

  .116ص  ، المرجع السابق،عيسى على) 1(
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 في إطار التنمية المحمية بالمناطق متعلق 2011 فيفري 17 في مؤرخ 11/02القانون رقم  .9

 .المستدامة

 المساحات وتطوير وحماية بتسيير متعلق 2011 ماي 13 في مؤرخ 07/06 قانون رقمال .10

 .الخضراء

 للمواطن دستوريا مبدأ منه ليجعل البيئة في الحق رقى قد الجزائري المشرع أن ذلكإلى  أضف

 على الدولة تعمل سليمة، أن 2016 لسنة الدستوري التعديل من 68 المادة تنص حيث ،بيئة في الحق

 .البيئة لحماية والمعنويين الطبيعيين األشخاص واجبات القانون يحدد البيئة، على فاظالح

 المهتمة الدولية والملتقيات والمؤتمرات الندوات عديد في شاركت الجزائر أن بالذكر جديرأنه  كما

 :بينها من والتي منها، للكثير انضمت حيث وتطويرها، البيئة بموضوع

 لالنقراض المعرضة والنباتية الحيوانية لألنواع الدولية التجارة حول 1973 لسنة واشنطن معاهدة .1

 عام ديسمبر 25 في مؤرخ ال498/ 82 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر إليها انضمت والتي

1982.  

 من جوان 14 /إلى  03 بين ما الفترة في المنعقدة البيئة، بحماية المتعلقة جانيرو ريودي اتفاقية .2

 هذه كّرست حيث 1995 عام جانفي 21 في المؤرخ 95/03 رقم األمر بموجب وذلك 1992 عام

 .ونفاذه يته استمرار ضمان ألجل ستوكهولم إعان االتفاقية

 إليها والتي انضمت منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم حول الدولية بازل معاهدة .3

 .)1( 1998مايو 16 يف مؤرخ 98/158رقم  تحت رئاسي مرسوم بموجب الجزائر

الذي  )2( 2003سنة  ولكن يعتبر مناهم القوانين في مجال حماية البيئة من التلوث هو الذي صدر   

المتعلق  83/03قانونا إطاريا يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ألغى بموجبه القانون يعتبر 

ألحكام الجزائية تضمنت حماية لعناصر البيئة بالبيئة، حيث جاء في الباب السادس منه مجموعة من ا

وقررت لها مجموعة من العقوبات واقتصر هذا القانون على األفعال الموصوفة جنحا ومخالفات دون أن 

يتضمن أحكام خاصة باألفعال الموصوفة جنايات، وعلى سبيل المثال ال الحصر في الجنح نصت 

مة البيئة أو أحد عناصرها ،و في باب المخالفات مجموعة من المواد على العقوبات التي تمس بسال

                                                           

المقترحة  والحلول الجزائرية التشريعات في للبيئة الجنائية الحماية إشكاالت"الدح،  لزهاري المالك النحوي، عبد مختار سليمان) 1(
  .217.، ص  2019االمارات العربية المتحدة، يونيو ،1العدد، 16المجلد ،القانونية للعلوم الشارقة جامعة مجلة، "لمجابهتها

  .المتعلق بحماية البيئة 10-03من القانون 93و 90، 84، 82، 81المواد ) 2(
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تضمنت مجموعة من العقوبات لكل مخالفة ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة ذات الصلة بالمسائل 

 .)1( البيئية

 قرار بتاريخ 300285 رقم ملف والمخالفات الجنح غرفة العليا المحكمة به قضت ما هذا

 معاقب عليهما جريمتان الغابية األمالك في أشجار وغرس طعق مبدأ جاءت حيث، 2005/06/08

 12 /84 قانون من 79 - بالمادة وليس)2( الخاص يقيد العام أي العقوبات قانون من 78386 بالمادتين

 .)3(للغابات العام النظام المتضمن

 عليها لمنصوصباألحكام ا المساس دون": أنه على 82/10القانون  من 46 المادة الصيد قانون ففي    

دج، أو  5000إلى  500من وبغرامة أشهر ستةإلى  شهر من بالحبس يعاقب العقوبات، قانون في

 ".العقوبة تضاعف العود حالة محميا، وفي حيوانا قتل أو جرح من كل فقط العقوبتين هاتين بإحدى

 في ا منجميانشاط مارس من كل يعاقب": أن على10/ 01 المناجم قانون من 189 المادة وتنص -  

 من مالية وبغرامة سنوات أربعإلى  سنتين من بالحبس الدولية بالقانون أو االتفاقيات محمي مكان

 ".دج 50000إلى  دج 10000

 في الغابية الثروة لحماية عقابية نصوص عدة وردت الغابات بحماية المتعلق 84/12 رقم القانون وفي -

 كل دج 4000إلى  2000 من بغرامة يعاقب": أنه على همن 72 المادة وتنص 588إلى  72 من المواد

 .األرض سطح عن متر واحد يبلغ علو على سم 20 عن دائرتها تقل أشجار قطع أو قلع من

خمس سنوات  من أقل منذ طبيعية بصفة زرعها أو غرسها أو نبتت تم قد األشجار كانت إذا أما

 ".)4(سنةإلى  شهرين من بالحبس الحكم ذلك عن فضال يجوز تضاعف، فإن الغرامة

 ةالبيئ قانون بموجب والعقاب التجريم: ثالثا

 لحماية البيئة جزائري قانون أول بموجب للبيئة الجزائية الحماية على الجزائري المشرع نص لقد

 على يعاقب كان والذي الشامل، بمفهومها البيئة حمايةإلى  يهدف كان الذي 83/03 رقم القانون وهو

إلى  27 من المواد في الطبيعة بحماية المساس على فيعاقب البيئة على إعتداءات تشكل التي الجرائم

 هذا تضمن ، كما129إلى  122  من المواد في المضار من الحماية مخالفات على أيضا ، ويعاقب30

 ىوأخر  أصلية عقوبات من األفعال لتلك المقررة الجزاءات األفعال من العديد تجريمإلى  إضافة القانون

                                                           

  .والتنمية المستدامة متعلق بحماية البيئةال 10-03من القانون  86، 83المواد ) 1(
  2005/06/08.قرار بتاريخ 300285 رقم ملف والمخالفات الجنح غرفة الجزائرية العليا المحكمة) 2(
  .133بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .134المرجع، ص نفس بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، ) 4(
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 البيئة بحماية المكلفين والمفتشين المدنية الحماية وأعوان البيئة، حماية شرطة بموجبه أونشأت تكميلية،

  .)1( 135و 134 المواد في

 التطبيق، مستوى على أحكامه فعالية عدم حيث ، من83/03 رقم البيئة لقانون نقد من وجه ما ورغم    

 البيئة، حماية نطاق في الجزائري رع المش جانب من تجاهلها يمكن ال وخطوة بإرادة عربية تعد أنها إال

 ومواكبته إستجابته عن وكذا مخاطر، من البيئة له تتعرض الجزائري لما المشرع استشعار عن تنم كما

 على وقدرتها ثباتهاإلى  تؤدي وأصول بجذور تتسم أن يتعين المثلى الجزائية فالحماية الحماية، لمتطلبات

 .)2(حماية من العصر متطلبات يواكب بما للتطور قابليتها عن فضال غرضها، تحقيق

 البيئة األخطار تفاقم بعد خاصة البيئة، حماية مجال في للتطور الجزائري المشرع من ومواكبة هذا   

 ،03/10 رقم أصدر القانون والنباتية، الحية والكائنات اإلنسان حياة على مباشر والغير المباشر وتأثيرها

 بموجبه ألغى والذي المستدامة، في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 2003 جوان 19 في رخالمؤ 

 )3(الجديد الطرح يواكب أن،03/10 رقم القانون خالل من المشرع حاول إذ 83/03 رقم القانون أحكام

إطار في  البيئة حماية مفهوم وهو )األولى األرض قمة( نيرواج دي ريو بموجب إعالن كرس الذي

 البشر يقع": أنه على تنص التي ديجنيرو ريو إعالن من األولى المادة في ورد والذي التنمية المستدامة،

 مع وئام في ومنتجة صحية حياة يحيوا أن حقهم ومن المستدامة، بالتنمية المتعلقة اإلهتمامات صميم في

 ."الطبيعة

 أفرد إذ؛ البيئية الجرائم طياتها في تناولت التي القوانين مجموعة رأس، على 03/10 رقم القانون ويعد    

 81 المادة من مادة 29 تضمن والذي الجزائية األحكام عنوان تحت السادس الباب وهو كامال بابا لها

 .)4( البيولوجي بحماية التنوع المتعلقة العقوبات منه األول الفصل تضمن إذ منه، 110 المادةإلى 

 من مالية وبغرامة أشهر ثالثةإلى  أيام 10 من بالحبس يعاقب": أنه لىع 81 المادةوجاء في        

 ضرورة أو أساء دون تخلى من كل فقط، العقوبتين هاتين دج، أو بإحدى 50000إلى  دج 5000

 ".قاس لفعل العلن أو الخفاء، أو عرضه في أليف أو داجن أو محبوس، حيوان معاملة

                                                           

  .95السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 1(
القانون  المصرية للجمعية السادس األضرار بالبيئة، المؤتمر مجال في والجزاءات الجنائية المسؤولية ملحة، مشكالت بن الغوتي) 2(

  .208، ص 1993العربية، القاهرة،  النهضة المؤتمر، دار أعمال الجنائي، مجمع
  .المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية لمتعلقا، 03/10 القانون من 113 المادة) 3(
  .المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية ، المتعلق03/10القانون  من 40 المادة) 4(
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 عليه أعاله، المنصوص ترخيص على الحصول وند يستغل: شخص كل العقوبة بنفس ويعاقب

 مؤسسة ببيعها أو إيجارها أو عبورها أو يشتغل ويقوم أليفة غير أصناف من الحيوانات لتربية مؤسسة

 ."المجلية أو األجنبية الحيوانات من حية أصناف لغرض

 2010 جانفي25بتاريخ /2010    9880رقم الفرنسية تولوز محكمة قضت، الموضوع هذا وفي

 على التعدي أساس على إدانته فتم محمية منطقة في مخيمه إقامة وتم مقطورة تراسيا من سيارة بتوقف

  .)1(يورو 6000 بعقوبة وتم المحمية واألضرار بالحيوانات المنطقة

وما يستخلص من تصفح التشريعات الخاصة بحماية البيئة عموما وفي التشريع الجزائري على وجه   

النصوص الجزائية الواردة في القوانين المتفرقة والقانون المتعلق بحماية البيئة في إطار  التحديد نجد أن

التنمية المستدامة لم تعد كافية لتغطية المساس واالنتهاكات المسجلة على البيئة وعناصرها ،ذلك أن 

وبات إصدار قانون للعقإلى  هناك نصوص أخرى حديثة جاءت بعده ومن ثم استوجب األمر الرجوع

البيئية خاص يتماشى وخصوصية الجرائم البيئية حتى يسهل األمر على الجهات القضائية  وتكون 

إجراءات المتابعة والمحاكمة ظاهرة ال غبار عليها، ويمًكن القاضي من الخوض في المادة البيئية دون 

س على الجرائم خوف من غموض النص أو عدم تطابقه مع الواقعة محل الخصومة، وستبعد بذلك  القيا

المشابهة وتساهم النصوص المدرجة وفقا للمقاييس والتطورات العلمية البيئية في رفع مستوى الحماية 

 .للعناصر البيئية وآليات إسناد المسؤولية الجزائية للمخالفين ألحكامها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .137بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
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  الثاني المبحث

 بيئيةال جريمةلا متابعةلبحث و المكرسة  والهيئات اإلجرائية األحكام

 كثيرا فإنها ثم ومن العصيان أو اإلمتثال، من تمكنه إرادة حرة إنسان كلإلى  السلوك قوانين توجه

 إحترام قواعده يكفل مادي بجزاء القانون تزويد بالضرورة يستتبع الذي األمر للمخالفة، عرضة تضحى ما

 في جزاءاتها تتمثل التي قاألخال وقواعد الدين كقواعد األخرى السلوك قواعد من غيرها عن ويميزها

 .للمخالف الناس وازدرائهم إستنكار الضمير، أو في تأنيب أوفى األخروي، العقاب أو الثواب

 اإلدارية والجزاءات التقليدية العقوبات من مزيج توظيفإلى  التشريع في الغالب اإلتجاه ويذهب   

 .التلوث من البيئة ايةحم قوانين أحكام مخالفة على للعقاب واحد نظام في والمدنية

 دعامتين على يقوم البيئة تلويث جرائم بشأن المطبق العقابي النظام أن عامة بصفة القول ويمكن  

 والحيلولة اإلجرام من النوع هذا مكافحةإلى  تهدف التي الجنائية الجزاءات األولى الدعامة تمثل رئيسيتين،

 الجزاءات الثانية الدعامة وتمثل لها، بالتبعية أخرى ئمجرا لوقوع مقدمة المرتكبة الجريمة تكون أن دون

 .مدنية وأخرى إدارية جزاءات تضم التي الجنائية غير

 الثاني المبحث أما ومتابعتها البيئية الجرائم معاينة عنوان تحت جزئينإلى  الجزء هذا قسمنا هنا ومن   

 .الجنائية الجزاءات

 ومتابعتها البيئية الجرائم معاينة: األول المطلب

 هيأت طريق عن الجريمة مكان في القائمة حالة واثبات مشاهدة البيئية الجرائم بمعاينة يقصد

 الجانب جانبين من الموضوع دراسة علينا يجب األخيرة هذه على الضوء تسليط وقصد قانونا مخولة

 وكيفية لهم المنوطة المهام هي وما الجرائم هذه بمعاينة المكلفون األشخاص هم من يتناول الذي األول

 مباشرة وكيفية البيئية، الجرائم بشأن العمومية وى الدع تحريك يتولى من أخر جانب ومن متابعتها

 .)1(البيئة حرمة إنتهاك حالة في القانون بتطبيق تطالب ومن المجتمع بإسم العمومية الدعوى

 الثاني الجريمة البيئية أما معاينة ولاأل في تناولنا حيث فرعينإلى  المبحث قسمنا المنطلق هذا ومن    

  .األخيرة هذه االلجريمة البيئية نظرا لخصوصية لمتابعة تعرضنا

  

  

 

                                                           

  .204مرجع، ص بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، نفس ال) 1(
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 البيئية الجرائم معاينة: األول الفرع

 وانما جزائيا المسؤولين األشخاص وتحديد بها الضارة األفعال تجريم عند تقف ال البيئة حماية إن

 هدفه فعال رقابة جهاز بتوفير إال ذلك يتأتى ال الجرائم هذه قمعإلى  تهدف جزائية آليات وضعإلى  تمتد

 .للعدالة أصحابها وتقديم ومعاينتها اإلعتداءات هذه عن البحث

 بها تتعلق التي واألشياء الجريمة مكان في القائمة حالة واثبات مشاهدة البيئية الجرائم بمعاينة يقصد   

 يتعلق ما كل إثبات هي أخرى وبعبارة بها صلة لهم اللذين األشخاص عن والتحري البحث تفيد كما

  .الجريمة بماديات

 الجرائم بضبط المكلفون بان يتضح 11 / 03 البيئة قانون من 111 المادة لنص بالرجوع و

 ذو وهم الجزائية اإلجراءات قانون في إليهم المشار القضائية الشرطة وأعوان ضباط :نوعان البيئية

االلجريمة  في القضائي يختصون الضبط صفة القانون منحهم الجرائم، وموظفون لك في عام اختصاص

 .)1(التخصيص وجه البيئية على

 اإلختصاص ذوي الجريمة البيئية بإعتبارهم معاينة القضائية للضبطية الجزائري المشروع خول قدف   

 ألشخاص الجريمة عن لبحثا في مؤهلين لألشخاص خول كما، )2( الجرائم عن والتحري البحث في العام

 الجريمة البيئية وفي لمعاينة المؤهلين األشخاص األول، فرعال في نتطرق لذا خاصة، لقوانين وفقا مؤهلين

 .األشخاص بهؤالء المنوطة المهامإلى  الثاني فرعال

 البيئة جرائم لمعاينة المؤهلين األشخاص: األول الفرع

 المتعلقة المخالفات لمعاينة المؤهلين األشخاص حددت بالبيئة المتعلقة التشريعية النصوص إن

 نجد العام اإلختصاص ذوي القضائية الشرطة ضباط جانب فإلى ،تخصصه مجال حسب كل بالبيئة

 ومحافظي البيئة مفتشي أساسا منهم الخاصة للقوانين طبقا الجرائم هذه لمعاينة مؤهلين أخرى أشخاص

 .الخ...التجارة مفتش العمل، مفتشإلى  باإلضافة العمران وشرطة الغابات

العام  اإلختصاص الجريمة البيئية ذوي لمعاينة المؤهلين لألشخاص ىاألولنقطة ال في فنتطرق

  .)3(الخاص اإلختصاص الجريمة البيئية ذوي لمعاينة المؤهلين لألشخاص ةالثاني وفي

 

                                                           

  .294، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
البيئية، دار  التشريعات نطاق في واإلثبات القضائية بالضبطية المتعلقة المشكالت للبيئة اإلجرائية محمد، الحماية مصطفى أمين) 2(

  .81، ص 2012للنشر،  الجديدة الجامعة
  .205رجع السابق، ص بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، الم) 3(
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   امالع اإلختصاص الجريمة البيئية ذوي لمعاينة المؤهلين األشخاص: أوال

 الجزائري العقوبات قانون في الواردة جرائمال كل لمعاينة المؤهلين األشخاص من القضائية الضبطية تعتبر

 األشخاص حدد ولكن القضائية الضبطية يعرف لم الجريمة البيئية والمشرع فيها بما له المكملة والقوانين

 على والتحري والبحث األدلة جمع نم بهم المنوطة، والمهام الوظائف وحدد الصفة هذه له تمنح الذين

  ،وهمكالتالي)1( مرتكبيها على القبض والقاء الجرائم

�ا�� ض�� �� ا�����ص ا	��م ذات ا	����� ا	����� دور .1� ا	����� ا	

 القضائية الضبطية أعوان وكذلك القانون بمقتضى الصفة هذه لهم تمنح القضائية الشرطة ضباط

اإلجراءات  قانون من 15 المادة حددتهم القضائية الشرطة وضباط لضبطيةا أعمال ببعض يقومون الذين

 :وهم الجزائية

 .البلدية الشعبية المجالس رؤساء -

 .الوطني الدرك ضباط -

 .الشرطة محافضوا -

 .الشرطة ضباط -

 سلك في سنوات ثالث األقدمية لهم تكون الذين الوطني الدرك ورجال الوطني الدرك في الرتب ذوى -

 ومفتشوا الدفاع، العد ووزير عن وزير صادر قرار مشترك بموجب تعينهم تم قد ويكون الوطني لدركا

 العمل لهذا عينوا قد ويكونون األقل على سنوات ثالث مدة وظيفتهم في قضوا الذين الوطني األمن

 .ووزارة الداخلية الوزارة العدل عن صادر قرار مشترك بموجب

 قرار مشترك بموجب خصيصا تعينهم تم الذين العسكري األمن لمصالح نالتابعي الصف وضباط ضباط- 

  .العدل ووزير الدفاع وزير بين

 وضباط ضباط مهمة تنحصرأنه  على)2(اإلجراءات الجزائية قانونمن  مكرر 15 المادة ونصت

 في ليهاع المنصوص والمعاقب الدولة بأمن الماسة الجرائم في لألمن العسكرية للمصالح التابعين الصف

 للمصالح التابعين الصف وضباط ضباط صالحيات عن للحديث مجال الأنه  العقوبات، بمعنى قانون

 االعتداء كجريمة الدولة بأمن الماسة البيئية الجرائم بشأن إال البيئية الجرائم ضبط مجال في العسكرية
                                                           

سعود،  الملك جامعة واالتفاقية، مطابع الوطنية األنظمة في تأصيلية دراسة البيئة سالمة، القانون حماية ريم الك عبد أحمد) 1(
  .55، ص 1997، السعودية

يعدل  2017ة مارس سن 27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28مؤرخ في  17/07رقم بموجب القانون  المادة هذه أضيفت) 2(
، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8الموافق /ه1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155ويتمم األمر رقم 

  .2017"�رس 28ا	*�درة )�  20 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد
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 المياه ض أو باطنها أو فياألر  الجو أو في في مواد أو تسريبها إدخال طريق عن البيئي المحيط على

 مكرر 87 المادة في عليها المنصوص الطبيعية اإلنسان أو الحيوان أو البيئة صحة تهدد التي اإلقليمية

 .العقوبات قانون من

 اإلجراءات الجزائية قانونمن  12 المادة نصت فقد القضائية الشرطة ضباط اختصاص عن أما

 وجمع العقوبات قانون في المقررة الجرائم عن بحث والتحريال مهمة القضائية بالشرطة تناطأنه: على

  ".قضائي تحقيق فيها يبدأ لم مادام مرتكبيها عن والبحث عنها األدلة

 فيختص العقوبات قانون في عليها المنصوص الجرائم ضمن من هي البيئية الجرائم أن وباعتبار

 هؤالء يتولى الجرائم عن والتحري البحث لسلطة إضافة .عام اختصاص القضائية الشرطة ضباط بها

 .)1(االبتدائية التحقيقات وٕاجراء االستدالالت البالغات والشكاوى، وجمع تلقي مهمة

 الجمهورية وكيل يبلغوا وان بأعمالهم محاضر يحرروا أن القضائية الشرطة ضباط على يتعين

 التنويه بعد يحررونها التي لمحاضرا بتقديم هؤالء يلتزم كما، )2(علمهمإلى  تصل التي بالجنايات والجنح

 المضبوطة واألشياء بها المتعلقة والوثائق المستندات تقديم لمحررها، وكذا القضائي الضبط صفة عن

  .)3(المختصة المحكمة لدى الجمهورية وكيلإلى  وٕارسالها

   القضائية الضبطية أعوان. 2  

 :ما يليفي المتمثلين القضائية ضبطيةال أعوان الجزائية اإلجراءات قانون من 19 المادة حددت

 العسكري األمن مصالح يالدرك، مستخدم الوطني، رجال الدرك في الرتب ذوي ،الشرطة مصالح موظفوا

 .القضائية الضبطية صفة لهم ليست الذين

 حدود في القضائية الضبطية مهام ببعض المؤهلون اإلداريون واألعوان الموظفونإلى  باإلضافة

 اإلجراءات الجزائية قانون من 21 مادة في إليهم المشار األعوان هؤالء بين ومن القانون مله يخوله ما

 .)4(األراضي وحماية الغابات مخالفات معاينة في المختصين التقنيون األعوان وهم

 والتحري البحث في يمكن القضائية الضبطية لرجال الممنوعة السلطات في النوعي إلختصاصاو 

 تلقى جانبإلى  ،)5(البيئية الجرائم فيها بما له المكملة وقوانين العقوبات قانون في ررةالمق الجرائم عن

 لمعاينة للمؤهلين موكولة المهام غير وهذه النظر تحت والوضع والقبض األدلة وجمع والبالغات الشكاوى
                                                           

  .���7ن ا�56اءات ا	�&ا��� ا	��2ل وا	���/ ". 17 ا	��دة: أ�,�) 1(
  .���7ن ا�56اءات ا	�&ا��� ا	��2ل وا	���/ ". 18ا	��دة  :أ�,�) 2(
  .296، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 3(
  .206بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 4(
  .���7ن ا�56اءات ا	�&ا��� ا	��2ل وا	���/ ". 20 ا	��دة: أ�,�) 5(
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 تحت المتهمين أو وضعهم على لهم القبض يمكن ال حيث الخاص اإلختصاص الجريمة البيئية ذوي

  .النظر

 وظائفهم، فيها يمارسون التي اإلقليمية الدائرة في والتحري والبحث األدلة بجمع هؤالء ويعمل

 دائرة كاملإلى  يمتد حيث اإلستعجال حالة في القضائية للضبطية المحلي اإلختصاص يمتد أن ويمكن

 القضائية شرطة ضباطب األمر تعلق إذا الوطني، براالت كاملإلى  ويمتد القضائي المجلس إختصاص

 .)1(العسكري لألمن

 القضائي الضبط ض مهامبع مله المناط الموظفون واألعوان .3

 مهام بعض القانون منحهم الذين الموظفون واألعوان التشريع نفس من 21 المادة حددت

 لغاباتا في المختصون والتقنيون الفنيون واألعوان والمهندسون األقسام رؤساء: وهم القضائية الضبطية

  .واستصالحها ي األراض وحماية

 وجميع الغابات والصيد قانون جنح ومخالفات ومعاينة والتحري البحث مهمة هؤالء يتولى

 األشياء تتبع مهمة يتولون كما ،)2( محاضر في خاصة، وٕاثباتها بصفة فيها عينوا التي التشريعات

 .)3(الحراسة تحت إليها ووضعها تنقل التي األماكن في وضبطها المنزوعة

 وكيلإلى  بها متلبس جنحة في يضبطونه شخص كل باقتياد هؤالء يلتزم البيئة وفي إطار حماية

 العمومية القوة مساعدة طلب لهم ،كما تهديدا لهم بالنسبة تشكل المجرم مقاومة كانت إذا إال الجمهورية
 رؤساء مساعدة طلب ضائيةالق الشرطة التحقيق وضباط ي وقاض الجمهورية لوكيل كذلك ويجوز ،)4(

  .)5(واستصالحها األراضي وحماية الغابات في المختصون والتقنيون الفنيون واألعوان والمهندسون األقسام

  .)5(واستصالحها

 الخاص االختصاص الجريمة البيئية ذوي لمعاينة المؤهلين األشخاص: ثانيا

 ألحكامه خةالصار  اإلنتهاكات لمعاينة المؤهلين األشخاص حددت البيئية التشريعات كل   

 مجاالت في كلهم الخاصة القوانين حددتهم وقد القضائية، الشرطة جانبإلى  مهامهم يمارسون والذين

  .تخصصهم

                                                           

   .296 ، صالمرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
  .���7ن ا�56اءات ا	�&ا��� ا	��2ل وا	���/ ". 21ا	��دة : أ�,�) 2(
  .���7ن ا�56اءات ا	�&ا��� ا	��2ل وا	���/ ". 22 ا	��دة: أ�,�) 3(
  .���7ن ا�56اءات ا	�&ا��� ا	��2ل وا	���/ ". 23 ا	��دة: أ�,�) 4(
  .297-296، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 5(
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 اإلدارات وأعوان الموظفون يباشر": على الجزائية اإلجراءات قانون من 27 المادة نصت وقد

األوضاع  وفق خاصة انينقو  بموجب بهم تناط التي القضائي الضبط سلطات بعض العمومية والمصالح

 ".القوانين بتلك المبينة الحدود وفي والقوانين

 الموظفين واالعوان لبعض البيئية التشريعات منحت القضائية الضبطية على الضغط تخفيف بقصدو    

  .البيئية الجرائم ومعاينة البحث صالحية إليهم فيخول القضائي الضبط مهام بعض

 البيئة قانون في مهإلي االلجريمة البيئية المشار بضبط المكلفون ألشخاصا.1    

 المتعلق 03/10 قانون بموجب البيئية الجرائم معاينة أساسا لهم المخول البيئة مفتشي جانب فإلى

 شرطة منهم البيئية الجرائم لمعايني والكبير الهائل العدد المستدامة، نجد في إطار التنمية البيئة بحماية

 ساوحر  العمل ومفتشي العمران، مفتشي العمران، البحري، وشرطة الصيد مفتشي جم،المنا شرطة البلدية،

 قانون في المشرع إستحدث كما المدنية، الحماية وأعوان الجمارك وأعوان الموانئ سراوح الشواطئ

 عليها المنصوص البيئة مخالفات ومعاينة للبحث كلهممؤهلين يعتبر واللذين المياه شرطة بالمياه المتعلق

 وهم البيئية الجرائم معاينة مهمة له أتيح جهاز أهمإلى  المطلب هذا في وتتطرق الخاصة، القوانين وفق

  .الجرائم لهذه المعاينين بعضإلى  نتطرق كما البيئة، مفتشو

 المستدامة في إطار التنمية البيئة حماية المتضمن 10 / 03 القانون من 111 المادة أشارتوقد 

إلى  إضافة" :يلي ما فيها فجاء البيئية المخالفات البحث ومعاينة إليها المخول يئاتاله من مجموعةإلى 

 سلطات الجزائية، وكذا اإلجراءات قانون في إطار أحكام العاملين القضائية الشرطة وأعوان ضباط

 ينةوبمعا بالبحث للقيام به، يؤهل المعمول التشريع بموجب لهم المخولة في إطار الصالحيات المراقبة

 :  )1(القانون هذا أحكام مخالفات

 الجزائية، اإلجراءات قانون من يليها وما 21المادة  في المذكورين الموظفون واألعوان �

  البيئة، مفتشو �

  ، بالبيئة المكلفة لإلدارة التقنية األسالك موظفو �

 المدنية،  الحماية وأعوان ضباط �

 ، البحرية الشؤون وا متصرف �

 ، الموانئ ضباط �

  الشواطئ، لحراسة الوطنية المصلحة أعوان �

                                                           

   .03/10ا	����ن  ". 111 ا	��دة ". ةا	��8: أ�,�) 1(
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 الوطنية،  البحرية السفن قواد �

 البحرية،  اإلشارة مصلحة مهندسو �

 للدولة،  التابعة البحار علم سفن قواد �

 البحار،  وعلوم العلمي والتقني البحث بمعهد التقنيون األعوان �

  .الجمارك أعوان �

 البحر بحماية المتعلقة األحكام اتمخالف عن بالبحث الخارج في الجزائريون القناصلة ويكلف

 .المعنيين والوزراء بالبيئة المكلف للوزير المخالفات، وٕابالغها هذه مرتكبي لكشف المعلومات كل وجمع

 البيئة لحماية الوطنية الوكالة لدى عمل موقع في البيئة حماية مفتشو يوضع: البيئة مفتشو .1

 لنهمة حاملين يكونون أن ويجب محلفين يكونونو  بالبيئة المكلف الوزير وصاية تحت ويفوضون

 .بالبيئة المكلف الوزير من بمقرر المحلية الجماعات مستوى في ويعينون تفويضهم

 يمفتش القانون هذا وجنح مخالفات لمعاينة يؤهلأنه  على الجزائري البيئة قانون أحكام نصت وقد    

 في عليها منصوص هي التي تلك يها أو حتىعل نص التي بالجرائم األمر تعلق سواء البيئة، وهذا

 .)1(بالبيئة تهتم التي التنظيمية القوانين أو النصوص

 :ما يليب مكلفون فهم البيئية الجرائم لمكافحة جهاز أهم بوصفهم البيئة فمفتشي

 األرضية الحية مجاالت كل وفي البيئة حماية مجال في التنظيمية النصوص تطبيق على السهر -

 .التلوث أشكال جميع من وهذا البحرية لهوائية،ا الجوية،

 .به المعمول للتشريع المصنفة المنشأة مطابقة مراقبة مدى -

 الكيماوية كالمواد خطيرة مواد فيها المستعمل لمراقبة النشاطات المختصة مصالح مع والتشاور التعاون -

 .واإلضرار التلوث مصادر ومراقبة جميع والمشعة

تفتيش أو  عملية كل بعد تقارير ووضع البيئي المجال في وتدخالتهم نشاطهم عن ويةسن حصيلة إعداد -

 يحرر أن مهامهم فإن لهم وفي إطار أداء المعنيين والوالة بالبيئة المكلف الوزيرإلى  وترسل تحقيق

 )2( .البطالن طائلة تحت باألمر المعنيإلى  المحاضر هذه وترسل عاينوها التي بالمخالفات ومحاضر

 النوعي للسلك المرسمون والتابعون الضباط القضائية الضبطية بصفة يتمتع: الغابي الضبط رجال. 2

 في ورد ما وهو بالغابات المكلف العدل والوزير وزير من مشترك قرار بموجب والمعينون الغابات إلدارة

 .الغابات قانون من مكرر 62 المادة نص
                                                           

  .296، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
   .209بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
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 الغابات الدارة النوعي للسلك التابعون الصف وضباط الضباط القضائي الضبط أعوان من يعد و

 .أعاله المذكورة مكرر 62 المادة نص تشملهم لم الذين

 الغابات لقانون الجنح والمخالفات أن المعدل والمتمم الغابات قانون من 66 المادة تنص كما

 النوعي للسلك ونالتابع واألعوان القضائية الشرطة وأعوان ضباط قبل من ومعاينة بحت موضوع تكون

 .الغابات إلدارة

 القضائية الشرطة مهام ببعض اإلجراءات الجزائية قانون لنصوص طبقا الغابات رجال يقوموبهذا 

 بواسطة للغابات العام القانون ضد تحدث التي والمخالفات الجنح ومعاينة والتحري بالبحث يقوم حيث

  .)1(عملهم أماكن في المحاضر تحرير

 :يلي ما اإلقليمي في إطار تعينهم الغابات رجال يمنعإلى أنه  اإلشارة وتجدر

 .أخرى منتوجات باألخشاب أو أي الخاصة يداتزاالم في المشاركة .1

 .مباشرة مباشرة أو غير بطريقة األخشاب تجارة .2

 .تجاري محل ملكية .3

  .أخرى بأشياء إصطادوها أو مبادلتها التي ئدراالط بيع .4

 :مايلي الواجبات من يعتبر ذلكإلى  وباإلضافة   

 .اليمين أداء .1

 الميدان هذا في المتبع الرتب لنظام طبقا به والمعمول) الوصاية ( اإلداري للسلم والخضوع اإلنضباط .2

 .إلخ...الفصل أو الطرد الترقية اإلنذار، التوبيخ،: اإلنضباط تخص اإلجراءات التي وأهم

 والدفتر الشارة الرسمي أو حمل الزي يرتدي أن بدوريات القيام أثناء الغابات رجال على ويجب

 أثناء ضروري أمر يعتبر المطرقة إلستعمال بالنسبة للخدمة وسالح القياس شريط وحمل والمطرقة اليومي

 .العادية أو اإلستثنائية بالدوريات القيام

 شارةاإل األخيرة هذه وتتضمن بتصديرها قاموا التي المحاضر كل تسجيل في اليومي الدفتر ويستعمل    

 .المجهولين ضد المخالفات وتحديد المقطوعة وكذلك والمكسورة المجذورة األشجارإلى 

 يقومون التي العمليات كل وتسجيل الغابية بالمنتجات الخاصة الرخص كل تسجيل يجب وكذلك

 والجدير الزمني وتوقيعها الدوريات إليها تنتقل التي األماكن وتسجيل أشغال أو لقاءات سواء بها

بزيارات  الغابات رجال يقوم أن نوفمبر شهر غايةإلى  ماي شهر من الممتدة الفترة خاللأنه  مالحظةبال

                                                           

  .294، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
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 كل وتدوين وتاريخها الزيارة وساعة األبراج المتفقدة هذه أسماء تسجل أن ويجب المراقبة جألبرا متكررة

 .)1(اليومي الدفتر في ذلك

 أثناء محلف موظف الحظ إذا ما حالة فيف والمعاينة للبحث طرق الغبي الضبط رجال ويتبع

 وقفإلى  المؤدية العناصر كل على البحث عليه يجب مخالفة هناك أن العادية أو االستثنائية الدوريات

 .)2(بالمعاينة عنه يعبر ما وهذا الجاني،

 األدوات وحجز المخالفة إرتكاب وموقع مكان بدقة تحديد تتطلب جريمة أية ومعاينة

 نتائج ويضع فيه يجسد محضر تحرير وأخيرا وجدوا إن الشهود عن والبحث الالزمة دلةواأل المستعملة

 : في المتمثلة والوقائع البيانات جميع تدوين يجب المحضر تحرير وعند تحرياته

 .فيها تمت التي الزمنية والظروف وطبيعتها المخالفة أو الجريمة وصف .1

 .الجاني ومهنة ولقب واسم بدقة المخالفة موقع .2

 .والشركاء الفاعلين عدد تحديد .3

 .الشهود إقامة وأماكن أسماء بيان .4

 :فيه يذكر أن فيجب الحجز على المحضر إحتوى إذا ما حالة في أما

 .الحجز وسبب تاريخ �

 .المخالفة مرتكب طرف من بيان أو الحجز توقيع �

 .بالحجز قام الذي الموظف إقامة ومحل ورتبة ولقب إسم بيان �

 .)وعددها وكميتها نوعيتها( لمحجوزةا لألدوات دقيق وصف �

 .العملية لحضور الوصف واستدعاءهم أثناء المخالفة مرتكبي حضور �

 .المحضر غلق وساعة المحضر تحرير مكان تحديد �

 يقوموا أن لهم يمكن اليمين، أدوا الذين الغابات والتحقيق فإن رجال البحث أعمال يخص فيما أما

 األماكن غايةإلى  المنزوعة العناصر متابعة لهم يمكن حيث ةالمخالف عناصر عن والبحث بالتحقيق

 مسبقة لرخصة فيخضع والمخازن والعمارات والمستودعات والورشات المنازل دخول أما فيها، المخزونة

 حالة في أما ليال الثامنة بعد وال صباحا الخامسة قبل تكون ال ، كذلك فإن الزيارات)3(العامة النيابة من

 الشرطة الجمهوري أو ضباط وكيل أمام وتقديمه الجاني بتوقيف للقيام مؤهلون الغابات لفرجا التلبس

                                                           

   .210ص ، السابق بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع) 1(
  .298، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 2(
   .210ص ، السابق بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع) 3(
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 رجال يحرر بالسالح، كالتهديد خطورة تشكل مع لألوامر االمتثال الجاني رفض حالة وفي القضائية،

 عةللمتاب جمهورية وكيلإلى  المحضر يرسل ثم للعصيان اإلشارة مع جاني كل فيه يدان محضر الغابات

 في والقرارات الصادرة باألحكام المحلية الغابات إدارة تبليغ القضائية السلطات على ويستوجب القضائية

 )1( .الصدد هذا

 هؤالء فيلتزم )2( الصيد قانون أحكام مخالفة لمعاينة الصيد شرطة الصيد قانون نشأأ: الصيد شرطة .3

 موضوع الصيد وآالت منتوجات بحجز مقيامهإلى  إضافة عاينوها التي مخالفات محاضر بتحرير

  .المختصة القضائية الجهةإلى  إرسالها مع المخالفة

 الضبط رجال يعيق أو يمنع فعل أيا جرمت قد البيئية التشريعات مختلف انإلى  اإلشارة جدرتو 

 .الخاص االختصاص ذوي العام أو من االختصاص ذوي من كانوا سواء القضائي

 ألف خمسون قدرها وغرامة اشهر6 لمدة الحبس عقوبة على البيئة نقانو  من 107 المادة فنصت

 ومعاينة بالبحث المكلفون األعوان يمارسها التي المراقبة عمليات مجرى أعاق من كل على جزائري دينار

  .)3(البيئة قانون أحكام مخالفات

 :ما يليإلى  الصيد بممارسة المتعلقة القواعد تهدف

 .وتنميتها ترقيته على والعمل الصيدلية الثروة على والمحافظة لصيادينوا الصيد شروط تحديد -   

 هذا أحكام في عليها المنصوص والفترات المناطق خارج به عالقة له نشاط صيد أو أي كل منع -    

 .التطبيقية ونصوصه القانون

 النار واطالق قتهاومالح الطرائد والمسماة البر في تعيش التي الحيوانات عن البحث: بالصيد ويقصد   

 .)4(عليها عليها أو القبض

 : اآلتية الشروط يستوفي جزائري مواطن لكل الصيد بممارسة القانون ويسمح    

 .المفعول سارية صيد رخصة حائز يكون أن �

 .المفعول سارية صيد إجازة حائزا يكون أن �

 .للصيادين جمعية في منخرطا يكون أن �

                                                           

  للغابات العام النظام المتضمن 84/12 القانون رقم من 63 المادة) 1(
  .;�	*�� ا	��2�: 07 / 04 ا	����ن ر7/ ".  81و 80ا	��د�9. ) 2(
  .300-299، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 3(

  .216بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 4)
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 الجزائية ومسئوليته صيادا بإعتباره المدنية مسئوليته تغطي المفعول سارية تأمين وثيقة لديه تكون أن �

 .األخرى الصيد النارية أو وسائل لألسلحة إستعماله عن

 وأصناف التكاثر، سريعة وأصناف رئد ا الط وأصناف محمية أصنافإلى  الصيدية الثروة وتصنف    

 حيازة وتمنع الوطني، التراب كامل برع عليها المحمية أو القبض األصناف إصطياد يمكن أخرى، وال

للبيع أو  وبيعها أو شراؤها أو عرضها بالتجول المحمية أو نقلها أو إستعمالها أو بيعها األصناف

 .)1(تحنيطها

 فإنهم مهامهم وفي إطار آداء الصيد قانون أحكام المخالفات، لمعاينة الصيد شرطة إنشاء تم وقد    

 الصيد منتوجات وآالت بحجز قيامهمإلى  إضافة عاينوها التي فاتبالمخال محاضر بتحرير ملزمون

 .)2(المختصة القضائية الجهةإلى  إرسالها مع المخالفة موضوع

 البلديات في خدمة أداء وضعية في البلدية الشرطة موظفو يكون)3(: البلدية الشرطة سلك.4

 وسلك البلدية الشرطة مراقبي سلك دية،البل الشرطة سلك ويشمل بقرار، إقليميا المختص الوالي ويعينهم

 الرئيسيون والحفاظ والمراقبون الرئيسيون والمراقبون البلدية الشرطة أعوان وسلك البلدية الشرطة حفاظ

 المتخذة البلدية األنظمة إحترام على مهمة السهر البلدية الشرطة أعوان لسلك وأوكلت والحفاظ، والحفاظ،

  .النظام حسن ورعاية العامة والنظافة مجال األمن في سيماال اإلدارية في إطار الضبطية

 في والمساهمة قدراتهم، حسب وجه أحسن على بمنصب عملهم المرتبطة الوجبات بتأدية ملزمون وهم   

 قواعد مراعاة السلمية، السلطة عن الصادرة التعليمات وتنفيذ ودية الخدمة مرد لتحسين السلك مجهودات

 وتحسين التكوين نشاطات في والمشاركة السلك في إطار تقاليد إال التصرف قة وعدمبد المقررة اإلنظباط

الدولة  وخدمة بدقة المهني السر على والمحافظة الخدمة تبعات وقبول المعارف المستوى وتجديد

 أن شأنهما الذين من الضغط أو التدخل أشكال من شكل أي من محميين ويكونون بإخالص، ومؤسساتها

 .(4) لمهامهم ديتهمبتأ يخال

 بداية نشاطها جمدت ثم الواليات أمن عبر 1984 سنة منذ متواجدة كانت الفرق هذه: العمران شرطة. 5

 فصيلة أول بإنشاء وذلك الوحدات هذه تنشيط إعادة ثم وزارة الداخلية لتعليمات وتنفيذا 1991 جويلية من

 أفريل شهر من وبداية لها التابعة وائرالد كافة على 1999 عام وتوسيعها العاصمة في 1997 سنة

                                                           

  .بالصيد المتعلق 07/04 القانون رقم من 81و 80تين الماد) 1(
  .217بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
   .القانون البلدية المتضمن10/11القانون  من 124 المادة) 3(
  .القانون البلدية المتضمن 11/10القانون  من 123 المادة) 4(
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وعنابة  قسنطينة وهران،: وهي الكبرى المدن أهم مستوى على الوحدات هذه تنشيط إعادة تم  2000

  .)1(الوطني القطر واليات كل مستوى على 2000 أوت شهر في الفرق هذه بتعميم المخطط هذا وانتهى

 :، فيما يليالبيئة وحماية العمران شرطة وحدات مهام وتتمثل

 العمران مجال في والتنظيمات القوانين تطبيق على المحلية التقنية مصالح مع بالتنسيق السهر .1

 فهي الصدد وبهذا لتدخالتها المنظمة النصوص في إطار تطبيق وٕاحترام المساعدة يد ومد البيئة وحماية

 .به مكلفة

 السهر البيئة وحماية العمراني تطورال مجال في والتنظيمية التشريعية األحكام تطبيق على السهر .2

 البناء أشكال كل منح البناء أشكال لكل البناء رخص فرض واألحياء والتجمعات المدن جمال على

 كل عن المختصة السلطات تبليغ العقارية باإلحتياطات المتعلقة األحكام إحترام على السهر الفوضوي

 يخص فيما عليها المنصوص الملصقات مجال في األحكام إحترام على السهر الفوضوي البناء أشكال

 .الورشات وفتح البنايات

 تحويلأو  العمومي والطريق ضيرالأل الشرعي الغير واإلحتالل الفوضوية البنايات أشكال كل محاربة .3

 .للمخالفين تراإنذا وتقديم الدائم والحذر الحيطة بتوخي السكني أو التجاري اإلستعمال ذو العقار

 المحاضر وتحرير العمومية والصحة والنظافة البيئة على تؤثر التي تزاالتجاو  ظاهرم كل محاربة .4

 .قبةراالم وعمليات بالدوريات الميدان على والسيطرة المعاينة بعد المخالفين ضد

 .اإلعالم وسائل مع التنسيق مع المواطنين لصالح واعالمية تحسيسة حمالت تنظيم .5

 شرطة وحدات تمارس حيث :العمراني مجال في مهامها إنجاز في العمران شرطة عمل تنظيم .6

 ).الوالية البلدية،( صةتمصالح المخال مع التنسيق مع نشاطها البيئة وحماية العمران

 المخالفة إثبات محضر تحرير المؤهل العون على يتعين العمران مجال في مخالفة تسجيل حالة وفي    

 .المختصين لوالئيوا البلدي الشعبي المجلس رئيسإلى  وارساله

 بموظفي اإلستعانة الشرطة عناصر على يجب خاصة تقنية معارف تقتضي التي المخالفات حالة في   

 .)2( اإلختصاص ذوي من

 الجماعات لمصالح التابعة التقنية للمصالح المساعدة يد بمد الوحدات هذه تقوم ،أخرى جهة من    

 اإلخاللإلى  تؤدي أن يمكن التي والقضائية اإلدارية القرارات تنفيذ عند األمنية التشكيالت بوضع المحلية

 .العام بالنظام
                                                           

  .211ص  بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق،) 1(
  .215بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، نفس المرجع، ص ) 2(
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 على تأثير لها التي المظاهر كل محاربة في أساسا الوحدات هذه عمل يتمثل البيئة حماية مجال وفي   

  .والنظافة بالبيئة مساسا للمواطنين أو راحته أو تشكل المعيشي اإلطار

 الجريمة البيئية بمعاينة تتكفل هيئة 159 المادة بموجب 12 /05المياه  ونقان نشأأ: المياه شرطة .6

  .المائية بالموارد المكلفة لإلدارة تابعين أعوان من تتكون ،المياه شرطة عليها أطلق ،)1(المائية

 المادة لنص طبقا الجزائية اإلجراءات ولقانون األساسي لقانونهم طبقا المياه شرطة أعوان ويمارس

 .القانون نفس نم 160

 مهمة المياه القضائية وشرطة الشرطة ضباط يتولىأنه  التقنين نفس من 161 المادة نصت كما

 فيها تثبت محاضر دعداإب يقومون كما ،المياه قانون أحكام مخالفة في والتحقيق البحث والمعاينة

 .)2( المخالفات

للمنشات  الدخول المياه طةلشر  القانون أجاز ومعاينتها المخالفات عن وفي إطار البحث

 القيام بقصد بتشغيلها مالكها أو مستغلها مطالبة لهم أجاز ،كما للمياه العمومية األمالك بعنوان والمستغلة

 .)3( الضرورية الوثائق على االطالع طلب لهم يجوز الالزمة، كما بالتحقيقات

الجمهورية أو  لوكيل للمياه وميةالعم باألمالك المساس بتهمة متلبس كل تقديم المياه شرطة تتولى

 هذه عليهم، ففي خطرا تشكل أن المجرم مقاومة شأن من كان إذا المختص، إال القضائية الشرطة ضابط

 .)4( المخالفة معاينة محضر في المقاومة تثبت الحالة

 بالبيئة تمس التي الجرائم عن البحث والتحري بمهمة في إطار القيام المياه لشرطة يمكن كما

  .العمومية القوة تسخير يطلبوا ان المائية

 وال تجارية أعماال المعدنية المواد استغالل وأنشطة المنجمي البحث أنشطة تعتبر: المناجم شرطة .7

 الخاص للقانون الطبيعية أو المعنوية الخاضعة األشخاص قبل األمن استغاللها أو ممارستها يجوز

 .واالستكشاف المنجمي نجميالم التنقيبإلى  المنجني البحث وينقسم

 وضعية معرفةإلى  تهدف التي العمليةأنه  :المناجم قانون مفهوم في البيئي بالتقييم ويقصد

 :إلى بالنظر مؤسسة أو موقع أو إستغاللهما

                                                           

 المؤرخة الرسمية الجريدة بالمياه، ، يتعلق2005 أوت 4 ل ، الموافقه1426 عام الثانية جمادى في المؤرخ 05/12 رقم القانون) 1(
  .2005 سبتمبر4 ل الموافق /ه1426 رجب 30 في

  .بالمياه يتعلق 12 / 05 رقمالقانون  من 163 المادة: أنظر) 2(
  .بالمياه يتعلق 12 / 05 رقمالقانون  من 164المادة : أنظر) 3(
  .218رجع السابق، بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، الم) 4(
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 من مظهر على أي المستعملة اإلستغالل وطرق وتحليله الممارس النشاط يحدثه قد الذي التأثير قياس.1

 .البيئة مظاهر

 .واإللتزامات التعاقدية والتنظيم التشريع يفرضها التي للمعايير اإلستغالل طرق مطابقة مدى تقدير.2

 اإلجراءات الكفيلة بإعادة إتخاذ ثم الموقع على سابقا الممارس النشاط تأثير حول حوصلة إعداد.3

 المعاييرإلى  نظربال إتخاذها اإلجراءات المتخذة أو المزمع مطابقة من الموقع، أو التحقق إصالح

 .والتعاقدية والتنظيمية القانونية

للجيولوجيا ولمراقبة  الوطنية للوكالة التابعين المناجم مهندسي سلك من المشكلة المناجم شرطة وتنشأ   

 وأكوام وبقايا المعادن المناجم زيارة حق في أساسا المتمثلة القانون لهم خولها مهام يتولون المنجمية

 القانونية، اليمين بتأدية يلزم هؤالء مهامهم أداء سبيل وفي وقت، أي في البحث وورش العوالمق األنقاض

 :هي لهم الموكولة المهام بين ومن

 تلك منجمي السيما بنشاط األمر يتعلق عندما البيئي المجال في واألنظمة القوانين إحترام مراقبة مدى .1

 .والنظافة باألمن المتعلقة

 .المنجمي لواإلستغال مراقبة البحث .2

 والبنايات العمومية والطرق المائية الموارد وحماية المنجمية األمالك على الحفاظ على السهر .3

 .البيئة وحماية المسطحة

 .المنجمي واإلستغالل مراقبة البحث كذلك .4

 كما البيئة حماية لقواعد مخالفة حدث أو عمل بكل بالبيئة المكلفة اإلدارة بإخبار ويقومون .5

 .والمفرقعات واستعمالها المتفجرة المواد مراقبة تسيير مبمها يقومون .6

 الخاصة البيئية - الجرائم صفة معاينة في الهامين األعوان من التعمير مفتشي يعتبر: التعمير مفتشي.8

 ومعاينة للبحث القضائية الضبطية 07/94 التشريعي المرسوم لهم خول إذ التعمير مخالفة بمعاينة

 مرسوم صدر وقد مهامهم، ممارسة عرقلة حالة في العمومية بالقوة اإلستعانة يمكنهم إذ التعمير مخالفات

 للبحث المؤهلين األعوان تعيين وكيفيات شروط يحدد  2006 جانفي 30 في المؤرخ55 /06 رقم تنفيذي

 الفاتالمخ معاينة كيفية على نص كما ومعاينتها، والتعمير التهيئة مجال في والتنظيم التشريع مخالفة عن

يحررها  التي المحاضر أن كما وموضوعية، شكلية شروط من المخالفة محضر يتضمنه أن يجب وما

 المخالف رفض حالة في حتى فيها ورد ما عكس يثبت أنإلى  صحيحة محاضر تعتبر التعمير مفتشي

 نم يهدم رخصة بدون بناء أي إنجاز أن صراحة على ونص التعديل جاء فقد ذلك رغم لكن توقيعه،

 قضائية دعوى رفعت إذا وحتى القضاء،إلى  اللجوء دون البلدي أو الوالي الشعبي المجلس رئيس طرف
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 فإنهم بالتعمير المتعلقة المخالفات عاينوا إذا مفتشي التعمير وهكذا فإن على قرار الهدم، توقف ال فإنها

 72 يتعدى في أجل ال المختصين اولوالي البلدي المجلس رئيسإلى  المحاضر تلك بإرسال ملزمون

  .إقليميا المختصة العامة النيابةإلى  المحاضر  إرسال عن فضال ساعة،

 البيئة جرائمالقائمين على معاينة ب المنوطة المهام: الثاني الفرع

إلى  باإلضافة الجرائم لمعايني األساسية المهام من البيئية الجرائم ومعاينة والتحري البحث تعتبر

  .بشأنها محاضر وتحرير الجرائم هذه تإلثبا األدلة جمع

 للقواعد الرجوع يتعين الجريمة البيئية مما معاينو صالحيات في يفصل لم البيئة قانون أن يالحظ

 الجرائم معاينو فيتولى القضائي الضبط صالحيات حددت التي الجزائية اإلجراءات قانون في العامة

الشكاوى والتبليغات،  يتلقون كما لبيئة أو أحد عناصرهاا تمس التي الجرائم عن البحث والتحري البيئية

 من 101 المادة نصت بالجريمة البيئية وقد الخاصة المحاضر الجريمة، وتحرير حول المعلومات وجمع

 البيئة ومفتشو القضائية الشرطة ضباط يحررها بمحاضر المخالفات تثبت*: على 10 / 03 البيئة قانون

 *.الجمهورية وكيلإلى  الوالي واألخرىلى إ إحداهما ترسل نسختين في

القانون  هذا ألحكام مخالفة كل تثبت*:أنه  على التقنين نفس من 112 المادة وأضافت

 .االثباث في قوة لها محاضر بموجب لتطبيقه المتخذة والنصوص

 وكذلك الجمهورية وكيلإلى  تحريرها من يوم 15البطالن، في أجل  طائلة تحت المحاضر ترسل

  .)1(باألمر المعنيى إل

 البيئية الجرائم عن األدلة وجمع ومعاينة التحري: أوال

 ذوي القضائية الشرطة لضباط وطة من البيئية الجرائم عن والتحري والبالغات الشكاوى تلقي إن

 تفتيش سلطات فيها بما اإلجراءات الجزائية القانون لهم خولها واسعة سلطات لهم لما العام اإلختصاص

 شروط وفق بالجريمة عالقة لها لمستندات أو أشياء حائز أن في يشتبه الذي لشخص السكنية ازلالمن

  .اإلجراءات الجزائية قانون من 47و 45و 44المواد  في المشرع حددها

قانون االجراءات  من 51 للمادة طبقا النظر تحت والوضع القبض إلقاء سلطاتإلى  باإلضافة     

األمر  تعلق إذا األدلة وجمع األولية المعاينات القضائية الضبطية أعمال ضمن كذلك وتدخل الجزائية،

 األدلة منوطة وجمع المعاينات وهذه)2( الشأن هذا في الخبرة بذوي اإلستعانة لهؤالء يمكن فنية بأشياء

 .الخاص اإلختصاص ذوي البيئية الجرائم لمعاينة المؤهلين األشخاص كذلك
                                                           

  .298، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
  .13، ص 2002 الجزائر، هومة، اإلجراءات الجزائية، دار في معراج جديدي، الوجيز) 2(
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أنه  المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10رقم  قانون نم 111 المادة نصت حيث   

 .)1(القانون هذا أحكام مخالفات وبمعاينة بالبحث للقيام يؤهل

 مخالفات هذا تكونأنه  للغابات العام النظام المتضمن 84/12رقم  قانون من 06 المادة ونصت    

لقانون يتم اإلجراءات  طبقا القضائية الشرطة وانوأع ضباط قبل من وتحقيق بحث موضوع القانون

 المخالفات ومعاينة البحثأنه  بالصيد المتعلق 04/07 رقم قانون من 80 المادة نصت كما الجزائية

 ألحكام وفقا القانون هذا في المنصوص عليها ألحكام وفقا القانون هذا في عليها المنصوص لألحكام

 .)2(اإلجراءات الجزائية قانون

 المحاضر تحرير: نياثا

أمرهم  في إجراءات بالمشتبه من ذلك عن يترتب وما والتحري البحث عمليات جميع أن األصل

 تستهدف والجريمة البيئة على يقع اللجريمة البيئية فإن الضرر وبالنسبة محاضر، في تفرغ أو المضرور

 المعاينين يحرر لذا ا،جميع الناس ستهدف وانما معين شخص على يقع ال والضرر بأكمله المحيط

 الضبطية بتعدد الشرطة ضباط محاضر وتختلف الغرض وتتعدد لهذا عدت اللجريمة البيئية محاضر

 .)3(التحقيقات موضوع الجرائم وبإختالف ذاتها حد في القضائية

 .والشكلية الشروط من جملة المحاضر في تتوفر أن ينبغي :المحاضر صحة شروط1 –

 :القانونية أثاره وينتج صحيحا المحضر يكون لكي المشرع يشترط: الموضوعية الشروط – أ

 .المؤهل القضائية أو الموظف الشرطة ضابط إختصاص في داخل موضوعه يكون أن �

 .المجال هذا في والنوى المحلي اإلختصاص تحدد التي القوانين حسب بذلك �

 .الشأن هذا في تهالوظيف القضائية الضبطية رجال مباشرة أثناء المحاضر تحرير يتم أن �

 ومدة حجزهم إستجوابهم مدة بيان األشخاص إستجواب محاضر الخصوص وجه على تتضمن أن �

 .العام اإلختصاص ذوي أي القضائية الشرطة لضباط بالنسبة وهذا .للنيابة تقديمهم وتاريخ

 من ةمجموع يتضمن أن الشكلية الناحية من صحيح المحضر يكون لكي ينبغي: الشكلية الشروط – ب

 واذا الشأن صاحب توقيع يتضمن وأن ،لجريمة البيئيةال المرتكب الفاعل الشخص بهوية المتعلقة البيانات

القضائية أو  الشرطة ضباط وتوقيع وصفة ولقب إسم ذكر وكذلك المحضر ذلكإلى  اإلشارة يجب إمتنع
                                                           

 الشرطة ضباط وأعوانإلى  إضافة: "أنه المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10القانون  من 111 المادة) 1(
 بموجب لهم المخولة المراقبة في إطار الصالحيات سلطات القانون اإلجراءات الجزائية، وكذا في إطار أحكام العاملين القضائية
  ."....القانون هذا أحكام مخالفات وبمعاينة بالبحث للقيام به، يؤهل المعمول التشريع

  .بالصيد المتعلق 04/07 القانون رقم من 80 المادة) 2(
  .15السابق، ص  المرجعمعراج جديدي، ) 3(
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 التي السجالت على تراوالتأشي البيانات هذه بقيد كل إلزامه مع المحضر بتحرير المؤهل الموظف

 .)1(المحاضر في الموجودة القرارات والبيانات من أجل إثبات وذلك يمسكها

 :البيئة الجرائم معايني من المحررة المحاضر حجية2 -

 األخر صنف من اإلثبات قوة حيث الجريمة البيئية من معايني من المحررة محاضر تختلف

 نسبية قانونية قوة اإلجراءات لها في إطار قانون تعمل التي القضائية الشرطة ضباط لمحاضر فبالنسبة

 اإلستئناس أو اإلستدالل سبيل األعلى القاضي بها يأخذ ال لصحتها، القانونية الشروط إستوفت إذا

 اللجريمة البيئية ذوي من المحاضر المحررة تكون نماإ و  ،)اإلجراءات الجزائية قانون من 215 المادة(

 ال وطلبات ووقائع وتصريحات ومعاينة من معلومات تتضمنه لما قضية باتإث قوة الخاص اإلختصاص

  . )2( المتهم طرف بالتزوير من بالطعن إال منها التملص يمكن

 لهذه المحاضر المثبت حجية تبقى بالمناجم المتعلق قانون من 222 المادة عليه نصت ما وهذا

 .)3( العكس إثبات غايةإلى  قائمة المخالفات

 تثبت كلأنه  المستدامة في إطار التنمية بالبيئة المتعلق 03/10 رقم قانونال من 112 لمادةا ونصت   

 هذه اإلثبات وترسل قوة لها محاضر بموجب لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون هذا ألحكام مخالفة

إلى  وكذلك وكيل الجمهوريةإلى  تحريرها من يوما عشر في أجل خمسة البطالن طائلة تحت المحاضر

 .)4(باألمر لمعنيا

 لهذه المثبتة المحاضر حجية تبقى": أنه على 01/10 المناجم قانون من 222 المادة نصت كما -

 المختصة القضائية الجهة لدى الجمهورية وكيلإلى  وترسل .العكس إثبات غايةإلى  قائمة المخالفات

  ".إقليميا

  

  

  

  

                                                           

  .219بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .والمتمم المعدل الجزائية اإلجراءات قانون المتضمن 155/ 66 رقم األمر من 215 المادة) 2(
المنشور في الجريدة  في منشورال المناجم، قانون والمتضمن 2001 جوان 03 في المؤرخ 01/10 القانون رقم من 22 المادة) 3(

فبراير  24الموافق /ه1435ربيع الثاني عام  24مؤرخ في  05-14قانون رقم ال ، المعدل بموجب2001لسنة35  الرسمية، العدد
  .، يتضمن قانون المناجم2014سنة 

  .في إطار المستدامة البيئة بحماية المتعلق 03/10القانون من 112 المادة) 4(



 

93 

 

 البيئة جرائم متابعةالهئيات المختصة ب: الثاني المطلب

تباشر  حيث البيئية، الجرائم بشأن العمومية وىالدع تحريك تتولى التي هي العامة النيابة إن

 قضائية، جهة كل أمام تمثل القانون، وهي بتطبيق وتطالب المجتمع باسم العمومية الدعوى

 باألحكام في ينطق أن وتعين بالحكم المختصة القضائية الجهات أمام المرافعات ممثلها ويحضر 

 المبدأ لهذا أورد إستثناءا المشرع أن إال عام، كأصل النيابة إختصاص من هو الدور وهذا ،)1( ضورهاح

اإلجراءات  مادة في المختلط بذلك بالنظام أخذا العمومية الدعوى بتحريك أخرى لجهات السماح خالل من

 خول جهة أهم وان ،تحريكها بيئي نشاط من متضرر لكل فيحق العمومية، الدعوى تحريك في الجزائية

 هي 03/10رقم  البيئة قانون في العامة النيابة غير من العمومية الدعوى تحريك أمر لها المشرع

 .)2( الجزائية للمتابعة أكبر مصداقية يعطي أن شأنه من وهذا البيئية، الجمعيات

 البيئية للجرائم النيابة متابعة: األول الفرع

 وهذا بإسم الجانح بمتابعة المكلفة الجهة تشكل إذ البيئية الجنوح لمواجهة بارز طرفا النيابة تعتبر

 الدعوى العمومية أو وقف تحريك في المالئمة سلطة لها وتبقى بالمحاضر، تتوصل أن بعد المجتمع

 بمباشرتها تنفرد فهي الدعوى العمومية بخصوص واسعة إختصاصات العامة النيابة المتابعة، وتمارس

 .أخرى جهات طرف من اتحريكه تم ولو حتى

 من الخاضعين يكون وأن معينا شخصا عام كأصل المتهم يكون أن يجب بالمتابعة النيابة تقوم وحتى    

 األجنبية القوات دراوالقنصلي أف الدبلوماسي السلك رجال متابعة يصح فال الوطني، الجنائي للقضاء

 جنايات أو جنح أو مخالفات، حقهم إرتكاب في ثبت ولو حتى شرعية بصفة الوطني اإلقليم في الموجودة

 شخصا كان سواء العقاب وتفريد المسؤولية الشخصية بمبدأ عمال قانونيا، شخصا المتهم يكون أون

 )3(.معنويا طبيعيا أو شخصا

 الطبيعي الشخص متابعة: أوال

لبيئية، ا الجرائم يرتكب الذي الجانح اإلجراءات ضد إتخاذ في المالئمة بخاصية النيابة تعمل

 بحفظ أمر المتابعة بإصدار إجراء عدم ذلك في بما اإلجراء المناسب إتخاذ في الصالحية لها أنها بمعنى

 بعدم المرهونة األوراق بحفظ عدم تحريكها وبين العمومية الدعوى تحريك بين المالئمة وسلطة األوراق،

 في سلطتها النيابة يفقد بتحريكها لمبادرةا ألن وهو تحريكها، الدعوى إجراء في بأول العامة النيابة قيام

                                                           

  .والمتمم المعدل الجزائية اإلجراءات قانون المتضمن 661/55 رقم األمر من 29 المادة) 1(
  .المستدامة في إطار التنمية البينة بحماية المتعلق 10 /03القانون  من 111 المادة.) 2(
  .225بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(
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 المتهم أو القيام مع نفسها أو باالتفاق تلقاء من سحب الدعوى أو تركها بعدها تستطيع فال المالئمة،

 .األحوال بحسب التحقيق أو الحكم لجهة يصبح فيها اإلختصاص بالبث ألن بالتنازل

 الجنح والمخالفات فيه بما الجزائي القسم على لمتهما واحالة الملف إعداد عندئذ النيابة على فيكون    

 الوقائع كانت الجمهورية إذا لوكيل يمكن كما التلبس، المباشر أو حاالت التكليف طريق عن وذلك

 التحقيق قاضيإلى  إفتتاحي يوجه طلب طريق عن وذلك بإجراء تحقيق يأمر أن تحقيقا تستدعي

 ربان باإلعدام القانون يعاقب وجوبي حيث فيها تحقيقال يكون التي الحاالت في وخاصة المختص،

 .)1( الجزائري للقضاء التابعة المياه في نفايات مشعة عمدا يلقون الذي الجزائرية أو األجنبية السفينة

المحيط  اإلعتداء على حالة في وذلك العقوبات قانون في اإلعدام على أيضا الجزائري المشرع ونص    

 من والتي اإلقليمية فيها المياه بما المياه األرض أو في باطن الجو أو في في سريبهامادة أو ت أو إدخال

 .)2(واإلرهابية التخريبية األفعال قبيل من األعمال هذه المشرع جعل شأنها

بإرسال  الجنح أو المخالفات أو يأمر محكمة على القضية بإحالة التحقيق قاضي يقوم وبعدها    

 دورها النيابة العامة تؤدي أن يمكن وال جناية، تشكل الوقائع كانت إذا العام النائب السيدإلى  المستندات

 :التالية للمسائل مراعاة إال البيئي الجانح بمتابعة يسمح بشكل

 الجرائم بالبحث عن المكلفة اإلدارية الجهات مختلف وبين بينها مستمر تشاور واحداث التعاون تنسيق *

 التنظيمية النصوص البيئية السيما المجاالت لبعض الخاصة التشريعات جهل اناأحي تطرح فقد البيئية،

 قد نشاط لممارسة محددة وشروط إجراء ات إدارية القانون يتطلب قد فمثال النيابة، أعضاء طرف من

 الركن توفر عدم بذلك معتقدة الملف بحفظ النيابة العامة تأمر قد اإللمام عدم ونتيجة بالبيئة، يضر

 .)3(للجريمة اديالم

 دورات فتح طريق عن البيئية والجنوح اإلقتصادية الجنوح مجال في السيما العامة النيابة أعضاء تأهيل *

 ال ما غالبا والتي المجال في هذا التنظيمية واألحكام البيئية القوانين بمختلف التعريفإلى  تهدف تكوين

  .بها المكلفة اإلدارية الجهات مستوى على إال تنشر

  

 

                                                           

 29 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ،القانون البحري يتضمن 1976 أكتوبر 23 في رخالمؤ 80/76 رقم مراأل من 482 المادة) 1(
   .1977 بريلأ 10 في المؤرخة

  .والمتمم المعدل العقوبات قانون المتضمن 66/156 رقم األمر من 07 مكرر 87 المادة) 2(
  .226بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(
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 المعنوي الشخص متابعة: ثانيا

 10 في المؤرخ 04/15 رقم القانون بموجب العقوبات لقانون تعديله غايةإلى  الجزائري المشرع

 ولكي القوانين الخاصة، بعض في مكرسة كانت أنها إذ الجزائية بالمسؤولية يأخذ يكن لم 2004 نوفمبر

 جزائيا مسؤوال المعنوي ليكون الشخص لمسائلته شروط توفير من بد ال المعنوي الشخص مسؤولية تقوم

 .ذلك على القانون ينص عندما الشرعيين أجهزته أو ممثليه طرف من لحسابه ترتكب التي الجرائم عن

 الطبيعي الذي للشخص خالفا فإنه المعنوي، الشخص عنها يسأل التي الجرائم يخص فيما وكذلك   

 النصوص العقوبات وباقي قانون في عليها ومعاقب نصوصم جريمة من أجل أية جزائيا متابعته يمكن

 ص بذلك يفيد نص وجد إال إذا جزائيا ومسائلته المعنوي الشخص متابعة يجوز ال األخرى، فإنه العقابية

 .)1(خاصة ومميزة مسؤولية هي المعنوي الشخص مسؤولية أن ذلك .راحة

 المسؤولية الجزائية وأن لحسابه، الجريمة إرتكاب تم إذا المعنوي للشخص الجزائية المسئولية تقوم إذ    

 أن ويجب األفعال في نفس أصلي أو كشريك كفاعل الطبيعي الشخص مسائلة تمنع ال المعنوي للشخص

 .العقوبات قانون من مكرر 51 للمادة طبقا المعنوي الشخص جهاز أو ممثل طرف من الجريمة ترتكب

 العامة والجمعية قبةراالم مجلس اإلدارة، مجلس: هو للشركات بةبالنس القانون هذا مفهوم في والجهاز  

 .للشركاء

 يتمتعون الذين هم القانوني والممثل العامة والجمعية المكتب أعضاء فنجد، للجمعيات بالنسبة أما  

: مثل المؤسسة قانون قانونية أو بحكم السلطة هذه كانت سواء المعنوي الشخص بإسم التصرف بسلطة

 .)2( العام المدير اإلدارة، مجلس رئيس المسير، العام مديرال الرئيس

 يتم تمثيل حيث ،1فقرة 2 مكرر 65 المادة عليه نصت ما وفق المعنوي الشخص متابعة ويتم    

 يمثل فهنا المتابعة عند الصفة هذه له الذي القانوني ممثله طرف من إجراءات الدعوى في الشخص

 كما الجريمة، إرتكاب بتاريخ وليس إجراءات الدعوى، مباشرة قتو  القانوني ممثله المعنوي الشخص

 نفس في جزائيا القانوني وممثله المعنوي الشخص متابعة تمت إذا" :أنه على 3 مكررة 65 المادة نصت

 ممثال العامة النيابة طلب على بناءا رئيس المحكمة يعين لتمثيله مؤهل شخص أي يوجد لم الوقت أو إذا

 .)3("المعنوي الشخص مستخدمي ضمن عنه

                                                           

  .322السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .227بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
 7 بلعباس، العدد لناحية، سيدي الحامين المحامي، منظمة المعنوية، مجلة لألشخاص الجنائية أمين، المسؤولية محمد بشير) 3(

  .299، ص 2013
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 .)1(الجريمة نفس عن معا القانوني وممثله المعنوي الشخص متابعة تتم عندما: األولى الحالة ففي   

 حالة مثل المعنوي الشخص لتمثيل مؤهل غير القانوني الممثل يكون عندما: الثانية الحالة وفي

 قضائي وكيل بتعيين النيابة طلب على بناءا المحكمة رئيس يقوم فهنا للشركة الرئيسي المسير فرار

قانونيا  سواء المعنوي الشخص ممثل كان إذا فإنه للتحقيق فبالنسبة الدفاع حق لكفالة المعنوي للشخص

 تحت بوضعه يتعلق ما إجراء إال ألي يتعرض أن فيجب الجريمة عن المسؤول هو ليس أو قضائيا

 .4 مكرر 65 المادة في عليها المنصوص لتدابيرا من تدبير أو تدبير القضائية أو أي الرقابة النظام

 وبالرجوع صراحة، ذلك يفيد نص وجد إذا إال المعنوي الشخص متابعة يمكن الأنه  الذكر سبق لقد    

 متابعة صراحة يفيد- ما يوجد ال فإنه المستدامة في إطار التنمية بالبيئة المتعلق 03/10رقم  القانونإلى 

 على يستدل ما األخيرة الفقرة في 92 المادة من يستشف ولكن البيئية، مالجرائ عن المعنوي الشخص

 المسؤولية تلقى معنويا شخصا المالك أو المستغل يكون عندما المعنوي للشخص القانون هذا متابعة

 الشرعيين أو المسيرين الممثلين من األشخاصأو  الشخص على أعاله الفقرتين في عليها المنصوص

 .طرفهم من مفوض أخر شخص اإلشراف أو اإلدارة أو كل تولوني الذين الفعلين

 ولعل ذلك لحمايتها، وضعها التي القانونية النصوص خالل من الجزائري إرادة المشرع وتعكس      

 الجهات مستوى على البيئي الجنوح يطرحها التي المشاكل بأهمية اإلحساس ضعفإلى  أساسا يعود

 .)2(المخالفات هذه واثبات بمعاينة المكلفة اإلدارية

 البيئية الجرائم متابعة في الجمعيات دور: الثاني الفرع

 لها منح ما خالل من العمومية الدعوى تحريك للجمعيات القانون خول فقد العامة النيابة جانبإلى      

 .)3(القانون عليه نص لما وفقا البيئي الجانح لمتابعة مدني كطرف التأسيس في حق من القانون

 الجزائر في البيئة عن لدفاعا لجمعيات القانوني اإلطار: أوال

 دستور تبناه الذي الجديد الديمقراطي المسار مع الجزائر في البيئة حماية جمعيات ظهور تزامن

 قد الحق هذا أنإلى  التنويه مع المجتمع، داخل الجمعاوي الدور تدعيم جدية بكل عكس والذي 1989

 بعد فالجزائر 1989 دستور .به جاء التي الصورة بنفس يكن لم لكن سابقةال الجمهورية دساتير كرسته

 الذي والقانون السيادة الوطنية، مع منها يتعارض ما بإستثناء الفرنسية القوانين تطبيق أعلنت اإلستقالل
                                                           

  .228ماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص بشير محمد أمين، الح) 1(
 السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية ماجستير البيئة، مذكرة تلويث جريمة عن المعنوي للشخص الجنائية بامون، المسؤولية لقمان) 2(

  .144، ص 2012الجزائر،  مرباح، ورقلة قاصدي
مصر،  العربية، القاهرة النهضة ، دار)الطبيعية الموارد تنمية – التلوث مكافحة ( البيئة سالمة، القانون حماية الكريم عبد أحمد) 3(

  .88، ص 2003
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 2008 دستور الحق هذا كرس كما، 1901 سنة الصادر الفرنسي القانون هو آنذاك الجمعيات ينظم كان

 نص في وكذا للمواطن، اإلجتماع وضمان الجمعيات وانشاء التعبير حريات على بالنص 41 ادتهم في

 على بالنص 43 المادة نص في وكذا للمواطن، مضمون إنشاءالجمعيات حق أن على بالنص 43 المادة

 .الجمعوية الحركة إلزدهار الدولة وتشجيع الجمعيات مضمون إنشاء حق

 جمعيات إنشاء في بالحق كذلك القانونية النصوص إعترفت فقد دستوريةال النصوص مع وتماشيا    

 الصفة أي في التقاضي الحق أجاز الذي 1983(1) سنة الصادر البيئة قانون ذلك ومن البيئة عن للدفاع

 في حتى بالبيئة مساس كل عن المختصة القضائية الجهات أمام قضائية دعوى برفع وذلك القضائية،

 .بإنتظام لها بالبيئة المتسببين األشخاص تعني ال التي الحاالت

 الوقائع بخصوص المدني للطرف بها المعترف الحقوق ممارسة قانونا المعتمدة للجمعيات يمكن

 هذه وتشكل الدفاع عنها،إلى  تهدف التي الجماعية بالمصالح مباشر ضررا مباشرا أو غير تلحق التي

 والهواء الماء وحماية اإلطار المعيشي وتحسين البيئة بحماية علقةالمت التشريعية لألحكام مخالفة الوقائع

إلى  وتعود نفسه الشخص فيها تسبب إلضرار فرضية الطبيعية والفضاءات األرض وباطن واألرض والجو

 أعاله المذكورة الميادين في مشترك مصدرإلى  وتعود نفسه الشخص فيها تسبب ألضرار فرضية طبيعته

 شخصان األقل على فوضها إذا 03/10 القانون من 35 المادة معتمدة بمقتضى يةجمع لكل يمكن فإنه

 التفويض هذا يكون أن ويجب قضائية جهة أية أمام التعويض دعوى بإسمها أن ترفع معنيان طبيعيان

  .)2(كتابيا

 الحقوق ممارسة الذكر السابقة لألحكام وفقا قضائية دعوى ترفع التي للجمعية يمكن كما 

 المحيط العمراني على الدفاع حق وممارسة جزائية، قضائية جهة أي أمام مدني كطرف ابتأسيسه

 بحماية الخاص التشريع ألحكام بالمخالفات يتعلق مما المدني للطرف بها المعترف بالحقوق والمطالبة

 .)3( المحيط

 والعمران البيئة بحماية األساسي قانونها وفق تبادر أن قانونا مؤسسة جمعية لكل يمكن كما

 المحدد أحكام القانون مخالفات يخص فيما مدني كطرف تتأسس أن والسياحية والتاريخية الثقافية والمعالم

 .)4( للشواطئ السياحي واإلستعمال إلستغالل العامة للقواعد
                                                           

   .البيئة حماية لمتضمنا  83/03القانون  من 16 المادة) 1(
  .231بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .والمتعلق بالتهيئة والتعمير 1990يسمبر سنة د 1المؤرخ في  90/29القانون رقم  من 74 المادة) 3(
 .2003  ، سنة11 المنشور في الجريدة الرسمية، العددالشواطئ،  إلستغالل العامة للقواعد المحدد02 /03القانون  من 42 المادة) 4(
  .1990 ديسمبر 4 في مؤرخال 31/90 رقم قانون الجمعيات 
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 المستوى وعلى باإلستهالك، المتعلقة راتواجراء الخب بالدراسات بالقيام المستهلكين حماية جمعيات حق -

 .تحسيسية بحمالت وتقوم البيئة مجال في تنشط ومحلية وطنية جمعيات عدة هناك الوطني

 نص كما البيئية والتوعية للتثقيف الدور يعط لم ولكنه البيئة، حماية في للمساهمة جمعيات إنشاء -

 اتاوجراء الخبر  بدراسات القيام في المستهلكين لحماية الجمعيات حق على المستهلك حماية قانون

  .البيئة حماية مجال في بدورها لها معترفا باإلستهالك المرتبطة

 الجمعاوية للحركة القانوني اإلطار وضع الجمعيات الذي قانون صدر  1990سنة وفي

مجال  في السيما والمواطن اإلدارة بين وصل همزة بإعتبارها المجتمع في خاصة لها مكانة وأصبحت

 القوانين البيئة، أهم من حماية المستدامة في إطار التنمية البيئة يةحما المتضمن 03/10القانون  ويعتبر

 الحيوي، المجال هذا في واسعة صالحيات أعطتها إذ البيئة حماية مجال في الجمعيات دور درست التي

 جديدة صالحيات أعطت إذ إدارية مركزية هيئات بموجبها أنشئت التي األخرى القوانينإلى  باإلضافة

 والمواقع التوسع بمناطق المتعلق للنفايات الوطنية الوكالة أنشأ الذي المرسوم خاصة لبيئية،ا للجمعيات

  .)1(السياحية

 البيئية الجرائم متابعة في الجمعيات صالحيات: ثانيا

 حماية مجال في البيئية للجمعيات أوكلت التي والصالحيات اإلختصاصات مجمل حصر يمكن

 قانون المعدل، البيئة قانون( البيئي المجال نظمت التي القوانين فمختل إستقراء خالل من البيئة

 :كالتالي وذلك )إلخ...المناجم قانون والتعمير، التهيئة قانون ،)2(المستهلك

 إلطارا وتحسين البيئة حماية مجال في أنشطتها تمارس والتي قانونا المعتمدة الجمعيات تساهم *

 وفق والمشاركة الرأي وابداء بالمساعدة وذلك البيئة خصوصب العمومية الهيئات عمل في المعيشي

 .البيئي تلويث مصدر من خاصة البيئة على الحفاظ بضرورة المدني للمجتمع به المعمول التشريع

 قانونا المعتمدة الجمعيات خول المستدامة في إطار التنمية البيئة حماية قانون أن ،نلخص وهكذا

 مساس كل عن المختصة القضائية الجهات أمام دعوى رفع البيئة حماية مجال في أنشطتها تمارس والتي

 .بالبيئة

 مرتكب هويته كانت متى القضاء أمام إجراء المباشر تباشر أن لها أهدافها تحقيق سبيل وفي

 فيها تطالب وأن بالبيئة، تتعلق قضية أية في مدني كطرف تتأسس أن القانون خولها كما معروفة الجريمة

 عن ناجمة ألضرار فردية تعرضوا إذا حقوقهم عن للدفاع تفويضها لألفراد القانون أجاز كما بالتعويضات
                                                           

  .232بيئة، المرجع السابق، ص بشير محمد أمين، الحماية الجنائية لل) 1(
  .المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق 03/10 رقم القانون) 2(
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 والجو والهواء الماء وحماية المعيشي اإلطار وتحسين البيئة، بحماية المتعلقة التشريعية األحكام مخالفة

 ضعف منها السيما سبابأ لعدة ناقص يظل الجمعيات هذه دور أن إال .التلوث ومكافحة والعمران

 .)1( المتاحة الوسائل ونقص المادية اإلعتمادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .234بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
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مدى  على النظام هذا فاعلية مدى يتوقف حيث قانوني، نظام أي محور المسؤولية مفهوم يشكل

 ضمانات ضد من تكفله بما القانون، لتطور أداة تصبح أن يمكن والتي فيه المسؤولية قواعد نضوج

 .التعسف

 واجبة بقاعدة جائز غير فعل أو ترك عن الشخص لةءمسا تعنى العام مفهومها في والمسؤولية   

 بأنها ويمكن تحديدها قانونا، المقرر العقاب لتحمل الجاني صالحية الجنائية بالمسؤولية ويقصد اإلحترام

 خضوع البيئي نطاق التلوث في وتعنى للجريمة، المقرر الجزاء بتحمل الجاني على القانوني اإللتزام

 .مقرر إلرتكابها كجزاء قانونا عليه المنصوص لألثر البيئة تلويث جريمة مرتكب

على  تمردا المسؤولية أنواع أكثر تعد األضرار البيئية على المترتبة المسؤولية أن به المسلم ومن

 مالئمة تبدو غير القواعد تلك أن حتى اإلثبات، المسؤولية أو قواعد قواعد سواء التقليدية للقواعد لخضوعا

 قواعد تطوير المناداة بضرورةإلى  ذلك دعا وقد األضرار البيئية، عن المسؤولية خصوصيةإلى  بالنظر

 .المسؤولية

 معنويين أشخاص قبل من ترتكب قد كما ،طبيعيين أشخاص قبل من ترتكب قد البيئية الجريمةو 

 بالبيئة أو أحد عناصرها المتصلة األخرى العقوبات والقوانين قانون خالل من المشرع حدد لذا كالمنشات

  .البيئة حق في هؤالء يرتكبها التي الجرائم عن الطبيعي والمعنوي الشخص من لكل عقوبات

 للشخص الجنائية المسؤوليةإلى  تطرقال البيئية للجرائم الجزائية األحكام دراسة تقتضي وعليه

  .للشخص الطبيعي والمعنوي المقررة للعقوبات التطرق ثم ومن والمعنوي الطبيعي

  المبحث األول

 البيئية الجرائم إرتكاب عن الجنائية المسؤولية

 يستقر فلم الغموض، وأحيانا والتعقيد بالدقة التلويث أفعال عن الجنائية المسؤولية أحكام تتسم

 العلوم مجال في تعريفات من يستمده بما ويكتفي البيئي للتلويث محدد تعريف على الجنائي قهالف

 قد التي اإلضرار واألخطار من ضخم كم البيئة تلويث جريمة إرتكاب على يترتب قد كما الطبيعية،

 ألشخاص،ا من للعديد أن تنسب يمكن األفعال من سلسلة عن ناجمة تكون وقد وتحديدها، تقديرها يتعذر

 .الدولية الحدود عبر أنشطة مزاولة عن ناتجة تكون قد بل
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 في والشك الجريمة، إرتكاب عن المسؤولية يتحمل الذي المتسبب عن البحث يقتضى الذي األمر

 .اإلنسان غير جنائيا يسأل الأنه  الحديثة الجنائية التشريعات عليها تقوم التي القاعدة أن

 البيئي التلوث مجال في ضرورية مسألة جنائيا المعنوية ألشخاصا مسائلة من نوع إسباغ ويعد

 تقريرل يتحتم ثم ومن تمارسها، التي في إطار األنشطة البيئة تلويث جرائم من الكثير إرتكاب يتم حيث

 وقف يتسنى حتى خاصة، قانونية معاملة منطلق من وذلك يمثلها من مسؤولية جانبإلى  ؤوليتها مس

 .األولى حالتهاإلى  الطبيعة ادةواع الملوث النشاط

 المسؤولية األول مطالب، تعرضنا في المطلب ثالثإلى  الفصل هذا قسمنا المنطلق هذا نمو 

 في وتعرضنا المعنوي لألشخاص الجنائية المسؤولية الثاني طلبالم أما الطبيعيين لألشخاص الجنائية

 .الجنائية المسؤولية وانعلم األخير

 الطبيعي للشخص الجنائية وليةالمسؤ : األول المطلب

سواء  الشخصية أفعاله عن إال الشخص يسأل فال شخصية، الجزائية المسؤولية أن األصل

 ذلك على وبناءا دستوريا مكرس مبدأ وهو العقوبة، الشخصية لمبدأ إعماال وذلك فاعال أو شريكا، بصفته

 معطيات وبروز القانوني النظام التطور معأنه  غيره، غير أفعال عن شخص مع للمساءلة مجال ال

 وشخصية المسؤولية شخصية مبدأ عن الخروجإلى  الحاجة دعت إذ الجزائية، المسؤولية ميدان في جديدة

 اإلشتراك، وصف عليهم ينطبق وال للجريمة المادي السلوك منهم يصدر لم األشخاصإلى  لتمتد العقوبة

 .الغير فعل نع المسؤولية الجزائي الفقه في عليه يطلق ما وهو

 شخصية مسؤولية تكون قد البيئي اإلجرام مجال في الجزائية تقدم فإن المسؤولية ما على وبناءا

 للرقابة التابعين أو الخاضعين الغير فعل عن مسؤولية تكون قد كما الشخصي، الخطأ على قائمة

 .)1(واإلشراف

 الجنائية للغير الدولية لمسؤوليةا مبدأ أقر الدولية الجنائية المحكمة أخرى فإن قضاء جهة ومن

 نادي الذي نفس الموقف وهو الحرب جرائم إرتكاب عن والناجمة بالبيئة الماسة اإلعتداءات من العديد في

 في تسببوا الذين الدول رؤساء بإخضاع وذلك الدولية اإلتفاقيات من العديد في وكرس الدولي المجتمع به

 إقتراف في ضلوعهم عدم رغم والعقاب الجزائية المساءلةإلى  ئيالبي بالمحيط فتكت التي الحرب جرائم

 .)2(لهم تابعين هم ممن كان وانما للجريمة المادي السلوك

                                                           
(1) 

Dominique.G, Op,Cit,p203. 
  .269، ص المرجع السابقالحسني،  جعفر زهير فراس) 2(
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 التعرض تقتضي البيئية الجرائم عن الطبيعيين لألشخاص الجزائية المسؤولية ثم فإن دراسة ومن

 عن الطبيعي للشخص الجزائية وليةفعله الشخصي والمسؤ  عن الطبيعي للشخص الجزائية المسؤوليةإلى 

 .الغير فعل

 الشخصي الفعل عن الطبيعي للشخص الجزائية المسؤولية: األول الفرع

 في الجريمة في فاألصل الشخصي، فعله عن الطبيعي الشخص مسؤولية حول جدل يوجد ال

 الشخص الجزائية المسؤولية أن أخر عنها، بمعني كمسؤول أدين من إال يتحملها ال عقوبتها أن الجريمة

 حقه في يتوافر من على أي إرتكابها في يرتكبها أو يشترك من إال الجريمة عقوبة توقع ال الطبيعي،

 إرتكاب عن المسؤول الشخص معرفةإلى  الذي الفعل تحديد أن غير (1).والمعنوي المادي الجريمة ركني

 عادة األسباب أن ذلك اإلجرامية، تيجةالن إحداث في جميعا تساهم عدة مصادر عن تنشأ البيئية الجريمة

 المسؤولية الفاعل لتحميل يصلح رئيسي سبب تحديد يصعب بحيث البعض بعضها مع وتتداخل تتعدد ما

 .إرتكابها عن

 أن كما لها، والوحيد الرئيسي المصدر تحديد يصعب التي الملوثات بعض لخاصية راجع وهذا

 الطبيعي األسباب فإن تحديد الشخص لهذه الظهور، في تتراخى كثيرا ما التلويث فعل عن الناشئة النتائج

 .)2( والمعقدة الدقيقة المسائل من تعد البيئي التلوث جريمة عن المسؤول

 الناجمة المتزايدة عليها األخطار لمواجهة البيئية الحماية درجات أقصى توفير في المشرع ورغبة    

 الوسط على إعتداءا يشكل الذي المادي النشاط مفهوم من وسع فقد التكنولوجيا وسائل استخدام عن

 - تعريفه عند ومرنة واسعة صيغا قانون تضمن فقد الجزائية المسؤولية طائلة تحت يوقعه والذي البيئي

 بهدف وذلك البيئة تلويث لجرائم المكونة للنشاطات 03/10 رقم المستدامة في إطار التنمية البيئة حماية

 الخاصة التجريم نصوص أن نجد لذلك للبيئة تهديدا يشكل نشاط أي ومنع اءاإلعتد صور كل تجريم

 .إرتكابه بكيفية وال اإلجرامي السلوك إرتكاب بوسيلة غالبا تعتد ال البيئة بتلويث

 المعقدة المسائل من البيئية الجريمة عن المسؤول الطبيعي الشخص تحديد مهمة تبقى ذلك ومع

 هذه عن المسؤول الطبيعي الشخص تعيين أساسه على يتم مالئم معيار إيجاد الضروري لذلك أصبح من

 .)3(عنه ومساءلته إليه الجرم إسناد يتسنى حتى الجريمة

                                                           

 ، ص 2008 طبعة لبنان الحقوقية، بيروت الحلبي االقتصادي، ومنشورات القانون الجنائي في يعقوب، المسؤولية اودد محمود) 1(
.433  

  .71، ص المرجع السابقسليمان،  بودي) 2(
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 اإلسناد بواسطة الجريمة إرتكاب عن المسؤول الطبيعي الشخص تعيين يتم ذلك على وبناءا

  .اإلختصاص في ابةباإلن يسمى اإلتفاقي أو ما اإلسناد طريق القانوني أو المادي أو عن

 للجريمة القانوني اإلسناد: أوال

فعل تلويث  كان سواء البيئة من ينال الذي السلوك تجريمإلى  األحيان من كثير في المشرع يتجه

 النتيجة إحداث في يتسبب شخص كل تشمل عامة بصيغة التجريم ذلك ويكون البيئي، أو التدهور

 بحماية المتعلق 03-10القانون من 100 المادة في شرعالم نص القانون، كما نص بمقتضى المجرمة

 دج 500000 قدرها وبغرامة لمدة سنتين بالحبس يعاقب": تنص التي المستدامة في إطار التنمية البيئة

 للقضاء الخاضعة البحر مياه السطحية أو الجوفية أو في المياه في تسربا رمى أو ترك أو أفرغ من كل

 كان األضرار ولو في مفعولها أو تفاعلها يتسبب لمادة أو مواد مباشرة غير مباشرة أو بصفة الجزائري

 ."السباحة مناطق إستعمال تقليصإلى  ذلك اإلنسان أو النبات أو الحيوان أو يؤدي بصحة مؤقتا

 أيا البيئية، الجرائم بعض إرتكاب عن المسؤول شخصية تحديد على يحرص قد المشرع أن غير

 .ئمالجرا بهذه صلة كانت

للجريمة  كفاعل ما شخص الفاعل أو تحديد صفة تحديد المشرع بموجبه يتولى القانوني فاإلسناد

بنفسه أو  الفعل لهذا إرتكابه يستوي حيث التلوث بفعل المادية صلته عن النظر بغض عنها أو مسؤول

  .)1(أخر شخص بواسطة

 :القانوني، فهي اإلسناد أنواع أما عن

 صريحال القانوني اإلسناد -1

 بالصفة أو الوظيفة، فمثال المسؤول الشخص المشرع يحدد عندما صريحا القانوني اإلسناد يكون

 وبغرامة سنوات 3إلى  سنة من بالحبس يعاقب: 03/10 رقم  القانون من 93 المادة عليه نصت ما ذلك

 معاهدةال ألحكام خاضع ربان كل العقوبتين هاتين دج أو بإحدى 10000000إلى  دج 1000000 من

 إرتكب الذي وتعديالتها، 1954 ماي12 بلندن والمبرمة بالمحروقات البحر مياه تلوث من للوقاية الدولية

  ".البحر في ومزجها المحروقات صب يحظر المتعلقة لألحكام مخالفة

 النفايات رمي تعمده أو إهماله عن الجزائية المسؤولية يتحمل الطبيعي الشخصفإن عليه،  وبناءً 

 وهو لذلك المخصصة غير األماكن في إهمالها الخطرة أو طمرها أو ردمها أو غمرها أو حتى توالفضا

 تنص كل والتي وٕازالتها يعد كما ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق القانون من 64 المادة أوردته ما
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 العامة بالصحة بالبيئة أو تضر البحر قد والرمد لمواد أو في والصب الغمر بعملية يقوم شخص أو ربان

 بحماية المتعلق 01/10 القانون من 97و 90المادتان  أكدته ما أيضا وهو عامدا أو خاطئا كان سواء

 .)1(التنمية المستدامةفي إطار  البيئة

 الضمني القانوني اإلسناد -2

 الجريمة عن المسؤول تحديد عن البيئي المشرع يغفل عندما ضمنيا القانوني اإلسناد يكون

 عن مسؤوال يكون المصنع فصاحب ذاته، القانوني النظام من منطقيا إستنباط يمكنأنه  غير صراحة،

 منع عليه يتعين واشرافه وكان لرقابته خاضعين كانوا متى له التابعين العمال يحدثه الذي المياه تلويث

 اإلتهام سلطة عاهل على عبء اإلثبات رفع في تتمثل هامة ميزة يحقق اإلتجاه وهذا التلوث فعل وقوع

 .)2(ومقترفيها الجريمة ماديات بين السببية توافر إثبات بها المنوط

 مذنبا أعتبره الذي للشخص اإلجرامي الفعل راحة أو ضمنا ص أسند قد القانون كون وهذا

 على السلطة يملكأنه  السفينة أو مالكها، عنها أو ربان المسؤول المصنفة أو المدير المنشأة كصاحب

 البيئي، التلوث لمنع الالزمة واإلحتياطات القرار إتخاذ يملك كما عليها وص المنص لتزاماتاإل تنفيذ

 .)3( هذا في المقررة التنظيمات مخالفة من لديه العاملين ومنع

 المادي اإلسناد: ثانيا

 يعد لذلك وتبعا مرتكبها وشخص الجريمة ماديات بين مادية عالقة قيام المادي باإلسناد المقصود

 حدد كما عاتقه على الملقى اإللتزام بأداء للجريمة أو يمتنع المادية العناصر ينفذ من للجريمة عالفا

 .)4(القانوني النص

اإليجابي أو  المادي النشاط يرتكب من البيئة تلويث الجريمة إرتكاب عن مسؤوال يعد وبالتالي

 المجرم، طبقا للنص البيئة وثتل عليه بيترت والذي غيره، مع بنفسه أو المساهمة للجريمة المكون السلبي

 جرائم إرتكاب عن خاصة بالمسؤولية أحكام تقرير إقتضت البيئية للعناصر الفعالة الحماية تحقيق أن غير

 مفهوم اتساعإلى  أدى الذي األمر عناصر البيئة، على اإلعتداء أشكال كافة تجريم تستلزم البيئة ويث تل

 .)5(إرتكابها في الجنائية المساهمة مفهوم وكذا إتساع الجريمة، بلمرتك المنسوب المادي النشاط

                                                           

)1 (�  .232، المرجع السابق، ص ا	�ح 	&ھ�ري ا	��	% $�� ،ا	���ي "!��ر ���ن�
  .255السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 2(
  .149بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(

(4) 
Doucet (JP) , la loi pénal, litec, paris, 1986, p 367. 
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 الجريمة لفاعل المنسوب المادي النشاط مفهوم إتساع 1-

 الخاصة أحكامها على النص في المرنة الصياغة إستخدام على البيئية التشريعات معظم تحرص

 اإلعتداء أو المساس صور كل تجريم بغرض وذلك البيئية للجريمة المكون اإلجرامي النشاط بتحديد

 المجرمة النتيجة تحقيقإلى  قد أدى دام ما عنه الصادر النشاط عن جزائيا مسؤوال يكون فالجاني بالبيئة،

السلوك أو  شكل عن النظر بغض التشريعي النص بمقتضى البيئي البيئي أو التدهور التلوث في المتمثلة

 .إرتكابه وكيفية وسيلة

 من المائية المجاري في كانت مواد أية إلقاء أو تصريف أو ترك أي رميج الفرنسي فالمشرع

 وكذا الزراعي القانون من 2 الفقرة 232 المادة نص قرره ما وهذا األسماك حياة على تؤثر أن شانها

 سنتينإلى  شهرين من الحبس بعقوبة تعاقب والتي القديم الزراعي القانون من 1 الفقرة 434 المادة

يلقي أو يصرف أو  من كل العقوبتين، هاتين فرنسي أو بإحدى فرنك 20000إلى  2000 من وبغرامة

 في تتسبب أن شانها من طبيعتها كانت أيا مباشرة مباشرة أو غير بطريقة المائي المجرى في تسرب يترك

 .)1( الغذائية األسماك أو األضرار بتغذيتها أو تكاثرها أو قيمتها هالك

 المادة تنص إذ ،03/10 القانون من  90و 52 المادة في المنهج نفس ئريالجزا المشرع إتبع وقد

 داخل يمنع البحرية البيئة بحماية والمتعلقة بها المعمول التشريعية األحكام مراعاة مع": يلي ما على  52

 :شأنها من المواد صب أو غمر أو ترميد كل الجزائري للقضاء الخاضعة البحرية المياه

 .البحرية البيئية واألنظمة العمومية األضرار بالصحة -

 .البحري والصيد المائية والتربة المالحة ذلك في بما البحرية األنشطة عرقلة -

 .إستعمالها حيث من البحرية المياه نوعية إفساد -

 .)2( "السياحية بقدرتها والمساس الساحلية والمناطق للبحر والجمالية الترفيهية القيمة من التقليل -

 مفهوم في توسع وبالتالي المادي، النشاط مفهوم في توسع الجزائري المشرع أن ظونالح

 تبنته ما القضاء ساير كذلك ،)3( الجريمة مرتكب عن صادر معين بفعل تحديدها بعدم المسؤولية

 الجرائم إرتكاب عن للمسؤول إسناده يمكن الذي المادي النشاط مفهوم في التوسع نأبش البيئية التشريعات

 .بيئيةال
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تفسيرا  البيئي التلويث بتجريم خاصة نصوص في الملوثة المواد فسر قد الفرنسي القضاء فنجد

 تجريم على يساعد بما الجريمة مرتكب عنه يسأل الذي المادي االعتداء مفهوم توسيع شأنه من موسعا

 تلويث لجريمة كونالم المادي النشاط تفسير في توسعأنه  نجد إذ البيئة عناصر على اإلعتداء صور كل

 يقضي كان أن بعد الفرنسي العقوبات قانون من 34 المادة في عليها المنصوص الضوضائي البيئة

 المألوف حتى الضوضاء صور كل على مستوجبة اإلدانة صارت كبيرا، حدا الضوضاء بلغت إذ باإلدانة

 النشاط الفرنسية النقض مةمحك إعتبرت بل ،كالمذياع المنزلية اآلالت إستعمال عن الناجمة مثل منها

 .)1(فيه حدثت الذي للمكان السمعية الحدود تجاوز إذ المنازل داخل كان ولو مجرما

 الجريمة في الجنائية المساهمة مفهوم إتساع 2-

 تلويث لجريمة الخاصة الطبيعة من وبدافع الفرنسي المشرع غرار على الجزائري المشرع حاول

بكونه أحد  األصلية مساهمة المفهوم عليه يصدق لم ولو الجنائية، همةالمسا مفهوم في وتوسع البيئة،

  .والمساعدة باإلتفاق إرتكابها في التبعية المساهمة األصليين أو وصف الفاعلين

 رقم القانون من 92 المادة أصليا في فاعال السفينة الجزائري مالك أو مستغل اعتبر المشرع

 وتوسيع منه، أمر بدون التلوث فعل إرتكب إذا وشريكا وثالمل الفعل بإرتكاب أمرا أعطى متى 03/10

 تلقى وهنا معنويا شخصا السفينة أو الطائرة المالك أو مستغل فيها يكون التي الحالة حتى يشمل أكثر

 كان فإذا اإلشراف أو اإلدارة يتولى الذي الفعلي الشرعي أو المسير الممثل الشخص عاتق على المسؤولية

 .)2( شريكا يعتبر أمر بدون التلوث كان واذا فاعال أو أصليا يعتبر منه بأمر التلوث

 الطائرة أو الشخص السفينة أو القائد لربان كتابيا أمر المالك أو المستغل هذا يعط لم واذا

 بحماية المتعلق القانون هذا ألحكام لإلمتثال العائمة، اآللية أو القاعدة من الغمر عمليات على المشرف

  .عليها المنصوص المخالفات إرتكاب في شريكا بصفته عيتاب البحر
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 أعاله الفقرتين في عليها المنصوص المسؤولية تلقي معنويا شخصا المالك أو المستغل يكون عندما  

اإلشراف أو  يتلون الذين الفعليين الشرعيين أو المسيرين المثلين من الشخص أو األشخاص عاتق على

 .؟ طرفهم من مفوض آخر شخص اإلدارة أو كل

 دعت التلوث أفعال ضد البيئية للعناصر فعالة حماية توفير في الرغبة أن سبق مما والمالحظ

 مسؤوال يعتبره من كل لتشمل البيئة تلويث جريمة في الجنائية المساهمة مفهوم في التوسيعإلى  المشرع

 .)1(إرتكابها في المساهمين بين معنوية ربطة ا أية عن النظر بعض عنها

 الغير فعل عن الطبيعي للشخص الجزائية المسؤولية: الثاني لفرعا

 تقتضي العادية صورتها في الغير فعل عن الطبيعية لألشخاص الجزائية المسؤولية دراسة أن

 الغير، فعل عن الجزائية المسؤولية قيام شروط الغير، فعل عن الجزائية المسؤولية مبرراتإلى  النظر

 .البيئية الجريمة مجال في الغير فعل عن الجزائية المسؤولية بمبدأ تأثره ومدى الجزائري المشرع وموقف

 الغير فعل عن الجزائية المسؤولية مبررات: أوال

 فكرة تعتمد ما كثيرا البيئية التشريعات أن إال الشخصية المسؤولية فكرة إعمال من الرغم على

 المسير يعد بحيث للمسيرين الجنائية مسؤوليةبال األخذ عند خاصة الغير فعل عن الجنائية المسؤولية

 التي والحذر الحيطة اتخاذه معاونيه أو لعدم على واإلشراف الرقابة واجبات في تقصيره عند جزائيا مسؤوال

البيئة  حماية قانون من 92 المادة تنص ذلك وفي البيئي ومضار التلوث أخطار تفادي واجبات تفرضها

 المخالفات إحدى ارتكبت وٕاذا هالأع 90 المادة في عليها المنصوص تل بالعقوباالاإلخ دون 03/10

 المالك أو المستغل هذا يعاقب العائمة السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة مالك أو مستغل من بأمر

 يعط لم إذا .العقوبات لهذه األقصى الحد يضاعف أن على المادة هذه في عليها المنصوص بالعقوبات

 الغمر عمليات على المشرف الطائرة أو الشخص السفينة أو قائد لربان كتابيا أمرا الك أو المستغلالم هذا

 في شريكا بصفته يتابع البحر بحماية المتعلقة القانون هذا ألحكام لالمتثال العائمة اآللية أو القاعدة من

 المسؤولية تلقى عنويام شخصا المالك أو المستغل يكون عندما عليها المنصوص المخالفات ارتكاب

 الفعليين الشرعيين أو المسيرين الممثلين من الشخص أو األشخاص عاتق على أعاه الفقرتين في عليهما

"ط�)>/ ". طرف من مفوض آخر شخص اإلشراف أو اإلدارة، أو كل يتولون الذين
)2(

.  

 فعل عن لجزائيةا المسؤولية نطاق في التوسعإلى  القضاء جانبإلى  الجزائية التشريعات تتجه

 النوع هذا بإقرار البيئية السياسية األهداف تحقيق ارتباط في تبريره يجد ما وهذا ذلك، في جدال وال الغير،
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 المجال في التجريم نطاق إتساع عن فضال البيئية القوانين تنفيذ ضمان شأنه من والذي المسؤولية، من

 .)1( البيئة ثتلوي جرائم عن الناجمة اآلثار خطورة وكذا البيئي،

 تنفيذ نجاعة من البد البيئية السياسة أهداف من أجل تحقيق: البيئية القوانين آليات تنفيذ ضمان .1

 دائرة توسيع خالل من الجزائية المسؤولية قاعدة في بالتوسع إال يأتي ال والذي البيئية واللوائح القوانين

 .ذلك عن جزائيا المسؤولين األشخاص

 من ماليا المستفيد هو اإلقتصادية الصناعية أو المؤسسة منشأةال صاحب كان ولما

 بإتخاذ القوانين ألزمته متى المالية إستفادته وتزداد محيط، تلوث عنه تنتج قد الذي نشاطالمؤسسة

 توجبه ما حالف متى التلوث، من البيئة لحماية الزمة بمعدات المؤسسات وتجهيز الالزمة اإلحتياطات

 أفعال عن مساءلته ،)2(العدالة مقتضيات ظل في المنطقي من نهإف أحكام وٕالتزامات، من حواللوائ القوانين

 أن على فضال ثمنها من يستفيد كما وغرمها وتحميله واللوائح القوانين ألحكام بالمخالفة تقع التي تابعية

 وهو التابع، ذمة حملهاتت أن يمكن ال باهظة لمبالغ تقدر اإللتزامات مخالفة عن المقررة المالية الغرامات

 تلك دفع على ماليا والقادر المخالفة إرتكاب من غالبا المستفيد بإعتباره العمل صاحب يتحملها أن يلزم ما

 .الغرامات

 وظيفته عن الناجمة السلطة من له المؤسسة صاحب أن يعتبر الفقه من جانب أن على فضال

 أوامره إصدار وتخوله البيئية القوانين تنفيذ نيضم أن من تمكنه التي السلطة تلك كرئيس أو مدير،

 .)3(األوامر لتلك يخضعون الذين تابعيه أفعال عن مساءلته يتعين ثم ومن تابعه،إلى  وتعليماته

 أسباب أهم من البيئي المجال في التجريم نطاق توسع إن: البيئي المجال في التجريم نطاق إتساع -.2

 البيئية التشريعات في التجريم نطاق اتساع في والشك البيئية، الجرائم في الغير فعل عن المسؤولية إقرار

 .المتزايد بالبيئة إهتمام عن ناتجة جديدة صورة وشموله

 المجال، هذا في التجريم نطاق إتساع في القضائي، التطبيق وسايره التشريعي اإلتجاه ساعد ولقد

 الخاصة التجريم لنصوص المرنة الصياغة رعالمش تبني حيث من المادي للنشاط موسع مفهوم بإضفائه

 قاعدة إتساع عليه يترتب والذي البيئة، على اإلعتداء صور كل بتجريم تسمح التي البحري بالتلوث

 .عنها المسؤولين
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 الجزائية المسؤولية بتأكيد ذلك، في القضاء وسايره المعنوي الركن توسيعإلى  المشرع إتجه كما

 هده إثبات في القضاء أمام الصعوبة تثور ال حتى وذلك فيها، خاصة نية يأ إشتراط دون إرتكابها عن

 .)1( المعنوية الحالة

 البيئية الجرائم عن الناجمة اآلثار خطورة -3

 بإقرار وذلك البيئية، الجرائم عن الجزائية المسؤولية في التوسع ذكره سبق لقد أصبح كما

 ومن لمكافحتها المقررة والتنظيمات األحكام خالف من كل لتشمل الغير فعل عن الجزائية المسؤولية

 بالمسؤولية األخذ ويرجع العمل أو المدير أو أحد تابعيه، صاحب بفعل المخالفة إرتكاب تم سواء وقوعها

 البشرية يهدد التلوث عن الناتج فالضرر عليها تترتب التي اآلثار جسامةإلى  البيئية الجرائم عن الجزائية

 كل في العصرية الحياة تقدم مع خاصة غيره، من خطورة هذا أصبح اشد عصرنا في وثفالتل بأسرها،

 .)2(البشري الجنس بقاء عليها يعتمد التي البيئية العناصر كافة على واضحة أثاره أصبحت إذ المجاالت،

 اءإلق في التشريعية اإلتجاهات أغلب تستند: الغير فعل عن الجزائية المسؤولية قيام شروط: ثانيا

 قيام على تابعيه من الغير فعل عن الصناعية المنشاة المؤسسة أو رئيس صاحب على الجزائية المسؤولية

 الجريمة بين السببية العالقة وقيام التابع، من الجريمة وقوع وهي شروط عدة على المسؤولية تلك

 .العمل رب من تفويض وجود عدم ثم المتبوع، ومسؤولية

 يتم أن البيئية الجريمة بشأن الغير فعل عن الجزائية مسؤولية لقيام يشترط: ابعالت من الجريمة وقوع -1

 الجرائم نطاق ففي العمدية، العمدية أو غير الجرائم نطاق في ذلك كان سواء التابع بواسطة إرتكباها

 وهذا زام،اإللت بتنفيذ أصال الملزم الشخص هو إذ المتبوع، لدى الجنائي القصد توافر تتطلب التي العمدية

 .)3( التنظيمية بالجرائم عليه يطلق ما

 بواجب أخل إذا تقوم المنشأة أو المتبوع رئيس عمدية، فإن المسؤولية الغير الجرائم نطاق في أما

 القانونية النصوص أحكام مراعاة على العمل في يتمثل قانوني إلزام عاتقه على بفرضأنه  كون الرقابة،

 .المخالفات إرتكاب دون للحيلولة يهمعل واإلشراف تابعية ورقابة

 المتبوع خطأ بين سببية عالقة وجود أي: المتبوع ومسؤولية الجريمة هذه بين السببية العالقة قيام .2

 اإللتزامات تنفيذ عن اإلمتناع في ويتمثل شخصي، خطأ األول عن يصدر أن التابع، فعل عن جزائيا

 محدد عمل بأداء معين قانوني إلتزام عليه يفرض المتبوع أن همفاد مما القانون أحكام عليه تفرضها التي
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 تابعه إختيار حسن اإللتزامات هذه بين ومن مجرم، لفعل التابع إتيان ذلك عليه وينتج أداءه، في ويتقاعس

 من وحصانة البيئة لحمايتهم المادية بالوسائل العمال تزويد قانونيا، مؤهل شخصإلى  العمل إسناد بدقة،

 .)1(إليهم الموكلة المهام تنفيذ حسن على اإلشراف وكذا ،التلوث

 السببية رابطة قطع شأنها من شادة عوامل قامت ما إذا تابعه فعل عن المتبوع مسؤولية تنتفي وبالتالي   

  .القانون عليها يعاقب جريمة يشكل الذي المتبوع خطأ ووقوع القانون تنفيذ بواجب إلتزامه بين

 الجريمة في الغير فعل عن الجزائية المسؤولية لقيام يشترط: العمل رب من تفويض وجود عدم -3

 على واإلشراف الرقابة في بسلطاته القيام في غيره فوض أو إنابة قد جزائيا المسؤول يكون إال البيئية،

 لواإلهما التقصير واقعة في المتمثل الشخصي الخطأ رةفك على المسؤولية تلك تقوم حيث تابعيه، أعمال

 .)2(القانونية أو الالئحية اإللتزامات مراعاة ضمان في

 الجريمة مجال في الغير فعل عن الجزائية المسؤولية بمبدأ تأثره ومدى الجزائري المشرع موقف 3-

 وانما تابعه، فعل عن المتبوع مسؤولية إلقرار راحة الص بهذه نص يرد لم الجزائري التشريع في :البيئية

 03/10رقم  من قانون 92 المادة نص مثل النصوص، بعض رء ا إستق من امهاقي نستخلص أن يمكن

  - دون" بنص والذي المستدامة في إطار التنمية البيئة بحماية المتعلق

مالك  من بأمر المخالفات إحدى إرتكب واذا أعاله، 90 المادة في عليها المنصوص بالعقوبات اإلخالل

 بالعقوبات المستغلأو  المالك هذا يعاقب العائمة لية أو القاعدةالسفينة أو الطائرة أو اآل أو مستغل

المالك أو  هذا يعط لم إذا الغرامات لهذه األقصى الحد يضاعف أن على المادة هذه في عليها المنصوص

اآللية أو  من الغمر عمليات على المشرف الطائرة أو الشخص السفينة أو قائد لربان كتابيا أمرا المستغل

 إرتكاب في شريكا بصفته يتابع البحر بحماية المتعلق القانون هذا ألحكام لإلمتثال العائمة ةالقاعد

 .)3(."عليها المنصوص المخالفات

 الفقرة في الغير فعل من الجزائية المسؤولية بمبدأ أخذ المشرع أن المادة هذه خالل من نستخلص

 ربان يرتكبها التي التلوث أفعال عن أو مستغلها السفينة مالك مسؤولية تقيم التي المادة نص من الثانية

 ذلك كان ولو حتى عائمة، آلية أو قاعدة من الغمر عمليات على المشرف السفينة أو الطائرة أو الشخص

 عن الجزائية ؤوليته مس وم تق بأمره ذلك كان فمتى السفينة أو الطائرة، المالك أو مستغل من أمر بدون

 الربان غيره، فعل عن مسؤوليته تقوم حين في المادة، نفس من األولى الفقرة تهأقر  ما وهذا الشخصي فعله
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 للفقرة طبقا منه كتابي أمر بدون الغمر عمليات كانت متى الغمر، عمليات على المشرف والشخص

 .)1(المادة نفس من الثانية

في  لشريكا صفة السفينة أو مستغلها، مالك المتبوع، أعطى الجزائري المشرع أن والمالحظ

 أن األصلي، وتعتقد للفاعل الجزائية المسؤولية جانبإلى  تقوم الجزائية المسؤولية أن بمعنى الجريمة

 من الغير يرتكبها الجرائم التي عن المعنوي الشخص ممثل مسؤولية إقرار وراء من قصد الجزائري المشرع

 واإلشراف اإلدارة في واجبه أداء في الالزم الجهد بذل على العمل المتبوع أو رب حث في يكمن يتبعونه

  .)2(التلوث من البيئة بحماية عليها والخاصة المنصوص األحكام تنفيذ يضمن بما والرقابة

 مجال من التضييق خال من المحدودة المسؤولية بفكرة يأخذ الجزائري المشرع أن النص من يتبين

 يمكن ال بحيث عنها المسؤولية المعنوي الشخص يتحمل أن يمكن التي الطبيعية لألشخاص المسؤولية

 وهم محددون طبيعيون أشخاص يأتيها التي األعمال عن إال المعنوي الشخص مسؤولية تقوم أن

 والمراقبة التسيير واجب بهم يناط حيث المؤسسةأو  المنشأة داخل ما أهمية يمثلون الذين األشخاص

 وٕاشرافهم إدارتهم على المعنوي الشخص نشاط اراستمر  يتوقف بحيث المنشأة أو المؤسسة على واإلشراف

 المعنوي للشخص كعضو أو كممثل الطبيعي الشخص يأتيه الذي المادي السلوك أن ذلك على وينبني

  .)3(المعنوي للشخص المسندة البيئية الجريمة أركان من ركنا يعد

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية: الثاني المطلب

 الفكرية المذاهب شأنه في وتعددت الفقه في عميقا جدال عنويالم الشخص مفهوم أثار

 .القانونية بالشخصية تتمتع األشخاص أو األموال من مجموعة": أنهإلى  البعض فيذهب والقانونية،

 الجنائية المسؤولية بشأن التشريعي اإلتجاه األول مطلبينإلى  المبحث قسمنا السياق هذا ومن

 .المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية قيام شروط الثاني المطلب أما المعنوي للشخص

 المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية تكريس: األول الفرع

لألشخاص  الجنائية المسؤولية مبدأ إقرارإلى  المعاصرة الجنائية السياسات غالبية إتجهت

 سوء إستخدام عن ناشئة جديدة أبعاد وظهور واإلقتصادية، اإلجتماعية التغيرات لمواجهة المعنوية

 تلك وبخاصة األفراد والبيئة، صحة األضرار في من الكثير عليه يترتب الذي األمر المؤسسية األنشطة

 .والكيماوي الصناعي التلوث عن الناشئة
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 اإلهمال البشري نتيجة تفاقمت أن سيما اإلجرامية، النتيجة أهمية برزت لماإلى أنه  ذلك ويعزي

 على العقاب أن للبعض القول أمكن وحتى للخطأ، داخلي تأكلإلى  ذلك أدى فقد آللة،ا بإستخدام المرتبط

 على يسيرة، خطوة إال القانون المدني في المعروفة الخطأ نظرية وبين بينه يفصل يعد لم الجرائم تلك

 فمصير جسيما، إخالال العدالة بميزان قد يخل الحاالت، تلك مثل في بالضرر، العقاب ربط أن من الرغم

 إرتكب أخر وضع في عنه معينة جسامة ذات نتيجةإلى  خطوة فيه أدى وضع في يختلف نفسه الشخص

 .)1( جسامتها نطاق في التغيير ضارة أو مع نتيجة وقوعإلى  ذلك يؤدي أن دون الخطأ ذات فيه

 هو يالمعنو  للشخص الجنائية المسؤولية تقرير أن ذلك نفعي، إجتماعي األساسي الفكر كان ولقد

 كفالة أخرى جهة من ويحقق بل الفردية، بالمسؤولية اإلكتفاء من الناتج النقص يسد الذي الحتمي الحل

 نقاط إقرار ثالث لي المطلب فسمنا هنا ومن .سواء على والفردي بل اإلجتماعي، الدفاع تحقيق

 المسؤولة المعنوية صاألشخا تحديد الجريمة البيئية والثانية عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية

 .)2(الخاصة المعنوية لألشخاص الجنائية الثالثة المساءلة أما جنائيا

 البيئة جرائم عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية إقرار: أوال

 بحيث محددة قانونية أهداف تحقيقإلى  تهدف إنسانية تجمعات بوجود الجزائري القانون أقرّ 

 اإلخال عند طبيعتها مع ءمالتت إجراءات لها يحدد كما بااللتزامات يحملهاو  بالحقوق القانون لها يعترف

 مجموعات هي المعنوية واألشخاص القانون، بنصوص عليها المعاقب للمخالفات وارتكابها بالتزاماتها

 مستقل بكيان وتتمتع مستقلة مالية ذمة ولها القانونية الشخصية المشرع عليها يضفي أشخاص أو أموال

  .)3(محددة وأهداف غايات لتحقيق مكونيها خاصأش عن

 لقانونالجزائري المشرع  تعديل بعد صراحة المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية إقرار"�>�� 9/ 

 األشخاص مسؤولية صراحة ، أقر2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 15/04رقم القانون بموجب العقوبات

 والجماعات الدولة بإستثناء": يلي ما على نصت والتي ،)4(منه مكرر 51 المادة في وذلك المعنوية

 الجرائم عن جزائيا مسؤوال المعنوي يكون الشخص العام للقانون الخاضعة المعنوية واألشخاص المحلية

 ."ذلك على القانون ينص عندما الشرعيين وممثليه أجهزته طرف من لحسابه ترتكب التي

                                                           

  .237السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .171، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص بشير محمد أمين) 2(
  .234، المرجع السابق، ص الدح لزهاري المالك ،عبد النحوي مختار سليمان) 3(
رقم  لقانون العقوباتالمعدل والمتمم  2004نوفمبر 10هـ الموافق لـ 1425رمضان  27المؤرخ في  04/15 من مكرر 51 المادة) 4(

  .2004لسنة ) 71(، الجديدة الرسمية العدد 1966يوليو  8هـ الموافق ل  1386ر صف 18المؤرخ في  66/156
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أصلي أو  كفاعل الطبيعي الشخص مساءلة تمنع ال المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية إن

 .األفعال نفس في كشريك

 تخضع ال التي المعنوية األشخاص بمسؤولية أقر المشرع أن المادة هاته خالل من فيتضح

 األساس المادة هاته المعنوي، فتكمت الطبيعي للشخص المزدوجة بالمسؤولية أخد كما العام، للقانون

 هاته أخرى تكرس قوانين صدرت كما، )1( الجزائري التشريع في المعنوي الشخص لمسؤولية القانوني

  .بالمياه المتعلق2005 -  12 /08/في المؤرخ 05 - 04رقم قانون منها المسؤولية

في قانون العقوالت  175 المادة خالل من المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية وقرر

 .الجزائري

 الجنائية المسؤولية حول المقارنة التشريعات موقف من أوردناه ما كل خالل من والمالحظ

 الجنائية بالمسؤولية إقرار كإستثناء بها أخذت كأصل أو التي بها أخذت التي سواء المعنوية لألشخاص

 أدرك وقد التلوث، من البيئة لحماية الفعالة الجنائية السياسة مع يتالءم ما وذلك البيئة، تلويث جرائم في

 المسؤولية إقرارإلى  دفعه ما بالبيئة وضارة خطيرة أفعال من المعنوية األشخاص تبتر  ما المشرع

 .)2(المختلفة البيئة التشريعات الجريمة البيئية في حول المعنوية لألشخاص الجنائية

 تم اوزيس حيث )tribunal de police d’uzés(  04رقم بوليسفي ملف محكمة به قضت ما هذا    

 من المفروضة تقنية 2013فيفري  5بتاريخ  واعد لق لخرق الصناعية النفايات وجمع تخزين شركة إدانة

 وتعويضات بغرامات عليها وحطم السامة لمراقبة الغازات جهاز إستعمال بعدم النووي لألمن الهيئة

 .)3(مالية

 الخاصة المعنوية لألشخاص الجنائية المسائلة: ثانيا

 أقرت قد التشريعات فجل الخاصة، المعنوي لألشخاص يةالجنائ المسؤولية إقرار في خالف ال

 من الغرض كان وأيا األشخاص، هذه تتخذه الذي الشكل كان أيا وذلك المبدأ، بهذا

 الربح تحقيق،إلى  تسعى اولمدنية، أو ال التجارية كالشركات الربحإلى  تهدف كانت سواء إنشاءها،

 المشرع أوردها حيث الخاصة المعنوية األشخاص مدنيال القانون من 49 المادة حددت وقد كالجمعيات،

                                                           

  .234، المرجع السابق، ص الدح لزهاري المالك النحوي، عبد مختار سليمان) 1(
  .175بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) 
Tribunal de Police d’Uzès 5éme Classe. N 04/2013, date du Jugement 05/02/2013 
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 األشخاص الجزائري فإن جميع العقوبات قانون من مكرر 51 للمادة ووفقا الحصر، ال المثال سبيل على

 .)1(القانون عليها ينص التي الحاالت في المرتبكة الجرائم عن جنائيا تسأل الخاصة المعنوية

 حدد قد المشرع أن نجد البيئة بحماية المتعلق 03/10 نونالقا من 18 المادة نصإلى  بالرجوع

 المؤسسات وهي القانون، هذا في عليها المنصوص الجرائم عن تسأل التي الخاصة المعنوية األشخاص

 الشخص يملكها التي المنشآت كل عامة وبصفة والمناجم الحجارة ومقالع والمشاغل والورشات والمصانع

 المنشآت قسم الجزائري والمشرع البيئة، على أضرار أو أخطار تسبب والتي ،الخاص الطبيعي أو المعنوي

 .للتصريح خاضعة ومنشآت للترخيص، خاضعة منشآت: درجتينإلى 

 المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية قيام شروط: الثاني الفرع

 نص شروط ةثالث توفر يجب البيئة، جرائم عن المعنوية لألشخاص الجنائية المسؤولية لقيام

 المادة في أيضا الفرنسي المشرع ونص العقوبات، قانون من مكرر 51 المادة في الجزائري المشرع عليها

 .)2( المسؤولية هاته لقيام شرطين على الجديد الفرنسي العقوبات قانون من 02 فقرة 121

 الدول جنائيال القانون خالل من البيئة لحماية األوروبية االتفاقية من 09 المادة وتطالب

 المعنوية لألشخاص وادارية جنائية عقوبات لوضع واإلجراءات الالزمة المقاييس على بالتصدي األعضاء

 .)3(البيئة تلويث جرائم بإرتكاب المدانين

 البيئي التشريع في عليها الجريمة البيئية المنصوص إحدى إرتكاب: أوال

 المسؤولية حدد المشرع أن الجزائري اتالعقوب قانون من مكرر 51 المادة نص خالل من يتضح

 على الخاصة العقوبات أو القوانين قانون في عليها المنصوص الجرائم عن المعنوية لألشخاص الجنائية

 .الخ...المياه وقانون النفايات ومراقبة وٕازالة تسيير وقانون البيئة حماية قانون ومنها الحصر، سبيل

ميلة  تكون بحيث ودقيق، واضح البيئة على إلعتداءل المجر الجنائي النص يكون أن فيجب

 .)4(لها المقررة لعقوبةاو  البيئية الجريمة نوع تحديد في سليمة القاضي

 يصعب مما تنظيمية، لوائح قوانين عدة بين متفرقة البيئية الردعية النصوص أن والمالحظ

 اإلحتياط، بمبدأ إقراره خالل من وذلك التحري شرعية مبدأ من وسع المشرع ألن جميعا، بها اإلحاطة

 خاصة الجزائي، النص غياب من بالرغم وذلك مسبقة بصفة للبيئة الجنائية الحماية توفير مفاده والذي
                                                           

  .86، ص 2015مصر،  ،القانونية، اإلسكندرية الوفاء القانون الجزائري، مكتبة في البيئية تونسي، الجريمة برينةص) 1(
  .165السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 2(
 اإلنسان، في وحقوق بيئة الثاني الوطني الملتقى البيئة، أعمال جرائم عن المعنوية لألشخاص الجنائية مزوالي، المسؤولية محمد) 3(

  .05، ص 2009الوادي،  الجامعي المركزبيناير،  27/26
  .38السابق، ص  الملكاوي، المرجع سعيد إبتسام) 4(
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 يجعل بحيث مستمرا، ضررا يكون وقد ما غالبا الذي بيئي، ضرر وقوع الخطر أو عند إحتمال وجود عند

 وعدم البيئة على االعتداء قمع بغرض رجعي يا بأثرسار  المستقبل في الصادر البيئي العقابي النص من

  . )1( العقاب من اإلفالت من الجاني تمكين

 )cour d’appel de paris( 02778 رقم في ملف بباريس اإلستئناف محكمة به قضت ما هذا

 وتعويضات مالية بغرامات 30/03/2010 بتاريخ توتال شركة المشتركة، بإدانة الجزائية بالمسؤولية

 .ليةما

 مختلف لمسايرة السبعينات، منذ ملحوظا تطورا للبيئة الدولي القانون عرف عندما المبدأ هذا ظهر

الكوارث،  مواجهة في اإلستعجال حاالت في يتخذ القانون هذا كان فبعدما بالبيئة، تلحق التي األخطار

 .المستدامة في إطار التنمية المستقبل نحو موجها قانونا ذلك أصبح بعد

 تدمير من للحد الالزمة اإلجراءات والتدابير جميع تتخذ أن الدولة على يجب المبدأ هذا جببمو 

 القيام المزمع األنشطة عن الناجمة الضارة اآلثار حول القاطع العملي اليقين غياب حالة في حتى البيئة،

 .)2(المستقبل نحو موجه المبدأ فهذا بها،

 لما وفقا المبدأ فهذا الضرر، تحقق إحتمال حول دليل أي على الحصول قبل به العمل فيجب

 حاجز وهو المستدامة، للتنمية هاما أساسا يعتبر فهو جهة، من البيئي األمن تحسين على قادر سبق

 يواجه وبالمقابل المستقبل، في تداركها يصعب أضرارابيئية مستقبال وتسبب تحدث قد التي للمتجاوزات

 مجلس به قضت ما هذا )3(.المؤسسات لنشاط ومعطل للتطور حاجزنه أ أساس على انتقادات المبدأ هذا

 شركة بإدانة قضت حيث )cour d’appel de toulouse( 2013/10/15بتاريخ 419 رقم ملف،تولوز

 من الحشيش أصبح يابس وكذا فيه الموجودة األسماك وموت وقتل ونهر األرض باطن بتلوث البقر تربية

 باإلدانة الجزائية بمسؤوليتها قضت حيث المدانة الشركة طرف المستعملة من الكيماوية المواد تسروبات

  .التعويضات وكذا

  

 

                                                           

 جامعة ة،السياسي والعلوم الحقوق كلية ماجستير مذكرة البيئة، تلويث جريمة عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية بامون، لقمان) 1(
  .111، ص 2012 الجزائر، ورقلة مرباح، قاصدي

  .178بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .168السابق، ص  جابر، المرجع سامى محمد حسام) 3(
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 اإلتفاقيات، من العديد وكرسته الدولية الملتقيات أعظم ضمن كبير إهتما المبدأ هذا لقي وقد

 :منها

 طرف من عقدت التي الجوي، التلوث حول 1979 نوفمبر 13 بتاريخ المنعقدة جنيف إتفاقية �

 ديسمبر 10 في المؤرخة البحار قانون إتفاقية عليه نصت كما .ألوروبا المتحدة لألمم اإلقتصادية اللجنة

 عندما": أنه على منها 206 المادة نصت حيث البحري، الوسط على والحفاظ الحماية حول  1982

 تسبب قد رقابتها واليتها أو تحت بها القيام يعتز أنشطة بأن لإلعتقاد معقولة أسباب الدول لدى تكون

 ممكنا عمليا، حد أقصىإلى  الدولة هذه تعتمد فيها، وضارة هامة تراالبحرية أو تغيي للبيئة كبيرا)1(تلوثا

 ".البحرية البيئة على األنشطة هذه لمثل المحتملة اآلثار تقييمإلى 

 25و 24 يومي بلندن المنظم الشمال بحر حماية حول الثاني الدولي المؤتمر كذلك �

 غياب اليقين حالة في حتى السامة المواد لمراقبة تصريف تدابير إتخاذ بضرورة أقر ، حيث1987مبرنوف

 فيها تتسبب قد الضارة التي اآلثار وبين الخطيرة المواد تصريف بين السببية العالقة حول القاطع العملي

 20 في المنعقدة باماكو يةالخطرة كذلك إتفاق والمواد البواخر بسبب التلوث من والوقاية الشمال، لبحر

 .اإلفريقية للحدود العابرة ومراقبة حركتها الخطيرة النفايات دراإستي بمنع متعلقة إتفاقية ، فهي1991 جانفي

 على عشر الخامس مبدأه في نص ، الذي1992  جوان 13 في المؤرخ ريو إعالن جاء وأخيرا �

 حالة وفي قدرتها، حسب إحتياطية تدابير اسعو  نطاق على الدول تتخذ البيئة من أجل حماية": يلي ما

 لليقين االفتقار يستخدم ال إتجاهه، عكسإلى  سبيل ال ضرر جسي أو أخطار ضرر أخطار ظهور

 .)2(البيئة تدهور لمنع بالفعالية تتسنى تدابير إتخاذ لتأجيل سببا الكامل العملي

 رقم قانون من 03 المادة في جهار إد خالل من الجزائري البيئي التشريع في المبدأ هذا تجسد وقد        

 مبدأ)3( البيئة حماية - وتوسع إمتداد لتفادي الخطر من معينة درجة تحديد يجبأنه  إال ،03/10

 التي باألخطار المبدأ يتعمق أن يجب لذلك محدد، هو مما أكثر األنشطة من كبير عدد على الحيطة

 يعتبر الجنائية الشرعية نطاق من يوسع الذي لمبدأا هذا أن وفيرأينا وجسيمة، أضرار هامةإلى  تؤدي

 هذه وضع من البد كان لذلك وقوعها، عند إصالحيا يصعب التي الجسيمة األخطار من للبيئة حماية

 ضروري شرط للفعل المجر البيئي النص وجود كون رغم واألضرار البيئية، األخطار من للحد اآللية

 .البيئة تلويث جرائم عن الجنائية المسؤولية للقيام

                                                           

  252السابق، ص  منشاوي، المرجع أحمد محمد) 1(
  .23، ص 2005عكنون،  بن الجزائر الحقوق، جامعة كلية ماجستير لدولي، مذكرةا القانون البيئة في الحيطة تكارتي، مبدأ فريدة) 2(
  .111السابق، ص  بامون، المرجع لقمان) 3(
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 المعنوي إرادة الشخص عن التعبير حق له طبيعي شخص من الجريمة إرتكاب: ثانيا

 أن يمكن ال الجريمة ألن مباشرة، غير مسؤولية المعنوي لمشخص الجنائية المسؤولية تعتبر

 إرادة حرة، لو وليس مجسد، غير كائن المعنوي الشخص أن بإعتبار الطبيعي الشخص من إال ترتكب

 .شروط بتوفر إال حدوثها يمكن ال مشروطة مسؤولية هي المسؤولية هاته أن ماك

 عن سلوكه المعنوي الشخص يسأل الذين الطبيعيين األشخاص تحديد في التشريعات إختلفت وقد

 ذهبت حين في المعنوي، الشخص وممثلي أعضاء تصرفات على منها البعض فإقتصر اإلجرامي،

 مكرر 51 المادة نصت لقد .وتابعيه موظفيه صغار تصرفات جميع عن مساءلتهإلى  أخرى تشريعات

 من لحسابه ترتكب التي الجرائم عن جزائيا مسؤوال المعنوي الشخص يكون": أنه على العقوبات قانون من

 ".ذلك على ينص القانون عندما الشرعيين، أجهزته أو ممثليه طرف

 الطبيعية الذين لألشخاص الضيق بالتحديد أخذ الجزائري المشرع أن المادة هاته خالل من يتبين

 المحددين الطبيعيين األشخاص طريق عن إال المنشأة مسؤولية تقوم فال المعنوي، الشخص عنه يسأل

 واإلشراف التسيير إليه منوط يكون حيث المنشأة، في كبيرة أهمية يمثلون الذين األشخاص وهم قانونا،

 الشخص به يقوم الذي المادي فالسبب إدارته، على المنشأة نشاط استمرارر يتوقع بحيث المنشأة، على

 المسندة البيئية الجريمة أركان من ركنا يعد للشخصالمعنوي، عضو أو ممثل يعتبر الذي الطبيعي

 الوكيل ما وارتكب بعمل للقيام طبيعي شخص بتوكيل المعنوي الشخص قام واذا المعنوي، للشخص

 هذا ألن الجريمة هاته عن يسأل األخير المعنوي، فإن هذا الشخص اهذ لحساب البيئة تلويث جريمة

 .)1( المعنوي للشخص القانوني الممثل بمثابة يعد الوكيل

 المعنوي الشخص لحساب الجريمة إرتكاب: ثالثا

 شرط توافر من البد هو أو أعضائه ممثل يرتكبها التي الجرائم عن المعنوي الشخص يسأل لكي

 الشخص لحساب وقعت قد األعضاء أو الممثلين طرف من ارتكبت التي لجريمةا تكون أن وهو آخر

 الخاص، لحسابه الطبيعي الشخص يرتكبها التي الجرائم تستبعدأنه  معناه هذا الحال وبطبيعة المعنوي،

 .عادي مسيرا أو عامل كان سواء

 قام الذي النشاط من األخير هذا يستفيد أن المعنوي الشخص لحساب الجريمة ترتكب بأن ويقصد

 إلحاق ربح أو تجنب كتحقيق له، مصلحة تحقيق بهدف إرتكبت الجريمة أن أي الطبيعي، الشخص به

 .)2(مباشرة أو غير مباشرة مادية أو معنوية المصلحة تكون أن ويستوي به، ضرر
                                                           

  .181بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .130، ص 1997ربية، القاهرة، الع النهضة ، دار)مقارنة دراسة( المعنوي للشخص الجنائية كمال، المسؤولية شريف سيد) 2(
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 ضمان بغرض األفعال ترتكب عندما المعنوي الشخص حساب على تقع الجريمة أن يضيف من وهناك  

 ينجر الشرط هذا وتطبيق فائدة، أي تحصل لم ولو حتى أغراضه، وتحقيق المعنوي الشخص أعمال سير

 متابعة دون تحول ال المعنوي الشخص أجهزت الطبيعي أو زالت الشخص توفي إذا حتىأنه  عنه

 قرار صدر وقد المعنوي، الشخص لحساب الطبيعي الشخص إرتكبها التي الجريمة عن المعنوي الشخص

 المعنوي الشخص متابعة تمت أين الفرنسية، النقض لمحكمة 02/1997/12 بتاريخ الجنائية الغرفة

 .لوحده

 المعنوي الشخص لحساب الجريمة إرتكب الذي الطبيعي الشخص على التعرف إستحال واذا

 لتشريعاتا جل أخذت لقد توفر تتطلب ال التي المادية الجرائم وفي واإلهمال، اإلمتناع جرائم في وخاصة

 المادة منه الفرنسي التشريع نجد التشريعات هذه ومن الشرط بهذا المعنوي الشخص بمسؤولية أقرت التي

 التي الحاالت في المعنوي الشخص يسأل: أن على نصت التي الجديد العقوبات قانون من 2 / 121

 .لحسابه ترتكب التي الجرائم في القانون أو الالئحة حددها

 إرتكاب حالة في المعنوي للشخص الجنائية المساءلة إستبعاد الفرنسية الوطنية عيةالجم وأقرت

 .)1( الفاعل الشخصإلى  المسؤولية تنصرف الحالة هذه في حيث الممثل، العضو لحساب الجريمة

 مرتكبها فيلزم أركانها جميع وثبتت وقعت جريمة هناك إن للدولة، الجنائية المسؤولية وتفترض

 عن الدولية الجنائية المسؤولية أن أوضح بمعنى المشروع، غير فعله على المترتبة القانونية ائجالنت بتحمل

 الجنائي القانون يقرره الذي للعقاب البيئية بالخضوع الجريمة مرتكب إلزام تعني البيئة، تلوث جريمة

 .)2( الدولي

 الجزائية المسؤولية موانع: المطلب الثالث

 القانون بها يعتد فال القانونية قيمتها اإلرادة من فيها تتجرد التي الحاالت المسؤولية موانع تشكل

 لتحمل أهل غير تجعله بالجاني تتصل شخصية أسباب فهي للجريمة، المعنوي الركن بها يتوافر وال

 الجريمة عن الجزائية المسؤولية قيام من مانعة أسباب رها بإعتبا األنشطة بعض الجزائية، المسؤولية

 .)3(فيه بالقانون أو الغلط والجهل اإلداري الترخيص المستحدثة الموانع هذه وأهم يئيةالب

 أما الجزائية للمسؤولية التقليدية �الموانع األول نقطتينإلى  الجزء هذا تقسيم يمكن ذلك على وبناءا

 .الجزائية للمسؤولية المستحدثة الموانع: الثانية

                                                           

  .120، ص 2012الثانية،  مصر، الطبعة العربية، القاهرة النهضة للبيئة، دار الجنائية الدين، الحماية شمس توفيق أشرف) 1(
  77، ص 2015اإلسكندرية،  الجامعي، مصر الفكر البيئي، دار أضرار التلوث عن الدولة حسونة، مسؤولية على محمد) 2(
  .521السابق، ص  حسني، المرجع نجيب محمود) 3(
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 الجزائية مسؤوليةلل التقليدية الموانع: الفرع األول

 بعض وتحرص االدراك لفقد المعروضة الحاالت جميع الجزائية للمسؤولية التقليدية الموانع تشمل

 األحكام عن تختلف بيئية بجريمة األمر تعلق متى الموانع لهذه خاصة أحكام على البيئية التشريعات

 الثاني الفرع في ونتعرض الضرورة ولاأل الفرع حالة في الموانع هذه وتتمثل العام، القانون في الواردة

 .القاهرة للقوة

 الضرورة حالة: أوال

 طبيعية قوى وليدة تكون ما غالبا الظروف به تحيط الذي الشخص حالة الضرورة بحالة يقصد

 من اإلعفاء الجزائية التشريعات غلب أ رتبت ولقد جريمة، بإرتكاب إال منه التخلص يمكن ال بخطر تهدد

 كان جسيم خطر الدراك الضرورة حالة قيامإلى  إستنادا بجريمته الجاني إرتكب ما إذا جزائيةال المسؤولية

 .)1(الوقوع وشك على

 الجاني إتجاه الجزائية المسؤولية تقوم الأنه  العامة القاعدة: البيئية الجريمة على الضرورة حالة أثر .1

 من وكان مصنع في حريق كنشوب كابها،إلرت دفعته التي هي الضرورة كانت إذا الجريمة إلرتكابه

 خطيرة بمواد النيران تلحق أن من نفسه أو الغير على وخشي أحد العمال عليه السيطرة بإمكان اإلستحالة

 المواد هذه إلقاءإلى  فبادر بيئية كارثةإلى  يؤدي قد الذي األمر المصنع داخل موجودة ومشعة أو غازات

 توافر أساس على للفاعل الجزائية المسؤولية تمنع حيث في الهواء تالغازا هذه بتسريب ببحيرة أو قام

 .لديه الضرورة حالة

 جسيما يكون أن يجب الذي بالخطر بعضها يتعلق شروط عدة توفر الضرورة حالة لقيام ويشترط

 التي بالجريمة األخر البعض ويتعلق حلوله في دخال إلرادة الفاعل يكون وأن النفس على واقعا وحاال

 تفوق وال الخطر لدفع الالزم بالقدر تكون أن أي معه، ومتناسبة الخطر لتجنب الزمة تكون أن تعيني

 .)2(وقع الذي والضرر المراد تفاديه الخطر بين التناسب يتحقق حيث الخطر جسامة

 نع الجزائية المسؤولية من لإلعفاء كسبب الضرورة بحالة أخدها في السابقة التشريعات تخرج ولو هذا  

 .البيئة حماية مجال في الضرورة حالة الحالة قيام وشروط العامة المبادئ

البيئة الجزائري رقم  قانون في ضرورة لحالة الجزائري المشرع تعرض لقد: الجزائري المشرع موقف .2

 التدفق عن المادة بمقتضى هذه يعاقب ال": أنه على تنص التي منه- 3/97 المادة نص في10/03

                                                           

  .244السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .185السابق، ص  جابر، المرجع سامي محمد حسام) 2(
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البشرية أو  السفينة أو الحياة أمن يهدد وعاجل جسيم خطر تفادي ضرورة إقتضتها تدابير بررته الذي

 ."البيئية

 بت إال الجزائية للمسؤولية كمانع تقوم 1 الجزائري ع ق ألحكام وفقا الضرورة حالة في والمالحظ

حياته أو  في نفسه أو غيره اإلنسان الخطر هذا يهدد أن ويستوي للنفس المهدد المحدق الخطر وافر

 البيئة قانون في إنتهجه الذي المسلك وهو نوعه، كان أيا المال يهدد الذي الخطر وكذلك جسده، سالمة

 يكون تم ومن البشرية أو البيئة السفينة أو الحياة يهدد الذي الخطر بحلول متوفرة الضرورة حالة فإعتبر

 والخطر )السفينة( المال يهدد الذي والخطر فسالن يهدد الذي الخطر بين البيئة تلويث جرائم في ساوى قد

 )1(.البيئة يهدد الذي

 القاهرة القوة :ثانيا

 سلب منها كل شان منأنه  إذ القانوني األثر حيث من المادي اإلكراه تعادل القاهرة القوة

 قوة هي القاهرة والقوة بذلك علمه مع المشرع أوامر عن الخروجإلى  ودفعه اإلختيار في حريته الشخص

 الضغط عند وتتوافر دفعا لها ليس خارجية قوة فهي النتيجة، إلحداث كأداة اإلنساني السلوك تستخدم

 إرتكابه حالة في الجزائية للمسؤولية العامة المبادئ ذهبت لذلك ونتيجة ،)2( إعدامها حدإلى  اإلرادة على

 .هاتوقع ويستحيل دفعها يمكن ال التي القوة تأثير تحت اإلجرامي للفعل

 أن الجزائية التشريعات أقرتها التي العامة القاعدة كانت لما: البيئية الجريمة على القاهرة القوة أثر .1

 جريمة فإن القاعدة أي إلرتكابه الجاني إتجاه الجزائية المسؤولية قيام دون يحول عارضا تعد القاهرة القوة

 وتنص .للبيئة والملوثة المخالفة أنشطتهم لتبرير نالمتهمو  يستند وكثيرا ما البيئية، الجرائم شأن في تسري

 جرائم مجال في الجزائية المسؤولية موانع من كمانع القاهرة القوة فكرة على البيئة تشريعات من كثير

 .المصري والتشريع الفرنسي التشريع غرار على البيئية

 إحكام ال تطبق ": أنه على03/10 رقم  قانونال من 54 المادة نصت: الجزائري المشرع موقف .2

 الناجمة القاهرة القوة حالة في)  الوزاري الترخيص على الحصول بضرورة المتعلقة(  أعاله  53 المادة

السفينة أو  البشر أو أمن حياة للخطر تتعرض وعندما األخرى العوامل الجوية أو عن التقلبات عن

 .."الطائرة

 للتلوث بالنسبة الحال هو كما خارجية القاهرة قوةال عن الناجم التلوث أن النص هذا من والواضح

 يعد الزيت يحمل أنبوب في مفاجئ كسر السفينة أو أحد أجهزتها أو عن في حادث أو عطب عن الناجم
                                                           

  .195بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .453السابق، ص  األلفي، المرجع أحمد سيد رھما عادل) 2(
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 الجزائية المساءلة معه تمنع الذي األمر دفعها أو مقاومتها يمكن ال قاهرة قوة عن الناجمة الحوادث من

  .)1( البيئية الجريمة عن

 الجزائية للمسؤولية المستحدثة الموانع: ثانيال الفرع

 موانع عدة إستحداثإلى  الجزائي الفقه من جانب يدعو الجزائية التقليدية الموانعإلى  باإلضافة

 هذه الجريمة البيئية ونظرا لخصوصية في الجزائية المسؤولية لموانع الجديدة األنظمة قبيل من تعد أخرى

 .فيه بالقانون أو الغلط والجهل اإلداري الترخيص المستحدثة الموانع من النوع هذاى إل يلجأ فإنه األخيرة

 وسيلة وهو معين، نشاط لممارسة المختصة اإلدارة عن الصادر اإلذن به يقصد: اإلداري الترخيص :أوال

 النظام يحقق بما األفراد حريات تقييدإلى  يهدف إنفرادي إداري قرار وهو اإلداري، الضبط وسائل من

 :البيئة حماية مجال في الترخيص النظام عن أمثلة الجزائري التشريع في ونجد المجتمع، داخل العام

 تعبر التي التراخيص أهم من تعد البناء ، فإن رخصة90/29 قانون من 6 لنص طبقا البناء رخصة * -

 .الطبيعي اولوسط البيئي المحيط عن السابقة الرقابة عن

 يراد تغيير أي أن على الثقافي رث ا الت بحماية المتعلق 04 /98 قانون من 15 ةالماد تنص كما * -

 المكلف الوزير طرف من تسلم مسبقة لرخصة تخضع الثقافي التراث ضمن مصنف عقار على إدخاله

 .)2(بالبيئة

 السياحية لمناطق في البناء رخصة منح خصصت 03/10 رقم القانون من 18 المادة كذلك * -

 .بالسياحة المكلف الوزير إلختصاص

في  البيئة بحماية المتعلقة 0310 القانون من 19 المادة بنص المصنفة المنشات إستغالل رخصة * - 

 اإلخطار أو المضار وحسب أهميتها حسب المصنفة المنشات تخضع": أنه على المستدامة إطار التنمية

 وصا منص الرخصة تكون عندما المعني زيرالو  ومن بالبيئة المكلف للوزير إستغاللها عن تنجر التي

 ال التي المنشآت المعني البلدي الشعبي المجلس رئيس ومن الوالي ومن به المعمول التشريع فير عليها

 .)3(."تأشير موجز وال تأشير دراسة إقامتها تتطلب

 في المبين بالنشاط القيام بمجرد يتوافر الجرائم هذه في المادي الركن أن النصوص هذه من يتبين

 المعنوي ركنها وبتوافر معينة، نتيجة تحقيق بضرورة اإلعتداد ودون الترخيص على الحصول دون القانون

                                                           

  .197ين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص بشير محمد أم) 1(
  .177السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 2(
  .198بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(
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قونتان  سانت محكمة به قضت ما هذا .)1(بذلك علمه مع المادي الفعل مكونات جميعإلى  اإلرادة باتجاه

)tribunal de grande instance de saint( تم حيث، 2009بريلأ 23بتاريخ  372 رقم ملف 

 رخصة بدون المنشاة استغالل بتهمة الصناعية النفايات حرق )quentin(في  متخصصة شركة متابعة

 .قانونية

 إذ الترك بطريق تقع التي السلبية الجرائم من تعد خيصراالت إستصدار عدم الجرائم أن والظاهر

 كما التجريم صفة للواقعة يعطي يالذ األساسي العنصر هو الالزم الترخيص على الحصول عدم كان

 الحد المطلوب أو تجاوز الترخيص توافر عدم بمجرد القانون عليها يعاقب التي الشكلية الجرائم من تعد

 هو فالترخيص عليها معاقب نتيجة أي تحقيق ذلك عن يترتب لم ولو حتى به المرخص للنشاط األقصى

 .)2(التلوث صور كافة ضد البيئة على للحفاظ إتباعها واإلجراءات الواجب مراقبة الشروط في أمان صمام

 إستنادا الفعل وقع فإذا المشروعية، وعدم المشروعية بين فأصال حدا ترخيص يعد المقام هذا وفي

 إذا أما والعقاب التجريم دائرة من ويخرج مشروعا يكون القانون فإن الفعل به يسمح إداري ترخيصإلى 

 كما جزائيا، مرتكبه عنه يسأل مشروعا غير مجرما يكون رخيص فإن الفعلالت هذا غياب في الفعل وقع

 جرائم من لجريمة مرتكبا رخصة بدون مصنفة منشأة اإلستغالل لجريمة إرتكابه جانبإلى  الفاعل يعد

 الجرائم تعدد قاعدة بشأنه وتطبق للجريمتين إرتكابه عن يسأل حيث قانونا المجرمة البيئة التلويث

 .)3( والعقوبات

 فيه بالقانون أو الغلط الجهل :ثانيا

 الناس كافة على إفتراض هي التشريعات معظم غرار وعلى الجزائري التشريع في المقررة القاعدة

بالجهل أو  اإلعتذار يجوز فال العكس إثبات يقبل ال إفتراضا له المكملة والقوانين العقوبات بقانون العلم

 بالقانون الفعلي العلم وضع التي تتطلب العامة المصلحة إعتبارات ليهتم إفتراض وهو أحكامها، في الغلط

 لالحتجاج ذريعة فيها باألحكام أو الغلط الجهل يصبح ال حتى به المفترض العلم مع المساواة قدم على

 في المجتمع حق مباشرة من األساسية األغراض وتفويت اإلحكام تلك تطبيق تعطيل عليه يترتب مما به

 .)4(المختلفة اإلجتماعية بالمصالح الضرر إللحاق ذلك ينتهيو  العقاب

                                                           

ن بالقانو  المتعلق 2003 سنة 11 عددال جريدة الرسميةال في الصادر 2003 ريفيف 17 في المؤرخ 03/03القانون  من 29 المادة) 1(
  .السياحية والمواقع  التوسيع مناطق

  .200-199بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .461السابق، ص  األلفي، المرجع أحمد سيد رھما عادل) 3(
للجريمة،  العامة ول، النظريةاأل العربية المتحدة، الجزء اإلمارات لدولة القانون العقوبات أحكام خطوة، شرح أبو عمر شوقي أحمد) 4(

  .218، ص 1989مصر، ، العربية، القاهرة النهضة دار
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 ظل في ميسر وغير جدا صعبا أمرا يعد البيئية والتشريعات بالتنظيمات الكافة إحاطة أن غير

 وجداول ومعايير قياسات من تتضمنه بما لها التنفيذية واللوائح التشريعات هذه ألحكام الهائل التضخم

 من مانعا فيه بالقانون أو الغلط الجهل يعتبر حديث إتجاه ظهور على اعدس مما بها اإللمام يصعب

 يكون وأن المتهم جانب من تقصيرإلى  راجحا الجهل أو الغلط يكون إال على الجزائية المسؤولية موانع

 .تفاديه يتعذر حتميا

 عليه ونص ئيةالجزا للمسؤولية المانعة باب من القانون في الغلط الفرنسي المشرع أعتبر فقد لذا

 بناءا يعتقد الذي الشخص جزائيا يسأل ال":أنه تقرر التي العقوبات قانون من 3 الفقرة 122 المادة في

 .(1)"إرتكبه الذي الفعل بمشروعية تجنبه يمكن ال القانون في خلط على

 التشريعات تضخمت أن بعد الفرنسي المواطن لدى من وقبوال وضوحا أكثر النص هذا ويعد

 والتي جهة، من المتعددة البيئية القوانين غرار على الحماية قوانين تعرف أصبحت التي الخاصة، يةالجزائ

 والتي بها اإللمام العادي الشخص على يصعب الخاصة بالتقنيات تتعلق تفصيلية نصوص على تشمل

 جواز على سيةالفرن النقض محكمة أكدت القانون، وقد في بالغلط للتمسك مبررا للكافة نشرها عدم يمثل

 الذي الفعل بمشروعية عتقاده تبرير يمكن إذ تفاديه من يتمكن لم الذي القانون في بالغلط الجاني تمسك

 .لديه القصد إنتفاء تم ومن النية، لحسن إثباتا إرتكبه

 المنشأتأي من وغيرها الصناعية بالمنشأت العاملين بين التمييز ضرورة يرى البعض أن غير

 هذه بأحكام العاملين علم يفض حيث العاديين األفراد من وغيرهم البيئية تشريعاتبال المتعاملين

 .)2(الرأي هذا نساير ونحن فيها بالجهل أو الغلط اإلحتجاج منهم يقبل أن دون التشريعات

 موانع من مانعا البيئية بالتشريعات المتعاملين غير جهل أو غلط أن القول يمكن ذلك على وبناءا

  .)3(تجنبه أو تفاديه إستحالة تبث متى البيئة تلويث جريمة إرتكاب عن زائياج مساءلتهم
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  الثاني المبحث

 البيئية جريمةال في العقابية األحكام

 من على قضائي لحكم تنفيذا المجتمع لمصلحة الجنائي القانون يقرره الذي الجزاء هي العقوبة

 أشخاص قبل من ترتكب قد البيئية الجريمة .خرىأ مرة الجريمة ارتكاب لمنع الجريمة عن مسؤوليته ثتبث

العقوبات  قانون خالل من المشرع حدد لذا كالمنشات معنويين أشخاص قبل من ترتكب قد كما طبيعيين

 عن الطبيعي والمعنوي الشخص من لكل عقوبات بالبيئة أو أحد عناصرها المتصلة األخرى والقوانين

 .)1(يئةالب حق في هؤالء يرتكبها التي الجرائم

 للشخص المقررة العقوباتإلى  التطرق البيئية للجرائم الجزائية األحكام دراسة تقتضي وعليه

   .المعنوي للشخص المقررة للعقوبات التطرق تم ومن الطبيعي

 البيئة جرائمعن ال الجنائية العقوبات: المطلب األول

 األحكام مخالفة عن كجزاء عقوبةال تقرير على الجزائري التشريع فيها بما التشريعات جميع تتفق

 الفعالية البيئة بحماية الخاصة التنظيمية للقوانين يتحقق لن الجزاء هذا فبدون وحمايتها، للبيئة المنظمة

 هو فالجزاء المجتمع، قيم من أساسية قيمة تعد التي البيئة على اإلعتداء صور مختلف لمواجهة الكافية

 يشكل الجزاء هذا أن شك وال إجرامي، فعل إرتكاب أي عن للمشرع يرتب الذي العادي القانوني األثر

المرتكبة أو  الجريمة تواجه العقوبة صورة في يتمثل والذي إتجاه الجناة المجتمع فعل لرد القانوني المظهر

 .إجرامية خطورة لديه تثبت يواجه من أمن تدبير صورة في

 تخضع بإن وذلك الشرعي بالطابع إتسامها الجانب هذاإلى  نهائية بعقوبة الجزائي الحكم قضى

 على إال توقع ال أي الشخصية لمبدأ العقوبة تخضع كما ،"قانون بغير عقوبة ال "الشرعية بمبدأ العقوبة

 .)2(ارتكابها في الجريمة أو شارك إرتكب من

حد البيئة أو أ على الواقعة االعتداءات تجريم مجال في حديثة جنائية سياسة المشرع يتبع لمو 

، وهوما سيتوضح عند جنايات، جنح، مخالفات العقوبات قانون في التقسيم نفس اتبع بحيث مكوناتها

  :التعرض للعقوبات المقررة للشخص الطبيعيو المعنوي فيما يلي
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 الطبيعي للشخص المقررة العقوبات: الفرع األول

 وأخرى أصلية قوباتعإلى  بالبيئة الطبيعي الشخص إلضرار كجزاء المقررة العقوبات تنقسمو 

  .العام للنفع العمل عقوبة وهي الجزائري المشرع استحذتها بديلة لعقوبات باإلضافة تكميلية

 الطبيعي بالشخص الخاصة األصلية العقوبات: أوال

 الحماية توفر العقوبات والتي قانون في القانونية النصوص من مجموعة الجزائري المشرع أورد

 المصالح على خطورتهإلى  ر بالنظ للفعل تجريما مباشرة وٕانما البيئة حماية أساس على ال للبيئة الجنائية

للحرية،  السالبة ،العقوبات اإلعدام في عليها المنصوص العقوبات لألفراد وتتمثل العامة والخاصة

   .)1(الغرامة

 باتعقو  البيئة بحماية أحد عناصر تتعلق التي والقوانين 10 / 03 البيئة قانون تضمن كما

  .والغرامة الحبس عقوبة في تتمثل البيئية الجرائم خطورة بحسب تختلف

 على القانوني وصفها حسب الجرائم على ووزعتها األصلية العقوبات قانون من 05 المادة عرفت

 :التالي النحو

 05 بين تتراوح لمدة المؤقت، السجن المؤبد، السجن اإلعدام، هي الجنايات في األصلية العقوبات -

 .سنة 20سنوات و

 تتجاوز التي والغرامة سنوات 05إلى  شهرين لمدة الحبس هي الجنح مادة في األصلية العقوبات -

 .)2(دج 20.000

 غرامة األكثر على شهرينإلى  األقل على واحد يوم من الحبس المخالفات مادة في األصلية العقوبات -

 تصنيف ضمن بأشدها يأخذ أصليتين عقوبتين على القانون ينص وقد دج 20.000إلى 200 من

 .الجريمة

حسب  السابقة 05 المادة لنص طبقا األصلية العقوبات صنف المشرع أن بالمالحظة الجدير

 .)3(المخالفات وعقوبات جنح، عقوبات جنائية، عقوبات أصناف 03إلى  خطورتها

 ة االعدامعقوب.1
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 األخف العقوبةإلى  األشد العقوبة من نازليات ترتيبا العقوبات القانون من 05 المادة في مركبة وهي

 هذه من البيئية الجرائم مصير هو فما المؤقت والسجن المؤبد والسجن واإلعدام التالي النحو على

 .العقوبات

 الجرائم على وتطبق الحياة، في الحق هو لإلنسان حق بأهم تمس عقوبة أقسى هي اإلعدام عقوبة   

 العقوبة تجميد تم عليها، فقد المشرع نص رغم بالجزائر تطبق ال يه الحقيقة وفي بجنايات الموصوفة

 الزالوا القضاة أن بدليل )1(العقوبات قانون من تلغ لم أنها غير غربية، حقوقية منظمات ضغط بسبب

 .بها ينطقون

 قد الجزائري المشرع أن فنجد ،)2(اإلعدام بعقوبة عنها يعاقب التي البيئية الجنايات أمثلة عن أما

الجو  في مواد أو تسريبها إدخال طريق عن البيئي المحيط على االعتداء جريمة عن اإلعدام عقوبة قرر

 اإلنسان أو الحيوان أو البيئة صحة تهدد التي اإلقليمية المياه األرض أو باطنها أو في أو في

  .)3(الطبيعية

 هذا وفي بالبيئة تمس التي الجنائية األفعال فيها بما الجنايات من كبير لعدد مقررة عقوبة وهي

 المواد نصوص في الواردة الجزائية المتابعة شروط لدينا توافرت متى اإلعدام عقوبة تطبيق يمكننا الصدد

 .العقوبات قانون من 395و 1 مكرر 87مكرر و 87

الجزائرية أو أجنبية،  سفينة ربان كل باإلعدام، يعاقب البحري انونالق من 500 المادة وتنص

  .الوطني للقضاء التابعة المياه في مشعة نفايات مداع ألقى

غاية  والىأنه  بالذكر والجدير والمعارضين المؤيدين بين كبيرا جدال اإلعدام حكم ويعرف هذا

 عدد كما أن نادرة حاالت في إال باإلعدام األحكام تصدر الجزائرية الجنايات محاكم تكن لم 1992

 الجزائر عرفت حيث ،1992سنة حلول مع كذلك يعد لم األمر إن رغي ضئيل جد كان تنفذ التي األحكام

 .والجرائم اإلرهابية الموصوفة األفعال إنتشار مع وره ص بأبشع اإلرهاب في ضررا

 المنفذة اإلعدام أحكام عدد إرتفع كما كبيرا إرتفاعا 1992 سنة منذ اإلعدام أحكام عرفت وهكذا

 السجون بتنظيم المتعلق الجديد القانون يحدد لم الدولة، رئيس نم بأمر 1994 سنة في توقيفها تم إنإلى 

 المادة كانت حين في اإلعدام عقوبة تنفيذ كيفية 2005 فيفري 26 في المؤرخ المحبوسين اإلدماج واعادة
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 على تنص 1992 فيفري 10 في المؤرخ المساجين تربية واعادة السجون تنظيم قانون من 1 فقرة 198

 .بالرصاص رميا عداماإل تنفيذ يتم إن

 الجنايات فيها بما الجنايات من العديد من المؤبد السجن على الجزائري القانون يعاقب: المؤبد السجن- 

 تطبق تنص التي العقوبات قانون من مكرر 396 المادة عليه تنص ما منها نذكر البيئة ضد المرتكبة

 الدولة أو بأمالك بأمالك تتعلق 396و 395 دتينالما في المذكورة الجرائم كانت إذا المؤبد السجن عقوبة

 .العام للقانون الخاضعة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الجماعات

 أجنبية أو جزائرية سفينة ربان كل معاقبة على البحري قانون من 2 الفقرة 499 المادة وتنص

 دخولها، ووقت بتاريخ المختصة السلطات أخطار دون الجزائرية اإلقليمية المياه وتدخل مشعة مواد تنقل

 .)1(المؤبد بالسجن ربانها يعاقب السفينة، هذه لمثل حادث وقوع حالة وفي

 :نهأ على الكيميائية األسلحة ستعمال وا وتخزين وانتاج استحداث حظر قانون من 09 المادة

 :يستعمل من كل المؤبد بالسجن يعاقب"

 كيميائيا، سالحا -

 ألغراض وذلك الكيميائية بالمواد المتعلقة االتفاقية ملحق من 1 الجدول يف مدرجة كيميائية مادة -

 ."اإلتفاقية في محظورة

 5 بين وتتراوح 3 / 5 المادة في المؤقت السجن على العقوبات قانون عليه نص: المؤقت السجن- 

 .سنة 20سنوات و

 األشغال عقوبتي لمح حلت ، حيث1960 لسنة الفرنسي القانون في العقوبة هذه ظهرت ما فأول

 أقل المؤقت السجن عقوبة وعد سنوات 10إلى  05 من والسجن سنة 20إلى  10 من المؤقتة الشاقة

 القوانين أن ونالحظ قانونية، أثار من ذلك عن يترتب ما بكل المؤبد السجن عقوبة من التنفيذ في صرامة

 عليها المنصوص البيئية الجرائم لمكافحة كجزاء المؤقت السجن عقوبة تضمنت البيئة بحماية الخاصة

 بتسيير المتعلق 2001 ديسمبر 12 في المؤرخ 01/19 القانون من 66 المادة عليه نصت ما منها نذكر

 من مالية وبغرامة سنوات  8إلى  سنوات 5 من بالسجن يعاقب": التي تنص وازالتها ومراقبتها النفايات

الخطرة  النفايات إستورد من كل فقط، لعقوبتينا هاتين دج أو بإحدى 5.000.000 الى 1.000.000

 ."العقوبة تضاعف العود حالة القانون، وفي هذا أحكام بذلك مخالفا عبورها على أو صدرها أو عمل

                                                           

  .236بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(



 

128 

 

 ضد والمرتكبة جنايات الموصوفة األفعال عن الطبيعي للشخص المقررة العقوبات أن المالحظة

 البيئة، لحماية والمعدة جزائية أحكام المتضمنة القانونية للمواد ئلالها الكمإلى  بالنظر جدا قليلة تعد البيئة

 عدى جنائية عقوبات على تنص أحكاما تتضمن لم البيئة بحماية والمتعلقة الخاصة القوانين أن كما

 وازالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01-19  رقم قانون من 66 المادة كنص فقط القليل البعض

 القوانين من وصرامة تشددا أكثر يبقى الذي قانون العقوبات ضمن ووردت الجنائية النصوص قيبا بينما

 حيث من المؤبد السجن على المطبق النظام لنفس المؤقت السجن عقوبات تطبيق ويخضع الخاصة،

 .العقوبة تطبيق مكان

 يكن ولم الجماعي الحبس نظام عليه المحكوم على يطبق حيث اإلحتباس، نظام حيث عنه ويختلف   

 عقوبة ما يميز ثمة يكن لم حيث 1972 فيفري 10 في المؤرخ السابق القانون ظل في كذلك األمر

 سنة، مدتها تفوق الحبس التي عقوبة عن العقوبتين هاتين يميز وال المؤقت السجن عن المؤبد السجن

 .الثالث طوارذي األ التدريجي للنظام تخضع مؤسسة في تنفيذ كانت الثالثة فالعقوبات

 هذه القاعدة عن حاد الجزائري المشرع أن غير بغرامة مصحوبة الجنائية العقوبات تكون إال واألصل

 القاضي حتى أعطى بل 01/19 قانون من 66 المادة نص في والغرامة السجن عقوبة على بنصه

 .الحبس أو الغرامة عقوبة تطبيق بين اإلختيار إمكانية

 10 العقوبات في قانون تعديل إثر وذلك المؤقت السجن مع الغرامة بعقوبة الحكم أجاز إن لبث وما

 ..)1( بالغرامة الحكم تمنع ال السجن عقوبة أن على راحة ص نصت 2004 نوفمبر

  للحرية السالبة لعقوباتا.2

 السجن عقوبةإلى  الجرائم، فتنقسم خطورة درجة بحسب للحرية السالبة العقوبات وتتفاوت تختلف

 بجنح الموصوفة الجرائم على تطبق والتي الحبس وعقوبة.بجنايات الموصوفة الجرائم على وتطبق

 .ومخالفات

 استرداد جريمة هي السجن عقوبة عليها تطبق والتي بجنايات الموصوفة البيئية ائمر الج من: السجن- أ

 8إلى سنوات5 نم السجن بعقوبة القانون عليها يعاقب الخطرة أو تصديرها والتي الخاصة النفايات

 حالة وفي العقوبتين، هاتين بإحدىأو  دينار ماليين خمسةإلى  دينار مليون من مالية وبغرامة سنوات

  .)2(العقوبة تضاعف العود
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 يعاقب جناية الغابات والحقول واألشجار والمحصوالت في عمدا النار وضع المشرع اعتبر كذلك

 السجنإلى  العقوبة المشرع شدد كما ،)1( سنة شرينعإلى  سنوات عشر من المؤقت بالسجن مرتكبها

 للقانون الخاضعة المحلية أو المؤسسات الدولة أو الجماعات أمالك على الجريمة هذه وقعت إذا المؤبد

  .)2(العام

 تطبق، و العقوبات قانون من 5 المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص العقوبات وهي: الحبس ب

 عن فيعاقب الجريمة طبيعة حسب مدتها وتختلف ومخالفات بجنح الموصوفة الجرائم ىعل الحبس عقوبة

 خمسإلى  سنتين من بالحبس انسان طبيعيا أو بعمل نمت قائمة أو أغراسا محصوالت تخريب جريمة

 يحكم أن األصلية العقوبة على عالوة للقاضي يجوز كما دج،1.000إلى  500 من وبغرامة سنوات

 من 14 المادة نص في الواردة الوطنية الحقوق من حق أو أكثر من الحرمان في تتمثل يةتكميل بعقوبة

 .)3( اإلقامة من والمنع التقنين نفس

 :الشهرين تفوق لمدة الحبس .1

 :سنوات 5 عن تزيد أن دون شهرين من أكثر لمدة الحبس عقوبة األصل – أ

 مختلف في الواردة البيئة بحماية المتعلقة الجزائية األحكام في مساحة أكبر العقوبة هذه وتتمثل

 90 المادة نصت كما ما للحصر ال المثال سبيل على منا نذكر البيئة بحماية والمتعلقة الخاصة القوانين

 ستة من بالحبس يعاقب": المائية واألوساط الماء بحماية المتعلقة العقوبات ضمن الواردة القانون نفس من

دج أو  1.000.000 مليونإلى  دج 100.000 دينار ألف مائة من امةوبغر  2 سنتينإلى  أشهر 6

 على يشرف شخص جزائرية، أو كل طائرة جزائرية أو قائد سفينة ربان كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى

 المياه في ثابتة أو متحركة عائمة جزائرية أو قواعد آليات متن على البحر في الغمر أو الترميد عمليات

 العود حالة وفي ،أعاله 53و52  المادتين ألحكام مخالفة بذلك الجزائري، مرتكبا قضاءلل الخاضعة

  ".)4(العقوبة تضاعف

 خمسإلى  سنة من بالحبس عليها يعاقب بيئية جنحة الحيوانات واألسماك تسميم يعتبر كما

  .)5( دج 3.000إلى  دج 500 من وبغرامة سنوات

                                                           

  ..قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من 396 المادة: أنظر) 1(
  .قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من مكرر 396 المادة: أنظر) 2(
  .302، ص المرجع السابق، أمينة مقدس) 3(
  .240بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 4(
  ..قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من 415 المادة: أنظر) 5(
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القز أو  الحيوانات والطيور أو النحل أو دود بين ةالمعدي لإلمراض لعمديا النشر أن كما  

 من وبغرامة سنوات خمسإلى  سنة من بالحبس عليه يعاقب البحيرات في الصيد أو األسماك حيوانات

وباء  نشر في عمدا تسبب من كلأنه  كما.الشروع على العقوبة بنفس ، ويعاقب30.000الى دج 500

 .)1( دج 15.000إلى  دج 500 من بغرامة يعاقب حيواني

 الطرق إتالف أو تخريب بالبيئة تمس العقوبات والتي قانون في وردت التي المخالفات بين ومن

 ويجوز دج 500إلى  100 من بغرامة يعاقب فانه ترخيص دون وأتربة أو أحجار حشائش واخذ العمومية

 .)2( األكثر على أيام 5 لمدة بالحبس يعاقب أن

 عشرة من بالحبس الفاعل ويعاقب الحيوانات قتل مخالفات الموصوفة األفعال قبيل من يعتبر كما

 ي يقض ان للقاضي كما دج 1000إلى  دج 100 من األكثر وبغرامة على شهرينإلى  األقل على أيام

 شجرة أو حشائش أو بذور خرب وأ اقتلع من كل على العقوبة نفس تطبقو  .)3( العقوبتين هاتين بإحدى

 .للغير مملوكة انها علمه مع

اإلنسان أو  شرب أماكن في ضارة أو سامة مواد بإلقاء قصد بغير تسبب من كل يعاقب كما

 على أيام عشرة بالحبس عليه يحكم أن ي للقاض كما دج 1.000إلى  دج 100 من بغرامة الحيوان

 لها وحدد مخالفة اعتبرها المشرع أن إال الجنائي القصد يتوفر لو حتى.)4( األكثر على شهرينإلى  األقل

  .)5(عقوبة

 من لكثير المجرمة عقابية أحكام المتضمنة التشريعية النصوص من العديد هناك أن ونالحظ

 5إلى  شهرين من الحبس بالعقوبات عليها المعاقب الجنح خانة في تدخل والتي بالبيئة الضارة األفعال

 وتعدد تشعب مرده والذي نيةالقانو  النصوص نظرا لكثافة بأكملها وعدها حصرها يصعب والتي سنوات

 .وعناصرها بالبيئة العالقة ذات المجاالت

 5 المادة إليها أشارت إستثنائية حاالت وهي :حبسا سنوات 5 عقوبتها تتجاوز التي الجنح حاالت – ب

 التي الحاالت عدا ما سنوات، 5 والجنح للحبس األقصى الحد حددت بعدما بنصها، الثانية فقرتها في

 .أخرى حدودا القانون فيها يقرر

                                                           

  .قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من 416 المادة: أنظر) 1(
  .ات الجزائري المعدل والمتممقانون العقوب من 443 المادة: أنظر) 2(
  .قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من 443 المادة: أنظر) 3(
  ..قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من مكرر 441 المادة: أنظر) 4(
  .303أمينة، المرجع السابق، ص  مقدس) 5(
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 بحماية الخاصة القوانين تضمنت وقد سنوات 10إلى  الحبس عقوبة فيها تصل حاالت وهي

 :منها الحاالت هذه مثل في أحكاما البيئة

 : جزائري دينار 20.000 تفوق التي الغرامة عقوبة2 –

 بغرامة هاعلي المعاقب الجنحة أن الثاني بندها في 02 الفقرة 05 المادة حكم من يستخلص

 )1( .دج 20.000 تتجاوز

 يتم ، بحيث)2(المالية ذمته في الشخص تصيب األصلية والتي العقوبات من هي الغرامة :الغرامة.3

 إرتكبه لما الحكم القضائي يقدره الذي المالي المبلغ الدولة خزينةإلى  يدفع بأن عليه المحكوم إلزام خاللها

 المالية الذمة المباشر بأذاها الجزائية تصيب العقوبة نأل ذلك ويضالتع ال اإللزام بها ويقصد جريمة من

 .)3(عليه للمحكوم

 عليها نص الجزائري التشريع فيها بما التشريعات أغلب حرصت التي العقوبات أهم من الغرامة تعد   

 لمشروعا الغير الكسب من الفاعل حرمان بقصد وذلك البيئة على اإلعتداء جرائم كتاب على مقرر كجزاء

 الذي الضرر مقابل به غرم التلوث أو إلزام من البيئة لحماية المنظمة القواعد مخالفة من يبتغيه الذي

 .بالغير ألزمه

عليها  المعاقب الغرامة لقيمة المحددة الثاني البند الثانية الفقرة 05 المادة نصإلى  وبالرجوع

 :التالية المالحظات نسجل كجنحة

 .دج 20.000من أقل يكون أن الجائز من الذي األدنى بالحد وليس للغرامة األقصى بالحد يأخذ -

 .للجنح المقررة للغرامات أقصى حدا المشرع يضع لم

 التعويضات بقيمة تارة ربطها بل ثابت بمقدار الغرامة المشرع يحدد لم الحاالت بعض في

 .)4(المدنية

 :كالتالي صور عدة في البيئي التلوث المواد في المقررة الغرامة عقوبة وتبرر

 بدفع عليه المحكوم إلزام وتعني البسيطة صورتها في الغرامة تمثل المحددة الغرامة: المحددة الغرامات  - أ

 الجزائري المشرع يتبعها التي الجنائية السياسة أن شك وال الدولة خزينةإلى  معين حد عن يزيد وال يقل ال

                                                           

  .317السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم من 5 المادة: أنظر) 2(
  .483السابق، ص  األلفي، المرجع ماهر عادل) 3(
  .311السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 4(
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 وذلك إرتكابها على المقررة الغرامة مقدار أسلوبين لتحديد إتباع عليه أملت البيئية الجرائم مكافحة في

  : التالي النحو على

 حدين بين الغرامة قيمة تقدير: األول األسلوب

 الجزائي للقاضي تاركا الغرامة قيمة أقصى وحد أدنى حد على المشرع ينص األسلوب هذا وفي

 .الحدين كال بين تقديرها سلطة

عند  البيئية الجرائم في الجزائري المشرع يستخدمها التي ساليباأل أكثر من األسلوب هذا ويعد

 .)1(البيئية الجرائم إلرتكاب كجزاء الغرامة المتضمن العقابي النص تقرير

 100.000إلى 10.000 من بغرامة يعاقب": نهأ على 03/10 قمر  القانون من 82 المادة تنص

 .القانون هذا من 40 المادة أحكام خالف من كل دج

 :شخص كل العقوبة بنفس بويعاق

 الحيوانات لتربية مؤسسة أعاله، 43 المادة في عليه المنصوص الترخيص على الحصول دون يستغل -

 من حية أصناف لعرض مؤسسة ببيعها أو إيجارها أو عبورها، أو يستغل ويقوم أليفة غير أصناف من

 .المحلية أو األجنبية الحيوانات

 أعاله 42 المادة في عليها المنصوص الحيازة قواعد إحترام دون ا أو داجناأليفا أو متوحش حيوانا يحوز -

 ."العقوبة تضاعف العود حالة وفي

إلى 10.000 من مالية بغرامة يعاقب": أنه على 01/19 القانون من 56 المادة نصت

 نشاط صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاطا يمارس طبيعي أو معنوي شخص كل دج 50.000

 وفرزها النفايات جمع نظام إستعمال شابهها أو رفض وما المنزلية النفايات رمي أو إهمال ب قام أخر،

 .القانون من هذا 32 المادة في المعنية الهيئات طرف من تصرفه تحت الموضوع

 إذ ومتباعدة مختلفة غرامات تعد والتي مالية عقوبات على وبنصه الجزائري المشرع أن ويالحظ

 ظاهر نقض محل وهذا منخفضة ما نوعا غرامات واألخرى مرتفعة، جد غرامات لكونها هابعض تتسم

 يدخل وأن صارمة غرامات مالية يقرر أن به راجدي وكان التشريعي للمنطق إفتقاده عن يدل وواضح

 األحكام لتشتيت ومنعا المنطقية تفاديا لعدم وذلك الصحيح، محله في نص كل خاللها من يساق تعديالت

 مقدار في عيراي وأن بينها فيما مرتبطة وغير متحدة غير يجعلها بشكل وتفريقها الخاصة التشريعية

                                                           

  .238السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 1(
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 من اإلجرامي الفعل وخطورة جهة من عناصرها بمختلف البيئة له تعرضت الذي الضرر قيمة الغرامة

 .)1(الردع وهو الغرامة من الحقيقي يتحقق الغرض حتى وهذا أخرى، جهة

 لها األقصى الحد بتحديد الغرامة قيمة تقدير: ثانيال األسلوب -

 سلطة للقاضي تاركا فقط لها األقصى الحد تحدد الغرامة قيمة المشرع يقدر األسلوب هذا في

 جرائم بعض في عليه نص الذي األقصى والحد عام بوجه الغرامة بعقوبة المقرر األدنى الحد بين تقديرها

 .البيئة تلويث

 10-03القانون األحكام من العديد مخالفة في كجزاء الجزائري المشرع يتبعه الذي األسلوب وهو

 سنتين لمدة يعاقب بالحبس المصنفة بالمؤسسات المتعلقة العقوبات ضمن الواردة 103 المادة نصت إذ

 سيرها، أو بغلقها بتوقيف إلجراء قصير خالفا منشأة إستغل من كل دج 1.000.000 قدرها وبغرامة

 .أعاله 102 للمادة تطبيقا إجراء حضر إتخذ وبعد أعاله  25و 23  للمادتين قاتطبي إتخذت

من  بالحماية المتعلقة العقوبات عنوان ضمن الواردة القانون نفس من 107 المادة ونصت

 أعاق مجرى من كل دج 50.000 قدرها وبغرامة أشهر 06 لمدة بالحبس يعاقب": أنه األضرار غلى

 ".هذا القانون أحكام المخالفات ومعاينة بالبحث المكلفون األعوان يمارسها المراقبة التي عمليات

 والغرامة فإن اإلتجاه السائد الحبس في األصلية الجنح عقوبة حصر قد الجزائري المشرع كان واذا

 .الجزاءات من طائفة جديدة لتشمل للجنح المقررة العقوبات نطاق توسيع هو التشريعات مختلف في حاليا

ليست  أنها إال بعضها ورد وأن العقوبات الجزائري فإن هذه العقوبات قانونإلى  الرجوع هذا

 لرغبة المحكوم تخضع بديلة كعقوبة تعد عامة منفعة ذي عمل أداء عقوبة أن حيث أصلية، عقوبات

 العقوبات طابع فقط تكتسي الحقوق لبعض المقيدة السالبة العقوبات أما خاصة شروط وتحميها عليه

 .الجزائري التشريع في لها وجود فال يوميا الغرامة أداء بينما لتكميليةا

للجريمة،  الفعلي أو لمحتمل الضرر مقدار تقديرها يرتبط التي هي النسبية الغرامة: النسبية الغرامة -ب

 ال كاملة يةنسب غرامةإلى  الغرامة هذه وتتنوع تحقيقها الجاني أو أراد حققها التي بالفائدة تقديرها أو يرتبط

 تناسبها يتحدد ناقصة نسبية غرامة تكون قد كما ادني أو أقصى، بحد الضرر أو الفائدة مع تناسبها يتقيد

 الجانب على الغرامات من النوع هذا إعتماد ويرتبط أدني أو أقصى بحد الجريمة أو فائدتها الضرر مع

 .)2( اإلجتماعية أو اإلقتصادية وظروفه للجاني الشخصي للجانب إعتبار دون الجريمة في المادي

                                                           

  .312العام، ص  القانون الجزائي في بوسقيعة، الوجيز أحسن) 1(
  .247نائية للبيئة، المرجع السابق، ص بشير محمد أمين، الحماية الج) 2(
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 البيئية الحديثة التشريعات تحرص حيث البيئي، التلوث مواد في هاما دورا النسبية الغرامة وتلعب

 واإلصالح الردع إلعتبارات إستجابة أكثر ألنها ذلك البيئة تلويث جرائم مجال في إقرارها في التوسع على

 من بشيء تتسم الجزائرية البيئية القوانين أن بالمالحظة ديروالج الجرائم هذه تتطلبها التي والتعويض

 التلوث مواد في مقررة كعقوبة النسبية الغرامة تنص على)1( العقابية أنظمتها تضمن عدم بشان القصور

 اللتان 03/10رقم  القانون من 110و 109 المادتين عليه ما تنص منها نذكر إستثنائية حالة إال البيئي

 قدرها بغرامة يعاقب 109 المادة تنص إذ المعيشي اإلطار المتعلقة بحماية تالعقوبا ضمن وردتا

 األماكن في قبلية إشهار أو الفتة أعذار، بعد بوضع أو أبقى من وضع أو أمر كل دج 150.000

 .أعاله 66 المادة في عليها المنصوص المحظورة والمواقع

 المخالفة، موضوع القبلية لالفتاتوا ترااإلشها عدد بمثل الغرامة تحسب 110 المادة وتنص

 القدر تحديدا يتعذرأنه  إذ البيئية الجرائم في خاصة النسبية الغرامات هذه مثل عن غنى الأنه  الواضح

 يالئمها ال ثمة البيئة مقدما، ومن تلويث الجرائم من الكثير عن الناتجة واإلخطار الضرر من المناسب

 عقوبة على النص هنا المناسب من ويكون إرتكابها، على ررةمق كعقوبة المحددة الغرامة على النص

  .والفائدة واالستمرارر فراطاألإلى  بالنظر تقدر التي النسبية الغرامة

 بالنفع تعود باعتبارها البيئة حماية مجال في الغرامة عقوبة على اعتمد قد المشرع نأ ويالحظ

 الدولة تحمل ال التي للحرية السالبة العقوبات فبخال البيئي الضرر إصالح وبالتالي الدولة خزينة على

  .)2( العقابية المؤسسات كاهل وتثقل إضافية نفقات اال

 تخريب عن دج 1.000إلى  دج 500 من الغرامة عقوبة على العقوبات قانون فنص

 ارتكب من كل دج 3.000إلى  دج 500 من يتراوح قدرها بغرامة يعاقب كما ،)3(واالغراس  المحصوالت

إلى  دج 500من حيواني وباء بنشر عمدا تسبب من كل ويغرم .)4(واألسماك الحيوانات تسميم يمةجر 

  .)5(دج 15.000

  

  

 
                                                           

  .681السابق، ص  خطوة، المرجع أبو عمر شوقي أحمد) 1(
  .304، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 2(
  ..ا	���/و ���7ن ا	��2;�ت ا	�&ا��ي ا	��2ل ". 413 ا	��دة: أ�,�) 3(
  .ا	���/و ���7ن ا	��2;�ت ا	�&ا��ي ا	��2ل ". 415 ا	��دة: أ�,�) 4(
  .���7ن ا	��2;�ت ا	�&ا��ي ا	��2ل وا	���/ ". 416 ا	��دة: أ�,� )5(



 

135 

 

 الطبيعي بالشخص الخاصة التكميلية العقوبات: ثانيا

في  المقررة التكميلية العقوبات وتبقى التكميلية العقوبات العقوبات قانون من 09 المادة نصت

 الجزائي يجوز للقاضي والتي العقوبات قانون من 09 المادة نص من شرعيتها تستمد البيئة حماية مجال

 .لذلك المقررة والشروط للحاالت طبقا تطبيقا

 المشرع فقد نص ذلك ومع جوازيه تكون أن واألصل إجبارية أو إختيارية إما تكون التكميلية والعقوبات   

 .)1(إلزامية تكميلية العقوبات فيها تكون حاالت على

 مكرر 09 المادة نصت كما 1 فقرة 09 المادة عليها نصت تكميلية عقوبة وهي: القانوني الحجر �

 الذي القانوني بالحجر وجوبا المحكمة تأمر جنائية بعقوبة الحكم حالة في تكون العقوبات قانون من

 .)2( األصلية تنفيذ العقوبة أثناء المالية حقوقه ممارسة من عليه المحكوم حرمان في يتمثل

 نص في التكميلية العقوبة هذه وردت: والعائلية والمدنية الوطنية الحقوق ممارسة من الحرمان �

 :في وتتمثل الحقوق هذه العقوبات قانون من مكرر 09 المادة وحددت ،2 / 09 المادة

 .بالجريمة عالقة لها التي العمومية والمناصب الوظائف جميع من العزل أو اإلقصاء -

 .وسام أي حمل ومن والترشح اإلنتخاب حق من الحرمان -

 إال القضاء أمام عقد، أو شاهدا أي على محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا مساعدا يكون ألن األهلية عدم -

 .اإلستدالل سبيل على

 في مدرسة أو خدمة إدارة وفي التدريس، وفي األسلحة، حمل في حق من الحرمان -

 .سا أو مراقباأستاذا، أو مدر  بوصفه للتعليم مؤسسة

 .وصيا أو قيما يكون ألن األهلية عدم -

 .كلها أو بعضها الوالية حقوق سقوط -

 مخير فالقاضي واحد أو أكثر، حق في ينحصر وقد أعاله المذكورة الحقوق كافة الحرمان يشمل وقد    

 .ذلك في

 أنها على 11 دةالما وعرفتها اإلقامة تحديد عقوبة على 3 فقرة 09 المادة نص: اإلقامة تحديد �

 .سنوات 5 تتجاوز ال لمدة الحكم يعينه إقليمي نطاق في يقيم بان عليه المحكوم إلزام

 )3(.عليه المحكوم عن األصلية أو اإلفراج العقوبة إنقضاء يوم من العقوبة تنفيذ يبدأ

                                                           

  .326السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .252بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .328السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 3(
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 أنها على 12 المادة وعرفتها اإلقامة منع عقوبة على 4 فقرة 09 المادة نصت: اإلقامة من المنع �

 10الجنح و نواد في سنوات 5 مدته تفوق أن يجوز وال األماكن، بعض في عليه المحكوم تواجد حضر

 .ذلك خالف على القانون ينص لم ما الجنايات مواد في سنوات

 الجزئية المصادرة عقوبة على الخامسة فقرتها في 09 المادة نصت: لألموال الجزئية المصادرة �

 أموال مجموعةأو  لمال الدولةإلى  النهائية األيلولة أنها على 15 المادة وعرفتها تكميلية كعقوبة لألموال

 .اإلقتضاء عمد قيمتها يعادل معينة، أو ما

 اال البيئية الجنح أو المخالفات في تطبق ال عقوبة الجريمة البيئية وهي في هاما دورا المصادرة تلعبو  

  .األصلية العقوبة بجانب تكميلية قوبةكع المشرع عليها ،نص يقررها قانوني نص بوجود

  .الدولة ملكيةإلى  وٕاضافته جبرا صاحبه من مال ملكية نزع في تتمثل مالية عقوبة بأنها وتعرف       

 في عليها النص فورد عدة مواضع في البيئية الجرائم في المصادرة عقوبة على المشرع نص وقد       

 التي والمعدات التجهيزات مصادرة يمكن": "نهأ على نصت التي 170 المادة في 12 / 05 المياه قانون

 ".الكمية الحماية مناطق بداخل تغييرات ابار أو أي انجاز في استعملت

 مجاري في مرامل بإقامة وسيلة وخاصة بأية الطمي مواد استعمال المياه قانون 14 المادة ومنعت

 تتمثل أصلية عقوبة 14 المادة امأحك مخالفة عن كجزاء التشريع نفس من 168 المادة الوديان، ورتبت

 التجهيزات والمعدات مصادرة في تتمثل بعقوبة تكميلية يحكم نأ يللقاض وأجازت والغرامة الحبس في

 .)1(المخالفة هذه ارتكاب في استعملت التي والمركبات

 المنع عقوبة على السادسة فقرتها في 09 المادة نصت: مهنة أو نشاط ممارسة من المؤقت المنع �

 العقوبة هذه تطبيق نطاق على مكرر 16 المادة ونصت تكميلية، كعقوبة مهنة أو نشاط ممارسة من

 إذا مهنة أو نشاط ممارسة من بالمنع جناية أو جنحة إلرتكابه المدان الشخص على الحكم يجوز بقولها

 استمرارر في خطر ثمة نأو  بمزاولتها، مباشرة صلة إرتكبها التي للجريمة أن القضائية للجهة ثبت

 .)2(منهما ألي ممارسته

 تكميلية، كعقوبة المؤسسة إغالق على 7 فقرة 09 المادة نصت: المؤسسة إغالق �

 فيها يمارس أن من عليه المحكوم منع المؤسسة غلق عقوبة على يترتب 1 مكرر 16 المادة وتنص

 .بمناسبته الجريمة ارتكب الذي النشاط

                                                           

  .307، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
  .252حمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص بشير م) 2(



 

137 

 

 قانون من 8 فقرة 09 المادة في عليها منصوص عقوبة هي: العمومية الصفقات من اإلقصاء �

 المحكوم منع العمومية الصفقات من اإلقصاء عقوبة على يترتب 2 مكرر 16 المادة تنص العقوبات،

 عن تزيد ال نهائيا أو لمدة إما عمومية، صفقة أية في مباشرة مباشرة أو غير بصفة المشاركة من عليه

 .)1( جنحة إلرتكاب اإلدانة حالة في سنوات 5وجناية،  كابإلرت اإلدانة خالة في سنوات  10

 من 3 مكرر 16 مادةال من يستخلص: الدفع بطاقات استعمال أو/و الشيكات إصدار من الحظر �

 الحظر عليه المحكوم على حكم في الحق القضائية لجهة أن العقوبات قانون

 .ن أجل جناية أو جنحةم اإلدانة حالة في الدفع بطاقات استعمال أو/و الشيك إصدار

 للجهات الحق: جديدة رخصة استصدار المنع مع السباقة أو إلغاءها رخصة تعليق أو سحب �

 .العقوبات من قانون 4 مكرر 16 المادة في عليها المنصوص العقوبات هذه بإحدى الحكم القضائية

 السفر جواز بسحب الحكم القضائية الجهة أن 5 مكرر 16 مادة من يستخلص: السفر جواز سحب �

 .من أجل جناية أو جنحة اإلدانة حالة في

 حكم نشر أو التعليق عقوبة على 12 فقرة 9 المادة نصت: حكم أو قرار اإلدانة نشر أو تعليق �

جريدة  في فقط، منه بأكمله أو مستخلص اإلدانة حكم نشر به يقصدأنه  على 18 المادة ونصت اإلدانة،

 شهرا التعليق مدة تتجاوز ال أن على الحكم يبينها التي األماكن في المحكمة أو تعليقه تعينها أو أكثر

 .)2(واحدا

 المعنوي الشخص على المطبقة الجنائية الجزاءات: ثانيالفرع ال

 الجنائية الجزاءات ىلع جزائيا المعنوية األشخاص مسائلة بمبدأ أخذت التي التشريعات جل تنص

 إال إحترازية، عقوبات أو تدابير صورة في الجزاءات تلك تكان سواء المعنوي، الشخص على تطبق التي

  .)3( آخرإلى  تشريع من تختلف الجزاءات هذه أن

 استبعد قد المشرع ان التقنين نفس من مكرر 51 المادة نص استقراء خالل من ويالحظ

 واألشخاص ةالبلديو  الدولة والوالية من كل فاستثنى الجزائية المسائلة من العامة المعنوية األشخاص

 تطبيق قيدأنه  كما.الخاصة المعنوية األشخاص على ذلك العام، واقتصر للقانون الخاضعة المعنوية

 الجنائية للمساءلة المعنوي الشخص يخضع قانوني، فال نص بوجود المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية

                                                           

  .352السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .356المرجع، ص  بوسقيعة، نفس أحسن) 2(
  .253بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 3(
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 عن المعنوي للشخص لجزائيةا المسؤولية عن للحديث مجال الأنه  بمعنى، بذلك يقضي نص وجد إذا إال

 .قانوني نص وجد اذا إال البيئية الجرائم

 المسؤولية نطاق من وسع بل الخاصة المعنوية األشخاص بمساءلة البيئة قانون يكتف ولم

 هذا ألحكام تخضع": على منه 18 المادة نص في العامة، فجاء المعنوية لألشخاص لتمتد الجزائية

يستغلها أو  التي المنشات عامة وبصفة الحجارة والمناجم ومقالع المشاغلالمصانع والورشات و  القانون

 الصحة على أخطار في تتسبب قد ،عمومي أو خاص، والتي طبيعي أو معنوي شخص كل يملكها

السياحية  والمناطق والمواقع والمعالم الطبيعية والموارد البيئية واألنظمة والفالحة والنظافة واألمن العمومية

  .)1("الجوار براحة المساس في تتسبب أو قد

 المشرع تبنى كما المالية، وقدراته المعنوي الشخص طبيعة مع تتالئم عقوبات المشرع وضع لقدو 

 المطبقة العقوبات أكثر والمصادرة الغرامة فتعتبر المفروضة، العقوبات خالل من قمعيا تدخليا أسلوبا

 التي العقوبات على الجزائري قانون العقوبات من مكرر 18 المادة نصت وقد المعنوي، الشخص على

 :وهي ،)2(المعنوي الشخص على تطبق

 في الطبيعي للشخص المقررة للغرامة األقصى الحد مرات خمسإلى  مرة تساوي التي: الغرامة 1-

 .الجريمة عن يعاقب الذي القانون

 :اآلتية التكميلية العقوبات من واحدة أو أكثر 2-

 .المعنوي الشخص حل -

 .سنوات خمس تتجاوز ال لمدة فروعيا من ؤسسة أو فرعالم غلق -

 .سنوات خمس تتجاوز ال لمدة العمومية الصفقات من اإلقصاء -

 مباشر، مباشر أو غير بشكل مهنية أو إجتماعية أنشطة نشاط أو عدة مزاولة من المنع -

 .سنوات خمس تتجاوز ال نهائيا أو لمدة

 .عنيا الجريمة أو نتج إرتكاب في إستعمل الذي الشيء مصادرة -

 .اإلدانة حكم وتعليق نشر -

 النشاط ممارسة على الحراسة وتنصب سنوات، خمس تتجاوز ال لمدة القضائية الحراسة تحت الوضع -

 ".بمناسبته الجريمة إرتكبت الجريمة أو الذيإلى  أدى الذي

                                                           

  .310-309، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 1(
، 2004/2005بلقايد،  بكر وبأ جامعة السياسية الحقوق والعلوم ،كلية ماجستير رسالة للبيئة الجنائية جواد، الحماية يالالو  عبد) 2(

  85 .ص
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 عقوبات: نوعينإلى  تنقسم ةالمصنف المنشأة على المقررة العقوبات أن يتضح المادة هاته خالل من    

 .)1(تكميلية وأخرى أصلية

 المعنوي بالشخص الخاصة األصلية العقوبات .1

 مواد في أصلية كعقوبة الغرامة على الجزائري العقوبات قانون من مكرر 18 المادة نصت لقد

 طبيعيال للشخص المقرر للغرامة األقصى مرات الحد خمسإلى  مرة تساوي والتي والجنح، الجنايات

للجنايات أو  بالنسبة الغرامة عقوبة على البيئية القوانين نصت فكلما الجريمة، عمى يعاقب الذي والقانون

إلى  مرة تساوي المصنفة للمنشأة المقررة البيئة، فإن العقوبة على الطبيعي الشخص من المرتكبة الجنح

 .للغرامة األقصى مرات الحد خمس

 أهداف المنشأة، من هدف يعد المال أن حيث للمنشأة المالية بالذمة الماسة العقوبات من فالغرامة

 محال المال كان القوانين، ولهذا مخالفةإلى  تدفعها التي الغاية وهي الجريمة، إلرتكاب وسائلها وأخطر

 .لطبيعته وانسبها المعنوي على الشخص تطبق التي العقوبات أهم من هي فالغرامة أيضا، للعقاب

 بغرض وذلك الطبيعي، بالشخص قرناه ما إذا جدا مرتفع للمنشأة المقررة الغرامة مقدار أن ويالحظ   

 .)2(العام الردع تحقيق

 03/10البيئة  قانون من 100 المادة تنص فمثال الجزائري التشريع في الغرامة عقوبة أمثلة ومن

 في ربا تس أو تركرمى أو افرغ  من كل على دج 5000.000 قدرها وغرامة لسنتين الحبس بعقوبة

 فانه معنوي شخص قبل من الجريمة هذه ارتكبت ما البحر، وٕاذا مياه فيأو  السطحية أو الجوفية، المياه

 دج 5000.000من تقديرها أصلية وللقاضي جزائية كعقوبة المعنوي الشخص على الغرامة عقوبة تطبق

  .)3(المبلغ هذا أضعاف 5إلى 

 بتسيير المتعلق 01/19 رقم من القانون 56 المادة في شرعالم عليه نص ما ومن أمثلتها أيضا

إلى  دج 10.000 من مالية بغرامة يعاقب ":يلي ما على نصت حيث وازالتها ومراقبتها النفايات

 نشاط صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاطا يمارس طبيعي أو معنوي شخص كل دج 50.000

 النفايات أو فرزها جمع نظام إستعمال شابهها أو رفض وما ليةالمنز  النفايات برمي أو إهمال قام أخر،

 .القانون هذا من 32 المادة في المعينة الهيئات ظرف من تصرفه تحت الموضوع

                                                           

، ص 1997القاهرة، مصر،  العربية النهضة ، دار) مقارنة دراسة( المعنوي للشخص الجنائية كامل، المسؤولية سيد شريف سيد) 1(
136.  

(2) 
Blouc (B) , Droit Pénal Général, 2 Edition, Economica, Paris, 2003, p 679. 

  .310، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 3(
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 ".الغرامة تضاعف العود حالة وفي

   .)1(فقط الغرامة وهي العقوبة نوع بذكر الجزائري المشرع إكتفى وقد

 الطبيعي للشخص على الغرامة عقوبة على القانون ينص ال التي الحالة حكم حول إشكال ويثور

 .؟ األخير هذا عقوبة تحديد يتم فكيف المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية وقامت

 ينص ال عندما: فيها جاء التي 2 مكرر 18 المادة لنص الرجوع يتعين التساؤل هذا عن لإلجابة

 المسؤولية الجنايات أو الجنح، وقامت في سواء يينالطبيع لألشخاص بالنسبة الغرامة عقوبة على القانون

 لتطبيق المحتسب للغرامة األقصى مكرر، فإن الحد 51 المادة نص ألحكام طبقا المعنوي للشخص

 : كاالتي يكون المعنوي الشخص يخص فيما للعقوبة المقررة القانونية النسبة

 ، المؤبد أو السجن باإلعدام عليها المعاقب الجناية تكون عندما دج  2.000.000 �

 ، المؤقت بالسجن عليها معاقب الجناية تكون عندما دج1 000.000 �

  .)2(للجنحة بالنسبة دج 500.000 �

 مصدرا تعتبر التي المصنفة المنشآت فذكر المعنوي الشخص مسؤولية على البيئي القانون ونص

 على المطبق التنظيم يضبط يالذ 198 / 06 التنفيذي المرسوم نظمها البيئية والتي للتلوث واألضرار

  .المصنفة المؤسسات لمراقبة لجنة احدث البيئة لحماية المصنفة المؤسسات

 06/198 رقم  يذالتنفي المرسوم من 2 المادة لنص استنادا المصنفة المؤسسات تعريف يمكن

 تخضع مصنفة منشات واحدة أو عدة منشاة تتضمن منطقة بانها ،)3( المصنفة بالمؤسسات المتعلق

 المؤسسة أو المنشات العام أو الخاص، يحوز للقانون خاضع طبيعي أو معنوي شخص لمسؤولية

 المصنفة بالمنشاة يقصد آخر، كما شخصإلى  استغاللها منها، أو يستغلها أو وكل تتكون التي المصنفة

 .أنشطة نشاط أو عدة فيها يمارس ثابتة تقنية وحدة كل أنها

 يقوم الذي الطبيعي الشخص شأن شأنه المعنوي الشخص معاقبة على النفايات تسير قانون نص

 وفرزها، وتضاعف النفايات جمع نظام استعمال شابهها أو يرفض وما المنزلية النفايات برمي أو إهمال

 .)4(العود حالة في الغرامة

                                                           

  .256بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .311، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 2(
  .البيئة لحماية المصنفة المؤسسات على المطبق التنظيم يضبط 198 /06 رقم يذتنفيال مرسومال) 3(
  .وازالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 01/19 ا	����ن ر7/ ". 55 ا	��دة) 4(



 

141 

 

 إهمالبرمي أو  قام اذا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا نشاطا يمارس الذي المعنوي الشخص ويعاقب

 تضاعف دينار، كما ألف خمسينإلى  أالف عشرة من قدرها مالية بغرامة وفرزها جمعها نفايات أو رفض

  .)1(العود حالة في الغرامة

 نص في ورد ما منها نذكر المعنوي بالشخص خاصة جزائية أحكام المياه قانون تضمن كما

 كل وكذا البيئة قانون من 18 ةالماد نص أحكام بموجب مصنفة منشأة كل أن نصت حيث 47 المادة

 منشاتها وكيفيات مطابقة وكذا مالئمة تصفية منشات بوضع تلتزم ملوثة تفريغاتها تعتبر صناعية وحدة

 فقد المادة هذه أحكام مخالفة عن كجزاء و.قانونا المحددة التفريغ معايير حسب المترسبة مياهها معالجة

 مليونإلى  دج 100.000 دينار ألف مائة من غرامة على التشريع نفس من 173 المادة نصت

  .)2(دج 1.000.000

 المعنوي بالشخص الخاصة التكميلية العقوبات .2

 بعقوبات لجناية أو جنحة ارتكابه حال في المعنوي الشخص على يحكم األصلية للعقوبات إضافة

 : في العقوبات وتتمثل قانون في عليها النص ورد تكميلية

 المعنوي،  الشخص حل �

 سنوات،  خمس تتجاوز ال لمدة فروعها المؤسسة أو إحدى غلق �

  العمومية الصفقات من اإلقصاء �

 ، سنوات 5تتجاوز  ال لمدة مباشر مباشر أو غير بشكل النشاط مزاولة من المنع �

 الجريمة، ارتكاب في استعمل الذي يء الش مصادرة �

 اإلدانة،  حكم ونشر تعليق �

  ،)3(للجريمة  أدى الذي النشاط ممارسة ىعل القضائية راسة الح تحت الوضع �

المخالفات  مواد في المعنوي الشخص على تطبق التي التكميلية العقوبات على العقوبات قانون نص كما

 .)4( المصادرة في وتتمثل

في  عليه نص ما ذلك مثال النصوص، من العديد في العقوبة هذه على البيئي المشرع ونص

 إستعملت التي والمعدات التجهيزات مصادرة يمكن بأنه 05/12 المياه رقم حماية قانون من 17 المادة
                                                           

  .وازالتها ومراقبتها النفايات بتسيير المتعلق 19 /01ا	����ن ر7/  ". 56 ا	��دة) 1(
  .312، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 2(
  .ا	���/و ا	��2ل ���ن ا	��2;�ت ا	�&ا��ي7 "<�ر 18 ا	��دة: أ�,�) 3(
 مارس 18 و17 لبنان، في بيروت في العربية، المنعقد الدول الجريمة البيئية في حول لمؤتمر مقدم محمد، بحث المجيد عبد) 4(

2009.  
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 من 89 المادة كما تنص الكمية، الحماية مناطق بداخل جديدة أو تغييرات آبار آبار أو حفر إنجاز في

 محل الغابية المنتوجات مصادرة المخالفات جميع في يتم ":أنه على 84/12 رقم الغابات قانون

 ."المخالفة

 إستعمال مواد حالة في": أنه على البحري بالصيد لمتعلقا 01/11 القانون من 89 المادة ونصت    

 ."المخالفة مرتكب هو مالكيا كاف إذا الصيد سفينة تحجز متفجرة

 في المجال فعالية أكثر فهي مالية، خسارة بالمنشأة تلحق حيث الفعالة، العقوبات من والمصادرة    

 يعتب التي بالنسبة لألشياء وجوبيه المصادرة وتكون إجرامه، أسباب وتستأصل الجاني تثبط ألنها البيئي،

 المصادرة تكون قد ذلك ومع ،)1( حالة اإلدانة في بها بالنطق القاضي فيلتز خطرة أو ضارة، القانون رها

 نقانو  من 1 مكرر 18 المادة في عليه منصوص هو ما مثل ذلك، على القانون ينص عندما جوازيه

 .العقوبات

 بأية ذلك ويكون الناس، من كبير عدد يعلمه بحيث إعالنه الحكم نشر يعني: اإلدانة حكم نشر 2-

 .النشر وسيلة كانت مهما إتصال وسيلة

 على نشاطها والتأثير الجمهور أما المنشأة وثقة بمكانة المساسإلى  يهدف كعقوبة الحكم ونشر

 .المستقبل في

 أن المعنوي، وللمحكمة الشخص بإدانة القاضي الحكم نشر مكرر 18 المادة في المشرع أوجب وقد    

الحكم أو  ملخص عند اللزوم تحدد أن ولها منه، أو أسبابه أو منطوقه، كله أو جزء الحكم بنشر تأمر

 .منه تنشر التي العبارات

 الجريمة فيها، ومكافحة المنشأة لردع الفعالة العقوبات من هي الحكم نشر عقوبة أن القول ويمكن

 منه، سامة تسربت غازات حيث 1984 ديسمبر في الهند في بوبال مصنع في حصل ما ذلك ومثال

 .عليها المحكوم الشركة أسعار انخفاضإلى  الكارثة نشر فأدى الكارثة، هذه أذيعت بعدها

 بها يحكم كميليةت كعقوبة المنشأة غلق على البيئية القوانين في المشرع ينص: للمنشأة المؤقت الغلق 3-

 في تسبب الذي نشاطها مزاولة من المنشأة منع في يتمثل عيني جزاء وهو األصلية، العقوبة جانبإلى 

 الجرائم في العقوبة هذه على النص ويكثر البيئية، الجريمة فيه إرتكبت الذي المكان في البيئة تلويث

 وفي العقوبات قانون من مكرر 18 لمادةا في العقوبة هذه على المشرع نص وقد والبيئية، اإلقتصادية

 تتجاوز ال لمدة للمنشأة المؤقت الغلق على مكرر 18 المادة نصت حيث البيئية، القوانين في مواد عدة

                                                           

  .248السابق، ص  أحمد، المرجع زرقي) 1(
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 ولكن مواد، عدة في المؤقت المنع عقوبة على نص المشرع أن نالحظ البيئة قانون وفي سنوات، خمس

 من 85 المادة في الحال هو كما المنع، لفظ تارةو  الحضر لفظ يستعمل فتارة مختلفة، بألفاظ

 بمنع األمر يمكنه اإلقتضاء وعند": يلي ما على نصت التي البيئة بحماية المتعلق 10/03القانون

 إنجاز إتمام حتى وذلك الجوي، التلوث مصدر يكون آخر ول عقار أو منق المنشأة أو أي إستعمال

 "(1).الالزمة والترميمات األشغال

 اإلجراءات إتمام حتى الجوي التلوث في تتسبب التي المنشأة بغلق يأمر أن يمكنه ضيفالقا

 .المنشأة إستعمال بمنع المشرع عليه عبر ما وهو التلوث، إليقاف الالزمة

 إستعمال بحضر األمر أيضا يمكن كما...": يلي ما على القانون نفس من 86 المادة نصت كما

 المنصوص اإللتزامات التهيئة أو تنفيذ األشغال أو أعمال إنجاز حينى إل التلوث في المتسببة المنشاة

 ممكن، وقت أقرب في البيئية للقواعد الملوثة المنشأة أمتثال إعادة هو العقوبة هذه من والغرض ،"عليها

 أةالمنش ردع خالل من البيئة على والمحافظة الملوثة المنشأة منافع على اإلبقاء بين توازن العقوبة فهذه

 وكتدابير أحيانا تكميلية كعقوبة المنشأة غلق على ينص من التشريعات من وهناك الغلق، طريق عن

 .)2( أخرى أحيانا إحترازية

 هذه وتعد تكميلية، كعقوبة للمنشأة النهائي الحل عقوبة على المشرع نص لقد: للمنشأة النهائي الحل 4-

 يترتب حيث المعنوي، الشخص على تطبق أن يمكن عقوبة أقصى مكرر 18 المادة في الواردة العقوبة

 للشخص بالنسبة اإلعدام عقوبة تقابل فهي للمنشأة، عاما ردعا العقوبة هذه وتحقق نهائيا، زواله عليها

 الحل، عقوبة على تنص يجدها ال البيئية األحكام في الواردة الجزائية لألحكام المتتبع لكن الطبيعي،

 يتضمن فلم ،)3(قانونا المفروضة باإللتزامات القيام حينإلى  المؤقت الغلق في متمثلة العقوبات فأغلب

 المنشأة إستغالل حالة في وحتى ومعالجتها، النفايات بإزالة المتعلق القانون وال العقوبة هذه البيئة قانون

إلى  لجأت ما غالبا والتي لإلدارة المنشأة حل صالحية وأوكلت حلها، على ينص المشرع لم ترخيص بدون

 .)4(عليها المفروضة التدابير إلتخاذ فرصة للمنشأة منح

 العودة من لمنعها وذلك المنشأة حرية تقييد في العقوبة هاته تتمثل: القضائية الحراسة تحت الوضع 5-

 18 المادة عليه ما نصت حسب سنوات 5 تتجاوز أن يجوز ال مؤقتة عقوبة وهي الجريمة، إلرتكاب
                                                           

، ص 2005القاهرة، مصر،  النهضة العربية، دار ،) مقارنة دراسة ( المعنوي للشخص الجنائية المسؤوليةقايد،  محمد أحمد) 1(
428.  

  .147السابق، ص  بامون، المرجع لقمان) 2(
  .360السابق، ص  الوناس، المرجع يحي) 3(
  .11السابق، ص  مزوالي، المرجع محمد) 4(
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 على يتعين القضائية الرقابة تحت المنشأة توضع عندما الفرنسي القانون وفي قوبات،الع قانون من مكرر

إلى  أدى الذي النشاط في المهام هذه وتنحصر مهامه، المحكمة تعين قضائي، وكيل تعين المحكمة

 قضت التي للمحكمة أشهر ستة كل تقريرا يرفع أن الوكيل على يجب كما الجريمة، أو بمناسبته، إرتكاب

 .القضائية الرقابة تحت المنشأة وضعب

فيها  طرفا الدولة تكون صفقة أي في التعامل من المنشأة حرمان وهو: العامة الصفقات من اإلقصاء 6-

 على قادرة غير المنشأة تجعل العقوبة فهذه المحلية أو التجمعات، العامة أو الجماعات أو المؤسسات

 بطريق سواء خدمات التوريد أو تقديأو  العامة باألشغال لقتتع التي العمومية الصفقات بشأن التعاقد

 هذه وتسجل سنوات، خمس تتجاوز ال حيث اإلقصاء مدة المشرع حدد ولقد ،)1( مباشر مباشر أو غير

 قضاة والى العامة النيابةإلى  بالشركات الخاصة البطاقات بيان ويبلغ الشركات، فهرس في العقوبة

 والتوريدات المناقصات عروض تتلقى التي العامة المصالح وكذا المالية اإلدارةو  الداخلية ووزير التحقيق

  .)2(العامة

 الشخص طبيعة مع تتناسب التي التكميلية العقوبات بعض على 10 /03 البيئة قانون نص وقد

 المنشاة استعمال الجوي، حظر التلوث مصدر المنشات أو العقار أو المنقول استعمال المعنوي، كمنع

 85 المادتين عليه نصت ما وهو.التهيئة وأعمال األشغال انجاز حينإلى  التلوث في المتسببة لمصنفةا

 .)3(الجوي التلوث في تسببت التي المنشأة الستعمال المؤقت المنع على البيئة قانون من 86و

 االحترازية المكرسة للجرائم البيئية األمن تدابير: مطلب الثانيال

 العقوبة كفاية عدم نظرا لثبوت الحديثة، الجزائرية التشريعات في كبيرة يةأهم األمن لتدابير

 العملي الجانب في يكمن الجزائي القضاء أمام تثور التي المشكلة أن كون الجريمة، مواجهة في التقليدية

 ئممال غير أخرى حاالت في العقوبة تطبيق يكون قد كما الحاالت من كثير في العقوبة تطبيق يتعذر فقد

 .الجريمة وقوع لمنع كافي وغير

 بالوقاية الجريمة وقوع منعإلى  تهدف إجتماعي دفاع كوسيلة األمن تدابير دور برز هنا ومن

 .)4( اإلجرامي الفعل يتحقق أن قبل الخطورة مواجهة خالل من وذلك منها

                                                           

  .421السابق، ص  قايد، المرجع محمد أحمد) 1(
 القانونية العلوم ، مجلة)الجريمة ضد اإلجتماعي الدفاع في دراسة)  اإلجرامية رة والخطو روالتدابي العامة على، النظرية يسرا نور) 2(

  .12، ص 1991 األول، يناير عين الشمس، العدد الحقوق، جامعة واإلقتصادية، كلية
  .313، ص المرجع السابقأمينة،  مقدس) 3(
  .5، ص 1996العربية، القاهرة،  النهضة والشرعية، دار الوضعية ئيةالجنا السياسة في اإلحترازية القاضي، التدابير مصباح محمد) 4(
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 توقعها الوقائي، الطابع ذات الفردية، اإلجراءات القانونية من مجموعة: بأنها األمن التدابير وتعرف   

 خط على القضاء بهدف وذلك محتملة، جريمة إرتكابإلى  تدفعه قد بالخطورة يتسم بمن العامة السلطة

 من مجموعة على النص على الحديثة البيئية التشريعات وتحرص منها، المجتمع ووقاية إجرامية ورة

 تحقيق على والمقدرة والفعالية بالسرعة تتصف تيوال البيئية، الجرائم مواجهة في تقرر التي األمن التدابير

 .من الجرائم النوع هذا مواجهة في المشرع غاية

 العمل، وجنس طبيعية ذات من والمستمدة البيئة حكاية مجال في المقررة األمن تدابير أن شك وال   

 .البيئة ضد المرتكبة الجرائم ردع في األهمية من قدر أقصى على تبدو

 الجاني نشاط خطورة ظاهرا فيها يكون التي الحاالت في هام التدابير لهذه الوقائي الدور أن كما

 .البيئية القوانين ومخالفة إنتهاك على

 والمعروفة الشخصية األمن األخيرة فإن تدابير هذه لخصوصية وبالنظر البيئية الجرائم مجال وفي

 في والمتمثلة العقوبات، قانون من 19 دةالما نص في الواردة التدابير تلك وهي العامة، القواعد في

 التي باألهمية ليست عالجية، مؤسسة في القضائي والوضع اإلستشفائية المؤسسة في القضائي الحجز

 المصادرة في والمتمثلة البيئية للجرائم الخاصة الطبيعة مع تتوافق والتي العينية األمن تدابير تكتسيها

 .)1(المنشاة بسحب واألمر أمن كتدبير

 بإختالف تختلف وهي البيئة إجراءات حماية لمخالفة كجزء اإلدارة بها تستعين التي الوسائل إن

 للقواعد مطابقة غايةإلى  للنشاط مؤقت إيقاف شكل في تكون فقد األفراد يرتكبها التي المخالفة درجة

 لتوقيع ذلك وبعد هائيان الترخيص سحبإلى  اإلدارة تلجأ عندما وذلك أشد العقوبة تكون وقد القانونية،

 .)2(المالية العقوبة

 البيئة لحماية المقررة األمن تدابير : ولالفرع األ 

 العقوبات قانون في مشروعيتها تجد كما البيئة، وخصائص تتوافق التي العينية األمن تدابير وهي

 .شغالاأل وتعليق المنشآت بسحب واألمر أمن كتدبير المصادر في وتتمثل البيئية، والقوانين

 التي األشياء بمصادرة األمر يتعين العقوبات، القانون من 16 المادة نصت: أمن كتدبير المصادرة .1

 نظر في تعد التي األشياء وكذا جريمة، صناعتها، أو إستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها تشكل

 )3( .خطيرة أو مضرة القانون أو التنظيم

                                                           

  .368السابق، ص  بوسقيعة، المرجع أحسن) 1(
  .265بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .266بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، نفس المرجع، ص ) 3(
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 ويقصد العمومية الدعوى في الصادر الحكم يكن مهما أمن كتدبير صادرةالم تطبق الحالة هذه وفي    

 الكيماوية والمواد واإلحتراق التلف السريعة البترولية المواد البيئة تهدد أن يمكن التي الخطرة باألشياء

 إلي تؤدي والتي المرتفعة األصوات ذات األجهزة الجوي، الغالف في التسرب سريعة الغازية والمواد

 تلوثإلى  تؤدي قد التي الكهرومغناطيسية اإلشاعات ذات الكهرومغناطيسية األجهزة الضوضائي، تلوثال

 للمقاييس محترمة الغير المصانع في المستعملة األجهزة جميع النووي، بالتلوث يعرف إشعاعي أو ما

 تستعملها التي ألجهزةا جميع الجو، في الغبار تركيز وزيادة الجوي التلوثإلى  تؤدي قد والتي القانونية

 وبعض القذرة، المياه بتسرب تسمح إعطاب على تحتوي أنها يعاين قد والتي المياه تصفية في المصانع

 بهذه عدوى ألي تفاديا بأنفلونزا الطيور المصابة البقر أو الطيور بجنون المصاب كالبقر الحيوانات

 )1(.البيولوجي التنوع لحماية ضروري وجودها يعد التي الحيوانات على تقضي قد والتي األمراض

 صورة في بالمصادر القاضي الشيء على النية حسن الغير حقوق بخصوص التساؤل ويثور

 مراعاةإلى  لم تشر والتي العقوبات قانون من 16 المادة في عليها المنصوص أمن كتدبير المصادرة

 .1 مكرر 15 المادة خالف على النية حين الغير وحقوق

 مصادرة محل تكون التي األشياء على حق أي النية حسن للغير يعد لم أن ذلك من يفهم فهل

 مجرد يكون أن يعود ال األمر أن أم أمن؟ تدبير بعنوان العقوبات القانون من 16 المادة أساس على

 .سهو

 النشاط ووقف اإلخطار .2

 التي إلجراءات التمهيديةا من بإعتبارها للنشاط المؤقت والوقف اإلخطارإلى  البند هذا في نتطرق

 .خطورة أكثر تعتبر والتي األخرى العقوباتإلى  تلجأ أن قبل اإلدارة، بها تقوم

 لإلتخاذ المخالف اإلدارة تنبيه اإلداري الجزاء أساليب من كاألسلوب باإلخطار يقصد :اإلخطار -أ

 .بها المعمول القانونية للمقاييس مطابقا نشاطه لجعل الالزمة التدابير

 اإلدارة من تنبيه أو تذكير هو وانما حقيقي، جزاء بمثابة ليس األسلوب هذا أن نجد الواقع وفي

 القانونية، للشروط مطابقا النشاط تجعل التي الكافية المعالجة اتحاد عدم حالة فيأنه  على المعني نحو

 الجزاء دماتمق من مقدمة يعتبر وعليه فإن اإلخطار قانونا عنه المنصوص للجزاء سيخضع فإنه

 .القانوني

                                                           

  .259لسابق، ص ا أحمد، المرجع زرقي) 1(
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 به المادة جاءت ما هو03 /10 الجزائي البيئة قانون في اإلخطار أسلوب عن مثال أحسن ولعل

 والتي المصنفة المنشآت قائمة في واردة الغير المنشاة مستغل بإعذار الوالي يقومأنه  على": منه 25

األخطار أو  تلك إلزالة الضرورية التدابير إلتخاذ أجال له ويحدد بالبيئة، تمس أخطار عنها ينجم

 ."الضرر

 المياه في عطب أو حادث وقوع حالة فيأنه  على القانون نفس من 56 المادة نصت كما

ضارة أو  مواد تنقل أو تحمل العائمة سفينة أو طائرة أو اآللية أو القاعدة الجزائري، لكل للقضاء الخاضعة

 الضرر إلحاق طبيعته ومن دفعه، يمكن ال بيراك خطرا تشكل أن شأنها من خطيرة أو محروقات،

 كل بإتخاذ العامة السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة صاحب يعذر به، المرتبطة والمنافع بالساحل

 ."اإلخطار لهده حد لوضع الالزمة التدابير

 مادته في جاء الذي 05/12 الجديد المياه قانون منها األسلوب، هذا على أخرى قوانين نصت ولقد   

 عليها المنصوص واإللتزامات الشروط مراعاة عدم حالة في الرخصة أو االمتياز، تلغىأنه  على 87

  .)1(قانونا

 تأثير لها مما الصناعية الصبغة ذات مؤسسات على النشاط وقف ينصب ما عادة: النشاط وقف -ب

 تتكرر ما عادة جويا أو التي المتناثرة الكيميائية الجزئيات منها المنبعثة تلك خاصة البيئة على سلبي

 .العمومية بالصحة تلويثه أو المساسإلى  مؤدية البيئي المحيط على األولى بالدرجة تؤثر شحمية زيوتا

التنفيذي  المرسوم من 06 المادة في اآللية هذه على الجزائري المشرع نص المجال هذا وفي

 إذا": أنه على الجو في الصلبة والجسيمات الروائح اروالغب والغاز الدخان إلفراز المنظم 93/165رقم

 ومالئمته أو على وسالمته الجوار أمن خطيرا على حرجا خطرا أو مساوئ يمثل التجهيزات إستغالل كان

 الالزمة التدابير كل يتخذ بأن البيئة مفتش تقرير على بناءا المشتغل ينذر أن الوالي فعلى العمومية صحة

 لهذا المحددة األجيال في المستغل أو المسير يمتثل لم واذا وازالتها، المالحظة ساوئوالم الخطر إلنهاء

 بقرار البيئة إقتراح مفتش على بناءا كليا أو جزئيا التجهيزات لسير المؤقت التوقيف إعالن يمكن اإلنذار

 ". القضائية بالمتابعات المساس دون إقليميا المختص الوالي من

 البيئة بحماية المتعلق 03/12رقم  القانون من الثانية فقرتها في 25 المادة ناولهت المعنى نفس كذلك  

إلى  المنشأة سير يوقف في أجل محددة، المستغل يمتثل لم إذا...":أنه على المستدامة في إطار التنمية
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 ستحقاتم دفع تضمن التي فيها بما الضرورية المؤقتة التدابير إتخاذ مع المفروضة الشروط تنفيذ حين

 .")1(نوعا كان المستخدمين

 القضائية الجهة لرئيس يمكن المخالفة، معاينة حالة فيأنه  على 01/10المناجم قانون نص كما

 اإلدارية السلطة طلب على بناءا وهذا البحث أو اإلستغالل أشغال بتعليق يأمر أن المختصة اإلدارية

األشغال  لتوقيف المتخذة التدابير عن اليد برفع وقت كل في تأمر أن القضائية للجهة يمكن كما المؤهلة،

 .المستغل المالك أو من المؤهلة أو من اإلدارية السلطة من بطلب وذلك عليها أو اإلبقاء

 بسبب الخطر وقوع حالة في اإلدارة إليه تلجأ تدبير عن عبارة هو المؤقت الوقف وعليه

 في" اإليقاف"مصطلح  يستعمل األحيان غالب في يالجزائر  والمشرع لنشاطاتها، الصناعية المشروعات

 للغلق القانونية الطبيعة بشأن فقهي جدال ثار وقد "الغلق" مصطلح يستعمل المصري المشرع أن حين

 الرأي هذا أن إال اإلدارية، التدابير من تدبير مجرد وانما بعقوبة ليس الغلق أن يرى من فهناك كعقوبة

 الوقائي، التدبير الجزائية ومعنى العقوبة بين يجمع العام القانون في قالغل أن أساس على للنقد تعرض

قرار  بمقتضى إجراء يتخذ عن عبارة هو والذي للنشاط اإلداري الوقف هو األمر فإن الغلق يكن ومهما

 .)2(قضائي حكم بمقتضى يتم الذي الوقف وليس إداري،

 اإلعتداء وقوع على مسبقة حماية من يحققه لما اإلدارية الرقابة وسائل أهم من يعد: الترخيص سحب .3

 بمقتضاه تجريد لها يمكن والتي لإلدارة، المشرع خولها التي اإلدارية الجزاءات أخطر من فسحبه ولهذا

 .)3(الرخصة من البيئية القانونية للمقاييس مطابقا نشاطه من يجعل لم الذي المستغل

 بين يوازن بالمقابل فانه وتنميتها مشاريعهم مةإقا في األفراد حق أقر قد كان إذا فالمشرع

 واستعمال تنميته، مشروعه إقامة الشخص حق من كان للدولة العامة والمصلحة الحق هذا مقتضيات

 األفراد حقوق إحترام في تكمن إلتزامات من الحق هذا يقابل ما إلنجاحه، فإن ثمة الوسائل مختلف

 .سليمة ةبيئ في العيش في اآلخرين أو المواطنين

 :في وحرصها الترخيص سحب لإلدارة فيه يمكن التي الحاالت الفقهاء بعض حدد ولقد

 بالصحة أما عناصره إحدى في العام النظام يداهم خطرإلى  يؤدي المشروع استمرارر كان إذا *

 .العمومية العام أو السكينة األمن العمومية أو من

 .توافرها ضرورة المشرع ألزم التي القانونية الشروط المشروع يستوفى لم إذا *
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 .)1(القانون يحددها معينة مدة من ألكثر بالمشروع العمل توقف إذا *

 .المشروع أو إزالته بغلق يقضي قضائي حكم صدر إذ *

 01/10 رقم المناجم قانون في المشرع عليه نص ما الجزائري التشريع في السحب التطبيقات ومن   

 محتمل بسحب المثبوت التعليق طائلة وتحت المنجمي، السيد بصاح على يجب: يلي ما على

 : يأتي بما يقوم أن...لسنده

 .منتظمة بصفة ومتابعتها المنجمي السد منح بعد واحدة سنة تتجاوز ال مدة في األشغال في الشروع-

 .الفنية القواعد حسب واإلستكشاف واستغالل التنقيب ألشغال المقرر البرامج إنجاز -

 إستعمال رخصة أو إمتياز صاحب مراعاة عدم حالة فيأنه  على 05/12المياه  قانون نص كما

  .الرخصة أو اإلمتياز هذه تلغى قانونا عليها المنصوص واإللتزامات للشروط المائية الموارد

 ورد ما وهذا أمن كتدبير والتجهيزات المنشآت سحب على الجزائري المشرع نص لقد: المنشآت سحب .4

 من البيئة حماية وضرورة البيئة قانون خصوصية تمليه خاص نوع من أمن كتدبير 01/10 ونفي قان

 الجزائرية البحرية المجاالت في يقوم من كل يعاقب": القانون هذا من 211 المادة تنص إذ التلوث،

 كم مالية وبغرامة سنوات 3إلى  سنة من بالحبس منجمي، سند دون للبحث أو اإلستغالل منجمي بنشاط

 .)2(دج 100.000إلى  20.000

 القائمة والتجهيزات المنشآت بسحب إما اإلقتضاء، عند تأمر، أن المحكمة يمكن ذلك، عن فضال

 كما السند، هذا يحددها التي للشروط مطابقة بجعلها واما سند، دون البحث أو اإلستغالل أماكن في

 مطابقة والتجهيزات أو جعلها المنشآت بسحب الحالة، حسب ليقوم، عليه للمحكوم أجال تحدد أن يمكنها

 .للشروط

 المقررة، اآلجال في تنفذ، لم إذ المادة هذه من األولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبات تطبق   

 أن قبل الحكم حدده الذي األجل إنقضى إذ2 الفقرة في أعاله إليها المشار السحب أو المطابقة أشغال

 المختصة اإلدارية السلطات يمكن الحالة، حسب والتجهيزات أو مطابقتها، المنشآت سحب عملية تنتهي

  .)3(ومسؤوليته عليه المحكوم نفقة على قرار العدالة لتنفيذ الالزمة باألعمال تلقائية بصفة تقوم أن
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 األشغال تعليق .5

 ردتو  والتي 01/10 قانون من 212 المادة عليه نصت ما بحكم أمن تدبير األشغال تعليق يعد

 خاصة جزائية بعنوان أحكام الثالث الفصل من األشغال تعليق بعنوان الثاني القسم في الثالث الفصل في

 المادة في عليها منصوص هو كما مخالفة، معاينة حالة في تنص والتي البحر في المنجمي بالنشاط

 يتعلق يأمر أن عجالي،لإلجراء اإلست وفقا المختصة اإلدارية القضائية الجهة رئيس يمكن أعاله،  210

 .المؤهلة اإلدارية السلطة طلب على بناء البحث أو اإلستغالل أشغال

األشغال أو  وقيف لت المتخذة التدابير عن اليد برفع وقت كل في تأمر أن القضائية الجهة ويمكن    

 .)1(المالك أو المستغل المؤهلة أو من السلطة من بطلب وذلك عليها، اإلبقاء

 من األشغال توقيف المنشات، وسحب المصادرة في المتمثلة المذكورة األمن يرتداب وتعد

 غرضها وقائية تدابير تعد مادامت فعاليتها لزيادة ضرورة ونرى البيئية الجرائم مجال في الفعالة العقوبات

  .)2(الجريمة ألسباب هذه إستئصال من ذلك عن يترتب وما البيئية الجريمة مرتكب عزم إحباط

 عن الجريمة البيئية اإلحترازية التدابير: ثانيال فرعال

 يشكل األحوال التي في وقائيا هدفا تحقق التي اإلحترازية التدابير من جملة على البيئية القوانين تنص   

 .خاص هو ما منها هو عام ما التدابير هاته ومن العامة والسالمة البيئة على خطورة المنشأة نشاط فيها

الضحايا،  لضمان حقوق عينية تأمينات كفالة أو تقديم إيداع في التدابير هاته تتمثل: العامة التدابير 1-

 ممارسة من الغير، أو المنع حقوق مراعاة مع الدفع بطاقات واصدار الشيكات إصدار من أو المنع

 تحت لوضعا أوامر بعض التحقيق جهة إتخاذإلى  باإلضافة بالجريمة، المرتبطة المهنية النشاطات بعض

 .اإلجراءات الجزائية قانون من 4 مكرر 65 المادة عليه نصت ما وهو القضائية، الرقابة

 للبنك تعيد بأن المنشأة إلزام في الجزاء هذا يتمثل: الوفاء بطاقات الشيكات أو استعمال إصدار حضر -أ

 استعمال المنشأة على يمنع كما إليها، المسلمة الشيكات نماذج من وكالئها حيازتها أو حيازة في ما

 في سنوات 5 تتجاوز ال بمدة حدده الفرنسي فالمشرع مؤقتا، يكون ما إجراء غالبا وهو الوفاء، بطاقات

 شيكات إسترداد إمكانية من المنشأة يمنع ال الحضر وهذا الفرنسي، ع ق من 39 فقرة 131 المادة

 التجارية األوراق إستعمال من المنشأة عيمن ال كما عليه، أو الشيكات المعتمدة، المسحوب لدى السحب

 .)3(األمر كالكمبيالة أو سندات األخرى
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 سلطة التحقيق لقاضي اإلجراءات الجزائية قانون منح لقد القضائية الرقابة تحت الوضع أوامر - ب

 هاته جملة ومن للتحقيق، الحسن من أجل السير وذلك الرقابة القضائية، تحت الوضع أوامر إتخاذ

 :نجد المنشأة تطبق على التي مراألوا

 أمانة ضبطإلى  الترخيصإلى  يخضع الذي النشاط بممارسة المتعمقة الوثائق كافة بتسليم األمر -

 التحقيق، التي يتطلبها الوثائق وتشمل وصل، مقابل التحقيق قاضي يعينها التي المحكمة، أو الجهة

 وكذا الخاصة، االعتماد المنشأة، ورخص استغالل ورخصة البيئة، على التأثير بمدى المتعلقة الدراسات

 اإلنتاج، أو اإلخطار أسلوب بالوقف، أو بتغيير المتعلقة باألخطار، أو األخطار المتعلقة الدراسات

 في التحقيق هو الوثائق هاته طلب من البيئية، والهدف القوانين تفرضها التي التدابيرإلى  باإلمتثال

 .)1(المنشأة على القانون يفرضها التي والتدابير مطابقة اإللتزامات خالل نم وذلك البيئية، المخالفات

 لمنع الالزمة اإلجراءات إتخاذ من البد بحث الجزائي، المجال في اإلحتياط مبدأ التدابير هذه وتجسد -

 يخالف الذي المعنوي الشخص أن على اإلجراءات الجزائية قانون من 4 مكرر 65 المادة وتنص التلوث،

 قاضي من بأمر جزائري دينار 500.000دج إلى 100.000 من مالية بغرامة ضده المتخذة التدابير

  .الجمهورية وكيل رأي أخذ بعد التحقيق

 65 المادة نصت لقد :بالجريمة المرتبطة واالجتماعية المهنية األنشطة بعض ممارسة من المنع -ج

 هو المنع يتناوله الذي ون النشاط ومضم بير،التد هذا على اإلجراءات الجزائية قانون من 4 مكرر

 يحدد ولم المنشأة أو بمناسبته، طرف من أثناء ممارسته الجريمة إرتكبت الذي واالجتماعي المهني النشاط

 .المنع مدة الجزائري المشرع

 ماإلى  الحال إعادة هو البيئي المشرع عليها نص التي الخاصة التدابير بين من :الخاصة التدابير -

به  ويقصد كجزاء، التدبير هذه على البيئية التشريعات نصت وقد رم، المج الفعل إرتكاب قبل عليه كان

 إلصالح تدبيرا مناسبا الجريمة أثر إزالة ويعتبر الجريمة، أثر بإزالة المنشأة على المحكمة تحكم أن

 جنائي، وليس إداري جزاءا يعتبر من هناكأنه  إال التدبير هذا على التشريعات وتنص به، الضرر

 رقم القانون فمثال بعض في إداريا جزاءا عليه كان ماإلى  الحال إعادة إعتبر فقد الجزائري فالمشرع

 المتعلق 03/10 رقم البيئة قانون أما أخرى، أحيانا في جنائيا جزاءاأنه  على نص كما األحيان، 05/12

 102 المادة نصت حيث جنائيا، جزاءا إعتبره فقد خالفة،الم على اإلدارة توقعه إداريا جزاءا إعتبره بالمياه،

 الترخيص على الحصول حينإلى  المنشأة إستعمال بمنع أن تقضي للمحكمة يجوز": يلي ما على منه
                                                           

، 2007جويلية  الجزائر، تلمسان بلقايد بكر أبو كتوراه، جامعةأطروحة د الجزائر، في البيئة لحماية القانونية الوناس، اآلليات يحي) 1(
  .12السابق، ص  مزوالي، المرجع محمد: وأنظر أيضا .358ص 



 

152 

 

 المؤقت بالنفاذ األمر أيضا ويمكنه أعاله،  20و 19  المادتين في عليها المنصوص الشروط ضمن

 السلطة فتكون في أجل تحدده، األصلية حالتهاإلى  األماكن جاعبإر  األمر للمحكمة يجوز كما للحضر،

 كما يكون عليها، كانت ماإلى  الحالة المحكوم عليه فيه يرجع الذي اآلجال تحديد في التقديرية للمحكمة

 .التدبير بهذا باألمر السلطة لها

 لقالمتع 2003 فيفري 17 في المؤرخ 03/03 القانون من 40و 39 المادتين نصت كما

 البناء بأشغال القيام حالة في عليه كان ماإلى  الحال إعادةإلى  السياحية والمواقع التوسع - بمناطق

  .)1( السياحية المناطق داخل
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أو  اإليجابية لألفعال بتجريمه الجنائي القانون تدخل ضروري منأصبح أنه  ما سبق،م يتضح

 على يطرأ ما لمسايرة الفعالة، وتنظيماته الملزمة بقواعده يهوتصد بالبيئة، الضرر تلحق التي السلبية

 ملئ مستقبل عن تنبئ مخيفة آثار من التكنولوجى التقدم عن ينشأ ما ولمواجهة تطور، من المجتمع

 إلشتماله البيئي، اإلجرامفإن  محلي طابع ذو البيئة على اإلعتداء فعل يكون عندما،واألخطار بالمضار

 ويستمر أثره خىرايت وقد الوطنية الحدود وراء ماإلى  يمتد قد الطبيعية، ر بالعناصراألضرا على غالبا

 في للتنفيذ السياسات وتنسيق البيئي اإلجرام بالشأن التحقيق في الدولي التعاونفإن  لذا الزمن، بمرور

 .فعال بشكل البيئي اإلجرام لمكافحة الضرورية البلدان جميع

 يجب البيئي لإلجرام الحقيقية النتائج تقييم لكن خطرا، الواحدة البيئية الجريمة تأثير يبدو ال وقد

 ينتهكون الذين واألفراد فالشركات، الزمن مر على المتكررة البيئية لإلنتهاكات كمراالمت التأثير يشمل أن

  .الروتينية المهنية ممارساتهم من كجزء ذلكإلى  يميلون البيئية القوانين

 بأس ال راقد حققت قد البيئة، حماية مجال في صدرت التي القوانين بأن فرااإلعت رةضرو  من لنا البدو    

 الجرائم أن وهي بشأنها، المناص حقيقة إغفال يمكن ال المقابل فيأنه  إال المنشودة، األهداف من به

 هذا بأن القول في أبالغ وال قبل، من العالم يشهده لم ملحوظا تطورا تطورت الراهن عصرنا في البيئية

 التحديات أهم من أصبحت أنها لدرجة ،راضر  أوكثرها اإلجرام أنواع أخطر من أصبحت الجرائم من النوع

  .جمعاء البشرية وسالمة الشعوب بحياة الجرائم هذه باطرتإل وحكوماتها الدول تواجه التي

 تعرضها لبيئة أو التيمساس با فيها التي األفعال كافة تجريم في الجزائري المشرع تدخل ورغم         

 على يطرأ ما لمسايرة فعالة، وميكانيزمات تنظيمية وقواعد ملزمة قانونية قواعد بإصدار وذلك للخطر،

 ملئ مستقبل عن تنبئ مخيفة آثار من التكنولوجي التقدم عن ينشأ ما ولمواجهة تطور، من المجتمع

 لحماية أهداف تحديد عدم إلى راجع هذاو  متدهور يزال ال البيئي الوضع أن إالواألخطار،  بالمضار

 اآلليات حيث من نقصو  بصرامة، الجزائري المشرع طرف من البيئي اإلجرام ومواجهة بدقة، البيئة

 والصارم السليم التطبيق عدم بسبب بالضعف تتسم جنائية حماية ظل في الغاية، هذه لتحقيق المعتمدة

 البيئي الوعي غياب إلى باإلضافة األولى، بالدرجة وهذا الالزمة، اإلمكانيات توافر وعدم النصوص لهذه

خالل الوقوف على  ، وذلك ما يبرز منالبيئة لحماية الراسية القوانين تطبيق على الحرص وعدم لألفراد

  :على النحو التالينتائج الدراسة 
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 الخطر ئمجرا من تصنف أنها إال ضرر جريمة بأنها توصف قد أنها من بالرغم البيئية الجريمة إن .1

 .أيضا إثباته وصعوبة الضرر تحديد صعوبة ذلك وعلة

 المواد بعض تداخل عنه نتج مما الجزائري، للتشريع بالنسبة القانونية النصوص صياغة ضعف .2

 في المعنوي الركن تحديد عدم وكذلك لها، عقاب ال األفعال بعض إدراج إلى باإلضافة ببعضها، العقابية

 غير أو عمدية المرتكبة الجريمة صيغة كانت إذا ما حول التساؤل يطرح مما ةالبيئي الجرائم من الكثير

 .عمدية

 والرجوع حصرها موضوع يجعل مما  ومتفرقة مبعثرة جاءت البيئة بحماية الخاصة التشريعات ان .3

 ةلتغطي كافية تعد لم المستدامة التنميةإطار  في البيئة بحماية المتعلق واعدالقكذلك و  صعب، أمر إليها

 فراغات لوجود ،مستمر تطور في البيئية الجرائم الن وعناصرها البيئة على المسجلة االنتهاكاتو  المساس

 .بينها فيما البيئية القوانين تنسيق لعدم راجعة قانونية

 راجع وذلك لبيئية الجرائم مرتكبي على العقاب وتوقيع لتفعيل البيئية الجرائم أمام القضاء عجز .4

 .أسبابه تحديد صعوبة إلى أدى مما ومداه البيئي الضرر تحديد يصعب التي ئمالجرا هذه لطبيعة

 عدم بسبب وذلك بالضعف تتسم يجعلها مما للبيئة الجنائية الحماية لفرض المعتمدة اآلليات نقص .5

  .الالزمة اإلمكانيات توافر وعدم القانونية للنصوص السليم التطبيق

 عمال الطبيعي بالشخص مقارنة المعنوي الشخص على بها المحكوم الغرامات قيمة من المشرع رفع .6

أو أحد  البيئة تصيب التي األضرار غلبأ نوأل الضرر قيمة مع مئيتال نأ يجب الجزاء ان بقاعدة

  .المعنوية األشخاص أنشطة عن تنتج عناصرها

 االعتداءات يمتجر  سياسة النتهاج بالنسبة المالحظ، فحديثة جنائية الجزائري سياسة التشريع يتبع لم .7

 النصوص تتضمن لم بحيث العقابي للجانب بالنسبة سواء التقليدي طابعها هو البيئية المكونات على

 ، أماالعقوبات قانون مدونة ضمن المتبع المسلك عنزا متمي مسلكا الجزائرية البيئية التشريعات في العقابية

 من الجزائري العقوبات قانون تضمنه ما مع متماشية األخرى هي أتت فإنها؛ المقررة للعقوبات بالنسبة

 الحبس أو مةراالغ أو الحبس عقوبتي البيئة حماية مجال في العقابية النصوص جل أقرت وهكذا، تزاءاج

  الجزائري المشرعمن  تقليدي مسلك وهو معا مةراوالغ

لنا من خاللها مالحظات التي حاو ن توصلنا إليه م اسنعرض م ،مطبوعتنا نختم نعلى أنه قبل أ     

وذلك ما يبرز من خالل الوقوف الوقوف على عمق اإلشكالية ومختلف األسباب التي أدت إلى قيامها، 

 :على النحو التالي لتوصياتعلى ا
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 للنفع العمل - عقوبة على كالتركيزلجريمة البيئية اال طبيعة مع تتماشى جنائية سياسية اعتماد .1

 .البيئية للحماية توفيرا العقوبات أكثر بارهاباعت البيئية الجرائم مجال في العام

ر الحق في ييئة قي أذال 16/01ي ور عديل الدستتال ى معماش�تلي 03/10نون رقم ضرور تعديل القا .2

ا ذيبقى ه 03/10نون رقم تعديل القا نبدو ف ،رادفالدولة واألعاتقي لقى على ميفة وواجب حماية البيئة النظ

 نظريالحق 

، كن خالل التركيز على العمل البنوي و الوقائي في اية البيئة مية الخاصة بحنو ناة القترسانتفعيل ال .3

ي يعد أداة ذالمجال اعمال ونشر القواعدالمتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك التخطيط البيئي 

 .تنمية مستدامة وشاملةحقيق تا لمنهد بباره آلية الباعتالبيئة  نشؤو تسيير ل

  .اعتمادا على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المجتمع شرائح كافة لدى البيئي وعيال تكوين .4

 الجزاءاتو أنواعهاو  أركانها تحديد خالل من لجريمة البيئيةباال يتعلق شامل قانوني نظام إيجاد .5

 .عنها المترتبة

 أوجه بكافة لبيئةا بحماية يعنى بذاته مستقل كقانون البيئي الجنائي القانون معالم توضيح ضرورة .6

 .الحماية

 يتوجب فإنه الخصوص هذا في الشرعية لمبدأ واحتراما الخطر جرائم من البيئية الجريمة أن باعتبار .7

 .للبيئة المهددة األخطار نوع تحديد حتما

، وتفعيل كميا ناإلنسا وحياة البيئة ىلع وثلالت ألخطار اإلعالمية التوعية آليات عيلتف ضرورة .8

 .والتريوية يميةلالتع مجراالب نضم البيئية التوعيةأليات 

 دأفرا جميع العمليات هذه تشمل بالبيئة المساس بخطورة والتحسيس التوعية عمليات تكثيف يجب .9

 الحفاظ بغية بالمسؤولية واإلحساس الجماعي الوعي تحفيز جلأ من وذلك، المستويات كل على المجتمع

 أجل من األولويات ولىأ وجعله ذلك على النشأ بتربية إال يتم لن والذي المشترك البيئي راثالت على

 الوطن ذخر وهم الغد ورجال نساء هم اليوم اطفال نأل ووطننا بيئتنا على المحافظة فكرة ترسيخ

 على الكثير بالخير سيعود ذلك فإن، المحيط ونظافة البيئة على الحفاظ على بتنشئتهم قمنا فإذا ،ومستقبله

  .الجميع

 فعال بيئي تشريع بوجود يتحقق عليها والمحافظة البيئة حماية تحقيق أن القول يمكن خيراأل وفي   

تجعل حماية البيئةمنسجمة بين الجانبين النظري  ومتكاملة ومالئمة منسجمة بطريقة وصياغتها

 تحقيقل البيئية الجرائم مجال في متخصص قضاءهيئات متابعة فعالة و وجود ضرورة مع ،والتطبيقي

  .للبيئةوقائية  حماية أفضل لتحقيق البيئية والثقافة الوعي نشر ضرورة مع ،الردع
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  المراجع باللغة العربيةو  المصادر :أوال

I. القواميس والمعجمات  

، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعيةعمر سعد اهللا،  .1

  .2005 جزائر،ال

   .1983عربًي، مكتبة لبنان، –القاموس القانوني، فرنسي  .2

مصطفى إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة األولى، الجزء األول، مادة بوأ، دار التراث العربي،  .3

  .بيروت، لبنان، بدون سنة النشر

II. كتب الفقه 

، )01(ى، المجلد ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة األول .1

  .1979دار صادر، بيروت، لبنان، 

الرازي محمد أبي بكر، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، دار الحديث للنشر، بيروت، لبنان،  .2

  .بدون سنة النشر

III. القوانين والتشريعات 

المنشور في المتضمن النظام العام للغابات،، ، 1984جوان 23 في المؤرخ 12-84 رقم القانون .1

  .1991  ، لسنة62 ة الرسمية، العددالجريد

، 1994يناير  27الموافق لـ /ه1414شعبان  15المتعلق بالبيئة، المؤرخ في  94/04القانون رقم  .2

الموافق لـ  /ه1414شعبان  22، الصادرة في 05الجريدة الرسمية للجمهورية المصرية العربية، العدد 

  .1994فبراير  03

يتعلق  1983فبرايرسنة  5الموافق / ه 1403ربيع الثاني عام  22مؤرخ في ال 83/03القانون رقم  .3

 .ملغى العدد الرسمية الجريدة ،بحماية البيئة

  .والمتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر سنة  1المؤرخ في  90/29القانون رقم  .4

، يتعلق بحماية 1998يونيو سنة  15الموافق  1419صفر عام  20مؤرخ في ال 04- 98القانون  .5

  .1998 يونيو 18بتاريخ  44، المنشور في الجريدة الرسمية، العددراث الثقافيالت
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المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المنشور في  2001يوليو  03المؤرخ في  01/11القانون  .6

ابريل  02المؤرخ في 08- 15، المعدل والمتمم بموجب القانون 2001لسنة  36الجريدة الرسمية، العدد

  .2015لسنة  18 منشور في الجريدة الرسمية، العدد، ال2015

المنشور  في المنشور المناجم، قانون والمتضمن 2001 جوان 03 في المؤرخ 01/10 القانون رقم من .7

 .2001 لسنة 35 في الجريدة الرسمية، العدد

 يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وٕازالتها، 2001ديسمبر 12 المؤرخ في 01/19القانون رقم  .8

  .2001 ديسمبر 19المؤرخة في  77 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد

المنشور  في المنشور المناجم، قانون والمتضمن 2001 جوان 03 في المؤرخ 01/10 القانون رقم .9

  .2001 لسنة 35 في الجريدة الرسمية، العدد

عدد ال الرسمية ي الجريدةالشواطئ، المنشور ف إلستغالل العامة للقواعد المحدد 03/02 القانون رقم .10

  .2003سنة  ،11

جمادى  19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في  03/10القانون رقم  .11

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2003جويليةـ  19الموافق لـ /ه 1424األول 

  .2003يوليو  20الموافق لـ /ه  1424ول جمادى األ 20الصادرة في  )43(الشعبية، العدد 

المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية،  10/11/2004المؤرخ في  04/14القانون رقم  .12

  .2004لسنة  )71(المنشور في الجريدة الرسمية، العدد

يتعلق بالصيد، المنشور في الجريدة الرسمية،  2004أوت  14المؤرخ في 04/07القانون رقم  .13

  .2004 أوت 15 في المؤرخة 51العدد

والمتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى  2004ديسمبر سنة  25المؤرخ في  04/20القانون رقم   .14

 .وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 

 ، يتعلق2005 أوت 4 ل ، الموافقه1426 عام الثانية جمادى في المؤرخ 05/12 رقم القانون .15

  .2005 سبتمبر4 ل الموافق /ه،1426 رجب 30 في المؤرخة سميةالر  الجريدة بالمياه،

 2003 سنة 11 عدد ر ج في الصادر 2003 ري فيف 17 في لمؤرخا 03/03القانون  من .16

  .السياحية والمواقع - التوسيع بالقانون مناطق المتعلق

المـتمم المعـدل و  2004نـوفمبر 10افـق لــو هــ الم 1425رمضـان  27المؤرخ في  04/15القانون رقم  .17

، الجديـــدة 1966 يوليـــو 8افـــق ل و هــــ الم 1386صـــفر  18المـــؤرخ فـــي  66/156رقـــم  لقـــانون العقوبـــات

 .2004لسنة  )71(الرسمية العدد 
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 في إطار التنمية البيئة بحماية ، يتعلق2003 سنة يوليو 19 في المؤرخ 10/20 القانون رقم .18

  ." 2003جويلية  20 في خةالمؤر  43المستدامة، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد

يتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية  2011-02-17المؤرخ في  11/02القانون رقم  .19

  .2011سنة ، 13 المنشور في الجريدة الرسمية، العددالمستدامة، 

، يتضمن 2014فبراير سنة  24الموافق  1435ربيع الثاني عام  24مؤرخ في  05- 14قانون رقم  .20

 .مقانون المناج

، يتعلق بالموارد 2014غشت سنة  9الموافق  1435شوال عام  13مؤرخ في  14/07قانون رقم  .21

  .البيولوجية

، يعدل 2015فريل سنة أ 2الموافق  1436جمادى الثانية عام  12مؤرخ في  15/08قانون رقم  .22

والمتعلق  2001يوليو سنة  3الموافق  1422ربيع الثاني عام  11لمؤرخ في  01/11ويتمم القانون رقم 

  .2015لسنة  18 عددال الرسمية الجريدةمنشور في ال بالصيد البحري وتربية المائيات

، والمنشور في 2016مارس  6الجزائري بتاريخ  المتضمن التعديل الدستوري 16/01رقم  القانون .23

 . 2016مارس  7المؤرخة في  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

 2017مارس سنة  27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28مؤرخ في  17/07م رقم قانون رق .24

 1966يونيو سنة  8الموافق /ه1386صفر عام  18المؤرخ في 66-155يعدل ويتمم األمر رقم 

 28ا	*�درة )�  20 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية

 .2017"�رس

 يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم باألمر 08/06/1966المؤرخ في  66/156األمر رقم  .25

  .17/06/1975المؤرخ في  75/45

 يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، 08/06/1966المؤرخ في  66/157األمر رقم  .26

 .ة، الجزائرالطبعة الرابعة، الديوان الوطني لألشغال التربوي قانون اإلجراءات الجزائية،

المنشور في  ، المنشور فيالقانون البحري يتضمن 1976 أكتوبر 23 في المؤرخ 80/76 رقم مراأل .27

  .1977 بريلأ 10 في المؤرخة 29 الجريدة الرسمية، العدد

 2006 ماي 31 ل الموافق/ه 1427 األولى جمادى في المؤرخ 06/198 يذتنفيال مرسومال .28

، 37عدد ال :رسميةالجريدة بال، والمنشور البيئة لحماية المصنفة اتالمؤسس على المطبق التنظيم يضبط

 .2006-06-04المؤرخة في 
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IV. الكتب والمؤلفات 

 األردن، الطبعة ،والتوزيع للنشر الثقافة مقارنة، دار دراسة البيئية التلوث المكاوي، جريمة سعيد إبتسام .1

  .2009الثانية، 

  .2002الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ابتسام سعيد ملكاوي، جريمة تلويث البيئة،  .2

  .2005نايل، القانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، إبراهيم عيد .3

  .2014، الجزائر، ةهوم العام، دار القانون الجزائي في بوسقيعة، الوجيز أحسن .4

  .2007، ، دار هومة للطباعة، الجزائر5م، الطبعة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العا .5

 العربية المتحدة، الجزء اإلمارات لدولة القانون العقوبات األحكام خطوة، شرح أبو عمر شوقي أحمد .6

  .1989مصر،  العربية، القاهرة النهضة للجريمة، دار العامة األول، النظرية

 واالتفاقية، مطابع الوطنية األنظمة في تأصيلية دراسة البيئة سالمة، القانون حماية الكريم عبد أحمد .7

  .1997، سعود، السعودية الملك جامعة

 ، دار)الطبيعية الموارد تنمية – التلوث مكافحة ( البيئة سالمة، القانون حماية الكريم عبد أحمد .8

  .2003مصر،  العربية، القاهرة النهضة

القاهرة،  النهضة العربية، دار ،)مقارنة دراسة ( المعنوي للشخص الجنائية المسؤوليةقايد،  محمد أحمد .9

 .2005 مصر،

  .2014الجزائر،  ،أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، بدون طبعة، دار هومة .10

 مصر، الطبعة العربية، القاهرة النهضة للبيئة، دار الجنائية الدين، الحماية شمس توفيق أشرف .11
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  .2012للنشر،  الجديدة البيئية، دار الجامعة التشريعات نطاق
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  .1997القاهرة، مصر، 
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  .2015-2014: السنة الدراسيةتلمسان، الجزائر، السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 



 

166 

 

فاطمة بوخاري، التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة  .9
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