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الممخص:

أدت أنش ــطة اانس ــان الص ــنا ية وطموحات ــو االاتص ــادية ول ــل تموي ــث البيئ ــة ،سـ ـوا
بــالمواد الكيميائيــة أو النفاي ـات أو الغــازات الســامة و يرىــا ولمــا تفاامــت ااخطــار الت ـ

تيدد البيئة ،كان من الضروري أن يتدخل القانون الجنائ لحماية البيئة من التموث الذي
ييـدد وجـود الحيـاة بكـل أشـكاليا مـل اارض ومـن ىنـا تظيـر أىميـة تجـريم كـل مسـاس
بالمحيط الذي نعيش فيو و بالتوازن البيئ و ذلك ن طريق نصوص اانونية من شـننيا

حماية البيئة من ا تدا اانسان مييا سوا بشكل فردي أ ن طريق المنشآت المصنفة
الكممات المفتاحية:

التموث  ،البيئة  ،جرائم بيئية  ،التموث البحري  ،التموث البيئي
Abstract :
Man's industrial activities and economic ambitions have polluted the
environment, whether with chemicals, waste, or toxic gases, among others.
And as the threats to the environment worsened, it was necessary for the
criminal law to intervene to protect the environment from pollution that
threatens the existence of life in all its forms on earth. Hence, the international
community and, after it, the Algerian legislator criminalized the harm to the
environmental balance through abusive behaviors ; within the scope of legal
texts that criminalize pollution that affects the environment.
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مقدمة:
كانــت
الحية ااخر

اــة اانســان بالبيئــة ف ـ البدايــة ســميمة وال يتعــد تــنثيره اثــر الكائنــات
وال أن ذلـك لـم يـدم طـوي نتيجـة لمتطـور السـري الـذي رفـو اانسـان فـ

جميـ المجــاالت ،مــا أد ولــل التــنثير الســمب

مــل البيئــة وااخـ ل بتوازنيــا خاصــة مـ

تزايد دد البشر واالستي ك والصنا ة ،وما نتج نو من تموث لممحيط

حيث أدت أنشطة اانسان الصـنا ية وطموحاتـو االاتصـادية ولـل تمويـث البيئـة سـوا

بــالمواد الكيميائيــة أو النفايــات أو الغــازات الســامة و يرىــا ولمــا تفاامــت ااخطــار الت ـ
تيــدد البيئــة ،كــان مــن الضــروري أن يتــدخل القــانون لبسـط حمايتــو مــل المجــاالت التـ

يحيــا بيــا وفييــا اانســان واــد مــل المشــرع الج ازئــري مــل تجـريم العديــد مــن الســموكيات

الت ـ تمحــق أض ـ ار ار بعناصــر البيئــة ،ويعتبــر التمــوث مــن أىــم ىــذه ااض ـرار الت ـ تس ـ
لمكائنات الحية موما ولإلنسان خصوصا ،وذلك ن طريق تغيير الوسط الطبيع
نحو يحمل نتائج خطيرة لكل كائن ح

مل

ويعتبر اانسان أىم امل حيـوي فـ وحـداث التغييـر البيئـ بمختمـف صـوره الطبيعـ

أو الكيميــائ

ومــن ىنــا تظيــر أىميــة ىــذا الموضــوع حيــث يعتبــر أي مســاس بعناصــر

البيئة ذا وااب وخيمة مل محيطنا و مل صحتنا ومستقبل الحياة مل كوكبنا

لذلك يجب العمل مل التطبيـق الفعمـ لكـل النصـوص الرد يـة ولـل جانـب أسـاليب

التو ية لمواجية أخطار التموث البيئ

وال أن السـاال الـذي يطـرح نفسـو :ىـل النصـوص

القانونيــة التـ تجــرم وتعااــب تمويــث البيئــة فـ التشـري الج ازئــري كفيمــة لوضـ حــد لســو

تعامل اانسان م المحيط الذي يعيش فيو ،وبالتال الحد من الجرائم ضد البيئة ؟

ولإلجابة مل ااشكالية ا تمدنا المنيج الوصف والتحميمـ واسـمنا الد ارسـة ولـل مبحثـين

تنـاول المبحــث جـرائم تمويـث البيئــة واســمناه ولـل مطمبــين أماالمبحــث الثـان فتطرانــا فيــو

ولل المساولية الجنائية ن الجرائم البيئية و اسمناىا ولل ث ثة مطالب
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المبحث األول :جرائم تمويث البيئة

يعــد التمــوث مــن بــين العوامــل التـ تســاىم بشــكل كبيــر فـ تــدىور البيئــة ممــا يــنعكس

سمبا مل اانسان وكل أشكال الحياة لذلك كان البد من حماية البيئة ،وذلك ن طريق
دة وسائل  ،أىميا الوسائل الرد ية

المطمب األول :البيئة كمحل لمحماية

ون التقــدم الــذي وصــل وليــو اانســان أد ولــل وحــداث أض ـ ار ار كبي ـرة ف ـ البيئــة الت ـ

يعـيش فييـا وكـل مـا يحممــو ذلـك مـن أخطـار مــل وجـوده فـوق سـط .اارض ولتحقيــق

الحمايــة المطموبــة ،يســعل القــانون البيئـ فـ جانبــو الجنــائ ولــل حمايــة البيئــة كمصــمحة
امــة ،اجتما يــة وااتصــادية اامــر الــذي جعــل المشــرع يجــرم كــل نشــاط ييــدد الت ـوازن

البيئ ف نطاق نصوص اانونية من شننيا من التموث بمكافحتو با تباره مح لمتجـريم
لمحفاظ مل بيئة سميمة وصحية

الفرع األول :مفهوم البيئة :

البيئة كممـة شـائعة االسـتخدام  ،ويـرتبط مـدلوليا بـنمط الع اـة بينيـا وبـين مسـتخدميا

ووض تعريـف شـامل لمبيئـة يسـتو ب مجـاالت اسـتخداميا المختمفـة

1

فالبيئـة يقصـد بيـا

كل مكونات الوسط الذي يتفا ل م اانسان ماث ار ومتنث ار ،والكون ىو ىذه البيئة

2

ويـ ـرتبط مفي ــوم البيئ ــة بمص ــطمحات دي ــدة ت ــداخمت فـ ـ مفاىيمي ــا وأث ــرت فـ ـ تحدي ــد

مفيــوم البيئ ــة ومكوناتي ــا  ،وى ــو م ــا يع ــد ضــروريا الس ــتمرار الحي ــاة م ــن الناحي ــة النفس ــية
والجســدية واالجتما يــة والحســية والثقافيــة  ،مــن أشــعة الشــمس واارض والميــاه والي ـوا

والثروات المعدنية والنباتات والحيوانات واانسان

3

 -1رشيد الحمد  ،محمد سعيد صبارين  ،البيئة ومشك تيا  ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا
المجمس الوطن لمثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت  ، 4112 ،ص 12
2
3

 نفس المرج  ،ص 12 -بد اهلل الدبوب  ،م بدوي  ،حنان خنش  ،صام منصور  ،اانسان والبيئة  ،دراسة

اجتما ية تربوية  ،الطبعة الثالثة  ،المكتبة الوطنية  ،ااردن  ، 4114 ،ص 11
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أمــا فـ الفقــو القــانون  ،فقــد رفيــا بعــض الفقيــا أمثــال  Pinatelالــذي يــر أن

البيئـة مصـطم .ـامض ونطااـو يـر محـدد بداـة ومـن جيتـو يـر

أن مفيوم البيئة متقمب ومتغير

1

Prieur Michel

أما المشرع الجزائري فمم يعرف البيئة  ،بل اكتفل بتحديد ناصرىا حيث نصـت المـادة

 2الفق ـرة  7مــن القــانون البيئ ـ  " : 11/12البيئــة  :تتكــون البيئــة مــن الم ـوارد الطبيعيــة
ال حيوية والحيوية كاليوا والجو والما واارض وباطن اارض والنبات والحيـوان  ،بمـا

ف ـ ذلــك الت ـراث الــوراث  ،وأشــكال التفا ــل بــين ىــذه الم ـوارد  ،وكــذا اامــاكن والمن ــاظر
والمعــالم الطبيعيــة "

2

ومــن خـ ل ىــذه المــادة يتبــين لنــا أن البيئــة تحتــوي مــل ناصــر

مختمفة

الفرع الثاني :عناصر البيئة:
طبقا لممادة  2من القانون  11/12المتعمق بحماية البيئة ف وطار التنمية المستدامة
تتكــون البيئــة مــن الم ـواد الطبيعيــة ال حيويــة والحيويــة  ،في ـ تشــمل تقريبــا كــل مــا يوجــد
مل سط .اارض

أوال  :عناصر البيئة الالحيوية  :تتمثل ىذه العناصر أساسا فيما يم :

 -1الماء  :يعتبر المـا مـن أىـم ناصـر البيئـة ،لـذلك مـن الطبيعـ تخصيصـو بحمايـة

جزائية ضد التموث واالستنزاف

 -2الهواء :ىو مجمو ة الغازات الت تشكل المجال الجوي لألرض

1

 -فيصل بوخالفة  ،الجريمة البيئية وسبل مكافحتيا ف التشري الجزائري  ،أطروحة دكتوراه

تخصص مم ااجرام و مم العقاب  ،كمية الحقوق  ،جامعة باتنة  ، 4117/4112 ،ص 12
2

 -القانون رام  11/12المارخ ف  12يوليو  ، 4112يتعمق بحماية البيئة ف وطار التنمية

المستدامة  ،ج ر دد  ، 22بتاريخ  41يوليو 4112
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 -3التربة  :ونعن بيا اارض ،أي الطبقة السطحية الت تغط القشرة اارضية ،وكذا
باطن اارض الذي يق تحت سط .القشرة اارضية

1

 -4العمررران والمنترر ت  :وى ـ البنــا ات والمنشــآت مثــل المنــازل والحظــائر والمســاجد
حيث أن وضافة ىذا العنصر ولل البيئـة يجـب أن يكـون وفـق شـروط م ئمـة ي ار ـل فييـا

النسق البيئ بحيث ال تساىم ف التدىور البيئ

 -5اآلثررار  :وى ـ مجمو ــة المعــالم الت ـ فييــا ايمــة الميــة اســتثنائية مــن وجيــة نظــر
التاريخ والفن أو العمم

2

ثانيا  :عناصر البيئة الحيوية :
تشــمل العناصــر الحيويــة الكائنــات الحيــة ،وتشــمل مــل أ ــداد ىائمــة مــن الكائنــات الحيــة

المتنو ة ف أشكاليا وأحجاميا وألوانيا وأنوا يا وطرق معيشتيا وسنتطرق اىميا

 -1اإلنسررران :بــدأ اانســان حياتــو مــل اارض وىمــو ااكبــر حمايــة نفســو مــن وائــل

البيئـ ــة وال أنـ ــو سـ ــر ان مـ ــا اكتشـ ــف أن ىمـ ــو ااكبـ ــر أصـ ــب .حمايـ ــة البيئـ ــة مـ ــن وائـ ــل
اانسان

3

 -2الحيروان  :لقـد تطــور االىتمــام بحمايــة الحيـوان ككــائن حـ لــو الحـق فـ الحيــاة بعــد
ظيور خطر انقراض أنواع كثيرة منو ،وذلك نتيجة سموكيات اانسان تجاىيا

4

 -3النبات  :تعتبر النباتات كائنات حية ذاتية التغذية وتشمل اا شاب وااشجار

5

الفرع الثالث  :أهمية حماية البيئة :

1

 -لطـال مـراد  ،الـركن المـادي لمجريمـة البيئيـة واشـكاالت تطبيقـو نفـ القـانون الج ازئـري  ،مـذكرة

لنيل شيادة الماجستير تخصص اانون البيئة  ،كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة محمد اامين
دبا ين سطيف  ، 4112/4112 ،ص 21
 -2نفس المرج  ،ص 24

 -3محمــود بــد القــو زى ـران  ،ااس ـ م والبيئــة و اــة اانســان بالتنميــة البيئيــة ف ـ صــح ار الــوطن
العرب  ،المكتبة ااكاديمية  ، 4111 ،ص 42
4

 -لطال مراد  ،مرج سابق  ،ص 22

 -5محمد سعيد صبارين  ،مرج سابق  ،ص 21
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مــن الماكــد أن المحــيط ىــو الــذي يحــدد لنــا شــروط بقائنــا  ،مـوارده يــر مجــددة وليــا

نيايـة أي أن الحفــاظ مــل البيئـة جــز أساسـ لضــمان اسـتمرار الحيــاة ،والحــاق الضــرر

بالبيئة معناه تعريض أمن الحياة الت نعيشيا لمخطر

1

ويعد التموث مظي ار من مظاىر أثر اانسان مل البيئة الت

ير الكثير من معالميـا

مما ترتب مـل ذلـك اخـت ل أنمـاط الحيـاة فـ الكثيـر مـن منـاطق العـالم ويبـدو أن مـا
حققــو اانســان مــن ونجــازات حضــارية كانــت مــل حســاب صــحتو وراحتــو وحتــل م ــل

مســتقبل حياتــو

2

وىــو مــا جعــل مشــكمة التمــوث البيئ ـ تــارق فكــر المصــمحين والعممــا

وتجعميم يداون نواايس الخطر ،ويد ون لواف أو الحد من ىذا التموث الذي تتعرض لـو

البيئــة نتيجــة لمنيضــة الصــنا ية والتقــدم التكنولــوج ف ـ ىــذا العصــر فــالتموث مشــكمة
المية ال تعترف بالحدود السياسية

3

المطمب الثاني :التموث كمصدر لمتجريم :

يادي التموث البيئ ولل ااضرار باانسان وكل مـا يحـيط بـو مـن كائنـات اـد تصـل

درجـــة الخطـــورة ولـ ــل تيديـــد وجـــوده مـ ــل ســـط .اارض  ،كمـــا يمعـــب دو ار خطي ـ ـ ار ف ـ ـ

ااخ ل بالتوازن البيئ بما ييدد كل أشكال الحياة  ،اامر الذي جعل المشرع ف نطاق

الجـ ـرائم الماس ــة بالبيئ ــة يج ــرم التم ــوث البيئـ ـ

ال ــذي يش ــمل مج ــاالت مختمف ــة تم ــس ك ــل

جوانب الحياة لإلنسان  ،لذلك سنحاول أوال تحديد المقصود بالتموث البيئ

1

 حمزة الجبال  ،اامن البيئ و ودارة النفايات البيئية  ،ص 112http://books google dz = CBPTwAADPAJ

 -2أحم ــد ال ــنك وي  ،أس ــاليب حماي ــة البيئ ــة العربي ــة م ــن التم ــوث نم ــدخل ونس ــان تك ــامم

أكادمية نايف العربية لمعموم اامنية  ،الرياض  ، 1222 ،ص 12
3

 -مـ

،ط،1

ــدنان الفيــل  ،التشـري الــدول لحمايــة البيئــة  ،ط  ، 1جامعــة الموصــل  ،كميــة الحقــوق ،

 ، 4114ص 12

- 178 -

الوسائل القانونية لمواجية أخطار تموث البيئة

الفرع األول :مفهوم التموث البيئي :

رفت المادة  2من القانون البيئ  11/12التموث مل أنو " كـل تغييـر مباشـر أو يـر

مباشر لمبيئة ،يتسبب فيو كل فعل يحـدث أو اـد يحـدث وضـعية مضـرة بالصـحة وسـ مة
اانسان والنبات والحيوان واليوا والجو والما واارض والممتمكات الجما ية والفردية "

واد رفو مجمس منظمة التعاون والتنمية االاتصادية ف وحد توصياتو  ،مل أنـو

ودخــال مـواد أو طااــة بواســطة اانســان س ـوا بطريــق مباشــر أو يــر مباشــر ولــل البيئــة
بحيــث يترتــب مييــا اثــار ضــارة مــن شــننيا أن تيــدد الصــحة اانســانية أو تضــر بــالمواد
الحيــة أو بــالنظم البيئيــة أو تنــال مــن اــيم التمت ـ بالبيئــة أو تعــوق االســتخدامات ااخــر

المشرو ة ليا

1

أمــا اتفاايــة اامــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام  ، 1294فقــد رفــت التمــوث مــل أنــو

ودخال اانسان ف البيئة البحرية بما ف ذلـك مصـادر اانيـار  ،بصـورة مباشـرة أو يـر
مباشرة لمواد أو طااة يترتب مييا ااضرار بالموارد الحية والحيـاة البحريـة  ،وبتعـريض

الصحة البشرية لألخطار

2

وبيــذا أصــب .التمــوث مجرمــا اانونــا با تبــاره ا تــدا

يــر مشــروع مــل البيئــة ــن

طريق مخالفة القوا د النظامية الت تجرم ذلك اال تدا وتض لـو الجـ از ات المناسـبة

حيث أصب .التموث البيئ يكتس طـاب الجريمـة شـننو شـنن كـل جريمـة معااـب مييـا ،

ليا أركانيا وخصوصيتيا

الفرع الثاني  :جرائم تمويث البيئة :
تختم ــف الجـ ـ ارئم البيئي ــة ــن الجـ ـرائم التقميدي ــة ،كوني ــا ذات ت ــنثير ش ــامل كم ــا أن

التمـوث ال يعتـرف بالحــدود ،وذو انتشـار سـري ومـدمر واــد كشـفت العديــد مـن الحـوادث

1

 -مـ

ـدنان الفيــل ،شـرح التمــوث البيئـ فـ اـوانين حمايـة البيئــة العربيـة  ،د ارســة مقارنــة  ،ط 1

المركز القوم لإلصدارات القانونية ،جامعة الموصل ،4112 ،ص 41
2

 -نفس المرج  ،ص 44
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البيئي ــة الحج ــم اليائ ــل م ــن ال ــدمار واليـ ـ ك ال ــذي امت ــد ليش ــمل العدي ــد م ــن ال ــدول نتيج ــة

لحدوث تموث بيئ ف دولة ما ومن ذلك التموث النفط وااشعا

والميكروب

1

ال شــك أن جريمــة التمــوث البيئ ـ مــن أىــم الجــرائم الت ـ تحــدث أض ـ ار ار بالبيئــة ومــا

فييــا وال أن ىــذا المصــطم .ــامض حيــث أن ىنــاك المفيــوم التقميــدي لمضــرر البيئـ
والمتمثل ف الضرر الذي يصيب ااشخاص نتيجة لممساس بالبيئة ن طريق تمويثيـا

2

ويكون المصدر معروف سوا كان شخصا طبيعيا أو معنويا  ،وىناك المفيوم المعاصـر

الــذي يتمثــل ف ـ الضــرر الــذي يصــيب البيئــة دون تحديــد ااشــخاص مثــل الــدخان الســام
الـ ــذي ينـ ــتج ـ ــن السـ ــيارات أو المصـ ــان الكبـ ــر  ،ان الضـ ــرر بيـ ــذا المفيـ ــوم يصـ ــيب

الم ــوروث المش ــترك لإلنس ــانية جمع ــا حي ــث تكم ــن ص ــعوبة تحدي ــد الض ــحايا 3وص ــعوبة

حصر الجرائم

أوال  :جرائم تمويث البيئة البحرية :
لمبيئ ــة البحري ــة مس ــاحات الميـ ــاه المالح ــة التـ ـ تمث ــل كتمـــة متص ــمة بعض ــيا ال ــبعض

ومتصمة ااج از سوا كان ىذا االتصال طبيعيا أو صنا يا ومـا تشـمل ميـو ىـذه الكتمـة

من جمي أوجو الحياة البحرية

4

ويعتبر حماية البيئة البحرية من المواضي المستجدة الت نالت اىتماما كبيـ ار سـوا

مـل

المســتو الــدول أو اااميم ـ أو الــداخم  ،ويرج ـ ذلــك لممكانــة الخاصــة الت ـ تنفــرد بيــا
البيئ ــة البحري ــة ــن كاف ــة ناص ــر البيئ ــة ااخ ــر

والتوازن ف الكرة اارضية

1

فيـ ـ

نص ــر م ــن ناص ــر الثب ــات

 -بد الوىاب بن رجب ىاشم بن صادق  ،جرائم البيئة وسبل المواجية  ،ط  ، 1جامعة نايف

العربية لمعموم اامنية ،الرياض ،41112 ،ص 42
- Doro Gueye , le préjudice écologique pur , édition Connaissances et
Savoirs , Saint – Denis , France , 2016 , p : 24 .
3
- Ibid , p : 25 .
 -4محمد أحمد المنشاوي  ،النظرية العامة لمحماية الجنائية لمبيئة البحرية ،دراسة مقارنة  ،ط 1
2

مكتبة القانون واالاتصاد ،الرياض ،4112 ،ص 42
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 -1مفهوم التموث البحري :

تعددت التعاريف بالنسبة لمتموث البحري ومنيا ما ادمتو اتفااية البحار لسنة  1294الت
نصت مـل أن التمـوث البحـري ىـو خ ودخـال اانسـان بصـورة مباشـرة أو يـر مباشـرة فـ

البيئ ــة البحري ــة بم ــا فيي ــا مص ــاب ااني ــار لمـ ـواد أو طاا ــة ت ــنجم ني ــا اث ــار ماذي ــة مث ــل
ااضـرار بــالمواد الحيــة وتع ـريض الصــحة البشـرية لألخطــار و و ااــة النشــاطات البحريــة
بما ف ذلك صيد ااسـماك واالسـتخدامات ااخـر المشـرو ة لمبحـار ،والحـط مـن نو يـة

مياه البحر واابميتيا ل ستعمال  ،وخفض ومكانية استخدام وسائل
التروي .خ

1

وا ــد ــرف المش ــرع الج ازئ ــري التم ــوث البح ــري فـ ـ الم ــادة  24م ــن الق ــانون 11/12

المتعمــق بحمايــة البيئــة ف ـ وطــار التنميــة المســتدامة بمــا يم ـ " :

،يمن ـ داخــل الميــاه

البحري ــة الخاض ــعة لمقض ــا الج ازئ ــري ك ــل ص ــب أو م ــر أو ترمي ــد لمـ ـواد م ــن ش ــننيا –
ااض ـرار بالصــحة العموميــة واانظمــة البيئيــة البحريــة – رامــة اانشــطة البحريــة

وفساد نو ية المياه البحرية – التقميل من القيمة الترفييية والجمالية لمبحر
 -2أنواع التموث البحري :

"

–

بـالنظر لمتمـوث البحــري محـل التجـريم ،يمكـن تحديــده مـل أســاس :التمـوث الصـنا
الذي ينتج ن أنشطة اانسان ،والتموث العابر لمحدود والذي تتصد لو القوانين الدوليـة
والتم ــوث البيول ــوج ال ــذي يك ــون نتيج ــة وج ــود كائن ــات حي ــة مرئي ــة أو ي ــر مرئي ــة جـ ـ ار

الــتخمص مــن ميــاه مجــاري الصــرف الصــح ابــل معالجتيــا ،والتمــوث ااشــعا
الكيميائ

2

والتمــوث

 -1نفس المرج  ،ص 22

2

 -الفتنـ ـ مني ــر ،الحماي ــة الجنائي ــة لمبيئ ــة البحري ــة م ــن التمـــوث ،م ــذكرة ماجس ــتير ،تخص ــص البيئ ــة

والعمران ،كمية الحقوق جامعة الجزائر ،4112-4112 ،ص 22
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 -3دور القررانون الجنررائي رري حمايررة البيئررة البحريررة مررن التمرروث :يعتبــر أي ا تــدا
أو مخالفة لما تفرضو القوا د القانونية بشـنن البيئـة البحريـة مـن أنظمـة و وجـ ار ات ال بـد

وأن يشممو التجريم

1

والم ح ــظ أن المش ــرع الج ازئ ــري ا تم ــد أس ــموب تحدي ــد الوس ــط البيئـ ـ بدا ــة فـ ـ مج ــال

الحمايــة الجنائيــة لمبيئــة البحريــة وىــو محــل التج ـريم المتمث ـل ف ـ جمي ـ مســاحات الميــاه

المالحة ،سط .البحر وأ مااو وجمي ااحيـا البحريـة كااسـماك و يرىـا مـن المخمواـات
البحرية ،وكذا الثروات البحرية

ثانيا  :جرائم التموث الجوي :
رف المشرع الجزائري التموث الجوي ف المادة  22من القانون  11/12بما يم ":

يحــدث التمــوث الجــوي فـ مفيــوم ىــذا القــانون  ،ب دخــال  ،بصــفة مباشـرة أو يــر مباشـرة
ف ـ الجــو وف ـ الفضــا ات المغمقــة م ـواد مــن طبيعتيــا  - :تشــكيل خطــر مــل الصــحة

البش ـرية – التــنثير مــل التغي ـرات المناخيــة أو وفقــار طبقــة ااوزون – ااض ـرار بــالموارد
البيولوجية واانظمة البيئية – تيديد اامن العموم

 -1خصائص جريمة التموث الجوي :

"

من خصائص جرائم تموث الجو أو اليوا صـعوبة الكشـف نيـا وذ اـد يتمـوث الجـو

بــني ــاز ســام وال يكــون لــو لــون أو رائحــة تكشــفو كمــا تتميــز جريمــة تمــوث الج ـو بننيــا
جريمة ير محددة السموك

وتتميز جريمة تموث الجو أيضا بننيا ابرة لمحـدود ومسـتمرة وكثـرة ـدد ضـحاياىا

حي ــث أن مس ــرح جريم ــة تم ــوث الج ــو واسـ ـ ج ــدا وال يمك ــن الس ــيطرة مي ــو ،في ــو واسـ ـ
االنتشـار مثـل التسـرب ااشـعا

1

كمـا أنيـا اـد يسـتمر تنثيرىـا لفتـرات طويمـة ،واـد يكــون

 -محمد احمد المنشاوي  ،مرج سابق  ،ص 22
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ــدد ض ــحايا ى ــذه الجريم ــة ال تع ــد وال تحص ــل خاص ــة وذا كان ــت اريبـ ـة م ــن المن ــاطق

السكانية

1

 -2أهمية تجريم تمويث الجو:
أصــبحت حمايــة الجــو واليـوا مــن أىــم الموضــو ات التـ يتناوليــا القــانون الجنــائ

البيئ ـ الــذي يشــكل أحــد فــروع القــانون الجنــائ

المتمثل ف

ويظيــر ذلــك مــن خ ـ ل الــدور القمع ـ

قاب مرتكب الجرائم الت تمس بالجو ،وضافة ولل الدور الواائ من خ ل

تجريم اافعال الت تشكل خطر احداث الضرر البيئ

2

والتوجــو الحــديث ف ـ تحديــد الجريمــة الماســة بــالجو والي ـوا ىــو مــل أســاس وجــود

ا تدا

مييا ،وليس اليدف منيا دوما حماية اانسان فيـذا ااخيـر مـا ىـو وال جـز مـن

ناصر الطبيعة ولـيس ىـو الطبيعـة بحـد ذاتيـا لـذا وجـب أن تكـون حمايـة الجـو واليـوا

مــن التمــوث ايــة مــن تج ـريم اال تــدا
أو اج

مييــا ممــا ســينعكس ويجابــا مــل البشــر ــاج

3

ثالثا  :جرائم تموث البر:
لق ــد ن ــص الق ــانون  11-12م ــل حماي ــة البيئ ــة البري ــة والمتمثم ــة فـ ـ حماي ــة اارض

وبــاطن اارض وا ــد ن ــص مــل ذل ــك فـ ـ المــادة  22بقول ــو  " :تك ــون اارض وب ــاطن
اارض والثــروات التـ تحتــوي مييــا بصــفتيا مـوارد محــدودة اابمــة أو يــر اابمــة لمتجديــد

محمية من كل أشكال التدىور أو التموث"

 -1مفهوم البيئة البرية :

تعتبر التربة واارض أو اليابسة من العناصر ااساسـية المكونـة لمبيئـة البريـة ،والتـ
تعتبر العنصر البيئ ااكثر حيوية وتشمل الجبال والمبان والتراث الحضاري اانسان
1

 -جدي وناسة  ،الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية  ،دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه  ،كمية الحقوق

تخصص اانون أ مال  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ، 4117/4112 ،ص  122وما يمييا
2

 -بد ال وي جواد  ،الحماية الجنائية لميوا من التموث  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه ف القانون

العام  ،كمية الحقوق  ،جامعة تممسان  ، 4112-4112 ،ص 72
3

 -نفس المرج  ،ص 22
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والغطــا النبــات مــن حــدائق و ابــات بااضــافة ولــل الحيوانــات واانســان والبيئــة البريــة

معرضة لمتنثيرات الطبيعية واانشطة اانسانية الت من شننيا ولحاق أضرار بيا  ،ما اد

يادي ولل المساس بالتوازن البيئ

1

 -2مفهوم التموث البري :

لم يعرف المشرع الجزائري تموث البر ف القانون  11/12المتعمق بحمايـة البيئـة فـ

وطار التنمية المستدامة  ،ر م تعريفو لتموث المياه والتموث الجوي وال أنو يمكن تعريف
التموث البري مل أنو تغيير فيزيائ أو كيميائ ف اارض يسـبب فـ تغييـر اسـتغ ليا
وجعميــا يــر اــادرة مــل االســتغ ل المفيــد ويمكــن أن يكــون التمــوث نتيجــة اســتعمال

اارض واستغ ليا أو نتيجة وىماليا أو بسبب استعمال المواد الكيميائية

2

لقداىتم المشرع الجزائري بحماية كل ناصر البيئـة بمـا فييـا البـر مـن كـل تمـوث اـد

يح ــدث اثـ ـا ار س ــمبية م ــل اانس ــان وك ــل محيط ــو حي ــث نص ــت الم ــادة  21م ــن الق ــانون
 11/12مل شروط وتدابير لحماية البيئة البرية

كم ــا نص ــت المـ ــادة  27م ــن الق ــانون  12-11المتعمـ ــق بتس ــيير النفاي ــات ومراابتيـــا

وازالتيــا مــل انــو  ،يحظــر ويــداع ورمـ و وىمــال النفايــات اليامــدة فـ كــل الموااـ
المخصصة ليذا الغرض

3

يــر

الفرع الثالث :خصوصية الجريمة البيئة:
تتميــز الجريمــة البيئيــة ــن الجريمــة التقميديــة بعــدة م ازيــا ،منيــا الجانــب التقنـ الغالــب
مــل القــانون البيئ ـ ومــن أىــم ســماتيا وخصائصــيا صــعوبة تحديــد أركانيــا و ناصــرىا

الجزئــري  ،رســالة دكتــوراه فـ القــانون ،كميــة
ا
 -1ناصــر زرورو ،الحمايــة الجنائيــة لمبيئــة فـ القــانون
الحقوق  ،جامعة الجزائري  ، 4117 ،ص  41و 41

 -2زيـرة مـريم ،ج ـرائم تمــوث البيئــة بالنفايــات الخاصــة والخاصــة الخطـرة  ،مــذكرة ماجســتير ،تخصــص
اانون جنائ  ،كمية الحقوق  ،جامعة الجزائر  ، 4112-4112 ،ص 12

3

 -القــانون راــم  12-11المــارخ فـ  14ديســمبر  4111والمتعمــق بتســيير النفايــات ومراابتيــا وازالتيــا

ج ر دد  77بتاريخ  12ديسمبر 4111
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وشــروط اياميــا كمــا تمتــاز معظــم الجـرائم البيئــة بعــدم الوضــوح و يصــعب مــل اانســان

العادي اكتشافيا وتظير ىذه الخصوصية خاصة من حيث ركنييا المادي والمعنوي
أوال  :خصوصية الركن المادي:

و ن تحديد الركن المادي ف الجريمة البيئية يشـوبو بعـض الصـعوبات فـ التطبيـق وذ
ال يمكــن تحديــد أســباب التمــوث بشــكل اــاط  ،كمــا أن ت ارخـ النتيجــة ااجراميــة اــد يــادي
وفقا لطبيعة الجريمة البيئية ولل ظيورىا بطريقة تدريجية كما أنيا اـد تتحقـق فـ مكـان

وزمان ير المذين ارتكب فييما السموك ااجرام  ،ممـا يسـاىم فـ صـعوبة تحديـد الـركن

المادي لمجريمة

1

ثانيا  :خصوصية الركن المعنوي :
ف ـ الجريمــة البيئيــة نجــد أن المشــرع البيئ ـ نــص مــل العديــد مــن الج ـرائم دون تحدي ــد
صورة الركن المعنوي الواجب توافره  ،وذ أن أ مب النصوص البيئية ال نجدىا تشـير وليـو

مما يجعل أ مب الجرائم الماسة بالبيئة جـرائم ماديـة  ،يسـتخمص القاضـ ركنيـا المعنـوي

من السموك المادي

حيث نجد أن المشرع البيئ ف الغالب سو بين العمد والخطن ف ىذه الجرائم

المبحث الثاني :المسؤولية الجنائية عن جرائم تمويث البيئة :

ون التح ـوالت الت ـ أحــدثيا البشــر ف ـ بيئــتيم الطبيعيــة كانــت نتيجــة انشــطة اانســان
مــل امتــداد االف الســنين ،بحيــث أصــب .اانســان ف ـ واتنــا الحاضــر يممــك اامكانيــات

والق ــدرة م ــل ت ــدمير بيئت ــو وحض ــارتو م ــل ى ــذه اارض

2

ل ــذلك توج ــب ت ــدخل الق ــانون

الجنــائ لحمايــة البش ـرية مــن نشــاط اانس ـان المضــر بالبيئــة وباانســان نفســو ،وتحميمــو
مساولية أفعالو الضارة سوا كان شخصا طبيعيا أو معنويا

1

 -أسـامة بـد العزيـز  ،وشـكاليات المسـاولية الجنائيـة ـن جـرائم تمويـث البيئـة  ،نتـم االطـ ع مــل

الوثيق ف مارس  4119مل الرابط التال :
http://www.eastlaws

 -2بد اهلل الديوب  ،حنان خمش  ،مرج سابق  ،ص 42
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المطمب األول :مسؤولية التخص الطبيعي :

ااصل أن الشخص الطبيع ال يمكن مسا لتو جنائيا وال وذا ارتكب الخطـن شخصـيا
طبقا لمبدأ شخصية العقوبة  ،وال أنو من الصعب تطبيق ىـذا المبـدأ مـل الجـرائم البيئيـة

نظ ار لصعوبة تحديد الشخص المساول جنائيا لذلك ف ن مساولية الشخص الطبيع اد
تكون مساولية ن فعمو الشخص  ،واد تكون مساولية ن فعل الغير

الفرع األول  :مسؤولية التخص الطبيعي عن عمه التخصي :

اســتخدم المشــرع الجنــائ البيئ ـ ث ثــة طــرق مختمفــة ف ـ تحديــد مســاولية الشــخص

الطبيع وتتمثل ف ااسناد المادي  ،وااسناد القانون  ،وااسناد االتفاا

حيث أن المساولية الجنائية بموجب ااسناد المـادي تقـوم نـدما ينسـب لشـخص مـا

الفعل المادي

وذ أن نصوص التجريم الخاصة بالبيئة ال تعتد بشكل السموك ااجرام أو بكيفية ارتكابو

بــل جــا ت النصــوص معب ـرة ــن الــركن المــادي بصــيل واســعة بحيــث تشــكل كــل صــور

اال تــدا

مــل البيئــة  ، 1وىـ الوســيمة ااكثــر اســتعماال مــن ابــل المشــرع ومثــال مــل

ذلــك المــادة  22مــن القــانون  12-11المتعم ــق بتســيير النفايــات و مراابتيــا وازالتي ــا " :
يعااب بالحبس من ثمانية أشير ولل ث ث سنوات وبغرامة مالية من  211111دج ولـل

 211111دج وب حـد ىــاتين العقـوبتين فقــط  ،كـل مــن اسـتغل منشــنة لمعالجـة النفايــات
دون التقيد بنحكام ىذا القانون "

2

أم ــا ااس ــناد الق ــانون  ،فيعنـ ـ أن ال ــنص الق ــانون لمجريم ــة البيئي ــة ى ــو م ــن يح ــدد

الشخص الطبيع المرتكـب لمجريمـة ـن طريـق ااشـارة وليـو بصـفة صـريحة أو ضـمنية

ومثال مل ذلك ما نصت ميو المادة  211من القانون البحري " :يعااب باا دام كـل

 -1حممد أمحد املنشاوي  ،املسؤولية اجلنائية و السياسية والعقابية يف جرائم تلويث البيئة البحرية  ،ط ، 0مكتبة القانون
واالقتصاد  ،الرياض  ، 0102ص . 07
 - 2القانون رقم  09-10املؤرخ يف  00ديسمرب  0110واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها و إزالته  ،ج ر عدد 77
بتاريخ . 0110/00/03
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ربــان ســفينة جزائريــة أو أجنبيــة  ،ألقــل مــدا نفايــات مشــعة ف ـ الميــاه التابعــة لمقضــا

الوطن "

1

أما ااسناد أالتفـاا وىـو مـا يعـرف أيضـا باانابـة فـ االختصـاص ،ويقصـد بـو أن

صــاحب العمــل أو رئــيس الماسســة أو مــدير المنشــنة المصــنفة يقــوم باختيــار شــخص مــن

العــاممين لديــو  ،ويحممــو المســاولية مــل جمي ـ المخالفــات الت ـ ترتكــب بســبب اانشــطة
الت ـ تمارســيا الماسســة أو المنشــنة وال أن المشــرع الج ازئــري لــم ينخــذ بيــذا النــوع مــن

ااسناد

الفرع الثاني  :مسؤولية التخص الطبيعي عن عل الغير :
تعــد المســاولية الجنائيــة ــن فعــل الغيــر نمطــا جديــدا مــن أنمــاط المســاولية الجزائيــة
المقــررة ف ـ نطــاق التج ـريم االاتصــادي البيئ ـ

ويشــترط ف ـ ىــذه المســاولية أن ترتكــب

الجريمة بواسطة التاب أو ااجير  ،وأن يكون رئيس الماسسة أو المتبوع اد ارتكب خطن
سم .أو سيل أو أسيم ف الجريمة الت ارتكبيا ماديا التاب

كما يشـترط تـوافر الع اـة

السببية بين خطن المتبوع وسموك التـاب مـن ناحيـة وبـين سـموك التـاب والنتيجـة ااجراميـة

الت تحققت من ناحية أخر

2

المطمب الثاني :مسؤولية التخص المعنوي :

ا ت ــرف المش ــرع الج ازئ ــري بموج ــب الق ــانون را ــم  12-12الم ــارخ فـ ـ  11ن ــوفمبر

 4112المع ـ ــدل لق ـ ــانون العقوب ـ ــات بمس ـ ــاولية الش ـ ــخص المعن ـ ــوي والس ـ ــبب يع ـ ــود ول ـ ــل

المســاىمة الكبيــرة لمشــخص المعنــوي ف ـ تمويــث البيئــة حيــث أن ااض ـرار الت ـ يرتكبيــا
الش ــخص المعنـــوي ف ـ ـ المجـ ــال البيئ ـ ـ تف ــوق بكثي ــر ااض ـ ـرار الت ـ ـ يرتكبيـــا الش ــخص

الطبيع

 -1القانون رام  12-29المارخ ف  42يونيو  ،1229والمتضمن القانون البحري  ،ج ر دد 27
بتاريخ  47يونيو 1229
2

 -فيصل بوخالفة ،مرج سابق ،ص 97
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الفرع األول :نطاق المسؤولية الجنائية لمتخص المعنوي:
تط ـ ــورت المس ـ ــاولية الجنائي ـ ــة م ـ ــن مج ـ ــرد مس ـ ــا لة الش ـ ــخص الطبيعــ ـ ول ـ ــل المس ـ ــا لة

الشخصية لممثم الشخص المعنوي ويتمثل ىذا ااخير ف ااشـخاص المعنويـة العامـة
وااشخاص المعنوية الخاصة ،لكن مسا لتيم تختمف من تشري آلخر

أوال  :تحديد األتخاص المعنوية المسؤولة جنائيا عن الجرائم البيئية:
تنقسم ااشخاص المعنوية ولل اسمين :أشخاص معنوية امـة تخضـ لمقـانون العـام

مثــل البمــديات والماسســات العموميــة ،وأشــخاص معنويــة خاصــة تخضـ لمقــانون الخـاص
مثل الماسسات التابعة لمخواص

واذا كــان مــن ااجمــاع تقريــر المســاولية الجنائيــة لألشــخاص المعنويــة الخاصــة ،فـ ن

ااشخاص المعنوية العامة موض خ ف فقي

1

وال أن المتفق ميو ىـو ـدم مسـا لة

الدولة

ثانيا :موقف التتريع الجزائري من مساءلة األتخاص المعنوية العامة:
اســتبعد المشــرع الج ازئــري ااشــخاص المعنويــة الخاضــعة لمقــانون العــام مــن المســا لة

الجنائيــة وىــو مــا تضــمنتو المــادة  21مــن اــانون العقوبــات حيــث أخــذ المشــرع الج ازئــري
بــالمفيوم الضــيق لألش ـخاص الطبيعي ـة الــذين يســنل ــنيم الشــخص المعنــوي ف ـ تقــوم
مســاولية الشــخص المعنــوي وال ــن طريــق ااشــخاص الــذين يمثمــون أىميــة كبي ـرة لــد

الشخص المعنوي

الفرع الثاني :مساءلة التخص المعنوي:
ال تكون مساولية الشخص المعنـوي جنائيـا فيمـا يخـص جـرائم تمويـث البيئـة مسـاولية

مطمق ــة طبق ــا لمـ ـرأي الـ ـراج .فـ ـ الفق ــو والق ــانون ،ب ــل ون معظ ــم التشـ ـريعات ربط ــت ى ــذه

1

 -لقمان بامون ،المساولية الجنائية لمشخص المعنوي ن جريمة تمويث البيئة ،مذكرة ماجستير

ف القانون ،تخصص اانون جنائ  ،كمية الحقوق ،جامعة ااصدي مرباح ،ورامة ،الجزائر4111 ،
 ،4111ص  22وما يمييا
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المســاولية بمجمو ــة مــن الشــروط ومــن أىميــا ،ارتكــاب الجريمــة البيئيــة بواســطة شــخص
طبيع لو حق التعبير ن ورادة الشخص المعنوي ولحسابو

المطمب الثالث :العقوبات المقررة لجرائم تمويث البيئة :

يمعب العقاب دو ار أساسيا ف تحقيق فعالية النصوص التنظيمية لمواجية مختمف أشـكال
اال تــدا

مــل البيئــة وىــو مــا يظيــر مــن خ ـ ل نصــوص اــانون العقوبــات ونصــوص

التشـ ـ ـريعات البيئي ـ ــة الخاص ـ ــة المتنو ـ ــة ويختم ـ ــف اام ـ ــر بالنس ـ ــبة لمش ـ ــخص الطبيعـ ـ ـ
أو الشخص المعنوي

الفرع األول :العقوبات المتعمقة بالتخص الطبيعي:
اسميا المشرع ولل قوبات أصمية وأخر تكميمية:

حيــث نــص المشــرع مــل العقــةبات ااصــمية فـ المــادة الخامســة وتتمثــل فـ اا ــدام

والعقوبات السالبة لمحرية والغرامة

ومن بين الجرائم الت أفـرد ليـا المشـرع قوبـة اا ـدام تمـك المتعمقـة ب دخـال مـواد سـامة

ومشعة وتسريبيا ف الجو أو باطن اارض أو ولقائيا ف المياه
أم ــا العقوب ــات الس ــالبة لمحري ــة وتتمث ــل فـ ـ

قوب ــة الس ــجن والح ــبس الم ح ــظ أن

المشــرع البيئ ـ اــد اســتخدم قوبــة الحــبس بشــكل موس ـ ف ـ الجــن .والمخالفــات كمــا أن
المشــرع تــرك لمقاض ـ ســمطة واســعة ف ـ االختيــار بــين قوبــة الحــبس والغ ارمــة وى ـو مــا

نستشفو ف العديد من النصوص

كمــا نجــد فـ بعــض المـواد ،أن المشــرع البيئـ فـ بعــض الجـرائم حــدد قوبــة معينــة

ولــم يتــرك لمقاض ـ ســمطات واســعة مثــل مــا ىــو منصــوص ميــو ف ـ المــادة  114مــن

القانون  11-12حيث نص  ":يعااب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة ادرىا 211111
د ج كل من استغل منشنة دون الحصول مل الترخيص "

مــن جيــة أخــر نجــد أن المشــرع البيئ ـ ف ـ بعــض الجــن .وض ـ الحــد اااصــل ال

يتجاوز السنتين ،ونزل ف الكثير من الجن .ن الحد اادنل لمجنحة المقررة بشيرين

وضافة ولل العقوبات السالبة لمحرية نجد أن المشرع البيئ كثي ار ما يمجن ولل الغرامة
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أمررا العقوبررات التكميميررة قررد نصــت مييــا المــادة التاســعة مــن اــانون العقوبــات وتتمثــل
ف الحجز القانون  ،الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية

الفرع الثاني  :العقوبات المتعمقة بالتخص المعنوي:
لق ــد وضـ ـ المش ــرع قوب ــات ت ــت

الخ

م مـ ـ طبيع ــة الش ــخص المعن ــوي ونظـ ـ ار لمطبيع ــة

الخاصــة لمشــخص المعنــوي ف ـ ن العقوبــات المقــررة لــو البــا مــا تكــون ماليــة ،وتتمثــل ف ـ
الغرامة كعقوبة أصمية و قوبات تكميمية مختمفة

وتكون العقوبات المالية ف شـكل ارمـة ،بمعنـل ولـزام المحكـوم ميـو بـدف مبمـل مـن

المال لصال .خزينة الدولة ،وىـ تطبـق مـل كـل أنـواع الجـرائم وىـذه العقوبـة الماليـة ال
تكــون فعالــة وذا لــم تكــن ايمتيــا كبي ـرة ،ويتجمــل ذلــك بالنســبة لــبعض الرجــال الصــنا يين
ورجــال اا مــال الــذين يمحقــون أض ـ ار ار بالبيئــة نتيجــة المموثــات الصــنا ية الناتجــة ــن

المنشــآت الص ــنا ية واــد جع ــل المش ــرع الج ازئــري الغ ارم ــة الخاصــة بالش ــخص المعن ــوي
خمسة أضعاف مما ىو مقرر لمشخص الطبيع

1

ولــل جانــب الغ ارمــة ،وطبقــا لممــادة 19مكــرر مــن اــانون العقوبــات ،يخض ـ الشــخص

المعن ــوي لواح ــدة أو أكث ــر م ــن العقوب ــات التكميمي ــة المتمثم ــة فـ ـ ح ــل الش ــخص المعن ــوي
ويترتــب ميــو تصــفية أموالــو مـ المحافظــة مــل حقــوق الغيــر حســن النيــة وكــذلك مــق

الماسســة أو أحــد فرو يــا لخمــس ســنوات ،ويمقــل ىــذا ااج ـ ار تطبيقــا واســعا ف ـ أ مــب
تر ــل فيــو الموازنــة بــين اابقــا
النصــوص البيئيــة الــذي ا

مــل الماسســة والمحافظــة مــل

البيئــة وال أنــو بتحميــل النصــوص الجزائيــة الخاصــة بالبيئــة ف ـ ن قوبــة الغمــق أو الحظــر
المااــت لمنشــاط نجــد أن المشــرع ربطيــا بمــدة الحصــول مــل التــرخيص بالنســبة لممنشــآت
الت تمارس نشاط بدون ترخيص وتارة بمدة ونجاز ااشغال وتنفيذ االلتزام
1
2

2

 -ناصر زرورو  ،مرج سابق  ،ص 499

 -ارضــية مشــري  ،المســاولية الجزائيــة لمشــخص المعنــوي ــن الجـرائم البيئيــة  ،مداخمــة ضــمن ممتقــل

دول حول النظام القانون لحمايـة البيئـة فـ ظـل القـانون الـدول والتشـري الج ازئـري  ،يـوم  12و11
ديسمبر  ، 4112كمية الحقوق  ،جامعة  9ماي  1222االمة  ،ص 11
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ولــل جانــب الغ ارمــة و مــق الماسســة ،ىنــاك قوبــة المصــادرة و اااصــا مــن الصــفقات

العمومية والمن من م ازولة نشاط

خاتمة:

من المسمم بـو أن التطـور الصـنا

لإلنسـان اـد نجـم نـو مشـك ت تمـوث البيئـة،

الــذي أضــحل ييــدد كيانــو وكيــان كـل الكائنــات الحيــة مــل وجــو اارض حيــث نــتج ــن
تفاام ااضرار الت أصابت البيئة بكل ناصرىا ولل ظيور فكرة أن القانون الجنائ ىو

اامثل لتحقيق الردع ووض حد لمتموث البيئ  ،والتقميل من تمادي اانسان فـ مواصـمة

المس ــاس بالبيئ ــة وال أن الجريم ــة البيئي ــة ليس ــت كغيرى ــا م ــن الجـ ـرائم حي ــث أني ــا تتمي ــز
بســمات وخصــائص تخالفيــا ــن يرىــا مــن الج ـرائم التقميديــة مــن جيتــو ف ـ ن القاض ـ

يواجــو صــعوبات ف ـ تطبيــق الق ـوانين البيئيــة نظ ـ ار لمطــاب التقن ـ الــذي تتميــز ب ـو معظــم

الجـ ـرائم الماس ــة بالبيئ ــة  ،مم ــا يجع ــل اس ــتيعابيا م ــن رج ــال القض ــا ص ــعب نظـ ـ ار لع ــدم
تكــوينيم فـ ىــذا المجــال حيــث ال تقتصــر الحمايــة الجنائيــة لمبيئــة مــل اــانون واحــد بــل
تمتد ولل العديد من القوانين واالتفاايات الدولية والنصوص التنظيمية

لــذلك بــات مــن الضــروري تــدريس الق ـوانين البيئيــة لمقضــاة ،أو مــل اااــل تكــوين

اضاة متخصصين ف مجال البيئة كما يستحب أيضا محاولـة اسـتحداث اـانون ج ازئـ

خــاص بــالجرائم البيئيــة ،لتمكــين القضــاة مــن د ارســتيا ف ـ كتــاب أو كتــابين مثــل مــا ىــو
الشــنن بالنســبة لمج ـرائم التقميديــة ،لك ـ ال يضــطر لمبحــث ــن النصــوص التجريميــة ف ـ

ا ـ ـوانين ال تعـ ــد وال تحصـ ــل وذلـ ــك لتسـ ــييل ميمتـ ــو ف ـ ـ حمايـ ــة البيئـ ــة مـ ــن أي ا تـ ــدا

لممحافظة مل كوكبنا الذي ال نممك يره الستبدالو
قائمة المصادر والمراجع :
أوال  :قائمة المصادر :

أ_ النصوص القانونية :

 -1اامر رام  122-22المارخ ف  9يونيو  1222والمتضمن اانون العقوبات المعدل والمتمم
 -4القانون رام  12-11المارخ ف  14ديسمبر  4111والمتعمـق بتسـيير النفايـات ومراابتيـا و وزالتـو،
ج ر دد  77بتاريخ 4111/14/12
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 - 2القانون رام  12-29المارخ ف  42يونيو  ، 1229والمتضمن القانون البحري  ،ج ر دد 27

بتاريخ  47يونيو 1229

 -2القانون رام  11/12المارخ ف  12يوليو  ، 4112يتعمق بحماية البيئة ف وطار التنمية
المستدامة  ،ج ر دد  ، 22بتاريخ  41يوليو 4112
ثانيا  :قائمة المراجع :

أ-الكتب

 -1أحم ــد ال ــنك وي  ،أس ــاليب حماي ــة البيئ ــة العربي ــة م ــن التم ــوث نم ــدخل ونس ــان تك ــامم

،ط،1

أكادمية نايف العربية لمعموم اامنية  ،الرياض 1222 ،

 -4جدي وناسة  ،الحماية الجنائية لمبيئة اليوائيـة  ،د ارسـة مقارنـة  ،أطروحـة دكتـوراه  ،كميـة الحقـوق ،
تخصص اانون أ مال  ،جامعة محمد خيضر بسكرة 4117/4112 ،
 -2رشــيد الحمــد  ،محمــد ســعيد صــبارين  ،البيئــة ومشــك تيا  ،سمســمة كتــب ثقافيــة شــيرية يصــدرىا
المجمس الوطن لمثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت 4112 ،
 -2راضية مشـري  ،المسـاولية الجزائيـة لمشـخص المعنـوي ـن الجـرائم البيئيـة  ،مداخمـة ضـمن ممتقـل
دول حول النظام القانون لحماية البيئة ف ظل القـانون الـدول والتشـري الج ازئـري  ،يـوم  12و11

ديسمبر  ، 4112كمية الحقوق  ،جامعة  9ماي  1222االمة  ،الجزائر 4112
 -2بـ ــد اهلل الـ ــدبوب  ،م ـ ـ بـ ــدوي  ،حنـ ــان خـ ــنش  ،صـ ــام منصـ ــور  ،اانسـ ــان والبيئـ ــة  ،د ارسـ ــة
اجتما ية تربوية  ،الطبعة الثالثة  ،المكتبة الوطنية  ،ااردن 4114 ،

–2

بــد الوىــاب بــن رجــب ىاشــم بــن صــادق  ،ج ـرائم البيئــة وســبل المواجيــة  ،ط  ، 1جامعــة نــايف

العربية لمعموم اامنية الرياض 4112 ،
 -7م ـ

ــدنان الفيــل  ،التشــري الــدول لحمايــة البيئــة  ،ط  ، 1جامعــة الموصــل  ،كميــة الحقــوق ،

4114
 -9م

دنان الفيل  ،شرح التموث البيئ فـ اـوانين حمايـة البيئـة العربيـة  ،د ارسـة مقارنـة  ،ط ، 1

المركز القوم لإلصدارات القانونية  ،جامعة الموصل 4112 ،

 -2زيرة مريم  ،جرائم تموث البيئة بالنفايات الخاصة والخاصة الخطـرة  ،مـذكرة ماجسـتير  ،تخصـص
اانون جنائ  ،كمية الحقوق  ،جامعة الجزائر 4112-4112 ،
 - 11بــد ال ـ وي ج ـواد  ،الحمايــة الجنائيــة لمي ـوا مــن التمــوث  ،د ارســة مقارنــة  ،رســالة دكتــوراه ف ـ
القانون العام  ،كمية الحقوق  ،جامعة تممسان 4112-4112 ،
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 -11فيصــل بوخالف ــة  ،الجريمــة البيئي ــة وس ــبل مكافحتي ــا فـ ـ التشـ ـري الج ازئــري  ،أطروح ــة دكت ــو اره ،
تخصص مم ااجرام و مم العقاب  ،كمية الحقوق  ،جامعة باتنة 4117/4112 ،

 -14الفتن ـ منيــر  ،الحمايــة الجنائيــة لمبيئــة البحريــة مــن التمــوث  ،مــذكرة ماجســتير  ،تخصــص البيئــة
والعمران  ،كمية الحقوق  ،جامعة الجزائر 4112-4112 ،
 -12لقمان بـامون  ،المسـاولية الجنائيـة لمشـخص المعنـوي ـن جريمـة تمويـث البيئـة  ،مـذكرة ماجسـتير
فـ ـ الق ــانون  ،تخص ــص ا ــانون جن ــائ  ،كمي ــة الحق ــوق  ،جامع ــة ااص ــدي مرب ــاح  ،ورام ــة  ،الج ازئ ــر

4111 ، 4111
 -12محمد أحمـد المنشـاوي  ،المسـاولية الجنائيـة و السياسـية والعقابيـة فـ جـرائم تمويـث البيئـة البحريـة
ط ، 1مكتبة القانون واالاتصاد  ،الرياض 4112

 -12محمــد أحمــد المنشــاوي ،النظريــة العامــة لمحمايــة الجنائيــة لمبيئــة البحريــة  ،د ارســة مقارنــة  ،ط 1

مكتبة القانون واالاتصاد ،الرياض4112 ،
 -12محمــود بــد القــو زى ـران ،ااس ـ م والبيئــة و اــة اانســان بالتنميــة البيئيــة ف ـ صــح ار ال ـوطن
العرب  ،المكتبة ااكاديمية4111 ،
الجزئــري  ،رســالة دكتــوراه ف ـ القــانون ،كميــة
ا
 -17ناصــر زرورو ،الحمايــة الجنائيــة لمبيئــة ف ـ القــانون
الحقوق  ،جامعة الجزائري4117 ،

18- Doro Gueye , le préjudice écologique pur , édition Connaissances et
Savoirs , Saint – Denis , France , 2016
ب -المقاالت عمى مواقع األنترنت :

 -1حمرزة الجبرالي  ،األمرن البيئري و إدارة النفايرات البيئيرة ،
 CBPTwAADPAJمارس . 2112

= http://books google dz

 -2أسامة عبد العزيز  ،إتكاليات المسؤولية الجنائية عرن جررائم تمويرث البيئرة  ،اترم االطرالع عمرى
الوثيقة ي مارس  2112عمى الرابط التالي :

http://www.eastlaws
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