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الس ياسة اجلزائية للمرشع اجلزائري يف حامية البيئة البحرية
د .بن فرحية رش يد أس تاذ حمارض ب– جامعة مس تغامن
د .حيتالــــة معمرر أس تاذ حمارض أ – جامعة مس تغامن
امللخص

نظرا لمهية البيئة البحرية كقمية اجامتعية جديرة ابمحلاية ،فان الترشيع اجلزائري عىل غرار الترشيعات
املقارنة تدخل من أجل توفري أقىص درجات امحلاية القانونية ،وذكل بتقرير امحلاية اجلزائية وفقا لس ياسة اتبع فهيا
أمه الساليب احلديثة يف الس ياسة اجلزائية ،وذكل سواء من حيث التجرمي بتوس يع مصادر التجرمي اس تجابة
ملقتضيات رسعة التدخل الترشيعي ،وكذا توس يع نطاق اجلرمية لتشمل اكفة صور الاعتداء عىل البيئة البحرية؛
وأيضا من حيث العقوبة وذكل بتوس يع نطاق املسؤولية اجلزائية عن جرامئ البيئية البحرية من هجة ،ابتباع
أمناط خمتلفة من اجلزاء مبا يتناسب وخطورة الفعال وحيقق الفعالية املطلوبة لضامن عدم التعرض للبيئة
البحرية ،ولك ذكل يف اطار التوجه العام حنو ضامن التمنية املس تدامة.
Sommaire
Compte tenu de l'importance du milieu marin en tant que valeur sociale
digne de protection, la législation algérienne en matière de législation comparée
vise à assurer le maximum de protection juridique en définissant la protection
pénale conformément à une politique qui suit les méthodes les plus modernes de
la politique pénale. La rapidité de l'intervention législative, ainsi que l'extension
du crime à toutes les formes d'agression sur le milieu marin, et aussi en termes
de punition en élargissant la responsabilité pénale pour les crimes du milieu
marin d'une part, suivant différents types de sanctions proportionnelles à la
gravité du crime. Efficace et atteint l'efficacité requise pour s'assurer que
l'environnement marin n'est pas exposé, tout cela dans la tendance générale vers
le développement durable
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مقدمة
كبريا،سواء عىل الصعيد
يعترب موضوع حامية البيئة البحرية من املوضوعات املس تجدة اليت انلت اهامت ًما ً
ادلويل أ والقلميي أو الوطين،ويرجع ذكل للمهية اخلاصة اليت تنفرد به عن اكفة عنارص البيئة الخرى ،فهيي
عنرص من عنارص الثبات والتوازن يف الكرة لرضية،ابلضافة لالس تعاملت الواسعة واملزتايدة للبحار
واحمليطات يف عرصان هذا مما زاد من أخطار التلوث البحري،حيث أصبح هيدد بآاثر مدمرة عىل املوارد احلية
وغري احلية وعىل حصة النسان.
ويف احلقيقة أن مصطلح البيئة البحرية من املصطلحات احلديثة نسبيا يف فقه القانون ،حيث مل يظهر هذا
املصطلح ال يف أعامل ادلورة السابعة ملؤمتر المم املتحدة السادس لقانون البحار ،واليت عقدت يف جنيف
واس تؤنفت يف نيويورك س نة  ،0122لتآيت بعد ذكل اتفاقية قانون البحار س نة  0128اليت صاغت هذا املفهوم
1
احلديث للبيئة البحرية عىل أنه نظام بييئ ،فآصبح بذكل عالمة ابرزة يف فقه القانون ادلويل.
وقد عرفت مبادئ مونرتايل التوجهيية محلاية البيئة البحرية من التلوث من مصادر الرب لس نة  0120البيئة
البحرية بآهنا" :املنطقة البحرية اليت متتد يف حاةل جماري املياه اىل حدود املياه العذبة مبا يف ذكل مناطق تداخل
2
أمواج املد وممرات املياه املاحلة".
وقد انتقد هذا التعريف لكونه جعل البيئة جمرد نطاق جغرايف حفسب ،يف حني أن املفهوم املعارص أصبح ينظر
الهيا بوصفها نظاما بيئا متاكمال 3.ذلا فقد اقرتح الفقه عدة تعريفات للبيئة البحرية 4،ولعل أقرهبا لتحقيق املعىن
اجلامع واملانع أهنا" :مسطحات املاء املاحل املتصةل يبعضها اتصال طبيعيا اكن أو صناعيا ،وقاعها وابطن تربهتا
ومبا حتتويه من اكئنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشلك يف مجملها عنارص احلياة البحرية وابعتبارها
5
نظاما بيئيا".
وملا اكنت البيئة البحرية تشلك أكرث من %20من مساحة الكرة الرضية ،ونظرا ملا لها من أمهية كبرية يف مجيع
اجملالت احليوية والاقتصادية والسرتاتيجية 6،فقد اهمتت املؤمترات ادلولية حباميهتا من التلوث ،ومن بيهنا مؤمتر
 -1صالح هامش دمحم ،املسؤولية ادلولية عن املساس ابلبيئة البحرية،دار الهنضة العربية ،القاهرة ،0110 ،ص.00-00.
 -2نفس املرجع ،ص.01.
 -3عبد الهادي دمحم العرشي ،دراسة عن دور القانون ادلويل يف حامية اخلليج اابن الزناعات املسلحة ،دار الهنضة العربية ،القاهرة،
 ،0112ص.80.
 -4يراجع هذه التعريفات :صالح هشام دمحم ،املرجع السابق ،ص01.؛ أمحد محمود امجلل ،حامية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء
الترشيعات الوطنية والتفاقيات القلميية واملعاهدات ادلولية ،منشآة املعارف ،الاسكندرية ،ص.81.
 -5دمحم أمحد املنشاوي ،النظرية العامة للحامية اجلنائية للبيئة البحرية – دراسة مقارنة ،مكتبة القانون والاقتصاد للنرش والتوزيع،
الرايض ،8101/0010،ص.82-81.
 -6منري الفتين ،امحلاية اجلنائية للبيئة البحرية من التلوث ،مذكرة ماجس تري يف القانون ،ختصص البيئة والعمران ،جامعة اجلزائر،0
 ،8100/8101ص.81-00.
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س توكهومل للبيئة املنعقد بني  0اىل  01جوان  0128اذلي أقر يف املبدأ الول من العالن عن حق ادلوةل يف
حامية ووقاية البيئة البحرية ،كام أوىص مؤمتر البيئة البرشية احلكومات برضورة التعاون مع أهجزة المم املتحدة
اخملتصة حملاربة التلوث البحري ،وقد تطرقت أيضا اتفاقية المم املتحدة لقانون البحار املنعقدة يف  01ديسمرب
0128مبن تيغوابي اىل موضوع حامية البيئة البحرية من التلوث.
ان هذه المهية دفعت ابلترشيعات ادلاخلية اىل التدخل من أجل بسط حامية قانونية للبيئة البحرية من أخطار
التلوث املزتايدة ،كسبيل منطقي لضامن التمنية املس تدامة ،حفامية مكوانت البيئة البحرية ،واس تغاللها اس تغالل
رش يدا حبيث يليب حاجيات الجيال احلالية دون التفريط يف حقوق الجيال املقبةل هو املعىن الواقعي ملفهوم
التمنية املس تدامة يف أبسط صوره.
ولعل أقىص صور هذه امحلاية عىل الصعيدين ادلويل والوطين يه ما تقرره امحلاية اجلزائية للبيئة البحرية،
كصامم أمان يف حال جعز امحلاية املقررة ابلوسائل القانونية الخرى املدنية مهنا والدارية ،وذكل وفقا لس ياسة
جزائية واحضة هدفها السايس امحلاية الفعلية للحقوق واملصاحل اجلديرة ابمحلاية يف املقام الول ،وليس توقيع
العقاب يف حد ذاته.
واملرشع اجلزائري واس تجابة لاللزتامات ادلولية يف جمال حامية البيئة ،وتصداي للخطار النامجة عن الاس تغالل
اليسء ملوارد البيئة وما ينجم عهنا من تآثريات اجامتعية ومالية ،فقد قرر حامية جزائية للك جمالت البيئة
1
ولس امي البيئة البحرية ،وذكل انطالقا من القانون  21-21املتضمن القانون البحري ،مث القانون رمق 11-21
املتعلق حبامية البيئة لس نة 2،0121اذلي ألغي مبوجب القانون رمق  01-11املؤرخ يف 01جويلية 8111املتعلق
3
حبامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة.
ومن هذا املنطلق فان الشاكل اذلي يثريه هذا البحث هو :ما يه مالمح س ياسة املرشع اجلزائري يف جترمي
وعقاب اخملالفات املاسة بسالمة البيئة البحرية؟ و مامدى جناعهتا يف حتقيق التمنية املس تدامة؟
وابتباع مجموعة من املناجه أمهها املهنج الوصفي واملهنج التحلييل واملهنج الاس تدليل حناول الجابة عن الشاكل
من خالل حمورين أساس يني خنصص الول لبيان س ياسة املرشع يف جترمي الفعال املاسة ابلبيئة البحرية،
وخنصص الخر لتوضيح س ياسة املرشع يف العقاب عىل اجلرامئ املاسة ابلبيئة البحرية.
 -1القانون رمق 21-21املؤرخ يف  81شوال  0111املوافق  81أكتوبر  ،0121املتضمن القانون البحري ،ج.ر ،81.مؤرخة
يف.0122/10/01
 -2القانون رمق 11-21املؤرخ يف  88ربيع الخر  0011املوافق  10فرباير  ،0121املتعلق حبامية البيئة ،ج.ر ،11.املؤرخة يف  2فرباير
.0121
 -3القانون رمق  01-11املؤرخ يف  01جامدى الوىل  0080املوافق  01يوليو  ،8111يتعلق حبامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة،
ج.ر ،01.املؤرخة يف  81يوليو .8111
اضافة اىل القانون  11-11املؤرخ يف  01يوليو  8111املتضمن مقع جرامئ خمالفة أحاكم اتفاقية حظر اس تخدام وانتاج وختزين واس تعامل
السلحة الكمييائية وتدمري تكل السلحة ،نفس ج.ر.
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احملور الول :س ياسة التجرمي يف حامية البيئة البحرية.
ل ينرصف مفهوم امحلاية اجلزائية للبيئة البحرية اىل احملافظة علهيا من الرضار هبا حفسب ،بل يقصد به هنا
حتسيهنا وتطويرها استنادا اىل أسس علمية 1،وحتقيقا لهذا الغرض فانه لبد أن يشمل التجرمي لك اعتداء أو
خمالفة للحاكم والجراءات املفروضة للحفاظ عىل البيئة البحرية2،وذكل سدا لضعف تكل الآليات –ذات
الطابع املدين والداري -عن حتقيق امحلاية الاكفية للمصاحل اجلديرة ابمحلاية ،وهو ما يطلق عليه يف عمل الس ياسة
اجلزائية ابلعتبة الجرامية 3،حيث يتجاوز املرشع هذه العتبة ويتدخل ابلتجرمي دفاعا عن القمي الاجامتعية.
فتدخل القانون اجلزايئ ابلتجرمي والعقاب ينطوي عىل تآكيد لمهية تكل القمي الاجامتعية اليت تعني أن تكون
حمال للحامية اجلزائية ،ليك ترىق اىل مس توى التطوير والماكنيات لالقتصاد الوطين 4،ذلا فان املرشع ملزم
برمس خطة لتحديد ما يعد جرمية من أفعال أو امتناعات 5،وذكل وفقا ملبدأ الرضورة والتناسب ،لعتبار
سلوك معني يشلك خطرا عىل البيئة البحرية ،واختيار اجلزاء الكرث صالحية لتحقيق امحلاية.
وميكن اظهار س ياسة التجرمي للمرشع اجلزائري يف حامية البيئة البحرية من خالل أراكن اجلرمية الثالثة،
لتوضيح املالمح الساس ية العامة لهذه الراكن يف اجلرامئ املاسة ابلبيئة البحرية ،ومدى مالءمهتا يف حتقيق
امحلاية القصوى وأهداف التمنية املس تدامة.
أول :الركن الرشعي يف جرامئ البيئة البحرية.يرتبط الركن الرشعي يف اجلرمية مببدأ الرشعية اجلزائية ،اذلي من
مقتضياته انفراد السلطة الترشيعية ابلتجرمي والعقاب ابعتبارها ممثةل للشعب صاحب السلطة ،وذكل لخراج
السلوك من دائرة الابحة اىل دائرة التجرمي.
ونظرا لتعدد مصادر اخلطر عىل البيئة البحرية فقد تعددت النصوص الترشيعية احلامية لها ،مما حال دون جتميع
لك نصوص التجرمي يف ترشيع واحد يتضمن لك صور الاعتداء عىل البيئة البحرية ،وهو الاجتاه اذلي سلكه
املرشع اجلزائري من خالل النصوص املتفرقة بني القوانني املتعلقة حبامية البيئة بصفة عامة والقوانني اخلاصة
حبامية بعض عنارص ومقومات البيئة البحرية.
ويالحظ أن املرشع اكتفى يف القانون رمق  21-21املتضمن القانون البحري ،ومبوجب نص املادة  101منه
ابلحاةل يف جمال حامية البيئة البحرية من اخملالفات املرتكبة يف حدود المالك املينائية اىل الترشيع املعمول به،
ابس تثناء جرمية رفض رفع احلطام اذا اكن يشلك خطرا عىل البيئة وفقا للامدة  ،021وجرمية عدم الخطار عن
 -1نبيةل عبد احللمي عيل ،حنو قانون موحد محلاية البيئة ،دراسة يف القانون املرصي املقارن مع عرض ملرشوع قانون البيئة املوحد ،دار
الهنضة العربية ،القاهرة.0111/0001 ،
 -2دمحم أمحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.00.
 -3دمحم الرازيق ،عمل الجرام والس ياسة اجلنائية ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،ط ،8110 ،1.ص.10.
 -4محمود صاحل العاديل ،موسوعة حامية البيئة يف القانون اجلنايئ ادلاخيل والقانون ادلويل اجلنايئ والفقه الساليم ،دار الفكر اجلامعي،
الاسكندرية ،8111 ،ص.810.
 -5محمودمحمود مصطفى ،رشح قانون العقوابت-القسم العام ،دار النيل للطباعة ،القاهرة ،ط ،0100 ،1.ص.2.
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رضر يصيب البيئة رمغ العمل به وفقا للامدة  ،018وجرمية عدم الخطار عن امحلوةل اخلطرية اذا وقع حادث يؤثر
عىل البيئة كظرف مشدد للجرمية حسب املادة  ،010اضافة اىل جناية اللقاء العمدي للنفاايت املشعة يف املياه
التابعة للقضاء الوطين املنصوص علهيا ابملادة .011
ولعل املرشع اكن يقصد ابلترشيع املعمول به وفقا للامدة 101ق.ب الترشيع املتعلق حبامية البيئة ،ال أن هذا
الترشيع مل يصدر ال س نة  ،0121وذكل اس تجابة اىل الالزتامات ادلولية الناجتة عن الانضامم اىل مجموعة من
التفاقيات ادلولية املتعلقة ابلبيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصفة خاصة ،واليت من مضهنا :اتفاقية لندن حول
اتقاء تلوث مياه البحر من جراء احملروقات املربمة بتارخي  08ماي 0100؛ 1اتفاقية حامية البحر البيض املتوسط
من التلوث املربمة بربشلونة يف  01فيفري 0121؛ 2الربوتوكول اخلاص حبامية البحر البيض املتوسط من التلوث
الناشئ عن ريم النفاايت من السفن والطائرات املوقع بربشلونة بنفس التارخي؛ 3وكذا الربوتوكول اخلاص
ابلتعاون عىل ماكحفة تلوث البحر البيض املتوسط ابلنفط واملواد الضارة الخرى يف احلالت الطارئة املوقع
أيضا بربشلونة وبنفس التارخي؛ 4والربوتوكول املتعلق حبامية البحر البيض املتوسط من التلوث من مصادر برية
5
املربم بآثنا يف  02ماي .0121
وقد نص املرشع يف القانون رمق  11-21املتعلق حبامية البيئة -امللغى -عىل مجموعة من اجلنح املاسة ابلبيئة البحرية
من خالل املواد من  11اىل  21منه ،لتحل حملها املواد من  22اىل  011من القانون رمق  01-11املتعلق حبامية
البيئة يف اطار التمنية املس تدامة اذلي ألغى القانون السابق 6،كام قرر املرشع اجلزائري امحلاية اجلزائية للبيئة
البحرية مبوجب ترشيعات خاصة محلاية بعض عنارص البيئة البحرية ،عىل غرار القانون 18-18املتعلق حبامية
الساحل وتمثينه ،والقانون رمق  11-18احملدد للقواعد العامة لس تعامل واس تغالل الس ياحيني للشاطئ ،والقانون
رمق  00-10املتعلق ابلصيد البحري وتربية املائيات.
لكن ما يالحظ عىل س ياسة املرشع اجلزائري – تآس يا ابلترشيعات املقارنة -يف نطاق حامية البيئة البحرية هو
اعامتده عىل أسلوب الحاةل يف كثري من نصوص التجرمي ،وذكل عىل ثالث مس توايت:

 -1املرسوم رمق  100-11املؤرخ يف  00سبمترب .0111
 -2املرسوم رمق  00-21املؤرخ يف  81يناير .0121
 -3املرسوم  18-20املؤرخ يف  02يناير .0120
 -4املرسوم  11-20املؤرخ يف  02يناير .0120
 -5املرسوم  000-28املؤرخ يف  00ديسمرب .0128
 -6وذكل وفقا للامدة  001من القانون .01-11
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 -0ففي املس توى الول جنده حييل اىل أحاكم املعاهدات والتفاقيات ادلولية اليت أقرهتا اجلزائر واملتعلقة حبامية
البحر 1،لس امي اتفاقية لندن للوقاية من تلوث مياه البحر ابحملروقات ،وذكل احرتاما للقواعد ادلس تورية اليت
تقيض بآن املعاهدات اليت يصادق علهيا رئيس امجلهورية وفقا للرشوط املنصوص علهيا يف ادلس تور تسمو عىل
2
القانون.
 -8ويف املس توى الثاين جنده حييل اىل النصوص غري التجرميية املنظمة محلاية البيئة البحرية ،ويتعلق المر
ابملواد من  08اىل  02من القانون  3،01-11فهنا يعترب تدخل املرشع بصفته اجلزائية لتقرير اجلزاء اذلي يدمع
القواعد التنظميية يف هذا القانون 4،وهو ما س بق توضيحه خبصوص العتبة التجرميية.
 -1ويف املس توى الثالث يالحظ أن املرشع قد أحال يف بعض النصوص اىل الالحئة التنفيذية ،لتحديد بعض
عنارص التجرمي ،وهو ما يطلق عليه أسلوب النصوص اجلزائية عىل بياض ،حيث يكتفي املرشع ابلنص عىل
الطار العام للجرمية وعقوبهتا ،وحييل اىل اجلهة الدارية اخملتصة لتحديد بعض عنارص اجلرمية ،ورشوط قياهما،
5
وبعض التفاصيل املتعلقة هبا.
وتبعا ذلكل فالسلطة التنفيذية من خالل ما س تصدره من قرارات ومناشري ومراس مي ،تكون مبثابة السلطة
الترشيعية الالحقة ،وابلتايل فان القاعدة الترشيعية تكون يف ارتباط وثيق مبا س تقرره الدارة ،وان صبغهتا
6
اللزامية ل تتحقق ال بتحقق العنرص غري احلال واملس تقبل اذلي يتحدد به شق التجرمي.
وان اكنت الصورتني الوىل والثانية لالحاةل ل تثري أي اشاكل لتوافقها مع أحاكم ادلس تور ومبدأ الرشعية
اجلزائية ،ال أن أسلوب الحاةل الثالث اذلي يتضمن تفويضا من السلطة الترشيعية اىل السلطة التنفيذية يثري
جدل واسعا ،خاصة يف ظل غياب الس ند ادلس توري لهذا احلل اذلي تبناه املرشع يف عدة مواضع 7،فبالرمغ
 -1نص املرشع رصاحة يف املادة  02من القانون  11-21امللغى عىل مراعاة هذه التفاقيات واملعاهدات ،ال أنه تراجع عن هذه الصياغة
وأشار اىل رضورة مراعاة الحاكم الترشيعية املعمول هبا واملتعلقة حبامية البيئة البحرية من خالل نص املادة  08من القانون رمق ،01-11
ولعل هذه الصياغة اجلديدة أمشل كوهنا تضم الحاكم الترشيعية ادلولية والحاكم الترشيعية ادلاخلية.
 -2املادة  001من ادلس تور اجلزائري وفقا لتعديل  ،8101يقابلها نص املادة  011قبل التعديل.
 -3تقابلها املواد من 02اىل  00من القانون  11-21امللغى.
 -4منري الفتين ،املرجع السابق ،ص.01.
 -5مسري محمود قطب ،دور الرشطة يف تقومي العدل النساين حنو مقاومة التلوث البييئ ،جمةل المن العام ،القاهرة ،ع،012.
أفريل ،8110ص.010.
 -6حسن عز ادلين دايب ،تدخل القانون اجلزايئ يف النشاط الاقتصادي ،ملتقى العداةل اجلزائية :أي تطور ،جندوبة طربقة  -تونس،
أايم  01-1-2مارس  ،8112ص.002.
 -7مثال يف املادة  08فقرة أخرية" :حتدد قامئة املواد املذكورة يف هذه املادة عن طريق التنظمي"؛ والفقرة الخرية من املادة " :00حتدد
رشوط تسلمي واس تعامل وتعليق وحسب هذه الرتاخيص عن طريق التنظمي"؛ والفقرة الخرية من املادة " :02حتدد كيفيات تطبيق هذه
املادة عن طريق التنظمي".
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من أن الحاةل غري مبارشة من نص التجرمي ،ال أن حتديد عنارص اجلرمية متوقف عىل صدور التنظمي ابعتباره
الدرى ابملسائل الفنية املتعلقة ابلبيئة البحرية ،ونظرا لرسعة تدخهل لجياد احللول وحتقيق امحلاية املطلوبة.
بيامن جند يف القانون املقارن ابلنس بة للترشيعات اليت تبنت أسلوب التفويض ،أهنا استندت يف ذكل اىل أسس
دس تورية ،ومن بني هذه ادلساتري ادلس تور الفرنيس ،حيث أعلن دس تور امجلهورية اخلامسة لس نة 0102يف
املواد  00و 12و02و 18رصاحة عن تبين أسلوب التفويض الترشيعي،كام أجازته املادة  11من ادلس تور املرصي
1
لعام 0120املقابةل للامدة  10من دس تور .8100
ان هذا الوضع اخملالف للحاكم ادلس تورية يف الترشيع اجلزائري لس امي الفقرة السابعة من املادة  001من
ادلس تور ،اليت تنص عىل أن حتديد اجلناايت واجلنح يدخل يف مصمي اختصاصات الربملان ،يتطلب تدخل
اجمللس ادلس توري لتوضيح رأيه واجياد احللول الكفيةل بضامن دس تورية القوانني الصادرة يف هذا الشآن.
اثنيا :الركن املادي جلرامئ البيئة البحرية.ميارس املرشع اجلزايئ سلطته التقديرية من خالل الس ياسة اجلزائية اليت
يتبعها يف حتديد النشاط الجرايم املكون للجرمية ،وأشاكل هذا النشاط سواء اكن اجيابيا أم سلبيا ،كام حيدد
طبيعة النتيجة الجرامية ان اكنت تتطلب حتقق رضر معني لقيام اجلرمية أم تكتفي مبجرد اخلطر عىل املصاحل
احملمية.
واملرشع يف هذا الشآن يتبع أحد املذهبني :املذهب املوضوعي اذلي يشرتط أن يصل الفعل اىل حد
الاضطراب الاجامتعي أو الرضر املادي ابملصلحة احملمية؛ أو املذهب الشخيص اذلي يعتد ابخلطورة
الجرامية ،حيث يكتفي مبجرد اظهار الشخص لرادته الجرامية بآعامل من شآهنا هتديد املصلحة احملمية
2
ابخلطر.
فامحلاية اجلزائية وان اكنت متثل أقىص أنواع امحلاية للحق أو املصلحة فالبد أن تكون فاعةل ،ليس يف مرحةل مقع
اجلرمية بعد ارتاكهبا وحتقق نتاجئها حفسب ،بل جيب أن متتد هذه امحلاية اىل املرحةل السابقة لها ،ملنع وقوع
الرضر عىل املصلحة احملمية ،وذكل يف اطار س ياسة التجرمي الوقايئ ،وهو ما ميثل جوهر فاعلية الس ياسة
3
اجلزائية جتاه أي حامية جزائية.
ويالحظ عىل السلوك الجرايم يف جرامئ البيئة البحرية أن املرشع اجلزائري قد وسع من نطاق اجلرامئ
السلبية ،حيث جرم يف كثري من النصوص امتناع اخملاطب بنصوص حامية البيئة البحرية عن أداء الزتاماته
املفروضة عليه قانوان 4،وهذا ما يدخل مضن الس ياسة التوجهيية للقانون اجلزايئ ،اذلي أصبح ل يكتفي بتحقيق
 -1رافع خرض صاحل شرب وهند اكمل عبد زيد ،العامل الترشيعية للسلطة التنفيذية يف وجود الربملان ،جمةل احملقق احليل للعلوم القانونية
والس ياس ية ،م ،10.ع ،10.س ،8101 ،10.ص.011-012.
 -2أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنايئ ادلس توري ،دار الرشوق للنرش والتوزيع ،القاهرة ،8111 ،ص.812.
 -3أمحد فتحي رسور ،حنو ختطيط جديد للس ياسة اجلنائية ،جمةل مرص املعارصة ،اجملدل  ،01ع ،110.س نة  ،0112ص.821.
 -4دمحم حسن السكندري ،املسؤولية اجلنائية عن التلوث البييئ ،دار الهنضة العربية ،القاهرة ،8111 ،ص.10.
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بتحقيق امحلاية للمصاحل فقط ،وامنا يسعى اىل توجيه النشاط أو السلوك حنو التقيد ابلواجبات والجراءات
اليت تفرضها النصوص املدنية أو الدارية يف جمال حامية البيئة البحرية ،لضامن حتقيق التمنية املس تدامة ،حيث
قابل املرشع لك الزتام بنص جيرم الخالل به.
ومن بني اجلرامئ السلبية اليت نص علهيا املرشع اجلزائري يف القانون  01-11اخلاصة حبامية البيئة البحرية ،جرمية
عدم تبليغ مترصيف الشؤون البحرية بعمليات الغمر أو الصب أو الرتميد ،املنصوص علهيا ابملادة  ،10اليت
أحالت اىل نص املادة  01املتعلقة بتحديد رشوط هذه العمليات عن طريق التنظمي؛ وأيضا املادة 12اليت تعاقب
عىل عدم التقيد بآحاكم املادة  ،02واملتعلقة ابلزتام رابن السفينة اليت حتمل بضائع خطرية أو سامة أو ملوثة
ابلبالغ عن لك حادث ماليح يقع يف سفينته ابلقرب من املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري ،واليت من شآهنا
الهتديد بتلويث أو افساد الوسط البحري واملياه والسواحل الوطنية.
ومن هجة أخرى يالحظ أن املرشع اجلزائري قد وسع أيضا من نطاق السلوك اجملرم ،وذكل ابس تعامل
السلوب املرن يف حتديد طبيعة بعض عنارص اجلرمية ،وهو ما يعرف بآسلوب القالب احلر أو املرن يف صياغة
النصوص اجلزائية ،وذكل لتالؤم هذا السلوب مع تطور املصاحل حمل امحلاية اجلزائية ،واليت مل تكن يف ذهن
1
املرشع وقت الترشيع.
وابلنظر اىل النصوص الترشيعية املتعلقة حبامية البيئة البحرية يف القانون املقارن ،جند أن أسلوب النصوص
املفتوحة هو الصل والغالب ،حيث ل يشرتط املرشع يف املادة امللوثة مثال طبيعة حمددة أو صفات خاصة
معينة ،وذكل هبدف توفري أكرب قد من امحلاية اجلزائية للبيئة البحرية 2.وهو الهنج اذلي سار عليه املرشع
اجلزائري أيضا يف حتديده للامدة امللوثة ،حيث انه يف املادة  08من القانون  01-11عرف املواد امللوثة بآهنا:
"املواد اليت من شآهنا الرضار ابلصحة العمومية ،والنظمة البيئية البحرية ،وعرقةل النشطة البحرية مبا يف ذكل
املالحة والرتبية املائية والصيد البحري وافساد نوعية املياه البحرية من حيث اس تعاملها والتقليل من القمية
الرتفهيية وامجلالية للبحر واملناطق الس ياحية واملساس بقدرهتا الس ياحية".
فاملالحظ من النصوص املتعلقة ابلتلوث البحري عدم اشرتاط املرشع اجلزائري لقيام جرمية التلوث البحري أن
3
تكون املادة امللوثة من طبيعة أو نوعية حمددة ،بل يكفي أن تؤدي اىل الرضار ابلوسط البحري حمل امحلاية،
وهذا يف احلقيقة ما ينقص من يقينية هذه النصوص ،ويوسع من السلطة التقديرية للقايض يف حتديد املواد
امللوثة ،ويفرض عىل اخملاطب بتكل النصوص مزيدا من احلرص يف حامية البيئة البحرية من أخطار املواد
املتعامل معها.
 -1حسني عصام ،ضوابط القواعد اجلنائية ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة-مرص0011 ،ه8101-م،ص.21.
 -2دمحم أمحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.011.
-3منري الفتين ،املرجع السابق ،ص.11.
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ان هذا التوسع يف حتديد عنارص اجلرمية البيئية البحرية يالحظ أيضا عىل س ياسة املرشع اجلزائري يف حتديد
النتيجة الجرامية ،حيث جنده قد توسع يف جرامئ اخلطر اليت يتحقق فهيا اجلرم مبجرد اتيان السلوك اذلي من
شآنه تعريض البيئة البحرية خلطر ما دون اشرتاط حتقق رضر معني.
فاملسؤولية اجلزائية يف معظم جرامئ البيئة البحرية ل تقوم عند حتقق نتيجة اجرامية معينة حفسب ،بل تقوم يف
1
حاةل السلوك اجملرد عندما يكون من شآنه تعريض املصلحة احملمية جزائيا ابخلطر.
وأمثةل هذا التوجه يف س ياسة املرشع التجرميية عديدة يف جل الترشيعات اخلاصة حبامية البيئة البحرية ،ومثال
ذكل ما جرمته املادة  11من القانون  01-11حيث تقوم اجلرمية مبجرد القيام بعمليات الغمر والرتميد يف املياه
اخلاضعة للقضاء اجلزائري دون مراعاة أحاكم املادتني  08و 01حىت ولو مل يتحقق رضر فعيل ابلبيئة البحرية.
أيضا ما نصت عليه املادة  012من القانون البحري اجلزائري ،حيث تقوم اجلرمية مبجرد قيام رابن السفينة
مبساعدة أو جر سفينة تسري ابلقوة النووية أو أي سفينة أخرى تنقل محوةل حمروقات أو مواد خطرية أخرى
دون أن خيطر عىل الفور السلطات اخملتصة عن موقع السفينة املوجودة يف خطر ،حيث مل يشرتط املرشع هنا
حتقق الرض واكنت لك عبارات النص تشري اىل جمرد اخلطر.
ونفس المر انهتجه املرشع يف املادة  011من القانون البحري ،حيث تقوم اجلرمية فهيا مبجرد دخول السفينة
اجلزائرية أو الجنبية اليت تنقل مواد مشعة أو اكنت مزودة بوسائل دفع نووي اىل املياه القلميية اجلزائرية دون
قيام رابن السفينة ابخطار السلطات اخملتصة بتارخي ووقت دخولها وموقعها وطريق ورسعة السفينة وكذا
طبيعة وأمهية امحلوةل ،حىت ولو مل تتسبب هذه السفينة يف أي حادث.
ومع ذكل فان املرشع اجلزائري تطلب حتقق النتيجة الضارة يف بعض اجلرامئ املاسة ابلبيئة البحرية كرشط لقيام
اجلرمية ،فامي جعل ذكل ظرفا مشددا للجرمية يف نصوص أخرى.
فبالنس بة لشرتاط حتقق النتيجة الضارة لقيام اجلرمية ما نصت عليه املادة  12من القانون  01-11حيث ل
يعاقب فهيا رابن السفينة اذلي تسبب خبطئه يف وقوع حادث ماليح أو مل يتحمك فيه أو يتفاداه ال اذا جنم
عن ذكل تدفق مواد تلوث املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري.
وأيضا ما نصت عليه املادة  11من نفس القانون ،حيث مل يعاقب املرشع من خالف أحاكم املادة  02ال اذا
جنم عن ذكل صب احملروقات أو مزجي من احملروقات يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري.
أما خبصوص تطلب النتيجة الضارة كظرف مشدد للعقوبة فعىل حنو ما نصت عليه املادة  010من القانون
البحري يف الفقرة الثانية ،حيث اعتربت أن وقوع حادث يؤثر عىل البيئة ظرفا مشددا يف عقوبة رابن السفينة
اجلزائرية أو الجنبية اليت تنقل مواد خطرية داخل املياه القلميية اجلزائرية دون اخطار مس بق للسلطات
اخملتصة ،وابلتايل يتغري وصف اجلرمية من جنحة اىل جناية ويعاقب الفاعل بعقوبة السجن من مخس س نوات
اىل عرش س نوات وبغرامة مالية من  1.111.111د.ج اىل  1.111.111د.ج أو ابحدى العقوبتني.
 -1دمحم حسني عبد القوي ،امحلاية اجلنائية للبيئة الهوائية ،دار النرس اذلهيب ،القاهرة ،8118 ،ص.011.
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أيضا ما نصت عليه املادة  011من نفس القانون واليت اعتربت وقوع احلادث ظرفا مشددا يف عقوبة رابن
السفينة اذلي خيالف أحاكم نقل املواد اخلطرية وكذا يف عقوبة الشخص اذلي حيمل أو يركب أو يزنل يف
احلصن املينايئ مواد خطرية دون الصاق العالمات والرموز القانونية عىل تغليف هذه املواد ،حيث تتحول
العقوبة من جمرد الغرامة املالية اىل العقوبة السالبة للحرية اليت ترتاوح بني س نتني اىل ثالث س نوات اضافة اىل
الغرامة املالية من  01.111د.ج اىل  011.111دج.
وابلنظر اىل هذه املس توايت جند أن املرشع اجلزائري حاول حتقيق امحلاية القصوى للبيئة البحرية وذكل متش يا
مع الس ياسة احلديثة يف التجرمي ،من خالل حامية هذه القمية الاجامتعية ليس من الرضار هبا حفسب وامنا
أيضا جمرد تعريضها للخطر اجملرد وذكل يف ظل التقدم التقين والتطور الصناعي اذلي تعاظمت معه الخطار
واحلوادث املاسة ابلبيئة البحرية.
وخبصوص الركن الثالث جلرمية البيئة البحرية واملمتثل يف الركن املعنوي ،فنكتفي ابلشارة اىل أن املرشع
اجلزائري سار عىل هنج الس ياسة اجلزائية احلديثة أيضا ،واليت مبوجهبا مل حيدد صورة الركن املعنوي يف أغلب
اجلرامئ ،مبا يعين املساواة بني العمد واخلطآ يف قيام اجلرمية ،حيث مييل املرشع اىل تقرير عقوبة واحدة عىل
1
خمالفة الحاكم اخلاصة حبامية البيئة البحرية سواء وقعت عن قصد أو نتيجة اخلطآ بلك صوره.
وأمهية الخذ ابملساواة بني اخلطآ والعمد يف جرامئ البيئة البحرية تمتثل يف حتقيق أكرب قدر من امحلاية اجلزائية
لها ،بغض النظر عن الرادة الجرامية للجاين طاملا ثبت قيامه مبخالفة أحاكم حامية
البيئة البحرية،ابلضافة اىل أن أغلب الترشيعات اجلنائية للبيئة،متيال لىتقرير العقوبة ازاء جرامئ الاعتداء عىل
2
البيئة البحرية سواء ارتكب الفعل عن معد أو عن اهامل.
احملور الثاين :الس ياسة العقابية يف جرامئ البيئة البحرية.
يف احلقيقة ان احلديث عن س ياسة العقاب يف جرامئ البيئة البحرية يتطلب احلديث أول عىل أحاكم املسؤولية
اجلزائية ابعتبارها متثل صالحية اجلاين لتحمل العقاب املقرر قانوان 3،مث بعد ذكل حماوةل حتديد طبيعة اجلزاءات
كثر عن حتمل تكل املسؤولية اجلزائية يف جرامئ البيئة البحرية 4،للوقوف عىل تصور شامل للمالمح الساس ية
لس ياسة املرشع اجلزائري يف توقيع العقاب عىل اخملالفات املاسة ابلبيئة البحرية.
أول :املسؤولية اجلزائية عن جرامئ البيئة البحرية .الاجتاهات احلديثة يف علمي العقاب والس ياسة اجلزائية
أحضت تس توجب أل يقف اجلزاء عند حد مساءةل الفاعل عن فعلته املبارشة اليت يمتثل فهيا الفعل الجرايم،

 -1دمحم حسن السكندري ،املرجع السابق ،ص.012.
 -2دمحم أمحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.811.
 -3دمحم حسن السكندري ،املرجع السابق ،ص.001.
 -4دمحم حسني عبد القوي ،املرجع السابق ،ص.800.
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بل من املتعني تتبع لك النشطة والخطاء املعتربة بطريقة أو بآخرى من قبيل الخطاء اليت أسهمت بدور
1
فعال يف وقوع اجلرمية.
فرغبة املرشع اجلزايئ يف توفري حامية فعاةل للمصاحل ضد بعض صو ر الجرام اخلطري،دعته اىل ا خلروج عل
مىبدأ خشصية املسؤولية وخشصية العقوبة ،وذكل بعق أشخاص مل يكونوا يف الواقع مه الفاعلني املاديني
للجرمية ،ول ميكن أن يوجه الهيم هتم الاشرتاك مبعناها لقانوين،ومن هنا ظهرت فكرة املسؤولية اجلنائية ع فعل
2
الغري.
واملالحظ يف جرامئ البيئة البحرية أن املسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي قد تكون خشصية ،كام قد تكون
مسؤولية عن فعل الغري من التابعني اخلاضعني للرقابة أو الرشاف.
ول يثري البحث يف النوع الول من املسؤولية أي اشاكل لتفاقه مع املبادئ الصولية للقانون اجلزايئ ،أما النوع
الثاين اذلي ميثل اس تثناء عن مبدأ خشصية املسؤولية اجلزائية ،فهو ما يس تدعي البحث لظهار س ياسة
املرشع العقابية يف جمال حامية البيئة البحرية ،حيث ينص القانون عىل مساءةل بعض الشخاص ابلنظر اىل
صفهتم عن جرامئ مل يبارشوها بآنفسهم ومل يدخلوا فهيا بصورة من صور املسامهة اجلزائية.
وتربز أمهية اقرار املسؤولية اجلنائية عن فعال لغري يف جرامئ البيئة البحرية بصفة خاصة،كون أغلب هذه اجلرامئ
ترتكب مبناس بة تقصري ماكل أو مس تغل السفينة أو القاعدة العامئة،بواجب الرشاف أو الرقابة عىل عاملهيم أو
لعدم اختاذ اجراءات احلي والوقاية اليت تفرضها القوانني واللواحئ والقرارات اليت تنظم هذه النشطة،وعليه
3
تنعقد مسؤولية ر ب العمل أو صاحب املنشآة أو مديرها مبجرد ارتاكب اخملالفة من أحد العاملني دلهيم.
ولعل املرشع ابقراره لهذا النوع من املسؤولية يسعى اىل ضامن تنفيذ القوانني البيئية بنجاح ،خاصة وأن معظم
جرامئ البيئة البحرية تقع ابخملالفة لتكل الحاكم 4،خاصة يف ظل حدوث الكوارث البيئية املدمرة اليت تس ببت
يف تدهور بييئ خطري هيدد لك عنارص البيئة البحرية ،واليت مل يعد اكفيا يف نظر املرشع معاقبة الشخص اذلي
ارتكب اجلرمية ماداي ،بل أصبح من الرضوري انزال العقاب أيضا مبن أوىح الهيا أو سهل ارتاكهبا نتيجة
لتقصريه واهامهل.
ومن بني المثةل اليت تبىن فهيا املرشع املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري يف جرامئ البيئة البحرية ما نصت عليه
الفقرة الثانية من املادة  18من القانون  ،01-11حيث اعتربت ماكل السفينة أو املس تغل رشياك يف اجلرمية،
وذكل اذا مل يعط لرابن السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص املرشف عىل معليات الغمر من الآلية أو القاعدة
العامئة أمرا كتابيا ابلمتثال للحاكم املتعلقة حبامية البحر.
 -1محمود داوود يعقوب ،املسؤولية يف القانون اجلنايئ الاقتصادي ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،ط ،8112 ،0.ص.802.
 -2دمحم حسني عبد القوي ،املرجع السابق ،ص.800.
 -3منري الفتين ،املرجع السابق ،ص.012.
 -4دمحم أمحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.822.
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اضافة اىل املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري أقر املرشع نوعا أخر من املسؤولية عن جرامئ البيئة البحرية،
وذكل حىت قبل صدور القانون رمق  00-10املؤرخ يف  01نومفرب  ،8110املعدل واملمتم لقانون العقوابت ،اذلي
أقر رصاحة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مبوجب املادة  00مكرر من ق.ع ،فبالرجوع اىل أحاكم
القانون  01-11املتعلق حبامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة جند أن املرشع قد أشار من خالل نص املادة 18
يف فقرهتا الثالثة اىل مسؤولية الشخص املعنوي اذ نص عىل أنه" :عندما يكون املاكل أو املس تغل خشصا
معنواي تلقى املسؤولية املنصوص علهيا يف الفقرتني أعاله عىل عاتق الشخص أو الشخاص من املمثلني
الرشعيني أو املسريين الفعليني اذلين يتولون الرشاف أو الدارة ،أو لك خشص أخر مفوض من طرفهم".
من الواحض أن املرشع اجلزائري قد أدرك خطورة النشطة اليت تقوم هبا املؤسسات الاقتصادية واملنشآت
الصناعية مؤخرا فآعرتف ابملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن ارتاكب جرمية تلويث البيئة،فآقره امكبد أعام
يسود النظام القانوين اجلزائري،من خالل تبنهيا يف قانون العقوابت،أو من خال لقانون خاص يعىن حبامية البيئة
1
وهذا يتالءم مع الس ياسة اجلنائية الفعاةل محلاية البيئة من أخطار ميكن أنتصيهبا.
ومبقابل هذا التوسع يف اس ناد املسؤولية اجلزائية عن جرامئ البيئة البحرية ،فان املرشع اجلزائري وسع أيضا من
موانع املسؤولية اجلزائية يف بعض الحوال ،وذكل مقارنة ابلحاكم العامة لقانون العقوابت ،ومن قبيل ذكل ما
نصت عليه املادة  12يف فقرهتا الخرية حيث اعتربت أن تدفق املواد امللوثة اذلي بررته تدابري اقتضهتا رضورة
تفادي خطر جس مي وعاجل هيدد أمن السفن أو حياة البرش أو البيئة ،سببا من أس باب اابحة الفعل.
كام تعد القوة القاهرة أحد أس باب انتفاء املسؤولية اجلزائية يف جرامئ البيئة البحرية ،كوهنا تؤثر يف حرية الرادة
للفاعل لوجود قوة ل قبل هل بدفعها ،اذ ل يكون حرا يف اختيار طريق اجلرمية بل يكون مدفوعا اىل ارتاكهبا
كوس يةل وحيدة لوقاية نفسه وغريه من خطر ما 2،وقد نصت عىل ذكل املادة  00من القانون  01-11عىل أن "ل
تطبق أحاكم املادة  01أعاله يف حاةل القوة القاهرة النامجة عن التقلبات اجلوية أو عن لك العوامل الخرى،
وعندما تتعرض للخطر حياة البرش أو أمن السفينة أو الطائرة".
كام نصت املادة  01من نفس القانون عىل حاةل أخرى من أس باب انتفاء املسؤولية اجلزائية يف جرامئ البيئة،
ويتعلق المر مبنح الرتخيص ابلصب أو الغمر أو الرتميد يف البحر من طرف الوزير امللكف ابلبيئة ،وذكل
مضن الرشوط اليت تضمن مبوجهبا هذه العمليات انعدام اخلطر وعدم الرضار به ،ويف نفس الس ياق جاء نص
املادة  00من نفس القانون ،ويه حالت تدخل يف اطار ما يآذن به القانون كسبب من أس باب الابحة.
اثنيا :اجلزاء يف جرامئ البيئة البحرية .تمتزي مالمح الس ياسة العقابية للمرشع ابلنس بة للجزاءات املطبقة عىل
جرامئ البيئة البحرية بتغليب العقوابت املالية،وهو بذكل يتفق مع ظم الترشيعات البيئية يف ادلول العربية،
 -1منري الفتين ،املرجع السابق ،ص.080.
 -2عبد الغين حسونة ،امحلاية القانونية للبيئة يف اطار التمنية املس تدامة ،رساةل دكتوراه يف احلقوق ،جامعة دمحم خيرض ،بسكرة،
 ،8101/8108ص.001.
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وماذكل ال ملالءمة هذه العقوبة للجرم واجلاين عىل حد سواء ،حيث أن اجلرمية البيئية تتطلب املال بطريقة
1
أو بآخرى ،اذ حتدث بسب مببارشة النشاط الاقتصادي وعليه تكو فالغرامة من جنس العمل.
ولهذا اكنت معظم العقوابت يف جرامئ البيئة البحرية يه الغرامة املالية ،اما كعقوبة أصلية منفردة عىل غرار
املواد  10و 12و 12من القانون  ،01-11أو مقرتنة ابحلبس أو السجن اكملواد  11و 11و 10و11و 011من نفس
القانون ،واملواد  010و 012و011و 011من القانون البحري.
وقد اس تخدم املرشع اجلزايئ عقوبة السجن يف جرامئ البيئة البحرية اس تخداما ضيق او مليقرر هذه العقوبة ال
يف حالت اندرة 2،وذكل يف املادتني  010و 011من القانون البحري ،بيامن اس تخدم عقوبة احلبس اس تخداما
3
واسعا يف اجلرامئ املاسة ابلبيئة البحرية وذكل حبسب جسامة وخطورة اجلرمية.
وجتدر الشارة اىل أن العقوابت السالبة للحرية واملاسة ابلنفس،صار حولها خالف وجدل فامي خيصص لحيهتا
فيقمع جرامئ البيئة البحرية،حيث تدعوا الس ياسات الترشيعية احلديثة اىل جهر هذه العقوابت واستبدالها
ابلعقوابت ش به اجلزائية أواملالية أوالدارية ،ملالءمته الهذا المنط من التجرمي،كام أن املؤمترات ادلولية ومؤمترات
4
المم املتحدة اخلاصة ابلوقاية من اجلرمية،تويص ابلبحث عن البدائل للعقوابت السالبة للحرية.
كام أقر املرشع عقوبة املصادرة يف بعض اجلرامئ املاسة ابلبيئة البحرية ،وعىل اخلصوص يف جمال الصيد البحري،
اكملادة  12من القانون  00-10اليت تلزم اجلهات القضائية اخملتصة المر مبصادرة الآلت املوجودة عىل منت
السفينة أو احملظورة ومنتوجات الصيد البحري ،واتالف الآلت احملظورة اذا اقتىض المر ذاك ،واملس تعمةل
من قبل السفن اليت حتمل الراية الجنبية اذا ثبتت ادانة رابن السفينة أو الشخص املسؤول عن املالحة
مبامرسة الصيد البحري بآي صفة اكنت يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري دون رخصة مس بقة.
وأيضا ما قضت به املادة  018من نفس القانون خبصوص مصادرة الش ياء احملجوزة والآلت املس تعمةل يف
ارتاكب اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون والعائدات املتحصةل مهنا ،ويف مجيع احلالت بآمر من اجلهة
القضائية اخملتصة.
كذكل أقر املرشع اجلزائري عقوبة السحب املؤقت لدلفرت املهين والسحب الهنايئ هل ،حني ثبوت ارتاكب بعض
اجلرامئ اخملالفة لحاكم الصيد البحري ،اكلفقرة الخرية من املادة  28واملادة 11من القانون  ،00-10وأيضا عقوبة
احلجز عىل السفينة وفقا للمواد  28و 12و 011من نفس القانون ،وعقوبة حسب الامتياز أيضا وفقا للامدة 10
من نفس القانون.
 -1علىعدانانلفيل  ,دراسة مقا نرةللترشيعااتلعربيةفمياكحفةالتلواثلبييئ ،جمةل الزرقاء للبحوث وادلراسات النسانية،جامعةالزرقاء اخلاصة،
الردن،اجملدل ،1العدد  ،810س نة ،8111ص.000
 -2دمحم أمحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.128.
 -3منري الفتين ،املرجع السابق ،ص.000.
-4دمحم أمحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.122.
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ومن بني العقوابت الفريدة وغري اجلزائية اليت اس تخدهما املرشع اجلزائري يف جمال حامية البيئة البحرية ما نصت
عليه املادة  011يف فقرهتا الثالثة ،واليت قضت بآنه" :ميكن للمحمكة كذكل أن تفرض عىل احملكوم عليه اصالح
الوسط املايئ" .ويقصد بذكل اعادة احلال اىل ما اكن عليه ،ابزاةل أاثر اجلرمية واصالح الرضار النامجة عن خا
مىت اكن ذكل ممكنا ،ويمت ذكل طبعا عىل نفقة اجلاين ،وان اكن هذا اجلزاء مس تعار من القانون املدين ال أنه
خيتلف عن تطبيقه يف املسؤولية عن جرامئ البيئة البحرية ،فلنئ اكن ل ميكن للقايض وفقا لحاكم املسؤولية
املدنية أن حيمك به ال بناء عىل طلب الطرف املرضور ،فانه يف ترشيعات البيئة خالف ذلكل ،اذ يكون احلمك
فهيا ابصالح الرضار أمرا وجوبيا دون توقفه عىل طلب الطرف املرضور ،والسبب يف ذكل ان البيئة ملكية
1
عامة لالنسانية مجعاء.
واملرشع اجلزائري أقر نظام اصالح الرضار محلاية البيئة البحرية كعقوبة تمكيلية بعد النطق ابلعقوبة اجلزائية،
غري أن بعض الترشيعات املقارنة جعلهتا كعقوبة ادارية يتفادى هبا اخملالف التعرض للعقوبة اجلزائية ،حيث أجاز
املرشع املرصي مثال تصحيح اخملالفات حال ظهورها جلهة الدارة،فاذااكن الصل أن اجلرمية تتحقق مبجرد حتقق
السلوك الجرايم املبني بنص العقاب ،ال أنه وفق ًا للس ياسة اجلزائية للمرشع املرصي فهيذا الصدد فانه جيوز
اهمال اخملالف همةل مب كنه من ازاةل أس با ابخملالفة وتصحيحها ،وبينت هذا المر املاداتن  88و 20من قانون
البيئة رمق  4لس نة. 0110
ولعل العةل من هذه الس ياسة يه حامية البيئة يف الساس ،لن توقيع اجلزاء يف اجلرمية البيئية ليس هدف ًا يف
ذاته،ولكنه وس يةل محلاية البيئة عن طريق ردع اخملالفني،ذلكل اكننظام التصحيح رضور ًاي من انحيتني :الوىل
يه ضامن توافق نشاطا ملنشآة واملعايري املوضوعية محلاية البيئة ،والثانية :يه تشجيع أحصاب الشآن علمى راعاة
2
أحاكم قانون البيئة ولحئته التنفيذية من خالل اعطاهئم الفرصة لتصحيح خمالفاهتم.
وان اكن املرشع اجلزائري نص عىل اجراء التصحيح لزاةل الخطار أو الرضار املثبتة وفقا للامدة  80من القانون
 ،01-11ال أنه مل جيعل ذكل سببا ملنع املتابعة اجلزائية ،بل جعهل اكجراء اداري يتخذه الوايل بناء عىل تقرير من
مصاحل البيئة ،للزام املس تغل ملنشآة غري واردة يف قامئة املنشآت املصنفة ابختاذ التدابري الرضورية لزاةل
الخطار أو الرضار املثبتة ،واليت متس ابملصاحل املذكورة ابملادة  02من نفس القانون ،وذكل خالل أجل
حيدده الوايل.
ويف حاةل عدم امتثال املس تغل لهذا الجراء خالل املدة احملددة يوقف سري املنشآة اىل حني تنفيذ الرشوط
املفروضة ،مع اختاذ التدابري املؤقتة الرضورية ،مبا فهيا ضامن دفع مس تحقات املس تخدمني همام اكن نوعها.

 -1دمحم امحد املنشاوي ،املرجع السابق ،ص.001.
 -2أمني مصطفى دمحم ،امحلاية الجرائية للبيئة ،جمةل احلقوق والبحوث القانونية والاقتصادية ،لكية احلقوق –الاسكندرية ،ع ،0.س نة
 ،8111ص.002.
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خامتة
ومعوما فان املرشع اجلزائري انهتج س ياسة واحضة يف تقرير امحلاية اجلزائية للبيئة البحرية ،سواء يف نصوص
خاصة كحاكم القانون البحري والقانون رمق  00-10املتعلق ابلصيد البحري وتربية املائيات ،أو مضن حامية
البيئة بصفة عامة مبوجب القانون  01-11املتعلق حبامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة اذلي ألغى القانون رمق
 11-21املتعلق حبامية البيئة.
وقد اس تطاع املرشع بتكل النصوص املتفرقة واملتنوعة مسايرة أحدث الساليب يف الس ياسة اجلزائية املعارص
املهمتة حبامية البيئة البحرية ،سواء من حيث التجرمي أو من حيث العقاب ،وذكل سعيا منه لتحقيق الفاعلية
القصوى محلاية هذه القمية الاجامتعية املتجددة ،ابعتبارها حمال جديرا ابمحلاية يف ذاهتا ،وحتقيقا محلاية حقوق
النسان بصفة عامة وحامية حقوق الجيال القادمة بصفة خاصة.
ذلا فان غاية املرشع من خالل التدخل ابلتجرمي والعقاب يف جمال حامية البيئة البحرية ليست من أجل توقيع
اجلزاء يف حد ذاته ،وامنا كوس يةل محلاية البيئة البحرية عن طريق ردع اخملالفني ،ووقايهتا من لك الخطار
والرضار اليت قد هتدد أمهنا ،وعليه فان املرشع اجلزائري يبقى مطالبا ابجياد احللول املدنية والدارية الوقائية
لضامن حامية البيئة البحرية ،وعدم الفراط يف اللجوء اىل اس تخدام العقوابت اجلزائية ال يف حدود الرضورة
والتناسب.
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