
 محمد األمين دباغين سطيفجامعة      

 كلية الحقوق والعلوم السياسية       

 

  نيل شهادة الماجستير الستكمالبحث مذكرة 

 تخصص قانون البيئة

 

 الركن المادي للجريمة البيئية وإشكاالت تطبيقه
 )في القانون الجزائري(

 

   ي محمداشراف الدكتور: قجال                                       إعداد الطالب :لطالي مراد  

 

 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسامحمد األمين دباغين سطيف      جامعة أستاذ محاضر                  الدكتور: قارة السعيد

 مشرفا ومقررا  أستاذ محاضر       جامعة محمد األمين دباغين سطيف            الدكتور: قجالي محمد

   ممتحننا    عنابة             باجي مختار جامعة        أستاذ محاضرالدكتور: لحرش عبد الرحمن   

          

 2015/2016السنة الجامعية: 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 

 

 

 



 إهداء

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى...

 .روح شهيد األمة ومؤسس حركة حماس الشيخ ياسين رحمه اهلل

 إلى كل من يحمي راية اإلسالم ويعلي كلمة الحق.

 .إلى أفراد عائلتي الوالدين الكريمين وإخوتي وزوجتي وابني الغالي أنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطاليمراد 

 



 كلمة شكر

 

وجل على أن وفقني إلتمام ن واالمتنان إلى خالقي وموالي عز أتقدم بجزيل الشكر والعرفا
 .هذا العمل

 .ثم إلى أستاذي المحترم الدكتور محمد قجالي إلشرافه على هذه الرسالة

وأيضا إلى كل األستاذة  .وواسع الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة كل باسمه
 األفاضل الذين أشرفوا على تأطيرنا خالل الموسم النظري.

  .كما أتقدم بالشكر أيضا إلى السيدة علوي إطار بمديرية البيئة على مساعدتها القيمة لي

  .من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد كلإلى  و 

 

 

 

 

 

                                                    



1 
 

 مقدمة:
إجياد  هويؤرق املختصني  واهلاجس الذي ،تواجهها البشرية مجعاءتحديات اليت اللقد أصبح موضوع محاية البيئة من أكرب 

ومن عديدة، مقرتبات على املستوى العلمي واألكادميي عرب بشكل الفت داول هذا املوضوع يت وهلذا حاليا .لذلكحلول 
ومة تشريعية وآليات تطبيق كفيلة باحلد من ظحيث حياول رجال القانون يف هذا اجلانب وضع من .بينها املقرتب القانوين

اإلنسان للبيئة فقد أصبح التقدم احلقيقي مرتبط مبعيار محاية  التدهور البيئي الذي يعترب اإلنسان املتسبب األول فيه.
 والكل أصبح معين مبعاجلة هذا األمر ليس على املستوى اإلقليمي فحسب بل على املستوى العاملي. ،واملوارد الطبيعية

ملختصني نظرا عترب من أعقد القضايا اليت تستحوذ على اهتمام اي هوف ،ر اهلنييس باألملكن موضوع محاية البيئة ل
لكن أنانية اإلنسان  .بالبيئة وعناصرها املختلفة ةوثيق هلا عالقة واقتصادية واجتماعيةيصطدم باعتبارات تنموية  هلكون

األخري هو املعتدي  ليكون يفحاجاته التنموية، بيل تلبية يف س عقالنيةالبيئة بطريقة غري  تغلسوقصر نظره جعله ي
إىل  ومتتد ،اإلنسانصحة و حياة  ىالتدهور البيئي واألضرار البيئية تنعكس مباشرة عل. ألن آثار والضحية يف نفس الوقت

 االستدامةيهدد شروط احلياة مستقبال اليت جيب أن تتوفر هلا مقومات  وهو ما والغري احلية. البيئة احليةتدمري عناصر 
 لألجيال املقبلة.

أن ذلك إال  ،باستعمال خمتلف وسائله وآلياتهجل محاية البيئة ألرغم تدخل القانون وباألخص القانون اإلداري لكن 
الفروع إىل جانب  زيادة جرعة احلماية عن طريق الردع القانوينلذاك كان ال بد من تحقيق هذه الغاية. ب مل يكن كفيال

  البيئي اجلنائي ظهر القانونوبالتايل  .على احلماية القانونية للبيئة من أجل إضفاء مزيد من الفعالية ،القانونية األخرى
 هذه السلوكات.مثل يف ارتكاب  ماديعلى البيئة، واحليلولة دون الت اتعتداءلال للتصديكوسيلة ال بد منها 

القانون ومبا أن  .هوضوعموهو اجلرمية اليت تعد جوهر فيه أهم عنصر يعتمد على القانون اجلنائي  وردفإن  شكبال و 
بأركاهنا ة ياجلرمية البيئختص  عديدة يثري إشكاالت قانونيةو متميز مبوضوعه، فذلك حتما اجلنائي البيئي حديث النشأة 

الت اليت . مما يستدعي التعرض هلذه اإلشكا، والسيما الركن املادي منها الذي يعد العمود الفقري يف أي جرميةالثالثة
 . البيئية لجرميةاملادي ل بالركنبالدراسة والبحث يف خمتلف اجلوانب املتعلقة ذلك و تعيق التطبيق الفعال، 

األول  :من خالل مقرتبنياشكاالت تطبيقه يف القانون اجلزائري  وارتأينا الرتكيز على دراسة الركن املادي للجرمية البيئية و 
كمفهوم حديث وجديد على القانون اجلنائي، مع إبراز أوجه مفاهيمي يتعلق بتحليل ودراسة الركن املادي للجرمية البيئية  

يتعلق حتليلي املقرتب الثاين و  .االختالف مع مفهوم الركن املادي للجرمية التقليدية، واخلصائص اليت يتميز هبا هذا الركن
كشف املشكلة حتليل و بدراسة الركن املادي من زاوية اإلشكاالت القانونية اليت يطرحها التطبيق امليداين له، من أجل 

 للبيئة.  زائيةوحماولة اجياد حلول قانونية تسهم يف تفعيل احلماية اجل
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على البيئة تتزايد بشكل ملفت لالنتباه مما يشكل خطر فعلي وحقيقي على  عتداءاتاالملالحظ لواقعنا جيد أن فا
 ،قليلة األفعالعاقب هذه اليت تلكن يف املقابل جند األحكام القضائية اجلزائية  .إلنسانخمتلف عناصر البيئة من ضمنها 

، مما يطرح التساؤل عن مدى فعالية جترمي اإلنساناحلاصل الذي تسبب فيه وغري مواكبة هلذا احلجم من التدهور البيئي 
 على البيئة.   االعتداءأفعال 

 أهمية الموضوع:

على  عتداءواالتعد أخطر بكثري من جرائم السرقة والقتل  جلرائم البيئية يف صورهتا املادية يف أن ن أمهية املوضوعمتك
جانب  بأكملها إىلحياة اإلنسانية  بل هتدد معني،أو جمتمع  فقط معني نظرا لكوهنا ال متس بشخص .امللكية اخلاصة

السلوكات اإلجرامية البيئية أكرب وأخطر  هوالضرر الذي تسبب نتشاراالفحجم  ،باقي الكائنات احلية والعناصر غري احلية
واحلد  ملا له من وسائل كفيلة بردع هذه االعتداءاتللغاية، م هم جزائيا لبيئةالذلك موضوع محاية  آخر. شيءمن أي 

د املسألة وتداخل ليس باألمر السهل نظرا لتعقياإلشكالية بواسطة القانون اجلنائي لكن يف املقابل التصدي هلذه  منها.
  .اعتبارات عدة

وأيضا التعرض ومميزاته،  للجرمية البيئيةتفسري أكثر مالئمة للركن املادي حماولة شرح و هنا جدا فمن املهم 
 يفانونية األخرى قللفعال إىل جانب الفروع االدور ا زائية يكون للحماية اجلحىت ه.لإلشكاالت القانونية اليت تعيق تطبيق

 وضع مفاهيم وآليات قانونية متالئمة مع موضوع البيئة.

 أسباب اختيار الموضوع:

فاألسباب الذاتية ترجع أوال  .وضوع الركن املادي للجرمية البيئية إىل عوامل ذاتية وموضوعيةميرجع السبب يف اختيار 
صوصية هذا القانون ومتيزه الواضح عن ونظرا خل .النظرية يف املاجستري كانت حول قانون البيئة بكل فروعهلكون دراسيت 
الفقهية املتباينة.  اآلراءإبداء للتحليل واملناقشة و  بخصجمال  فهو تهفإنه يستهوي كل باحث ألجل دراسباقي الفروع، 

تحدي يف نفس الوقت لإلنسانية يف الاجس و اهلويعد يف نظري  ،البيئة بصفة عامة كان يستهويين من قبل محايةوموضوع 
عى اهتمامي خالل الدراسة النظرية موضوع وقد اسرت  .احلاضر، والذي يقاس به مدى حتضر اجملتمعات وتطورهاالوقت 

لتميزها الواضح عن باقي اجلرائم مث لإلشكاالت القانونية اليت تطرح على مستوى هذا نظرا  ،بصفة خاصة اجلرمية البيئية
وذلك من  .وهو الركن املادي اجلرمية البيئية لى ركن واحد من أركانباالتفاق مع األستاذ املشرف مت الرتكيز ع واملوضوع. 

صعوبة اإلحاطة العلمية بكافة أركان اجلرمية البيئية يف من جهة أخرى  وبالتفصيل، أجل التخصص أكثر يف املوضوع 
 رسالة ماجستري.موضوع ل
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ومن جهة  ،املوضوعحلداثة أما السبب املوضوعي فهو من جهة قلة الدراسات يف هذا اجلانب يف القانون اجلزائري نظرا 
من القانون املقارن خاصة يف الدول املتقدمة من أجل توضيح الصورة أكثر بالنسبة للركن املادي  ستفادةاالأخرى حماولة 
فأهم مشكلة يعاين منها  .يف هذا اجملال يف القانون املقارنحللول القانونية للباحثني راء الفقهاء واآاألخذ بو  ،للجرمية البيئية

يف هذه املسألة هي قلة اخلربة والكفاءة يف التعامل مع موضوع البيئة الذي خيتلف جذريا عن املواضيع  زائيالقضاء اجل
 واجملاالت األخرى.

 الصعوبات:

قلة املراجع املتخصصة اليت تتطرق  إىليف األساس  ترجعبالنسبة للتحديات اليت واجهتها يف حتضري هذا البحث 
متوفرة  األجنبيةفإهنا باللغة  شحيحة،جع باللغة العربية للجرمية البيئية أو الركن املادي هلا بالتحديد، فإذا كانت هذه املرا

أو املراجع ائية للبيئة بصفة عامة، ز واحلماية اجليت تتحدث عن القانون اجلنائي البيئي ، ما عدا املراجع العامة البنسبة قليلة
 الوصول إىل. هذا الشيء جعلين أبذل جهد مضاعف من أجل فهي متوفرة اليت تتحدث عن قانون البيئة مبختلف فروعه

تب القانون اجلنائي العام من أجل إجراء إضافة إىل االستعانة بك .اخلاصة ببحثي من بني هذه املراجع املواضيع والعناصر
  للمبادئ العامة للركن املادي للجرمية على الركن املادي للجرمية البيئية مطابقةمقارنة بني اجلرمية التقليدية واجلرمية البيئية و 

 ن املادي.للجرمية البيئية فيما يتعلق بالرك االستثنائيةأكرب لتأصيل القواعد  دكلما كان ذلك ممكنا، أو بذل جه

لغة بال تصدركما أن حداثة قانون البيئة بصفة عامة جعل األحباث العلمية يف هذا اجلانب مازالت نسبة كبرية منها 
 كثريا من هذه الكتابات العلمية واكتفيت باملراجع املتاحة باللغة الفرنسية.  ستفادةاالستطع أمل لذلك االجنليزية، 

فقد كنت  للجرمية البيئة يف القانون اجلزائري، التطبيق بالنسبة للركن املاديوألن موضوع حبثنا يتناول إشكاالت 
 هأتيحوقد .  هايتسىن يل دراسة ومناقشة كيفية تعامل القضاء مع حىتهبذا اجلانب،  ةتعلقاملحباجة ماسة لألحكام اجلزائية 

راجعة إىل إجراءات ضوع، وهذه الصعوبة من أجل إثراء املو يل بصعوبة بالغة احلصول على بعض هذه األحكام رغم قلتها 
عاين منها أغلب الباحثني يهذه النقطة السلبية فوعدم استعدادها للتعاون مع الباحثني، القضائية بريوقراطية لإلدارة 

 اجلزائريني.

ويف نفس السياق فمحاولة احلصول على إحصائيات تتعلق باجلرائم البيئية يف خمتلف اجملاالت مل جتد صدى لدى 
سرار وال ميكن إعطاءها، يف حني أن جمرد الدخول إىل موقع الريمي لوزارة العدل الفرنسية جتد األكوهنا من اإلدارة حبجة  

تكبة يف اإلقليم الفرنسي، فمثل هذه العراقيل اإلدارية حتد من قدرات عدد اجلرائم املر  و اإلحصائيات املفصلة لكل نسب
 الباحث يف التأصيل العلمي والتطبيقي للموضوع الذي يبقى يبين على مالحظات واستقراءات عامة.
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 الدراسات السابقة:

 هما حمط اهتمامإن موضوع البيئة الذي كان إىل وقت قريب غري متداول من طرف الباحثني القانونيني أصبح حالي
إىل فتح هذا التخصص يف الدراسات  إضافةالقانونية اليت يطرحها، نظرا خلصوبة املوضوع واإلشكاالت  ،بشكل الفت

 .اجلامعية

مع عدم  ،بصفة عامة ائية للبيئةز اجلوقد تركزت الدراسات العلمية على مستوى الوطين يف هذا اجلانب على احلماية 
 ومن بني هذه الدراسات جند: .بصفة خاصة على حد علميالبيئية وجود دراسة تناولت الركن املادي للجرمية 

جامعة احلاج قدمت أمام رسالة ماجستري بعنوان احلماية اجلنائية للبيئة دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 
حبيث أجري الطالب مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  .حرز اهللادر بن الدكتور عبد الق إشرافحتت  خلضر بباتنة

تناول فيه ضمن موضوعه  واحد وقد خصص الطالب مبحث ،يننظور املالوضعي ملسألة كيفية احلماية اجلنائية للبيئة من 
 .كدراسة وصفية  الركن املادي للجرمية البيئية

جامعة مقدمة أمام وهناك أيضا رسالة ماجستري بعنوان املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن جرمية تلويث البيئة 
 زائيةاملسؤولية اجل إسنادإشكالية  توالذي تناول .حتت إشراف الدكتور نصر الدين األخضري قاصدي مرباح بورقلة

  .الركن املادي هلذه اجلرميةب يتعلقعنصر  ضمنهاحبيث  ،وخصوصيتها للشخص املعنوي يف جمال البيئة

منها احلماية القانونية  ،يف جمال البيئة اهالدكتور  اتباإلضافة إىل دراسات أخرى تتنوع بني رسائل ماجستري وأطروح
والوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف  .حممد خيضر بسكرة جامعة  أمامللبيئة يف إطار التنمية املستدامة مقدمة 

  .باجلزائر جامعة يوسف بن خدة مقدمة أماماجلزائر 

مثل رسالة ماجستري  ،وعلى املستوى اخلارجي هناك كتابات ودراسات تتعلق هبذا اجلانب من بعيد أو من قريب
. وهذا له عالقة مبوضوعنا للجرمية البيئية،هتتم باجلانب اإلجرائي  ،بعنوان احلماية اإلجرائية للبيئة من جامعة املنوفية مبصر

 Sauvegarde de l’environnement et»ي: عليها ه داعتماال ميكن اليتجع ار املأهم فباللغة األجنبية أما 

droit pénal» رافـــــحتت إش Nerac – croisier  Roselyne  وهو عبارة عن جمموعة مقاالت لعدة أساتذة

 فـــــؤلـــمـلل "Le droit répressif de l’environnement"اب ـــوأيضا كت .ائي البيئيــتتعلق بالقانون اجلن
Dominique Guihal ، تعرض من خالله ملختلف أنواع اجلرائم البيئية بالتفصيل مع شرح أركاهنا ومنها الركن املادي

 لكل جرمية.
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 هدف الدراسة:

. وفقهي وقضائي من جانب تشريعي ،لركن املادي للجرمية البيئيةا التفصيل يفهتدف الدراسة من خالل عنواهنا إىل 
لباقي اجلرائم، فمحل التجرمي هنا هي مقارنة بالركن املادي  هذا الركنمع إبراز اخلصوصيات واملميزات اليت يتصف هبا 

مث من جهة أخرى هتدف الدراسة إىل  .من حيث الدراسة القانونية خصوصية واتساع وتعقيدمن  حتملهما البيئة بكل 
 اكتشافتشخيص وحتليل اإلشكاالت القانونية اليت تعيق التطبيق الفعال للركن املادي للجرمية البيئية، من حيث حماولة 

 والتكييف القانوين الصحيح هلا.  وإثباهتاعناصره 

 إشكالية البحث:

على البيئة عن طريق قياس الصعوبات و  االعتداءمدى فعالية تجريم  ماحول  تمتحور إشكالية البحث 
على  عتداءباالمبعىن أننا أمام جرمية تتعلق  .؟المعوقات المتعلقة بالركن المادي للجريمة البيئية عند التطبيق الميداني 

وال أن نتعرض بالشرح والتفصيل لركنها هلا مميزات وخصوصيات ختتلف كثريا عن اجلرمية التقليدية، لذلك ال بد لنا أ ،البيئة
يرجع يف أحد أسبابه إىل إشكاالت قانونية  التجرمي البيئي، مث انطالقا من فرضية أن عدم فعالية هاملادي، وإبراز خصوصيات

حلول  اححماولة اقرت و وبالتايل التعرض هلذه اإلشكاالت  .يف التطبيق امليداين تطرح على مستوى الركن املادي للجرمية البيئية
البيئة كمجال للحماية يستلزم وضع مفاهيم وآليات للبيئة. ألن  زائيةيف تفعيل احلماية اجليف هذا اجلانب قد تسهم 

 تشريعية وقضائية متميزة لتطبيق أكثر فعالية للركن املادي هلذه اجلرمية.

 ومن بني األسئلة الفرعية اليت حياول البحث اإلجابة عنها:

 املادي؟كإطار للركن   اجلرمية البيئةما هو مفهوم  *

 ؟ومميزاهتااجلرمية البيئية أنواع ما هي  *

 .؟ طبيعة عناصر الركن املادي للجرمية البيئية وخصائصه *

 اجلرمية؟الركن املادي هلذه  والتشريع معكيفية تعامل القضاء  *

 المنهج المتبع:

التحليلي يف الغالب، بغية حتليل ومناقشة النصوص التجرميية البيئة الوصفي يف دراستنا هذه على املنهج  وقد اعتمدنا
باملنهج  االستعانةمتت  اثانية. كمواألحكام القضائية املتعلقة باملوضوع بدرجة  الفقهية،بدرجة أوىل. مث لتحليل اآلراء 

وقد  وال سيما يف فرنسا وكندا. ألجنبيةااملقارن يف بعض األحيان، ألجل اإلطالع على خمتلف أوجه املوضوع يف القوانني 
  متت دراستها، دون أن يرقى ذلك إىل منهج دراسة احلالة. والنماذج اليتعلى بعض األمثلة  اعتمدنا
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 الخطة:

 ،مناقشتها وفق خطة ثالثية تعتمد على ثالث فصولاألمر  يستلزموفقا للمنهجية السابقة إشكالية البحث  ملعاجلة
إلطار املفاهيمي للجرمية البيئية، الذي ارتأينا أن ندرجه كتوطئة ل خصصأما الفصل األول فف .يف كل فصل ثالث مباحث

املفاهيم  من حيثوإمنا جرمية بيئية ختتلف بصفة كبرية  ،فنحن لسنا أمام جرمية تقليدية كالقتل أو السرقة مثال .ملوضعنا
مث يأيت الفصل  .أمر مهم جدا ألجل فهم الركن املادي هلذه اجلرمية ذافه ستخدمة.امل وجمال احلماية واآلليات القانونية

 إبراز اخلصوصية القانونية هلذه العناصر، مع ،البيئية بالتفصيل الثاين الذي يعاجل العناصر الثالث للركن املادي للجرمية
الثالث على ضوء خصوصية عناصر الركن املادي  الفصليف و  املبادئ العامة للركن املادي على جمال البيئة. طابقةوذلك مب

، مع اليت حالت دون التطبيق الفعال هلذا الركن على مستوى التشريع والقضاء القانونيةشكاالت اإل طرحللجرمية البيئية، ن
 حلول قانونية هلذه اإلشكاالت.إعطاء حماولة 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 الفصل األول:
اإلطار المفاهيمي  

 للجريمة البيئة
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بل هي  فقط،مرياث تارخيي ليس ملكا للقائمني فيها اآلن تراث حضاري و  فهي اجملتمع، البيئة قيمة أساسية يفتعترب   
اإلنسان اليت أدت إىل إتالف البيئة بشكل يصعب إصالح ما مت إفساده يف   ونظرا ألنانية. 1ملك لألجيال القادمة أيضا

وغابات وحيوانات حبيث مست كل عناصرها من ماء وهواء يها. عل تعتداءاالاتنوع تعدد و ل نظرا األحيانكثري من 
 إىل اإلرهاب البيئي. وتارخيية ووصوال ونباتات وممتلكات ثقافية

بضرورة إدراج البيئة كقيمة  واملؤمترات الدولية تفاقياتاال خمتلفونصت  ،لذلك نادى العديد من فقهاء القانون  
يف توصيات  وما جاء. 2حول اجلرائم ضد البيئة 1994جانريو سنة  ر ريو ديمنها مؤمت .أساسية يف قانون العقوبات

الذي أكد على ضرورة مراجعة قواعد املسؤولية اجلنائية ليمتد لكل من  .3املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي
من  21لقانون اجلنائي يف بداية القرن محاية البيئة بواسطة ا وبالتايل أصبحتعلى البيئة.  عتداءااليسهم بأية صورة يف 

ذا هبالكل معين  فأضحى ،واملوارد الطبيعيةاحلقيقي مرتبط مبعيار محاية اإلنسان للبيئة  وأصبح التقدم .األساسيةالرهانات 
أسباب عديدة  ولعل هناك  ونتائج عاملية.أبعاد  ذو مشكل فحسب، بلالذي مل يعد مشكل حملي أو إقليمي  التدهور

ضمن  طرف خمتلف الدول وتبنيه منإىل التوجه حنو "التجرمي البيئي" كمصطلح حديث على أسرة القانون.  ع أدتودواف
 خمتلف عناصر البيئة.اليت متس اليت أصبحت تزخر مبثل هذه النصوص التجرميية ، التشريعية امنظومته

وهو لقانون اجلنائي التقليدي لسبب رئيسي ا واختالفه عن هاجلنائي للبيئة يكتشف بكل وضوح متيز  والدارس للقانون  
موضوع احلماية هنا هي البيئة بكل ما ميثله هذا املصطلح من اختالف جذري عن موضوع احلماية يف القانون اجلنائي  أن

مفهوم وخصائص دراسة يتم ب(. لذلك التطرق ملثل هذا املوضوع وممتلكاتهاإلنسان الذي يركز يف معظمه على التقليدي )
حتدد  واإلطار الذيأن اجلرمية البيئية كمصطلح جديد هلا مفهومها القانوين  (. كمانون اجلنائي للبيئة )املبحث األولالقا

وأخري ال بد من دراسة جمال  )املبحث الثاين(. وأنواعها ن اجلرائممهذا النوع ومميزات  لألركانفيه من خالل التطرق 
 (.لف عناصرها )املبحث الثالثاحلماية اجلنائية املتمثل يف البيئة مبخت

 
 

                                                           

 www.estlaws.comبدون سنة نشر.  مصر. املسؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة )مقالة إلكرتونية(. العزيز. إشكاليةأسامة عبد   -1
 .86ص  .2012 .الثقافة. األردندار  الطبعة األوىل. التشريعية يف محاية البيئة دراسة مقارنة. الفيل. املنهجيةلى عدنان ع -2
 . 1993اهرة. دار النهضة العربية. الق .) اجلنائيالسادس للقانون  بالبيئة( املؤمتراجلمعية املصرية للقانون اجلنائي. مشكالت املسؤولية اجلنائية يف جمال اإلضرار  - 3
 .584 ص
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 المبحث األول: القانون الجنائي البيئي
إن دراسة موضوع القانون اجلنائي البيئي تعترب من الصعوبة مبكان أن تلم بكل جوانبه بتسلسل دقيق كما هو احلال يف 

افع اليت أدت برجال القانون طرق للدو الت لذلك يستوجب أوال .خمتلف فروع القانون التقليدية نظرا حلداثة هذا القانون
يف هذا  مهمةالتعرض أيضا لنقطة  مث (.على البيئة بصورها املختلفة )املطلب األول عتداءاتلاللتبين النهج التجرميي 

وقانون )املطلب الثاين(. كما أن القانون اجلنائي للبيئة بصفة خاصة  اجلنائي للبيئة وفلسفة القانون وهي مفهوماملوضوع 
  .بد من الوقوف عندها )املطلب الثالث( ومنفردة الفة عامة يتميز خبصائص كثرية بص البيئة

 التجريم البيئي. األول: دوافعالمطلب 
 البيئية. االعتباراتأوال: 

، فالبيئة تعترب اليوم قيمة 21إن محاية البيئة بواسطة القانون اجلنائي أصبحت اليوم من الرهانات الرئيسية للقرن  
إال أن السؤال  .وليدة اليومليست على البيئة مبختلف صورها  عتداءاتاالرغم أن . و 1احلياة واحلرية وامللكية أساسية كقيم

هو أن متغريات كثرية  اإلجرامية؟ واجلواب هناجترم هذه األفعال منذ القدم مثل بقية األفعال مل الذي يطرح ملاذا إذن 
جعلت رجال القانون ينتهجون اجلانب الردعي يف سبيل محاية  21 لقرنوبداية ايف هناية القرن املاضي  ومتسارعة حدثت

 البيئة.
 ،أضرارها عرب الزمن واستمرار إنتاجنطاقها املكاين  ومدى اتساع ،فجسامة اآلثار الناجتة عن انتهاك الوسط البيئي  

 .وتظهر للعيانعلتها تطفو على السطح جهي اليت  ،الثانيةاحلية بالدرجة  وباقي الكائناتبالنسبة لإلنسان بالدرجة األوىل 
أظهرت اآلثار اخلطرية ملثل هذه األفعال. مما زاد يف الوعي البيئي  والتكنولوجي واألحباث اليتالتقدم العلمي  وهذا بسبب

ال  سواء كان ذلك عمدا أو إمهاالفيه وسامة فتلويث جمرى هنري بإلقاء مواد خطرة  .القانون ومنهم رجاللدى اجملتمع 
 النهربل العربة بالنتيجة الكارثية اليت يسببها مثل هذا الفعل سواء بالنسبة للكائنات احلية احليوانية أو النباتية حول  ،همي

وكمثال على ذلك بالنسبة لإلنسان على نطاق واسع كحدوث حاالت تسمم مجاعية جراء استعمال مياه هذا النهر.  أو
تلوث واد "بوحشيشة" بالقالة جراء تسرب املياه القذرة من قرية عن  10/06/2013النهار بتاريخ  يوميةأوردته ما 

"ألفرين" اليت تنعدم هبا شبكات الصرف الصحي، أدى إىل تلويث حبرية "أوبري" حيث أن هذا الوادي يصب فيها 
                                                           

1- Daniel Borrillo. Droit répressif de l’environnement et délinquance écologique (Doc-électronique). 

 « www.etudier.com »  
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اليت شهدت اك حتتوي على أجود أنواع األمس فهي .البحرية إحدى أهم احملميات البيئية يف اجلزائر تعد هذهو مباشرة. 
أمام صمت السلطات احمللية. فمثل هذه األحداث  حدث وكل هذا جراء هذا التلوث. تناقص كبري يف أعدادها

وبصفة مما يستدعي فعال  .عرب كامل الرتاب اجلزائري وبشكل الفتأصبحت تطالعنا هبا اجلرائد يوميا  والكوارث البيئية
 مسؤوليتهمن جهة أخرى عربة لكل شخص يف حتمل  . وتكوناألفعاله تدخل القانون اجلنائي لردع مثل هذ مستعجلة

 اإلقدام على أي تصرف من هذا القبيل.  جراءاجلزائية 
قيمة مشرتكة بني أفراد اجملتمع بالنسبة لألجيال  تعترب هاكما أن ظهور مفهوم "امللكية املشرتكة" لعناصر البيئة جعل   

الذي أدى  الشيءمن جهة أخرى، املستقبلية احلاضرة و  اف بني األجيالمبدأ اإلنصأساس  علىو  من جهة،احلاضرة 
 فقطيل احلاضر من اجلشخص ل. فالبيئة أصبحت من خالل هذا املفهوم ليست ملك 1التنمية املستدامة مفهومظهور ل

فس الفرص احلصول على ن املستقبلية كذلك كل احلق يف وإمنا لألجيال حىت ولو كان حيوزها. فيما كما تشاء يتصرف
ألجل حق األجيال فعالية حمليطنا الكروي، و  فالقانون اجلنائي للبيئة يعترب وسيلة قانونية وضعت ألجل محاية أكثر .واملوارد

وتعمي اآلنية تطغى عليه  ولكن مصلحته واملتضرر مستقبال.فاإلنسان مستفيد حاليا 2احلية ومجيع الكائناتاملستقبلية 
 .3عن اخلطر املستقبلي بصريته

كما أن جسامة األضرار البيئية وسعة انتشارها الذي أصبح يهدد اإلنسان بالدرجة األوىل وباقي عناصر البيئة واقع 
فرض نفسه. فالضرر اإليكولوجي يف كثري من األحيان يكون غري قابل لإلصالح أو إعادته حلالته األوىل نظرا خلاصيته 

ذه العناصر ووقايتها. كما أن الرتابط بني الظواهر اإليكولوجية حبيث البيئية، وهذا وحده يعترب دافع قوي حلماية ه
على عنصر من عناصر البيئة ال ميس بذلك العنصر لوحده، بل ينتج عنه أضرار غري مباشرة تتعدى لعناصر  االعتداء

غري أن طول مدة آخر،  اعتداءآثار أكرب بكثري من أي  وينتج مضاعفهنا له مفعول  االعتداء. وبالتايل ففعل 4أخرى
ظهور هذه األضرار للعيان هو الذي يعطي عدم الشعور احلقيقي مبدى خطورة الوضع والنتائج الكارثية اليت سيحدثها 

                                                           

1- Amissi Melchiade Maurirabona. Droit pénal international de l’environnement (article électronique) .2009. 

« www.cerim.ca ».  

2- Saad Moummi. Rapport dans la réunion constitutive du comité sur l’environnement d’AHJUCAF (Doc-

Electronique).Organisation internationale de francophonie. Droit pénal de l’environnement (DPE). Bénin. 

2008. p287. « www.ahjucaf.org »   

 .227املرجع السابق. ص .(مداخلة خالل مؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائيموقف القانون اجلنائي اللييب من مشكالت البيئة ). د صادق اجلهاينأمح - 3
4- Michel Prieure. Droit de l’environnement.4ed. Dalloz. Paris.2001.p868 
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البيئية كانت دافع قوي لرجال القانون لتبين النهج التجرميي هبدف وضع حد  فاالعتباراتهذا الوضع. ألجل كل هذا 
 دمرة. للتدهور البيئي احلاصل ونتائجه امل

 القانونية. االعتباراتثانيا: 
قانونية كانت السبب املباشر الذي أدى باملشرع إىل تبين النهج الردعي يف معاجلة خمتلف صور ال االعتباراتلعل ظهور  

من حقوق اإلنسان  ظهور حقوق اإلنسان البيئية اليت تنتمي إىل اجليل الثالث ومن بينها .البيئةعلى  عتداءاال
يأيت على رأس هذه والدولية. و  الداخليةلقانونية ا وخمتلف النصوصاليت أقرهتا العديد من دساتري العامل "، و "التضامنية

، ستوياتكافة امل  يفاإلنسان حياة ". ألن التدهور البيئي له تأثري سليب مباشر على وسليمةاحلقوق "احلق يف بيئة صحية 
على هذا العنصر احليوي  عتداءاالو  األساسية، رب من حقوق اإلنسانقد تصل إىل حد هتديد وجوده. فاحلق يف املاء يعت

كتفاء الذايت. فالقانون عدم حتقيق اال و    ، مما يؤدي إىل مشكل الندرة*شعةاستنزاف خمزونه بطرق ج أو عن طريق التلويث
عتداء على ارم التعذيب ألنه اجلنائي له عالقة وطيدة حبقوق اإلنسان حبيث جيرم فعل السرقة ألنه اعتداء على امللكية وجي

فألن القانون يعرتف هبا كقيمة  ،عتداء على البيئة واإلضرار هباعندما جيرم أفعال اال أما .حق السالمة اجلسدية لإلنسان
. لذلك يرى األستاذ 1من قيم اجملتمع، بل تفوق أمهيتها معظم القيم األخرى ألن اإلضرار هبا ميس اجملتمع ككل

"Michel Prieur "وتعطى هلا الشخصية القانونية لكي تستفيد  عرفت   نأن عناصر البيئة اليت تعترب الضحية جيب أ
 قـــــح ةحبامن احلماية الفعالة، وتصبح بالتايل هذه العناصر ص

(Sujet du droit) يرى حبيث  .2وليس موضوع حق فقطmartin-G أن االعرتاف باحلق الشخصـــي 

(Droit subjectif) عطي احلق لكل شخص يف محاية املمتــلـكـــات البــــيـــئيــةللبيئة ي  

 (biens-environnement)  ،ويسمح للمهتمني بالبيئة أن تكون هلم الصالحيات حبمايتها بطريقة مستقلة ،
 .3مما يؤدي حلماية فعالة لعناصر البيئة

                                                           

مليون لرت من املاء الذي  20حيث كل حفر حيتاج إىل حوايل ( Gaz de Schiste) ل استخراج الغاز الصخريستعمل املاء بكميات هائلة من أجي مثالف -*
                         . األرض ألف ساكن. إضافة إىل أن املاء املستعمل مليء باملواد املشعة يتم دفنه يف باطن 100أكثر من  ستهالكالفي كي

 .110ص اجلديدة. اإلسكندرية. اجلامعة  (. دار)النظام القانوين للحماية البيئيةإبراهيم. األمن البيئي  طارق-1
2- Michel Prieur. Op.cit. p869. 

3 - Idem. 
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 دعوىفال دافع آخر. محاية البيئة بشكل فعالعلى  وعدم قدرتهضعف أداء القانون املدين يف هذا اجلانب  يعدكما    
تعدد املتضررين، مما يصعب  جند وخاصة التلوثعادة من طرف ضحية حمددة بذاهتا. لكن يف جمال البيئة  ترفعاملدنية 

جيعل  والوعي البيئياملتمثل يف نقص احلس  جتماعياالأن العامل  كما  مشرتك.واحد إثبات أن الضرر كان  على شخص
يأخذوهنا على حممل اجلد. فالفاعل يرى أن فعله يدخل يف ال سؤولية املدنية سواء مرتكب الضرر أو املتضرر أطراف امل

بينما  املدنية.أن الضرر ال يستدعي حتريك دعوى املسؤولية  واملتضرر يرى .يف ذلك وبالتايل يستمرإطار النشاط العادي 
الفاعل يتوقف عن ارتكاب الفعل جملرد وجود أن  الدعوى، كمالة عن حتريك فالنيابة العامة هي املسؤو  زائيةيف املسؤولية اجل

خبطورة الفعل الذي يرتكبه. إضافة إىل أن املسؤولية املدنية ال تلزم الفاعل سوى بتعويض  هردع رغم عدم اقتناعه ووعي
مث تقام عليه املسؤولية فيه أو ينقله أو يتاجر  نقراضلالحيوان معرض  يقتل كمن  فعله.مقدار الضرر مع استفادته من 

 وال حىتهذا ال يتماشى مع خصوصية عناصر البيئة اليت إن مت إتالفها فإهنا ال تستفيد من التعويض املايل ف. 1املدنية
قوة  وذلك يتطلب عن العدول الفاعلإقناع  :رج عن صورتنيخيمعاجلة األمر ال فلذلك  إصالح الضرر بعد فوات األوان.

طريق قانون  وإجباره عنالطبيعة القسرية اليت متنع اإلنسان من ارتكاب فعله  أو اآلخر.الطرف  ة منواستجاباإلقناع 
 . 2اإلقناع إىل إقناع القوة""قوة من  وبالتايل نتحول ،العقوبات

اء يفعل ما يش ويستطيع أنكما أن الفاعل يف املسؤولية املدنية عادة ما يتحجج حبقه يف التصرف يف ملكيته اخلاصة. 
ستطيع لوحدها أن حترك تمادام مل يتسبب بضرر للغري. لكن هذه العناصر البيئية اليت تدخل يف نطاق ملكيته اخلاصة ال 

عندما يقوم شخص بإمهال بستان بأكمله مبا حيويه من  فمثال .اخللل وهنا يكمنالدعوى املدنية ملا أصاهبا من ضرر 
فهوم امللكية اخلاصة إىل امللكية م من لاتقاالنبينما  .يتعرض للمسؤولية املدنيةيؤدي إىل إتالفه فقد ال  ونباتات مماأشجار 

حتريك الدعوى  يفللنيابة العامة يعطي احلق خاضعة مللكية الفاعل احلقيقي،  ولو كانتاملشرتكة هلذه العناصر حىت 
ل مسألة اإلستخالف يف األرض. فما ويف الشريعة اإلسالمية جتد هذه الفكرة صدى هلا من خال .ومعاقبة اجلاينالعمومية 

ميلكه اإلنسان من عناصر البيئة إمنا هو بغرض حتقيق النفع لنفسه وللصاحل العام، وأي تفريط أو اضرار هبذه املمتلكات 
 وجل. عز . فاإلنسان هو جمرد مستخلف يف األرض واملالك احلقيقي هو اهللهميكن للحاكم أن يسأله عن

                                                           

1-Michel G.Faure. La protection de l’environnement par le droit pénal (une perspective économique) Art 

dans Acteurs et outils du droit de l’environnement S/D de Benoit Jadot. Belgique. 2010. P139. 
 .228ص  .رجع سابقم أمحد صادق اجلهاين. - 2
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 والنصوص القانونية لالتفاقياتالذي يقع على الدول بضرورة احرتام أكثر  لتزاماالأيضا نية االعتبارات القانو  منو  
جئنا للقانون اجلنائي الدويل، فإن هذا  وخاصة إذاالقانون الدويل مبين على الرضائية  وإن كانالدولية يف هذا اجملال. فحىت 

بينها  البيئية. منالنهج الردعي يف التعامل مع املسائل  دولية اليت حتث األطراف على تبين معاهداتال مينع من وجود 
حول التجارة الدولية لألنواع  1973سنة  ومعاهدة واشنطنحول الوقاية من تلوث السفن،  1973معاهدة لندن سنة 

، 1982ديسمرب  25املؤرخ يف  498-82اليت انظمت إليها اجلزائر مبوجب مرسوم  نقراضلال والنباتية املعرضةاحليوانية 
من معاهدة بازل الدولية  3ف  4. فاملادة حيث حددت للدول إجراءات اعتربت توجيهات جنائية للتشريع الداخلي

املؤرخ  158-98حول التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها، اليت انظمت إليها اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي 
جتار غري املشروع لنفايات اخلطرة ونفايات األخرى فعال حتث الدول األطراف على اعتبار اإل 1998ماي  16يف 

 .  إجراميا
أدت بالدول إىل  ،لفعالية أكرب حلماية البيئة ةضرور  يعد ذيعوملة قانون البيئة ال حنو االجتاهكما أنه من جهة أخرى   

 وخاصة دولة يف هذا اجملال بالدول األخرى اليت قطعت أشواط كبري  اقتداءتبين النهج اجلنائي يف تشريعاهتا الداخلية 
عن الربملان األوريب حول محاية البيئة بواسطة  2008سنة  99حيث صدرت التعليمة األوروبية رقم  .اجملموعة األوروبية

 البيئي.واليت نصت على توجيهات عديدة ختص التجرمي  .*القانون اجلنائي

 .قتصاديةالا االعتباراتثالثا: 
من موارد طبيعية  ،االقتصاديعملية اإلنتاج  يفأمهيتها و  أنواعهالعناصر البيئة مبختلف  ةقتصادياالإن تزايد األمهية 

 .عليها من جهة أخرى من طرف اإلنسان عتداءاالو  ،د احلاجة إىل هذه العناصر من جهة. نظرا لتزايونباتية وأنواع حيوانية
. فهناك من يعرف الوسط 1محايته وبالتايل جيب؟، يعترب ماال مملوك للجميع هل أدى إىل ظهور إشكالية الوسط البيئي 

اليت تعطي  قتصاديةاالهذه القيمة ف. 2أيضا لألجيال القادمة وهو ملكعتباره ماال مملوك لكل مواطن يف الدولة باالبيئي 
نظرا ألمهيتها  يةزائو اآلثار عنيت باحلماية اجلأ. فاملواقع األثرية زائيةمحاية ج ومن مثللبيئة جتعلها حمل محاية قانونية 

                                                           

 اخلطرية لنصوص القانون األوريب املتعلقة بالبيئة. االنتهاكاتاملادة العاشرة من هذه التعليمة تلزم الدول األعضاء يف تشريعاهتا مبعاقبة   - *
 .35. مرجع سابق. ص 2006معية املصرية للقانون اجلنائي سنة املؤمتر السادس للج  -1
 .101ص  . نفس املرجع.2006خالل املؤمتر السادس املؤمتر للجمعية املصرية للقانون اجلنائي سنة  جنم. مداخلةحممد صبحي  -2
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. ابالغ اهتماماجيعل الدولة توليها  ةسياحال بفعلاملوارد املالية اليت تدرها هذه املواقع ألن . *بيئيةال هاأكثر من قتصاديةاال
بل جيب عليه  ،حتقيق اإلنتاج فقط هدفه ليس منشأة مصنفةصاحب ل بالنسبة زائيةالفقه أساس املسؤولية اجل فحسب

املفهوم اجلديد لالقتصاد يف ظل تطبيق مبدأ التنمية املستدامة  هووهذا  .1سط الذي ميارس فيه نشاطهااللتزام حبماية الو 
 عملية اإلنتاج. واالجتماعي يفالبعد البيئي  وضرورة مراعاة

ففي حالة كون الفائدة  .التكلفة"»وهي جيب أخذه بعني االعتبار  قتصادياالمهم جدا يف اجلانب  عاملهناك و 
كتسبات هلا قيمة معتربة مقارنة مب ال تكون اجلزائيةالبيئية، فإن الغرامات  عتباراتاالللملوث أكرب بكثري من  ةقتصادياال

. فإذا  2السالبة للحرية وتطبيق العقوباتامللوث مما يفقدها دورها املنتظر. لذلك حنن دائما يف حاجة إىل القانون اجلنائي 
يف  تتمثل يقوم بعملية حسابية قتصادياالفاملتعامل  ،البيئيةمعدل اجلرمية  كان هدف القانون اجلنائي البيئي هو خفض

. لكن هناك والعكس صحيححالة كون الغرامات املطبقة أكرب من الفائدة االقتصادية فإنه يعدل عن القيام هبذا النشاط 
رمية. فمثال إذا كان الشخص اجل واحتمال اكتشافالغرامة اجلزائية  ومها مقدارعاملني يتحكمان يف حساب هذا الفرق 

 ،دج10000 والعقوبة هي %50هو  واحتمال العقوبة %10اجلرمية هو  اكتشافواحتمال دج،  2000يستفيد من 
دج( أقل من  500) العقوبةبالتايل جند أن مقدار و  ،دج 10000x10% x 50%=500فإنه بعملية حسابية 

. لذلك حنن حباجة إىل مضاعفة العقوبة حىت يف 3اجلرمية تكابر االشخص إىل  ددج( فيعم 2000) قتصاديةاالالفائدة 
من أجل أن يكون  وبشرية مؤهلةإمكانيات مادية  وضرورة توفراجلرمية نظرا لصعوبة ذلك  كتشافا  حتمالا فاضاخنظل 

انب ألنه يف اجل .doxe HarringtonPara"»هارينغتون يعرف مبفارقة  وهو ماأكرب للتشريع البيئي،  حرتاماهناك 
 .الكائنات احليةو  الصحةو لقيم الكالسيكية مثل امللكية للمنفعة املادية أكرب من ا عتبارااالقتصادي هناك 

                                                           

اء املكتشفة أو بيعها باألشي ماية الرتاث الثقايف اليت تعاقب بعدم التصريححب املتعلق 1998جويلية  15املؤرخ يف  04-08من قانون  95واملادة  2فقرة  94أنظر املادة  - *
 ، حيث2007مارس  01املؤرخ يف  02-07 واملتمم بالقانوناملتعلق باملناجم املعدل  2001جويلية  03املؤرخ يف  10-01من قانون  189 وكذلك املادة .أو إخفاءها

 الدولية. االتفاقياتمي بالقانون أو يعاقب كل من مارس نشاطا منجميا يف مكان حم

1 - Michel Prieur. Op.cit. p 848. 

2 -Michel G.Faure. Op.cit. p141. 

3 -  Ibid. p143. 

 -لتشريع  مفارقة هارينغتون " كلما كان احتمال اكتشاف الجريمة منخفض، والعقوبة الصادرة من المحكمة مرتفعة القيمة، كلما كان هناك احترام أكبر

 يئي".الب
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                                                                                    المطلب الثاني: مفهوم القانون الجنائي البيئي.

 ائي البيئي.أوال: تعريف القانون الجن
واألشخاص  أن التعاريف اليت تعطى ملختلف القوانني تعترب أمر مهم للغاية من أجل حتديد جمال تطبيقه ال شك  

فأمهية التعريف تصبح أكرب، ألن األمر يتعلق حبريات  نائيقانون اجلالأمام  وعندما نكون .بذلك القانون املخاطبون
 حسب املقاربة اليت ينطلق منها.  وتعددت كل التعاريف وقد اختلفت. وسالمتهماألشخاص 

املتسبب يف  وتعاقب اإلنسانجمموعة النصوص الردعية اليت جترم "فهناك من عرف القانون اجلنائي البيئي على أنه  
.  من خالل هذه التعريف ميكن أن نستنتج أن هذا 1يعيش فيه" والبيولوجي الذيالتدهور احلاصل يف الوسط الفيزيائي 

أي أن  .قواعد ذو طبيعة مدنية فقط وليس جمردأمام قانون جزائي  وبالتايل فنحن ،ردعيةون حيتوي على نصوص القان
 ويعاقب عليها ،(خمالفة ،جنحة ،جنايةنصوص تعترب جرائم مبختلف أنواعها )هذه المرتكب مثل هذه األفعال الوارد يف 

 املتعلق حبماية الساحل 2002فيفري  12املؤرخ يف  02-02من قانون  40القانون بعقوبات حمددة. فمثال جند املادة 
مواد من  ستخراجالكل من خالف مضمون الرخص املمنوحة ل وغرامة ماليةاحلبس عقوبة تنص على  وتثمينه، اليت

، بطبيعة احلال شخصهذه اجلرائم هو ال رتكابابإجراء دراسة التأثري على البيئة. كما أن املعين  واليت تستلزمالشاطئ 
عليه أحكام  وهنا تقع .فمن غري املعقول معاقبة حيوان مثال يقوم بانتهاك البيئة إال إذا كان خيضع لسلطة شخص ما

يئة مبختلف أنواعها املسؤولية التقصريية عن حارس احليوان. أما جمال احلماية املقصود يف هذا التعريف فهي عناصر الب
مثل النباتات واحليوانات واملاء واهلواء.  والعناصر احليوية، واآلثارية مثل البنايات البيولوجية. أي العناصر املادالفيزيائية و 

صر بدقة واستحالة حصرها  لكن البيئة هنا مبختلف عناصرها تطرح إشكاليات قانونية كبرية نظرا لصعوبة حتديد هذه العناو 
التعريف جاء فيه الوسط الذي هذا ذلك فإن دى ارتباطها باملصلحة العامة للمجتمع أم ال. لمبمن جهة أخرى كلها. و 

يعيش فيه اإلنسان فقط، أي مبفهوم املخالفة أن الوسط الذي ال يعيش فيه اإلنسان إذا مت انتهاكه فإنه ال يعاقب عليه. 
انون رد يف قألن التعامل مع البيئة كمجال للحماية خيتلف متاما عن املفهوم الوا ،التعريفهذا نقص يف قصور و  وهذا يعترب

لبيئة يف التعريف بصورة جمردة، ممتلكاته. لذلك البد أن يأيت لفظ االعقوبات التقليدي والذي ينحصر يف محاية اإلنسان و 
 لبيئية بصفة عامة.ل زائيةعدم ربطه باإلنسان لكي تشمل احلماية اجلو 

                                                           

1- S/D de Rose Lyne Nérac-Croisier. Sauvegarde de l’environnement et droit pénal. L’Harmattan. 

France.2005. p17. 
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على البيئة، خاصة  عتداءاتاالرم للقانون اجلنائي البيئي هو "أنه من فروع قانون العقوبات جي من التعاريف أيضاو   
 ويذهب "وسطه الطبيعي. فهو يف هذا االجتاه له خاصية اجتماعيةيشارك يف محاية مصاحل اجملتمع و  بالتايلملوارد الطبيعية. و ا

 جتاهاتاالالقانون اجلنائي البيئي بأنه فرع من فروع قانون العقوبات بينما الفقه مازال يتجاذب  عتباراهذا التعريف إىل 
القانون مبختلف أركانه  وآليات هذابني من يقول بأنه فرع من فروع قانون العقوبات نظرا ألنه يستخدم ميكانيزمات 

مستقل بذاته عن قانون قانون هناك من يرى بأن القانون اجلنائي البيئي يعترب و  .(والشرعي واملعنوي)الركن املادي 
يربز التعريف أن من أهم العناصر اليت يركز القانون على و  له الحقا. قما سنتطر . وهو له خصائص متيزه عنهالعقوبات و 

هناك موارد  أنالسيما  .أيضا لقيمتها االقتصاديةيتها القصوى يف استمرار احلياة و املوارد الطبيعية، نظرا ألمه هيمحايتها 
املشرع ف)، املستقبلية اضرة وحىتاحلطبيعية غري متجددة البد من محايتها لتحقيق فرص عيش متكافئة بالنسبة لألجيال 

قانون احملروقات منها قانون املتعلق باملياه و املوارد الطبيعية  جنائيا اليت حتمياخلاصة العديد من القوانني أصدر اجلزائري 
 .وقانون املناجم(

للقاعدة الدستورية  حماولة من السلطة العمومية إلعطاء شكل قانوين "هناك من يعترب أن القانون اجلنائي للبيئة هوو  
أجل محاية أكثر فعالية لنوعية حميطنا، ألجل  أنه وسيلة قانونية وضعت منو  .نظيفةعلقة حبق اإلنسان يف بيئة صحية و املت

بالتايل فالقانون اجلنائي البيئي يعترب آلية قانونية للتمكني من حق . و 1"مجيع الكائنات احليةو  حق األجيال املستقبلية
اجلزائر مل تكرس بعد هذا لكن ألسف  الدساتري عرب العاملو  الدولية البيئية تفاقياتاالالعديد من  دستوري مكرس يف

يعطي فعالية أكرب للحماية البيئية و  ،ميتد هذا احلق حىت لألجيال املستقبليةو  هو متتع اإلنسان ببيئة صحية ونظيفةو  ،احلق
ن البيئية قد تكون من طرف اإلنسان كفرد مستقل، أو م نتهاكاتاالجتدر اإلشارة إىل أن  كما  .عناصرهامبختلف 

 مؤسسات.أشخاص معنوية ممثلة يف شركات و 
تعاقب الشخص الردعية اليت جترم و القانونية القواعد  جمموعة» :بأنهميكن إعطاء تعريف للقانون اجلنائي البيئي  إذن

 املتسبب يف انتهاك البيئة مبختلف عناصرها".
 :2ائي للبيئة يف هذا اجملال له عدة وظائف أساسية منهاهبذا فالقانون اجلنو  

 حياة اجملتمع.ة ومن مث املصلحة العامة و جترمي السلوكات اخلطرية اليت تضر بالبيئوهي معاقبة و  :وظيفة ردعية

                                                           

1- SAAD Moummi . op. cit. p287. 

2- JEROME LASSERRE Capdeville. Le droit pénal de l’environnement : un droit encore a l’apparence 

redoutable. Art dans sauvegarde de l’environnement et droit pénal. Op . Cit. p207. 
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جلة التدهور وذلك مبعا .هي احلد من احلرية املطلقة يف التعامل مع البيئة يف مقابل محاية احلقوق البيئيةو  :وقائيةوظيفة 
ئجها أو ألن هناك من األفعال مثل التلوث اليت يرتاخى حصول نتا .لألفعال املتسببة فيه قبل وقوعها التصديالبيئي و 

هذا أسلوب و  أم ال بالتايل إتيان هذه األفعال يعترب جرمية بغض النظر عن حصول النتيجةاكتشافها إىل وقت آخر، و 
  له دور وقائي بالنسبة للردع العام ودور عالجي يف الردع اخلاص.بالتايل الوقاية. فيكونفعال جدا يف 

 واحدالدائرة هنا للحديث عن البيئة ككيان  األساسية لتتسع االجتماعيةيعرب عن القيم  : حبيثاجتماعيةوظيفة 
أخرى أن هذه  . مث من جهةةبالتايل تتوحد كل جمتمعات العامل يف احلفاظ على هذه القيمو . مرتابط عرب العامل بأسره

العناصر املختلفة اليت تستفيد من هذه باقي الكائنات احلية و  اجملتمع، يفالقيم تتوسع لتشمل إضافة إىل اإلنسان كفرد 
 مهمة أكرب من قيمة اإلنسان كفرد أو ممتلكاته فقط.لذا تصبح البيئة قيمة أساسية و  .احلماية

                                                            .البيئيالقانون الجنائي  ثانيا: فلسفة

العديد من  فهناك ي وخلفياته.بيئالفلسفة القانون اجلنائي مفهوم هذا القانون جيرنا للتطرق لإن احلديث عن 
ون ما هي غاية القانمث  ؟بيئيمنها: هل هذا القانون وضع ألجل البيئة أم قانون اليت تطرح يف هذا اجلانب التساؤالت 

أم أمام قانون بيئي جنائي مستقل متاما  اجلنائي،أمام قانون جنائي بيئي أي فرع من فروع القانون  حننوهل  ؟للبيئةاجلنائي 
 التقليدي؟نفسها يف القانون  القيم املقصودة باحلماية يف البيئة هي منظومةوهل  ؟اجلنائيعن القانون 

حتقيق و  ،القانوند أمر يف غاية األمهية لتحديد الوجهة احلقيقية هلذا الفرع من محاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت يعف
 فقط من أجل اإلنشاء. ئهخمتلفة أدت إىل إنشا اراتعتبا ورهظليس جمرد و  .فعالية أكثر يف األداء

ا مستحدثة أمام قضايألننا  .قل عن القانون اجلنائي الكالسيكيتتم عرب قانون مست زائيافهناك من يرى أن محاية البيئة ج
تقنية غري حمسومة من الناحية العلمية يف غالب  ذو طبيعةجرائم معقدة  أمامو  .التطور العلميأفرزهتا التكنولوجيا و 

بشرية خمتلف متاما عن نظريهتا يف القانون اجلنائي و  ووسائل ماديةاألحيان، مما يستدعي التعامل معها بآليات 
جتار هبا تتطلب أساسا وسائل خاصة جدا ملعرفة مدى اإلاد مواد خطرية أو مشعة ونقلها و ة استري الكالسيكي. فمثال جرمي
مث تتطلب خمتصني تقنيني على أعلى مستوى يستعني هبم املشرع أو القاضي لتحديد طبيعة  .خطورة املادة من عدمها

 . هذه املواد
فبعد احلديث عن قيم الشرف وامللكية اخلاصة وما  ،ائياجلنالقيم تتغري عند احلديث عن القانون البيئي ن املفاهيم و إ مث

 انية سة لإلنـــة العامـمفهوم املصلح انتقلنا إىل احلديث عن .ممتلكاتهيرتبط باإلنسان و 
(L’intérêt générale de l’humanité)،  ة ــــانيـة لإلنســركتــة املشــيــامللكو 
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(le patrimoine commun de l’humanité). املصلحة العامة لإلنسانية تعين أن محاية البيئة  هومففم
بالتايل فاحللول القانونية ترتكز أساسا على الوعي هبذه ه احلماية. و هتم اإلنسانية مجعاء، حبيث تكون مسؤولة عن هذ

فظة على احملاإحالل السالم والتنمية املستدامة و و عدة مفاهيم منها: احرتام حقوق اإلنسان،  تضماملصلحة العامة اليت 
يطبق بالتايل التسيري املشرتك هلذا شر، و من طرف كافة الب البيئة متالكاأما مفهوم امللكية املشرتكة لإلنسانية فهو  .1البيئة

. فمثال 2بل تتعداها إىل امللكية الدولية ،فحسبهي ال ختضع للملكية الوطنية على قاعدة اإلنصاف. و  الشيء اململوك
مل يعد مهمة الدولة اليت يتواجد هبا هذا النوع فقط بل يتعداه إىل كافة  نقراضاالعرض خلطر محاية نوع من األحياء امل

وبالتايل انتقلنا من قانون جنائي   .الذي أصبح قضية عاملية حيوان الباندا يف الصنيمع حاصل كما هو اجملتمع الدويل،  
ى املخاطر واملسؤولية املشرتكة، مما يضطرنا إىل إعادة كالسيكي يعتمد على املسؤولية الفردية، إىل قانون جنائي يرتكز عل

 .3النظر يف بعض املبادئ العامة
يف حتديد ما إذا كنا أمام  واسعة صالحياتى كما أن القانون البيئي اجلنائي يرتبط ارتباطا وثيقا باإلدارة اليت تعط

لة يعاقب الفاعل على أساس انتهاك معايري بالتايل فالقاضي اجلنائي يف هذه احلاانتهاك مصلحة إيكولوجية أم ال، و 
عل وقوع اجلرمية قانونا واليت جت ،اجلنائية البيئيةتنص عليه العديد من النصوص الذي اإلداري . فنظام الرتاخيص 4إدارية

 . *الرتخيص اإلداريب االلتزاممدى متوقف على 
هذا األخري ال يهدف إىل منع  وهو أناجلنائي  البيئي والقانونإضافة إىل أن هناك فرقا آخر بني القانون اجلنائي البيئي 

 احلق إمنا يهدف لتأطري سلوك أصحابو  .على البيئة بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق جبرمية التلوث عتداءاالأو توقيف 
ئي هنا ال مستمرة، لكن القانون اجلنااليت تلوث البيئة بصفة معتربة و  املصانعهي  ةفكثري  .5رسم الطريق الواجب اتباعهو 

نسبة  والتقليل من   وتدابري للحدعليها اختاذ إجراءات  وإمنا يفرض ،يف أغلب األحيان هذه املصانع توقيفينص على 
 الردعي.الطابع الوقائي هلذا القانون يغلب عليه أكثر من  التلوث. فالطابع

                                                           

1- Jean-Pierre Beurrier. Droit international de l’environnement. 4éd.Pedone. Paris.2010. p166. 

2-Ibíd. p168.  

3 - Daniel Borillo. Op. cit. 

4- Michel G.Faure. Op.cit. p146. 
األمالك الغابية. غري أنه ميكن  والردوم يفتفريغ األوساخ  واليت متنعلغابات النظام العام لاملتعلق ب 1984جويلية  23املؤرخ يف  12-84من قانون  24مثال املادة أنظر   -*

 الرتخيص ببعض التفريغات من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي بعد استشارة إدارة الغابات.
5- Pierre-François Mercure. Rapport dans La réunion constitutive de Comité sur l’environnement 

d’AHJUCAT. Op.cit. p105. 
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اجلنائي فعليا إال بواسطة قواعد القانون  ال ميكن أن تتحقق زائيايف اجلانب اآلخر هناك من يرى بأن محاية البيئة ج  
 منها، مثل وحىت املستحدثةاألخري أثبت فعاليته وجناعته يف مواجهة اجلرمية بكل أنواعها  هذا . ألنويف إطاره الكالسيكي

سطة القانون فليس هناك إشكال يف التعامل مع اجلرائم البيئية بوا .للحدود واجلرائم العابرةجرائم املعلوماتية اإللكرتونية 
 وهذا يعتربمبدى خطورة هذه اجلرائم لدى اجملتمع  وقلة الوعياجلنائي التقليدي رغم وجود بعض اخلصوصيات من جهة، 

أن القانون اجلنائي البيئي يستجيب للوظائف األساسية للقانون اجلنائي املتمثلة يف  كما  القانوين. ختصاصاالخارج 
 . مع تغري يف مفهوم املصلحة1عن قيم اجملتمع اليت تتجسد يف حفظ مصاحله ة التعبرييةوالوقائية والوظيفة الردعية فيظالو 

 بد أن متثل البيئة بكافة عناصرها بغض النظر عن عالقتها باإلنسان.  واليت ال هنا،
من أساس البد فمث إن املالحظ للقانون اجلنائي البيئي جيد أنه يستخدم األحكام العامة للقانون اجلنائي التقليدي. 

 ،غلق املؤسسات( ،السجناحلبس،  ،اجلزائيةمث نظام العقوبات )الغرامات  ،كلهااجلرمية   وتوفر أركان زائيةمسؤولية اجللل
من طرف  للمحكمة زائيبعد يف القسم اجل فيماواملتابعة ووصوال إىل إجراءات التحري من طرف الضبطية القضائية 

التأثري  البيئي. بينمااسية لقانون العقوبات مهم جدا لفهم القانون اجلنائي . فضرورة وجود خلفية أسالقاضي اجلنائي
 التامة يف هذا الظرف مبا أنه قانون حديث النشأة. ستقالليةااللة او يأيت من حمقد السليب 

ون التجاري مثل القان ،فرتةاستقلت عن القانون األم بعد اليت عديد من الفروع القانونية الالعادة أنه هناك  وقد جرت  
القواعد العامة هلذه الفروع مبثابة رغم هذه االستقاللية يعترب  . الذيعن القانون املدينالذين انفصال  والقانون العقاري
أي القواعد  ،املستقلالقانوين  ومقومات النظامفالبد أن تتوفر يف القانون اجلديد شروط لذا دائما.  هالقانونية يرجع إلي

تميزة عن القانون املوسائل الوصوال إىل تنفيذها بو قاعدة القانونية لمن إنشاء ا ءابد بصريورته. ة املتعلقةوالتكميلي األساسية
 ال؟أم  االستقالليةهذه الدرجة من التميز و إىل وصل القانون اجلنائي البيئي  فهل .التقليدي

مازال  إن الوقتميكن القول  زائيا.ئية جالطبيعة القانونية للحماية البي واحلجج حوليف ظل جتاذب هذه األفكار   
فال ميكن اجلزم بأنه فرع مستقل متاما عن القانون اجلنائي الكالسيكي، كما ال ميكن احلسم  مبكرا للحسم يف هذا األمر،

لذلك فالتسمية اليت تطلق على هذا  .2بل إن هناك حىت من يعتربه مقرتب من مقرتبات قانون البيئة .بأنه فرع من فروعه

                                                           

1- Taumani Diallo. Rapport dans La réunion constitutive du comité sur l’environnement d’AHJUCAF. Op.cit. 

p207. 

2- Maryes Grandbois. Le droit pénal de l’environnement : une garantie d’impunité ? (Doc- électronique). 

Canada.1998. « id.erudit.org ». 
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القانون اجلنائي  متعطي بالضرورة مفهوم خمتلف سواء قلنا القانون اجلنائي للبيئة أم القانون البيئي اجلنائي أال القانون 
 .املسميات وغريها من يالبيئ

 ،بذاهتا(، فهناك من يرى أنه يهدف حلماية البيئة كقيمة مستقلة la finalité) أما مسألة غاية القانون اجلنائي للبيئة  
هنا نتحدث عن ألننا ذلك إجيابا على محاية اإلنسان بصفة أوسع من غاية القانون اجلنائي التقليدي.  التايل سينعكسوب

. فبدل احلديث عن محاية األجيال احلاضرة 1و الزماينأالبعد املكاين  سواء علىضمان األمان لإلنسانية على املدى البعيد 
 .اع غاية القانون اجلنائي البيئي يعطينا صورة مهمة جدا عن أمهية هذا القانوننتحدث أيضا عن األجيال املستقبلية. فاتس

لذا فهو  الذي حييا فيه، قتصاديواال جتماعياالمرتبط بالوسط رجل القانون أن واقع لكن هذه الغاية النبيلة تصطدم ب
أي  .2؟ وفقط البيئة أم قانون بيئي  محايةهل هذا القانون وضع ألجل هنا التساؤل املطروح و  .حتما يتأثر هبذه األبعاد

هل هو فعال متعلق حبماية عناصر البيئة املختلفة لذاهتا، أم هو قانون يتعلق بالوسط الذي حيي فيه اإلنسان وال بد من 
 قانون حيكمه.

ارة ختتفي وراء قواعد تفاعلية )حق امللكية، حرية التج قتصاديةان هناك من يرى أن غايته تصب يف أهداف إبل   
وازن تإجياد  حماولةو  ،إطار ما يعرف بالتنمية املستدامة والبيئة يفحداث توازن بني التنمية إ(. فالغاية إذن هي والصناعة

 قتصاديةاال ومقتضيات التنميةإمكانية إجياد مفهوم متعادل بني محاية املصادر الطبيعية  مثمقبول بني القيم املتعارضة، 
بصورة منفردة على  ولكن ليس ،البيئييعد من أهم املسائل اليت يتصدى هلا القانون اجلنائي  . فمثال التلوث3واالجتماعية

ملا توفره  جتماعياالبل يأخذ يف عني االعتبار البعد  .صحة اإلنسان وتؤثر علىأنه جرمية تساهم يف التدهور البيئي 
خاصة بالنسبة  ،السكانمن تلبية حلاجيات وفره تملا  والبعد االقتصاديمن ضمان لفرص العمل،  هذه مصادر التلوث

فرض للذلك يأيت دور القانون اجلنائي البيئي هنا . اليت تعد ركيزة أساسية يعتمد عليها االقتصاد الوطين ستثماراتلال
 عليه. للقضاءوليس  للحد من نسب التلوث وإجراءات وقائيةعلى امللوثني يف صورة تدابري  لتزاماتا

                                                           

1- Christian Tomuschat. Les crimes contre l’environnement (projet de code des crimes contre la paix et la 

sécurité de l’humanité).la commission du droit international (Doc- électronique). 1996. 

« un.org/Law/french/index.htm ». 

2- Michel Prieur. Op.cit. p 8. 

 .13رجع سابق. ص م .املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي -3



اإلطار المفاهيمي للجريمة البيئية                                                 الفصـل األول               

 

- 20 - 

 

بل محاية البيئة ككل بكافة  ،واجملتمع فقطمحاية اإلنسان  وأمشل مناجلنائي البيئي هي أوسع  إذن فغاية القانون  
يبقى الرهان  لذاذلك،  يقحتد من الوصول إىل حتق جتماعيةاو  قتصاديةالكن هذه الغاية السامية تلقي حتديات  .عناصرها

   بالبيئة.العالقة اليت حتكم اإلنسان  والنضج جتاههنا معلق على مدى الوعي 

                                                                   التجريم البيئي بالضبط اإلداري : عالقةاثالث

 هل حنن أما  ،منهاالبيئي تطرح عدة إشكاليات  اجلنائيالقانون و إن التطرق ملوضوع العالقة بني القانونني اإلداري 
 .؟ حكم يف حتديد اجلرمية البيئية من عدمهاتل أسلوب الضبط اإلداري هو الذي يوه ؟إداريأم ضبط  زائيةأحكام ج

 البيئة؟مث إشكالية هذه العالقة يف حد ذاهتا هل هي إجيابية أم سلبية بالنسبة حلماية 
طة من خالل سلإلدارة العمومية يف ضمان احلماية، إن املالحظ للنصوص التجرميية البيئية أهنا تعطي حيز معترب ل  

لألنشطة امللوثة أو اليت يتسبب عملها يف املساس  وتنزعها بالنسبة ستغاللاالالضبط اإلداري اليت مبوجبها متنح رخص 
 وفرض التدابري.كما أن القانون عادة ما ينص على إنشاء هيئات إدارية مكلفة بالرقابة *بأي عنصر من عناصر البيئة

دارة الدور البارز يف محاية البيئة لإل وبالتايل يصبح. **املهمة أكثر من القضاء هلا يف هذه ختصاصاال واليت يكونالوقائية، 
. بل 1)نظام الرتاخيص، اإلمهال، عدم احرتام الشروط املفروضة من اإلدارة( للتجرمي البيئي وتعترب موجهمن هذا اجلانب 

ث ينشأ ميكانيزمات إدارية هتدف إىل الوقاية عبارة عن قانون ذو طبيعة تنظيمية، حبي التجرمي البيئي هناك حىت من اعترب
حسب الربوفيسور ف .2القانون اجلنائي ةعقوبات دون أن يصبح يف مرتب وميكن تضمينه، وتدمري البيئةالتدهور  واحلد من

A. DE NAUW  األوىل النص على جترمي ملحق بالقانون اإلداري، ويعرب عنه يف صورة لتجرمي البيئيلهناك طريقتني :
لتوجيهات لما هو إال خمالفة التجرمي البيئي هنا إذن  للرتاخيص والشروط اإلدارية املفروضة يف هذا اجلانب. االمتثالعدم 

مبثابة تابع. أما الطريقة الثانية فهي انشاء القانون اجلنائي البيئي  وبالتايل يصبحالبيئي املوضوع،  والضبط اإلدارياإلدارية 

                                                           

على وجوب تنص ، د البحري لألمساك كثرية الرتحالالذي حيدد شروط منح رخصة الصي 2006أكتوبر  19املؤرخ يف  367-06من املرسوم التنفيذي  2مثال املادة  -*

 من نفس املرسوم تعطي صالحيات سحب الرخصة لإلدارة املكلفة بذلك. 17واملادة احلصول رخصة صيد يسلمها الوزير املكلف بذلك. 

نص على إنشاء هيئة عمومية تكلف برتقية مجع النفايات تومراقبتها، تسيري النفايات املتعلق ب 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من قانون  67مثال: املادة  -**
 .وفرزها ومعاجلتها وإزالتها

1 -Etienne Goethals. Rapport dans La réunion constitutive de Comité sur l’environnement d’AHJUCAT. 

Op.cit. p 44. 

2 -Pierre François Mercure. Op.cit. p104. 
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لفات املتعلقة باملواد اإلدارية، ويتم حتديد خاصية الفعل الغري املشروع هنا بالنظر للقانون جترمي بيئي غري مرتبط باملخا
   .1اجلنائي

واملؤهالت يف التدخل الالفت للقانون اإلداري يف التجرمي البيئي يف كون اإلدارة متلك من الوسائل  ويرجع السبب
تتفاعل  قتصاديةاو  جتماعيةالبيئة. هذه األخرية اليت ختضع لعدة أبعاد جيعلها تلعب دورا بارزا يف جمال ا والبشرية ما املادية

. بل جيب أن ختضع هذه األنشطة زائيامث نأيت لنعاقبه ج وحدوث النتيجةبينها. فنحن ال ننتظر من امللوث مزاول نشاطه 
ضوء معايري  لتايل علىوبا. حتدده اإلدارة وكل هذا األمر ضمانات أو دفع إتاوة وقد يتطلب وتراخيص مسبقةلشروط 

 . 2التجرمي يعطى لإلدارة سلطة حتديد احملتوى العام للمتطلبات إعطاء أو رفض منح الرتاخيص
( اليت تعترب األكثر تقبال من l’Amendeكما أنه من جهة أخرى بالنسبة ملسألة العقوبات فإن الغرامات اإلدارية )

املطبقة عقوبات إضافة إىل ال ،اإليكولوجيالوقائي وإصالح الضرر  نبللدولة يستغل يف اجلا وتوفر دخالطرف األشخاص 
كلفة   وتعد أقلكل هذه العقوبات اإلدارية تسهم فعال يف محاية البيئة، ف .والغلق واحلجزمثل التوقيف ة فعلى املنشأة املصن

يف هذه املسألة على القانون  مادهعتالالنظام األجنلوسكسوين  ولذلك انتقد .واملكلفةمقارنة باإلجراءات اجلزائية الطويلة 
 .3اجلنائي فقط

يف حال كانت الغرامات املالية ليست هلا قيمة معتربة مقارنة  عاليةلكن يف املقابل قد تصبح هذه العقوبات بال ف 
ستقبل أو أهنا تلزم الفاعل بدفع مقدار الضرر مع استفادته من فعله الذي قد ال ميكننا إصالحه يف امل ،مبمتلكات امللوث

كمن حيوز مثال حيوان معرض خلطر االنقراض أو ينقله أو )اإليكولوجي غري القابل لإلصالح  وهو الضررمهما فعلنا 
لذلك حنن حباجة دائما إىل عقوبة سالبة للحرية اليت (. ونأيت لفرض غرامة مالية عليه مع استفادته من فعله ،بهيتاجر 

 بعض األحيان من أجل ردع الفاعل عن فعله. واملالية يفدارية يفرضها القانون اجلنائي بدل الغرامات اإل
البيئي هي يف األصل عالقة تكامل.  اإلداريوالضبط فالنتيجة إذن حول طبيعة العالقة بني القانون اجلنائي البيئي   

ف للقضاء. ويف هذا فالضبطية اإلدارية عند معاينة ارتكاب جرمية بيئية هي نفسها تتحول إىل ضبطية قضائية، وحتول املل
اإلطار ميكن للقانون اجلنائي البيئي نفسه أن خيول لإلدارة لعب دور يف التعامل مع مرتكب اجلرمية عرب إلزامه بدفع مبالغ 

تفعيل  ومؤثرا يفطرفا فاعال الضبط اإلداري  مالية قد تكون باهظة قبل حتريك الدعوى العمومية ضده. وهنا يصبح
                                                           

1 - François Tchoca Fanikoua. La contribution du droit pénal de l’environnement à la répression des 

atteintes à l’environnement au Benin. Thèses doctorat. Université de Maastricht. Pays-Bas. 2012. p 193. 
2 - Saad Moummi. Op.cit. p 282. 

3 -Michael G. Faure. Op.cit. p 140. 
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فصله أو إحداث انقسام  وال ميكن ،معاجلة املسائل البيئية ووسائل يف، نظرا ملا ميتلكه من إمكانيات البيئيالقانون اجلنائي 
  .اجلنائي وبني القانونبينه 

يقف أن  والضبط اإلداري جيعل هذا الدور البارز للقانون اإلداري أالالبيئي  زائيلقضاء اجلل بدلكن يف نفس الوقت ال
هذه القضايا  ويتصدى ملثلبالتوازي مع اإلدارة  وإمنا ميشيتنفذ اإلدارة كافة إجراءاهتا،  موقف املتفرج أو السليب حىت

على  مبعاجلتهفاإلدارة يف كثري من األحيان ال حتيل امللف على القضاء وتكتفي  بغض النظر عن أداء اإلدارة البيئية.
 .شح تداول اجلرائم البيئية على مستوى القضاء ما يفسرمستواها، وهذا 

       .يلبيئاالقانون الجنائي  الثالث: خصائصالمطلب 

ن أن نربز اخلصائص اليت يتميز هبا القانون اجلنائي البيئي عن القانون اجلنائي الكالسيكي بصفة اكمبإن من األمهية    
هذا يف  تبعةواملنهجية املفهم أوسع لفلسفة التجرمي البيئي  وذلك ألجلباقي فروع القانون بصفة عامة.  عنخاصة، و 

 :ومن بني هذه اخلصائص اإلطار،
: فهو ينبثق من نظرة عاملية شاملة، حيث تصبح للدول وظائف تصب يف املصلحة املشرتكة أن له عالقة بالقانون الدولي

من قانون دويل بسيط يعمل على إحالل السالم إىل قانون  االنتقاللإلنسانية وليس حقوقها السيادية فقط. وبالتايل 
التجسيد الفعلي لعوملة القانون، حبيث كل دول العامل يف نفس  وهذا هو. 1وين وتسيري مشرتك ملا فيه صاحل الكوكبتعا

 الدولية وتوصيات املؤمتراتالوقت تتبىن قواعد قانونية بيئية مستوحاة من املعاهدات الدولية أو اإلعالنات 
كما جند يف    .*

اهيم واملصطلحات اليت مت تداوهلا على املستوى الدويل مثل )التنوع البيولوجي كل القوانني الداخلية تقريبا نفس املف
تظهر هذه املصطلحات جليا يف و   .2(والرتاث املشرتكوالتسيري العقالين للموارد  والتنمية املستدامةـ والتوازن اإليكولوجي

 املستدامة. كماون محاية البيئة يف إطار التنمية الذي حتول امسه إىل قان 10-03القوانني اجلزائرية البيئية خاصة يف قانون 
اليت  91على البيئة. فمعاهدة باماكو سنة  لالعتداءاتأن هذه االتفاقيات الدولية قد حثت الدول على تبين هنج جترميي 

ت هذه األفعال عرب احلدود يف أفريقيا. حيث اعترب  ومراقبة حركتهاتعد اجلزائر طرفا فيها حول منع استرياد النفايات اخلطرة 
مبتابعة الفاعلني أمام العدالة حسب القانون الداخلي أو الدويل.   وتلزم الدول، عليه جزائيا وجيب املعاقبةشرعي عمل غري 

                                                           

1- Jean-Pierre Beurieu. Op.cit. p 31 et p 32. 

 وهو رقماتفاقية دولية  17مبقتضى  البيئة جاءجند يف معظم التشريعات البيئية اجلنائية اجلزائرية خاصة احلديثة منها صدرت مبقتضى معاهدات دولية. فمثال قانون محاية  - *
 .معترب

2- Saad Moummi. op. cit. p 292. 
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عقوبات ردعية على األشخاص الذين يقومون  تنص علىكما تفرض على كل األطراف املتعاقدة إصدار تشريعات وطنية 
 هبذا العمل

*. 
مستوى  والتكنولوجيا وفهمه يتطلب: فالقانون اجلنائي البيئي مرتبط أساسا مع باقي العلوم ر تخصصيأنه قانون عب  

الذي يفرتض تبين مقرتب عرب ختصصي عند دراسته. فعلى سبيل املثال الضبط  الشيءمعني من املعرفة العلمية املتنوعة، 
أجل معرفة الضرر  .وبالتايل فمنوفيزيائية وكيميائية وصوتيةنية الغالب بأوصاف تق اإلداري يف جمال مراقبة التلوث يعرب عنه يف

البد من معرفة اخلاصيات األساسية هلذه العناصر بواسطة ختصصات  عدمه،الذي أحلق بأي عنصر من عناصر البيئة من 
. 1وكيفية تدهورهالبيئة ...(. فهي أساسية من أجل املعرفة الدقيقة باوبيولوجيا وكيمياء وفيزياءغري قانونية )علوم طبيعية 

 الفرع القانوين. وتعقيد هذابني النقاط اليت تزيد يف صعوبة  وهذه من
للدولة. حبيث حيددون  ومهندسني وبيولوجيني تابعني: فهو يف الغالب وضع من طرف خمتصني تقنيني أنه ذو طابع تقني

 وأنواع احليوانات، واألرضيف املاء  التلوث ونسبيف اجلو  االنبعاث وحتديد مستوياتشروط مزاولة األنشطة امللوث، 
على أساسها ميكن  والقوائم والتصنيفات اليت. لذلك جند أنه يغلب على النصوص البيئية طابع اجلداول 2والنباتات احملمية

املتضمن  2003جويلية  19املؤرخ يف  09-03من قانون  4املتابعة اجلزائية. فمنع حيازة مواد كيميائية الوارد يف املادة 
األسلحة الكيميائية. يتطلب الرجوع إىل  وإنتاج وختزين استعمالقمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حضر استحداث 

من قانون محاية البيئة  102املادة  ولتطبيق نصالدولية لضبط قائمة هذه املواد املعنية باملنع.  االتفاقيةاجلداول الواردة يف 
البد من إنشاء أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات املصنعة  ترخيص،ة دون احلصول على اليت تعاقب كل من استغل منشأ

 .منهاتصنيف هذه املنشأة حسب خصائص كل  وبالتايل مت واجملاالت احملمية،
فيما  كلها، خاصةيصعب حصرها  اليت النصوص التجرميية البيئية  فهناك كم اهلائل من: أنه قانون متشعب النصوص

كان األمر   وحىت إنراجع التساع جمال البيئة.  حنوها، وهذا طبعا واإلحاالت الكثريةنصوص التنظيمية يتعلق منها بال
متاهة تشريعية حقيقية. فإنه يف هذه احلالة تصبح أقرب  شكلعدد كبري بيستدعي ذلك فإن تواجد النصوص التجرميية 

ا املشرع تدخالته دون مراعاة التجانس تؤدي إىل . فتقنية التشريع هذه اليت ضاعف من خالهل3وأبعد لتطبيقلإلمهال 

                                                           

 املتعلق بتسيري النفايات وتثمينها. من قانون 66جيه أنظر املادة تطبيقا هلذا التو  -* 

1- Jérôme Lasserre Capdeville. Op. cit. p16. 

2- Paul Chaumont. Rapport dans La réunion constitutive de Comité sur l’environnement d’AHJUCAT op.cit. 

p140. 

3- Toumani Diallo. op. cit. p 215. 
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. لذلك من األجدر 1على البيئة االعتداءبالتايل اعرتاف باملسؤولية اجلزائية يف حاالت  وال يضمنتعقيد القانون املنشئ 
تسهل  موحدة،خاصة يف قوانني  وضمن أقسام واضحة،أطر تشريعية  وتقسيمها ضمنإعادة تنظيم هذه النصوص 

 هلذه احلماية اجلزائية. وفعالية أكثر وتعطي جتانسإليها الوصول 
 وهو ماأخصائيني يف ميادين خمتلفة مما يصعب من فهمه من طرف العامة.  ويراقب بواسطة: فهو أنشئ أنه قانون غامض

ن من قانو  23. أنظر املادة 2ودقيقةيتعارض مع ضرورة أن يكون قانون العقوبات حمدد للجرائم مبصطلحات واضحة 
محاية البيئة اليت تتحدث عن قائمة املنشاة املصنفة حلماية البيئة. فبالنسبة لألصحاب املنشآت املصنفة فإهنم يقعون يف 

ت االقيم القصوى ملعايري املصب فمثال قانونا. واملقاييس املطلوبةتعقيدات كبرية من أجل احلرص على التقيد باملعايري 
واملسموحة على شكل جدول حيدد فيه القيم القصوى  محاية البيئة جاءمن قانون  10دة الصناعية السائلة الواردة يف املا

على غري املتخصص، هلذا فإهنا تتطلب اجراء خربة فنية لتطبيقها فيما بعد  الفهم وأرقام صعبةإليها برموز  واليت يشار هبا
األحيان إىل جتاوز عتبة هذه املعايري  . مما يضطر أصحاب هذه املؤسسات يف الكثري منمن طرف اإلدارة أو القضاء

مقيد مببدأ التفسري  والذي هوجهة أخرى فإن هذا الغموض يصعب من فهم القاضي اجلنائي،  علمهم. ومنبسبب عدم 
جيوز للقاضي معاقبة شخص على فعل مل  وبالتايل المبدأ الشرعية.  ويطبق جوهرالضيق للنص لكي يضمن حرية األفراد 

 واملتابعة القضائية.كما أنه من جهة أخرى فرجال التحري 3للتفسري الذي يعطيه هو النص يكون نتيجةو يثبته القانون 
يسهل يف الكثري من  وهو ما هلذه التعقيدات، ومعاينتها نظراجيدون صعوبة يف حتديد هذه اجلرائم املنصوص عليها قانونا 

 األحيان اإلفالت من العقاب رغم وقوع اجلرمية قانونا.
اجلنائي البيئي يعد فعال قانون شبه مستقل البد من التعامل  القانونإن القول ميكن ن خالل اخلصائص السابقة فم  

يف األساس راجعة لكونه  واليت هي ،نقاط الضعف اليت توجد فيه وحماولة تداركمعه بصفة خمتلفة عن باقي فروع القانون 
 للبيئة. زائيةأجل فعالية أكرب للحماية اجلمن ذلك  . كلومرن وسريع التطورقانون حديث النشأة 

 
 

                                                           

1- Toumani Diallo. op. cit. p 215. 

2 -Jérôme Lasserre Capdeville. Op.cit. p 39. 

3- Toumani Diallo. op.cit. p 214. 
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 المبحث الثاني: الجريمة البيئية
بل  التقليدية، هنا ليس التطرق للقواعد العامة للجرمية اجملالولكن  جوهر القانون اجلنائي البيئي. اجلرمية البيئيةتعد 

والشرعي )املطلب  وركنيها املعنوية البيئية خالل إعطاء مفهوم للجرمي وذلك من للجرمية البيئة.إبراز اجلوانب املتميزة 
كيفية تقنني وأخريا   .(ينجماالت احلماية )املطلب الثا وتصنيفيها حسبمث حماولة إبراز أهم أنواع اجلرائم البيئية األول(. 

 هذه اجلرائم يف التشريع اجلزائري.

 .وركنيها الشرعي والمعنوي المطلب األول: مفهوم الجريمة البيئية

 : تعريف الجريمة البيئية.أوال

 ويرصد عقوبةجترميه  وينص علىيعرف الفقهاء اجلرمية بأهنا ذلك الفعل أو العمل الذي ميس حبق معرتف به قانونا   
يفرضه  لتزاماأي امتناع عن  أم يف صورة فعل سليب ،هذا الفعل يف صورة فعل إجيايب مينعه القانون وقد يكون .1ملرتكبه

( إتيان فعل معني حتت l’interdictionنع من طرف القانون اجلنائي )امل وهو:جرمية للآخر  ريفتعوهناك القانون. 
البيئية  إن اجلرمية. لذلك إذا جئنا إلسقاط هذا التعريف على البيئة فنقول 2وجمردةبصفة عامة  والذي حيددطائلة العقوبة 

يضر بالبيئة أو أحد  اعتباري،طبيعي أو سلوك اجيايب أو سليب يصدر عمدا أو عن غري عمد من شخص هي كل 
ومن مث فإن اجلرمية البيئية هي فعل أو سلوك مادي سواء كان إجيابيا مثل قطع  مباشرة.عناصرها بطريقة مباشرة أو غري 

مفروض قانونا مثل استعمال مواد خطرة دون  زامتالأو يف صورة فعل سليب أي امتناع عن  ،نباتاتاألشجار أو إتالف 
 ربان سفينة عن اإلبالغ عن حدوث تسرب نفطي يف البحر.  متناعاأو  بذلك،السلطات املعنية إعالم 

مباشرا على  عتداءاأفعال عديدة ال تشكل  جيرم أنه التجرمي البيئي اجلزائري كغريه من التشريعات العاملية واملالحظ يف
القانون اجلنائي البيئي. فمثال املادة يف  ميزة هذه وتعترب ،هلاخطرا حمتمال أو هتديدا  ولكن تشكل ،البيئيةأحد عناصر 

رغم أن املنشأة مل متارس بعد أي فعل تلويث إذ  ،ترخيصجيرم استغالل منشأة مصنفة دون  محاية البيئةمن القانون  102
ص جمال . أما فيما خيفيما بعد على البيئة إال أن خصوصية البيئة تتطلب محاية قبلية هلا حىت ال يصعب تدارك األمر

فاملالحظ أهنا جمال أوسع بكثري من جمال اجلرمية التقليدية اليت تنص على محاية اإلنسان  وهي البيئةهنا  زائيةاحلماية اجل
  .والتنوع تساعباالهذا اجملال الذي يتميز  وحتديد بدقةتزاد أكثر يف ضبط  وبالتايل فالصعوبة .وممتلكاته

                                                           

 .21. ص 2010منشورات احلليب احلقوقية. الطبعة األوىل. لبنان.  للجرمية.معز أمحد حممد احليادي. الركن املادي  - 1
2 -François Tchoca Fanikoua. Op. cit. p 292. 
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 اليتوالبيئة هتدف حلماية اجملتمع  وأمشل فهيلتجرمي البيئي هي أيضا أوسع كما يالحظ أيضا أن الغاية من وراء ا
الوسط. رغم أن هذه الغاية بدأت يف األول حبماية البيئة ألجل  ويتأثر هبذاألن اإلنسان حتما يؤثر معا،  يعيش فيه

 وهو تطوري العناصر البيئية لذاهتا اإلنسان )جرائم البيئة يف قانون العقوبات اجلزائري(، مث بدأت تتوسع شيئا فشيئا لتحم
 ملحوظ. 

 عتداءاالدون غريه، أي األفعال  االعتباريالشخص الطبيعي أو  وملقصود بالفاعل هنا هاالتعريف أيضا  ومن خالل 
هنا من  وإمنا يصبح .فال يعقل أن يعاقب مثال حيوان مهما سبب من تدهور بيئي .ومدركةاليت تصدر عن إرادة حرة 

ن كان حممي قانونا من طرف اإلنسان. كما خيرج من دائرة إيف حال قتل هذا احليوان من طرف اإلنسان  باحةملاألفعال ا
                                                                                         دخل لإلنسان يف حدوثها. واليت الالفاعل التدهور البيئي الذي تتسبب فيه الطبيعة يف حد ذاهتا مثل الكوارث الطبيعية 

يعطي تعريف أوسع للجرمية البيئية على أهنا ذلك الفعل الذي خيالف به مرتكبه تكليفا حيميه املشرع جبزاء  وهناك من
 مما يؤدي إىل اإلضرار ،مباشرةتغيري يف خواص البيئة بطريقة إرادية أو غري إرادية مباشرة أو غري  والذي حيدث ،جنائي

. فهذا التعريف قد أعطى بعد شامل 1أو إحداث خطر ميس حبياة اإلنسان أو باقي الكائنات ،البيئةمبختلف عناصر 
والتفاعل  نتظامباالتغيري يف خواص عناصر البيئة اليت تتميز  وهو إحداثوواسع للجرمية البيئية من خالل حتديد الضرر 

داث خطر احتمايل الوقوع جراء هذا الفعل مما يعرض حياة اإلنسان أمام جرائم الضرر. أو إح وهنا نكون ،بينها فيما
 تفتضيههذا ما  ألن كبرية،اخلطر اليت يعتمد عليها املشرع يف هذا اجملال بصفة   وهي جرائمللتهديد  وباقي الكائنات

القانونية على أهنا من جرائم فمثال جرمية التلوث بكل أنواعها تربز بشكل كبري يف النصوص  .احلماية اجلنائية الفعالة للبيئة
 2005اوت  04املؤرخ يف  12-05 من قانون 174 )املادة ارتكاهبا مبجرد حدوث فعل التلويث ويعاقب علىاخلطر، 

 . (املياه اجلوفية دون احلصول على رخصة الستخراجتعاقب على جمرد حفر اآلبار  باملياه املتعلق
وجوب اإلرادة احلرة يف  اجلزائية وهوضته ملبدأ مهم يف املسؤولية لكن هذا التعريف جانب الصواب من خالل مناق

أن أغلب اجلرائم البيئية تكون فيها إرادة الفاعل يف  ارتكاب الفعل وليس بالتايل املعاقبة على أفعال غري إرادية. رغم
جانب كبري  يؤدي إىل أناص مببدأ القصد اجلنائي اخل هنا خذاألإحداث النتيجة غري اليت تقع أو مل تكن متوقع أصال، ف

مثل مسؤولية الشخص  ن معظم اجلرائم البيئية تقع أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية،إمث  .من اجلرائم سيفلت من العقاب
 26املؤرخ يف  07-88 من قانون 5)املادة  املعنوي عن عدم محاية العمال من الضجيج الزائد عن احلد األقصى.

فصاحب املنشأة هنا ارتكب هذه املخالفة أثناء تسيري مؤسسة  .(وطب العملة الصحية املتعلق بالوقاي 1988 جانفي
                                                           

 .33 ص. 2008األردن.  .دار الثقافة الطبعة األوىل. سة مقارنة(.اجرمية تلويث البيئة )در  .سعيد امللكاوي ابتسام -1
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تفرضها اإلدارة يف هذا  والتدابري اليتلذلك كان احلل يف هذه املسألة ضرورة التقيد باإلجراءات  أي بطريقة غري مباشرة.
 اجلانب.
كان سليب أو إجيايب ميس بأحد عناصر البيئة كل فعل سواء  "البيئية بصفة عامة هي  إن اجلرميةميكن القول  إذن

  ".بعقوبة جزائيةالقانون  واليت حيميهامما يسبب تغري يف أحد خواصها املختلفة 

 : مميزات الجريمة البيئة.نياثا
 جند: ذلك ومن بنيتتميز عن اجلرمية التقليدية  جندهانظرا خلصوصية البيئة و  اجلرمية البيئية تعريفمن خالل 
على البيئة يف مكان ما هو اعتداء على  تداءاعوكل : ألن البيئة ال تعرتف باحلدود، لجرائم العابرة للحدودتعد من ا

الدولية أولتها أمهية كبرية من أجل التصدي ملثل هذه اجلرائم، من خالل  االتفاقياتالبيئة العاملية كلها. لذلك جند أن 
هذه االتفاقيات جند اتفاقية واشنطن  ومن بنينية تتصدى هلا، حث الدول األطراف على حماربتها ووضع تشريعات وط

 498-82إليها اجلزائر مبوجب مرسوم  واليت انضمتاملتعلقة بالتجارة الدولية باألنواع املهددة باالنقراض  1973سنة 
إليها   انضمتواليت والتخلص منهابشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  واتفاقية بازل، 1982ديسمرب  25املؤرخ يف 

الدولية وغريها نصت على ضرورة  االتفاقيات. فهذه 1998ماي  16املؤرخ يف  158-98اجلزائر مبوجب مرسوم 
قائمًة واسعًة من العابرة للحدود وتشمل اجلرائم البيئية  بينها. وتنسيق فيمادويل  اتفاقالتصدي ملثل هذه اجلرائم عرب 

والتجارة  ،وهتريب املواد املستنِفدة لطبقة األوزون ،غري املشروع يف احلياة الربيةالجتار األنشطة غري املشروعة، مبا يف ذلك اال
وصيد األمساك غري املشروع وغري املنظم وغري املبلغ عنه، وقطع األشجار غري املشروع  ،غري املشروعة يف النفايات اخلطرة

مة الكثري من البلدان وهلا تأثري سليب كبري على التنمية وجتارة األخشاب. وت شكِّل اجلرائم البيئية هتديدا ألمن وسال
  .1املستدامة وسيادة القانون

فقد مت إلقاء القبض من  2013ديسمرب  21يومية الشروق بتاريخ وكمثال على هذه اجلرائم العابرة للحدود وحسب     
وحبوزهتا تنشط على حمور احلدود الشرقية،  وهتريب العاجطرف الضبطية القضائية باملسيلة على شبكة خمتصة يف املتاجرة 

كان مصدرها من اخلارج مما يؤكد وجود شبكة إجرامية دولية   واليت بالطبعكلغ من مادة العاج يف شكله اخلام   3.6 حوايل
 تنشط يف هذا اجملال.

                                                           

 2013واحلوكمة والقانون لتحقيق اإلستدامة البيئة(. نريويب.  )العدالةبعنوان  27برنامج األمم املتحدة للبيئة. تقرير الدورة  - 1
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، وأيضا 1977 هلا لسنة والربوتوكول اإلضايف: املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع تعد من جرائم الحرب  
 .القانون األساسي حملكمة اجلنايات الدولية سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

: ففي التشريع اجلزائري جندها موزعة عرب العديد من الجريمة البيئية أغلبيتها الساحقة توجد خارج قانون العقوبات
اجلرائم احملدودة اليت جاءت يف قانون العقوبات  مة. أماوالتنمية املستداأمهها هو قانون البيئة  والتنظيمات لعلالقوانني 

 فهي ترتكز على محاية عناصر البيئة اليت ختضع للملكية اخلاصة.
لعدة  ولكن نتيجة: مبعىن أن الفاعل ال يقصد اإلضرار بالبيئة يف حد ذاهتا، الجريمة البيئية أغلبها من جرائم الخطر

 ويكون بالطبعيلبيها ذلك النشاط  اليت واالجتماعية االقتصادية ها احلاجةومنذلك الفعل  ارتكابأساب أدت به إىل 
على حساب البيئة. فمثال نتيجة لشح املياه أو ارتفاع تكاليف استخراجها من باطن األرض يعمد بعض الفالحني إىل 

طرف  والالمباالة من مهالوهو اإلسقي مزروعاهتم باملياه القذرة املتأتية من الوديان امللوثة. كما أن هناك سبب آخر 
تأثريها على صحة اإلنسان  وما مدىاألشخاص نظرا لعدم تكون صورة حقيقية لدى معظمهم حول القيمة الكبرية للبيئة 

مثال يف ذلك هو رمي النفايات مبختلف أنواعها يف غري األماكن املخصصة هلا. إضافة إىل سبب  ولعل أهميف املستقبل 
. أما الطابع ومنها اجلزائرالوعي البيئي خاصة لدى شعوب الدول النامية  وهو قلةار بالبيئة آخر يف عدم تعمد اإلضر 

 حدوث ضرر بيئي. احتمالالوقائي الذي تستدعيه محاية البيئة أدى إىل جترمي أفعال عديدة خطر أو 
التشريعات األخرى قد  ه منوكغري يالحظ يف التشريع اجلزائري  :المخالفات والجنح درجةالجريمة البيئية أغلبها ضمن 

أعطى صفة املخالفة حليز كبري من اجلرائم البيئية، حبيث ال تتعدى العقوبة الغرامات اجلزائية يف الغالب. كما أعطى صفة 
سنوات(  5تصل عقوبتها إىل حدها األقصى ) واليت قداجلنحة كذلك جلانب معترب من اجلرائم البيئية يف خمتلف النصوص 

على العناصر  باالعتداءواملتعلقة . أما اجلنايات فباستثناء اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات 1نيف بعض األحيا
. فإنه يف باقي القوانني ال (من قانون العقوبات اجلزائري 396و 397املواد أنظر ) الطبيعية اململوكة من طرف اخلاصة

 أصابع اليد. تكاد جتد جناية أو أكثر يف كل قانون فهي تعد على 

                                                           

 -  ال اليت يقصد هبا أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة قتاإلضايف األول "حضر استخدام وسائل أو أساليب ال 1977بروتوكول جنيف سنة  3فقرة  35املادة
 وطويلة األمد". نتشاراالالطبيعية أضرارا واسعة 

 -  الوقاية من تلوث مياه  1973لندن  ألحكام معاهدةخاضعة سفينة بان ر سنوات ...كل  5يعاقب باحلبس من سنة إىل  محاية البيئةمن قانون  93املادة
 خمالفة ألحكامها. والذي ارتكبالبحر بالوقود... 
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وكذلك قانون محاية الساحل  جناية،فمثال قانون محاية البيئة الذي يعترب األهم على اإلطالق ال حيتوي على أية    
بتسيري  قانون املتعلقمن  66اجلنايات املصنفة جند املادة  ومن بنيفهي قوانني بيئية حبتة.  وتثمينه وقانون الغابات

ملؤقت كل من استورد أو صدر أو عمل على عبور النفايات اخلطرة عرب اجلزائر بدون النفايات اليت تعاقب بالسجن ا
بالسجن املؤبد كل من يستعمل  واليت تعاقبحبضر األسلحة الكيميائية  قانون املتعلقمن  09ترخيص. كذلك جند املادة 

 ولية.الد التفاقيةامن ملحق  1سالحا كيميائيا أو مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول رقم 
إمنا راجع لنظرة اجملتمع اجلرائم البيئية  واجلنح يففإن هذا التصنيف الذي يعطي حيزا كبريا للمخالفات  ويف رأينا  

فإن األحكام القضائية يف هذا اجلانب ال  ورغم ذلك ،وممتلكاتهاإلنسان  ةكانمقارنة مبلبيئة ملكانة امنهم رجال القانون و 
تصنيف ال يزال مبكر عن حديث عن  وبالتايل فالوقت .جلرائم البيئية اليت ترتكب يومياتزال بعيدة كل البعد عن حجم ا

جسيم على فئة كبرية  وتشكل خطر نتشارااللجنايات يف البيئة رغم وجود بعض اجلرائم اليت يكون ضررها واسع أكرب ل
 .والكائنات احليةمن اجملتمع 

 جرائممثل و املستحدثة  وحىت اجلرائم تنفرد هبا عن باقي اجلرائم التقليدية ذن هناك العديد من مميزات اجلرمية البيئية اليتإ
 املعلوماتية. لذا وجب التكيف معها يف كل النواحي القانونية.

                                                                                  .لجريمة البيئيةالركنين الشرعي والمعنوي ل :لثاثا

هو موضوع  الذيسنخصص فصلني كاملني للركن املادي  أنناومبا للجرمية البيئة كغريها من اجلرائم ثالث أركان تقليدية، 
خصوصية على  وذلك بالرتكيزواملعنوي الشرعي على الركنني اآلخرين أي الركن يف هذا العنصر ثنا، فستقتصر دراستنا حب

 .اجلرمية البيئية بالنسبة هلذين الركنني
 :للجريمة البيئية الركن الشرعي -1

 واملكانية لتطبيقهحيدد الفرتة الزمنية  كما،  جزائيةعقوبة  ويرصد لهوجود نص تشريعي جيرم السلوك  ويعين ضرورة  
أمن إال بنص".  وال تدابري وال جرمية"ال عقوبة  من قانون العقوبات اجلزائري 1املادة ب املنصوص عليها عمال مببدأ الشرعية

على البيئة بصورها املختلفة اليت مل يتم إدراجها  عتداءاتاالكثرية هي  على البيئة يعترب جرمية، فكم  عتداءافليس كل 
والتنموية  قتصاديةاال عتباراتواال، من جهة وصعوبة حصرهاضوع البيئة مو  لشساعةنظرا  وهذا بالطبع ضمن نص تشريعي

بيئية يف  نتهاكاتابيقوم  البيئة، كمنعلى  عتداءاالتعترب مبثابة مربر لفعل من جهة أخرى. فاحلاجة إىل ذلك  جتماعيةواال
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فاستغالل الغاز الصخري الذي أصبح مسموح به  .1إليه ماسة مقابل تقدمي منفعة عليا كاستثمار مثال اجملتمع يف حاجة
والبيئة.  االقتصادية االعتباراتض بني قانونا يف اجلزائر رغم الكوارث البيئية اليت تنجر عنه ما هو إال صورة هلذا التعار 

حسب يت ميكن أن تشكل خطر على البيئية. و فليس من السهل على املشرع أو اإلدارة وضع قوانني تعاجل كل الظروف ال
يف جمال التجرمي البيئي ال  تشريعيةمن خالل إصدار منظومة  بصفة عامة، رأينا فاملشرع اجلزائري مل يقصر يف هذا اجلانب

ا مقارنة بالدول األخرى السيما فرنسا. فالتجرمي البيئي مس تقريبا مجيع جماالت البيئة من تلوث بأنواعه األربعة بأس هب
والرتاث ماية احليوان والنبات والثروة الغابية إىل احلفاظ على املوارد الطبيعة حب )األرضي، املائي، اجلوي، السمعي( مرور

بيق هذه النصوص وتفعيلها من جهة، فاإلشكالية يف تط. م استغالل املنشأة املصنفةووصوال إىل تنظي ،والبنايات الثقايف
 .من جهة أخرى البيئة كقيمة أساسية عتباراالوعي لدى اجملتمع إىل حد  وعدم نضج

، واليت نتج ا غري واضحة وحمددة بدقة كافيةواملالحظ على النصوص التجرميية كما سبق ذكره يف املبحث السابق أهن 
، مما يستدعي دائما العودة إىل املذاهب والفقه من أجل حتديد احملتوى ا بصفة سهلة من طرف القاضيعدم تطبيقه هعن

وذلك بإنشاء قواعد قانونية واضحة وحمددة ة، لذلك يقع محل ثقيل على املشرع من أجل تطبيق فعال ملبدأ الشرعي .2بدقة
م إحالة ت. حيث ت4لذلك كان احلل يف هذا هو التجرمي عن طريق اإلحالة ،3هلا والعقوبات املرصودةبدقة لطبيعة اجلرمية 

العديد من األفعال اجملرمة إىل نصوص تنظيمية من أجل توضيح أكثر للنص التشريعي نظرا للطابع التقين للنصوص 
املواد ب ما هو وارد )مثل كثريا يف القانون اجلنائي البيئي  وهذا حيدثالنص التشريعي كمرجع  وبالتايل يصبح ،التنظيمية

يف القانون اجلنائي البيئي أنه مل يصبح التشريع هو  وبالتايل فامليزة .(فاياتنلبتسيري ا قانون املتعلقمن  15،21،25،26
فقط  مستقبال ليسو بل بل أصبحت كذلك التنظيمات الصادرة عن اإلدارة أو السلطة التنفيذية  للتجرمي،املصدر الوحيد 

ما يعطي فعالية أكرب ملبدأ الشرعية حبيث ال يطبق فقط من  وهذا .5عقوبات يف شكل خمالفات أيضا ولكنإنشاء معايري 
تعطي حال بالنسبة للقاضي اجلنائي الذي يف   واإلحالة أيضاطرف اإلدارة أيضا.  وإمنا من ائيز والقاضي اجلطرف املشرع 

بالتفسري الواسع أو القياس له يسمح ال  الوقت ويف نفسوفضفاضة كثري من األحيان يتعامل مع نصوص بيئية غامضة 

                                                           

1- Etienne Goethals. op . cit. p49. 

2- Francois Tchoca Fanikoua. op. cit. p 293. 

3 -Ibid. P 297. 

4- -Ibid. P 299. 

5 -Ibid. P 296. 
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واألفعال  وحدود للمواد وحتديد قوائم. بينما النصوص التنظيمية تقوم بإيفاد تفصيالت 1مما يؤدي إىل تعطيل النصوص
ة برجال اجلرمية البيئية من طرف أعوان اإلدارة يساهم يف حتديد نوع اجلرمية بدقة مقارن كتشافا إضافة إىل  .باحلصر املعينة

 وتعقيدات البيئةاملستجدة  واستعمال الوسائلفكما قد يستفيد األشخاص من التقدم العلمي . الضبطية القضائية
 هلذه اجلرائم. ومرنة للتصديمتميزة بيئية فإنه البد من سياسة تشريعية جنائية  ،ستغالل الثغرات القانونيةالل

                                                                                                   :البيئيةللجريمة  المعنوي الركن-2
ون. لذلك فإننا ــيعرف الفقه الركن املعنوي بأنه انصراف إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع العلم بأركاهنا كما يتطلبها القان

النتيجة مع العلم بكل وقصد ه إرادة اجلاين إىل ارتكاب الفعل إما جرائم عمدية وهي اليت تتجه في ،صورتنينكون أما 
قيام اجلاين بالفعل ولكن ترتتب عليه نتائج مل يكن يتوقعها وقت  وإماالوقائع اليت يتطلبها القانون وهو القصد اجلنائي. 

 .2ارتكاب الفعل أو توقعها ومل يأخذ االحتياطات الالزمة وهو اخلطأ غري العمدي
حيث أن اإلرادة هي نشاط نفسي يصدر عن  ،للقصد اجلنائي الذي يتكون من عنصرين العلم واإلرادةفبالنسبة   

فإرادة السلوك  .أي أن القصد اجلنائي يتطلب إرادة السلوك وإرادة النتيجة أيضا ،3بلوغ نتيجة معينةلوعي وإدراك يهدف 
جنده ال ينطبق كثريا عل املسائل البيئية حيث األمر  وهذا املبدأ العام. 4وحدها ال تكفي للقول بقيام القصد اجلنائي

عتداء إلالنتيجة وهي احتقق فاجلاين هنا عند ارتكاب معظم اجلرائم البيئية ال يريد فعال  .خمتلف متاما عن اجلرائم التقليدية
ت تعترب جرمية يعاقب كلم من الغابا  2فمثال إقامة منشأة صناعية على بعد أقل من السلوك فقط.  على البيئة وإمنا أراد

 .(املعدل واملتمم لغاباتبالنظام العام لاملتعلق  1984جويلية  23املؤرخ  12-84 من قانون 30املادة ) عليها القانون
مثال جرمية يف تدهور املساحات الغابية. أو  لكن مل يريد النتيجة وهي التسببصاحب هذه املنشأة أراد الفعل حقا، ف

تكب هذا الفعل راجع لطبيعة عمله الذي يتطلب تفريغ ر معدنية دون رخصة قد يكون م صب وغمر يف البحر مواد
لذلك فمن األجدر أن  لكن قد ال يكون قصده هو تلويث البحر. ،بصورة متكررة ودائمة يف البحر مثل هذه املواد

غري النتيجة، وبالتايل فاألخذ بالقصد يقتصر القصد اجلنائي يف املسائل البيئية يف كثري من اجلرائم على إرادة السلوك دون ال
أي توقع اجلاين أن النتيجة ممكنة وحمتملة. ألن هذه الصورة من القصد هي الكفيلة باحلماية  حتمايلاالاملباشر أو القصد 

 الفعالة لعناصر البيئة وخاصة من التلوث. 
                                                           

 .82ص  .2004. ديوان املطبوعات اجلامعية. اجلزائر. 1ات اجلزائري )القسم العام(. اجلزءشرح قانون العقوب .عبد اهلل سليمان -1
 251. ص نفس املرجع -2
 .258املرجع. ص  نفس -3
 .260. ص نفس املرجع -4
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يئية املنصوص عليها يف قانون العقوبات يف أغلبها، أينا فإن املشرع اجلزائري اتبع القصد املباشر يف اجلرائم البوحسب ر 
هذا فزروعة. املقول احليشرتط وضع النار عمدا يف الغابات و ف. *أي ال جيرم إال يف حالة أراد الفاعل السلوك والنتيجة معا

غري الري أخذ بالقصد جند أن املشرع اجلزائبينما النوع من التشريع ال يساعد كثريا يف احلماية اجلنائية للعناصر البيئية. 
يرجع قد وهو أمر إجيايب يتناسب مع خصوصية البيئة ويعطي فعالية أكرب للتجرمي البيئي. و  يف نصوص أخرى املباشر

 خبصوصيتها مقارنة باجلرائم التقليدية.  عرتافاالو السبب يف ذلك إىل تغري نظرة املشرع اجتاه البيئة 
الدولية اليت  تفاقياتاالقارن خاصة يف الدول املتقدمة مثل فرنسا، وأيضا هو التأثر بالقانون املو سبب آخر هناك مث 

سلوكات اليت تؤدي العلى احليوان منع  االعتداءيف جرائم مثال نجد . فأصبحت جزء ال يتجزأ من التشريع البيئي اجلزائري
من  3فقرة  125واملادة  ،فةنألقاليم املصقانون محاية ا 83مثل املادة  هالكه،حىت  انتظاراحليوان وعدم بيئة إىل اإلضرار ب

يوانية ماية الثروة احلحبلزم صاحب السند املنجمي ت اليتاملناجم ب املتعلق 2001جويلية  30املؤرخ يف  10-01 قانون
 اجلزائية للحيوان تتطلب محاية الوسط الذي يعيش فيه من التدهور والتدمري حىت يستطيع احلياة فيه فاحلماية .والنباتية

 بصفة طبيعية.
واملتمثلة بكل الوقائع اليت يتطلبها القانون لقيام اجلرمية  العلموهو أما فيما خيص العنصر الثاين من القصد اجلنائي   

 ،الفعل ومكان ارتكاب والعلم بزمان ،قانوناالفعل على املصلحة احملمية  والعلم خبطورة ،عليهموضوع احلق املعتدى  يف:
فبالنسبة للعلم مبوضوع احلق املعتدى عليه يف جمال البيئة تثار إشكالية  .1عليه اجملينيف اجلاين أو والعلم ببعض الصفات 

والقداسة أن البيئة ليست هلا تلك املكانة  كما.  زائيةنقص الوعي لدى اجملتمع بأن البيئة أصبحت موضوع للحماية اجل
غري مدركني ملوضوع احلق  وهم تقريباون مثل هذه اجلرائم . مما جيعل األشخاص يرتكبوممتلكاتهحبياة اإلنسان  مقارنة

 .البيئة مل يرتسخ يف ذهن هؤالء األشخاص ومل يصل بعد إىل مرحلة األشياء املعلومة بالضرورةمحاية املعتدى عليه. أي أن 
بينما األصل أن  .تعزيز هذا اإلدراكوقد ساعد التساهل يف تطبيق النصوص التجرميية البيئية من طرف القضاء حبزم إىل 

محاية  أن هذا، رغمتكون إجراءات املتابعة واألحكام القضائية تلعب دور مهم يف إظهار قداسة ومكانة موضوع احلق 
 اإلنساين وال حتتاج إىل قوانني. البيئة يف األخري األصل فيها أهنا تنبع من الضمري

ز من خالل األمور التقنية والعلمية اليت تؤثر يف عناصر أما فيما خيص العلم خبطورة الفعل على املصلحة احملمية فيرب 
يعلم مدى  الوهو ، 367-06من املرسوم التنفيذي  11البيئة. فمن يقوم بصيد األمساك بوسائل حمظورة خالفا للمادة 

                                                           

 من قانون العقوبات اجلزائري. 413،401،396،397،443،444أنظر املواد  - *

 .251ص  سابق.رجع معبد اهلل سليمان.  - 1
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 بوضوح.لعلم هنا يثري اشكالية افإن القصد  حمظورة،وقد ال يتصور حىت أهنا وسائل  لبحريةا اخلطرية على البيئة تأثريال
ثل مبر هنا نسيب وال ميكن التعامل معه ممواد كيميائية أو مشعة. لذلك فاأل ميكن أن يقال عن استعمال الشيءونفس 

خاصة إذا تعلق األمر بقائمة طويلة من املواد احملظور التعامل معها قانونا، واليت يصعب يف بعض  .اجلرائم التقليدية
 قبة أن يكتشفوا حصول اجلرمية من عدمها. األحيان حىت عل املكلفني باملرا

وخبصوص العلم بزمان ومكان ارتكاب الفعل فاملشرع اجلزائري نص على جرائم بيئية عديدة حمددة بزمان ومكان معني 
جيب العلم هبا وإال ينتفي القصد اجلنائي. فمثال يف جمال الصيد البحري تقوم اإلدارة املختصة بالرتخيص للسفن سواء 

بالنسبة  أما .السنة ية أو الوطنية باصطياد أنواع حمددة من األمساك )كسمك التونة احلمراء( يف فرتات حمددة مناألجنب
جمموعة من السلوكات داخل حبضر وقام ، *للمكان فقد خص املشرع بعض املناطق حبماية خاصة وحدد هلا حدودها

 ي. ــائـينتفي عنه القصد اجلنهذه املناطق. واخلطأ يف حتديد هذه املناطق من طرف اجلاين 
بالنسبة للعلم بتوقع النتيجة فتربز هذه النقطة كثري يف جرمية التلويث، حيث أن اجلاين ال يتوقع يف كثري من  أما

واشي تشرب منه فاجلاين مفلو أدى مثال تلويث جمرى هنري إىل قتل  ه هذا.األحيان بدقة األضرار اليت قد حيدثها فعل
إذا قام شخص بتلويث مكان خاص  اجلنائي. أمام توقعه حصول مثل هذا األمر وبالتايل ينتفي القصد ميكن أن يثبت عد

من قانون العقوبات  415بئر مثال يعلم أنه يستعمل للشرب وأدى ذلك إىل موت املواشي فينطبق عليه حكم املادة 
 واشي.امل وهي تسميم

ض للعديد من اإلشكاليات، وخيتلف عن العلم يف اجلرائم التقليدية. يف جمال البيئة يتعر واإلرادة لذلك فعنصر العلم   
تكون فيها  واملخالفات، واليتة يف مرتبة اجلنح اجلرائم البيئي وجعلت أغلبلبيئة أخذت هبذا األمر افالنصوص التجرميية  الذ

 .لبيئيصورة العمد أقل بكثري منها يف اجلنايات. وهذا طبعا راجع خلصوصية وتعقيدات اجملال ا
احلذر اليت تتطلبها و إخالل اجلاين بواجبات احليطة و هو غري العمدي الاخلطأ أما الصورة الثانية للركن املعنوي املتمثلة يف 

الفعل نتيجة لعدم اختاذه  رتكابا. فقيام اجلاين بسلوك يرتتب عليه نتائج مل يكن يتوقعها وقت 1احلياة االجتماعية
واإلمهال أشكال وهي الرعونة وعدم االحتياط  4غالبية الفقه أن صور اخلطأ حمصورة يف  يرى الالزمة. حيث حتياطاتاال

                                                           

واملنشآت والطرق وحظائر منه متنع البناءات  43فاملادة  .املنطقةمن األفعال داخل هذه  وحظر جمموعة 2مثال قانون محاية الساحل الذي أعطى تعريفا للساحل يف مادته  - *
 .يف املناطق املصنفة بأهنا مهددة السيارات

 .269ص  سابق.رجع م اهلل سليمان. عبد- 1
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ربز بشكل كبري تعامل التجرمي البيئي مع هذه الصور ييف جمال البيئة و  .1عدم االنتباه وأخريا عدم مراعاة األنظمة والقواننيو 
 األنظمة.واإلمهال ومراعاة  خاصة عدم االحتياط

من سوء التقدير والطيش يف عمل يتعني بفاعله أن يكون على علم به. ويف جمال البيئة بصفة عامة ال فالرعونة نوع   
برعونة سواء تعلق األمر باحليوانات أو النباتات أو التلوث مبختلف أنواعه. لذلك مل يتطرق املشرع  األشخاص يتعامل

ربان السفينة اليت تسبب سوء تصرفه أو رعونته أو غفلته يف وقوع كمعاقبة   .اجلزائري هلذه الصفة يف اجلرائم البيئية إال نادرا
. أو معاقبة كل من محاية البيئة( من قانون 97 املادة) حادث مالحي وجنم عنه تدفق مواد ملوثة داخل اإلقليم اجلزائري

تسبب يف موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغري بسبب سرعة أو سوء قيادة أو نتيجة استعمال أسلحة دون 
ضيق فصفة الرعونة قليلة احلصول والتعامل معها يف جمال البيئة  من قانون العقوبات(. 457)املادة  احتياط أو برعونة

 مقارنة ببقية الصفات.
صفة الثانية وهي عدم االحتياط واليت تعين رغم إدراك الفاعل خلطورة عمله إال أنه يستخف باألمر وميضي بالنسبة لل

فهذه الصورة جندها حتصل كثري حني التعامل مع املواد السامة واخلطرة أو  .يف عمله ظنا أنه ميكنه جتنب حدوث الضرر
ل هذه املواد دون ترخيص. أما يف حالة وجود ترخيص وعدم التعامل مع مثبذاهتا فأصال تعد جرمية  .النفايات اخلطرة

مثل خلط النفايات اخلطرة اخلاصة مع  .الالزمة فيها يعاقب عليها القانون بصفتها خطأ غري عمدي حتياطاتاالاختاذ 
اطات (، أو وجوب أن ختضع النفايات الناجتة عن النشاملتعلق بتسيري النفايات قانون 17النفايات األخرى )املادة 

(، كما حيظر إيداع وطمر وغمر النفايات اخلاصة اخلطرة يف غري من نفس القانون 18العالجية لتسيري خاص )املادة 
جليا يف استغالل املنشأة املصنفة، حيث أهنا ختضع  حتياطاالوتظهر صورة عدم  .األماكن واملواقع املنشأة املخصصة هلا

من أمثلتها الكثرية عدم ضمان محاية د هبا يعد جرمية. و اإلدارة وعدم التقيمسبقا لتدابري واحتياطات قانونية تفرضها 
 (.الوقاية الصحية وطب العملمن قانون  5)املادة  والغازات السامةالعمال من الدخان واألخبرة اخلطرية 

ففي  أمر ما.عن تنفيذ  متناعاالأما اإلمهال والذي يقصد به عادة حصول خطأ بطريق سليب نتيجة لرتك واجب أو   
عدم االنتباه، فكما أشرنا سابقا أن مرتكب اجلرائم البيئية يكون يف والالمباالة و البيئي أغلبية اجلرائم تقع باإلمهال  اجملال

أو أكثر اجلرائم الواقعة بسبب اإلمهال هي التلوث نتيجة لعدم القيام بالواجبات الالزمة ملنع و  الغالب عن غري قصد جنائي
حيث يف بعض األحيان هذا اإلمهال ال يؤدي إىل أضرار خفيفة فقط بل إىل نتائج بيئية كارثية على   .دوثهحالتقليل من 

لذلك البد للمشرع أن يأخذ هذا األمر بعني االعتبار، ويصبح اإلمهال املؤدي إىل أضرار جسيمة جرمية  كافة املستويات.
                                                           

 .273 ص .سابقع رجم اهلل سليمان. عبد -1
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وحسب يومية اخلرب مثال على ذلك كفقط بالنية. و  ليستائج خطأ، ألن العربة يف األخري بالن جمرد أكثر منأي عمدية 
بباتنة مهددة بالزوال نتيجة التلوث  "وادي عبدي"أصبحت البساتني املمتدة على ضفاف  فقد 14/09/2013بتاريخ 

 وقد سبب ذلك تقلص املساحات .رتوازيةاالالناجم عن صرف املياه القذرة وسط عدد من األودية مما أثر على اآلبار 
العديد من املربني  ضطرا الفالحني. ممالعديد من لرزق مصدر اليت تعترب و ، وإصابة األشجار بأمراض نباتية خمتلفة لزراعيةا

تلوث. إذن فكل هذه النتائج هذا الإىل اهلالك بسبب  أيضا ، كما تعرضت خاليا النحلاللمواشي إىل التخلي عن تربيته
 .البلدية إصالح قنوات صرف املياهالكارثية كانت فقط بسبب إمهال سلطات 

والصورة األخرية للخطأ غري العمدي هي عدم مراعاة األنظمة والقوانني أي تتعلق جبرائم اخلطر بصورة أكرب. وملا كان 
صدار القرارات ثر منه ردعي، فإن تدخل اإلدارة يف جمال البيئة بواسطة وضع األنظمة وإكالقانون اجلنائي البيئي وقائي أ

. ومن أهم هذه األنظمة جند نظام الرتاخيص الذي بوقوع أخطاردد هت ات. وهذا لتفادي وقوع سلوكبصورة كبرية يتجلى
لتعامل مع النفايات واملواد اخلطرة، أو باصطياد احليوانات أو ايعمل به بشكل واسع سواء تعلق األمر باملنشأة املصنفة أو 

رح يف مسألة عدم مراعاة األنظمة والقوانني هي صعوبة اكتشاف مثل هذه واإلشكالية اليت تط .*املتاجرة بأنواع خمتلفة
ة والبشرية املؤهلة للكشف عنها، فهي ليست بالسهولة مبكان يف ظل غياب الضرر ياجلرائم يف ظل غياب الوسائل املاد

 .1هذا الوضع ستغاللابالبيئي مما يسمح للمؤسسات واألشخاص 
نظرا لورودها يف شكل بأن أغلبية اجلرائم هي غري عمدية، عنوي يف اجلرائم البيئية الركن امل خبصوصإذن ميكن القول   

لكن  .اخلطأ غري العمدي صور وهيالالزمة واإلمهال والالمباالة وعدم مراعاة األنظمة والقوانني  حتياطاتاالعدم أخذ 
وبالتايل البد من تشديد العقوبة غري عمدية، الاإلشكال يطرح بالنسبة لألضرار اجلسيمة اليت قد ختلفها بعض هذه اجلرائم 

 يف هذه احلالة.

 :المطلب الثاني: أنواع الجرائم البيئية
وهو  ،وذلك لورودها يف العديد من النصوص القانونية املتفرقة أمر صعب نوعا ما حصر وتصنيف اجلرائم البيئيةإن 

اجلرائم املتعلقة بالبيئة  إىل قسمني رئيسيني:حمل اجلرمية  على أساسة يتقسيم اجلرائم البيئ وميكن حال التشريع اجلزائري.
اجلرائم و . والنبات واملوارد الطبيعيةاحليوان  يف عناصرها تتمثلو . هي اليت ال دخل لإلنسان يف إجيادها أو إنشاءهاو  الطبيعية

                                                           

. شغل ممتلك ثقايف عقاري الرتاث الثقايف( حبمايةاملتعلق  1998جويلية  15املؤرخ يف  04-98 قانون 45من أمثلة ذلك إجراء األحباث األثرية دون ترخيص )املادة  - *
 من نفس القانون(. 98غري مصنف أو استعماله بشكل غري مطابق للرتخيص )املادة 

1 -A missi Melchiade Manira. Op.cit. p64. 
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التلويث أهم  جرميةوتعترب . ار وغريهاواآلث العمران واملتمثلة يفي اليت قام اإلنسان بتشييدها. أبالبيئة املنشأة  املتعلقة
 أربع أنواع وهي علىعلى البيئة الطبيعية،  االعتداءاجلرائم البيئية على اإلطالق حيث تنتمي إىل الصنف األول، أي جرائم 

 .ومسعيوجوي ومائي تلوث أرضي 

 .يةالبيئة الطبيعحماية المتعلقة ب أوال: الجرائم

 على الحيوان: االعتداء جرائم-1
. هق يف احلياة خاصة بعد ظهور خطر انقراض أنواع كثرية منله احلحبماية احليوان ككائن حي  هتمامالاقد تطور ل  

 نضمامال عديدة منها. وهلذا السبب ونظرا واختفاء أنواعيف تناقص  واليت سامهتسلوكات اإلنسان جتاهها  وهذا نتيجة
فإن املشرع اجلزائري أصدر العديد من القوانني  ،النباتية احليوان و اجلزائر للعديد من االتفاقيات الدولية املهتمة حبما

 هلذه األنواع. زائيةهتدف إىل احلماية اجل
الصيد غري قتله، و ومن اجلرائم اليت حددها القانون اجلزائري كغريه من القوانني األخرى جند إساءة معاملة حيوان أو 

 ابصنفيهفجرمية إساءة معاملة حيوان  .ومحاية الوسط الذي تعيش فيه ائهأعضاأو  احليوانات املهددةبجتار املنظم واإل
من  81ريضها لفعل قاس )املادة عتكون اإلساءة عرب التخلي دون ضرورة عنها أو ت، حيث املتوحشةت الداجنة و احليوانا
 وكذلك جند فس القانون(. من ن 82)املادة  قانونية حليازة حيوان أليفالقواعد الحرتام اأو عدم  ،(محاية البيئة قانون

كما   ،(449قانون العقوبات تعرض جلرمية إساءة معاملة مستأنس دون مقتضى سواء كان علنيا أو غري ذلك )املادة 
(. أما بالنسبة إلساءة 457ينص على معاقبة كل من تسبب يف موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغري )املادة 

 وخاصة بالنسبة حرتام قواعد احليازة املنصوص عليهااذلك عرب حيازته دون  معاملة حيوان بري متوحش فيكون
 وهناك محاية البيئة(. من قانون 82) دائقاحلللمؤسسات اليت تقوم برتبية هذه األنواع من احليوانات لعدة أغراض منها 

 وقد جاءعلى ملكية الغري.  عتداءاالتتعلق أساسا باحليوانات اململوكة من طرف الغري أي قتل حيوان دون مقتضى و جرمية 
غري القانوين فقد محل العديد من اجلرائم املعاقب اللصيد ل أما بالنسبةقانون العقوبات.  من 443و 457ذلك يف املواد 

والذي نص على معاقبة الصيد بدون  2004أوت  14 املؤرخ يف 07-04جاء به قانون الصيد رقم ما أمهها  عليها،
وأيضا منع صيد  ،(90منع الصيد باستعمال وسائل ممنوعة وفقا ألحكام القانون )املادة و  ،(86 حيازة رخصة )املادة

منع الصيد خالل فرتات زمنية حمددة أو مناطق حمددة وحممية إىل إضافة ، (93األصناف احملمية أو القبض عليها )املادة 
 (.25)املادة 
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جترمي العديد من األفعال اليت  وذلك عرب ،هلاغري مباشر  ناك احلمايةوه يتعلق باحلماية املباشرة للحيوانات فيماهذا   
مناطق حممية  عتبارهاامنها محاية األوساط اليت تعيش فيها هذه األنواع و  ،األصنافحلياة هذه  وخطرتشكل هتديد 

 كما نص.  *رامسار الدوليةاملناطق الرطبة اليت أقرهتا معاهدة  محايةوكذلك ، (محاية البيئة من قانون 31املادة ومصنفة )
ومن صور . والنباتيةلثروة احليوانية صاحب السند املنجمي حبماية ا لتزامابضرورة  3فقرة  125قانون املناجم يف مادته 

ك من وذلقانون الصيد(، من  92احملمية )املادة  ونقل احليواناتجتار غري املباشرة أيضا معاقبة كل من يقوم باإلالاحلماية 
 واليت األنواعمسؤولية خاصة يف احملافظة والتسيري العقالين هلذه  للشخص أصبحاصطيادها أو قتلها. لذا فقد  أجل جتنب

 .هي اليوم مهددة بصفة خطرية

 على النبات: االعتداء جرائم-2
واخلاضعة  تضم النباتات يف مفهوم التجرمي البيئي عدة أصناف منها احملاصيل واملزروعات واألنواع النباتية املهددة  

وهي بدورها مثل احليوانات ختضع للحماية  .املساحات اخلضراء املتواجد عرب اجملال احلضري وأيضا الثروة الغابيةو حلماية 
 ،املباشرة وغري املباشرة. فنجد مثال جرائم تتعلق باملساحات اخلضراء كتغيري ختصيص املساحات اخلضراء إىل أشياء أخرى

. إضافة إىل معاقبة كل شخص يتسبب يف قطع الشجريات **ه املساحاتن املخصصة هلذأو وضع الفضالت يف األماك
واملتعلق بتسيري  2007ماي  13املؤرخ يف  06-07من قانون  39أو يهدم كل أو جزء من املساحات اخلضراء )املادة 

صادية بالغة فإن قانون املياه يف مادته مزروعات اليت تعترب هلا أمهية اقتللبالنسبة و  .وتنميتها(املساحات اخلضراء ومحايتها 
جمموعة من األفعال  غري املعاجلة يف السقي هذه احملاصيل. أما قانون العقوبات فقد ربطالمنع استعمال املياه القذرة  179

اد أو ختريب أو قطع األشجار )املو  قتالعامن طرف الغري، ومن بني هذه األفعال سرقة احملاصيل أو  اململوكةبالتجرمي 
 (.444و 417
  ،القصوى يف إحداث التوازن والتنوع البيولوجي مهيتهاألنظرا متميزة  زائيةأما بالنسبة للغابات فقد خصت حبماية ج  

لكثري من األنواع احليوانية والنباتية. لذلك فقد جرم القانون العديد من األفعال اليت حتدث يف لوسط متثل كما أهنا 
ختتلف العقوبة حسب طول حيث  منها قطع أو اقتالع األشجار، و 12-84 قانونيها نص عل واليتالغايب الوسط 

                                                           

مالجئ  وخاصة باعتبارهااجلزائر إىل اإلتفاقية الدولية املتعلقة باملناطق الرطبة ذات األمهية الدولية  انضماماملتضمن  11/12/1982املؤرخ يف  439-82املرسوم رقم  - *
 .02/02/1971للطيور الربية املوقعة يف رمسار يف 

 باملساحات اخلضراء. ون املتعلققان من 36و 35أنظر املواد  - **
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ية كل استخراج أو أخذ دون رخصة ألغراض استكشافية امجر . كما تعد من األفعال اإل(72)املادة  الشجرة وعمرها
 .(76األحجار والرمال واملعادن والرتبة املتواجد يف اجملال الغايب الوطين )املادة 

 الموارد الطبيعية: على االعتداء مجرائ-3
من جهة أخرى وارد غري متجددة امل بعض هذه واكتشاف أن جهة،املفرط للثروات الطبيعية من  ستغالللالنظرا   
وغريها من املواد األولية. فقد حرصت العديد من التشريعات محاية هذه املوارد وجترمي فوري حوالوقود األ املعادنمثل 

اجنر عنه العديد من  الذيو ، 1992مؤمتر ريو  عقبية املستدامة مفهوم التنموتبلور ظهور بعد  خاصة عليها، عتداءاال
والتسيري العقالين واملستدمي  ستغاللاالواليت تدعو إىل  ،خلية للدولاتأثري يف القوانني الد اليت كان هلااالتفاقيات الدولية 

العامة  أي انتهاك هلذه املوارد هو انتهاك لنظام امللكيةحبيث  املوارد،هلذه فجاء مفهوم امللكية املشرتكة . للموارد الطبيعية
 احملروقات(. ب املتعلق 2005أفريل  28املؤرخ يف  07-05 من قانون 3)املادة 

س متالعديد من السلوكات اليت  ، حبيث يعاقب املشرع علىنظام احملميات الطبيعية على االعتداءومن بني هذه اجلرائم 
كذلك محاية املناطق احملمية عرب منع ممارسة نشاط منجمي يف مكان حممي قانونا أو و (. 10-03من  31املادة هبا )

األنشطة  ةعاقبم املناجم نص على قانونأن جند  كما  .(10-01من قانون 183بواسطة االتفاقيات الدولية )املادة 
النصوص  هذا وهناك العديد من(. 210قوانني )املادة لل ملخالفةا البحرعدنية واستغالهلا يف املتعلقة بالبحث عن املوارد امل

 للموارد الطبيعية. زائيةصب يف احلماية اجلتالتجرميية اليت 

 البيئة المنشأة.حماية المتعلقة ب ثانيا: الجرائم
 :عمرانالمتعلقة بال الجرائم-1

ميكن اإلدارة من احملافظة على البيئة من خالل  حبيث، هو نظام الرخص اإلدارية عمرانالاألساس املتعامل به يف جمال   
إقامة  ععرب من لنسق البيئي تتمغري املالئمة الفحماية الساحل من البنايات  .منح الرخص عندفرض شروط وتدابري معينة 

 حظائر السياراتو طرق الوكذلك منع البناءات واملنشأة و  (.02-02من قانون  39منشأة صناعية على الساحل )املادة 
من نفس القانون(. أما بالنسبة لألراضي املعدة للبناء جيب أن تتوفر  43يف املناطق الساحلية املصنفة واملهددة )املادة 

.كما أنه يعاقب كل من ينشئ *على الشروط أهداف احملافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة يف مواقع طبيعية

                                                           

 .والتعمري واملتعلق بالتهيئة 1990/ 12/ 01بـ  املؤرخ 29-90 واملتمم لقانوناملعدل  05-04قانون  -*
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نع وضع احلصى أو مواد البناء على منها مجرائم تتعلق بأشغال البناء  ك أيضانا. وه*جتزئة أو جمموعة سكنية دون رخصة
 .حيدد قواعد مطابقة البنايات وامتامها واجنازها( 2008جويلية  20املؤرخ يف  15-08قانون  91)املادة  طريق عمومي

بة فرض الشروط ومراق دارة يفعلى اإل العبءيقع  لذا ،خالفة الرخصةتتعلق أساسا مب عمرانفاملالحظ أن جرائم ال  
 وإال فإن العديد من اجلرائم سوف تفلت من املتابعة والعقاب.، مطابقة البنايات للرخص بصرامة

 المتعلقة بالممتلكات األثرية والثقافية: الجرائم-2

 Le        لإلنسانية املشرتكختضع ملبدأ امللكية القانون الدويل  والثقافية حسبمنذ أن أصبحت املمتلكات األثرية   

patrimoine commun de l’humanité)،) تسيري املشرتك على للضع بالتايل وختكل البشر ل فهي ملك
وهو ما أقرته اتفاقية اليونيسكو  ،1ال ختضع للملكية الوطنية فحسب بل تتعداها إىل امللكية الدوليةو قاعدة اإلنصاف، 

 معظم اجتهت لذلك فإن هلا قيمة اقتصادية معتربة. املمتلكات،ية هلذه إضافة إىل القيمة التارخيية والفنو  .1972سنة 
  .الغرض قانون كامل يهتم هبذا اجلانب وقد أنشئ هلذا. القانون اجلنائي ومنها اجلزائر القوانني الوطنية حلمايتها بواسطة

يح باألشياء املكتشفة أثناء التصر عدم منها  ،قانونالة من اجلرائم املعاقب عليها مجعلى  04-98قانون نص قد و 
أما يف حالة إجراء هذه األحباث دون ترخيص فهي تعد جرمية مستقلة بذاهتا )املادة . (94األحباث املرخص هبا )املادة 

فيما خيص و  .(96منع املشرع بيع أو إخفاء األشياء املتأتية من األحباث اليت أجريت حتت مياه البحر )املادة  (. كما95
 ،(98املادة )املعطى متلك عقار مصنف أو استعماله بطريقة خمالفة للرتخيص  أوثرية فإنه مينع كل شغل العقارات األ
أو مسجل يف قائمة اجلرد الثقايف من طرف احلارس أو  ساعة عن اختفاء عقار ثقايف مصنف 24يف ظرف  وجيب التبليغ

نني األخرى على خمالفات تتعلق هبذا اجلانب من بينها نصت العديد من القوا كما(.  101القائم على هذا العقار )املادة 
نفس الشيء بالنسبة وجند  (،من قانون احملروقات 17)املادة  ارس نشاط التنقيب احرتام املصاحل األثريةإلزام الذي مي

 3فقرة  152ادة امل) محاية املواقع واملعامل األثرية والتارخيية املصنفة حتت طائلة العقوبةبضرورة صاحب السند املنجمي ل
بالشكل  احلماية الوقائية هلذه املواقع واملمتلكات ال تتبىنلكن املالحظ على هذه املواد األخرية أهنا  .(10-01من قانون 

                                                           

  .15-08قانون من  74املادة   -*

1- Jean-Pierre Beurie. Op.cit. p168. 

 


ويستخدم يف  العقارية،الثقايف. والذي يهدف يف جله إىل محاية املمتلكات األثرية سواء املنقولة أو املتعلق حبماية الرتاث  15/07/1998املؤرخ يف  04-98قانون أنشئ -
 ذلك اجلانب الردعي.
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 وضرورة إجراءلذا كان البد على املشرع من فرض هذه الشروط  ها.ك حال انتها يفخاصة أهنا غري قابلة لإلصالح  الالزم
 .يف التشغيل ءالبدو أات قبل إعطاء رخصة استغالل واقع النشاطملدراسة 

 المصنفة: آتالمتعلقة بالمنش الجرائم-3
يقصد باملنشأة املصنفة كل وحدة تقنية ثابتة ميارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذكورة يف قائمة   

ن على أساس النشاط املستعمل داخل هذه . وبالتايل فالتصنيف يكو املنشأة املصنفة احملددة يف التنظيم املعمول به
وقد أدرج املشرع قائمة طويلة مبختلف هذه األنشطة اليت  .من قانون محاية البيئة 23املادة الوحدة والذي حدد قائمته 

القائمة  وهذا اإلجراء جيعل نسبة األنشطة اليت قد خترج عن هذه .من املمكن أن تشكل خطر على الصحة العامة والبيئة
قد و  وإجراءات الضبط اإلداري. واملراقبة ضع لنظام الرخصخت هاجيعلت املنشآألن حصر هذه ، ة جدا وهو أمر جيدضئيل

 واليترخصة املتعلقة هبذا اجلانب يف قانون محاية البيئة حول استغالل منشأة مصنفة دون احلصول على  اجلرائم جاءت
كما أن عدم احرتام    (.103رغم قرار الغلق )املادة  ستغاللااليف  ستمراراالأو  ،102املادة يعاقب عليها مبوجب 

أما يف حالة حصول  .(104صاحب املؤسسة ملقتضيات الرخصة والتدابري اإلدارية الوقائية يعرض املنشأة للعقوبة )املادة 
هلذا اإلجراء  متثالاالضرر ناتج عن نشاط هذه املؤسسة فقد تفرض اإلدارة عليها إعادة احلالة إىل حالتها األصلية وعدم 

استغالل منشأة ملعاجلة النفايات دون ترخيص أو التقيد باألحكام القانون يعرض صاحبها ف(. 105يعترب خمالفة )املادة 
ا هلغري املرخص الاصة هلذه املنشأة اخل(، ويعاقب حىت الشخص الذي يقوم بتسليم نفايات 63)املادة زائية للمساءلة اجل

 (19-01نون من قا 63و 62)املادة 
ومنها اليت تفرض ضرورة تقدمي معلومات ضرورية اجملال إضافة إىل قانون محاية البيئة هناك العديد من القوانني يف هذا 

ومن بني  (.من قانون الوقاية الصحية وطب العمل 10املادة ) العمالعن األخطار املواد واملستحضرات على صحة 
لى هذه املنشأة املصنفة ضرورة وضع منشأة تصفية مالئمة ومعاجلة املياه املتسربة اليت يفرضها القانون عأيضا التدابري 
ات العقوبف (،قانون العقوبات 51)املادة  زائيا(. وبعد أن أصبح الشخص املعنوي مسؤول ج12-05قانون  05)املادة 

د تطال العقوبات األشخاص تطال املؤسسة. كما ق أصبحتيف الغلق أو فرض تدابري احتياطية أو التوقيف  ةتمثلامل
. ونظرا ألن األمر يتعلق بالبيئة جمال حيوي فإن األول عنها الطبيعيني املستغلني للمؤسسة املصنفة وعلى رأسهم املسؤول

 (.10-03من قانون  18بني الشخص املعنوي العام واخلاص )املادة  زائيةاملشرع مل يفرق يف املسؤولية اجل

                                                           

 -  ظيم املطبق على املؤسسات املصنفة.نبط التضي 31/05/2006املؤرخ يف  198-06م من املرسوم التنفيذي رق 2املادة 
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                                                                        .ثيالتلو ب المتعلقة ائمجر ال :اثالث

حىت من حيصر احلديث عن اجلرائم  ، وهناكواألكثر شيوعا من بني اجلرائم البيئية ث الصورة األوضحيتعد جرمية التلو    
وتعدد اتساع أشكاله و ن اجلرائم نظرا خلطورته البيئية يف صورة التلوث. لذلك البد من ختصيص عنصر بأكمله هلذا النوع م

كل تغيري مباشر أو غري "من قانون محاية البيئة بأنه  4ولقد عرف املشرع اجلزائري التلوث بصفة عامة يف املادة  .مرتكبيه
ء واجلو والنبات واحليوان واهلوايتسبب فيه فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان  ،للبيئةمباشر 

. إذن فالتلوث هو عملية إدخال مواد يف األوساط البيئية تسبب أو تشكل "والفردية واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية
 واملاء واهلواء واليت سوف رتبةاحتمال حدوث ضرر على الكائنات احلية بصفة عامة ومنها اإلنسان. وهذه األوساط هي ال

 نتطرق إليها بصفة مستقلة.

                                                                    تلويث الماء:جريمة  -1
 حدوثها. احتمالدوث أضرار أو حلفعل تلويث املياه يقصد به تغيري خواص املاء نتيجة إدخال مواد فيه تؤدي إن 

 10-03عليها قانون  واليت نص اإلقليميالفعل تتعدد منها أفعال التلويث الصادرة عن السفن يف البحر  وصور هذه
لكن من ، يف البحر من شأهنا أن تسبب أضرار للصحة العمومية أو إفساد نوعية املياه دأو ترمي غمرعملية  وهي كل

رغم احلصول على الرخصة و (. 53و 52األفعال املشروعة احلصول على رخصة من طرف الوزير املكلف بالبيئة )املواد 
صب  أيضا رائم املرتكبة على م ن السفناجلمن بني . (91)املادةهبذا الفعل  الشؤون البحرية إال أنه جيب إعالم متصريف
 1954بني الربان اخلاضع ألحكام معاهدة لندن سنة  ختتلفالعقوبة هنا شدة لكن  البحر،احملروقات أو مشتقاهتا يف 

عدم  كما يعد(.  94و 93لية )املواد  خاضع هلذه االتفاقية الدو ريغالسنوات حبس، وبني الربان  5تصل إىل حيث 
جرمية  اإلبالغ عن كل حادث مالحي يقع يف مركبة العائمة من شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط احليوي الربي

 (. 57)املادة  يعاقب عليها القانون
توجد العديد  حيث. زائيةجلحتديد املسؤولية ااكتشافها و لكن اإلشكالية بالنسبة للمياه اجلوفية هي الصعوبة البالغة يف 

تفريغ املياه القذرة يف مبوجبه مينع املشرع  الذي .12-05صت عليها خمتلف القوانني من أمهها قانون نمن اجلرائم اليت 
ضرورة احلصول على  مع(، 168أو بناء منشأة أو سياج يضر بالوديان )املادة  .(46اآلبار والوديان والقنوات )املادة 

أو أيضا  .(176)املادة  غ يف الشبكة العمومية للتطهري أو يف حمطة تصفية املياه القذرة غري املنزليةترخيص لكل تفري
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كل خمالفة هلذا التنظيم يعرض و  ،(174الرتخيص املسبق حلفر اآلبار من أجل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية )املادة 
 صاحبه للعقوبة.

 تلويث الهواء)الجو(: جريمة-2
غازات أو أخبرة أو  إدخال أية مادة يف اهلواء أو اجلو بسبب انبعاث ا"بأهن 4رفها قانون محاية البيئة يف املادة لقد ع  

إذن ففعل التلويث اجلو  ".أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شأهنا التسبب يف أضرار وأخطار على اإلطار املعيشي
وألن التلوث  .أضرار أو أخطار تسببتفرز انبعاث غازات يف اجلو  نشطةألة غري مباشرة نتيجة قغالب بطريالحيدث يف 

بل تأطري سلوك أصحاب  ،همنعاجلوي من املستحيل القضاء عليه ألنه أمر حتمي، فإن النصوص التجرميية ال هتدف إىل 
يت جيب على . لذلك فإن املشرع يقوم بتحديد القيم القصوى ال1احلق يف التلويث مبعىن رسم الطريق الواجب اتباعه

 هبا.  دشخص التقي
إداري خضوعها لرتخيص  ه من الضروريفإن املؤسسات اإلقتصاديةوملا كان التلوث اجلوي حيدث غالبا بسبب أنشطة 

، والتدابري الوقائية الالزمة من أجل تقليل *القيم القصوى املسموح هبا من االنبعاثاتحتدد حبيث يف هذه الرخصة  مسبق،
 104و 103و 102)املواد صاحبها للعقوبات املرصودة يف و  املؤسسةلفة هلذه اإلجراءات يعرض ، وكل خما**وخفضها

من طرف املفتشني  ورقابة بعدية ،وبالتايل فالرقابة تكون قبلية بفرض شروط ضمن الرخصة املعطاة .(10-03قانون  من
ة عن بني املخالفات التلوث اجلوي الصادر  لتدابري املرخص هبا. ومن املنشأة ستغاللااملختصني للنظر يف مدى مطابقة 

 5)املادة  والغازات السامة واألخبرة اخلطريةحبيث جيب ضمان ومحاية العمال من الدخان ، املنشأة املصنفة شروط العمل
بق حبيث يط، تلوث الناتج عن جتهيزات املركباتاجلرائم املتعلقة بال أيضا(. واألمن وطب العملمن قانون الوقاية الصحية 

 قانون محاية البيئة(.من  87األحكام اجلزائية املنصوص عليها يف قانون املرور )املادة 

 :التربةتلويث  جريمة-3
النفايات حسب  وإذا كانتمعها.  وكيفية التعاملفإهنا ترتكز أساسا حول النفايات  الرتبةبالنسبة جلرائم تلويث   

فإهنا تصنف كذلك حسب نوعها إىل نفايات منزلية ونفايات هادمة ، إىل نفايات سائلة وغازية وصلبة مقسحالتها تن
ومواد كيمياوية ونفايات خطرة وسامة وهو ما أخذ به املشرع اجلزائري، حبيث أنه حىت درجة العقوبة ختتلف حسب نوع 

                                                           

1- Pierre François Mercure. Op.cit. p 105. 

 اهلواء يف حالة تلوث جوي. وأهداف نوعية ومستويات اإلنذارالذي يضبط القيم القصوى  2006جانفي  7املؤرخ يف  02-06رقم  التنفيذيأنظر املرسوم  -*

 .2009جويلية  22ملؤرخ يف ا 02-09 واألمر رقم 2008جانفي  23املؤرخ يف  03-08 واملتمم بقانونباملياه املعدل  قانون املتعلقمن  47املادة  أنظر -**
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بينما تصل  .(19-01انون ق 54دج )املادة  5000فرمي النفايات املنزلية يعاقب عليه بغرامة تصل إىل حد  .التصنيف
مبادة كيميائية مسجلة مامل يكن لألغراض غري  حتفاظاالب أو استكا سنة يف حالة  20عقوبة إىل السجن املؤقت لغاية ال
  .ورةظحم

يف  تيف رمي النفايا فتتمثل وإزالتهاانون تسيري النفايات عليها ق واليت نص أما األفعال اجملرمة املتعلقة بالنفايات
ومن بني صور التلويث  (.64و 57و 54 املواد) بالواجب القانوين وعدم القيام او إمهاهلأخص هبا غري املر الاألماكن 

ويعاقب  .(58للسلطات املختصة )املادة  هاحيازة وإنتاج النفايات دون تقدمي املعلومات الكافية عن كذلكاألرضي جند  
(، مث 64اخلطرة يف غري املواقع املخصصة هبا )املادة أيضا على أفعال اإليداع والطمر والغمر للنفايات اخلاصة  القانون

هناك عقوبة تتعلق بالنفايات اخلاصة اخلطرة لكل من قام باسترياد أو تصدير أو العمل على العبور عرب الرتاب الوطين هلذه 
عمال باالتفاقية وملا كانت درجة خطورة املواد الكيميائية كبري جدا و  .(66النفايات خمالفات أحكام القانون )املادة 
قد نص على جترمي   09-03 من قانون 10و 9ن املشرع اجلزائري يف املواد فإ الدولية حلضر انتشار األسلحة الكيميائية،

التخزين و واحليازة  اإلنتاجو  ستحداثواال ستعمالاالكل األفعال تقريبا اليت تتعلق باألسلحة واملواد الكيميائية وهي 
ألسلحة )أفعال الشروع(، وهذا التشديد كله نظرا هلذه ا ستعمالاالستعداد ألي نوع من واالحتفاظ والنقل وحىت اال

 التلويث الكبري الذي ميكن أن حتدثه مثل هذه املواد واألسلحة على البيئة بصفة عامة.واجلسيمة، و ألخطار التدمريية ل

 التلويث السمعي: جريمة-4
إصدار أصوات أو ذبذبات نتيجة ألنشطة  "محاية البيئة هو من قانون 72يقصد بالتلوث السمعي حسب املادة  

وبالنسبة ملصادر  ".مفرطة أو متس بالبيئة اضطراباتمعينة قد تشكل أخطار تضر بصحة اإلنسان وتتسبب هلم يف 
ة الضجيج فهي عديد لكن املشرع ركز على املنشأة املصنفة وغري املصنفة بصفتها املصدر األول للضجيج وذلك يف املاد

سبب تدون ترخيص واليت ت كل من مارس نشاطات صاخبة  108املادة  حبيث أنه يعاقب حسب، من نفس القانون 72
من حيدد فيه على ترخيص مسبقا  اليت من املفروض حيازهتاوهنا نفرق بني املنشأة املصنفة  .يف أضرار مسعية لإلنسان

مراكز النشاطات واملنشأة العمومية أو اخلاصة املقام و ات وبني املؤسسات والشركالقيم القصوى للضجيج. طرف اإلدارة 
ال بد هلا من ترخيص إداري قبل القيام بأي نوع  حبيث، جد ضمن التصنيف القانوين للمنشأةمؤقتا أو دائما واليت ال تو 

لتدابري الالزمة . وحتال على التنظيم كيفيات منح الرخصة وا(قانون محاية البيئة 74املادة ) من هذه النشاطات الصاخبة

                                                           

 -  09-03من قانون 10ملادة اأنظر. 
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حبيث يقاس مستوى الضجيج  ،للوقاية واحلد من الضجيج والنسب القصوى اليت ال جيب جتاوزها من طرف كل نشاط
املؤرخ يف  410-03وهناك نصوص أخرى تتعلق بالضجيج مثل مرسوم تنفيذي رقم  الصوت(. وحدة القياس)بالديسبل 

 رات.وحيدد املستويات القصوى لضجيج السيا 05/11/2003

                             الجزائري.في التشريع  تقنين الجرائم البيئية ثالث:المطلب ال

من  تندرج ضمن ثالثة أنواعجيدها ومنها اجلزائر  وطنيةأغلب التشريعات ال يفنصوص التجرميية البيئية للإن املالحظ  
 :1التقنني

 قانون العقوبات العام.* 
 قوانني خاصة.* 
 خاصة. تشريعات*

 ،1994رائم ضد البيئة سنة اجلحول  ريودي جانمؤمتر ريو منها فقد نادى العديد من الفقهاء واملؤمترات الدولية   
عطاء فعالية أكرب يف تطبيق هذه النصوص نظرا ملكانة إل. وذلك 2بضرورة إدراج البيئة كقيمة أساسية يف قانون العقوبات

 فنجد مثال أن قانون العقوبات األملاين أدرج فصال كامال للجرائم البيئية داخلية.قانون العقوبات بني خمتلف القوانني ال
مستقل بصلب قانون العقوبات  بابحيث أدرج اجلرائم البيئية يف  الفنلندي، وكذلك املشرع ضمن قانون العقوبات

وص التجرميية اليت متس بالبيئة لعل فقد أدرج املشرع العديد من النص ،وبات اجلزائري. أما فيما خيص قانون العق3الفنلندي
. أما منه 361املادة بمن أمها جرائم قتل وسرقة وصيد وتسميم احليوانات اململوكة للغري وخاصة منها الدواب واملواشي 

كما   .فتجرم كل من أوجد أو نشر عمدا أمراض معدية يف احليوانات املنزلية أو اليت توجد حتت ملك الغري 416املادة 
اليت تعاقب كل من  444. وأيضا املادة 396املادة ب ن العقوبات أيضا على جرمية اإلضرار باملزروعات واحلقولنص قانو 

 اقتلع أو خرب أو قطع أو قش شجرة إلهالكها مع العلم أهنا مملوكة للغري. 
إلقاء مواد  مثل يفتتيف الفقرة السادسة و  مكرر 441هلا املشرع يف املادة  ضأما فيما خيص جرمية التلويث فقد تعر 

اليت  433إىل  431ضارة أو سامة يف سائل معد لشرب اإلنسان أو احليوان دون قصد اإلضرار بالغري. إضافة إىل املواد 

                                                           

 .85ص . املرجع السابق .علي عدنان الفيل - 1
 .94ص . نفس املرجع - 2
 .324ص نفس املرجع.  - 3
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تنص على جترمي الغش يف املواد االستهالكية املوجهة سواء لإلنسان أو احليوان، وذلك سواء بالعرض أو البيع أو التحفيز 
 ة دون سبب شرعي.على الشراء أو احلياز 

محاية كل  وركز على ،البيولوجيل محاية البيئة كنظام موحد له خاصية التنوع اغفإاملالحظ على هذه النصوص هو ف  
دون مراعاة  قتصاديةاالوالقيمة  الفردية . واملالحظة األخرى هي أن احلماية منصبة حول محاية امللكية1يحدعنصر على 

هذه محاية فهي بالتايل تركز على محاية ممتلكات اإلنسان وصحته وليس  .2اصر الطبيعيةالقيمة اإليكولوجية هلذه العن
 .يف اإلضرار هبذه العناصر دكما أن املشرع يشرتط يف غالب األحيان صفة القصد والعم   العناصر يف حد ذاهتا.

محلت يف البيئي دون غريه، حبيث  النوع الثاين من النصوص هي القوانني اخلاصة اليت أصدرها املشرع ملعاجلة اجلانب  
 ،10-03 قانون هذه النصوصأهم  منولعل . عناصر البيئة واإلضرار مبختلف عتداءباالطياهتا أحكام جزائية تتعلق 

إىل جانب هذا القانون هناك قانون  .املتعلق حبماية البيئة 1983فيفري  05املؤرخ يف  03-83لقانون ا والذي ألغى
 23-06وقانون ، ومراقبتها وإزالتهااملتعلق بتسيري النفايات  19-01وقانون . وتنميتهة الساحل املتعلق حبماي 02-02

 .وغريهااملتعلق باحليوانات. فهذه القوانني  2006ديسمرب  20املؤرخ يف 
لتلوث املائي التلوث مبختلف أشكاله منها ااملتعلقة باحليوانات و جاء بالعديد من اجلرائم البيئية محاية البيئة فقانون   

األحكام اجلزائية على تسيري وحركة املتعلق ب هكز يف الباب السابع منر . أما قانون املتعلق بالنفايات فاجلويوالتلوث 
نص يف الباب الثالث منه على مجلة من األحكام الذي قانون محاية الساحل  وأيضا النفايات املنزلية والنفايات اهلامدة.

  .و املنشأة والنشاطات الصناعية يف املناطق الشاطئيةأإقامة البناءات سألة م منها باخلصوصاجلزائية 
من موارد طبيعية  ،أمشل وأوسع للعناصر البيئية املختلفة جزائيةأهنا انتهجت محاية  القوانني اخلاصةاملالحظ على هذه و 

قتصادية. كما أن إممتلكات ذات قيمة وحيوية إىل احليوانات والنباتات وركزت على بعدها البيئي بغض النظر عن كوهنا 
وحىت التلوث   النص عليها يف هذه التشريعات سواء التلوث اجلوي أو املائي أو األرضيمتجرائم التلويث مبختلف أنواعها 

 . السمعي
ة انتهاج املشرع األسلوب الوقائي الذي يعد مبدأ أساسي يف قانون البيئة بصفة عام القواننيعلى هذه كذلك يالحظ  و 

وبالتايل  .كل ما من شأنه أن ميس بالبيئةل ستغاللاالمن خالل فرض تدابري وقائية وإجراءات مراقبة ونظام منح رخص 
محاية  من قانون 28و 27تصبح خمالفة مثل هذه التنظيمات واإلجراءات اإلدارية جرمية يف حد ذاهتا )أنظر املادة 

                                                           

 .333ص  .2007.قايد تلمسانلجامعة أبو بكر ب. أطروحة دكتوراه .اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر .وناس حيي - 1
 .326ص  نفس املرجع. - 2
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متياز مثل املناطق الرطبة والتنوع اية أهنا تستعمل مصطلحات بيئية بالبيئ القواننيعلى هذه  أيضاواملالحظ  .(الساحل
البيولوجي والطابع اإليكولوجي واليت تدل فعال على أن احلماية اجلنائية للبيئة البد أن تأخذ يف عني االعتبار خصوصية 

 هذا اجملال.
واليت أدرجت ضمن طياهتا محاية البيئة االت املتعلقة بعدة جمالقانونية العامة بالنسبة للفئة الثالثة فهي النصوص  أما
املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية،  2003فيفري  17املؤرخ يف  03-03من بني هذه القوانني جند قانون  جزائيا.

 07-88 وجند كذلك قانون .املتعلق باملياه 12-05قانون و  ،واملتمم املعدلوالتعمري املتعلق بالتهيئة  29-90قانون و 
                                                                                                       املتعلق باملناجم. 10-01 وكذلك قانون، وطب العملبالوقاية الصحية واألمن  املتعلق

خالل التعرض ملختلف املواضيع املتعلقة  يةزائأعطت حيزا معتربا للبيئة باحلماية اجل أهنا اخلاصة التشريعاتهذه وما مييز 
خاصة  ،من قانون آلخر نظرا للفارق الزمين يف صدور هذه القوانني منهجيتهاهبذه النصوص. لكن هذه احلماية ختتلف 

ه قانون يف غاية األمهية من حيث تأثري  والذي يعد ،وبعدهالفرتة قبل صدور قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 
 على املنظومة التشريعية اجلزائرية.

حد وصف بعض األفعال إىل للبيئة يف التشريع اجلزائري وصلت  زائيةأن احلماية اجلإىل يف األخري البد من اإلشارة   
إرهابيا أو  عمالمن قانون العقوبات اجلزائري تعترب  5فقرة  87ما يعرف "باإلرهاب اإليكولوجي". فاملادة  أو باإلرهابية

عتداء على احمليط أو إدخال مادة أو تسريبها يف اجلو أو يف باطن األرض أو إلقاءها يف املياه مبا فيها املياه ريبيا اإلخت
. فرغم أهنا تعد محاية غري مباشرة ألهنا *من شأهنا جعل صحة اإلنسان أو احليوان أو البيئة الطبيعية يف خطر اإلقليمية

 إال أهنا حتمي العناصر الطبيعية من اآلثار التلوث اخلطري جراء إدخال هذه املواد. يةوالوحدة الوطنتتعلق بأمن الدولة 

 
 

 

                                                           

 من قانون العقوبات الفرنسي عرفت جرمية اإلرهاب اإليكولوجي كجرمية مستقلة "إدخال يف اجلو يف األرض أو حتت األرض أو يف الوسط املائي 2فقرة  425املادة  أنظر - *
 حليوان أو الوسط الطبيعي".لصحة اإلنسان أو امبا فيه املياه اإلقليمية مواد بطبيعتها تسبب مضاعفات خطرية 
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 زائيةكمجال للحماية الج  الثالث: البيئةالمبحث 
لعل دراسة أي جزء من قانون البيئة بصفة عامة البد له من التطرق ملصطلح ومفهوم البيئة، ألنه أمر جوهري   

وهذا راجع خلصوصية  لبيئية بكل جماالهتا تتميز وختتلف كثريا عن باقي القوانني التقليديةخصوصا وأن القوانني اوأساسي 
وحماولة حتديد  زائيةواتساع هذا اجملال. لذلك فموضوع دراستنا هذه البد له من التطرق ملفهوم البيئة كمجال للحماية اجل

مث حماولة التعرف على العناصر  .جلنائي )املطلب األول(أمر يف غاية األمهية بالنسبة لدراسة القانون ا فهوهذا املصطلح 
األخري هناك مسألة  يفو  .اية املناسبة )املطلب الثاين(حلماألساسية املكونة للبيئة فكل عنصر جيب أن حيدد لتوضع له ا

هل هو  جلزائيةاحلماية ا من هو صاحب املركزية يف عملية حولبالنقاش  اجوهرية يف دراسة التجرمي البيئي وتتعلق أساس
 .)املطلب الثالث( ؟البيئةاإلنسان أم 

 البيئة. األول: مفهومالمطلب 
 .لغةالبيئة  تعريف أوال:

البن منظور بوأهم  اشتقت كلمة البيئة يف العربية من الفعل "بوأ" وهو مبعىن احللول والنزول. وقد ورد يف لسان العرب
ويظهر هذا املعىن جليا يف القرآن الكرمي من خالل عدة آيات نذكر  .انت يف املكانزل هبم إىل سند اجلبل وأب منزال: أي

من  56)اآلية  ...."ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء  وكذلك مكنا»تعاىل منها واحدة فقط وهي قوله 
عربية هي البيئة يف اللغة ال إنعيش فيه حيث يشاء. لذلك ميكن القول ليأي جعلنا األرض مكان ومنزال سورة يوسف(، 

 كلمة  «le grand robertنجد يف قاموس "فيف اللغة الفرنسية  أما .وحييط بهاملكان الذي يعيش فيه اإلنسان 

"environnement والوسط لإلنسان " تعين اإلطار املعيشي«cadre de vie." اإلنسان حمور إذن يعترب ف
سان مبا يشمله من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلن" أيلتعريف مصطلح البيئة 

 1"ومنشآت شيدها إلشباع حاجياته 
 
 
 

                                                           

 13. ص 2013حسونة عبد الغاين. احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة. أطروحة دكتوراه. جامعة حممد خيضر. بسكرة.  -1
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 ثانيا: تعريف البيئة اصطالحا.
 تعريف البيئة في القانون الدولي.                                                -1

وذلك حتقيقا ملبدأ الشرعية وأيضا لتسهيل ، نائيإن ضبط التعاريف وحتديد املصطلحات أمر يف غاية األمهية يف القانون اجل
رجال املهمة للقاضي اجلنائي الذي هو مقيد بالتفسري الكاشف للمشرع وعدم التوسع يف التفسري. لذلك فقد اجتهد 

لكن نظرا خلصائص ومميزات البيئة كمجال جديد على  صطلح البيئة وضبط عناصرها بدقة.ملتعريف إعطاء يف  القانون
جند أنفسنا أمام وبالتايل  .من جهة أخرى ن اجلنائي من جهة، وصعوبة حصر عناصرها بدقة وحتديد نطاقهاالقانو 

لقد شكك العديد من الفقهاء يف إمكانية وضع تعريف و . 1يف تصديها لتعريف بعض املصطلحات للبيئة باينةضامني متم
 عينم مل يرتدد يف القول "أن البيئة عبارة عن كلمة ال تبل إن البعض منه حمدد وواضح للبيئة وخاصة من اجلانب القانوين،

 .2شيء ألهنا تعين كل شيء"
هناك من أعطاها املعىن الواسع وهناك من ف. املؤمترات الدولية والفقهاءالبيئة كمصطلح قانوين تعرض هلا العديد من  

املتاحة يف وقت  واالجتماعيةوارد املادية رصيد املعرفها بأهنا  1972فحسب إعالن ستوكهومل سنة  أعطاها املعىن الضيق.
والبيئة بعنصريها الطبيعي واملنشأة من طرف اإلنسان عامل ضروري  ما ويف مكان ما إلشباع حاجيات اإلنسان وتطلعاته.

لرفاهيته والتمتع الكامل حبقوقه األساسية مبا فيها احلق يف احلياة. فالبيئة حسب هذا املفهوم هي ما حييط باإلنسان 
 اإلنسان. لكن، العناصر الطبيعية اليت أوجدها اهلل عز وجل والعناصر املنشئة اليت أوجدها وتتكون من قسمني رئيسيني

مؤمتر ستوكهومل الذي أعطى للبيئة هذا املفهوم الواسع جعلها يف نفس الوقت وسيلة لتمكني اإلنسان من حقوق 
ة عالقة متبادلة، أي له حقوق يستمدها من البيئة ويف نفس ، وهذا مفهوم ناقص ألن عالقة اإلنسان بالبيئاألساسية

 الوقت له واجبات اجتاهها وهي محايتها واحملافظة عليها. 
البيئة تعين كل »بـ فقد عرفها  1994سنة املنعقد يف ريو  الدويل لقانون اجلنائياجلمعية  15 ر الدويلمتأما املؤ 

واملوارد الرتبة  وتضم أيضا، واألراضيواملاء الغالف اجلوي  وكل طبقات وتضم اهلواءلألرض،  وغري احليةاملكونات احلية 
البيئة حتدث عن التعريف اجلنائي للبيئة هنا . ف3البيولوجية ما بني هذه العناصر" وكل التفاعالت، واحليوان والنبات املائية
وهذه العناصر  .هواء وتربةو  ماءمن عناصر الطبيعة وال نسانها اإلفينبات وحيوان مبا  منتعين الكائنات احلية واليت احلية 

                                                           

 .114ص  .2009رية. األمن البيئي )النظام القانوين للحماية البيئة(. دار اجلامعة اجلديدة. اإلسكند. طاهر إبراهيم الدسوقي عطية - 1
 .114ص  نفس املرجع. - 2

3- Christian Tomuschat. Op.cit.p24. 
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الرتابط  عتباراالتأخذ يف عني جيب أن للبيئة  زائيةمبعىن أن احلماية اجل، يف حركة تفاعلية فيما بينهاحسب التعريف 
أو الوسط . فالصفة األساسية للبيئة إذن هي ما حييط باإلنسان والتسلسل والتنوع البيولوجي بني خمتلف هذه العناصر

بأهنا جمموعة العوامل املؤثرة على  "يعرفها حبيث Michel prieurاألستاذ الذي حيىي فيه ويتأثر به. كما يرى ذلك 
 املعادلة.هذه تؤثر وتتفاعل مع اإلنسان الذي هو احملور الرئيسي يف  ذه العناصرفه. 1"احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان

 ري:البيئة في القانون الجزائ تعريف-2
منه يف  4حبيث أن املادة  .10-03ما جاء يف قانون و ستقتصر دراستنا حول تعريف البيئة يف التشريع اجلزائري   

واجلو واملاء واألرض وباطن  واحليوية كاهلواءاملوارد الطبيعية الالحيوية »وهي يتحدث املشرع عن مكونات البيئة  7الفقرة 
واملناظر واملعامل وأشكال التفاعل بني هذه املوارد. وكذا األماكن  .الوراثي لرتاث، مبا يف ذلك اوالنبات واحليوان األرض

البيئة الطبيعية دون ذكر للبيئة  ذكر تقريباو  وعناصر البيئة. فاملالحظة األوىل أن املشرع حتدث عن مكونات "الطبيعية
صدرت قوانني عديدة كما رأينا سابقا هتتم حبماية رغم أنه  ،واملنشأة واملعامل األثريةاملنشأة من طرف اإلنسان كالبنايات 

 08-02وقانون املتعلق حبماية الرتاث الثقايف  04-98والتعمري وقانون للتهيئة  29-90هذه العناصر منها قانون 
االجتاه الذي ذهب إليه املشرع الفرنسي الذي ركز على  وهو نفس ،القوانني وغريها مناملتعلق بشروط إنشاء مدن جديدة 

فقهاء املتأخرين يرون بأن مفهوم البيئة احلديث أصبح يتشكل من الأن أغلب  وكما رأينا. *البيئة الطبيعية دون املنشأة
 املنشأة.العنصرين معا البيئة الطبيعية و 

، حبيث ال ندري " Patrimoine génétique"هناك غموض كبري حول كلمة الرتاث الوراثي  من جهة أخرى
عدة تفاسري  وعامة حتتملاستعمال كلمات مبهمة  كذلك  ماذا؟، هل املوارد البيولوجية أم ذه الكلمةماذا يقصد املشرع هب

النصوص من  وتطبيق هذهفاستعمال مثل هذه املصطلحات يصعب من فهمه  ،"واملعامل الطبيعيةواملناظر "األماكن  مثل
 .اجلانب اجلنائي وخاصة يفطرف القاضي 

                                                           

1- Michel Prieur. Op.cit. p 24. 

من  وتشكل جزءفيما بينها  علاليت تفا والنباتية والتنوع والتوازن البيولوجي واألنواع احليوانية واملواقع واملناظر ونوعية اهلواء واملوارد واألوساط الطبيعيةالبيئة هي الفضاءات " - *

 قانون البيئة الفرنسي( 01ممتلكات العامة لألمة"، )املادة 



اإلطار المفاهيمي للجريمة البيئية                                                 الفصـل األول               

 

- 50 - 

 

اجلزائري إعادة النظر يف هذا التعريف وإدخال عناصر البيئة املنشأة من طرف اإلنسان لذلك وجب على املشرع  
يهمنا يف القانون اجلنائي البيئي فما واستعمال مصطلحات دقيقة وواضحة حىت تتماشى مع النصوص القانونية األخرى. 

 .وتوضيح للسلوك اإلجرامي بواسطته بدقةهو حتديد عناصر البيئة احملمية 
ئة إذن حمل احلماية القانونية قيمة مركبة الصفات واجملاالت، تبلغ من التعقيد ما جيعل محايتها وحتديد أنواع فالبي

البيئة  االعتداءمع تطور جرائم  تتالءمالسلوك الذي يضر هبا مسألة تتطلب رؤية جديدة ومتطورة للنظام القانوين لكي 
  نائي البيئي ضروريا وبصورة متميزة ومتطورة للحد من هذه اخلطورة. البالغة اخلطورة. ومن هنا جاء تدخل القانون اجل

 ائية.ز محل الحماية الج البيئة الثاني: عناصرالمطلب 
                                                              أوال: عناصر البيئة الطبيعية.

 :الماء-1
فلوال املاء ملا  ، لى يف أنه مرادف للحياةوهذه األمهية القصوى تتج ،على اإلطالقبيئي ال شك أن املاء أهم عنصر   

هلذا كان  من الكرة األرضية عبارة عن ماء، %70ضف إىل ذلك أن أكثر من  .كانت حياة أصال على هذا الكوكب
األكسجني  ضد التلوث واستنزافه. فاملاء الذي يتكون من ذريت هيدروجني وذرة من زائيةمن الطبيعي ختصيصه حبماية ج

يوجد يف األرض على ثالث حاالت سائلة وغازية وصلبة. والرتكيز الكبري للحماية من الناحية القانونية يكون على احلالة 
خصائص املاء أنه شفاف ال لون وال طعم وال  من السائلة ألهنا هي املتواجد يف الطبيعة بصورة واضحة ومرئية. كما أن

أما  .يف حالة تغري أحد هذه اخلصائصال  حتديد ما إذا كان قد تعرض لفعل التلوث أم . وهذا أمر مهم جدا يف1رائحة له
هي البحر اإلقليمي الوطين وحىت أعايل البحار يف حالة ارتكاب فعل التلويث من ف زائيةبالنسبة للمياه املعنية باحلماية اجل

 واملياه السطحية واجلوفية. والربك بحريات. املياه الداخلية واملتمثلة يف األهنار وال*طرف السفن اجلزائرية

                                                                                           :الهواء-2
توجد  ، حيثكم880تشكل اجملال اجلوي لألرض، وحييط باألرض إىل ارتفاع اليت اهلواء هو جمموعة الغازات    
من األكسجني وبعض  %21من غاز النيرتوجني و %78ويتكون اهلواء من  قات خمتلفة السمك.طب 4 لغالف اجلوياب

                                                           

 .2013-12-09 االطالع. تاريخ  « www.Wikipedia.org »موسوعة ويكيبيديا.  -1

 من قانون محاية البيئة. 93املادة أنظر  - *
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يف حال وجود غازات أخرى أو .ومكونات اهلواء مهمة جدا يف حتديد نسب التلوث 1الغازات منها ثاين أكسيد الكربون
هواء يف الطبقة السطحية لل زائيةة اجلويستعمل قانونا مصطلح اهلواء أو اجلو كمرادفني وترتكز احلماي عادية.بنسب غري 

                   .(محاية البيئة من قانون 46)املادة  األوزونطبقة كحماية غاية الطبقات العليا  لومتتد  بشكل معترب،
    :التربة-3
تتكون  كما  .2وتتكون من مواد صخرية ومفتتة القشرة األرضيةالطبقة السطحية اليت تغطي  أيونعين هبا أيضا األرض     

األرض الذي يقع حتت  باطنأما . حصى( ومواد عضوية رمل، حجارة،الرتبة من حبيبات مغذية على خمتلف األشكال )
ودوره يف احلفاظ على التنوع البيولوجي  االقتصاديةوذلك ألمهيته  زائيةحمل للحماية اجل فهو أيضا يةاألرض القشرة سطح

 .*والطاقات املوجودة حتت سطح األرض هي ملك للجماعة الوطنية والدولة ومجيع املعادن .والنظام اإليكولوجي

 :الحيوان-4
تشرتك مع اإلنسان يف العديد من خصائص احلياة. وللحيوانات أمهية قصوى  اليتاحليوانات من الكائنات احلية  تعد

تعترب عنصر مغذي أساسي  غذائيةالعبارة عن أموال، ومن الناحية هي الناحية االقتصادية عدة جوانب، فمن من 
يف التنوع البيولوجي والتوازن اإليكولوجي الذي إن اختل فإنه  اإليكولوجية تساهمومن ناحية  ،مثال األمساككلإلنسان  

مكانة أوهلا القانون اجلنائي البيئي فلذلك  .سيؤثر حتما على مجيع الكائنات مبا فيها اإلنسان وباقي عناصر الطبيعة
واحليوانات من حيث طبيعتها صنفان حيوانات أليفة أو داجنة . يتها بطريقة مباشرة وغري مباشرةاوعمل على مح، مهمة

عادة ما يتم إخضاعها  داجنةوحيوانات برية متوحشة. وهذا التقسيم ينجر عنه من الناحية القانونية أن احليوانات ال
 حيازهتاوهناك احليوانات املتوحشة اليت إما ميكن  .قار(للملكية اخلاصة وبتايل تأخذ حكم املال اخلاص )مثل املواشي واألب

تم فيأو اليت تكون يف الربية بشكل حر  قانون محاية البيئة(، 82)املادة  غري األليفةالعلى شكل مؤسسة لرتبية احليوانات 
 وضعها ضمن قائمة احليوانات احملمية املهددة.

 
 
 

                                                           

 .2013-12-09 االطالع السابق. تاريخموسوعة ويكيبيديا. املرجع  - 1
 .2013-12-09 االطالعتاريخ  سابق.مرجع موسوعة ويكيبيديا.  - 2

 .07-05من قانون  3املادة أنظر  - *
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 :النباتات-5
وتصنف النباتات   تلعب رفقة احليوانات دور مهم يف التوازن اإليكولوجيأيضا هي من الكائنات احلية اليتهي و   

منها املزروعات واحملاصيل واألشجار مبختلف أنواعها واملساحات اخلضراء  أشكالإىل عدة  زائيةحسب محايتها اجل
 وبيئية. صاديةاقتوللنباتات أمهية كبرية غذائية منها بالدرجة األوىل و  .واألنواع النباتية الربية احملمية

 ثانيا: عناصر البيئة المنشأة.
                                                                                           :آتالمنشو  العمران-1

ي شكل أوى ألــناء مثل منزل أو حظرية أو مسجد أو فندق أو وجد خصيصا كمب مكان بهاملبىن أو البناء هو ما يشمل 
يراعى فيها النسق البيئي حبيث  . فإضافة هذا العنصر إىل البيئة جيب أن يكون وفق شروط مالئمة1من النشاط اإلنساين

الل تشييده هلذه ـوال بد لإلنسان أن يتبع هذا النسق خ بقدر فاهلل عز وجل قدر كل شيء ي.لبيئاتدهور ال يفتساهم  ال
 ا املباين واملنشآت واهلياكل وغريها.. وللعمران أشكال متعددة منهاملباين

                                                                                                     اآلثار:  -2
والتصوير ت ـــحلماية اآلثار يف مادهتا األوىل اآلثار بأهنا "األعمال املعمارية وأعمال النح 1972عرفت اتفاقية باريس سنة 

على املباين والعناصر أو التكوين ذات الصفة األثرية والنقوش والكهوف، وجمموعة املعامل اليت هلا مجيعا قيمة عاملية 
، املستحثاتة و ـــنوعني أثار منقولة تتمثل يف التحف األثريعلى وهي استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم". 

ره القانوين يف حتديد نوع ـم له أثسيوهذا التق. باين ومنشأة قدمية بناها أسالفنا واألجيال املاضيةوآثار عقارية متمثلة يف م
 لآلثارأصبح  1972اتفاقية اليونيسكو سنة  أمهها دولية منال تفاقياتاال. وبفضل *السلوك اجملرم املطبق على كل صنف

هو ما ساهم فعال يف محاية هذا العنصر ه اجلماعة ككل و نسانية تتصرف فيقيمة قانونية متمثلة يف أنه ملك مشرتك لإل
در أموال طائلة ت تدا حبيث أصبحــلآلثار حاليا قيمة اقتصادية مهمة ج واحلضارية فإنإضافة إىل القيمة التارخيية  .البيئي

 .زائياالدول حبمايته ج معظممن جراء السياحة لذلك هتتم 
 اجلزائري كما قلنا املشرع  وقد خصهاماية اجلنائية وفق القانون اجلزائري هذه تقريبا جل العناصر البيئية حمل احل  

 هلا يف باقي البحث. وسوف نتعرضا نتعرضاليت  التجرمييةبالعديد من النصوص 
                                                           

 .2013-12-09 االطالعسابق. تاريخ موسوعة ويكيبيديا. مرجع   -1

شغل ممتلك عقاري ثقايف دون  تعاقب علىأيضا  98واملادة ة، من قانون محاية الرتاث الثقايف جترم إخفاء أو بيع األشياء املكتشفة عن طريق األحباث األثري 95فاملادة  -*
 ترخيص
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     مناط التجريم البيئي.                            المطلب الثالث: 
يركز على محاية البيئة  ، قسمل مسألة املركزية يف احلماية القانونيةتيارين خمتلفني حو القانون إىل الفقه و انقسم لقد   

وعالقتها  وقسم يركز على محاية البيئة بغض النظر عن ارتباطها (.كزية اإلنسان)مر بصفتها مرتبطة باإلنسان ومصلحته 
  .)مركزية الطبيعة( مبصلحة اإلنسان

 rismeAnthropocent* في التجريم البيئي اإلنسان أوال: مركزية
هو عليه يف  عمافإن الوضع خيتلف متاما  مبا أننا أصبحنا يف القانون اجلنائي البيئي نتحدث عن البيئة كمجال للحماية

ذي يطرح هو ــوالذي كان يهدف حلماية القيم األساسية املتعلقة باإلنسان. لذا فإن التساؤل ال .القانون اجلنائي التقليدي
 "                                      ةــيــانـــة اإلنســئــالبي يه ةــايــاحلمهل حمل املتبعة،  ئيةالسياسة اجلنائية البي ماهية

L’environnement humanitaire" ،البيئة الطبيعية " أمL’environnement naturel»هل  ؟ مث
احلق يف مث هل حنن أمام قانون ألجل البيئة أم  ؟باحلمايةالوسط البيئي يعترب ماال ملوكا للجميع ومن هي املصلحة األوىل 

ذه التساؤالت وغريها ــــه ؟(droit de l’environnement ou droit à l’environnement)البيئة 
ومن مث يكون هذا اجلواب حمدد  ،التطبيقستدعي حتديد جمال ت اليتجدا ومدخل أساسي ألي سياسة جنائية بيئية  ةمهم

 .فتجرمي أي سلوك له غاية وهدف. ك اإلجرامي والركن املادي للجرمية البيئيةوموجه لتحديد السلو 
قمة شجرة احلياة، أما باقي عناصر البيئة سواء احلية أو غري احلية  علىهناك من يرى أن اإلنسان هو املسيطر ويأيت  

سان هو حمور املصلحة اليت أن اإلن ونفرجال القانون يف ظل احلداثة ير  .1فهي عبارة عن وسائل يف خدمة اإلنسان

 objet»للحق   "، وبالتايل فالبقية ما هي إال مواضيع Sujet de droits" هو صاحب احلق هألن احلماية،تتطلب 

de droits"2" ويذهب الفقيه .jean rivero" توجد بيئة إال يف شكل إحاطة  ألبعد من ذلك حني يقول أنه ال
إال ال تأخذ حقها البيئة لذا ف، ذاته ء أو الطبيعة ال يعترب ضارا إال إذا أضر باإلنسانفأي تدهور للماء أو اهلوا ،باإلنسان

لفرتات سابقة انعكس على النصوص القانونية البيئية سواء  دالذي سا رأيفهذا ال. 3بواسطة اإلنسان و من أجل اإلنسان

                                                           

 بالنسبة لباقي األشياء. املعلميعتربه و مفهوم فلسفي يضع اإلنسان يف مركز الكون  - *

1- Jean Pierre Beurier. Op.cit. p30. 

2- Pascale Steichen. Droit de l’environnement (Doc- électronique). 2013. p12. « www.unice.fr/droit ».  

3- Idem.  
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حىت ولو تسبب  لى أحد عناصر البيئة جرمية بيئيةع عتداءاالفال يعترب  .وباألخص النصوص التجرميية داخليةالدولية أم ال
بشكل  نقراضباالل نوع حيواين مهدد قتف جتاهاالحسب هذا . و يف أضرار جسيمة إال إذا مس مصلحة معتربة لإلنسان

 . ، أو أهنا ال تؤثر على حاجات اإلنسانملك ألحد ليس دامواسع ال يعد جرمية ما 
تظهر مركزية حيث أي يف بعض النصوص وخاصة منها قانون العقوبات، املشرع اجلزائري حذو هذا الر  اوقد حذ

على البيئة إذا كان هذا العنصر يشكل ملكية  عتداءالامنها جترمي فعل  .اإلنسان يف التجرمي البيئي من خالل عدة أوجه
قانون  440املادة ) لغري)اقتالع أو قطع أشجار إلهالكها مع العلم أهنا مملوكة بالشخص معني  مال مملوكأي  شخصية

ضرار بصحة وحياة اإلومن بني األوجه أيضا جترمي الفعل إذا كان الضرر الذي يصيب عناصر البيئة يؤدي إىل . العقوبات(
من قانون العقوبات تعاقب كل من نشر عمدا أمراضا معدية يف احليوانات املنزلية أو الطيور املنزلية  416اإلنسان، فاملادة 
كم قربه من حبلإلنسان  نتقاهلاااصها أو حيوانات الصيد، وبالطبع فالعدوى املقصودة هنا هي احتمال أو الطيور يف أقف

 . هذه األصناف
األبرز لقلة املتابعة  فسريتفالوإذا جئنا إىل جهة التحري واملتابعة لقضائية يف اجلرائم البيئية من مقرتب مركزية اإلنسان 

هبذا النوع من اجلرائم يرجع إىل أن القاضي اجلنائي أو رجال الضبطية القضائية ال زالوا القضائية وإصدار األحكام املتعلقة 
ة ختتلف بالنسبة ولوياألألن ، األمهية مقارنة باجلرائم البيئيةاجلرائم التقليدية هلا األولوية و بأن متشبعني هبذا الفكر ويرون 

 .اليت تأيت يف الدرجة الثانية البيئةحملل اجلرمية من اإلنسان وممتلكاته إىل عناصر 

 .Eco centrismeيئيالبفي التجريم  الطبيعة ثانيا: مركزية

اجليل ة و اميف مقابل مركزية اإلنسان هناك اجتاه آخر ظهر حديثا مع تبلور مفاهيم وأفكار جديدة مثل التنمية املستد  
مما أدى برجال القانون إىل تغيري  .قوق البيئيةاحل رأسهاوعلى  التضامنيةاحلقوق الثالث حلقوق اإلنسان أو ما يسمى ب

اجلنائي بغض النظر  لقانونوبالتايل تقرير محايتها أكثر بواسطة ا .تستحقهااليت قيمة الوحماولة إعطاءها  نظرهتم جتاه البيئة
 تفاقياتااليف بعض دت هذه النظرة جتسيد هوقد ش .عن ارتباطها باإلنسان وجعلها هي املركز يف السياسة القانونية البيئية

" اإلنسانية هي جزء من الطبيعة، واحلياة ترتبط 1982الدولية، ومنها ما جاء يف ديباجة امليثاق العاملي للطبيعة سنة 
فكل عناصر البيئة هنا هلا قيمة بغض النظر . ي يعد مصدر الطاقة ومادة مغذية"بالوضعية املتواصلة للنظام الطبيعي الذ

الفرنسي لسنة  قانون الزراعةمن  219باحليوان ككائن حي حساس )املادة  عرتاففاال .1عن ارتباطها باإلنسان

                                                           

1- Jean Pierre Beurier. Op.cit. p25. 
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اتفاقية رامسار  4إىل وجوب محاية املناطق الرطبة اليت متثل ملجأ للحيوانات وعلى رأسها الطيور الربية )املادة  (،2008
عد قانونية خاصة بعناصر البيئة خمتلفة عن مثل هذه األفكار تؤدي إىل استحداث قواحول املناطق الرطبة(.  1982سنة 

وجوب إعطاء شخصية  "jean pierre Marguenad" لــثــــرى مـــبل أبعد من ذلك هناك من ي .1املوجهة لإلنسان
وبالتايل يصبح احليوان  لعناصر البيئة، كالشخصية املعنوية" personne moral technique" ةـنيــة تقــيـونــــانــــــق

 .2غري الشرعيال داءعتلالدوما حق بصفة حمدودة ألنه معرض صاحب 
وهو أن عناصر الطبيعة ، ا تصور آخر عما كان سابقاــطى لنمث إنه من جهة أخرى مفهوم التنمية املستدامة أع 

 افي ملك أيضا لألجيال املستقبلية على أساس قاعدة اإلنصـباختالفها ليست ملك لنا وحدنا حنن اجليل احلاضر، بل ه
مما يستلزم علينا استغالل هذه املوارد ليس لتلبية حاجياتنا وفقط، ال بد من التفكري يف األجيال املستقبلية وحىت الكائنات 

  احلية.
واملشرع اجلزائري كغريه من املشرعني واكب هذا التغيري وأصبح يركز أكثر على البيئة كقيمة قانونية مستقلة عن 

ميية البيئية نصيبا يف هذا اجملال، سواء بالنسبة للمعاهدات الدولية املتعلقة حبماية عناصر كان للنصوص التجر ف .اإلنسان
ومن أمثلة املواد اليت  .**عناصر البيئةمبختلف أو يف النصوص القانونية املتعلقة بكل . *البيئة اليت انضمت إليها اجلزائر

 وتسبب يف تلوث جوي 47كل شخص خالف أحكام املادة   ةعاقبم املستقلةتتحدث عن احلماية اجلنائية للبيئة بصفتها 
وإمنا جاءت  صحته،و  باإلنسانوإضراره فالتلوث هنا غري مربوط بتأثريه  .البيئة(محاية من قانون  84املادة ) املستقلة

يف  ار قطع أو قلم األشجميجتر  أيضا جندما ك  .املستويات القانونية يعاقب عيه قالصياغة عامة أي كل تلوث جوي يفو 
األمثلة كثرية و  لشخص معني ومع ذلك جيب محايتها. اليست ملك. فالغابة (من قانون الغابات 72املادة ) اإلقليم الغايب

 هنا على خالف ما رأينا سابقا يف قانون العقوبات الذي ركز على اإلنسان وحاول محاية البيئة ألجله.

                                                           

1- Jean Pierre Beurier. Op.cit. p30. 

2 -  Pascale Steichen. Op.cit. p 30. 

، و االتفاقية الدولية (2005مارس  03املؤرخ يف  108-05املتعلقة حبفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة )املرسوم  1979جند اجلزائر انضمت إىل اتفاقية بون سنة  -*
 .400درجة  2002Prisid - 11.27وجب مرسوم و اليت صادقت عليها اجلزائر مب 1951لوقاية النباتات بروما سنة 

املتعلق بتسيري  06-07وقانون املتعلق باحليوانات.  23-06هناك قوانني وضعت خصيصا من أجل عناصر حمددة مثل قانون محاية الساحل و تثمينه و قانون  -**
 .ومحايتها وتنميتهااملساحات اخلضراء 
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ألن اإلنسان حماط ، يفعل محاية البيئة واإلنسان معالذاهتا يعزز و  للبيئة زائيةاجل إن احلمايةالقول  يف األخري ميكن 
بينما محاية البيئة ألجل اإلنسان ال حيمي إىل جزء حمدود من العناصر البيئية اليت هلا عالقة مباشرة  .بالبيئة يتأثر ويؤثر فيها

 يئة غري جمرم.بالتايل سيبقى جزء كبري من االعتداءات على البالفردية، و باإلنسان كامللكية 
على  عتداءلالة قانونية بهبذا نكون قد أهنينا الفصل األول من هذا البحث والذي حاولنا من خالهلا إعطاء مقار   
البيئة يف حد  مث .عتداءاالهلذا  ةر مث اجلرمية البيئية كصو  ،الفعل يئي كإطار هلذاالبنائي اجلقانون للمن خالل التطرق ، البيئة

الذي  القانونية، وإشكاالتهللجرمية البيئة  الركن املاديمدخل مهم جدا لفهم  وهذا يعترب .ة اجلنائيةذاهتا كمجال للحماي
 .ف نتناوله يف الفصلني القادمنيسو 



 

:الفصل الثاني  
 الركن المادي
ئةللجريمة البي  
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وهي ، زائيةلرتتيب املسؤولية اجلاألركان الثالثة األساسية  توفر منهلا البد  التقليديةاجلرمية البيئية كغريها من اجلرائم 
. ولعل أهم ركن على اإلطالق هو الركن املادي، الذي خيرج األفكار والنوايا اإلجرامية إىل الركن املادي واملعنوي والشرعي
 .وبالتايل إدانة املتهم على أساسه، مالحظته واكتشافهموس ذو طبيعة مادية ميكن من العامل اخلارجي يف مظهر مل

 .1فاملفهوم املادي للجرمية هو ما حيدث يف العامل اخلارجي من تغيري حسي ملموس يف الواقع كأثر للسلوك اإلجرامي
 مل جيسد بأفعال مادية ملموسة.  اإذالتفكري أو عقد العزم على ارتكاب جرم ما  جمردب على قلذلك فالقانون ال يعا

ه. اتتعريفأحد لعناصر األساسية املشكلة له واليت ميكن استنتاجها من لرس للركن املادي البد له من التعرض اوالد
عمل حسي ملموس ينقل احلالة النفسية والباطنية من داخل اإلنسان ومكنوناته إىل "فهناك من يعرف الركن املادي بأنه 

نتيجة إجرامية يف احمليط  وينتج عنهما إما بفعل إجيايب أو بامتناع أي سلوك سليب :مظهرينسلوك يأخذ بجي العامل اخلار 
إذا من خالل هذا التعريف نستخلص أن عناصر الركن املادي ثالثة وهي  .2تكون هناك صلة سببية ما" حبيث اخلارجي 

 يت تربطهما. والعالقة السببية ال اإلجراميةالسلوك اإلجرامي والنتيجة 

هذا ليس فومبا أننا يف جمال البيئة فاملقام هنا ليس التعرض للقواعد العامة للركن املادي والتفصيل يف عناصره 
القانونية اليت  واالختالفاتميزة توإبراز األوجه امل كتشافال اول إسقا  هذه القواعد على جمال البيئة حنموضوعنا. وإمنا 

بعض اإلشكاالت منها حتديد طبيعة  نل احلديث. لذلك سنحاول اإلجابة يف هذا الفصل عا اجملاذحتكم تطبيقها على ه
وما  البيئة؟جلنائية والشروع يف جمال مث ما هو حمل املسامهة ا .السلوك اإلجرامي البيئي واملنهجية التشريعية املتبعة يف ذلك

مث ما هو حكم العالقة السببية وما هي  حتديدها؟ة يف اجلنائية املتبع املنهجيةمية و اجر هي طبيعة وأشكال النتيجة اإل
  ؟ةيالبيئ للمسائلالنظرية األكثر تطبيقا ومالئمة 

مية ومميزاهتا البيئة اجر مث النتيجة اإل .ئي مبختلف جوانبه )املبحث األول(تطرق للسلوك اإلجرامي البيبال ويكون ذلك
 (.)املبحث الثالث اإلجراميةبني السلوك والنتيجة  وأخريا ندرس العالقة السببية .()املبحث الثاين

 

 

                                                           

.941. ص رجع سابقم عبد اهلل سليمان.  - 1  
.911. مرجع سابق. ص أمحد حممد احلياريمعز    - 2  



للجريمة البيئية ركن الماديال                                                              الفصـل الثاني      

 

58 

 

 المبحث األول: السلوك اإلجرامي البيئي
ألنه تتوقف عليه قيام هذا الركن ، لركن املادي للجرمية على اإلطالقمي من أهم عناصر ااجر يعد السلوك اإل

اإلجرامي البيئي بأنه "إتيان اجلاين لنشا   . ويعرف الفقهاء السلوك1واجلرمية ككل فهو القاسم املشرتك بني مجيع اجلرائم
فمن خالل هذا التعريف ميكن دراسة هذا  .2إجيايب أو سليب من شأنه تلويث أحد عناصر البيئة وإحداث خلل مبكوناهتا"

 وكمث املنهجية التشريعية املتبعة يف حتديد السل .سليب )املطلب األول( مأ اجيايبالعنصر من خالل نوع السلوك املرتكب 
مي البيئي والذي يؤدي بنا إىل التمييز اجر إضافة للفارق الزمين الذي يستغرقه السلوك اإل .بصوره املتعددة )املطلب الثاين(

 )املطلب الثالث(. بني اجلرمية املستمرة واجلرمية الوقتية

 المطلب األول: طبيعة السلوك اإلجرامي البيئي:
 لبيئية:أوال: السلوك اإليجابي والسلبي للجريمة ا

 اإليجابي للجريمة البيئية: السلوك- 1

يعرف السلوك اإلجيايب بصفة عامة "كل حركة عضوية ذات صفة إرادية تتمثل يف فعل يأتيه اجلاين خمالفة ملا ينهى 
اجلسد اليت تتم بإحدى احلواس أو أعضاء اجلسم زائد إرادة  جزئني: حركةذن فهو يتكون من إ .3عن إتيانه القانون"

وبالنسبة للبيئة فإن السلوك اإلجيايب هو هذه احلركة العضوية اإلرادية املخالفة للنصوص القانونية البيئية اليت حتمي  .الفعل
أتيه اجلاين مهما كانت يفالسلوك اإلجيايب يف جرمية إساءة معاملة حيوان داجن هي ذلك النشا  املادي الذي  .عناصرها

يؤدي إىل إحداث ضرر هبذا احليوان. كما أن السلوك اإلجيايب يف التلويث  مماي صورته سواء بضربه أو تعريضه لفعل قاس
كرمي النفايات يف غري األماكن   ،يؤدي إىل تلويث الوسط البيئي احملمي قانونياالذي ادي املنشا  البكل صوره هو 
   .املخصصة هلا

ك فإن أي عيب يشوب هذه اإلرادة يؤدي وكون السلوك اإلجيايب يستلزم توفر إرادة حرة ومميز تقوم هبذا السلو 
فارتكاب فعل الغمر أو الرتميد يف البحر على منت آلية عائمة من طرف حبار يعمل  .السلوك اإلجيايب اإلجرامي نتفاءال
( ال يسأل عنه إذا كان حتت إشراف ربان السفينة أو كل شخص يشرف على هذه 91-10 قانون 11 )املادة فيها

                                                           

.911. ص رجع سابقم. معز أمحد حممد احليارى  - 1  
.01. ص 1199 القاهرة. القانونية.البيئية. دار الكتب  ر. اجلرميةجابحسام حممد سامي    - 2  

. 171 . ص1199. دار اجلامعة اجلديدة. اإلسكندرية. احلماية اجلنائية للبيئة عادل ماهر األلفي.  - 3  
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ة من طرف يف البيئالغري معاجلة نفس الشيء بالنسبة جلرمية إلقاء النفايات السائلة  .امر هلذا البحارالعملية وأعطى األو 
قوم بتصفية هذه املياه قبل اليت ت املعداتفصاحب املؤسسة أو املسؤول هو املكلف قانونيا بوضع  .املنشأة املصنفة

أما العامل داخل هذه املؤسسة الذي رغم ارتكابه لسلوك  .اإلداري واختاذ التدابري املنصوص عليها يف الرتخيص، طرحها
 املياه.عاجلة ملالتلويث إال أنه ال يسأل عن عمله هذا فليس من واجبه وضع مصفاة 

على البيئة هو يف األصل  االعتداءاملالحظ أن السلوك اإلجيايب يف اجلرائم البيئية هو السمة الغالبة وذلك راجع طبعا ألن 
واليت ينتج عنها إحلاق الضرر سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بأحد ، يف خمتلف امليادينإلنسان نتيجة نشاطات ا
تشييد بناية أو هدمها دون احلصول على رخصة  جنديف جمال البيئة  احملظورةومن بني السلوكات اإلجيابية  .العناصر البيئية
كما أن سلوك التشييد قد يصبح فعال غري   .(11-11نون املعدل واملتمم لقا 10-14من قانون  77البناء )املادة 

شرعي حىت بعد احلصول على الرخصة يف حال مل حيرتم الشرو  القانونية ومنها ضرورة أن يكون كل بناء معد للسكن 
أو عدم احرتام املخططات البيانية اليت مسحت باحلصول  ،(10-14 قانونمن  0 )املادة يتوفر على جهاز لصرف املياه

أو تشييد بناية داخل جتزئة قانونية مل تنته هبا أشغال الشبكات والتهيئة  .(10-14 قانونمن  7 )املادة لى الرخصةع
 .وامتامها( املتعلق مبطابقة البنايات 90-10قانون من  4 املنصوص عليها يف رخصة التجزئة )املادة

يف  فهي .احملميةاألنواع احليوانية ناقص أو القضاء على قد حظر املشرع جمموعة من السلوكات اليت تؤدي يف جمملها إىل تو 
إضافة إىل كوهنا تساهم يف التنوع البيولوجي ، خبطر االنقراض ةاألصل خصت باحلماية لكوهنا معرضة لالنقراض أو مهدد

ط نييع أو حتبالتجول أو شراء أو عرض للب أو بيعومن هذه السلوكات احملظورة جند حيازة أو نقل أو استعمال  .واحليوي
  .املتعلق بالصيد( 17-14 قانون 07 )املادة األصناف احملمية قانونا

الصيد خصه املشرع مبجموعة من الشرو  الواجب توفرها من أجل أن يصبح فعال مشروعا وهذا هبدف ف لذلك
 10 انونيا )املادةفال ميكن الصيد بأي وسيلة كانت ألن هناك وسائل ممنوعة ق للمراقبة،تنظيمه والتمكن من إخضاعه 

من القانون  01 يكون الصيد خالل فرتات احلظر أو داخل أماكن حمظورة )املادة أالكما جيب   .(17-14 قانون من
أما بالنسبة للصياد فلكي حيصل على رخصة الصيد واليت هي شر  أساسي ملمارسة هذا الفعل جيب أن تتوفر  .نفسه(

              .من نفس القانون( 7 ية وضرورة االخنرا  يف مجعية للصيادين )املادةجمموعة من الشرو  منها اجلنسية اجلزائر 

 .انظرا لتعدد أنواعها فقد ختتلف نوعية السلوك احملظور حسب درجة خطورة املواد املكونة هلفوفيما خيص النفايات 
التعامل معها نظرا خلطورهتا الكبرية منها ما  فهناك مجلة من السلوكات احملظورة يف .* فمثال بالنسبة للنفايات اخلاصة اخلطرة

                                                           

من  4فقرة  0حتتويها حيتمل أن تضر بالصحة العمومية والبيئية" املادة  النفايات اخلاصة اخلطرة هي كل النفايات اخلاص اليت بفعل مكوناهتا وخاصية املواد السامة اليت" -  *
 .91-19قانون 
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وهي تسليم أو العمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معاجلتها إىل شخص مستغل  91-19ذكره القانون 
فالوقاية هنا ال تستلزم جترمي سلوك استغالل منشأة يف هذا اجملال  .(11 عاجلة هذا الصنف )املادةمبملنشأة غري مرخص هلا 

ومن بني السلوكات   .ولكن تتعدى إىل حظر التعامل مع هذه املنشأة بتوريدها هبذه املادة اخلطرة ،خيص فقطدون تر 
كذلك اليت نص عليها املشرع إيداع أو رمي أو طمر أو غمر أو إمهال النفايات اخلاصة اخلطرة يف غري األماكن املخصص 

 يف األماكن املخصصة هلا اليت تتوفر على شرو  التخلص وجدير بالذكر أن رمي مثل هذه النفايات ال يكون إال .هلا
 . لبيئة، وال جيوز حىت لإلدارة املختصة أن تعطي ترخيصا برميها يف مكان آخرعلى ارر ضمنها بطريقة ال تشكل 

مواد منها كل صب أو غمر أو ترميد  .ملشرع عدة السلوكات تقع بواسطتهاائمة فقد جرم اعأما بالنسبة للسفن وآليات ال
ا ذكرت جمموعة من األضرار اليت هنواملالحظة على هذه املادة أ، (91-10قانون من  11 )املادةتسبب ضرر للبيئة 

املشرع أن يعطي  علىبينما كان األجدر  ال؟تسببها هذه املواد وال يستشف إن كانت هذه األضرار على سبيل احلصر أم 
وقد ذكر املشرع يف نفس املادة  .ةيفعال أكثر  البحر عن طريق تنظيم وهي طريقةقائمة حمددة هلذه املواد احملظور إلقاءها يف

خيص التلوث الزييت بواسطة السفن فإن  فيماأما  أن حتديد هذه القائمة يتم عن طريق تنظيم وهو ما مل حيصل حلد اآلن.
وفقا اإلقليم اجلزائري  رجخااألمر  قد ميتدو  ،أي صب للمحروقات أو مزجيها يف البحر يعد سلوكا يعاقب عليه

املتعلقة بالوقاية من تلوث مياه البحر باحملروقات.  9104اتفاقية لندن سنة  مثل. دات الدولية املصادق عليهاهللمعا
السفن ومكافحة تلوث البحر املتوسط يف حالة الطوارئ املوقع يف مالطا  بواسطةنع التلوث ملتعلق بالتعاون املوبروتوكول 

ومن . (1110فيفري  90مؤرخ يف  79-10رئاسي رقم  )مرسوم ذي صادقت عليه اجلزائر مبوجبوال 1111سنة 
 00 )املادة احلصول على ترخيص من اإلدارة املختصة يف البحرعمليات الصب والغمر أو الرتميد للمواد اإلباحة لأسباب 
 من 07و 04 )املادةإلقاء هذه املواد  وأيضا يف حالة وقوع حادث حبري أو قوة قاهرة تؤدي إىل ،(91-10قانون من 

 نفس القانون( 

                                                                     البيئية:السلبي للجريمة  السلوك-1
لحة ويف جمال البيئة فاملص  .1عن القيام بعمل يفرضه القانون محاية ملصلحة معينة" االمتناع" نهأبيعرف السلوك السليب 

                                                           

 


بشأن التحكم يف نقل النفايات وحىت تكون احلماية فعالة من آثار هذه النفايات اخلطرة فالبد من تعاون دويل يف هذا اجملال، لذلك فاجلزائر انضمت لالتفاقية الدولية  -
 (.900-10عرب احلدود وذلك مبوجب )مرسوم رئاسي  اخلطرة والتخلص منها

 


يئة البحرية أو عرف الربوتوكول التلوث الزييت " حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد يسفر أو قد سيسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو قد يشكل خطرا على الب -
 الشريط الساحلي أو املصاحل ذات الصلة لدولة أو أكثر".

  1 -  .100ص  سابق.مرجع في عادل ماهر األل
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فإن اإلدارة ، ومبا أن النهج التجرميي البيئي يعتمد على الوقاية .من التدهور عناصر البيئة مبختلف أنواعهامحاية املعنية هي 
على البيئة. لذلك فقد  عتداءاالعلى األنشطة اليت قد تشكل خطر  وااللتزاماتاملختصة تقوم بفرض مجلة من التدابري 

بشر  القدرة على تنفيذها فال التزام مبستحيل. فمثال عدم اإلبالغ عن  االلتزاماتنص املشرع على العديد من هذه 
( يعترب سلوك جمرم، لكن يف 91-10قانون  10 )املادةحادث مالحي داخل اإلقليم اجلزائري لسفينة حتمل موادا خطرة 

  .فإنه يعذر عن ذلكحالة تسبب احلادث يف قطع وسائل االتصال حبيث ال يتمكن ربان السفينة من اإلبالغ 

 االمتناعفمثال  .1يتيح لصاحبه الفرصة للتهرب من أداءه الاملفروض أن يكون دقيقا وواضحا حىت  االلتزاميف   كما يشرت 
( 14-10قانون من  14 )املادةعن التصريح باألشياء املكتشفة أثناء األحباث األثرية املرخص هبا وعدم تسليمها للدولة 

لكن استعمال كلمة األشياء املكتشفة تعترب كلمة فضفاضة وعامة يدخل فيها كل شيء موجود  .رميعترب سلوك سليب جم
، لشخص بالتصريح بكل شيء وجده هناكبه األحباث، وبالتايل فمن غري املعقول مطالبة اى يف ذلك املكان الذي جتر 

 .ذلككن من حماسبة الشخص املسؤول عن تمنحىت  "األشياء األثرية"لذلك كان البد من صياغة املادة باستعمال كلمة 

، فسلوك التلويث ال يعد جرما إال إذا االحتيا ويعترب السلوك السليب يف جمال البيئة تقريبا مرادف لإلمهال وعدم 
عن القيام مبثل هذه  متناعفاال. نايكون باختاذ مجلة من التدبري املفروضة قانو  هواحلد من ،فاق النسبة احملددة قانونا

لذا ال ميكن إنكار دور السلوك السليب  .بالبيئة معترب وإحداث أضرارهو الذي يساهم يف ارتفاع نسبة التلوث  االلتزامات
إال أن العربة بالنتائج وهذا ما حيتم على املشرع التدخل  هنا رغم أنه يفصح عن شخصية مهملة أكثر منها إجرامية.

  .2يف هذا اجملالوتوسيعها  باملزيد من النصوص الواضحة والدقيقة

يف استغالل شاطئ سياحي  االمتيازضرورة التزام صاحب جند ومن بني األمثلة عن السلوك السليب يف جرائم البيئة 
املظهر احلسن للشاطئ أو اخلطرية بوالقيام بنزع النفايات وخمتلف األشياء املضرة  ،بالسهر على نظافة الشاطئ املتنازل عنه

معاقبة كل شخص مسخر قانونا رفض تقدمي النص على  أيضاوجند   .(10-10قانون من  09على املصطافني )املادة 
من بني السلوكات كذلك   .(91-04قانون من  40مسامهة يف مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مربر )املادة 

خطار اليت تشكلها عدم تقدمي معلومات ضرورية للهيئات املعنية من طرف املؤسسات املستخدمة عن تقدير األ السلبية
السلوك ومن أمثلة . (17-00قانون من  91املواد واملستحضرات على صحة العمال قبل إدخاهلا إىل السوق )املادة 

د املائية ر إلدارة املوا هاكان حاضرا أثناء اكتشافمن  أيضا عدم التبليغ عن اكتشاف مياه جوفية عمدا أو صدفة أو السليب 
 االكتشافعلى هذه املادة أهنا مل تفرق بني  (. واملالحظ91-10قانون من  0 دة)املا من طرف الشخص الطبيعي

                                                           

. 171. ص سابقمرجع  .عادل ماهر األلفي  - 1  
.  101املرجع. ص  نفس  - 2  
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)املقصود هنا الشخص الذي يشرف  هأو املتواجد أثناء كتشافاال ، كما مل تفرق بني صاحب العمدي أو بطريق الصدفة
 على عملية احلفر( ومثل هذا األسلوب يعطي فعالية أكرب للحماية. 

 :                                                                       لشخص المعنويل ي البيئياإلجرام لسلوكا ثانيا:

                                                                          البيئة:   يمةجر الالشخص المعنوي في  طبيعة-1
من  ،يس له مميزات خاصة ختتلف عن السلوك اإلجرامي التقليديمبا أن السلوك اإلجرامي البيئي للشخص الطبيعي ل

حاجة لتعرض له ضمن هذا اإلطار ونكتفي بالشخص  فال ،حيث طبيعة الشخص الطبيعي ونوعية السلوك املرتكب
وهذا اجتاه جد منطقي نظرا  .*ومنها اجلزائر داخلية للدولأصبح مسؤول جزائيا يف أغلب تشريعات ال الذي ،املعنوي

ويف جمال البيئة تزاد األمهية أكرب واحلاجة املاسة  .لألفراد واالقتصادية االجتماعيةعاظم دور هذه املؤسسات يف احلياة للت
فاملؤسسات الصناعية يف اجلزائر تطرح سنويا أكثر من  .عترب املسؤول األول عن التلوثي ذيملعاقبة الشخص املعنوي ال

من  طن 011وطن من املواد العالقة  904111لة وهي حمملة بأكثر من مليون مرت مكعب من املياه املستعم 111
دية حتولت إىل جامع طبيعي للمخلفات احلضرية والصناعية احململة بالعناصر الكيميائية و . كما أن األ1املواد األزوتية

قانون البيئة ليس والشيء املميز الذي جاء به  .2وأهم سبب ملوث يف ذلك هو خملفات التدفقات الصناعية ،والسامة
ملؤسسات العامة افقط جترمي الشخص املعنوي اخلاص بل تعداه إىل الشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام وبصفة حمددة 

باإلضرار يتعلق وحيسب للمشرع اجلزائري هذا املنحى ألن األمر  ،(91-10قانون من  90ذات الطابع الصناعي )املادة 
مل  داخليةيف وقت أن هناك تشريعات  .يل فال يهم إن كان الفاعل مؤسسة عمومية أو خاصةوبالتا بالبيئة كنتيجة واقعة.

وألن األشخاص املعنوية يف جمال البيئة كثرية ومتنوعة فإن  .زائيةاملسؤولية اجلاملعنوي تصل بعد حىت إىل حتميل الشخص 
املنشأة  أعطيت هلا تسميةهل بذلك مراقبتها و يسلخيضعها لتنظيم واحد و ألكرب منها ا باجلان يصنفالقانون استطاع أن 

 ة.فاملصن

عترب هذه األخرية كل وحدة تقنية ثابتة ميارس فيها نشا  أو ييف املادة الثانية منه  910-17وحسب املرسوم التنفيذي 
عدة منشآت ويف حالة كنا أمام  .ة يف التنظيم املعمول بهفعدة أنشطة من النشاطات املذكورة يف قائمة املنشأة املصن

                                                           

رتكب حلسابه من طرف أجهزته أو باستثناء الدولة واجلماعة احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام ن يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم اليت ت - *
قانون  09 )املادةإن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال متنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف األفعال  ذلك.ليه الشرعيني عندما ينص القانون على ممث

 (.1114نوفمرب  91املؤرخ يف  90-14العقوبات املعدل بقانون 

 .109بدون سنة نشر.ص  اجلزائر.ول حالة ومستقبل البيئة يف ح 1110تقرير سنة  اإلقليم.البيئة وهتيئة  وزارة-9
 .111املرجع. ص نفس 2 - 
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املؤسسة "ة ختضع ملسؤولية شخص معنوي واحد فيطلق عليها اسم فمتواجدة يف منطقة واحدة، أو عدة منشآت مصن
حبيث مت اسناد رقم لكل خانة يتكون  فقد مت حتديد قائمة هلذه املنشأة 91-10من قانون  10وتطبيقا للمادة  ".ةفاملصن
وميكن هذا التصنيف من حتديد نوع  املنشأة.ونوع نشا   وصنف اخلطر  أعداد ينظم املادة املستعملة أو النشا 4من 

واليت على أساسه يطلب حسب احلالة ضرورة إجراء دراسة التأثري  ،وزارية أو والئية أو بلدية( )رخصةالرخصة املطلوبة 
-17التنفيذي  )املرسومالتصريح أو موجز التأثري على البيئة أو التقرير حول املواد اخلطرة  وأدراسة اخلطر  وأعلى البيئة 

وتسهر على مراقبة هذه املنشآت وتوجيه اإلعذارات وحترير  .الذي حيدد قائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة( 944
  املخالفات جلنة والئية متكونة من عدة قطاعات تشرف عليها مديرية البيئة وتنشأ مبوجب قرار والئي.

  :نشآت مصنفةاملمثال عن وهذا 

نطاق اإلعالن  نوع الرخصة تحديد النشاط رقم الخانة
 )كم(

دراسة  دراسة التأثير
 الخطر

تقرير حول  موجز التأثير
المواد 
 الخطرة

   x x 19 رول ()صناعة الربوم 9990

 .العدد األول: ميثل نوع املادة املستعملة يف النشا 

 .العدد الثاين: ميثل صنف اخلطر

 .نوع النشا العددان األخريان: ميثالن 

 .رول: رخصة وايل الوالية

 .كم مربع9اإلعالن: نطاق إعالم اجلمهور يف هذا املثال هو 

   .النشا  املتعلق بصناعة مادة الربوم جيب أن خيضع لدراسة التأثري ودراسة اخلطر

لشخص املسؤولية اجلزائية  حتميلفالعالقة املعقدة اليت تنظم سري املنشأة وتقسيم العمل داخلها جيعل من الصعوبة مبا كان 
 كشخص معنوي  لذلك كان احلل يف حتميل املؤسسة الصناعية األحيان،يف كثري من داخل هذه املؤسسة طبيعي معني 
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املسؤولية اجلزائية لتجنب الدخول يف متاهات التحقيق وإجراءات البحث املكلفة من أجل حتديد الفاعل داخل هذه 
 . 1املؤسسة

ت األجنبية اليت متارس نشاطات ملوثة للبيئة فهناك حالتني، األوىل وهي الشركات األجنبية أما فيما خيص الشركا
مثلها مثل باقي املؤسسات  طبقا للقانون اجلزائري فهي ختضع لنظام املسؤولية اجلزائية ،داخل اإلقليم اجلزائري ةالعامل
قانون اعترب حتقق أي عنصر من الركن املادي للجرمية أن ال إضافة إىل .وذلك نظرا لعدم ورود نص خيصها بالذكر ،الوطنية

هي كون الشركة جزائرية وتقوم فاحلالة الثانية  (. أماقانون اإلجراءات اجلزائية 007هذه مرتكبة يف اإلقليم اجلزائري )املادة 
لذلك تطبق القواعد  لة.ه احلاذيتيح التعامل مع ه خاص بالبيئةفلم يرد النص  بأنشطة ملوثة للبيئة يف إقليم دولة أخرى.

السلوكات  التصدي ومعاقبةهناك من نادى بضرورة ف ومايليها(. 001العامة الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية )املواد 
. وأي 2نظرا لطابع البيئة اليت تعترب كيان واحد ،الوطنية اليت تنشط يف اخلارجذه الشركات جتاه البيئة هلالغري مشروعة 
وأيضا تطبيقا للمعاهدات الدولية البيئية اليت هتدف  ،البيئة يف منطقة ما هو اعتداء على البيئة العاملية ككلاعتداء على 

  .يف األصل إىل إجياد أرضية شراكة بني الدول من أجل العمل على محاية عناصر البيئة

 السلوك اإلجرامي البيئية للشخص المعنوي:  طبيعة-1

ة للشخص املعنوي يف جمال البيئة جيرنا للتطرق بصفة أساسية لسلوك التلويث إن دراسة السلوكات اإلجرامي
 الشخص املعنويرتكبها يالسمعي(. لذلك فمعظم املخالفات اليت واجلوي واألرضي و مبختلف أنواعه )التلويث املائي 

احلصول على ترخيص  ويأيت على رأس هذه السلوكات استغالل منشأة مصنفة دونتؤدي يف جمملها إىل تلويث البيئة. 
 املباشرة يفحىت يف حالة عدم وجود تلوث أو حىت عدم  حبيث .إجراء وقائي هذا مسبق من اإلدارة املختصة ويعترب

األعمال التحضريية من طرف  أواآلالت واملعدات  أو تركيباملنشأة املصنفة  القيام بتشييد اكتشاف فإن ،ستغاللاال
حسب القضايا و  .دون رخصة ألهنا تعد جرمية مستقلة بذاهتا ستغاللباالير خمالفة املراقبني املكلفني يسمح هلم بتحر 

تكون يف هذا  اجلرائمفإن حصة األسد من  ،املعروضة أمام احملاكم وحماضر املخالفات احملررة من طرف مديرية البيئة
  .اجلانب

جبنحة بوالية سطيف بئر العرش وكمثال عن ذلك فقد مت إدانة مسؤول منشأة لرتبية الدواجن مصنفة ببلدية 
، وحكم عليه علنيا ابتدائيا 91-10من قانون  911و 91استغالل منشأة مصنفة دون ترخيص طبقا للمادتني 

                                                           

1- Marja Ylonen. Les atteintes à l’environnement (Doc- électronique). "www.annalesdelarechercheurbaine.fr" 

2- A missi Melichiade Manira Bona. La responsabilité pénale des sociétés canadiennes pour lés crimes 

contre l’environnement survenus à l’étrange. Thèse de doctorat. Université de Montréal. 2009. P 9. 
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سلوك استغالل منشأة دون ترخيص يندرج .كما أن 1نافذةدج كغرامة  91111ن حبس موقوفة النفاذ وحضوريا بشهري
يتطلب أيضا أي تعديل ميس حتويل النشا  أو . و لرابعة من املنشآت املصنفةلفئة اضمنه أيضا عدم التصريح بالنسبة ل

تنفيذي الرسوم من امل 01-00تغيري يف املنهج أو حتويل املعدات أو توسيع أو حتويل املوقع إىل ترخيص جديد )املادة 
                                                                                                                         . املتعلق باملنشآت املصنفة( 1117ماي  09املؤرخ يف  17-910

   من قانون 47)املادة  *امللوثة للجو يةالغاز  االنبعاثات أيضا السلوكات احملظورة اليت ترتكبها املنشأة املصنفة من بنيو     
إذا عية يتولد عنه غازات تطلق يف اجلو حمملة بالعديد من املواد اليت الناتج عن األنشطة الصنا حرتاقفاال .(10-91

املؤرخ  900-17املرسوم التنفيذي ). وقد جاء تشكل خطرا أو ضررا بيئيفازدادت نسبتها عن احلد العادي أو القانوين 
 ألجل معرفة ما إذا  ريياعامل الذي وضع (م انبعاثات الغازية والسائلة والصلبة يف اجلوينظبت املتعلق 1117أفريل  90يف 

حبيث حدد كل مادة وقيمتها القصوى اليت  أم ال. كانت النسبة املنبعثة للمواد من أي منشأة غري شرعية ويعاقب عليها
ومن بني السلوكات اجملرمة جند أيضا تفريغ املياه الغري معاجلة يف  .0ال جيب أن تتعداها والوحدة تقاس ب ملغ/طن م

فالقانون يفرض على كل منشاة مصنفة  .(91-10قانون من  47)املادة العادية نوات صرف املياه يعة أو يف قبالط
 والسيما املؤسسات ذات التفريغ امللوث.

 وضع آالت لتصفية املياه *
قانون من  47 )املادةمطابقة منشآهتا وكذا كيفيات معاجلة املرتسبة حسب معايري التفريغ احملددة عن طريق تنظيم * 
 (91-10قانون من  90واملادة  10-91
حيث مل يقم صاحب  التلحيم،تتعلق بشركة القلد وصنع منتوجات قضية ويف هذا السياق عاجلت حمكمة العلمة  

 10و 17و 10ة خالل سنوات فاملؤسسة بتنفيذ اإلعذارات املتكررة للجنة الوالئية املكلفة مبراقبة املنشآت املصن
مع  ،اللجنة اختاذ عدة تدابري وتعليمات منها إصالح حمطة تصفية املياه الصناعية واليت طلبت من خالهلا .1111و

ولكن صاحب هذه املؤسسة مل  ،جتديد املصفاة وضرورة جتديد وإصالح األنابيب الصدئة وذلك تفاديا لتسرب السوائل
ملغ / لرت يف  001بنسبة  "اد تامة التعليقمو "وبعد حتليل املياه الصناعية التابعة هلا وجد ارتفاع يف  .ميتثل هلذه التعليمات

كما   ،ملغ / لرت 01 بالنسبة القانونية  حيدد السائلة(املنظم للنفايات الصناعية  971-10املرسوم التنفيذي )حني أن 
وقد أدين املتهم جبنحة  .ملغ/ ل 0ملغ / ل يف حني أن املرسوم حيددها ب  0771أن مادة احلديد وجدت بنسبة 

                                                           

 (11190. رقم اجلدول 10011/17رس رقم الفه .17/99/1117حمكمة العلمة. قسم اجلنح. تاريخ احلكم )  1 -

     م ت  1 )املادةلبخار واجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو كل انبعاث هلذه املواد من مصادر ثابتة السيما عن املنشآت املصنفة قصد بانبعاث الغاز والدخان واي - *
17-900.) 
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دج عن مجيع 911111قدره دج غرامة نافذة وإلزامه بالدفع للطرف املدين تعويض  91111 وقبئة وعتلويث البي
 . 1األضرار
 الجريمة البيئية الوقتية والمستمرة:  ثالثا:

 الوقتية:الجريمة البيئية  – 1
 أن ع فيها، أي"اجلرمية الوقتية هي اليت تتم يف مدة قصرية جدا من الوقت وتكتمل عناصرها يف اللحظة اليت تق

جرائم وقتية  هباويف جمال البيئة يرى غالبية الفقه أن اجلرائم املرتبطة  ".الركن املادي يقبل بطبيعته أن يتحقق يف زمن حمدد
 .2يف االنتهاك البيئي جرمية مستقلة بذاهتا ستمراراالويعد كل سلوك من شأنه ، يكتمل ركنها املادي جملرد إتيان السلوك

كما تعد   .دث فيها وبالتايل تتعدد العقوبةات يف غري األماكن املخصصة هلا يعترب سلوك مستقل يف كل مرة حيإلقاء النفايف
جرائم التلويث من اجلرائم الوقتية تتحقق مبجرد ارتكاب الفعل املادي دون األخذ بعني االعتبار ملا ينشأ عنها من آثار 

النتائج بقدر اهتمامها بسلوك التلويث خاصة يف ظل صعوبة إثبات  متتد عرب الزمن، إذ ال تعول التشريعات كثريا على
 . 3النتيجة

    قانون من  01كاملتفجرات خالل عمليات الصيد البحري )املادة ئم الوقتية استعمال وسائل حمظور  ومن أمثلة اجلرا
أو القبض  احملميةاف وكذلك جرمية اصطياد األصن .البحري(املتعلق بالصيد  1119ية جويل 10املؤرخ يف  19-99

كما تعترب جرمية قطع أو قلع األشجار يف الغابة من   .(17-14قانون من  07-00عليها أو بيعها أو شرائها )املادة 
 هذه اجلرائم يبدأ سلوكها وينتهي يف حلظات. لفك .(91-04قانون  71 )املادةاجلرائم الوقتية 

 
 البيئية المستمرة: الجريمة-2

. 4وال تنتهي إال بانتهاء احلالة اإلجرامية املكونة هلا" واالستمرارة تتكون من فعل قابل للتجدد اجلرمية املستمر  "
أن تبقى احلالة اإلجرامية قائمة لفرتة من الزمن بغري انقطاع، وهنا نقطة  هووبالتايل فمن شرو  اعتبار اجلرمية مستمرة 

أما الفرتة الزمنية فيمكن حتديدها بأكثر  ،رمية مستقلة ثانيةجأمام كون نمهمة وهي عدم انقطاع السلوك اإلجرامي وإال 
 إذن فالركن املادي ،5والشر  الثاين أن بقاء احلالة متوقف على إرادة اجلاين حبيث ميكن إيقافها .من حلظات أو دقائق

من  10 )املادةضايف فإخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة يف قائمة اجلرد اإل .يقوم على عنصر الدوام واالستمرارية

                                                           

.(4770رقم اجلدول  .1714 . رقم الفهرس10/99/1119تاريخ احلكم   اجلنح.قسم  العلمة. )حمكمة - 1  

.70ص  سابق.سام حممد سامي جابر. مرجع ح - 2  
 .017سابق. ص رجع مادل ماهر األلفي. ع -3
 .970سابق. ص رجع م. احليارىعز أمحد حممد م -4
 .977املرجع. ص نفس  -5
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خفية وميكن املاجلاين يقوم حبيازة هذه املمتلكات  ماداماحلالة اجلرمية قائمة ألن ( تعترب جرمية مستمرة 14-10قانون 
الرتميد يف أو لكن إلقاء النفايات أو غمر  .ة املختصةهبإرادته وضع حد هلذا السلوك بتسليم املمتلكات الثقافية للج

ملية إلقاء وأخرى ال يعد جرمية مستمرة رغم استمراره ملدة طويلة، ألنه حدث انقطاع بني كل ع البحر من طرف السفن
 . 1حمددة للفاعل لفرتة غري ةمتتد عرب الزمن بإرادة دائم املستمرة اجلرمية البيئية بينما اجلاين،بإرادة 

ة مسبقة، فاملخالفة تبقى قائمة حبيث ة دون رخصة إداريفاستغالل منشأة مصنجند  اجملالومن أبرز األمثلة يف هذا 
ة يف قضية تتعلق باستغالل مؤسسة لرتبية نسير ففقد قضت حمكمة   .2اإلداريميكن متابعة املؤسسة حىت بعد قرار الغلق 

واعتربت احملكمة أن اجلرمية ارتكبت طيلة مدة وجود احليوانات يف  ،عاقبتهامباحليوانات املتوحشة دون احلصول على رخصة 
 . 3ؤسسة وليس فقط اعتبارا من وقت فتحها للعامةامل

 41 )املادةمتياز سياحي للشواطئ دون احلصول على حق اإلال االستغالل أيضاأمثلة اجلرائم املستمرة يف جمال البيئة  ومن
 (.90-10قانون من  0 )املادةجتزئة دون احلصول على رخصة داخل تشييد بناية  وأ .(10-10قانون من 

فمن حيث املالحقة اجلزائية تبقى قائمة لغاية  .ني اجلرمية الوقتية واملستمرة أمر بالغ األمهية خاصة يف جمال البيئةوالتفرقة ب
فمكان العمل وحميطه ولواحقه الذي ال يتوفر على شرو  الوقاية الصحية  .وضع حد للنشا  املخالف أو تسوية الوضعية

يبقى صاحبه  ،(17-00قانون  من 4ملياه القذرة والفضالت )املادة حماية من الغبار وتصريف اللعلى وجه اخلصوص 
 .معرض للمالحقة يف أي وقت استمر فيه هذا الوضع

. فلو حكم جزائيا على منشأة مصنفة 4كما أن قاعدة إدانة شخص مرتني يف نفس اجلرمية تنطبق على اجلرائم املستمرة
 تمرة يف العمل دون تسوية الوضعية فإن القانون خيول رفع دعوىجبنحة االستغالل دون رخصة مث بقيت هذه املنشأة مس

كما ينطبق كذلك على اجلرائم البيئة املستمرة   .أخرى وحيكم بإدانة املنشأة مرة أخرى وهكذا لغاية تسوية الوضعية قضائية
قام باستغالل منشأة  فمن. يف ظل القانون القدمي تقاعدة القانون اجلديد األكثر تشدد رغم أن أركان اجلرمية ارتكب

-1111ومتت إدانته بعد هذا القانون فإن العقوبة تنتقل من غرامة جزائية قدرها  91-10مصنفة قبل صدور قانون 
   إىل عقوبة احلبس مدة سنة وغرامة قدرها البيئة(املتعلق حبماية  10-00قانون  911دج )املادة  11111
 دج. 011111

                                                           

1  -  Dominique Guihal. Le droit répressif de l’environnement.  3 Ed. Economica. Paris .2010. P 180. 

2  - Ibid. p 180. 

3 - (Cass.crim.21 fevr 2006.Bull. crim n 51.Envir n55 not trouilly) .Idem 

4 - Philippe Conte. Droit pénal général .7 Ed. Armand Colin. Paris. 2004. P185. 
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، نظرا لكون معظم 1املستمرة والوقتية، لكن يف جمال البيئة تبقى هذه التفرقة صعبة للغايةإذن هذا هو الفارق بني اجلرمية 
اجلرائم كما سبق ذكره ترتكب نتيجة اإلمهال وتبقى مستمرة فيما بعد. وهنا يطرح اإلشكال بأي تقسيم نأخذ، خاصة يف 

 كثر من مرة على فعل إجرامي واحد.ظل مبدأ عدم جواز معاقبة أ

 : البيئي ثاني: منهجية تحديد السلوك اإلجراميالمطلب ال
املسائل البيئية تعتمد على أسس ومعايري متميزة بعض الشيء لعل من يف حتديد السلوك اإلجرامي  منهجيةإن 

على أساس الوسط  وأحمددة وأحيانا أخرى صفات عامة.  اتحبيث يشرت  أحيانا صف ،صفات تتعلق باجلاين اهأمه
وألن السلوك اإلجرامي يف جرمية  .دد بصفة عامةحي له أحياناأحيانا حتديد دقيق  ييث جير حب ،اخلاضع للحماية

ستغالل أو االستعمال دون احلصول على رخصة إدارية مرتبطة مبحتوى وشرو  هذا الرتخيص، فالبد من دراسة نظام اإل
 فهو عنصر مهم.وعالقته بالسلوك اإلجرامي الرتخيص يف جمال البيئة 

 على أساس الجاني: البيئي يد السلوك اإلجراميتحد أوال:
                                                                      الجاني:صفة محددة في  اشتراط-1

قد يشرت  املشرع صفة حمددة يف مرتكب اجلرمية البيئية مثل ربان السفينة أو صاحب املنشأة ويرتتب على ختلف هذه 
. فاستغالل منشأة مصنفة دون احلصول على رخصة ينطبق فقط على املنشأة الواردة يف قائمة 2اء اجلرمالصفة انتف

تشكل ضرر بيئي غري وارد أن ، وأي منشأة أو مؤسسة ميكن (944-17املرسوم التنفيذي )املنشآت املصنفة مبوجب 
ة خبشار نفس القانون أن النشاطات الصاوقد أ .91-10من قانون  911يف القائمة ال ميكن تطبيق عليها نص املادة 

وبالنسبة  (.70 )املادة اليت متارس يف املؤسسات اليت ال توجد يف قائمة املنشآت املصنفة ختضع إىل املقتضيات العامة
مثل إلزام منتجي أو  ،يف حال ارتكاهبم سلوكات معينة زائيةألصحاب املؤسسات فقد خصهم القانون باملسؤولية اجل

فايات اخلاصة اخلطرة بالتصريح لدى الوزير املكلف بالبيئة مبعلومات تتعلق بطبيعة وكمية وخصائص هذه حائزو الن
النوع  هبذا ةملزم تنشأة اليت تقوم مبعاجلة النفايات العادية ليسفاملوبالتايل  (،91-19قانون من  11 )املادةالنفايات 

بناء أن حيافظ على النظافة الدائمة للورشة والسهر على كما يلزم القانون املالك أو صاحب مشروع   .التصريح من
 .(90-10 قانون من 01تصريف الفضالت واحلصى والردوم ونقلها إىل املفرغة العمومية عند متام إجناز البناية )املادة 
فإهنم  ويف حال قيام حريق غايب ،ويف جمال الغابات تقوم اإلدارة املختصة بتسخري أشخاص تتوفر فيهم صفات معينة

لذلك ال جيوز  ،(91-04 قانونمن  11ملزمون بتقدمي املساعدة من أجل إطفاء احلريق يف حدود استطاعتهم )املادة 
                                                           

1 - Philippe Conte. Op.cit. p185.   

  .14سابق. ص حسام حممد سامي جابر. مرجع  -2



للجريمة البيئية ركن الماديال                                                              الفصـل الثاني      

 

69 

 

معاقبة أشخاص غري مسخرين حىت لو كانوا متواجدين أتناء احلريق الغايب. وفيما خيص التعامل مع احليوان فإن عدم 
قانون  01توحشة أو داجنة يعرض صاحبها للعقوبة )املادة موانات أليفة أو حي متالكالبالنسبة احرتام القواعد القانونية 

أما بالنسبة لربان السفينة فقانون محاية  .صاحبه العقوبة ىاحليوان حىت تطبق عل امتالكفهذه املادة اشرتطت  .(10-91
عمليات الغمر أو الرتميد يف جيرم العديد من السلوكات اليت ختصه وحده دون غريه، ومن هذه السلوكات  91-10البيئة 

 الشؤون البحرية يف كما يلزم الربان بالتبليغ عن هذه العمليات ملتصريف  .(11 )املادةالبحر على منت السفينة اليت يقودها 
إضافة إىل أن صب احملروقات أو مزجيها يف البحر بواسطة السفينة يعرض رباهنا للعقاب مع  .(19 )املادة أقرب اآلجال
  درجة العقوبة يف حال كونه خاضع التفاقية لندن للوقاية من تلوث البحر باحملروقات أم ال.اختالف يف

اشرتا  صفة معينة يف مرتكيب السلوك اإلجرامي البيئي اهلدف منه هو إجبار املخاطب بضرورة االلتزام بواجباهتم فن ذإ   
سب نعلى القاضي اجلنائي  نهجكما يسهل هذا امل  .ون غريهبالنص التجرميي د عين املباشر، وإشعاره بأنه هو امل1القانونية

 مية عنه.ار جاملسؤولية مباشرة لصاحبها أو نفي الصفة اإل

 اشتراط صفة محددة في الجاني:  عدم-2

عتمد فقط على ن وبالتايل بالسلوك اإلجرامي دون اشرتا  صفة يف اجلاين. االكتفاءلكن تبقى القاعدة العامة هي 
. ويعترب هذا املنهج هو األصل العام 2يرتكبه أو الوسائل املستعملة يف ذلك عمنلبيئي اجملرم بغض النظر طبيعة السلوك ا
فاملسألة هنا  ،لألوسا  البيئية وتدمريها كالعربة يف األخري بالسلوك احملظور الذي يسبب االنتهاف ،يف التجرمي البيئي

ال بالصيغة العامة اجملردة مثل مينع على كل شخص أو يعاقب  يف هذا اجمل العباراتترد و  شخصية.موضوعية أكثر منها 
 ى كل شخص يقوم أو ميتنع عن ذلك السلوك.لأو جيب القيام بسلوك معني، وكلها تنطبق ع ،وكذاكل من يرتكب كذا 

 .(17-14ون قانمن  07ومن أمثلة ذلك مينع حيازة األصناف احملمية أو نقلها أو بيعها أو استعماهلا أو ...... )املادة 
فاملنع هنا يشمل الصيادين وغريهم. ويلزم القانون أيضا كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني مالك أو بصفة أخرى أن 

من  71البيطرية )املادة  السلطة يصونوا احلالة الصحية للحيوانات اليت هم مكلفون هبا، وأن يطبقوا اإلجراءات واألوامر
فعبارة صفة أخرى  ،املتعلق بنشا  البيطري ومحاية الصحة احليوانية( 9100نفي جا 17املؤرخ يف  10-00قانون 

يدخل فيها عامة األشخاص. ويف جمال الصيد البحري فرغم أن عملية الصيد ختضع لنظام خاص وتراخيص إال أن 
ل" أي بغض تعرض ملختلف السلوكات احملظورة أثناء عملية الصيد بصفة عامة واستعمل مصطلح "ك 99-19القانون 
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منه تعاقب كل استعمال آالت الصيد غري قانونية يقوم  70النظر عن كون الفاعل صياد قانوين أو شخص آخر فاملادة 
 هبا كل شخص.

م بسلوكات و قيل املسؤولية لكل شخص مهما كانت صفته يمحت هو ينهج التجرميلإذن األمر اإلجيايب يف هذا ا
يف ظل  اجلزائية، خاصةن لدى القاضي والضبطية القضائية يف نسب املسؤولية لكن الصعوبة تكم .إجرامية متس البيئة

 طبيعة هذه اجلرائم كما سبق ذكره.

 على أساس الوسط البيئي: البيئي تحديد السلوك اإلجرامي  ثانيا:

 الوسط البيئي بدقة: تحديد-1

األول هو  .1ئي حمل السلوك اإلجرامياملالحظ للنصوص التجرميية البيئية جيد هناك منهجني يف حتديد الوسط البي
وهذا  .أو املعامل اليت ميكن التعرف عليها من خالهلا ،اليت تدل عليه حتديد الوسط بدقة وذلك بذكر امسه أو األوصاف

مثل التلوث املائي الذي قد يصيب مجيع  معظمهاالبيئية يف راجع طبعا إىل أن هناك سلوكات ميكن أن متس العناصر 
إضافة إىل الرتبة واجلو وحىت الكائنات احلية من خالل اخلطر الذي تشكله املياه امللوثة  ،عةه املتواجدة يف الطبيأصناف امليا

فاحلديث عن سلوك  .ت ال متس بطبيعتها إال عنصر واحدوهناك يف املقابل سلوكا .على صحة خمتلف هذه الكائنات
فهناك قوانني أنشئت خصيصا ملعاجلة  .يئيةمن األوسا  الب دون غريه يهال ينطبق سوى علداجن إساءة معاملة حيوان 

. كما أن هناك مراسيم وتنظيمات *وسط أو عنصر أو مادة واحدة تنص يف فحوها على سلوكات حمظورة ويعاقب عليها
 . **بأكثر دقةمعني جاءت تطبيقا ملواد تشريعية تتحدث عن عنصر 

حبيث ، بيئة واملواد اليت ال ميكن حصرهاإىل اتساع وتشعب نطاق الدقيق للوسط البيئي هنا راجع أيضا التحديد الو 
فالتطرق مثال للنفايات يؤدي باملشرع إىل التعامل مع عدد كبري من األنواع وكل  .ضرر أو خطر عليها لميكن أن تشك

يات املنزلية فهناك النفا .مع درجة اخلطورة هذه تالئمموبالتايل فالسلوك احملظور يكون  ،نوع حسب درجة خطورته
حليوان يدعون للحديث حلماية اوالتطرق  .والصلبة واهلامدة واخلطرية واخلاصة واملشعة والكيميائية والنفايات الصناعية

                                                           

 .177سابق. ص عادل ماهر األلفي. مرجع  -1

املتعلق بالصيد الذي يتطرق لسلوكات الصيد املتعلقة   17-14وقانون  املشعة،املتعلق بتسيري النفايات  1110أفريل  99املؤرخ يف  991-10مثال جند املرسوم الرئاسي   -*
 ري وتربة املائية يتحدث عن األمساك.املتعلق بالصيد البح 99-19وقانون  باحليوانات،كلها 

الذي يتحدث عن  944-17، واملرسوم التنفيذي يات نقل النفايات اخلطرة واخلاصةاملتعلق بكيف 1114ديسمرب  94املؤرخ يف  411-14منها املرسوم التنفيذي   -**
 ل املرجان حيث يتحدث عن السلوكات الواجب اتباعها الستغالل هذا العنصر.املتعلق باستغال 10أكتوبر  19املؤرخ يف  010-10املنشآت املصنفة واملرسوم التنفيذي 
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خمتلف عن  فيهايكون السلوك اإلجرامي  منهاعن احليوان األليف واملتوحش والداجن واألمساك مبختلف أنواعها، وكل نوع 
الكثرية الرتحال والسيما مسك التونة احلمراء داخل اإلقليم اجلزائري يكون ضمن فرتات زمنية  فاصطياد األمساك اآلخر.

من  1حتددها إدارة الصيد البحري وتستلزم احلصول على رخصة خاصة بذلك، وإال يصبح هذا سلوك غري شرعي )املادة 
 لألمساك كثرية الرتحال(.احملدد لشرو  منح رخصة الصيد البحري التجاري  077-17التنفيذي املرسوم 

ومتكن من جترمي  ،لذلك العنصر بطريقة فعالة زائيةإن املنهجية املتبعة يف حتديد الوسط البيئي بدقة تعزز احلماية اجل
مية وضبط اجر معظم السلوكات اليت تؤدي إىل الضرر به. كما أنه من الناحية القضائية يسهل عملية حتديد النتيجة اإل

فجرمية تصدير أو استرياد  .ني السلوك اإلجرامي الذي ال خيرج عن دائرة السلوكات املتعلقة هبذا الوسطالعالقة بينها وب
ممتلك ثقايف أثري جتعل القاضي اجلنائي يتحقق من ذلك الشيء بأنه ممتلك ثقايف حسب القانون وهو خيص املنقوالت 

يمكن ضبطه عند احلدود واملوانئ واملطارات ف االستريادو سلوك التصدير أما  .دون العقارات ألن العقار ال ميكن تصديره
 احليازة يف منقول سند امللكية.ألن والعالقة السببية هنا يسهل إثباهتا 

  تحديد الوسط البيئي بدقة: عدم-2

امي ، والرتكيز هنا يكون على السلوك اإلجر 1املنهج الثاين هو عدم حتديد الوسط البيئي وترك اجملال يتعلق بعدة وسائط
ها ليع ينصفجنحة استغالل منشأة مصنفة دون رخصة مسبقة مثال . الذي يقبل بطبيعته أن ميس عدة أوسا  بيئية

 األوسا .ألن اآلثار اليت ميكن أن تسببها هذه املنشأة متس العديد من هذه  املعنية،املشرع دون التطرق للمجاالت البيئية 
وتتسبب يف  ،وتتسبب يف التلوث األرضي عرب النفايات الناجتة عنها ،ازاتفهي تتسبب يف التلوث اجلوي عرب انبعاث الغ
وحىت ، تتسبب يف التأثري على صحة اإلنسان وباقي الكائنات احليةكما  ،التلوث املائي عرب املصبات السائلة الغري معاجلة

هذه األوسا ، ألنه يعرف  لذا فاملشرع أو القاضي ليس حباجة إىل حتديد كل .التلوث السمعي والضوضاءيف  تتسبب
مسبقا السلوكات اليت ستقوم هبا هذه املنشأة والنتائج املرتتبة عنها، لذا كان احلل يف جترمي هذا السلوك كنهج وقائي 

  .استباقي وهو مبدأ أساسي يف قانون البيئة

اء بالصيد أو القبض عليها )املادة وجند أيضا يف جمال صيد احليوانات بالنسبة لألصناف احملمية قانونا يكون املنع تاما سو 
بينما باقي األنواع احليوانية بصفة عامة فاألصل فيها إباحة الصيد ماعدا يف أوقات وأماكن  ،(17-14قانونمن  00
بصفة عامة( ووسط  )احليواناتوهنا نالحظ الفرق يف جترمي السلوك عندما نتحدث عن وسط بيئي عام  قانونا. حمددة

 احملمية قانونا(. )األصنافبيئي خاص 
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                                            :البيئيبالسلوك اإلجرامي  التراخيص اإلداريةعالقة ثالثا: 
 اإلداري:مفهوم الترخيص  -1

فعلى  خاصة،يف مسألة التجرمي البيئي وحتديد السلوك اإلجرامي بصفة  من العناصر املهمةيعترب الرتخيص اإلداري 
يعرف الرتخيص  .للبيئة أم ال يف العديد من اجلرائم وعلى رأسها التلوثقانوين احلكم على وجود انتهاك  أساسه ميكن

بصفة عامة " اإلذن الصادر من اإلدارة املتخصصة ملمارسة نشا  معني، وال جيوز ممارسته بغري هذا اإلذن، ومتنحه اإلدارة 
ذن فالرتخيص تصدره إدارة عمومية ذات طابع إداري متخصصة يف إ .1إذا توفرت الشرو  الالزمة اليت حيددها القانون"

فرخصة الصيد البحري تصدرها وزارة الصيد البحري ورخصة البحث عن اآلثار تصدرها  .اجملال الذي يراد النشا  فيه
د له من وزارة الثقافة وهكذا. ويكون موضوع الرخصة نشا  معني يريد الشخص مزاولته، وبطبيعة احلال فالرتخيص الب

للحصول على ترخيص الستغالل منشأة مصنفة . فمثال شرو  قانونية على الراغب يف احلصول عليه أن يستجيب هلا
أشياء وقد تشرتطا اإلدارة دراسة أو موجز التأثري على البيئة مث تنظم  7البد من تقدمي طلب لإلدارة يتضمن توضيح 

  .2جراء التسجيل مث احلصول على الرتخيص املسبقحتقيق عمومي مث اإلعالن واإلشهار للمؤسسة مث إ
األول ينصب على نشا  حمظور أصال تكون فيه سلطة اإلدارة مقيدة فإما أن متنحه  :3خيصاهناك نوعان من الرت 

ومن ذلك جيوز للوزير املكلف بالبيئة بعد حتقيق عمومي أن يرخص بالصب  .أو ال وهو ما يعترب من أفعال اإلباحة
فالرتخيص هنا أباح فعال حمظورا يف األصل  .(91-10قانون من  00لرتميد يف البحر ضمن شرو  )املادة والغمر أو ا

أما النوع الثاين من الرتخيص فينصب على نشا  غري حمظور، وتكون سلطة اإلدارة . من نفس القانون 01حسب املادة 
 لتعامل معها.فيه تقديرية كمنح رخصة الصيد مثال أو رخصة نقل املواد اخلطرة وا

من األضرار واألخطار البيئية واحلد ومضمون الرخصة عبارة عن أحكام تقنية خاصة حتدد إجراءات من شأهنا الوقاية 
املتعلق باستغالل  010-10املرسوم التنفيذي )فمثال رخصة استغالل صيد املرجان حسب  .*وختفيفها أو إزالتها

ستغالل إلأن يتم اة الزمنية لصالحية هذه الرخصة. كما يشرت  املرسوم والفرت  النطاق املكاين للصيد احتدد فيه ،املرجان(
وهذه الرخصة شخصية غري قابلة للتنازل أو اإلرث وحتدد فيها املواصفات التقنية  ،واحدة ويف منطقةسفينة واحدة ب

 للسفينة والوسائل املستعملة وغريها من األمور التقنية.

                                                           

 .40. ص سابقمرجع  الغاين.حسونة عبد  - 1
2- Agath Van lang. Droit de l’environnement. 3Ed .Presse universitaires de France. Paris .2011 .p 313. 

 .40ص  سابق.مرجع  الغاين.حسونة عبد  - 3
 ملصنفة.املتعلق باملنشأة ا 910-17من املرسوم التنفيذي  19املادة أنظر  - *
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اإلداري فهي تظهر يف صور متعددة منها حسب املدة الزمنية تراخيص غري حمددة املدة أما بالنسبة ألشكال الرتخيص 
 4 )املادة مثل ترخيص استغالل منشأة مصنفة، وتراخيص حمددة املدة مثل ترخيص استغالل املرجان مدته سنة واحدة

اهليئات املكلفة  فئات من الرتاخيص تقدمها 4وحجم املشروع هناك  النشا حسب و . (010-10مرسوم تنفيذي 
أما حسب التسمية أو الشكل فهناك الرتخيص وهناك التصريح الذي خيتلف عن الرتخيص فقط يف كونه ال يعترب  .بالبيئة

الذي يعطي صاحبه اإلذن مبمارسة  االمتيازوهناك أيضا نظام  .وإمنا ضروري احلصول عليه ملواصلتهشر  لبدأ النشا  
السياحي للشاطئ املفتوح  االستغاللومثال ذلك  .كاين حمدد مقابل مبلغ مايل حمددنشا  معني يف نطاق زماين وم

احملدد للقواعد العامة  1110فيفري  97املؤرخ يف  11-10قانون من  11 )املادةوفق نظام االمتياز  يتم للسياحة
 لالستعمال واالستغالل السياحيني للشاطئ(.

فهو يرمي إىل ضمان التحكم يف األخطار الناجتة عن املواد الضارة ئي من اجلانب البي الرتخيص أما فيما خيص هدف
محاية البيئة بطريقة استباقية ووقائية  يإذن ه غايةفال .1بصفة فعلية واستبداهلا بتكنولوجيا متاحة وممكنة اقتصاديا وتقنيا

ية الغري منظمة اليت تؤدي إىل والتنم ،على البيئة من طرف امللوثني اءاتاالعتدعرب وضع تدابري خاصة ملنع تضاعف 
أن رخصة استغالل منشأة مصنفة  910-17املادة الرابعة من مرسوم تنفيذي  يف وقد جاء. 2استنزاف املوارد الطبيعية

على البيئة، حيث تثبت من خالهلا أن املنشأة تطابق األحكام والشرو   االقتصاديدف إىل حتديد تبعات النشا  هت
 ماية وصحة وأمن البيئة.القانونية املتعلقة حب

                                                                                        : السلوك اإلجرامي البيئي ة في تحديدخيص اإلداريالتر ا دور-2
هي املوجه واحملدد للسلوك  كما رأينا سابقا العالقة الوطيدة بني اإلدارة البيئية والتجرمي البيئي حبيث تعترب اإلدارة  

فهو يعترب من الناحية القانونية من األفعال  .اإلجرامي يف كثري من األحيان، وهذا ما ينطبق فعال على الرتخيص اإلداري
 .فهناك العديد من السلوكات اجملرمة اليت بسبب الرتخيص أصبحت أفعال مباحة قانونا ،املباحة واملربرة للسلوك احملظور

                                                           

 


ومبوجب قرار صادر عن رئيس م ش ب بالنسبة للفئة  الثانية،ومبوجب قرار والئي بالنسبة للفئة  األوىل،تسلم رخصة اإلستغالل مبوجب قرار وزاري مشرتك بالنسبة للفئة  -
 (910-17من املرسوم التنفيذي  11الثالثة )املادة 

 - ومبوجب قرار والئي  األوىل،ئة الرابعة إىل رئيس م تسلم رخصة اإلستغالل مبوجب قرار وزاري مشرتك بالنسبة للفئة جب ارسال تصريح استغالل منشأة مصنفة من الف
يوم من  71ب املختص إقليميا يف أجل  ( ش910-17من املرسوم التنفيذي  11ومبوجب قرار صادر عن رئيس م ش ب بالنسبة للفئة الثالثة )املادة  الثانية،بالنسبة للفئة 

 (.910-17من املرسوم التنفيذي  17-14وميكن حىت رفضه مبربرات قانونية )املواد  اإلستغالل،بداية 

1- Patrick Thiery. Droit de l’environnement de l’union européenne. 2Ed. Bruylant. 2011. p 523.  

2- Agathe Van lang. Op .cit . p 54.  



للجريمة البيئية ركن الماديال                                                              الفصـل الثاني      

 

74 

 

اقها على املعامل التارخيية املصنفة أو املقرتح تصنيفها إال برتخيص صر وضع الالفتات واللوحات اإلشهارية أو إلفمثال حيظ
 .(14-10قانون من  11 )املادةمن مصاحل الوزارة املكلفة 

 اليهالذي يضفي ع قانوينمبثابة الشر  الللسلوكات الغري حمظور  نسبةومن جهة أخرى يعترب الرتخيص اإلداري بال 
رغم عدم انتهاكها للمعايري البيئة يعترب جرمية يف حد دون احلصول على رخصة مسبقة فاستغالل منشأة مصنفة  .الشرعية
فمزاولة النشا  دون  لذلك ،وبالتايل فهناك نصوص عدة تلزم باستخراج رخصة مسبقة قبل استغالل املنشأة .ذاهتا

                                                                                                                      .1احرتم صاحب املؤسسة الشرو  املنصوص عليها احلصول عليها يعترب يف حد ذاته جرمية حىت وإن
فروضة جتاهه، ويف كما أن الرتاخيص اإلدارية تعترب مبثابة تشريع خاص لصاحبه حتدد فيه التزاماته القانونية والتدابري امل

لذا فاملالحظ أن العنصر األساسي املشكل للجرمية  .حملتوى الرتخيص يعترب جرمية يعاقب عليها هحال عدم مطابقة سلوكات
مفتشو اللجنة الوالئية املختصة مبراقبة املنشأة املصنفة فمثال . 2يف مثل هذه احلاالت هو عدم التقيد باإلجراءات اإلدارية

هو مالحظة مدى مطابقة الرخصة املمنوحة مع النشا  املزاول، ويف حال هتم اخالل معاينبه  ونمقو يأول إجراء ف
ذار لصاحب املؤسسة يف عأو توجيه إ .اكتشاف خالف ذلك تقوم اللجنة بوقف النشا  إذا كان هناك ضرر بيئي جسيم

ليس معناه بالنسبة لصاحب املنشأة  فاحلصول على ترخيص إذن .آجال حمددة من أجل تنفيذ التوجيهات اليت تطلب منه
 املعيار الفاصل بني سلوك قانوين وغري قانوين هو حمتوى الرتخيص اإلداري املسبق.و فعل ما يشاء، 

أما  .بعدة طرق منها: هناية مدة صالحية الرتخيص بالنسبة للرتاخيص حمددة املدة فيتموفيما خيص انقضاء الرتخيص 
  .دة فيمكن سحبها أو إلغاهها قضائيا سواء عن طريق القضاء اإلداري أو اجلنائيبالنسبة للرتاخيص غري حمددة امل

- 00إضافة إىل أن أي تغيري يف النشا  أو حتويل للمعدات أو التوسيع أو حتويل املوقع يتطلب ترخيص جديد )املادة 
د حدوث هذه التغيريات يعترب وأي مزاولة للنشا  بع ،( بالنسبة للمنشأة املصنفة910-17تنفيذي الرسوم من امل 01

أما بالنسبة للمنشأة اليت مل حتصل على ترخيص وزاولت نشاطها يف  .مبثابة جنحة استغالل منشأة مصنفة دون رخصة
)املادة  ظل قانون قدمي مل يفرض ذلك فهي ملزمة يف آجال حمددة بتسوية وضعيتها والسعي للحصول على ترخيص إداري

 .نفس املرسوم( 44

                              الثالث: المساهمة والشروع في الجريمة البيئية:المطلب 

 البيئية:  ةميجر الأوال: المساهمة الجنائية في 
" يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشرتك من قانون العقوبات  41يف املادة  اجلنائيةاملشرع اجلزائري املسامهة  تناول

طرق أو عاون الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو  اشرتاكا مباشرا ولكنه ساعد بكل

                                                           

1 - Maryse Grandbois. Op. cit. p 64. 

2 - François Tchoca Fanikoua. Op. cit. p311. 
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هي االشرتاك الغري املباشر يف اجلنائية نستنتج أن العناصر املسامهة  نصاملنفذة هلا مع علمه بذلك". إذن من خالل ال
وأخريا  .ارتكاب اجلرمية مهما تكون نوعيتها مث تقدمي املساعد والوسائل املسامهة يف .تنفيذ اجلرمية وإال يصبح فاعل أصلي
طة معنوية كون أمام جرمية واحدة يرتكبها عدة أشخاص تربط بينهم رابن وبالتايل .عنصر العلم بوقائع اجلرمية ونتائجها

  .1أعماهلموتتحقق النتيجة جملموع 
فإن جانب كبري من ، قانون العقوبات(من  44 )املادةيف جمال البيئة ومبا أنه ال يعاقب على االشرتاك يف املخالفة 

ألنه كما رأينا سابقا فإن هناك نسبة كبرية من اجلرائم تصنف يف درجة  .اجلنائية اجلرائم البيئية خيرج عن دائرة املسامهة
على  واليت يشرت  النص ومبا أن هناك نسبة ضئيل من درجة اجلنايات فتبقى لنا املسامهة تقريبا حمصورة يف اجلنح .املخالفة

كفي الوحدة املادية بل البد من وجود تمث إن اشرتا  ضرورة وجود وحدة معنوية للجرمية فال  .معاقبة اإلشرتاك فيها
ال ينطبق كثريا على البيئة إذ علمنا أن عدد كبري من األمر هذا ف  .2الرابطة املعنوية من خالل اتفاق سابق أو جمرد تفاهم

وتقع باإلمهال. فصاحب السفينة أو مستغلها الذي يهمل اختاذ التدابري الالزمة لصيانة اجلرائم البيئية تكون غري عمدية 
ال ميكن اعتبار صاحب  ،السفينة مث وقع حادث مالحي تسبب يف تلوث مائي بسبب رعونة أو غفلة ربان السفينة

وال ميكن تصور أن ، غري متوفرة ( ألن الوحدة املعنوية91-10قانون من  17السفينة هنا مساهم يف هذه اجلرمية )املادة 
مصنفة ينتج نشأة متسبب فيه تأن سلوك التلوث املائي الذي كما  .هناك اتفاق يف هذه املسألة من أجل وقوع احلادث

يعد مسامهة جنائية من طرف األشخاص العاملني فيها لعدم وجود اتفاق مسبق من أجل تلويث  ال تلويث النهر عنه
أن ختلف  واحدة، إالقصد جنائي يف إحداث النتيجة، رغم الوحدة املادية وحدوث نتيجة  ، بل حىت ليس هناكالنهر

 صبح بالتايل أمام جرائم مستقلة كل واحدة قائمة بذاهتا.نالوحدة املعنوية ينتفي هبا عنصر املسامهة اجلنائية و 
واء املباشرة أو غري املباشرة اليت قد مث إن النهج الوقائي للتجرمي البيئي يستدعي من املشرع جترمي كافة السلوكات س

فمثال التعامل مع النفايات اخلاصة اخلطرة حظر املشرع كل  .تكون السبب يف حدوث الضرر البيئي أو انتفاء الضرر
السلوكات املرتبطة هبا منها التسليم أو العمل على التسليم أو اإليداع أو الرمي أو الطمر أو الغمر أو اإلمهال أو وضعها 

غري األماكن املخصصة هلا أو إنشاء منشأة ملعاجلتها بدون ترخيص أو عدم التصريح باملعلومات املتعلقة هبذه النفايات  يف
فرغم أن كل هذه السلوكات تؤدي إىل نتيجة واحدة وهي ، (91-19قانون من  11و 74و 11داخل املنشأة ) املواد 

على البيئة، ورغم إمكانية ورودها يف شكل وحدة مادية للجرمية مثل األضرار اليت ختلفها هذه النفايات اخلاصة اخلطرة 
إال أن القانون جرم كل سلوك على حدى واعتربه مشكل جلرمية قائمة بذاهتا  .ذه النفايات ملنشأة غري مرخص هلاتسليم ه

تدعته خصوصية البيئة وهذا النهج التجرميي الذي اس .يعاقب عليها دون البحث عن إمكانية وجود مسامهة جنائية أم ال

                                                           

900ص  سابق.مرجع  سليمان.عبد اهلل  - 1  
900ص  رجع.املنفس  - 2  
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نتيجة وبتايل فأمام  .ألنه حيمل املسؤولية اجلنائية الكاملة لكل شخص يقوم مبثل هذه السلوكات ،يعترب أسلوب فعال جدا
 . صلينية بيئية واحدة ميكن للقاضي اجلنائي أن يعاقب عدة أشخاص كفاعلني أيماجر إ

  ،كرر كثريا يف التشريعات البيئيةيتعنصر بيئي ما جنده  تداء علىاإلعواملثال على جترمي مجيع السلوكات اليت تؤدي إىل 
أو إخفائها أو تصديرها أو  حيازهتاكتجرمي عدم التصريح باملمتلكات الثقافية املكتشفة أو البحث عنها دون ترخيص أو 

ل، القبض عليها، النقل، البيع، ، القت)الصيداستريادها. وجند أيضا السلوكات احملظورة املتعلقة باألنواع احليوانية احملمية 
الشراء والتحنيط(. ومن األمثلة القليلة اليت تتحدث عن املسامهة اجلنائية اعتبار مالك أو مستغل السفينة شريكا يف عملية 
 الغمر أو الرتميد يف البحر على منت سفينة واليت يشرف عليها الربان بشر  أال يكون قد أعطاه أمرا كتابيا بفعل ذلك وإال

 (.91-10من قانون  11 )املادةرفقة ربان السفينة  أصليافإنه يصبح فاعال 
يف  متبوعةأي التابع يسأل عن أفعاله  ،املطبقة عليه زائيةأما بالنسبة للشخص املعنوي فتحكمه قواعد املسؤولية اجل
عاله احملظورة يف حال قيامه واملتبوع يسأل عن أف لإلشراف.حال عدم التفويض أو إعطاء الصالحيات والوسائل الالزمة 

ففي حال ارتكاب جرمية بيئية بواسطة نشا   .هبا مع متتعه بكامل الصالحيات واإلمكانات لتجنب وقوع ذلك الفعل
إلجراءات الالزمة  ( عن عدم اختاذه)املسؤولمجاعي داخل أي مؤسسة فإن الفقه يرتب املسؤولية على املوظف املباشر 

دي وقوع اجلرمية، وقد يسأل عامل املصنع عن هذه اجلرمية يف حال قيامه بارتكاب ذلك رغم اليت يتمتع هبا ألجل تفا
فالعالقة املعقدة اليت تنظم سري املنشأة  .1تفويضه كل الصالحيات ومتتعه باملؤهالت اليت متنعه من الوقوع يف هذا اخلطأ

   .2تقليدية للقانون اجلنائي التقليديجيعل الشراكة يف اجلرمية ظاهرة اجتماعية خاصة مقارنة باجلرائم ال
على البيئة قد وقعت من  االعتداءاتتعترب فأما فيما خيص الشراكة بني عدة مؤسسات من أجل إجناز مشروع ما موحد، 

كما أنه  .3مشرتكة كافية إلدانة وجعل هذه الشركات مسامهة اجراميةنية  تهذه املؤسسات، إال إذا وجدمن أي طرف 
البيئي من طرف فرع للمؤسسة األم واستمرت هذه األخرية يف االستفادة من هذا الفعل الغري  االعتداءب يف حال ارتكا

يف هذه احلالة فإن استمرار الفرع يف االعتداء وحتت علم ونظر  .شرعي، فيمكن احلكم على وجود دليل على التشجيع
فحسب القانون الكندي  .4اإلذعان من طرف الفرع املؤسسة األم ال ميكن بسهولة تربئة نفسها من خالل التذرع بعدم

  .5املسامهة اجلنائية تكون باملساعدة أو التشجيع أو التوجيه أو التحريض لتنفيذ الفعل اجملرم
 

                                                           

1- Paul Chaumont. Op. cit. p143. 

2 - Marja Ylonen. Op. cit.  

3 -Manira Bona Amissi. Op. cit. p 337. 

4 -Ibid. p 354. 

5 - Ibid. p 351. 
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 الشروع في الجريمة البيئية:ثانيا: 
وال تدخل يعرف الشروع بأنه " ذلك السلوك الذي يهدف صاحبه إىل ارتكاب جرمية معينة كانت لتقع بالفعل ل 

املشرع اجلزائري بأهنا "كل احملاوالت الرتكاب جناية  نص عليهاوقد  .1"عامل خارج عن إرادة الفاعل حال دون وقوعها
هبا حىت ولو مل ميكن بلوغ اهلدف املقصود ارتكاتبتدئ بالشروع يف التنفيذ أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل 

قانون العقوبات(. إذن أعمال الشروع تعترب جرمية ناقصة ألهنا توفرت من  01 دة")املابسبب ظرف مادي جيهله مرتكبها
فأركان الشروع هي الفعل الرامي الرتكاب  .2على الفعل وختلفت النتيجة وهلا نفس الركن املعنوي بالنسبة للجرمية التامة

 ين وال يعلمه.زائد القصد اإلجرامي زائد عدم متام اجلرمية لظرف خارج عن إرادة اجلا ،اجلرم
فكما أسلفنا أن اجلنايات هلا  .بالنسبة للجرائم البيئية فإن الشروع حيكمه اعتبارات عدة نظرا ملميزات اجلرمية البيئية

وألن القانون ال يعاقب على الشروع  .األكرب للجنح واملخالفات النسبةنسبة ضئيلة جدا يف جمال البيئة يف مقابل تواجد 
مث من جهة أخرى . قانون العقوبات(من  00وال يعاقب إطالقا عليه يف املخالفات )املادة  حيف اجلنح إال بنص صري

ال وال تتوفر على القصد اإلجرامي مع العلم أنه ال ميكنه تصور الشروع يف اجلرائم الغري مهأغلب اجلرائم البيئية تقع باإل
، بينما اجلرائم البيئة يف معظمها جرائم ال ذات النتيجة . إضافة إىل كل هذا فإن الشروع يكون يف اجلرائم املادية3عمدية

فلكل هذه االعتبارات نستنتج أن الشروع يف اجلرائم البيئية له مساحة ضيقة جدا،  .تتطلب نتيجة ويكتفى فيها بالسلوك
 نص عليه إال نادرا.الوال جند 

أو إجنازها دون احرتام املخططات البيانية ومن أمثلة الشروع املنصوص عليه جند منع الشروع يف البناء بدون رخصة 
العمران مشروع بناية يف طور  ةفاكتشاف شرط .(10-14قانون من  7 )املادة مسحت باحلصول على الرخصة اليت

كما يعاقب على الشروع .اإلجناز دون مطابقتها للمخططات البيانية حترر ضد صاحبها خمالفة دون انتظار إمتام مشروعه
يب أو إتالف غابات وحقول مزروعة أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة يف أكوام )املادة يف أفعال التخر 

وقد نص املشرع أيضا على الشروع كجرمية تامة فيما خيص نشر عمدا أمراض معدية يف  قانون العقوبات(. 417
صيد أو األمساك يف البحريات واألهنار )املادة القز أو حيوانات ال ةاحليوانات املنزلية أو الطيور يف أقفاصها أو النحل أو دود

فالشروع املنصوص عليه يف قانون العقوبات مرتبط أساسا بامللكية اخلاصة وخطر اإلضرار  العقوبات(.قانون  497
 بصحة اإلنسان.

                                                           

 .010ص  سابق.مرجع  احليارى.مد أمحد حم معز-9
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 لشروع الضمين الذي حتدث عنه املشرع يف بعض األفعال اليت تعترب يف األصل أعمالما ميكن تسميته باوهناك 
فمثال الشروع يف بناء منشأة مصنفة أو تركيب املعدات اخلاصة هبا  .حتضريية ألفعال ميكن أن تشكل ضررا أو خطرا بيئيا

(، ألن تقدمي طلب احلصول 91-10قانون من  911 )املادةتعترب مبثابة جنحة استغالل منشأة مصنفة دون رخصة 
يد مكان إقامتها. ومن أمثلة الشروع الضمين معاقبة اقتناء أو على رخصة االستغالل يكون قبل فعل أي شيء ما عدا حتد

فالغرض من هذا الفعل هو ممارسة الصيد  ،(99-19قانون من  70 )املادةاسترياد سفينة صيد حبري دون ترخيص 
 اونشروع قانالل افعمن ألكن هذه األمثلة ال تعد  .عنه خمالفات لقانون الصيد البحري رالبحري والذي ميكن أن ينج

يبقى جترمي هذه لذا  وإمنا اعتربها جرائم مستقلة بذاهتا ،لكوهنا جمرد جنح مل ينص عليه التشريع عمال مببدأ الشرعيةادام م
 .91-10من قانون  4فقرة  0عليه قانون محاية البيئة حسب املادة  ، والذي يتأسساألفعال عمال باملبدأ الوقائي للبيئة
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 تيجة اإلجرامية البيئية.: النثانيحث الالمب
ي فه، له العنصر الثاين للركن املادي هو النتيجة اإلجرامية واليت تعترب املرآة العاكسة للسلوك اإلجرامي واألثر امللموس  

ويف جمال البيئة تأخذ النتيجة أحكام القواعد العامة للقانون اجلنائي من جهة،  .الذي حيدث يف العامل اخلارجي إذن التغري
لذا البد من إسقا  القواعد العامة . مية التقليديةار جعن النتيجة اإلمتميز مفاهيم ومنهج قانوين  تأخذى ن جهة أخر وم

مث التعرض ملنهجية حتديد النتيجة يف  .للنتيجة على البيئة لتحديد مفهوم النتيجة اإلجرامية البيئية )املطلب األول(
 ،نظام املعايري السمة املميزة والبارزة يف النتيجة اإلجرامية البيئية عتربيوأخري  .النصوص التجرميية )املطلب الثاين(

  )املطلب الثالث(.من عدمها احلد الفاصل بني حتقق النتيجة قانونا فاستخدامه يعد 

 .النتيجة اإلجرامية البيئية األول: مفهومالمطلب 

 تعريف النتيجة اإلجرامية البيئية.أوال: 

 :جزئينيفهي إذن تتكون من  .1القانون ويعتد بههي األثر الطبيعي الذي يتمخض عن السلوك مية اجر النتيجة اإل  
 ،القانونأن يعتد به هو  واجلزء الثاين .أثر السلوك اإلجرامي يف الواقع امللموس على مصلحة حممية قانوناهو اجلزء األول 

كن النص هنا يكون إما بتحديد نوع النتيجة لو  .الذي جيرم وقوعه أي يشرت  نص القانون على النتيجة أو الضرر
املادي هو التغري الذي حيدث يف العامل فاملفهوم  .املتوخاة، أو حتديد السلوك الذي ميكن أن ينتج عنه خطر أو ضرر فعلي

 خطر يصيب أو يهدد مصلحة حممية أو اعتداءحتقق القانوين للنتيجة هو اخلارجي كأثر للسلوك اإلجرامي. أما املدلول 
مية مستحيلة الوقوع رغم أن اجلاين أقدم على سلوكه اإلجرامي وهنا نكون اجر وقد حيدث أن تكون النتيجة اإل .2قانونا

    يعاقب عليها القانون. اليتأمام جرمية مستحيلة و 

 لتقليل من قيمتها"بالضرر البيئي" وهو اإلضرار بعناصر البيئة واأيضا مية تعرف اجر أما يف ميدان البيئة فإن النتيجة اإل   
يف مادته األوىل النتيجة  9114سنة  4. وقد عرف قانون البيئة املصري رقم 3الطبيعية واستنزافها وإعاقة أنشطتها

                                                           

 .910ص . مرجع سابق احليارى. مدمعز أمحد حم - 1
 .111ص  سابق.مرجع . حممد صبحي جنم - 2
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احلية  ويضر بالكائناتالتأثري على البيئة مبا يقلل من قيمتها ومن طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها، »بـ مية البيئية اجر اإل
ن فالضرر البيئي هو التغري السليب احلاصل على عناصر البيئة والذي تتمثل مظاهره يف التقليل من قيمتها  . إذ1أو اآلثار"

أو التقليل من طبيعتها البيئية كازدياد يف نسب  .قيمة الغذائية هلذا العنصر املهميقلل من الالذي كتلويث املياه العذبة 
أو  .احلراري االحتباسبالتايل حدوث ظاهرة  ألشعة الشمس و ربن أكزييؤدي هبا إىل ختمما ة يف اجلو ئالغازات الدفي

مث اإلضرار بالكائنات احلية وعلى رأسها  .غري املنظم الذي يؤدي إىل ظاهرة انقراض احليواناتالاستنزاف مواردها كالصيد 
 الكائنات احلية. وصحة هذهاإلنسان اليت تعيش يف هذا الوسط البيئي، وأي إضرار سليب ينعكس مباشرة على حياة 

والضرر البيئي حتكمه عدة اعتبارات جتعله متميز متاما عن النتيجة يف اجلرائم التقليدية. فمسألة التنوع البيولوجي الذي   
حيث  .البيئي كتعدد أصناف احليوانات وضمن النظاميعين التعدد والتنوع ضمن صنف واحد كتعدد أصناف الطيور مثال 

فكل نوع له دوره يف إحداث التوازن اإليكولوجي  وليس اعتباطا، والتعدد حلكمةهذا التنوع  اهلل عز وجل خلق كل أن
و العناصر حتما سيؤدي إىل أاألصناف  أوالنظام البيئي. لذا فإن اإلضرار بأي نوع من هذه األنواع  واحملافظة على

جمموعة من األضرار البيئية بطريقة بدوره لنا  يولدأمام ضرر حدث بسبب سلوك  وبالتايل نكون .اإلضرار بعناصر أخرى
ن النتيجة مغري مباشرة سواء ظهرت على السطح أم تراخى ظهورها مع الزمن. لذا فالضرر البيئي يعترب أشد خطورة 

 متس مصلحة حممية واحدة.ما عادة اإلجرامية التقليدية اليت 

زائر مت القضاء . ففي اجلحها أو اسرتجاعها مهما كانتإصال املسألة األخرى يف الضرر البيئي أن هناك أضرار ال ميكن  
ال يزال الغزال الصحراوي يتعرض إلبادة حقيقية  حيثور، ظاحمل على عدة أصناف برية من طرف الصيادين بفعل الصيد

  اليت والنباتية. فكم هي األنواع احليوانية 2ائر مل تسلمظاليت تعيش يف بعض احل وحىت احليواناتنتيجة للصيد املكثف 
إىل درجات  البيئية يوم عبارة عن ذكرى. لذا فاملشرع يقوم بتصنيف هذه العناصر وقد أصبحتكانت تزخر هبا اجلزائر 

 ورظاحمل هذا التصنيف حيدد السلوك اجملرم وعلى أساساحليوانات، النباتات(،  اآلثار، )مثال وضعيتهاحسب خطورة 
 .*ومقدار العقوبة

                                                           

 .10ص  سابق.مرجع  جابر.حسام حممد سامي  - 1
 .901ص  سابق.مرجع  وهتيئة اإلقليم.وزارة البيئة   - 2

يف شكل قطاعات حمفوظة  حداثاالست-0، التصنيف-1يف قائمة اجلرد اإلضايف،  التسجيل-9مثال: ختضع املمتلكات الثقافية العقارية ألحد أنظمة احلماية التالية: - *
 .(14-10قانون  0 )املادة
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حبيث حيدث التلوث يف مكان ما مث ينتشر  نتشاراالبكافة أنواعه أنه واسع  وخاصة التلوثبيئي اآلخر للضرر ال االعتبار  
 قليم دولة أخرى. وبالتايل فاآلثار الناجتة تصيب كل هذه املنطقة.إل حىتوميتد عرب األوسا  الطبيعية إىل مناطق واسعة 

شخص  910تلمسان بإصابة باجملاهدين تسبب تلوث بئر منطقة  1194جانفي  14يومية النهار بتاريخ  حسبف
ببلدية البويهي أقصى اجلنوب الغريب لوالية تلمسان حباالت تسمم رغم أن السلطات احمللية قد أوقفت نشا  البئر يف 

 .السنتني املاضيتني. ورجحت مصاحل األمن أثناء حتقيقها فرضية الفعل اإلجرامي

 النتيجة اإلجرامية الضارة.ثانيا: 

إلجرامية الضارة هي الضرر الواقع فعال حبيث أن اجلرمية هنا متوقفة على حصول النتيجة من جراء السلوك النتيجة ا  
 .          إلثباهتا وإال ينتفي صفة اجلرم عن اجلاين النيابة العامةسعى توبالتايل تصبح النتيجة هنا هلا أمهية بارزة و  .1احملظور

ي ملموس يصيب عنصر أو عدة عناصر بيئية. فجرمية تسليم نفايات خاصة ويف املسائل البيئية نتحدث عن ضرر ماد
قق النتيجة هي تسلم املنشأة هلذه حت( تستلزم 91-19قانون من  11ملنشأة غري مرخص هبا ملعاجلة هذا الصنف )املادة 

من  11آخر جند املادة وكمثال  .على التسليم ال يعد جرمية بنص هذه املادة تفاقفاالالنفايات اخلطرة وحيازهتا، لذا 
يف اإلقليم اجلزائري. فالنتيجة هنا حمددة  تتحدث عن جرمية غمر أو ترميد يف البحر على منت السفن 91-10قانون 

نظمة البيئية وعرقلة وواضحة وهي تلويث البحر اإلقليمي بواسطة مواد ضارة تتسبب يف اإلضرار بالصحة العمومية واأل
 ية املياه البحرية والتقليل من القيمة الرتفيهية للبحر.األنشطة البحرية وإفساد نوع

مية احملققة هي حدوث تغريات اجر فإن النتيجة اإل 91-10من قانون  4ومن خالل تعريف التلوث حسب املادة   
يف األوسا  الطبيعية من شأهنا أن تضر بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض 

ؤثر يف باقي عناصر البيئة من إنسان وحيوان ياألنظمة البيئية بدوره  حدوث خلل يفو ملمتلكات اجلماعية والفردية. وا
نتائج غري  الثاينمباشرة للسلوك اإلجرامي و  األول نتيجة :شقينيرة عن امية يف البيئة عباجر فالنتيجة اإل .وموارد طبيعية

 ا يكون التعقيد وصعوبة حتديد الضرر املعين بتكوين اجلرمية. نه ومن األوىل،مباشرة تتسبب فيها النتيجة 

                                                           

 .114عادل ماهر األلفي. مرجع سابق. ص  - 1
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مية يف آن اجر إنتائج  0تتحدث عن  1فقرة  4فجرمية تلويث املياه اليت نص عليها قانون محاية البيئة يف املادة  
وكيميائي ري فيزيائي تغ والثانية حدوث، ائي من شأهنا تغيري خصائص املاءإدخال أي مادة يف الوسط امل األوىل هي :واحد
قيمة استعمال املاء. لذا  والتقليل مناحلية  واإلضرار بالكائناتخماطر على صحة اإلنسان  والثالثة حدوثبيولوجي،  أو

تحليل تقوم ب وأ ،بطبيعتها تسبب التلوث مللقاة هلاتبحث يف نوعية املواد أن إما ا اهتخالل حتريفعلى الضبطية القضائية 
البيئة. فهل يكفي  وباقي عناصرإثبات نتائج تلوث املاء املذكورة يف نص املادة على صحة اإلنسان  وأ، وثهاملاء إلثبات تل

مية الضارة اجلرمية املادية اجر يقابل النتيجة اإلو  ؟مجيعاإثبات أحد هذه النتائج فقط إلدانة املتهم أم جيب إثبات النتائج 
أن  وإمنا البدي ضرر بيئي املعتد هبا قانونا فال يكفي فقط السوك اإلجرامذات النتيجة اليت تشرت  وجود  وهي اجلرمية

                                                                                                                          .1بيئي يتسبب يف تدهور

(، 91-04قانون من  71شجار يف الوسط الغايب )املادة قطع أو قلع األ جند الضرر البيئي رائمجومن بني 
استعمال مواد متفجرة أو كيميائية أو طرق قتل  وأيضا جرمية .القضاء على الشجرة حتما إىلي ديؤ فسلوك القطع 

فالسلوك هنا هو  .(99-19من قانون  01لموارد البيولوجية )املادة ل أو إتالف سريبالكهرباء تؤدي إىل إضعاف أو تك
املشرع البيئي حني  وقد أحسن .حدوث أضرار باملوارد البيولوجية والنتيجة هيحمضورة لصيد البحري باستعمال مواد ا

هذا النهج يف اجملال البيئي هو األكثر مالءمة خلاصية النظام فبواحدة أو اثنني فقط،  ومل يكتفيعدد عدة نتائج ضارة 
عنصر  وال تشكلات النتيجة تصبح الوسيلة املستعملة ليس هلا أمهية بالغة . كما أن يف جرائم ذوالتنوع البيولوجيالبيئي 

 .2أو ظرف مشدد للجرمية كاستعمال أي نوع من السالح لقتل حيوان حممي

                                                                 .الخطرة اإلجرامية ثالثا: النتيجة

ويعرف  .3هو املنذر بوقوع الضرر وبالتايل فاخلطرإمالء قاعدة جترمي السلوك  شرع حساب يفاخلطر أمر واقعي أقام له امل
حمتمل أي  اعتداءفجرائم اخلطر تصبح نتيجة السلوك اإلجرامي  .بأنه خشية حدوث ضرر ملصلحة حممية قانونا اخلطر

، فتواجد سفينة وحتقق ضررحدوث . فمعيار اخلطر إذن هو وجود واقعة تضمن إمكانية 4هتديد للحق احملمي باخلطر
                                                           

1 - Patrick Thieffry.Op.cit. p663. 

2 - François Tchoca Fanikoua.Op.cit. p130. 

 .71 ص .مرجع سابق. ابتسام سعيد امللكاوي - 3
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للخطر هو  واملعيار الثاين .صيد أجنبية يف املياه اإلقليمية اجلزائرية بدون رخصة تنذر حبدوث صيد حبري غري قانوين
حتقق األخرى  جيعلحبيث حتقق األوىل  وأخرى مستقبليةأي حكم موضوعي بشأن العالقة بني واقعة حاضرة  االحتمال

علم من قبل أنه سبب أضرار القذرة  واحملاصيل باملياهفسقي املزروعات  .1اجملرى العادي لألمور ومتوقعا حسبا حراج
 هذا الفعل مستقبال على أساس احتمال حدوث نفس النتيجة. وبالتايل جيرمصحية لإلنسان، 

عامة دون أن  ولكن بصفةعه و كن وقميالذي  وهو الضررخطر بصفة جمردة  :2منيز بني نوعني من اخلطر وميكن أن  
فيحتمل أن ينجر عن ذلك تلوث مبختلف أنواعه  ،فة دون ترخيص مسبقنمصمنشأة  ستغاللاكدقة  بنستطيع حتديده 

املؤكد وقوعه نظرا لطبيعة  وهو الضرراحلقيقي أو احلال،  وهناك اخلطر. عة هذا التلوث غري معروفة بالضبطولكن طبي
فاصطياد أو قتل حيوان حممي يؤدي إىل وقوع ضرر فعلي حال  .لسطحيظهر إىل ا فقط تبقى مسألة وقت حىت ،السلوك

وهو القضاء على هذا الصنف، لكن على املدى املتوسط أو البعيد سيؤدي حتما هذا الصيد غري املنظم وغري الشرعي 
 إىل انقراض هذا النوع احليواين احملمي.

خلصوصية الضرر البيئي   وذلك راجعللجرائم اخلطر،  أعطت حيز معتربأهنا ويالحظ على النصوص التجرميية البيئية   
أدى إىل ظهور مصادر خطر  والتكنولوجي الذيظل التقدم العلمي  واحليطة يفالوقاية  وتطبيقا ملبدأكما سبق ذكره، 

. مث إن تعقيدات اإلشكالية البيئية تصعب من مهمة 3وعدم يقينيتهارة اائجها الضتحتديد ن وبالتايل يصعبجديدة، 
. لذلك فاحلل 4شرع أو اإلدارة يف وضع قواعد قانونية تعا ج لكل الظروف املسبقة اليت ميكن أن تشكل ضرر على البيئةامل

 واليت تستغرقوقصر الطريق لإلجراءات اجلزائية املكلفة  زائيةيكمن يف التجرمي على أساس اخلطر إلثبات املسؤولية اجل
القاضي عن إثبات النتيجة أو البحث عنها لتحقيق الركن املادي السيما  وقت طويل. كما أن هذا احلل القانوين يغين

   .5والتعقيدإثبات العالقة السببية يف بعض اجلرائم اليت هي يف غاية الصعوبة 

                                                           

 .119ص  .مرجع سابق .ماهر األلفي عادل - 1

2- Etienne Goethals.Op .cit .p46. 

 .101ص  .رجع سابقم .عادل ماهر األلفي - 3

4 - Etienne Goethals .Op.cit. p48. 

 .910ص . رجع سابقم. حسام حممد سامي جابر - 5
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يعرف بأنه السلوك الشخصي املنشئ حلالة  ،إضافة إىل اخلطر هناك "التعريض للخطر" وهو اجتاه جديد يف التجرمي  
للخطر هو عبارة عن حالة  وبالتايل فالتعريض .1يؤدي إىل احتمال حدوث ضرر مبصلحة حممية قانونا دورهوالذي باخلطر 

التجرميي يتوافق  وهذا النهج .واقعية أنشأت بواسطة سلوكات سواء إجيابية أو سلبية حتيط هبا ظروف تنشئ لنا حالة خطر
الضرر كلما يصعب فيها بعد تدارك األمر  احتمال وقوعو البيئي، الذي كلما ازداد اخلطر  وخصوصية الضررمع طبيعة 

الغبار )املادة  واحلماية من والوقاية الصحيةشرو  الراحة على ذلك عدم توفر أماكن العمل  ومن أمثلة .وإصالح األضرار
 فهذا السلوك ينشئ لنا حالة تعريض العمال ألخطار صحية قد تؤدي إىل نشوء أمراض يصعب ،(17-00قانون من  4

وإذ عالجها يف املستقبل. كما أن شغل ممتلك أثري عقاري أو التصرف فيه دون رخصة يعرضه خلطر القضاء عليه، 
هذا املمتلك أو جزء منه فمن الصعب إصالحه. فقط بالنسبة جلرائم التعريض للخطر البد من صيانة  وأن تضرر حدث

 .وغري مبهمةضع نصوص واضحة مبدأ الشرعية عرب و  والتحري لتحقيق وحقوق اإلنساناحلريات 

اجتاه إرادة الفاعل إىل إنتاج حدث معني بدون أن »بـ  واليت تعرفمية اجلرائم الشكلية اجر إكنتيجة   ويقابل اخلطر  
توفر عنصر اخلطر  وإمنا فقط يعاقب عليها دون أن ينجم عنها أي نتيجة وبالتايل فالقانون .2يكون الزما لتحقق النتيجة"

أكثر يف اجلرائم الشكلية اليت تركز فقط على  والنتيجة يظهرضرر بيئي. فالعالقة إذن بني السلوك اجملرم  واحتمال ارتكاب
هذا النوع من اجلرائم بأنه استباقا من املشرع ألي ضرر ميكن أن يسببه  ويربر الفقه .3حالة اخلطر دون إعطاء أمهية للضرر
أو تصدير أو بيع أو استعمال مواد خطرة هي سلوكات يف حد ذاهتا  فاسترياد .4ومعتربةسلوك اجلاين لقيمة خاصة جدا 

هذا اجلانب   واألمثلة يف .ال تشكل اعتداء على البيئة لكن جيب منع هذه السلوكات من أجل جتنب حصول ضرر بيئي
 يتعلق بالنشا  املنجمي حبيث يعاقب على ممارسة كل نشا  منجمي يف مكانعلى ذلك كثري إذ يكفي ذكر مثال 

فاألمر هنا جترمي سلوك النشا  املنجمي  (91-19 املناجم قانونمن  901)املادة  الدولية االتفاقياتحممي بالقانون أو 
و إضرار باملكان احملمي الذي أأي نشا  منجمي يشكل خطر تدمري أن أساس  وذلك علىدون انتظار النتائج احلاصلة 

 .لذا وضع حتت احلماية يف األصل هشهو 

                                                           

 .101ص  .مرجع سابق .عادل ماهر األلفي - 1
 .111ص . سابقمرجع . معز أمحد حممد احليارى -2 

3 -PHilippe Conte. Op.cit. p661. 

4 - Patrik Theiffry. Op.cit. p791. 
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                                .تحديد النتيجة اإلجرامية البيئية لثاني: منهجيةاالمطلب 

 .والتعميمدقة بين المية البيئية اجر تحديد النتيجة اإل صيغة أوال:

يف بعض احلاالت يشرت  املشرع البيئي وقوع نتيجة حمددة بذاهتا وإال تنتفي الصفة اجلرمية عن الفعل، فمثال يشرت    
ضرورة احلصول على ترخيص جديدة بالنسبة للمنشأة املصنفة اليت طرأ عليها تعديل هبدف حتويل النشا  )املادة املشرع 
ا فالتعديل الذي يقصده املشرع هن ،(املتعلق بالتنظيم املطبق على املنشآت املصنفة 910-17تنفيذي الرسوم من امل 00

تنص على عقوبة   17-17من قانون  01وأيضا املادة  .ة عامةتعديل بصف ترد كلمةمل حمدد بدقة وهو تغيري النشا  و 
ضراء أو كل من يتسبب يف تدهور املساحات اخلضراء أو قلم الشجريات، فالنتيجة هنا حمددة وهي تدهور املساحات اخل

من  911املادة  قلم األشجار وال يهم هنا الوسيلة أو الطريقة اليت يتم هبا هذا السلوك وال نية وطبيعة اجلاين. وكذلك جند
قانون محاية البيئة اليت تتحدث عن رمي أو إفراغ أو تسريب يف املياه اإلقليمية ملواد تضر بصحة اإلنسان أو النبات أو 
احليوان أو تقليص مناطق السباحة، فالنتيجة هنا حمددة وأي ضرر من هذه األضرار يرتب جرمية تلويث البحر اإلقليمي 

 ة املواد الضارة.طبواس

ص محاية أكرب للعنصر املقصود بالنتيجة والرتكيز عليه أكثر. كما أن يولعل الدافع يف هذا النوع من التجرمي هو ختص  
مية اجر فكلما كانت النتيجة اإل .القانون البيئي هذا النهج يعزز أكثر مبدأ الشرعية ويغطي النقص الذي ينتقد من أجله

ومن الناحية القضائية فإن القاضي يسهل عليه هذا النهج إثبات  .نائي البيئيجلا حمددة بدقة كلما زاد من فعالية القانون
 الركن املادي وإدانة املتهم.

يف مقابل التحديد الدقيق للضرر البيئي ينتهج املشرع األسلوب الثاين املتمثل يف التحديد العام للنتيجة واستعمال   
املدجنة أو أو ثال ذلك حضر سوء معاملة احليوانات املتوحشة عبارات حتتمل عدة نتائج ومتس عدة عناصر بيئية. وم

فسوء املعاملة هنا قد تتسبب يف موت احليوان أو إعاقته أو مرضه أو تعريضه  (.10-00قانون  00احملبوسة )املادة 
ه تتحدث عن قانون امليامن  44املادة  وجند أيضافكل هذه النتائج حيتملها نص هذه املادة.  ،للجوع أو أفعال قاسية

وجوب خضوع رمي اإلفرازات أو التفريغ أو اإليداع لكل أنواع املواد اليت ال تشكل خطر تسمم أو ضرر باألمالك 
هي عبارة ، فالعمومية للماء إىل ترخيص، فالنتيجة اليت جيب جتنبها من هذه املواد هي إحداث خطر تسمم أو ضرر باملياه
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أضرار على املاء يف حد ذاته  ، منهاتمل جمموعة كبرية من األضرار بدون حتديداستعمال كلمة ضرر اليت حت وصاعامة خص
 أو صحة اإلنسان أو باقي الكائنات احلية.

ذلك  والدافع وراء عدم حتديد النتيجة اإلجرامية بدقة هنا هو صعوبة حصر كل النتائج اليت ميكن أن تنجر عن  
مضة. فالنتيجة املتوقعة من التلوث بكافة أنواعه ال ميكن حتديدها بدقة السلوك، أو حىت توقع بعض النتائج اليت تبقى غا

 وال حصرها، فقد يؤدي إىل اإلضرار مبختلف األوسا  والعناصر البيئية، وقد يسبب للعنصر واحد عدة نتائج ضارة. لذا
ث عن كل نتيجة على حدى. حديد العام للضرر البيئي له ميزة احتواء كل هذه النتائج وال نكون يف حاجة إىل البحتفال

نظرا ألن األمر يبقى نسيب ويصبح تقدير القاضي يف  ،أخرى يصعب تطبيق هذا النوع من اجلرائم يف الواقع لكن من جهة
. فالنتائج اليت ميكن أن تدخل ضمن النتيجة العامة املنصوص عليها ختتلف درجات حيكم على أساسههذه املسألة مهم و 

 البيئة. والقاضي هو الذي يقدر مدى األخذ بإحدى النتائج أم ال. خطورهتا ومدى إضرارها ب

 .المباشرة وغير المباشرة مية البيئيةاجر اإل ثانيا: النتيجة

تكون  دة. وعا1هناك النتيجة اجلرمية املباشرة وهي اليت حتصل كأثر مباشر لسلوك اإلجرامي وبدون تدخل أي وسيط  
يف البحر يؤدي مباشرة إىل تلويث املياه اإلقليمية وهو  حمظورةالسلوك. فإلقاء مواد  آنية أي حتدث يف الوقت الذي يتم فيه

 الحتمال، فاملشرع قد جيرم سلوك معني االحتمايليعترب جرمية قائمة بذاهتا. ويدخل ضمن هذا الصنف أيضا الضرر 
ع حاالت تسمم لألشخاص فضرورة احلصول عل رخصة حفر بئر مرده إىل احتمال وقو  .تسببه يف ضرر بيئي مباشر

إال بعد احلصول على ترخيص إداري يرجع إىل هذا البئر. وأيضا منع إقامة النشاطات الصاخبة مياه تغلون سالذين سي
ها بالنسبة للجرائم إذن فالنتيجة املباشرة تكون دوما معروفة ومنصوص علي احتمال إحداث أضرار مسعية بالنسبة لإلنسان.

 املباشرة واألبرز بالنسبة للجرائم اخلطر. االحتمالوتكون هي ذات النتيجة 

أما بالنسبة لألثر القانوين للنتيجة املباشرة فإن القاضي يسعى إلثباهتا لوحدها دون اللجوء إىل إثبات باقي اآلثار   
ي املعاقب عليها . فجرمية التلوث اجلو تالتدعيم وقوة اإلثبا من أجلفقط اليت يستعني هبا املرتتبة على السلوك اإلجرامي 

                                                           
 .179 ص .سابقمرجع  عادل ماهر األلفي. -1 
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تعترب قائمة مىت أثبت وجود غازات حمضورة تفوق القيم القصوى احملددة قانونا،  91-10قانون من  04حسب املادة 
 إىل البحث عن اآلثار اليت قد يسببها هذا التلوث اجلوي.  ودون اللجوء

باشرة. أي تعترب من اآلثار اليت سببتها النتيجة عن النتيجة امل وهي تنتجغري املباشرة المية اجر هناك يف املقابل النتيجة اإل
متس اليت فإن التلوث هو الذي يكون عادة منتج لألضرار البيئية األخرى  وبصفة عامة .1احلاصلة جراء السلوك اإلجرامي

 الوسط يفلوث. لذلك جند يف التعريف القانوين للتلوث املائي بأنه إدخال أية مادة تمبصدر ال والعناصر احمليطاألوسا  
خماطر على صحة اإلنسان  وتسبب يفاملائي من شأهنا أن تغري اخلصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء 

قانون من  1فقرة  4وتضر باحليوانات الربية واملائية ومتس جبمال املواقع، وتعرقل أي استعمال طبيعي آخر للماء )املادة 
غري التلوث املائي هي إحداث تغري فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي للماء، أما النتائج فالنتيجة املباشرة لل .(10-91
كلها سببها هذا التغيري يف تركيبة املاء. ويف املثال الذي سبق ذكره واملتعلق حبادثة تلوث باشرة فهي اليت عددها التعريف و امل
 ،تلوث الوادي سبب»الفرين "صرف الصحي بقرية وادي بوحشيشة "بوالية الطارف رأينا كيف أن انعدام شبكة ال"

والذي بدوره سبب أضرار بيئية مست عدة جماالت منها األمساك والنباتات البحرية اليت مت القضاء عليها إثر هذا التلوث 
 املائي.

م النص عليها، غري املباشرة فقد ينص عليها املشرع صراحة ويقوم بتعدادها وأحيانا ال يتالوبالنسبة لألضرار البيئية   
يف هذه احلالة ال ميكن للقاضي و  .وبالتايل تصبح مبثابة أضرار احتمالية أي أخطار ناجتة عن النتيجة اإلجرامية املباشرة

وإمنا يستند فقط ، ملبدأ الشرعية فال جرمية بدون نصغري املباشرة تطبيقا الاجلنائي إثبات الركن املادي على أساس النتائج 
و تشييد أغرس  وأمتنع كل بناء جديد  91-10من قانون  91املذكورة يف النص. فمثال املادة  باشرةإىل النتيجة امل

وأن سبب تلوث هذه األوسا   فلو حدث .يضر بصيانة الوديان والبحريات والربك والسبخات والشطو  ثابتلسياج 
نبات، فإن أراد القاضي معاقبة اجلاين على املائية نتيجة السلوكات السابقة أضرار مست صحة اإلنسان أو احليوان أو ال

غري الدون احلاجة إىل إثبات باقي النتائج  احملظورةأساس هذه املادة فعليه إثبات التلوث املائي نتيجة لسلوكات اجلاين 
ضي عليه أما إذا أراد إثبات األضرار الصحية اليت حلقت باإلنسان أو اليت مست احليوانات والنباتات فهنا القا املباشرة.

                                                           
 .171 ص .سابقرجع م .األلفيعادل ماهر  -1 
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اليت حتدثت عن التلوث املائي الذي يؤدي إىل األضرار ولو  91-10من قانون  911معاقبة اجلاين على أساس املادة 
 مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو احليوان.

ا إعطاء تعريف دقيق وشامل للتلوث مبختلف نإذن من أجل فعالية أكرب للتجرمي البيئي خاصة بالنسبة للتلوث فعلي  
على  وبالتايل العقاب يكون ذكر كل النتائج اإلجرامية اليت يسببها مع (،السمعيو  واألرضي اجلويو  )املائي أصنافه
العودة دائما إىل التعريف  معومن مث حنتاج إىل النص فقط على النتيجة املباشرة ضمن النصوص التجرميية  أساسها.

تعتمد على جترمي السلوك  اليتاملباشرة ال تتعلق باجلرائم ذات اخلطر  يف األخري أن النتيجةفقط شارة إلاألصلي للتلوث. ل
 بالدرجة األوىل.

 تحديد النتيجة اإلجرامية البيئية. ودوره في البيئية المعايير ثالثا: نظام

 :البيئية المعاييرنظام  مفهوم-1

حبيث تشتمل على  ،نون البيئةتستعمل كثريا يف قا تقنية (les normes environnemental) البيئيةاملعايري   
عرب كافة مراحله، من عملية التصنيع والتخزين والتغليف  االقتصاديالنشا  سلوك وضع معايري حمددة هتدف إىل تأطري 

أنواع  4هناك  OCDE االقتصاديةوحسب منظمة التعاون والتنمية  .1النقل والبيع ضمن شرو  حتمي البيئةمرورا ب
 :2للمعايري وهي

كمية تحديد تواجد  ب وذلك ،للتلوث يف وسط ما حبيث ال جيب جتاوزه ىوهتدف لتحديد احلد األقص :اجلودة معايري-9
 اخلطرة على البيئة. ومثال ذلك معايري جودة مياه الشرب ختتلف عن املياه املعدة للسقي. املواد
  .يجتسمى أيضا معايري التوجيه حيث تعمل على خفض مستوى الضج أو :األنشطة معايري-1
يكون يعمل يف الذي يشرت  أن  ،امللوث من طرفجيب جتاوزها  وحتدد القيم القصوى اليت ال :االنبعاثات معايري-0

 .إطار قانوين
                                                           

1 - Ministre de l’environnement et la protection de la nature. Normes environnementales et procédures 

d’inspection des installations industrielles et commerciales au Cameroun (doc-électronique). Cameroun.  

« www.foretcommunale-caeroun.org ».  

2 - Idem. 
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 .ونات والرتكيبة الفيزيائية والكيميائية ملنتج ما حبيث يصبح مطابق لسالمة البيئةكوحتدد امل :اإلنتاج معايري-4
ين وتقين يف نفس الوقت. فهي تأيت يف صورة نصوص قانونية تفرض فعل أو عدم فعل واملعايري البيئية هلا شكل قانو 

يف إطار احرتام النظام القانوين.  يشكل خطر على البيئة الذي  هموبالتايل متكن األشخاص من ممارسة نشاط ،ما شيء
بشكل  ضة من طرف اإلدارةإجراءات مفرو تدابري و و  وجداول وقوائم قيمكما أن هلا شكل تقين يظهر يف صورة أرقام و 

 . دقيق
يكون مصدر بادئ علمية موثقة، و خمتصون يف جماالت عدة حبيث تستند عادة إىل ميقوم بوضع هذه املعايري خرباء و و 

تزم هبا الدول كل حسب نصت عدة معاهدات بيئية على معايري تل القانون الدويل، أينلقانون املقارن و هذه املعايري عادة ا
لعل أشهرها املنظمة الدولية ( la normalisation)ر هذه املعايري هي املخابر املختصة يف املعايرة ومصد قدراهتا.
هتتم بوضع  ،دولة عرب العامل 947أكثر من  تضموهي منظمة غري حكومية مقرها جبنيف وهلا شبكة  .ISOللمعايرة 

التخفيف من ضع هذه املعايري هو احلد و ف من و اهلدو  .1واالجتماعي االقتصاديتستخدم يف اجلانب معايري تقنية 
 األوسا  احملمية. حتديداتباعها و  والتدابري الواجب وحتديد الشرو األخطار البيئية 

يري تعجيزية تؤدي احبيث ال ميكن وضع مع ،جهة والتنموي من االقتصاديويراعي يف وضع املعايري البيئية اجلانب   
جهة أخرى احلفاظ قدر املستطاع على النظم اإليكولوجية واألوسا  البيئية. ومن  ،االقتصاديجلة النشا  عإىل عرقلة 

وتندرج هذه املعايري عادة ضمن نصوص تنظيمية يف شكل مراسيم وقرارات تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقا لنصوص 
  .ا هذا الدوراملواد التشريعية. فاإلدارة البيئية هي املختصة يف هذا اجلانب أكثر من املشرع لذلك يسند هل

ومن أمثلة هذه املعايري جند التصنيف الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حبيث تصنف املنشآت  
إىل دراسة التأثري أو املوجز البيئي أم  وإمكانية اللجوءاملصنفة ضمن جدول حتدد فيه طبيعة النشا  ونوع الرخصة املطلوبة 

أساس درجة  والفئات علىالنفايات املشعة حسب األصناف  وكذلك تصنيف(. 910-17ال )املرسوم التنفيذي 
املتعلق بتسيري النفايات املشعة(. جند كذلك املعايري اخلاصة بتحديد القيم  991-10)مرسوم رئاسي  عيةاتسممه اإلشع
من هذه  واملواد املنبعثةعن جداول حيدد فيها طبيعة النشا  املعين  وهي عبارة ،الغازية يف اجلو لالنبعاثاتالقصوى 

                                                           
1- Ministre de l’environnement et la protection de la nature. Op. cit. p 12.  
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املتعلق  1117أفريل  90املؤرخ يف  900-17تتعداها )املرسوم التنفيذي  أالاليت جيب  والقيم القصوىاملؤسسات 
 واجلبس  اجلري املائيو  باملالطةاملتعلق  النشا ذلك على  كمثال  (.والصلبة يف اجلو والغازية والسائلةبتنظيم انبعاثات الغازية 

 .مادة أكسيد اآلزوت النبعاثاجلدول التايل حيدد القيمة القصوى  حسب

 مغ يف طن املرتي املكعب 9011تتجاوز  أالواليت البد 

لقة بشرو  فتح مؤسسة خمصصة لعرض احليوانات املتع 91-10من قانون  40 وتطبيقا للمادةبالنسبة للحيوانات و   
كيفيات منح ترخيص لفتح حيدد شرو  و  الذي 1110جويلية  17خ يف مؤر  119-10مرسوم تنفيذي )صدر 

  املرسوم على شرو  عالج  وينص هذا ،(مؤسسات لرتبية فصائل احليوانات غري األليفة وعرض عينات على اجلمهور
 اليت توضع فيها هذه احليوانات. ومساحة األقفاص وحيدد حجموأمنها وصحة احليوانات 

 .على النتيجة اإلجرامية البيئية البيئية لمعاييرلنظام االقانوني  األثر-2

هبا ملزاولة أي نشا  مضر بالبيئة، فإن هلا دور مهم يف  والقيم املسموحمبا أن املعايري البيئية حتدد لنا الشرو  املسبقة   
مية البيئية من اجر الفاصل بني حدوث النتيجة اإل املعايري احلدجرامية وهذا هو موضوعنا. حبيث تعد حتديد النتيجة اإل

يبحث عن األضرار البيئية بصفة جمردة  والتفتيش العدمها. فالضبط اإلداري والضبط القضائي البيئي خالل عملية املراقبة 
فإن كان هناك جتاوز للقيم  .احلالة حمل التفتيش طابقتها معمو قا ، بل يستند إىل املعايري اإلدارية املوضوعة مسبوسطحية

متابعة املتهم بارتكاب جرمية  وميكن منهنا فقط يثبت الضرر البيئي  والشرو  املفروضةبالتدابري  لتزاماالالقصوى وعدم 
 .1ميةاجر النتيجة اإلهو الدليل عل وقوع  هبا ولكن جتاوز عتبة احلد املسموح احملظوربيئية. فليس التلوث هو 

                                                           
1 - Maryse Grandbois. Op.cit. p74. 

 القيـم القصـوى الــوحــــــــدة ــــــــــــــراملــعاييــ

 9011 0مــغ /   م أكسيـــد اآلزوت



للجريمة البيئية ركن الماديال                                                              الفصـل الثاني      

 

91 

 

ففي قضية عاجلها قسم اجلنح مبحكمة سطيف املتعلق بوحدة إلنتاج احلليب تقوم بتسريب كميات كبرية من   
احلليب الضائع وإلقائها يف قنوات صرف املياه دون معاجلة مسبقة. قد توبعت هذه املؤسسة جبرم انعدام حمطة تصفية 

بتعليمات  االلتزامحيث أنه وجهت هلذه املنشأة إعذار بضرورة . و 10-00 من قانون البيئة 71ادة املياه حسب امل
منشأة احلليب  وقد مت إدانة. 1القانونية املتعلقة بإجناز حمطة لتصفية املياه املفروضة أصال على مثل هذا النوع من املنشآت

ورة توفر املؤسسة على حمطة لتصفية على أساس عدم احرتام املعايري املفروضة قانونا يف مثل هذه احلاالت وهي ضر  ذهه
اإلدانة على أساس التلوث املائي. فمن خالل هذه القضية نالحظ الدور البارز للمعايري البيئية يف  تكن وملاملياه القذرة، 

 ائم. حتديد النتيجة بدقة، وبالتايل تسهيل املهمة على الضبطية القضائية والقاضي اجلنائي معا يف التعامل مع مثل هذه اجلر 

على أساس استعماله لعبارات مبهمة  ةكما تعترب املعايري البيئية تعزيز ملبدأ الشرعية الذي دوما ينتقد يف املسائل البيئي
ري. كما أن املعايري فسو التأوفضفاضة، فاملعايري عبارة عن أرقام ومصطلحات علمية دقيقة حيتكم إليها وال تقبل التأويل 

لتعامل مع امللوثات واملنشآت املصنفة واملواد باختالف أنواعها ال يكون بالطرق التقليدية تستجيب خلصوصية البيئة فا
 ،هبا االلتزامللمعايري دقيقة وواضحة لكي يتمكن املعين من  االحتكاماملستعملة يف القانون اجلنائي التقليدي، بل البد من 

  ي ميكن مالحقته عليه جزائيا.وأي جتاوز هلذه املعايري جيد الشخص نفسه مرتكب للضرر البيئ

   للنتيجة اإلجرامية البيئية. والزمانيالمكاني  الثالث: النطاقالمطلب 

 الزماني للنتيجة اإلجرامية البيئية. أوال: النطاق

يؤدي ارتكاب سلوك إجرامي إىل إحداث ضرر بيئي مباشر تظهر نتيجته يف احلال كقتل حيوان حممي قانونا أو قطع   
لكن هناك نتائج بطبيعتها تظهر إما على مراحل متتابعة خالل الزمن مثل تلوث منطقة ما إشعاعية ملدة  لغابة،اشجرة يف 
. مثل التلوث الناتج عن ردم أو إدخال 2أو يرتاخى ظهورها بعد فرتة كمون غري حمددة لتظهر يف زمن آخر .زمنية طويلة

. ويعترب هذا النوع من اجلرائم املستمرة بركنها إال بعد فرتة من الزمنيف باطن األرض مواد ملوثة ال تظهر نتائجها السلبية 

                                                           

 .(1719رقم الفهرس . 1107رقم اجلدول . 91/10/9111احلكم تاريخ  اجلنح.قسم  .حمكمة سطيف) - 1
 .017ص  .مرجع سابق. عادل ماهر األلفي - 2
 - نفايات الوقود النووي اليت يتم دفنها يف باطن األرض. ذلك أمثلة ومن 
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وطول الفرتة الالحقة هي امتداد لآلثار ذلك ، ارتكاب الفعل جرد، ألن السلوك قد حتقق مب1املادي فقط دون املعنوي
رتات زمنية متفاوتة، لذلك ال فجرمية تلويث البيئة تعد من اجلرائم الوقتية رغم احتمال تراخي ظهور النتيجة لف .السلوك

ول املشرع كثري على هذا العامل ويقوم بتجرمي التلوث على أساس إتيان السلوك أو على أساس اخلطر دون انتظار عي
  .البحث عن النتيجة اليت قد يطول انتظارها ويصعب بذلك إسنادها لفاعلها

محاية املواقع واملعامل التارخيية واألثرية املصنفة،  تلزم صاحب السند املنجمي بضرورة 91-19من قانون  901فاملادة 
ر األفعال اليت ميكن أن تؤثر حظوذلك باشرتا  احلصول على ترخيص إداري مسبق ودراسة تأثري البيئة إن لزم األمر، مع 

لفرتات طويلة من  رمبا وإمنا يرتاخى ،لى املواقع األثرية ال يظهر حاالعلى هذه املعامل ألن نتائج تأثري نشا  املناجم ع
ال ميكن إصالح الضرر إن وقع ألن الوقت قد فات. لذلك يف مثل هذه احلاالت اليت يرتاخى فيها ظهور  ومن مث ،الزمن

 مية يلجأ املشرع إىل جترمي السلوك بغض النظر عما يسببه فيما بعد.اجر النتيجة اإل

 وإمنا تستغرقوضحاها فهذه النتيجة ال تظهر بني عشية ، والنباتيةونفس الشيء بالنسبة النقراض األنواع احليوانية  
املشرع  وإمنا قام ،ذلكلذ فالقانون ال ينتظر حىت حيدث االنقراض لنوع ما مث يأيت ليجرم الفعل الذي سبب  ،سنواتمدة 

 .هلابتحديد هذه األصناف املهددة باالنقراض وقام بتوفري محاية جنائية خاصة 

 تيجة اإلجرامية البيئية.المكاني للن ثانيا: النطاق

إشكال ال لنتيجة اإلجرامية البيئية من حيث املكان فقد تتم مجيع عناصر الركن املادي يف مكان واحد وهنا ل بالنسبة  
فمن  ،فجرمية الرعي يف املزارع احلديثة أو يف الغابات اليت هي يف طور التجديد تنتج آثارها يف نفس مكان الرعي .يذكر

وقد    عاقبة مالك حيوانات قام بالرعي يف هذه األماكن على أضرار نتجت عن الرعي يف مناطق أخرى. غري املنطقي م
لو حدث تلوث نفطي ناتج عن  آخر، كمااإلجرامية يف مكان  وتتحقق النتيجةيف مكان معني  احملظورالسلوك  يرتكب

من احلوادث حيدث كثريا. أو حدوث تلوث  ذا النوعوهاإلقليم اجلزائري  إىل سفينة يف أعلي البحار ووصلت البقع الزيتية
 غري قانوين هلذه املواد وميتد أثره املكاين إىل مناطق بعيدة جدا.  الستخدامإشعاعي أو كيميائي نتيجة 

                                                           

 .970ص  سابق.مرجع  احليارى.معز أمحد حممد  - 1
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ال إ ،املكاين لعناصر الركن املعنوي االمتدادهذه خاصية متيز اجلرائم البيئية، حبيث رغم معاجلة القواعد التقليدية ملسألة و 
على  واألمطار،بالنسبة للجرائم البيئية هي عوامل طبيعية يف الغالب كاهلواء واملاء والرياح  االمتدادأن املساهم يف هذا 

شخص يف  مثال: تسميمخالف اجلرائم التقليدية اليت يكون العامل البشري له الدور األبرز يف امتداد النطاق املكاين )
فالتقدير أثر العوامل الطبيعية يف نقل النتيجة اإلجرامية يعد أصعب  (،مكان آخرمكان ما ويؤدي ذلك إىل وفاته يف 

 اعل من تقدير العوامل البشرية. بالنسبة للف

خارج إقليم الدولة أو ما يسمى باجلرائم العابرة  وهي االمتدادص النطاق املكاين للضرر البيئي ختهناك مسألة مهمة و 
عمال مببدأ إقليمية القانون اجلنائي ال ميكن معاقبة شخص خارج حدود ف .للحدودللحدود على رأسها التلوث العابر 

ومعرضة يف حاالت استثنائية، وملا كانت املسألة يف جمال البيئة شائعة  والعكس إالإقليم الدولة سبب ضررا داخل إقليمها 
سنة  دي جانريوالدولية للقانون اجلنائي بريو فقد أوصى مؤمتر اجلمعة  .بكثرة فقد اهتم القانون الدويل البيئي هبا للحدوث
حتقق الضرر أو يف حالة بضرورة اتفاق الدول عن طريق إبرام املعاهدات الدولية اليت تسمح باملالحقة القضائية  9114

 .1اإلقليمي لكل الدول االختصاصاخلطر الناتج عن ارتكاب الفعل خارج 

نظرا  االحتمايلالتجرمي على أساس اخلطر والضرر  يفأكثر  باالعتماد فالنتيجة اإلجرامية يف جمال البيئة تتميز إذن
خلصوصية عناصر البيئة.كما نستنتج أن هناك النتيجة اإلجرامية املباشرة واليت قد ينتج عنها نتائج اجرامية أخرى غري 

. ت وقوع الضرر البيئي من عدمهمباشرة. إضافة للدور البارز للمعايري البيئية املوضوعة من طرف اإلدارة املختصة يف اثبا
 عرب املكان والزمان.  االنتشاروأخريا خاصية أخرى للنتيجة اإلجرامية البيئية وهي 
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 عالقة السببية في الجريمة البيئية.ال: المبحث الثالث
ربط بني السلوك  بد من عالقة تال يكفي وقوع السلوك اإلجرامي وينتج عنه ضرر ميس باملصلحة احملمية قانونا فال  

   . 1ائيةز لية املطلوبة قانونا لتحمل املسؤولية اجلهالنتيجة لكي يتم إسناد اجلرمية إىل مرتكب السلوك مع شر  متتعه باألو 
ة من مقرتب بيئي تستلزم اتباع القواعد العامة اليت حتكمها بواسطة القانون اجلنائي وإسقاطها على سببيودراسة العالقة ال

عرض ملفهوم العالقة السببية يف إطار اجلرمية تيها. لذا البد من القد تطرأ عل واخلصوصيات اليتزات إلبراز املميجمال البيئة 
 .البيئة )املطلب الثاين( مث مناقشة النظريات الفقهية املتعلقة بالعالقة السببية وتطبيقاهتا يف جمال .البيئية )املطلب األول(

سواء بعالقة  انشائها سامهة يفامل السلوكاتتعدد و اإلجرامية  ائجالنت تعددبية من منظور العالقة السب شكالوأخريا دراسة أ
 مباشرة أو غري مباشرة )املطلب الثالث(.

 .العالقة السببية للجريمة البيئية األول: مفهومالمطلب 

 .العالقة السببية للجريمة البيئية أوال: تعريف

فهي عنصر أساسي يف الركن املادي. لذلك يلزم لقيام  ،والنتيجة اإلجراميةفعل إن عالقة السببية تتوىل الربط بني ال  
وإمنا  يسأل الفاعل عن جرمية تامة وبانتفائه الالركن املادي أن يكون السلوك اجملرم هو السبب الذي أدى حلدوث النتيجة 

وحدوث  على البيئة االعتداءقة بني فعل من عالكذلك . ويف اجلرمية البيئية البد  2عن الشروع يف حالة توفر عنصر العمد
هنا هي أن فعل  سببية، العالقة المن أحباث مرخص هبا حصل عليها اجلاين أثرية أشياء الضرر البيئي. فمثال بيع أو إخفاء

بية ويف جرمية التلوث اجلوي العالقة السب .خفاء سبب فقدان أو اختفاء ممتلك أثري من الرصيد الوطين لآلثاراإلالبيع أو 
 .هي إدخال مواد يف اجلو بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تسبب تغري يف التكوين الكيميائي والفيزيائي للغالف اجلوي
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العناصر األساسية للسببية هي أن نشا  اجلاين يكون أحد العوامل املسببة لنتيجة، حبيث أنه يف كثري من فإذن  
 .خاصة بالنسبة جلرمية التلويثدخل عوامل أخرى تل تبجلاين لوحده اجلرائم البيئية النتيجة ال يتسبب فيها سلوك ا

برمي مواد بطبيعتها سامة وخطرة يف فعندما يقوم  ،العنصر الثاين هو علم اجلاين بالعوامل األخرى املسامهة يف النتيجةو 
العنصر  أماان. اإلنس من بينهافهو يعلم أن النهر خالل طريقه سوف يسبب أضرار لكائنات عديدة و  ،جمرى هنري

 .غري املألوفة تنتفي هبا العالقةالفالعوامل الشاذة و  ،1العاديالثالث يف السببية هو إحداث نتيجة وفقا لتقديرات الشخص 
)املادة  حادث مالحي مل يكن له يد يف وقوعه والذي سببهعاقب ربان السفينة عن تدفق مواد ملوثة للمياه اإلقليمية يفال 
 .(91-10قانون من  17

وهذا وبالنسبة ألنواع اجلرائم فالعالقة السببية تعترب عنصر أساسي مكون للركن املادي يف اجلرائم املادية ذات النتيجة   
ألن أصل وجود العالقة هو بني شيئني أو أكثر فال ميكن تصور عالقة يف حالة وجود  .أي إشكال وال يطرحبديهي  أمر

فجرمية استغالل منشأة مصنفة دون  .أو عالقة سببية جراميةإتطلب نتيجة اجلرائم اليت ال ت وهو حال، شيء واحد
شكلية. أي جمرد اكتشاف بداية استغالل  ةميمن أشهر اجلرائم البيئية يف اجملال الصناعي تعترب جر  واليت هيترخيص 

نفس  أصال.العالقة للبحث عن النتيجة أو  وال داعيترخيص إداري مسبق تكتمل أركان اجلرمية  وعدم حيازةملنشأة ا
 .(91-19قانون من 70ري دون ترخيص )املادة صيد جباسترياد سفينة  الشيء بالنسبة القتناء أو

أما بالنسبة للجرائم ذات اخلطر فالعالقة السببية ليست باألمهية البارزة يف تكوين الركن املادي مثل اجلرائم ذات   
هذا النوع من اجلرائم ف .جلرائم الشكلية فهي إذن يف الوسطا صل يفحا ما هوويف نفس الوقت هلا وجود عكس النتيجة، 

يف األصل ضرر احتمايل أي يف األخري هو ضرر بيئي. لذلك تنشأ هناك  والذي هوالذي يعتمد على عنصر اخلطر 
استعمال الذي يكون الفاعل حسب التقدير العادي على علم به. فمنع وقوعه و  والضرر احملتملاجلاين  عالقة بني سلوك

. واألصناف احملميةباحليوانات وسائل صيد غري قانونية مرده أن استعمال مثل هذه الوسائل له عالقة باحتمال اإلضرار 
(. ألن ممارسة 91-04 الغابات قانونمن  09طور التجديد )املادة  والغابات يفكذلك منع الرعي يف املزارع احلديثة و 

 هي يف طور النمو. واألشجار اليتة باحتمال هالك النباتات الرعي يف هذه املناطق اهلشة له عالق
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                                                 .العالقة السببية في الجريمة البيئية ثانيا: خصوصية
العالقة عن  وجيعلها مميزةضدها فإن ذلك حتما سينعكس على العالقة السببية  واالعتداءات املرتكبةنظرا خلصوصية البيئة 

 الذي يظهرالتجرمي على أساس اخلطر  يف االعتمادفتوجه املشرع البيئي إىل  .يف باقي اجلرائم التقليدية نظرا لعدة اعتبارات
تقلص شيئا فشيئا. وذلك راجع طبعا خلصوصية يجعل دور العالقة السببية ، ن خالل النصوص التجرميية البيئيةم اجلي

مث من جهة أخرى تبىن مبدأ الوقاية  .ع كافة نتائجه ودرجة خطورته على عناصر البيئةالضرر البيئي الذي ال ميكن توق
لضرر البيئي الذي صعوبة اكتشاف ال إضافة .ضرر يف ظل صعوبة إصالحه فيما بعدواحليطة ومعاجلة األمر قبل وقوع ال

 مؤهالت بشرية أكثر تطورا. يستلزم وسائل و 
جرمي على أساس اخلطر كحل أجنع حلماية البيئة، وبالتايل عدم اخلوض أكثر يف الت يف عتماداالألزم املشرع كل هذا 

مسألة العالقة السببية واليت تبقى بدورها صعبة اإلثبات يف مثل هذه املسائل من طرف القاضي اجلنائي. وهذا هو نفس 
ق بالبيئة دون احلصول على الدافع الذي جعل التجرمي البيئي يركز يف جانب مهم منه على جرمية ممارسة نشا  يتعل

ذكره من قبل، فال يكاد خيلو قانون  هي ميزة فريدة من نوعها بالنسبة للقانون اجلنائي البيئي كما سبقف .رخصة إدارية
حيتوي على أحكام جزائية من النص على هذه اجلرمية اليت ال حتتاج أصال للعالقة السببية مادام ليس هناك  ةبيئييتعلق بال
 نية منصوص عليها.نتيجة قانو 

سعة انتشارها على نطاق واسع يؤدي إىل تعدد العوامل املسببة للنتيجة مية و اجر حصول النتيجة اإل رخأكما أن ت   
أصبح الغطاء الغايب الواقع غرب والية سكيكدة مهدد بأنه  1190سبتمرب  94 بتاريخيومية اخلرب أورد فقد  مية.اجر اإل

والطهي وقلع الشجريات  ،التدفئةبسبب قطع األشجار ألجل  ،ه من سكان املنطقةطالالذي بالزوال نتيجة لتخريب 
كل  تشهدها املنطقةإضافة إىل موجة احلرائق الكبرية اليت ، ائي لألراضي الغابيةوتزايد حاالت احلرث العشو  ،احلديثة

تأخر ظهور هذه النتيجة لفرتة رغم  ةبيفكل هذه العوامل أدت إىل تقلص املساحة الغا .صائفة بسبب العامل اإلنساين
ة يف التلوث املائي الصادر عن منشأة مصنفة مثال يكون سببه العامل الذي قام بإلقاء املياه غري املعاجلوأيضا  .زمنية معينة

بسبب مسؤول املنشأة الذي مل يراعي التدابري املفروضة عليه باإلمهال أو عدم و ، ملدة من الزمن قنوات الصرف الصحي
وقد يدخل كذلك عامل دور رئيس اجمللس الشعيب البلدي لعدم إصالحه قنوات  .العتاد الالزم لتصفية املياه القذرةتوفري 

فيه هذه  صبتالوادي الذي الطبيعي جلريان عامل ال عديو  .الصرف الصحي مما أدى إىل تسريب هذه املياه إىل الطبيعة
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مسافات بعيدة وإحداث مزيد من األضرار. فالنتيجة يف األخري واحدة لكن غري املعاجلة مما يؤدي إىل انتقاهلا إىل الاملياه 
 األسباب والعوامل متعددة وكلها هلا عالقة بإحداث التلوث املائي.

فهذه اخلاصية  يسبب عدة نتائج.قد هناك سلوك واحد فإن  نتيجة واحدةيف سبب تويف املقابل هناك عوامل عدة ت  
فالتسبب يف حريق حتدث بشكل الفت ومتكرر. دها يف اجلرائم البيئة وعلى رأسها التلوث جن ،اليت حتدث يف كل اجلرائم

النباتات معترب من األشجار و  ومعها عددة غايب سواء باإلمهال أو عمدا يؤدي إىل إهالك مساحات غابية واسع
ضرار بصحته بسبب ن واإليتسبب احلريق حىت يف قتل اإلنساقد و  .ليت تتخذ من الغابة وسط ملعيشتهاواحليوانات ا

النار يف  وهو إضرامسببها فعل واحد  واألضرار البيئيةالسحابة الدخانية اليت يطلقها يف اجلو. فكل هذه النتائج الكارثية 
نكون . فهنا واألوسا  البيئيةبالنسبة ملسألة التلوث الذي له أضرار متعددة على خمتلف املستويات  الشيء. نفس بةغاال

  واحد. الضرر البيئي املتسبب فيهلعوامل و تعدد اأمام 

عتماد املشرع كبري مثل باقي اجلرائم التقليدية نظرا ال  زيحإذ ميكن القول أن العالقة السببية يف جمال البيئة ال جتد هلا   
يز أكثر بتعدد كما أن هذه العالقة تتم  .البيئية االعتداءاتالنهج الوقائي يف التعامل مع  وضرورة تبينعلى جرائم اخلطر 
    اإلجرامية بسبب سلوك واحد. وتعدد النتائج ،لنتيجة اجرامية واحدةالعوامل املسببة 

 .مجال البيئة وتطبيقاتها فينظريات العالقة السببية : المطلب الثاني

 .السبب المباشر أوال: نظرية

وتعترب  .1ميةاجر إحداث النتيجة اإل والفعال يفيعين إسناد النتيجة اإلجرامية إىل اجلاين إذ كان نشاطه العامل املؤثر   
إحداث النتيجة سواء كانت سابقة أو الحقة عليه ليست سبب  وساعدت يفمع هذا النشا   تضافرتالعوامل اليت  باقي

 يظهر تطبيق هذه النظرية أكثر يف جرمية التلوث اليتو  .2فعل اجلاين بذاته إلحداث النتيجة وذلك لكفايةيعتد به قانونا 
يف ث اجلوي الناتج عن منشأة مصنفة و مثال ذلك التلو و  .مل لتسبب لنا نتيجة واحدةحتدث عادة بفعل تدخل عدة عوا
أضرار صحية للسكان جماورين هلما. فحسب يف سبب مما تعن مفرغة عمومية  صادرنفس الوقت ناتج عن الدخان ال
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فإذا كان السبب متعلقا باملواد املنبعثة ، الصحية للسكان حدوث األضرار يف تأثرياهذه النظرية نبحث عن العامل األكثر 
. أما إذا كان سبب الدخان الضرر الصحيمن دخان املنشأة هو األكثر تأثريا فإن العالقة تنشأ هنا بني نشا  املنشأة و 

                        .موميةتنسب لرئيس البلدية لعدم احرتام اإلجراءات املتعلقة بإنشاء املفارغ العاحرتاق النفايات فالعالقة 

لعدم وجود مقياس لتقدير مسامهة كل عامل من هذه ، ه النظرية أهنا تضع معيارا غامضالكن اإلشكالية يف تبين هذ
 .غري يقينية بقىتو فإثبات السبب املباشر يف اإلضرار بصحة السكان يف املثال السابق يعد عملية صعبة للغاية  .1العوامل

فيما  همع اإلشارة فقط أن .البيئة بصفة فعالة وال حيمي زائيةالعاملني يؤدي إىل تضييق نطاق املسؤولية اجل واستبعاد أحد
الفاعل خيص اجلرائم البيئية يعد التلوث يف حد ذاته معاقب عليه بغض النظر عن النتائج اليت قد يسببها. لذلك فيتابع 

 امل املؤثر يف حدوث أضرار بيئية من بني عدة عوامل مؤثرة. وأيضا يف حالة كون فعله يعد الع، على أساس التلوث

 .األسباب المتعادلة ثانيا: نظرية

، طاملا أن كال منها الزم ومؤداه أن مجيع العوامل املؤدية إىل حتقيق النتيجة اإلجرامية متعادلة من حيث قيمتها السببية 
 .لو تداخلت معه عوامل أخرىطه أحد العوامل املؤدية إليها و اإذ يسأل اجلاين عن النتيجة إذا كان نش .2لتحقيق النتيجة

يعد الفاعل متسببا فجرمية تلويث البيئة  .يستوي حسب هذه النظرية إن كان فعل اجلاين هو العامل األهم أو األقل أمهيةو 
فحىت  .3طبيعية مأأفعال إنسانية  وسواء كانت ،شاذة ممعه عوامل أخرى سواء كانت مألوفة أ وإن سامهتإحداثها يف 

العوامل الشاذة حسب هذه النظرية هلا نفس املستوى مع فعل اجلاين ألنه لوال سلوكه ملا سامهت هذه العوامل الشاذة يف 
 إحداث النتيجة.

املنطقي وضع العوامل  ، فمن غريأي أحد وال تستثينلى نطاق واسع ع زائيةإذن فهذه النظرية تقر املسؤولية اجل
ظاهرت أن  1190جوان  14يومية الشروق بتاريخ فقد أوردت  .نفس الدرجة يف إحداث النتيجة يفوالقوية الضعيفة 

أمر أصبحت مشال والية سطيف مبياه وادي بوسالم امللوثة  وذراع قبيلةمحام قرقور  والفواكه ببلدييتسقي حماصيل اخلضر 
   .والغطاء النبايتالرتبة  ويثتلبل أيضا  .تأثري سليب على صحة اإلنسان فحسبملا هلا من  ،خطري
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فحسب نظرية  .صانع البال  وغريهاممن طرف  امللقاةالفضالت السامة  همع العلم أن تلوث وادي بوسالم سبب
عوامل أدت إىل اإلضرار بصحة املستهلكني بنفس الدرجة هلذه  كلهاوالفالحني  األسباب املتعادلة فإن أصحاب املصانع 

 وأقل منغري مباشرة  وهلم مسؤوليةلوادي افروض أن يعاقبوا على أساس تلويث مياه أصحاب املصانع من املف .اخلضر
هذه النظرية ف لذلك .صحة املستهلكنيبلإلضرار  واملنتج املباشرمسؤولية الفالحني الذين يعترب فعلهم السلوك األقوى 

البيئي قام املشرع بتطبيق مبدأ هذه  جملاليف او  .1ز تطبيقها يف عامل القانون الوضعياجو يرى بعدم  منوهناك تنتقد بشدة 
. وقائمة بذاهتاجرائم مستقلة  ولكن باعتبارهانفس القدر  لهجبعل كل عامل من العوامل املؤدية إىل نتيجة  الذيالنظرية 

قبض وال منها الصيداعترب املشرع جمموعة من السلوكات مسببة هلا فمثال جرمية القضاء على األصناف احليوانية احملمية 
وبالتايل حسب املشرع فإن  (. 17-14قانون من  07-00بيع وشراء وحتنيطها )املادة الالنقل واستعماهلا أو واحليازة و 

وهذا لكن اعتربها جرائم قائمة بذاهتا،  ،كل هذه العوامل تعترب متعادلة وتؤدي إىل القضاء على األصناف احليوانية احملمية
 نائي البيئي هو املالئم أكثر حلماية البيئة.قانون اجللاألسلوب الذي يتميز به ا

 المالئمة. سببيةال ثالثا: نظرية

مبقتضى هذه النظرية يعد نشا  اجلاين سببا لتحقق النتيجة اإلجرامية البيئية إذا تبني أنه صاحلا إلحداثها وفقا للمجرى   
انت سابقة أو معاصرة مادامت العوامل ك  النتيجة، سواءمعه عوامل أخرى يف إحداث  ولو سامهتالعادي لألمور حىت 

قيام تلك فالنتائج الشاذة وغري املألوفة اليت تنتج عن السلوك ال تعترب سببا من وجهة نظر القانون رغم  .2ومتوقعةمألوفة 
 .3الرابطة من وجهة النظر الطبيعية البحتة

تلوث بسبب أربع حمطات  والذي بدورهشية ث حبرية القالة بسبب تلوث وادي بوحشييتلو  حادثةفكما رأينا سابقا يف   
هبا شبكات الصرف  واليت تنعدم "نريفال"قرية للمياه القذرة لالسطحي الصرف  وأيضا بسبب ،وتشحيم السياراتلغسل 

والذي هو نتيجة  الوادي امللوثالطبيعي املمثل يف  وهي العاملتلوث البحرية  سببتأربع عوامل  إذنالصحي. فهناك 
لذا  .قم بتوصيل شبكات الصرف الصحيتمل  والبلدية اليت وسكان القرية وحمطات التشحيم فس الوقت،اجرامية يف ن
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يف إنشاء  افلو أخذنا بنظرية السببية املالئمة فإن العوامل األساسية املنتجة لتلوث البحرية هي عدم قيام البلدية مبهامه
سكان القرية. أما الوادي فهو من األسباب الطبيعية  أقل وبدرجةقنوات الصرف الصحي وبدرجة أقل حمطات التشحيم 

لتم التحكم يف  يةوالضابط يف حتديد ذلك هو أنه لو كانت هناك شبكات الصرف الصحي بالقر  .اليت ال ميكن مساءلتها
لسببية يف صر العالقة احتة. إذن تطبيق هذه النظرية تلوث للبحري  حدث وملاعن جمرى الوادي  بعيدا وتصريفهااملياه القذرة 

 .  1العوامل األخرى فهي األقرب لتحقيق العدالة هتمل والنطاق معقول ومتيز بني العوامل اليت سامهت يف إحداث النتيجة 

يف األخري إن استعراض هذه النظريات الثالثة جيعلنا نستنتج أنه يف اجلرائم البيئية نظرا خلصوصية الضرر البيئي فقد   
مي الشامل لكل السلوكات اليت تؤدي إىل إحداث الضرر كما رأينا يف عدة أمثلة )املواد انتهج املشرع أسلوب التجر 
جرائم مستقلة بذاهتا وال حتتاج ألن تكون مبثابة األنواع احملمية( وجعل بذلك كل العوامل  اخلطرة،الكيميائية، املواد اخلاصة 

مر أدى إىل تقليص عدد العوامل اليت تساهم يف نتيجة وهذا األ .أحد العوامل إىل جانب نشا  اجلاين يف إحداث النتيجة
الفواكه أو تضرر املستهلكني للخضر و  القالةواحدة. بل وحىت يف حالة تعدد هذه العوامل )كاملثال اخلاص بتلوث حبرية 

كون   على والثانية، ة مستقلة بذاهتا )تلويث الوادي(فإنه ميكن جترميها على مستويني األول كجرمي ،املسقية باملياه القذرة(
الفعل أحد العوامل املسببة للنتيجة )تلويث البحرية(، وهنا ستكون نظرية السببية املالئمة األكثر منطقيا وعدال حبيث ال 

 تساوي بني كل العوامل من جهة، وال جتعل عمل اجلاين وحده املتسبب يف إتيان النتيجة من جهة أخرى.

 في الجريمة البيئية صور العالقة السببيةالمطلب الثالث: 

                                                       .العالقة السببية المباشرة وغير المباشرةأوال: 

طبق يف املسائل تو  الكن اليوم أصبح الفقه يتصدى هل .إىل وقت قريب كان ال يعتد بالعالقة السببية املباشرة وغري املباشرة 
من قانون  4يف الفقرة  919فاملادة  ،إىل تبين هذا النهجمثال مما أدى باملشرع الفرنسي . 2ري العمديةغالاملتعلقة باجلرائم 

غري العمدي الذي يتسبب بطريقة غري الاخلطأ "املعدل لقانون العقوبات الفرنسي تنص على أن  1111جويلية  91
 ني إال يف حالة تشكيل درجة معينة من اخلطورة.بالنسبة لألشخاص الطبيعي زائيةمباشرة يف الضرر ال يشكل مسؤولية ج
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ة اليت أدت إىل أو سامهوا يف إنشاء احلال اؤ مباشرة يف الضرر لكن أنش يتسببواوتضيف املادة أن األشخاص الذين مل 
 لاللتزاماتتبني انتهاكهم الواضح  إذا زائياهم مسؤولون جالالزمة ملنع ذلك  االحتياطاتذوا خمل يأ حدوث النتيجة، أو

 ."أو إمهال جسيم بسبب تعريض اآلخرين للخطر القانون،يطة والسالمة اليت ينص عليها احل
هو الذي يرتكب خطأ غري عمدي بسبب اإلمهال أو عدم باشر و تعريف للفاعل غري امل ىإذن فاملشرع الفرنسي أعط 

جدا هلذه النظرية القانونية مكانة مهمة يف جمال البيئة جند و  .مراعاة األنظمة مما يؤدي إىل تعريض اآلخرين خلطر جسيم
ينتج عن ذلك التلوث أضرار أخرى فيعترب ك من ينشأ حالة تلوث لوسط معني و حبيث هنا .التلوث مسألةيف  وخاصة

التلوث. فمثال املصانع اليت تقوم بتلويث جمر وادي مث يقوم  مرتكب التلوث مبثابة فاعل غري مباشر لألضرار الناجتة عن
بسقي مزروعاهتم مبياه هذا الوادي امللوثة مما يسبب أضرار صحية للمستهلكني. هنا صاحب املؤسسة الصناعية الفالحون 

هو تلويث الوادي. أو لة اليت أدت إىل وقوع الضرر و ايرتبط بعالقة مباشرة مع الضرر الصحي ألنه هو الذي أنشئ احل
 مفتشوضع لرتخيص منه مت اكتشاف تلويثها للبيئة من طرف مثال رئيس بلدية مل يقم بإصدار قرار بغلق منشأة مصنفة خت

بينما يعترب صاحب املنشأة هو  ،املنشأةالصادرة من  فهنا يعترب رئيس البلدية له عالقة غري مباشرة يف فعل التلويث. 1البيئة
 .واحملدد للتلويثاملسبب الفاعل املباشر 

دم احرتام األنظمة غري العمدي املتمثل يف اإلمهال أو عالألول اخلطأ ا :عنصرينغري املباشرة إذن تستلزم الفالعالقة    
لكن يشرت  يف  .2ميةاجر للنتيجة اإل والوحيد احملددين هو أن الفعل املباشر يكون السبب احلصري االعنصر الث، و والقوانني

 كما أن .زائيةحىت تنشأ املسؤولية اجل غري املباشرة أن يكون الضرر أو اخلطر الناتج له درجة من اجلسامةالالعالقة السببية 
والفالح عالقة بني املنشأة امللوثة للوادي لد و ال تنفي العالقة السببية، فال وج وغري املباشرغياب الصلة بني الفعلني املباشر 

ي فقط الشخص الطبيع متسغري املباشرة الإقامة العالقة  ويشرت  كذلك .مزروعاته باملياه القذرة للوادي يسقي الذي
ية تكون على صاحب هذه املؤسسة. حسب نص املادة مما يعين أن يف حالة كون مؤسسة أو شخص معنوي فإن املسؤول

غري املباشرة يف جرائم التعريض للخطر اليت حتدث جراء انتهاك التزامات األمن اليظهر أكثر هذا النوع من العالقة و 
وسالمة . فمثال تعريض صحة 3إرادته لذلكجسيم مع علم الفاعل و اآلخر خلطر قانونا مما يعرض  والسالمة املفروضة

                                                           

1 - Groupe ISP .op. cit. 

2 - Idem. 

3- Idem. 
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طرف صاحب  واألمن مناليت يتعاملون معها دون أخذ إجراءات السالمة  واألخبرة واملواد السامةخلطر الغازات  العمال
مباشر لفعل  املؤسسة يف مثل هذه احلاالت مما سبب هلم أضرار صحية قد تصل إىل املوت يعترب هذه النتيجة كسبب غري

  .يف حال كانت درجة الضرر جسيمة زائياعالقة غري مباشرة ميكن معاقبته ج وبالتايل تنشأصاحب املؤسسة 

 اخلطرة املشعة أو واستعمال املوادواألمثلة عن جرائم التعريض للخطر يف جمال البيئة كثري خاصة فيما يتعلق بالتعامل  
 وضعو لذا جند املشرع البيئي اجلزائري قد قام بتجرمي كل األفعال املؤدية إىل ذلك الكيميائية أو النفايات اخلاصة اخلطرة. 

يبقى فقط بالرجوع إىل قانون العقوبات اجلزائري نالحظ أن جرمية التعريض للخطر حتدث  .خاصة هبا زائيةمحاية ج نظام
 .دون التحدث عنها بصفة عامة واألسرة فقطعنها املشرع فيما خيص تعريض األطفال 

 ذات السلوك السلبي. يمةالسببية في الجر  : العالقةنياثا
مبا أن السببية يف اجلرائم البيئية ذات السلوك اإلجيايب ال تثري خصوصية مقارنة بباقي اجلرائم، لذلك سنقتصر البحث    
النظام العقايب  فئم. خصوصية عن غريها من اجلرا ملا هلا من ،لجرائم ذات السلوك السليبل بالنسبةالعالقة السببية  يف

خطورته. فعلى أساس  وحيدد درجةكمبدأ عام مرتبط بنظام الغاية يف حتديد اجلرمية أي بالنظر إىل النتيجة ينشئ التجرمب 
 ويف اجلرائم. 1جيرم يف حالة اثارته على األقل بصفة مباشرة انتهاكا ملصلحة حممية لذلك فالعالقة هنا مهمة طبيعة السلوك
عن أداء التزام قانوين  متناعاالهي اليت جيرم فيها سلوك ، جرائم ذات نتيجة و 2سليب )االمتناع( هناك نوعنيذات السلوك ال

امتناع ربان سفينة تعرب بالقرب من املياه اإلقليمية أو داخلها عن  االمتناع. مثلنص على النتيجة اليت سببها ذلك ال مع
 واملياه والسواحل الوطنيةه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري من شأنو  ،التبليغ عن حادث مالحي يقع يف مركبته

(. فالنتيجة هنا حمددة هلذا تكون العالقة السببية فيه واضحة مادام هناك نص على سلوك 91-10من قانون  07)املادة 
 والنتيجة. االمتناع

عن  االمتناع. أي جيرم سلوك دون ذكر النتيجةليب أما النوع الثاين وهو األكثر استعماال فهو اجلرمية ذات السلوك الس    
عن التصريح لدى الوزير املكلف بالبيئة  االمتناعاملفروض على أساس احتمال تسببه يف ضرر بيئي. مثل  االلتزامأداء 

 اليتوالنتيجة (. فالعالقة بني السلوك اجملرم 91-19من قانون  11مبعلومات تتعلق بالنفايات اخلاصة اخلطرة )املادة 

                                                           

1-Philippe Conte. Op.cit. p198. 
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العالقة ف. لذا 1. مثل فعل التسميم املعاقب عليه فهو ال يؤدي بالضرورة إىل قتل الضحيةخيشى املشرع وقوعها غري يقينية
. فالقانون اجلنائي البيئي جيرم السلوكات وعدم اليقينية االحتمالالسببية هنا ليست هلا أمهية بالغة مادامت مبنية على 

. بل إن هناك 2مغيبة أو عرضية وبالتايل فالعالقةألن اجلرائم البيئية هلا طابع وقائي  ،لناتجاطئة بغض النظر عن الضرر ااخل
جمال البيئة  وخاصة يف االمتناع. لكن الرأي السائد يف الفقه يرى أن 3حىت من ينكر العالقة يف مثل هذا النوع من اجلرائم

.فال فرق بني املنشأة اليت ال تقوم بوضع 4فهو سبب للنتيجة ومن مثيعتد هبا  وينتج آثاروجود قانوين  وأن لهليس عدما 
اليت تقوم برمي النفايات الصناعية يف غري األماكن املخصصة هلا. فكالمها  وبني املنشأةمصفاة ملعاجلة الغازات املنبعثة 
وك املفروض عليه األول بعدم إتيان السل كان بطريقتني خمتلفتني فقط،  وحتقق النتيجةث يتسببا يف حدوث فعل التلو 

 .وهو فعل اجيايب والثاين القيام بسلوك حمضور )رمي النفايات( )وضع مصفاة(،

ولكن ، ريد اإلضرار بالبيئة يف حد ذاهتايف اجلرائم البيئية يف الغالب هو مرادف لإلمهال ألن الفاعل ال ي االمتناعمث إن   
وضع معدات مفروضة عن  باالمتناعبة ملسؤول منشأة يقوم عدة خاصة منها مالية كما هو الشأن بالنس عتباراتال نظرا

. فعدم أمهية العالقة السببية يظهر أكثر يف جرائم اإلمهال حبيث إضافة إىل الركن من طرف اإلدارة حتد من نسبة التلوث
وعني من بني ن وهنا نفرقجراء هذا اإلمهال.  وليس أكيدهناك احتمال وقوع ضرر  ،5املعنوي الذي يعترب هو الفاصل

األول اإلمهال الناتج عن سلوك مرتكبه فاملستخدم داخل املنشأة الذي يقوم بالتخلص من املياه القذرة دون : اإلمهال
املسؤولية. وهناك  يتحمل بذلكمعاجلتها رغم توفر اإلمكانيات فالعالقة السببية هنا قائمة بني سلوك املستخدم والنتيجة و 

نظرا ، عن معاجلة املياه القذرة قبل التصريف باالمتناعفاملستخدم الذي يقوم  ،الفاعلعن طبيعة نشا  اإلمهال الناتج 
 ني إمهال املسؤول وحدوث التلوث املائي.بالعالقة السببية هنا  ، تكونإلمهال مسؤول املنشأة يف اختاذ التدابري الالزمة

توفر رابطة سببية يستخلص من اإلجابة عن التساهل القول ب وبالتايل فإنإذن معيار مسؤولية اجلاين هو حتقق النتيجة   
إذا كانت النتيجة  ؟حتققهاالتايل: لو باشر اجلاين عمله كما أمر القانون هل كانت النتيجة ستحقق أم كان تدخله سيمنع 

                                                           

1- Philippe Conte. Op.cit. p197. 

2- François Tchoca Fanikoua. Op.cit. p312. 
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رفا مالئما مل يكن ظ متناعاالاملتهم عمله كما أمر القانون فإن الرابطة السببية ستنقطع باعتبار أن  ولو باشرستحقق 
 .والعكس صحيح، 1حلدوث النتيجة

كخامتة للفصل الثاين فإن أهم ميزة تتجلى بالنسبة لعناصر الركن املادي للجرمية البيئية هي التجرمي على أساس السلوك     
وأيضا  ،البيئةيعد الوسيلة الفعالة حلماية عناصر  واحليطة الذيالتجرمي البيئي وذلك تطبيقا ملبدأ الوقاية  يهعل يعتمدالذي 

يف الركن بسبب صعوبة إثبات النتيجة اإلجرامية والعالقة السببية. لذلك يعد السلوك اإلجرامي أهم عنصر على اإلطالق 
صور متعددة. كما يعترب الرتخيص اإلداري عامل مهم جدا يف حتديد الركن املادي والسلوك بصفة املادي وحتديده يتخذ 

 وفيما خيصة. يالبيئاجلرمية هلا دور ثانوي يف الركن املادي نظرا خلصوصية  فلهما الشروعو خاصة. أما املسامهة اجلنائية 
يعترب نظام املعايري عامل مهم يف حبيث بسبب التجرمي على أساس اخلطر  االحتمايلالنتيجة اإلجرامية فيغلب عليها الضرر 

املسببة لضرر واحد وتعدد النتائج جراء سلوك  لوكاتالسالعالقة السببية فتظهر معقدة نظرا لتعدد  وفيما خيصحتديدها. 
 .واحد مما يضطر إىل البحث عن النظرية املالئمة للتطبيق

 

 

 

                                                           

 .971ص  سابق.رجع م سليمان.عبد اهلل  - 1



 

: الفصل الثالث
يق إشكاالت تطب

الركن المادي 
ئةللجريمة البي  



 الركن المادي للجريمة البيئية إشكاالت تطبيق                                                   الفصل الثالث
 

105 
 

 الثاين ظهر ذلك جليا يف الفصل حيثومميزاهتا عن اجلرمية التقليدية، يما سبق خلصائص اجلرمية البيئية ف بعدما تعرضنا 
سواء فيما تعلق  ،القانونية االختالفاتوالذي استنتجنا من خالله العديد من  .تطرقنا إىل الركن املادي هلذه اجلرمية ماعند

أو  ،االحتمايلاليت يطغى عليها الضرر  ميةاجر أو النتيجة اإل الذي اعتمد عليه كأساس يف التجرمي، بالسلوك اإلجرامي
والتميز أكيد أنه يطرح  االختالفإذن فهذا  .مقارنة باجلرمية التقليديةالعالقة السببية اليت فقدت أمهيتها ومكانتها 

رجال القانون التصدي هلذه اإلشكاالت للذا البد  .إشكاالت قانونية عديدة كوهنا من األمور املستحدثة والغري مألوفة
ن على تطبيق الركن املادي للجرمية البيئية الذي يعد أهم رككيفية وحماولة إجياد حلول هلا، وذلك من أجل فعالية أكرب يف  

 اإلطالق.

ألهم اإلشكاالت القانونية اليت تعرتض التطبيق الفعال للركن املادي سواء على مستوى الفصل هذا لذا سنتطرق يف   
مع حماولة  ،على مستوى القضاء وكيفية تعامل القاضي معه وأ ،على مستوى التحري واملتابعة القضائية وأ ،التشريع

مع العلم أن اإلشكاالت ال تطرح فقط  .إعطاء حلول قانونية قد تسهم يف تفعيل أكرب لتطبيق الركن املادي للجرمية البيئية
 فقط بل اإلشكال يطرح على مستوى قانون البيئة ككل. واجلرمية البيئيةعلى مستوى الركن املادي 

 )املبحث ككل  أوال اإلشكاالت املتعلقة باجلرمية البيئية :احيالتعرض هلذه اإلشكاالت سيتم على ثالث نو لذا ف  
أخريا اإلشكاالت املتعلقة بتعامل  . مثالثاين( )املبحثاملتعلقة بعناصر الركن املادي الثالثة اإلشكاالت وثانيا  .األول(

  .اإلدارة والقضاء مع الركن املادي للجرمية البيئية )املبحث الثالث(
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 ةالمتعلقة بالجريمة البيئ تطبيقاألول: إشكاالت الالمبحث 

 التطرق لإلشكاالتمث  ،ألهنا هي اإلطار العام للركن املادي ،البد من التعرض لإلشكاالت املتعلقة باجلرمية البيئية أوال
الثالثة فيما بينها جيعل من يف الركن املادي، فرتابط األركان يؤثران بشكل مباشر اللذان الركنني الشرعي واملعنوي املتعلقة ب

العديد من املشاكل املطروحة على فومن جهة أخرى  .الناحية العلمية والتطبيقية من غري املمكن عزل كل ركن على حدى
 ال ميكن فهمها إال من خالل السياق العام للجرمية البيئية. املادي مستوى الركن

يف التعامل  زائييف اجلانب اجلوخاصة رجال القانون  مهمةمن البيئة وما تتميز به من تعقيدات تصعب محل اجلرمية ف
 نيالركناملتعلقة بموضوعنا هو اإلشكاالت املتعلقة بالركن املادي إال أنه ال بد من التعرض إلشكاالت  ورغم أنمعها. 

  .الركن املاديداء آيف  اومدى تأثريمه والشرعي للجرمية البيئية ياملعنو 

 المطلب األول: اإلشكاالت على مستوى محل الجريمة )البيئية(.

 أوال: مشكلة المركزية في التجريم البيئي.

األول مييل حنو الرتكيز على اإلنسان  االجتاه .لقد رأينا سابقا أن هناك اجتاهني متناقضني يتجاذبان مسألة املركزية
الثاين جيعل الرتكيز على محاية البيئة   واالجتاه .وجعله حمور احلماية حىت ولو اقتضى األمر أن يكون على حساب البيئة

  .من بينها عنصراإلنسان ككيان مركب من عدة عناصر يعد 

لبيئة لأنه ليس هناك حدود لتملك اإلنسان بيتبىن منطق  الذي  Anthropocentrique اإلنسانفمفهوم مركزية 
املشرع اجلزائري يف  جعل االجتاههذا  .1لسد حاجياته سواء على مستوى اإلنتاج أو االستهالك أو التخلص من النفايات

 بأن فعلو  ،البيئةعدة مواقع يربط النتيجة اإلجرامية البيئية مبا تسببه من مساس بصحة اإلنسان أو ممتلكاته من عناصر 
وإن حدث وكان التدخل فيأيت على أساس املساس  .جزائياعليه عاقبة امل يستدعي الكصفة جمردة عنه على البيئة   االعتداء

على هذه العناصر سيؤدي بطريقة مباشرة لإلضرار  االعتداءأو أن  .اصة هلذه العناصر من طرف اإلنسانبامللكية اخل
 بصحة وحياة اإلنسان، وهو ما وقفنا عليه يف العديد من نصوص قانون العقوبات اجلزائري.

                                                           

  33-35من  أنظر ما سبق تناوله يف الصفحات  - *
1- Amissi Melchiade Manira. La responsabilité pénale des sociétés  canadienne pour lés crimes contre 

l’environnement survenu à l’étranger. Op.cit.P 39. 
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فإن تطبيق هذه النصوص يبقى  حتمي عناصر البيئة لذاهتا،التجرميية البيئية اليت حىت يف وجود مجلة من النصوص  مث  
، يف حال  من وضعها. فال رجال الضبطية القضائية يقومون بدورهم على أكمل وجه املتوخاةات بعيدا كل البعد عن الغاي

باألمر العادي وتدخل هذه . وال اجلناة الذين يعتربون أفعاهلم كانت النتيجة اإلجرامية ال متس بصحة اإلنسان وممتلكاته
اليت تطال البيئة،  االعتداءاتوال اجملتمع الذي يقف موقف املتفرج عل مثل هذه  .نشاطهميف إطار ممارستهم حلقوقهم و 

مركزية  باإليديولوجيةإجتماعيا يف األخري يتأثرون  كل هؤالءفوال يبلغ عنها أو يتأسس كطرف مدين يف مثل هذه القضايا. 
الضحية ليكون ليت تنتج وتتطور مع الزمن. والنتيجة يف األخري هي مزيد من التدهور البيئي واآلثار السلبية ا اإلنسان،

واآلنية على املصلحة العامة األكرب يف األخري هو اإلنسان الذي ال يدرك ذلك لقصر رؤيته وتفضيل مصلحته الشخصية 
 .فيه املستقبلية لإلطار الذي حيىيو 

املستمرة  لالعتداءاتة التفكري يف األجيال املستقبلية، وظهور النتائج الكارثية مبدأ التنمية املستدامة وضرور ف لذلك   
 االعتباراتكل هذه   .الدولية واالتفاقاتعلى البيئة بفضل تطور التكنولوجيا واألحباث العلمية، وتأثريات عوملة القانون 

، عرب منظومة تشريعية تتصدى لذاهتا البيئة ملختلف عناصرمحاية نوعية وشاملة  ريتدرجيا يف توفساهم يستبنيها وغريها 
وقد وفق املشرع اجلزائري  .بط بني هذه النصوصار تحبيث يكون هناك اليت متس كل عنصر بيئي،  االعتداءملختلف أفعال 

ضرار ينص فيها املشرع على النتيجة اإلجرامية املتمثلة يف اإل ،ومة تشريعية بيئيةظعرب إصداره من مايف هذا املنحى إىل حد 
وهي نقطة جدا إجيابية يف سبيل تفعيل الركن املادي للجرمية  .من نقائص ما يشوهبارغم املختلفة لذاهتا عناصر البيئة ب

لكن اإلشكال يبقى مطروح  .جل التصدي للسلوكات اإلجرامية البيئيةألألن هذا هو املنطق  ،البيئية والتأسيس القانوين له
 على مستوى إجراءات التحري واملتابعة اليت مازالت رمبا متأثرة مبنحى مركزية اإلنسان.

هناك من نادى بضرورة إعطاء الشخصية القانونية لعناصر البيئة حىت تصبح صاحبة حق أيضا إشكالية املركزية  لوحل  
sujet de droit .  اجلمعيات البيئية أو اجلهات  )سواءأما صيغة مطالبتها حبقها فيكون عن طريق املمثل القانوين

يساهم يف احلماية الفعالة  droit subjectif باحلق الشخصي  فاالعرتاف .(أو أي شخص عادي اإلدارية املختصة
 . 1محايتها بطريقة مستقلةمني بالبيئة أن تكون هلم صالحيات تلعناصر البيئة وذلك بالسماح للمه

                                                           

1 - Michel Prieur. Op. cit .P 869.  
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 من االنتقالوبالتايل . باحلق يف احلياة للكائنات احلية االعرتافمركزية البيئة تؤدي إىل ضرورة فإن مث من ناحية أخرى 
وحنن ندرك العالقة الوطيدة بني التجرمي  .كائنات وهو أمشل وأوسع من األولقانون حقوق اإلنسان إىل قانون حقوق ال

  .1خاصة بعناصر البيئة خمتلفة عن املوجهة لإلنسانيؤدي إىل استحداث قواعد قانونية  االعرتافهذا فوحقوق اإلنسان، 

من  كما أن مركزية البيئة تستدعي تبين مبدأ امللكية املشرتكة لعناصر البيئة، وبالتايل ال ميكن التذرع بامللكية اخلاصة
كمن يقوم بإساءة معاملة حيوان أو تعريضه لفعل قاسي مث يتمسك حبقه يف ممارسة   .أجل التعدي على عناصر البيئة

تتدخل النيابة العامة وتعاقب هذا الشخص على أساس أن عناصر البيئة وخاصة  نستطيع أتفهنا  .امللكية اخلاصة
العنصر يصبح وبالتايل  .لألشياء واملمتلكات بالنسبة كما هو احلال املطلقة اصةاخل بدأ امللكيةملالكائنات احلية ال ختضع 

من  االنتقالوبالتايل  .2اململوك على قاعدة اإلنصافكافة البشر ويطبق بالتايل التسيري املشرتك هلذا الشيء   هميتلك البيئي
العامة على ملكية  االعتداءلكي جيرم على أساس اليت يتدخل ضمنها القانون اجلنائي  امللكية الفردية إىل امللكية اجلماعية

 ألفراد وهو ما يوفر محاية أكثر فعالية للبيئة.ل

واألخذ هبذه  .حنو مركزية البيئة يغري الكثري من املفاهيم واملبادئ القانونية االنتقاليف األخري أن  االستنتاجإذن ميكن 
 للبيئة ويفعل أكثر الركن املادي هلا. زائيةالتحوالت حتما سوف يضفي مزيدا من الفعالية على احلماية اجل

 ثانيا: غموض التحديد الدقيق للبيئة وعناصرها.
لذلك فإن إعطاء تعريف قانوين دقيق للبيئة  .يقال أن البيئة يعرفها كل الناس لكن ال أحد يستطيع أن يعطيها تعريفا

من عدمها  حيث إعطاء صفة اجلرمية ،ويف نفس الوقت هو أمر البد منه خاصة بالنسبة للقانون اجلنائي، صعبهو أمر 
ففي بعض اجلرائم تضاف لألركان التقليدية ركن رابع يسمى بالركن املفرتض، الذي  .حمل اجلرميةقد يتوقف على تعريف 

ك أمور التعريفات يف حالة كون األمر مبهم أو تتجاذبه عدة اجتاهات إىل رت ت وعادة ما ديد موضوع أو حمل اجلرمية.يعين حت
من  7الفقرة  4البيئة يف املادة  عرف حيثإال أن املشرع اجلزائري ارتأى أن يديل بدلوه  .هذه املسألة الفقه الذي يتوىل

لكن هذا التعريف  الفرنسي.حذا حذو املشرع الفرنسي الذي أعطى أيضا تعريفا هلا يف قانون البيئة و . *03-30قانون 
وتعين كلمة مورد مصدر الشيء ومنبعه فيقال مورد  "املوارد الطبيعية"ل املشرع مصطلح ااستعممنها  :تشوبه مالحظات

واملوارد  .وجل من خلق اهلل عز ان يف إنشائها وإمنا هيالنهر أي املكان الذي ينطلق منه يف اجلريان، واليت ال دخل لإلنس
وبالتايل فإن املشرع اجلزائري باستعماله  .وغريها األرضوباطن هي املاء واهلواء والرتبة واملعادن املوجودة يف سطح الطبيعية 

                                                           

1 - Jean-Pierre Beurier. Op. cit. P 30. 

2- Ibid. P 168. 
 اث الوراثي، وأشكال تفاعل هذه املوارد".  " البيئة تتكون من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وباطن األرض والنبات واحليوان مبا يف ذلك الرت - *
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واليت تتكون من  ،أو الصناعيةعبارة املوارد الطبيعية يكون قد حصر مفهوم البيئة يف البيئة الطبيعية دون البيئة املشيدة 
ويف تقديرنا هذا تعريف قاصر وحمدود ألن التعريفات احلديثة للبيئة تشتمل دائما  .اليت شيدها اإلنساناملنشآت املادية 

مصطلح  استخدامل املشرع مصطلح املوارد الطبيعية كان األفضل استعماوبدال من  .على البيئة الطبيعية واملنشأة معا
والعناصر  اهلواء والرتبة واملاء،و لكي تشتمل العناصر احليوية كالنبات واحليوان  احلية والغري احلية"،العناصر أو املكونات "

لقانون اجلنائي الدويل البيئة بأهنا تشتمل  جلمعية ا 44فقد جاء يف تعريف مؤمتر ريو سنة  .واآلثاراحلية كاملنشآت  الغري
  .احلية والغري حية " de la planète  les composants"   بـــــــــكوكـكل مكونات ال

إذا  ، والذي«le patrimoine génétique"أو  " الوراثيمث إن املشرع اجلزائري استعمل مصطلح " الرتاث 
املعىن األول وهو الرتاث واليت ترتبط عادة بالرتاث الثقايف  .عطينا معنيني خمتلفني متاماتناها إىل كلمتني ميكن أن أجز 

واملعىن الثاين  .وهي من أهم عناصر البيئة  نتحدث هنا عن املعا م األثرية اليت خلقها اإلنسان عرب العصوريلواألثري وبالتا
صناف احليوانية األواملقصود هبا هي اخلزان أو البنك الذي حيتوي على  .1مبعىن املوارد الوراثية أو اجلينية "الوراثي" ملصطلح

والنباتية املوجودة يف مكان ما، مثل أصناف النباتات كاملشاتل والبذور، واألصناف احليوانية كالسالالت احمللية أو 
ملوارد الوراثية من االنقراض ه اجينة، وهذا موضوع يف غاية األمهية يف جمال محاية البيئة وهو ضرورة احملافظة على هذاهل

                                                                                             الوراثية بدل الرتاث الوراثي.فإذا كان املشرع يقصد هذا املعىن فاملصطلح األصح هو املوارد ، واالندثار

باستخدام ملشرع الفرنسي ا الصيغة اليت استعملهانفس  ي، وه"واملعا م الطبيعيةمناظر "املشرع عبارة  استعملكما    
كان املشرع اجلزائري يف غىن عن استعمال هذه العبارة ألن عناصر   اليتو  ".les sites et les paysages " عبارة
 "لتفاعل بني العناصر البيئيةا"مع اإلشارة إىل نقطة مهمة جدا يف تعريف البيئة وهي عبارة  .كل ذلكعلى  تشمل  البيئة

باط وثيق وتتأثر كثري وإمنا ترتبط فيما بينها ارت ،حبيث أن عناصرها املختلفة ليست مستقلة عن بعضهاللبيئة  هذه خاصيةف
 عتداء على أحد عناصرها وهو ما يسمى بالتفاعل.يف حالة اإل

هي جمموعة من العناصر الطبيعية اليت تتكون من ماء املمثلة للبيئة هي "أن البيئة القانونية  لذلك فإن من التعريفات
وكل أشكال التفاعل فيما بينها،  .اليت منحها اهلل لإلنسان وهواء وتربة ومعادن واألحياء مبختلف أنواعها احليوانية والنباتية

كما  .2"واملؤسسات جتماعيةتتكون من منشآت مادية شيدها اإلنسان منها النظم اإلاليت أو الصناعية  شيدةوالعناصر امل
وإمنا البد من ضرورة  ،إعطاء تعريف هلا فقط كفيال ي هأن هناك نقطة أخرى مهمة جدا يف التعرض ملفهوم البيئة وهي أن

                                                           

 -  املتمثلة يف األنواع احلية كاحليوانات والنباتات واملوارد مثل املاء واهلواء واألرض واملعادن. هناك جمموعتان من العناصر املميزة للبيئة: اجملموعة األوىل تشمل املكونات الطبيعية
   .AHJUCAF.op.cit.p26                              .واجملموعة الثانية تشمل العناصر الفيزيائية

.071تقرير وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم. مرجع سابق. ص  -0  

. 04رجع سابق. ص مي جابر. حسام حممد سام - 2  
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لكل عنصر  حتديد عناصرها املختلفة بدقة حىت نتمكن من إعطاء الوصف الصحيح للسلوك اإلجرامي والنتيجة اجلرمية
وهذا الوصف بطبيعة احلال خيتلف من عنصر آلخر، فالنص على سلوك الصيد ال يكون إال مع احليوان دون غريه،  .*بيئي

 .وسلوك القطع أو القلع ال يكون إال مع النبات

قانونية خاصة وحىت نصوص  زائيةة جياملشرع اجلزائري حني خصص تقريبا لكل عنصر من عناصر البيئة محا وفقوقد  
 األحباث العلميةالكتابات من على خالف أن الكثري  هلا. ئيةزاوهذا ما يضفي مزيدا من الفعالية على احلماية اجل ،خاصة

حيث أن التلوث رغم أنه أهم جرمية بيئية إال أنه يوجد ضمن سلسلة من  ،فقط التلوث يف يبيئالحتصر السلوك اإلجرامي 
قتل حيوان حممي أو قطع شجرة يف  إىلحيازة ممتلك أثري دون رخصة من السلوكات اإلجرامية اليت ميكن أن متس البيئة، 

يعترب حبيث تتعدد صورها وأشكاهلا  وإمناليست هلا عالقة بالتلوث، جمرمة رغم أنه هذه كلها سلوكات ف .إقليم غايب
 السلوكات.التلوث أحد أهم هذه 

 ثالثا: إشكالية الطبيعة الخاصة للبيئة.

، ألن اإلملام هبذا املوضوع فما بالك مبقرتب القانون اجلنائيإن دراسة موضوع البيئة بأي مقرتب أمر يف غاية الصعوبة 
أي يستلزم األمر دراسة عرب  .حيتاج إىل اإلملام بعدة ختصصات علمية )فيزياء، كيمياء، بيولوجيا، جيولوجيا وغريها(

فاملشرع عندما يريد أن  .اليت تتحكم يف ذلك ارجواملخ اخل، وما هي املده من أجل فهم النظام البيئي كيف يسرييختصص
نوعية املواد اليت ميكن أن تطلقها املؤسسات اليت تدرس  باألحباث العلمية االستعانةيضع معايري للتلوث اجلوي مثال عليه 

يصل يف ل املتواجد فيه. ونسب الغازات مث طبيعة تأثري هذه املواد يف اجلو مع اإلحاطة باملكونات الصناعية. أو املعدات
فيه أن  ال شكمما  تأقلم معها نظرا خلاصيته الفيزيائية والكيميائية.يليت ميكن اجلو أن املواد امللوثة ا األخري لتحديد نسبة

وانشاء الركن املادي  خالل عملية التجرمي البيئي االعتبارل القانون بعني اجر   م يأخذ هباالبيئة متتاز خبصائص عديدة 
                                            .وتطبيقه، مما أدى اىل احلد من فعاليته

الذي يتكون من جمموعة أركان املاء واهلواء واليابسة والطاقة  ،*ومن بني هذه اخلصائص جند "النظام البيئي"
من  وهذه األركان كلها تتبادل التأثريات وتكون صورة وحالة.واملخلوقات احلية، وكل ركن فيها يوجد يف أكثر من صورة 

                                                           

ب" هو خليط من الغازات املكونة له خبصائصه الطبيعية ونسبه املعروفة. ويف أحكام هذا  0444فقد عرف املشرع املصري اهلواء يف املادة األوىل من قانون البيئة لسنة  -*
وشبه املغلقة". حممد حسن عبد القوى.احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية. دار النسر الذهيب. مصر. القانون هو اهلواء اخلارجي وهواء أماكن العمل وهواء األماكن العامة املغلقة 

 . 22. ص2332
هو جمموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات واحليوانات وأعضاء مميزة وبيئتها غري احلية، واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة ».بأنه 03-30عرفه قانون البيئة  - *

 . 6فقرة  4ية " املادة وظيف
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زن وافهناك ت .1فاألكسجني يطرح من النبات ويتم استهالكه من طرف اإلنسان واحليوان .عالقات األخذ والعطاء
باألحباث  ستعانةاالفب .له دور يف هذا النظام دون زيادة أو نقصان وكل عنصر بيئي ،حقيقي حيكم تسيري هذا الكون

يتدخل القانون حلماية نتيجة سلوك أشخاص،  واختالله هالعلمية اليت تكشف حقيقة هذا النظام البيئي وتوضح مدى تأثر 
 .احلياة على هذا الكوكب الستمرارواحملافظة على هذا االتزان الذي هو ضروري 

ولكن أيضا ألنه  ،ه ينتج آثار سلبية على البيئةهنا ال تتوقف فقط عند حد جترمي سلوك ما ألن زائيةوبالتايل احلماية اجل 
لكن اإلشكالية تكمن يف صعوبة إدراك هذا النظام البيئي  .يؤدي مع مرور الزمن إىل إحداث اختالل يف النظام البيئي

يفسر ا مماهلني خاصة بالنسبة للشخص العادي، ليس ب فهو. صر فيما بينها نظرا لتعقيد األمروالعالقة اليت حتكم العنا
فمثال عندما يرمي شخص النفايات يف  .قصور فكره نتيجةلسلوك اإلجرامي رغم علمه أنه يعاقب عليه القانون ل هارتكاب

لكن ال يدرك أن  .فقط رائحة كريهة صدورسبب يف تلويث املنظر العام للمحيط و تاألماكن الغري خمصصة هلا يظن أنه ت
غازات  تفرزة قد متتد لعشرات السنوات، وطول هذه الفرتة تبقى النفايات حتلل هذه النفايات يستغرق فرتة زمنية طويل

األشخاص إىل ب تؤديمن اإلشكاليات الرئيسية اليت  هتؤثر يف النظام البيئي، فلعل هذكيبة الغالف اجلوي وبالتايل برت  ختل
يتطلب  ادم الدعوى العمومية، وهو ماوقد يتمسك حينها اجلاين بتق اإلمهال والالمباالة جتاه التقيد بالقوانني البيئية.

 استثناء اجلرائم البيئية من تطبيق قواعد التقادم.

وهو يشمل التفرع داخل  .iodiversitéla b""هناك خاصية أخرى تتميز هبا البيئة وهي التنوع البيولوجي    
واستقرار  الستمرار. فهذا التنوع فيما بني األحياء هو مهم جدا األنواع والتنوع فيما بينها وتنوع النظم اإليكولوجية

ومهم بدرجة أوىل لإلنسان الذي يستمد من هذا التنوع الغذاء والطاقة املختلفة اليت هو حباجة إليها، احلياة على األرض، 
لذلك فمن الناحية القانونية محاية البيئة  وفقدان هذا التنوع له تأثري على صحة اإلنسان واستمرار احلياة لكل الكائنات.

والغاية بعيدة املدى هلذه احلماية ليست فقط محاية كل نوع بيئي على حدى،  ،االعتبارتستلزم أخذ هذه املسألة بعني 
لألوساط اليت حتتوي على عدد كبري من التنوع  زائيةولكن البد من وضع منظومة قانونية شاملة يدخل ضمنها احلماية اجل

لوكات اإلنسانية اليت تساهم لبيولوجي مثل املناطق الرطبة والغابات واملناطق اجلبلية وغريها، واليت تتعرض للعديد من السا

                                                           

.64رشيد احلمد وحممد سعيد صباريين. البيئة ومشكالهتا. عا م املعرفة. بدون سنة نشر. الكويت. ص - 1  

 -  وفيما بينها. وكذا ب" قابلية التغيري لدى األجسام احلية من كل مصدر مبا يف ذلك االنظمة البيئية والبحرية... وهذا يشمل التنوع ضمن األصناف  03-30عرفه قانون
 .1فقرة  4تنوع النظم البيئية" املادة 

  -  0442سنة  بريو التنوع البيولوجيمن اتفاقية  2املادة. 
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املفرط للموارد الطبيعية )كصيد األمساك واملرجان بدون رخصة  واالستغاللمنها التلوث  ،يف فقدان التنوع البيولوجي
  .يف هذه املناطق الطبيعية الزحف الصناعيمة املنشآت و باإلضافة إىل إقا ،وبطرق غري شرعية (

  هاإمكانية حظر داخلمع ونظامها اخلاص على اجملاالت احملمية  04إىل  24يف املواد من  10-30وقد نص قانون 
عن طريق اإلحالة إىل مراسيم تنظيمية، بينما كان األجدر مت ذلك  لكنكل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي، 

وترك مسألة على املشرع على أن ينص ضمن هذا القانون على حظر خمتلف هذه السلوكات املضرة هبذه اجملاالت 
صعوبة  اإلشكالية األخرى اليت تواجه محاية هذه املناطق هي. كما أن قوانني التنظيميةالنطاق اجلغرايف لل حتديدالتصنيف و 

إخضاعها للمراقبة نظرا لشساعة بعض احملميات )احلظرية الوطنية للطاسيلي مثال(. وأيضا من جهة أخرى صعوبة العلم 
حتما دون العلم باحلدود املوضوعة قانونا هلذه املناطق من طرف األشخاص مما قد يوقعهم يف ارتكاب أفعال حمظورة 

 بذلك.

هناك خصوصية أخرى تتميز هبا البيئة وهي اتساع نطاقها وصعوبة حصر جماهلا، فبعدما كنا نتحدث عن اإلنسان 
الكائنات احلية  يهاضاف إليوممتلكاته يف القانون اجلنائي التقليدي، انتقلنا للحديث عن صحة اإلنسان وممتلكاته أيضا 

فة املاء واهلواء والرتبة واملوارد الطبيعية وصوال إىل عناصر البيئة املنشأة مرورا بعناصر البيئة املختلاألخرى مبختلف أنواعها 
وكل عنصر بيئي من هذه العناصر له أوجه وحاالت متعددة يف  .من طرف اإلنسان املتمثلة يف املنشآت واملعا م األثرية
على شكل حبار أو حبريات أو أهنار أو فلو أخذنا مثال املاء جنده  .الطبيعة تستلزم التعامل معها قانونيا حسب كل حالة

وكل حالة من حاالت املياه هذه  .واالستهالكسدود أو مياه جوفية أو مياه الصرف الصحي أو املياه املعدة للشرب 
ضبطية  يف جمال التحري يبعضها. مما يستدعو أخطار خمتلفة عن نتائج أ متعددة هلاتستلزم التطرق لسلوكات إجرامية 

 (......ومفتشو الفالحة العمومية ومفتشو الصحة السواحل وشرطة حراس املياه )شرطة خصصةمتقضائية 

فقد  044-37ة عندما جاء املشرع ليصنفها يف جدول حسب املرسوم التنفيذي فيف جمال املنشآت املصنفمثال 
وهي قائمة  ،واملضر بالبيئةصفحة يف اجلريدة الرمسية لكي حيصيها على أساس النشاط املمارس  083احتاج إىل أكثر من 

على  03-30 من قانون 21املشرع ينص يف املادة  إضافة إىل ذلكيصعب التعامل معها قانونا فيما بعد،  طويلة جدا
يتم إدانتها يف حل خمالفة اإلجراءات  غري واردة يف القائمة.تسبب أضرار أو أخطار بيئية قد إمكانية وجود منشآت 

نفس الشيء ميكن أن يقال عن قائمة منها استغالل منشأة رغم صدور قرار بوقف نشاطها.  عليها،اإلدارية املفروضة 
واملتعلق  2336فيفري  22املؤرخ يف  034-36املرسوم التنفيذي )النفايات اخلاصة اخلطرة اليت أوردها املشرع يف 



 الركن المادي للجريمة البيئية إشكاالت تطبيق                                                   الفصل الثالث
 

113 
 

قائمة طويلة وعريضة للنفايات ووصفها  بتحديد قائمة النفايات مبا فيها اخلاصة اخلطرة(. فقد احتوى املرسوم على
 .صفحة يف اجلريدة الرمسية 47كل هذا يف أكثر من   ،ومقياس خطورهتا

حىت أنه يعترب مسة بارزة يف القانون اجلنائي  ،واملثال على التصنيفات يف جمال البيئة يتكرر بصفة دورية يف مجيع جماالهتا
اتساع جماالت وقد سبب  االت البيئة وتعدد املواد واألشكال املضرة هبا.وهذا الواقع فرضه حقا شساعة واتساع جمالبيئي. 

واإلشكالية األكرب هي التطبيق  ،من خالل النصوص القانونية من جهةطرف املشرع  من هباصعوبة اإلملام  البيئة إىل
ومراقبة العدد اهلائل من اجلرائم البيئية على نطاق واسع جدا، ويف بعض احلاالت يصعب جدا التوصل إىل ضبط اجلرمية 

أمر يف غاية الصعوبة يف ظل مبدأ عدم  دون رخصة فمثال ضبط حفر بئر داخل ممتلك خاص .نظرا خلصوصية البيئة
 خلاصة إال وفق اإلجراءات القانونية اخلاصة.انتهاك حرمة امللكية ا

دور الفرد بصفة  حتديا كبري يف التعامل مع الركن املادي هلذه اجلرمية يبقى عترباليت تمام هذه اإلشكالية أ هلذا فإن 
 ودون هذا التبليغ عن وقع مثل هذه السلوكات اجملرمة.خاصة واجلمعيات البيئية واجملتمع املدين أمر يف غاية األمهية يف 

الدور تبقى النيابة العامة ومفتشو املصاحل املختلفة عاجزة عن ضبط خمتلف أفعال التعدي على البيئة رغم وقوعها واكتمال 
 عناصر الركن املادي.

 للجريمة البيئية ت المتعلقة بالركن الشرعياإلشكاال :نيالمطلب الثا
ملام جبميع قصد اإل رغم اجتهاد املشرعفونقصد هنا النص التجرميي الذي حيضر الفعل ويرصد له عقوبة معينة،  

إال أن خصوصية البيئة فرضت  .03-30صدور قانون البيئة  تلتعلى البيئة وخاصة يف النصوص اليت  االعتداءأشكال 
ين اهذه اإلشكالية تعحيث أن  .وغموض يف تطبيقه الركن املادينفسها يف بعض األحيان وشكلت صعوبات يف صياغة 

ط الضوء على بعض هذه يسلال بد من تلذلك  .وكندامنها أغلب التشريعات الداخلية حىت يف الدول املتقدمة مثل فرنسا 
  عناصر الركن املادي وتطبيقه. أداء علىوكيف أثرت سلبا  ،التجرميي على مستوى النص اإلشكاالت القانونية

 وفضفاضة غامضةعبارات  نصوص ذاتأوال: 

يف بعض إن أول نقطة أساسية لتطبيق الركن املادي هي ايضاح صورته من خالل النص التجرميي، لكن املشرع اجلزائري  
من خالل عدم إعطاء تعاريف دقيقة للعناصر البيئية اليت جيرم فيها بعض األفعال املرتكبة وقع يف الغموض األحيان 

 :أنواع 30اجملال الغايب إىل  قسم 02-84فمثال يف قانون  .الرتمجةوقد يرجع األمر يف ذلك إىل اخلطأ يف  .ضدها
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، مث عند تعريفه لألراضي ذات الطابع الغايب (7املادة)والتكوينات الغابية األخرى الغابات واألراضي ذات الطابع الغايب 
ضي مث هي مجيع األرا .ملشاجر واألنواع الغابية الناجتة عن تدهور الغابةمجيع األراضي املغطاة با"ذكر أهنا  03يف املادة 

فنحن نضع سطرا حتت كلمات املشاجر  يرتكز استعماهلا األفضل على إقامة غابة هبا". اليت ألسباب بيئوية واقتصادية
بأن  إذا سلمناكل هذه العبارات تتسم بالغموض والعمومية وحىت ألن   ،االقتصاديةو واألنواع الغابية واألسباب البيئوية 

مقصود معها إال أن رجال الضبطية القضائية والقضاء جيدون صعوبة بالغة يف فهم قادرة على التعامل اإلدارة املختصة 
  املشرع من وراء هذه العبارات.

ع السياحي بأهنا " امتداد من إقليم يتميز يف تعريف مناطق التوس 30-30من قانون  2وقد جاء أيضا يف املادة  
بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية أو بشرية وإبداعية مناسبة للسياحة..."، فكل هذه العبارات تتسم بالعمومية 

جند   . كماناطق حسب تقدير اإلدارة املختصةم عدةأو التخلي عن تصنيف ميكن إدراج ضمنها العديد من املناطق 
وايب ر ليشتمل على اجلرف القاري وسفوح ا "أنب 32-32من قانون  7كذلك يف تعريف املشرع للساحل يف املادة 

أن  حتتاج إىل شرح وتعريف حبيث ال ميكن للرجل العادي أو العام، فكل هذه العبارات "بيعيةواملواقع اليت تضم مناظر ط
 يستجيب حملتوى القانون. يفهمها حىت

ألن مناط الفعل اجملرم  ،ة تعريف وحتديد األوساط البيئية أمر يف غاية األمهية من ناحية القانون اجلنائيمسألفإذن   
هذه العناصر وضع تعاريف لكل على املشرع عند التعرض ملثل  ينبغيلذلك  .يكون على أساس هذا التعريف القانوين

خفض خطر عدم الوقوع يف العدالة اليت ميكن أن تنتج فمن أجل  غامضة أو عامة حىت يسهل معرفتها.مصطلح أو عبارة 
فقد أحسن  .1عن تطبيق غري شرعي للقوانني، جيب أن يكون القانون دقيقا وواضح وممكن بالنسبة ملعايري حتميل املسؤولية

فس الشيء املصطلحات الواردة يف قانون محاية الساحل يف املادة الثانية منه، ون لبعضاملشرع حني قام بإعطاء تعاريف 
 .املتعلق بالنفايات 04-30يقال عند تعريفه ألصناف النفايات يف قانون 

وصعوبة فهم  ضأما فيما خيص عناصر الركن املادي فنجد املشرع ينص على بعض السلوكات اجملرمة تتسم الغمو    
تتحدث عن سلوك "الرتميد" ملواد يف الوسط البحري وهو  03-30من قانون  12فاملادة  د.طبيعة الفعل املقصو 

عن ضرورة احلصول على  املتعلق بالصيد 00-30من قانون  04جند املشرع يتحدث يف املادة  غامض. كذلكمصطلح 
ص"، فإذا كان قد مت شرح قانات والدعاميترخيص مسبق من أجل قنص أنواع حيوانية مائية مثل "البالعيط والفحول والري 

     .نواع اليت هلا مصطلحات غريبة وغري متداولة  م يتم التعرض لشرحها أو تعريفهامعىن الفحول يف املادة الثانية فإن بقية األ

                                                           

.0444للقانون اجلنائي مبؤمترها بريو سنة  ت اجلمعية الدوليةتوصيا - 1  
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يستعمل عبارات عامة كما  03-30وفيما خيص جمال محاية احليوان سواء األليفة أو املتوحشة جند املشرع يف قانون 
دون  النظافة و حيازة حيوان شريطة "مراعاة إطار املعيشة والصحة واألمن و منه اليت تنص على جواز 42املادة جاء يف 

على املشرع  من املفروضحياة احليوان"، فيدخل ضمن هذا النص العديد من السلوكات اليت كان  املساس بصحة و
فتح من نفس القانون اليت تتحدث عن شروط  40ادة امليف كما فعل   ،لو على سبيل اإلحالة إىل نص تنظيمي ذكرها و

حيدد شروط وكيفيات منح ترخيص  يالذ 230-38املرسوم التنفيذي )اليت جاء  مؤسسات لرتبية فصائل حيوانية، و
 االلتزاماتحيث فرض جمموع من  (،لفتح مؤسسات لرتبية الفصائل احليوانية غري األليفة وعرض عينات منها للجمهور

 على صاحب املؤسسة جتاه احليوانات ووضع شروط وتدابري جيب األخذ هبا.

مية فرغم اعتماد املشرع البيئي على التجرمي بواسطة السلوكات السلبية واجلرائم اجر أما فيما خيص النتيجة اإل   
األخطار اليت قد تصيب  ، فإن باقي اجلرائم تتحدث بصفة عامة على األضرار أويهاالشكلية اليت ال حتتاج إىل النص عل

التنوع و جلو واملوارد الطبيعية دون ربط ذلك بالنظام البيئي اوصحته واحليوان والنبات وعناصر املاء واهلواء و اإلنسان 
وهي  8فقرة  4والذي هو صفة بارزة يف البيئة. فنجد املشرع مثال يتحدث عن أضرار التلوث يف املادة  ،البيولوجي

واهلواء واجلو واملاء واألرض ية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان ضعو إحداث أو خطر إحداث "
هنا الرتكيز على اإلنسان وممتلكاته وإغفال الضرر األخطر الذي ميكن أن يسبب التلوث ف. "واملمتلكات اجلماعية والفردية

 .1القانوين للبيئة باالستعمالواإلضرار بالتمتع ة وهو اإلضرار بالنظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي واملوارد البيولوجي
لذلك وجب على املشرع اختيار عبارات سهلة وبسيطة وواضحة يفهمها كل الناس، بينما اللغة املعقدة جتعل القانون 

 ه. فالنص على سلوك يشوب2فال يكفي أن ينص املشرع على جترمي فعل معني، وإمنا جيب التحديد الدقيق ملاهيته مغلقا.
 .3اإلهبام والغموض فإنه يكون غري صاحل للتجرمي ملنافاته مبدأ الشرعية

 .ثانيا: نصوص ذات طابع تقني 

باستعمال عبارات ومصطلحات  تتميز فهناك نصوص أخرى ،ية بعض النصوص التجرمييةمإضافة إىل غموض وعمو 
 وذلك .فهمها وأحيانا يصعب تطبيقها، يصعب تقنية حبتة وضعت من طرف خمتصني ومهندسني وخرباء يف عدة جماالت

                                                           

ر أو يضر باملواد احليوية أو "التلوث هو إدخال شخص بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ملواد أو طاقة يف البيئة، ترتتب عليها آثار ضارة على حنو يعرض صحة اإلنسان للخط -1
التابعة لألمم املتحدة. سلوى توفيق  OCDEلتنمية االقتصادية باألنظمة البيئية على حنو يؤدي إىل التأثري على أوجه اإلستعماالت املشروعة للبيئة". تعريف منظمة التعاون وا

 .64ص . 2330احلماية اجلنائية للبيئة وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية. دار النهضة العربية. القاهرة.  بكري.
ية العليا )مقالة إللكرتونية(. اجلزء األول أشرف توفيق مشس الدين. الضوابط الدستورية لنصوص التجرمي والعقاب يف قضاء احملكمة الدستور  -2

  « www.f-law.com« .2338مصر.
.املرجع نفس - 3  
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 ،تعددةموحدات قياس ب ممثلةاليت جيب عدم جتاوزها القصوى حتديد املواد اليت تشكل ضرر على البيئة، واملعايري أثناء 
يوليو  01املؤرخ يف  31-36)األمر فنجد مثال .الواجب اتباعها الوقائية التدابري واإلجراءاتكما يتم النص على 

ق حبماية واحملافظة على بعض األنواع احليوانية املهددة باالنقراض( قد نص على جمموعة من احليوانات املتعل 2336
دن ر )أروية  فهمها مثل يصعبوتقنية استعمال أمساء علمية مت لكن  ،احملمية قانونا من الصيد بأي شكل من األشكال

نفس و  .فكلها أمساء علمية حليوانات يصعب جدا فهمهاإيرمساتور ذو الرأس األبيض(.  ،الكم، األوريكس، غزال دوركاس
املتضمن تنظيم نشاط معاجلة الزيوت  2334مارس  22املؤرخ يف  88-34املرسوم التنفيذي يقال عن ) الشيء

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم جبمع بأنه  حني يعرف املشرع جامع الزيوت منه ( يف املادة الثانية جتديدهاو املستعملة 
كان األجدر على   بينما املعادن".لقطع  املستعملةالزيوت و الشحوم و البوليكلو ثنائي الفنيل "لزيوت املستعملة باستثناء ا

املشرع يف املرسوم أن يأيت بتعريف للزيوت أوال، كما فعل املشرع املصري ذلك يف املادة األوىل من قانون البيئة لسنة 
السائلة  تانوع من أنواع اهليدروكربون ويشمل أي. ومنتجاتهل البرتول اخلام حني عرف الزيت بأنه " مجيع أشكا 0444

  .1 وغريها من املواد املستخرجة من البرتول أو نفاياته" وزيوت األفران والوقود املكرر وزيوت التشحيم

يتحدث عن وحدة قياس مستوى تركيز املواد امللوثة يف  32-36وفيما خيص وحدات القياس جند املرسوم التنفيذي  
لنصوص البيئية خاصة على اواملالحظ  .*واليت حىت تعريفها يصعب جدا فهمه على الشخص العاديوهي"سنتيل" اجلو 

ومركبات تستعمل  قصوى ملوادض املشرع من خالهلا معايري توي على جداول طويلة يفر حتاليت هلا عالقة باملنشأة املصنفة 
على شكل سوائل تطرح مع  ، أوعلى شكل غازات منبعثة يف اجلوما هو منها  جتاوزها،جيب عدم يف هذه املنشآت 

علمية وقائمة هذه املواد تضم امساء  طرح على شكل نفايات مبختلف أنواعها.يصلب ما هو املصبات الصناعية، ومنها 
 نية يصعب على صاحب املنشأة فهمها رغم أنه هو املخاطب األول هبذه املعايري اليت جيب عليه احرتامها.تق

به، حبكم أننا  االستعانةملحة البد من إذن فاستخدام الطابع التقين يف النصوص التجرميية البيئية الذي هو ضرورة    
حبكم أن اإلدارة املختصة تستطيع التعامل مع هذه  وأيضانتعامل مع مواد وعناصر هلا هذه التسميات العلمية، 

إال أن املشكل يطرح بالنسبة  .املصطلحات التقنية ومراقبة أنشطتها املختلفة ألهنا متلك اخلربة والتكوين الالزم يف ذلك
ت حمدد للجرائم املتمثل أوال يف األشخاص العاديني حبيث هذا الشيء يتعارض مع ضرورة أن يكون قانون العقوبا ،للغري

                                                           

.048. ص 2332احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية. دار النسر الذهيب. مصر. حممد حسن عبد القوى.  - 1  
املادة   . (يوم 061صياغة جتاوز مرخص هبا كل سنة مدنية متكونة من  071: نسبة مئوية من قيم التجاوز املرخص هبا كل سنة مدنية. أي 48) سنتيل  -*
 .32-36تنفيذي الرسوم من امل 2
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وبالتايل فإنه بسبب ذلك قد يتحقق يف كثري من املرات الركن املادي جلرمية بيئية ما وال يتم  .1مبصطلحات واضحة
أو لرفع شكوى  ونؤ يلج الغري قدوال حىت  .كون مرتكبه  م يدرك ذلكخاصة إذا تراخى حصول الضرر البيئي  اكتشافه 

فالتغلب على هذه الصعوبة يستوجب  فهم خمتلف املواد واملركبات اليت جاء هبا القانون. نظرا لصعوبةالنيابة العامة تبليغ 
 الرجوع للخربة الفنية، اليت توضح لنا الغموض املوجود يف النصوص، ولتحقيق املطابقة بني الفعل والنص القانوين. ادائم

يصعب عليهم فهم تلك  اإلشكال حبيثحيصل هلم نفس قد العامة مث من جهة أخرى فرجال الضبطية القضائية    
 تحركلوالضبطية القضائية اخلاصة، لإلدارة يرتكون املبادرة حبيث تفرج يف موقف امل ممما جيعله ،ات التقنيةاملصطلح

واحلال كذلك ينطبق على القاضي الذي يف  .عرب الزمناحلالة اإلجرامية تبقى قائمة وإال فالركن املادي،  واكتشاف وقوع
حالة وجودها فهو يصطدم بصعوبة املصطلحات التقنية الواردة من أجل  أما يفة الدعاوى ال ميكنه فعل شيء، غياب وقل

إذن يف هذه احلالة فإن الركن املادي يؤخذ أساسا من اإلطار التقين لإلدارة أو السلطة  إثبات عناصر الركن املادي.
املشرع من أجل يف هذه املسألة يقع على األكرب  فالعبءلذلك  .2التنفيذية وليس من القانون بصفة أصح للمصطلح

األخر  العبءتبسيط وشرح هذه املصطلحات التقنية من خالل إعطاء تعاريف هلا تدرج ضمن نصوص تنظيمية. مث يقع 
 دارة املختصة من أجل التطبيق الفعال للركن املادي عند التعامل مع مثل هذه النصوص سواء بالشرح والتبسيطاإلعلى 

ائي يف ز ورفع الشكاوى أمام القضاء، وأخريا مبساعدة القاضي اجل بالنسبة لألشخاص املعنيني بذلك، أو بالتحري واملتابعة
 أداء مهامه للوصول إىل حتقيق العدالة.

 .اتساع النصوص التجريمية البيئية وتشعبهاثالثا: 

إن اتساع وتضخم النصوص املتعلقة باجلرمية البيئية يعد ميزة بارزة مقارنة بباقي اجلرائم، وكما أشرنا سابقا فهذه   
تتحدث عن جمال من جماالت البيئة  وأيضا يف القوانني اخلاصة اليتالنصوص جندها يف قانون العقوبات ويف قوانني البيئة 

مث إن الكم اهلائل من التشريعات يتبعه يف كثري من  .إضافة إىل املعاهدات الدولية البيئية املصادق عليها من طرف اجلزائر
ة. جماالت وعناصر البيئ التساعاملرات إحالة إىل نصوص تنظيمية تبني كيفية تطبيق تلك املواد، واألمر بطبيعة احلال راجع 

 .3جرمية حتمي من قريب أو من بعيد املاء كونه يؤدي عدة وظائف يف حياة اإلنسان 63فيمكن استخراج أكثر من 

                                                           

1-.Jérôme Lasserre Capdeville. Op.cit. p 39. 

2-François Tchoca Fanikoua. Op.cit. p 310. 
3- Jérôme Lasserre Capdeville. Op.cit. p 36. 



 الركن المادي للجريمة البيئية إشكاالت تطبيق                                                   الفصل الثالث
 

118 
 

وبالتايل  ،غري منظمة واملبعثرة أحيانا تشكل متاهة تشريعية حقيقية فهذا التضخم يف النصوص التجرميية البيئية  
ا أدى إىل ممفاملشرع ضاعف من تدخالته يف هذا اجملال دون مراعاة التجانس  .1تصبح أقرب لإلمهال وأبعد عن التطبيق

فصعوبة  .2على البيئة االعتداءيف حالة  زائيةتعقيد القانون املنشئ للركن املادي، وال يضمن بالتايل اعرتاف باملسؤولية اجل
نص على عدم معاقبة الشخص يمنه  42 اإلملام هبذا الكم اهلائل من النصوص جعل قانون العقوبات الفرنسي يف املادة

 .3الذي يقع يف غلط يف القانون ال ميكن جتنبه معتقدا مبشروعية الفعل الذي ارتكبه

حبيث  ،كما أنه من جهة أخرى هذا التضخم يف النصوص أدى يف بعض األحيان إىل الوقوع يف تناقض فيما بينها  
حتظر حظرا  04-30من قانون  07وكمثال على ذلك جند املادة  .4يف نص آخر باحاجترم فعل يف نص ما وجتعله م

عاما إيداع أو رمي أو إمهال النفايات اهلامدة يف كل موقع غري خمصص لذلك، و م تشر املادة إىل إمكانية ذلك بواسطة 
م يف تتحدث عن إمكانية السماح ببعض التفريغات لألوساخ والردو  02-84من قانون  24ترخيص، لنجد أن املادة 

اليت ليس هلا كمية  ، وهنا نضع سطر حتت كلمة بعضيف حال رخص رئيس اجمللس الشعيب البلدي بذلك األمالك الغابية
 .يف األصل نفاياتوالردوم اليت تعترب حمددة، مث استعمال كلمة أوساخ 

 والتطبيق الفعلي للركن املاديتحديد اللذلك فإن مسألة اتساع النصوص التجرميية البيئية وتشعبها يؤثر سلبا على 
 بعمل كبريوالقيام  .وبالتايل البد للمشرع من مراعاة إعطاء جتانس أكرب هلذه التشريعات وعلى رأسها السلوك اإلجرامي.

فالفارق بني نصوص ألجل التنسيق بني النصوص القانونية اجملرم للبيئة، حىت ال تتناقض ويسهل اإلفالت من العقاب. 
العقوبات وقواعد إدارية مرنة لقانون البيئة قد يؤدي إىل عدم التجانس ويضعف من مصداقية القانون  صارمة لقانون

إلعطائها  هو إدراج اجلرائم البيئية اخلطرية يف قانون العقوبات ملشكلة اتساع النصوصأحد احللول . كما أن 5اجلنائي
 . نطاق القوانني املتشعبةمصداقية أكرب واخراجها من 

الشرعي أن املشرع يقع بني مطرقة اتساع وتعقيد املسائل البيئية اليت حتتاج إىل  للركنن القول يف األخري بالنسبة ميك   
وهذا يزيد من مسؤولية  .تشريع جنائي جد خاص، وبني سندان الوقوع يف الغموض والعموميات واالصطالح التقين

                                                           

 دولية.نص قانوين بني تشريع ومراسيم تنفيذية ومعاهدات  13فمن خالل هذا البحث فقط استعنت بأكثر من  -*
1 -Toumani Diallo. Op.cit. p215. 
2 - Idem. 

 .80. ص 2330اإلسكندرية. احلماية اإلجرائية للبيئة. دار اجلامعة اجلديدة للنشر. أمني مصطفى حممد.  -3

4- Agathe Vanlang. Op.cit. p51. 
5-  Marya Ylonen. op.cit. 
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 ومالئمةواقعية  جتعل من حتديد الركن املادي هلا أكثر زائيةأكثر يف الوصول إىل نصوص ج االجتهاداملشرع من أجل 
 للتطبيق على أرض الواقع.

 .ت المتعلقة بالركن المعنوي للجريمة البيئية: اإلشكااللثالمطلب الثا

وأصبحنا ليس هلا نفس األمهية مقارنة باجلرائم األخرى. كما رأينا سابقا فإن مفاهيم الركن املعنوي يف جرائم البيئة 
مقابل احنصار اجلرائم العمدية. إضافة إىل إشكالية بارزة تتمثل يف  ةجرائم الغري عمديلمكانة بارزة ل هنا عننتحدث 

صعوبة العلم باحلق احملمي نظرا خلصوصية البيئة واتساع نطاقها. لذا فما هي إشكالية تأثري صور اخلطأ وعلى رأسها 
إشكالية عدم العلم باحلق احملمي يف ظل ماهي مث  ؟ككللبيئي وعلى الركن املادي  اإلمهال على أداء السلوك اإلجرامي ا

 ؟بالقانونبعدم العلم  االحتجاجمبدأ عدم جواز 

            أوال: صور الخطأ وتأثيرها في الركن المادي للجريمة البيئية.

ة وعلى رأسها التلوث حتدث نتيجة مزاولة اإلشكالية األوىل اليت تطرح على هذا املستوى هي أن أغلب اجلرائم البيئي 
هل أنشطة يف األصل هي مباحة، أو احلاجة إىل أمر معني يستدعي القيام مبثل هذه االفعال اليت هي جمرمة قانونا، ف

. لذا فإن ؟ 1هو املعيار يف تأكيد نية الفاعل ماو  ؟ذلكاإلرادة هنا لتحقيق النتيجة )التلوث( أم هي منفصلة عن  اجتهت
غالبية هذه األفعال اجملرمة تتم غالبا أثناء تأدية اجلاين ألنشطة معتادة أو مباحة، كما أن طبيعة هذا النشاط جتعل احتمال 

ة يونظرا لإلمهال وعدم احرتام القوانني والتدابري حيدث الفعل اجملرم الذي يسبب اضرار بيئ ،وقوع السلوك اجملرم واردة جدا
مية وليست له مصلحة اجر قوع. فطبعا الشخص املرتكب للفعل  م يكن يقصد النتيجة اإلأو ينشئ حالة خطر حمقق الو 

أصال يف حصول ذلك، وبالتايل فإن صفة العمد هنا تكون غري متوفرة. فمثال حفر بئر دون رخصة من طرف شخص ما 
لكن يف نفس  .اه هذا البئر، وقد يقوم حىت مبساعدة أشخاص آخرين بتزويدهم مبياستدعت احلاجة إىل التزود باملاءقد 

فهنا نكون أمام حالة عدم  .الوقت فإنه بفعله هذا يكون قد أنشأ حالة خطرة وهي احتمال حدوث حاالت تسمم
 مية يف تسميم أشخاص آخرين.اجر إوليس أمام نية  ،احرتام القانون واألنظمة واإلمهال

التعامل مع الفعل على أنه خطأ وأقل درجة من اجلرائم  يف يف جمال البيئة يصبح األمر مغاير لكن من جهة أخرى
أننا نكون أمام جرائم غري عمدية لكن تتكرر بصورة دورية وعلى صحيح  .وبالتايل تسليط أخف العقوبات العمدية،

ن الوديان نطاق واسع، واألكثر من ذلك أهنا تسبب نتائج كارثية. فظاهرة سقي احملاصيل الزراعية باملياه القذرة املتأتية م
ومثال ذلك ما أوردته يومية الشروق امللوثة أو مياه الصرف الصحي ما فتئت تنتشر على نطاق واسع يف مناطق الوطن. 

                                                           

.042رجع سابق. ص م. احليارىمعز أمحد حممد  - 1  
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مضخة تستعمل يف  00حجز مصاحل الدرك الوطين مبنطقة عني وملان جنوب والية سطيف  عن 24/38/2300تاريخ ب
واليت تأيت من قنوات الصرف الصحي املارة هبذه املناطق وعلى رأس هذه  ،ضخ املياه القذرة لسقي املنتجات الفالحية

والفالح الذي يقوم هبذا السلوك اإلجرامي جنده يداوم عليه لفرتة زمنية طويلة، مث إن هذه السموم اليت  املنتجات الشمة".
ل أمراض السرطان(. فأمام هذا متتصها أنسجة املنتجات الفالحية تسبب فيما بعد أمراض قد تكون قاتلة أو معدية )مث

الوضع الكارثي فال ميكن احلديث على خطأ غري عمدي بسيط كما هو احلال يف اجلرائم التقليدية بل أصبح األمر يتعلق 
 بصحة وحياة جمتمع بأكمله معرض هلذه االخطار.

ئي اليت يعتمد عليها بصورة كبرية، كذلك بالنسبة لعدم التقيد أو إتيان األوامر اليت يلزم هبا القانون اجلنائي البي   
والسبب هو اإلمهال والالمباالة. فال ميكن إنكار دور السلوك السليب يف إحداث أضرار بيئية جسيمة رغم أنه يفصح عن 

. لذلك حيتم على املشرع التدخل يف هذا اإلطار مبزيد من احلزم 1شخصية مهملة أكثر منها إجرامية إال أن العربة بالنتائج
السابقة وهي شدة وجسامة الضرر  لالعتباراتدة على خالف اجلرائم التقليدية، رغم أن األمر يتعلق خبطأ نظرا والش

 والتكرار. االنتشارالبيئي وسعة 

             ثانيا: إشكالية عدم العلم بالحق المحمي. 

وغموض  ،نطاق البيئة التساعإشكالية أخرى تطرح يف مسألة الركن املعنوي وهي عدم العلم باحلق احملمي نظرا     
النصوص التجرميية البيئية واتساعها وتشعبها. فرغم أن القانون فصل يف هذا األمر بالتأكيد على قاعدة ال يعذر جبهل 

كك يف عدالة هذه القاعدة فقيل أهنا تكلف الناس ما هو فوق من الدستور(. إال أن الفقه قد ش 63القانون )املادة 
. 2طاقتهم يف ظل تزايد التشريعات الوضعية وتعقيدها على حنو  م يعد يسمح بالقول انه باستطاعة اجلميع العلم بالقانون

ت الذي يضبط القيم القصوى للمصبا 2336أفريل  04املؤرخ يف  040-36فمثال جند أن )املرسوم التنفيذي 
الصناعية السائلة( جاء بقائمة طويلة من املواد الناجتة عن النشاط الصناعي وقيمها القصوى اليت ال جيب جتاوزها. 

يف مدى قانونية  االختصاصرغم أنه يفرتض به بذل عناية الرجل احلريص، واستشارة أهل فصاحب املؤسسة الصناعية 
ويف غالب األحيان قد يتجاوز عتبتها دون أن يالحظ ذلك نظرا  ،املعايريجيد صعوبة بالغة يف التقيد هبذه أنشطته. إال أنه 

. لذلك فاحلل يف باهضهألهنا ال تكتشف بالعني اجملردة، وإمنا بوسائل قياس تقنية قد تكون حىت غري متوفرة أو ذات كلفة 
كي تقام احلجة فيما بعد املسبقة ل االستغاللهذه اإلشكالية هي توضيح هذه النصوص التجرميية وشرحها ضمن رخصة 

فمثال  .على هذه املؤسسة أو مرتكب السلوك. إذن فالرخصة املسبقة يف جمال البيئة هلا دور مهم يف مثل هذه احلاالت

                                                           

.284عادل ماهر األلفي. مرجع سابق. ص  -  0 
.217عبد اهلل سليمان. مرجع سابق. ص - 2  
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عند إعطاء رخصة صيد لشخص تذكر له فيها أنواع األسلحة املباحة وقائمة األنواع احملمية وفرتات وأماكن الصيد 
 املسموح هبا قانونيا.

ألنه ال توجد أصال  ،ال ميكن احلديث عن إشكالية كبرية تتعلق بالعلم باحلق احملميأنه يف الوقت الراهن  يبقى
 .عقوبات صادرة عن احملاكم بالشكل املتناسب مع حجم اجلرائم اليت ترتكب حاليا، فهناك تقصري واضح يف هذه املسألة

لتبقى يف . 1العقوبات املتعلقة باجلرائم البيئية يف مستويات متدنية واألمر يتعلق حىت بالدول املتقدمة اليت تبقى فيها نسبة
 االعتداءوال حتتاج إىل جزاءات رادعة تطال أفعال  ، وقدمحاية البيئة تنبع من الضمري اإلنساين يف األصل األخري أن

 عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1-Michael Faure. Op.cit. 
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                المتعلقة بعناصر الركن  التطبيق إشكاالتالمبحث الثاني: 
 البيئية.للجريمة  المادي

بصفة أكثر من تعلقها باألركان  بالركن املادي هلا، يتصل املتعلقة باجلرمية البيئيةالتطبيق إن التعرض لإلشكاالت 
سنحاول التطرق لإلشكاالت املتعلقة بالعناصر الثالثة للركن املادي اليت لذا  .املاديوجهها و هو جوهر اجلرمية ف، األخرى

على مث  .)املطلب األول( البيئي السلوك اإلجرامي وذلك على مستوى على أرض الواقع. اتواجه التطبيق الفعال هل
 املكانة اليت حتتلهاو العالقة السببية  على مستوىوأخريا  .الثاين( )املطلب الضرر البيئيالبيئية أو  النتيجة اإلجراميةمستوى 

 )املطلب الثالث(. هنا مقارنة باجلرائم األخرى

 المطلب األول: اإلشكاالت المتعلقة بالسلوك اإلجرامي البيئي. 

 وقتية؟مستمرة أم البيئية صعوبة تحديد الجريمة أوال: 
هل هو مستمر عرب الزمن أم وقيت  ،لعل من أهم تقسيمات اجلرائم على اإلطالق هو التقسيم على أساس السلوك

وألن اإلشكال يطرح أصال يف اجلرائم التقليدية فاألمر  .قانونية مهمة ألنه ترتتب عليه عدة نتائج ،وينتهي يف اللحظة ذاهتا
 يزداد صعوبة حني احلديث عن اجلرائم البيئية اليت هي يف األصل متتاز بالتعقيد واالتساع.

ساس السلوك اإلجرامي وحده، فإذا كان السلوك مستمر عرب الزمن أفاملتعارف عليه قانون أن هذا التقسيم يكون على 
ضمن وحدة إجرامية واحدة فنكون أمام جرمية مستمرة، أما إذا كنا أمام سلوك ينتهي يف حلظات وتتحقق النتيجة فنكون 

حبيث يتحقق  لكن إذا جئنا إىل جمال البيئة فإن الفقه انقسم بني من يعترب أغلب اجلرائم البيئية وقتية . أمام جرمية وقتية
فالنتيجة   .1يف نفس اجلرمية يعد مستقل بذاته االستمرارجرامي، وكل سلوك من شأنه كياهنا املادي جملرد إتيان السلوك اإل

كثريا على اآلثار بقدر اهتمامها بالسلوك خاصة يف ظل صعوبة مية قد تستمر مع الزمن وبالتايل ال تعول التشريعات  اجر اإل
  .2جةيإثبات النت

مع  وهي التلويثفجرمية التلوث إذن حسب هذا االجتاه هي وقتية ألن يف الظاهر يتبني أن هناك وحدة إجرامية 
املصبات الغري معاجلة يف الطبيعة، لكن مرتكب السلوك يف كل مرة يكرره يكون  كتفريغ  للتلويث،استمرار سلوك املؤدي 
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مرة  كلويف  فهي تعد جرمية وقتية  ،صول على رخصة مسبقةكذلك احلال بالنسبة جلرمية االستغالل دون احل  .عن قصد
 هلو حصعدم  بسببنشأة مصنفة م صاحبحالة معاقبة  حبيث يف .تتكرر وتستمر عرب الزمن تعد جرائم مستقلة بذاهتا

كذلك األمر   مرة أخرى. هاصاحب تهمعاقب زائيبعد ذلك دون رخصة يتيح للقاضي اجل هافتح إعادةص فإن يعلى ترخ
حبيث يف كل مرة يضبط  ،، فرغم أهنا وحدة إجرامية إال أنه حيدث هلا تقطعمثال بالنسبة جلرمية الرعي يف األمالك الغابية

 جرمية مستقلة عن غريها من املرات.تعد فيها مرتكبها 

احلالة اإلجرامية تستمر عرب الزمن حبيث تفرتض أن لكن يف املقابل هناك من يرى أن غالبية اجلرائم البيئية مستمرة    
دون رخصة فإن الوحدة اإلجرامية  االستغاللفرغم تكرار سلوك التلويث أو  .1ما لفرتة غري حمددةئبإرادة الفاعل دا

فال جيوز معاقبة شخص أكثر من مرة عن فعل إجرامي متالحق ألهنا تعترب مثرة حسب هذا الرأي وبالتايل  .واحدة
فصاحب املنشأة الذي قام بسلوك التلويث اجلوي مثال  .2يف ذهن اجلاين على فرتات زمنية متتابعة لتصميم إجرامي واحد
 يعاقب على أساس جرمية واحدة ألهنا مثرة تصميم واحد. ،طيلة فرتة زمنية معني

فال توجد هناك نية يف  ،3رائم اإلمهال اليت يستمر سلوكها عرب الزمنجب يتعلقا م هناواإلشكالية األخرى اليت تطرح    
ال يقوم بإصالح قنوات الصرف التابعة ملؤسسة صناعية تقوم بصرف املياه القذرة يف  نكم  .الواقعة املادية الستمرارالظاهر 

مث  إمهال، وبالتايل فاجلرمية مستمرة بركنها املادي فقط. ةفمن جهة العنصر املعنوي مغيب هنا ألننا أمام حال .الطبيعة مثال
مثالنا يف و  .4إيقافها هجرامية متوقفة على إرادة اجلاين حبيث ميكناإلأن بقاء احلالة ن شروط اعتبار اجلرمية مستمرة إنه م

السابق فإن صاحب املؤسسة ميكنه إيقاف احلالة بإصالح قنوات صرف املياه القذرة، وبالتايل فقد حتقق الشرط الثاين 
جند صعوبة بالغة يف حتديد لذا نتيجة اإلمهال(.  االستمرار)إمكانية توقيف احلالة( و م يتحقق الشرط األول )انتفاء قصد 

 .علم أن جرائم اإلمهال حتدث بشكل كبري يف املسائل البيئيةنوع اجلرمية يف هذه احلالة مع ال

 رمية"جبات خمتلفة وتسمى هذه لذلك فإنه يف مثل هذا النوع من اجلرائم جند أهنا تتكون من سلوك متكرر يف أوق   
فاحلل إذن يف مواجهة هذه اإلشكالية يقع على املشرع يف ظل صعوبة  .أحسن وصف هلذه اجلرائم، ولعله 5"االعتياد

مثل حيازة ممتلك أثري منقول بطريقة غري شرعية، أو  االستمرارسلوكات تقبل بطبيعتها بعض الحني هناك  التفرقة، يف
مية وقتية كرمي كون أمام جر ن يلوبالتا االستمرارهناك سلوكات ال تقبل بطبيعتها فعرض للبيع نوع حيواين حممي. 

                                                           

1- Dominique Guihal. Op.cit. p180.  
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فالتفرقة بني اجلرمية املستمرة والوقتية أمر مهم  ن املخصصة هلا أو قطع شجرة يف ممتلك غايب.نفايات يف غري األماكال
صدور قانون جديد أو إعادة معاقبة الشخص من عدمه على نفس السلوك  ألجل اجياد حلول بالنسبة ملسألة التقادم أو

 اإلجرامي البيئي.

 مباح. نشاط يحدث نتيجة البيئي السلوك اإلجراميثانيا: 

غالبية السلوكات اإلجرامية البيئية حتدث نتيجة ممارسة أنشطة مباحة كالعملية اإلنتاجية داخل منشأة مصنفة، أو 
      مثل أو الضرورة اليت تستدعيها طبيعة النشاط املباح ،)كاملواد الكيميائية( صل مضرة بالبيئةالتعامل مع مواد يف األ

وبالتايل  .*لكن نتيجة اإلمهال وعدم مراعاة األنظمة والقوانني حيدث السلوك اإلجرامي .التخلص من النفايات الناجتة
غالب األحيان عرضي ويف  اإلجرامي السلوك فيها يكون اليتيدية فاألمر حيدث على خالف ما يكون يف اجلرائم التقل

املضرة بالبيئة لذلك فإن هذا األمر يطرح إشكالية وقوع السلوكات اإلجرامية ليس نتيجة ممارسة نشاط روتيين مباح. 
فالسفينة مثال معرضة لوقوع سلوكات جمرمة كثرية أثناء تأدية  .األنشطةبشكل متكرر وبنسبة كبرية أثناء مزاولة هذه 

مالحي يؤدي إىل  حادث بسببأو  ،سواء بالتخلص من أنواع النفايات املطروحة بسبب محولتها مثل النفط ،عملها
من حبيث احتمال ارتكاب سلوكات حمظورة  ،منشأة ملعاجلة النفايات نشاط كذلكومن األمثلة   .حدوث تلوث حبري

وقد يتكرر طريقة ختزين النفايات وشروط وتدابري الوقاية وطرق استالم ونقل هذه النفايات تعلق ب، فيما يجدا واردطرفها 
يعد أحد األسباب الرئيسية يف اتساع انتشار اجلرائم البيئية وخاصة منها التلوث مبختلف إذن هذا األمر بصفة دورية. 

 أشكاله.

ارتكاب هذه  يادمث إن اإلشكالية األخرى املتأتية من حصول السلوك اإلجرامي نتيجة نشاط مباح هي أن اعت
عرب  االستمراريستصغر حجمها ويتغاضى عن اآلثار السلبية اجلسيمة اليت ميكن أن حيدثها نتيجة  فاعلهاالسلوكات جيعل 

نتاج أكثر من من وراء عملية اإل االقتصاديةواألكثر من ذلك أنه يف حاالت الضرورة فإن اجلاين يركز على الفائدة  .الزمن
     فيصبح األمر كأنه اعتيادي وال يتعلق أصال جبرمية بيئية.جراءات الوقائية وتدابري خفض نسبة التلوث، الرتكيز على اإل

                                                                                                      

                                                           

من طاقتها يف الظروف العادية، واليت تلقي فيما  %43املوازنة من أهم أسباب التلوث البحري حيث يتم ملئ خزان ناقلة نفط باملاء بعد إفراغها محولتها ب) تعد عملية  -*
 .04. ص2332 اإلسكندرية.بعد استعداد مللئها ثانية( عباس هاشم الساعدي. محاية البيئة البحرية من التلوث. دار املطبوعات اجلامعية. 
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ماكن املعرض مام هذه الوضعية وامليزة جيب على اإلدارة املختصة تشديد الرقابة وإجراءات التحري على األألذلك فإنه 
اكتشاف جرمية داخل هذه املؤسسات أمر وارد جدا إن  م  فاحتمال .لوقوع هذه اجلرائم وعلى رأسها املنشآت املصنفة

 أداء العمل. أثناءحيتاج من رجال التحري نوع من احلرص والتدقيق  طنقل مؤكد، فق

والرتاخي يف إجباره على ذلك يشجع جل تصحيح التجاوزات رغم حتقق اجلرمية ألللمخالف  إن إعطاء مهلة مث   
ومن جهة أخرى خالل كل تلك الفرتة املمنوحة له خاصة إذا كانت  ،1أكثر اجلاين يف التطاول على القانون من جهة

مر مقصود من طرف يكون األ ورمبا يف بعض األحيان .*طويلة فإن اآلثار السلبية لسلوكه يستمر يف إنتاج األضرار البيئية
أحيانا من أجل  وألتزام بالقانون وتصحيح التجاوزات، شخاص على اإلاألأعوان الضبطية القضائية من أجل تشجيع 

. وهذا النوع من التعامل جيعل اجلاين يقتنع أكثر بأن سلوكه اإلجرامي نتيجة حتمية لنشاطه واقتصاديهتنموية اعتبارات 
القانونية رغم توجيه اإلعذارات  بااللتزاماتيف إصرار تلك املؤسسة وتعنتها بعدم القيام يكمن اإلشكال  فيصبح املزاول.

لذلك البد أن تكون اإلعذارات حمددة العدد وهلا فرتة معقولة حبيث تسمح للشخص العادي بالقيام  .واملالحظات
 بالواجبات املطلوبة قانونا، وإال حيال على النيابة العامة.

 لثا: السلوكات اإلجرامية البيئية تتصف بالتغير والتطور.ثا

وذلك بظهور مبا حيدث من تطور وتغري على حياة اإلنسان ال سيما يف اجلانب السليب. مما ال شك فيه إن البيئة تتأثر 
وهذا الظهور املستجد يف كل  .املتزايدة تلبية مزيد من حاجات اإلنسان نتيجةعلى البيئة  لالعتداءصور وأشكال جديدة 

مرة ألفعال وسلوكات تضر بالبيئة يشكل حتد للقانون من أجل مواكبة هذا التغيري والتصدي له عن طريق إصدار 
 تعديل النصوص التجرميية البيئية السابقة. تشريعات جديدة متناسبة مع هذه السلوكات لتجرميها أو

وال  لالستهالكالواسع ملنشآت تربية احليوانات املعدة  االنتشارنذكر منها واألمثلة يف هذا السياق كثرية ومتعددة    
مث  ،وهذا راجع لسياسة الدعم الفالحي والقروض املمنوحة يف إطار دعم وتشغيل الشباب .سيما الدواجن يف اجلزائر

املؤسسات وجشعهم  هذه أصحاب نلكن نظرا لضعف تكوي .لفائدة املالية اليت جينيها مربو هذا النوع من احليواناتا
، يؤدي هبم إىل انتهاج بعض السلوكات اليت من شأهنا زيادة اإلنتاج لكن على حساب يف بعض األحيان الزائد عن اللزوم

 ،ومواد كيميائية تسرع وترية النمومضادات حيوية  حبيث يقوم مربو هذه احليوانات بإعطائها .احليوان وصحة اإلنسان
                                                           

.12رجع سابق. ص ممصطفى حممد.  أمني-0  

العلمة املتعلقة مبنشأة لصنع منتوجات التلحيم. واليت مت توجيه إعذارات لصاحبها من طرف مفتشية البيئة خالل سنوات مثال يف القضية السابقة اليت فصلت فيها حمكمة  - *
بتلويث البيئة ومفتشو البيئة يعطونه يف اإلعذارات وهذه املدة كبرية وكافية إلحداث  تقوم واملنشأةسنوات  1يلة ورغم ذلك  م ميتثل.  فإذن ط 2333إىل غاية سنة  0441من 

  أضرار بيئية جسيمة.
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مما تسبب له أمراض عديدة على  ،اإلنسانلكنها تسبب أمراض قاتلة هلذه احليوانات وتؤثر بشكل غري مباشر على صحة 
خلطات ومواد تسمني احليوانات اليت أن  24/34/2302يومية الشروق بتاريخ ب فقد جاء يف مقال .رأسها السرطان

ى غرار الرصاص والزئبق يف شكل مضادات احليوية من نوع حتتوي على مواد خطرية عل ،جتلب عادة من الدول اإلفريقية
وحسب القانون . . رغم تأكيد التقارير الصحية الدولية على خطورة تلك املواد اليت تسبب السرطان"ميسني" و"بايرتيل"

بيطري على وجوب تقدمي وصفة طبيب حتت طائلة العقوبة منه تنص  42املتعلق بالصحة احليوانية يف املادة  88-38
وبالتايل فالقانون هنا  .ن من عند مسوق هلذه املواد حائز على رخصة إداريةمن أجل اقتناء األدوية البيطرية احملددة قانو 

املؤرخ يف  82-34املرسوم التنفيذي ) مث إن صدور .يقصد معاقبة مسوق األدوية على بيعه هلا دون وصفة وليس املريب
 ،ور إعطاءها هلذه احليواناتظ م يتحدث عن شروط ونوع املواد احمل (ة احليواناتاملتعلق مبنشأة تربي 2334مارس  08

السابق إال أنه  م يأت  املتمم للمرسوم 03-03جيب استدراكه رغم صدور املرسوم التنفيذي ما يعد فراغ قانوين هو و 
 على ذكر هذه النقطة.

الفوضوي لقاعات األفراح اليت ميتلكها  االنتشارومن السلوكات املستحدثة جند أيضا التلوث الضوضائي جراء    
-30 قانونمن  74مبوجب املادة املعتربة هلذه التجارة واليت ختضع للحصول على الرتخيص  لمردوديةنظرا ل. فاخلواص

دي إىل عزل ؤ ت هذه القاعات وسط األحياء السكنية ودون التقيد بالشروط التقنية اليتفإنه يالحظ مؤخرا انتشار  ،03
ة النشاطات اليت ختضع لرتخيص وتدابري ئمقاد رغم أن املادة السابقة نصت على إصدار تنظيم مستقبال حيدفلصوت، ا

الفطري هلذه القاعات اليت  االنتشارإال أن هذا التنظيم  م ير النور لغاية اآلن يف ظل  ،والعزل الصويت الوقاية والتهيئة
 فصل الصيف.لناس خاصة يف السكينة العامة لاصبحت تؤرق 

من مث اإلضرار بصحة و على البيئة  االعتداءهذه عينة من السلوكات املستحدثة واملستجدة عرب الزمن اليت تؤدي إىل ف
وأصبح إذا تطور األمر  . خاصةرغم أن األمر ليس بالسهلاملنظومة التشريعية اجلزائية  تتصدى هلانسان، واليت جيب أن اإل

البد أن يبىن على منه  ائيز اجلوخاصة ، فالتشريع جديا هبذا األمرأن يهتم  ال بد له ملشرعفاهتدد بأخطار بيئية  ظاهرة
 .1رمية البيئية ونتائجهاجلأساس معطيات وإحصائيات تتعلق با

 

 
                                                           

 

 1- Michael Faure. Op.cit. 
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 .مية البيئيةاجر اإلت المتعلقة بالنتيجة اإلشكاال :المطلب الثاني

  .جراميةأوال: صعوبة تحديد النتيجة اإل

أن النتيجة اإلجرامية البيئية تطرح هي كذلك حتديات وصعوبات قانونية نظرا خلصوصيتها وتعقيدها،  ال شك
هلذا فإنه ال يعطي اعتبارا  ذلك.لكن اإلنسان يف األخري هو املتضرر األكرب من كل و  ،فالضحية يف املقام األول هي البيئة

اجلرائم لعل من أهم أسباب ضعف ضبط واكتشاف . و ة التقليديةللضرر البيئي بقدر أمهية اليت يعطيها للنتيجة اإلجرامي
هو البيئة اليت ال تستطيع الدفاع عن نفسها أو حتريك الدعوى  املعتدى عليههو صعوبة ذلك، ويرجع إىل كون البيئية 

ألن كل شخص  ارك ساكنمن الناس وال أحد حي أىوبالتايل يف كثري من األحيان األضرار البيئية تقع على مر  .العمومية
وحنن نعلم أن دور الفرد واجملتمع املدين يف الكشف عن األضرار البيئية أمر يف غاية األمهية  .يعترب أن األمر ال خيصه

الضبطية القضائية أن توفق يف هذا وال يستطيع بأي حال من األحوال  ،والتعقيد باالتساعبالنسبة جملال كالبيئة اليت تتميز 
أن املشرع . كما الف اجلمعيات العاديةخب على اإلطالق جلمعيات البيئيةايعد التبليغ من أهم مهام ك لذل .اجملال مبفردها

طائلة التعرض لعقوبة األضرار اليت حتدث حتت لزامية اإلخبار عن بعض احلوادث و هي وجوب وإجاء بأحد أهم احللول و 
  أكثر هبذا النوع من التشريع الفعال يف عملية اإلبالغ عن األضرار البيئية. االستعانةلذلك على املشرع  .*جزائية

انب هو الرتابط بني العناصر البيئية، وكما رأينا سابقنا البيئة من أهم اإلشكاليات كذلك اليت تطرح يف هذا اجل   
على  االعتداءلذلك فإن  .عضهوإمنا هي نظام متكامل وتنوع بيولوجي كل مرتبط ببليست جمرد عناصر مستقلة بذاهتا 

. 1لوجي"كو يأو "الضرر اإل املتعدي رضر بل يتعداه لعناصر أخرى وهي ما تسمى بالفقط، وحده  هعنصر بيئي ال ميس
على األمساك املتواجدة فيها  االعتداءفيها قد يؤدي ذلك إىل فنتيجة لتلويث حبرية مثال بواسطة صرف املياه القذرة 

لذلك فاإلشكالية هنا هي  .اإلنسان، وغريها من األضرار اليت قد تستمر عرب الزمناألرض احمليطة هبا و ت املائية و والنباتا
 يفسلوك هذا السبب ت( سواء 03-30من قانون  43أن العقوبة أو اإلدانة تكون على أساس هذا السلوك )املادة 

يف إبادة جمموعات كبرية من التلويث أو تتسبب  تلويث الوسط املائي وتغيري خصائصه الكيمائية والفيزيائية وفقط.
 األمساك والنباتات واإلضرار بصحة اإلنسان نتيجة استعمال هذه املياه.

                                                           

  الغابة بالنسبة لألشخاص املسخرين.من أمثلة ذلك وجوب التبليغ عن حفر بئر دون رخصة ملن كان حاضر أثناء احلفر، أو عدم التبليغ عن حريق يف  -*
                            الضرر الواقع على األشخاص أو األشياء من طرف وسط الذي يعيش فيه وبالتايل تصبح البيئة هي مصدر الضرر". R.Drago عرفه-0

Michel Prieur. Op.cit. p 868.                  
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طر حل قانوين اخلالتجرمي على أساس صحيح أن فلذا البد للمشرع أن يأخذ يف عني االعتبار هذه النقطة املهمة،    
، وذلك يما بعد األخذ بالضرر اإليكولوجيكن على املشرع والقاضي فيف محاية البيئة خاصة من جانب وقائي. لفعال 

يف حالة األضرار  والتشديد مقدارهامع النص على العقوبة  ،االحتمايلوالضرر باإلبقاء على التجرمي على أساس السلوك 
الغري مباشرة بطريقة متناسبة مع حجم الضرر اإليكولوجي. فمثال إضافة إىل النص على جترمي فعل التلويث للوسط 

 واالستعمال القانوين وصحة اإلنسانالبحري ترصد عقوبات أخرى متناسبة مع األضرار اليت تتعرض هلا الكائنات احلية 
 .وميكن اكتشافهالعناصر البيئة اليت تظهر يف الواقع  والتدهور الكبريضرار اجلسيمة خيص األ واألمر هنا. *ملياه البحر

املواد املضرة بالبيئة. فقد اجتهد تصنيف و من اإلشكاالت أيضا بالنسبة لتحديد النتيجة اإلجرامية صعوبة حتديد و   
اضافة إىل الزيوت والنفايات اخلطرية املواد  ف هذه املواد )مواد مشعة وسامة وخطرية،املشرع يف هذا اجملال من خالل تصني

الغازات امللوثة...( والقائمة طويلة. حىت أن املشرع قام بإصدار جمموعة من النصوص التنظيمية ختص كل الكيميائية و 
املتعلق بتسيري النفايات  004-31املتعلق بنقل املواد اخلطرة. مرسوم رئاسي  412-30مادة بذاهتا )مرسوم تنفيذي 

وذلك كله من أجل  .(وجتديدها ...املتضمن تنظيم نشاط معاجلة الزيوت املستعملة  88-34مرسوم تنفيذي  ،شعةامل
 االستريادكحضر التصدير أو   السلوكياتالتزامات التعامل مع مثل هذه املواد، إىل جانب حضر جمموعة من فرض تدابري و 

مثال. لكن رغم ذلك يبقى من الصعب على املشرع اإلملام بكافة املواد املضرة بالبيئة، ألن األمر متعلق بالبحوث 
قابل يبقى نسيب و  وبتايلذي قد تسببه، الضرر ال عدمها ومقدارتثبت مدى ضرر املادة من اليت  والدراسات العلمية

ن مواكبا دائما للنتائج العلمية احلديثة املتوصل إليها يف جمال نوعية لذلك على املشرع أن يكو  كل مرة.  والتجدد يفللتطور 
 املواد اليت تتسبب يف التدهور البيئي وجترمي استعماهلا بطرف غري قانونية.

جيد رجال الضبطية القضائية صعوبة بالغة يف اإلملام  ،مث من ناحية أخرى يف حالة التطبيق القانوين هلذه النصوص  
جهة أخرى صعوبة اكتشاف نوع املادة بدقة، ألن األمر حيتاج إىل  وأيضا من. وكثريةهبذه املواد فهي نصوص متشعبة 

 النتائجوإعطاء أجل التعرف عليها كاملخابر اليت تقوم بتحليل املعطيات  ومعدات منووسائل  ،تأهيل دقيق يف هذا اجملال
عن وجود أو عدم وجود هذه املواد. فاإلثبات هنا تعرتيه صعوبات بالغة من أجل الوصول إليه وقد يكون مكلفا أيضا. 

التأهيل يف هذا اجلانب للتعرف على املخابر وأيضا ضرورة التكوين و لذلك البد من توفري مثل هذه الوسائل واملعدات و 
 بالتخصصات العلمية األخرى. انةباالستعطبيعة ونوعية هذه املواد وذلك 

                                                           

يورو  01333بالنسبة ملنشآت املصنفة تكون العقوبة  واإلجراءات القانونيةاملنحى حبيث يف حالة عدم التقيد بالتدابري  البيئة انتهج هذامثال املشرع الفرنسي يف قانون  - *
يورو  013333العقوبة  والنبات فتصبحللحيوان  وتدهور كبري وأمن األشخاصذلك ألضرار جسيمة بالصحة  ويف حال تسبب. 2ف  070حبس حسب املادة  وعامني

 .0حبس حسب املادة نفسها ف  وثالث سنوات
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                                                  .: امتداد النتيجة اإلجرامية البيئية عبر الحدودنياثا

اجلرمية البيئية جرمية عابرة للحدود بامتياز. فمن التجارة الدولية لألنواع احملمية بواسطة شبكات التهريب إىل جتارة املواد 
والنفايات اخلاصة إىل التلوث بواسطة السفن والتلوث اجلوي العابر للحدود. فكل هذه اجلرائم نتيجتها اإلجرامية متتد 

 عرب إقليم أكثر من دولة مما يطرح إشكالية اإلسناد يف ظل مبدأ إقليمية القوانني اجلنائية.

فالقانون  العقاب. الدول حىت ال يفلت اجلناة من التنسيق بنيتفاقيات الدولية وضرورة التعاون و ويربز هنا دور اال  
ضرر مع ضمان حقوق الدفاع أو اليت ينتج فيها ال ،بضرورة متابعة اجلاين يف الدولة اليت ارتكب فيها الفعلالدويل يوصي 

األنشطة أن اجلرمية البيئية الدولية يف الوقت الراهن تعد واحدة من أكثر . خاصة و 1احرتام القانون الدويل املطبقو 
( أن قيمة جرائم احلياة الربية تبلغ مليارات الدوالرات اإلنرتبولاإلجرامية، حبيث تقدر املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )

هتريب الغري مشروع باألنواع احملمية و  تشمل أيضا قائمة واسعة من األنشطة الغري املشروعة مبا يف ذلك اإلجتارو سنويا. 
 . 2قطع األشجارالغري مشروعة للنفايات اخلطرة والصيد الغري مشروع لألمساك و  التجارةلطبقة األوزون و ملواد املستنفذة ا

صاص فإن وقوع التلوث يف اإلقليم اجلزائري يعطي االخت ،يف القانون اجلزائري بالنسبة للتلوث بواسطة السفنو   
 47،44،033اد املو و  18إىل  12ة السفينة )املواد ها بغض النظر عن جنسيمعاقبة مرتكبللقضاء اجلزائري يف متابعة و 

لسفن األجنبية تتم متابعتها جزائيا من طرف اخارج اإلقليم اجلزائري فالبيئي يف حالة وقوع الضرر (. و 03-30من قانون 
التلوث  نفس الشيء بالنسبة للسفن اجلزائرية اليت تتسبب يفتواجدها يف اإلقليم اجلزائري، و  القضاء اجلزائري يف حالة

)املواد  0414ذلك تطبيقا ملعاهدة لندن حول الوقاية من التلوث البحري بواسطة السفن لسنة و  ،خارج اإلقليم اجلزائري
 (.03-30قانون  من 44و 40

يف أعايل البحار من طرف سفينة أجنبية فيبقى  0414أما يف حالة وجود انتهاك ألحكام اتفاقية لندن سنة   
( ، من أجل 2االختصاص القضائي لدولة العلم مع ضرورة إعالمها من طرف دولة امليناء باألدلة عن وقوع ذلك )املادة 

يل فنص هذه املادة ينطبق على السفينة اجلزائرية اليت تنتهك بالتا. و 3واحملاكمة وفرض اجلزاءاتتويل إجراءات التحقيق 
 تتم بذلك متابعتها جنائيا من طرف القضاء اجلزائري. تفاقية خارج اإلقليم اجلزائري و أحكام اال

                                                           

 . 0444توصيات مؤمتر اجلمعية الدولية للقانون اجلنائي يف دورته املنعقدة بريو سنة من  - 1
 .سابقمرجع لربنامج األمم املتحدة للبيئة.  27الدورة  - 2
 .220ص .سابقمرجع  عباس هاشم الساعدي. - 3
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ضعها الدول الساحلية ت واألنظمة اليتمن اإلشكاليات اليت تطرح يف هذا النوع من التلوث هو هل حيق للتشريعات و 
 ؟ 1مكافحة التلوث إلزام السفن األجنبية مراعاة املعايري املتعلقة بتصميم السفن ضمن حبرها اإلقليمينع و خبصوص م

بالتايل فإن املعايري الدولية و  .دولة ساحلية 033اجلواب هو أنه يستحيل على السفن تلبية معايري خمتلفة ألكثر من و 
ال حيق لدولة فرضها بتصرف انفرادي حىت يف حالة غياب معايري و  ،نافذةاملذكورة يف اتفاقية لندن وحدها تكون وحدة و امل

. لذلك فالقانون اجلزائري ال حيق له فرض أو معاقبة سفينة أجنبية على عدم وجود معايري جزائرية ما م تكن 2دولية
نئها بالنسبة ل ملواوألجل حل هذا اإلشكال ميكن للدولة أن ترفض منح ترخيص بالدخو  لندن. اتفاقيةمنصوص عليها يف 
 .لقانوهناللسفن الغري مطابق 

بالنسبة حلركة النفايات النفايات اخلطرة فالقانون اجلزائري تطرق هلذه املسألة. فما خيص التجارة الدولية للمواد و أما في
 21ة غري شرعية )املادة اعتربها جتار باتا استرياد مثل هذه النفايات و اخلطرة عرب احلدود فاملشرع اجلزائري منع منعا السامة و 
حبيث البد أن  ،على عملية تصدير مثل هذه النفايات املشرع فرض قيود(. كما أنه يف اجلهة املقابلة 04-30قانون 

جيب احلصول على موافقة كتابية منها كما البد من ترخيص  كماتكون الدولة املصدر حنوها ال متنع مثل هذا االسترياد،  
بالتايل فعمال باتفاقية بازل املتعلقة بالتحكم يف نقل النفايات (، و 04-30قانون  26)املادة لكلف مسبق من الوزير ا

( فإن 0448ماي  06املؤرخ يف  018-48مبوجب مرسوم رئاسي إليها اخلطرة أو التخلص منها )انضمت اجلزائر 
 ضرة بالبيئة.نافذ ملثل هذا النوع من التجارة الدولية املامل حرص على غلقالتشريع اجلزائري 

تسويق األنواع احملمية فقد جعل املشرع اجلزائري ذلك مبثابة عمل غري مشروع سواء ونفس الشيء يقال عن جتارة و 
 2336جويلية  01املؤرخ يف  31-36من األمر  4القبض على هذه احليوانات أو حيازهتا أو نقلها أو تسويقها )املادة 

احملافظة عليها(. فأي حركة جتارية هلذه االنواع سواء بإدخاهلا أو و  النقراضبااملهددة  املتعلق حبماية بعض األنواع احليوانية
املتعلق  31-36)األمر املعنية بذلك يف لقائمة وقد مت تعيني احماولة إخراجها عرب احلدود يعاقب عليها القضاء اجلزائري. 

لقائمة الواردة يف اتفاقية الدولية اخلاصة إضافة ل ،(اضباالنقر باحلماية واحملافظة على بعض األنواع احليوانية املهددة 
إليها  انضمتواليت  0470النباتات الربية املهددة باالنقراض املوقعة بواشنطن سنة رة الدولية يف أنواع احليوانات و بالتجا

 (.0482ديسمرب  21املؤرخ يف  448-82اجلزائر مبوجب املرسوم 

اقتصر فقط على اإلقليم و  ،للحدود فإن املشرع اجلزائري  م يتطرق هلذه املسألةوفيما خيص التلوث اجلوي العابر 
قلة مصادر التلويث اجلوي اليت بإمكاهنا إحداث أضرار متتد إىل الدول و  وية،اجلزائري نظرا لعدة اعتبارات منها التنم

                                                           

 .07ص  .سابقمرجع  الساعدي.عباس هاشم  - 1
 .08ص  .نفس املرجع - 2



 الركن المادي للجريمة البيئية إشكاالت تطبيق                                                   الفصل الثالث
 

131 
 

 ة أو متعددة األطراف بني اجلزائرنائياتفاقيات ث فمهم جدا عقدكما هو احلال يف بعض الدول املتقدمة. لذلك   ،اجملاورة
يعد هذا نقص يف التشريع البد من تداركه يف املستقبل يف ظل عوملة قانون البيئة وعدم اعرتاف إال و  .وباقي الدول اجملاورة

فإن اتفاقية  ،الضرر البيئي عرب احلدود انتشارالدولية يف التصدي وحماربة  االتفاقياتوكمثال على دور  .التلوث باحلدود
، املتبادلة االلتزاماتمجلة من  األطرافاجلزائر. فرضت على الدول  حول النفايات اخلطرة اليت انظمت إليها 74بازل سنة 

 يف حال عدم وجود اتفاقية دولية يبقى األمراليت هتدف إىل حضر جتارة هذه النفايات عرب احلدود والتحكم يف نقلها. ل
 اجلزائية يف مسألة إقليمية القانون اجلنائي. اتاإلجراءون للقواعد العامة لقان خاضع

  المعايير البيئية. : إشكاليةلثاثا

مية من عدمها، هلذا اجر كما أشرنا سابقا فإن املعايري البيئية املوضوعة من طرف املشرع هي اليت حتدد وقوع النتيجة اإل
املعايري قد يؤدي إىل عدم الكشف عن الضرر البيئي أو  أي استعمال سيئ هلذاا دور مهم جدا يف هذا اجلانب، و فإن هل

 حىت يساهم يف حدوثه بطريقة غري مباشرة.

هذا نظرا ألن وضعها حيتاج إىل ، و 1أبرز التحديات اليت ميكن تسجيلها هي عدم وجود معايري جزائرية خاصة هباو 
نسب تأثريها يف الكيميائية و تركيبتها الفيزيائية و ئة من حيث خربة علمية على أعلى مستوى فيما خيص املواد امللوثة للبي

غريها من املواد ال ( و NOXأكسيد األزوت )( و co2الغازية ألكسيد الكربون ) االنبعاثاتالوسط البيئي. هلذا فإن 
الغازية بعيدة عن املراقبة  االنبعاثاتالتفتيش تبقى . فعلى مستوى املراقبة و 2ختضع إلجراءات قياس أو متابعة منتظمة

أصبحت متواجدة شيئا فشيئا سواء يف  ،خالف املصبات الصناعية اليت حتتاج إىل خمابر حتليل ىعل .املنتظمةلصارمة و ا
 العتاد.د من التأهيل والتطوير على املستوى البشري و رغم أهنا تبقى يف حاجة إىل مزي ،القطاع اخلاص أو العام

العادي يؤدي إىل عدم  الشخصمالحق من طرف  والقياسات املفصلة يف جداول و املعايريكما أن صعوبة فهم هذه 
الكشف عنها أو التبليغ رغم وقوع الضرر البيئي. بل أكثر من ذلك يقوم الشخص مبخالفة أحكام هذه النصوص 

لقيم القصوى الذي يضبط ا 040-36. فلو نأخذ على سبيل املثال املرسوم التنفيذي 3هو ال يدريو  التنظيمية
جتاوز نسبها يف املاء املطروح  ال جيباليت القيم القصوى ملواد و ايف جدول للمصبات الصناعية السائلة، حبيث صنفت 

تقاس بـ مغ يف لرت واحد. فنجد اجلدول حيتوي على مواد بأمساء صعبة جدا للفهم مثل )كمون هيدروجيين، طلب  و 

                                                           

 .002ص  مرجع سابق. هتيئة اإلقليم.وزارة البيئة و  - 1
 .002ص  رجع.نفس امل - 2
 .20ص  .مرجع سابقمصطفى حممد.  أمني - 3
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تهد الصعوبة جتعل صاحب املؤسسة الصناعية ال جي ه. فهذأيام( 1كيميائي لألكسجني، طلب بيولوجي لألكسجني ملدة 
ية يف انشاء لذلك يكمن حل هذه اإلشكال إن حدث التجاوز فإنه قد ال يعلم به أو يهمله.، و يف احلرص على التقيد هبا
 واالستشارةملؤسسات واألفراد بالتعاقد معها من أجل تقدمي اخلربة متخصصة يف جمال البيئة، تلزم امكاتب خربة معتمدة و 

 يف هذه األمور التقنية. وذلك حتت املسؤولية اجلزائية املشرتكة هلذه املكاتب مع امللوث.

كما أن اإلشكالية األخرى اليت تطرح بالنسبة للمعايري البيئية هي أن األمر يتعلق بارتكاب أفعال يتحدد مدى تسببها 
مواصفات تقنية ذ ما يشرتطه القانون من معايري و . إ1اختبارات دقيقةمية بناء على قياسات و اجر إحدوث نتيجة  يف

 وسط جمتمع يفتقر ، خاصة يفريصلرجل احلاال ميكن جتنبها ببذل عناية ة اإلنتاج أمور يصعب العلم هبا و ولعملي ،للمنشأة
بيئية تنحصر مع طبيعة النشاط املزاول. لذلك فإن أغلب املخالفات الالثقايف املتناسب للحس البيئي واملستوى العلمي و 

 .2النسب املقدرة قانونايف جتاوز املعايري و 

مث إن األخذ بالبعد التنموي ال سيما يف القطاعات احلساسة كقطاع احملروقات أو احلديد مثال جيعل اإلدارة تتغاضى 
تهاكات الصارخة يف كثري من األحيان لكربيات الشركات للمعايري القانونية. . رغم االن3عن التطبيق الصارم للمعايري البيئية

ال سيما يف ، و 4ألننا جند أنفسنا أمام مواجهة مع التنمية االقتصادية ،فتطبيق السياسة اجلنائية يف هذا اجلانب تبقى نسبية
ري البيئية على مثل هذه املنشآت ألجل صريورة الدول النامية مثل اجلزائر. فما الفائدة يف تراخي اإلدارة عن تطبيق املعاي

اليت تكلف خزينة الدولة كافة األصعدة بدأ بصحة اإلنسان و مث يف األخري يسبب لنا ذلك كوارث بيئية على   ،االقتصاد
 يف املقابل فإن صرامة اإلدارة ال تعين عرقلة أوهذه األضرار هذا إن أمكن ذلك. و  ألجل إصالح باهظةفيما بعد مبالغ 

التدابري الوقائية مث حتمل املسؤولية اجلنائية كاملة ها باحلرص على اختاذ اإلجراءات و جتميد هذه املؤسسات بل فقط إلزام
 فيما بعد يف حال حصول الضرر البيئي.

صيل هلا ضمن التفاملشرع املزيد من الشرح و  فالبد علىأما فيما خيص صعوبة فهم املصطلحات املتعلقة باملعايري 
سبة ألصحاب املنشآت التعريف بكيفية تطبيق هذه املعايري بالنعلى اإلدارة املختصة التوعية و ص التنظيمية. و النصو 

 العمال يف نفس الوقت.و  االقتصادية

                                                           

 .82ص  .مرجع سابقمصطفى حممد.  أمني - 1
 .000ص  .2338ماجستري. جامعة املنوفية. مصر. احلماية اإلجرائية للبيئة. رسالة حممد لبيت.  فرائ - 2
ت النفط، صور يف منطقة حاسي مسعود أن خطرا بيئيا يرتبص باملنطقة الصحراوية جراء البقع النفطية املرتتبة عن اآلبار القدمية اليت خلفتها شركاتشري معطيات ميدانية و ) - 3

 .النفطية( وجتميع النفاياتاملتعلقة بتخزين  واملعايري البيئيةشركة من خمتلف اجلنسيات تستثمر ماليني الدوالرات دون مراعاة القواعد  13حيث تتواجد أكثر من 
www.tioutwaha1.blogspot.com . 30/30/2304تاريخ االطالع. 

4- François Tchoca Fanikoua. Op.cit. p 351. 
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                  المطلب الثالث: اإلشكاالت القانونية المتعلقة بالعالقة السببية.

 .أوال: صعوبة تحديد العالقة السببية

هذا ، و أمهية العالقة السببيةري لدور و رأينا أن من أهم مميزات الركن املادي للجرمية البيئية هو االحنسار الكبلقد   
 .احملض( والتجرمي على أساس اخلطر )السلوكاجلرائم الشكلية ملشرع على جرائم السلوك السليب و ا العتمادراجع  اأساس

حبيث أن كل هذه اجلرائم  م يعتمد املشرع فيها على النتيجة اإلجرامية بقدر الرتكيز على جترمي السلوك. لذلك فإنه ال تثور 
فلم تعد هلا تلك املكانة املميزة اليت جندها يف  ،يف هذه املسألة نظرا لتقزمي دور العالقة السببيةكثرية إشكاالت قانونية  
 اجلرائم التقليدية. 

عليه هو عنصر بيئي  املعتدىذلك لكون يجة رغم قلتها أمر ليس بالسهل. و جرائم ذات النت السببية يفيد العالقة حتدو 
عليه إىل  االعتداءيف سواء كان مجادا أو كائن حي. إال أنه ال يستطيع بطبيعته أن يساعد يف إسناد السلوك املتسبب 

فعل قاس )املادة القضائية. )فمثال إساءة معاملة حيوان أو تعريضه لبذلك ال يسهل كثريا مأمورية الضبطية شخص معني و 
عل(. لذلك فدور اجملتمع هذا احليوان بطبيعته ال ميكنه املساعدة يف حتديد املسؤول عن هذا الفف ،(03-30قانون  80

 املختصة.تقدمي الشكاوى للجهات سائل من أجل الدفاع عن البيئة و الفرد مهم جدا يف مثل هذه املاملدين و 

وبالنسبة للشخص املعنوي فإن الصعوبة تزداد يف حتديد العالقة السببية نظرا لتعقيد تركيبة املنشأة أو املؤسسة. فجنحة 
. وقد تكون بسبب املسري أو املشرف وقد ويث قد ترتكب من طرف عامل واحد وقد تكون من طرف عدة عمالالتل

يف إسناد اجلرم ألي شخص ائي ز القاضي اجلة بالنسبة لرجال التحري و قدتكون من طرف املالك أو املشغل. فالعملية مع
 عرب املكان أو الرتاخي عرب الزمن. لذلك فاملشرع اجلزائري االنتشار، خاصة يف ظل خصوصية الضرر البيئي يف من هؤالء

بإسناد بعض األفعال إىل قام  03-30في قانون ف املسألة. عن هذهيف هذا اجملال من أجل رفع اللبس  االجتهادحاول 
نة أو املشرف على اآلليات العامة يكون ربان السفيالتلوث البحري الناتج عن السفن و قضية  مثل ،أشخاص معينني
(. أما إذا صدر أمر كتايب من مالك أو مستغل السفينة فيصبح 43الرتميد هو املتسبب يف ذلك )املادة عمليات الغمر و 

حالة وقوع حادث مالحي تسبب يف تدفق مواد ملوثة للمياه فينسب الفعل إىل  يفو (. 42سبب يف ذلك )املادة هو املت
 (.47الذي ميكن أن يكون أي شخص آخر غري الربان )املادة و  ،املتسبب فيه

      عدم التقيد بتدابري واإلعذار و  االستغالللفات املتعلقة برخصة أما فيما خيص املنشآت املصنفة فبالنسبة للمخا
(. أما العمال فيخضعون 031إىل 032فتسند هذه األفعال إىل صاحب املؤسسة أو مستغلها )املواد  ،الشروط القانونيةو 
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أنه تزويده يف إسناد الفعل هلم. ففي حال حصول العامل على تفويض من ش زائيةالقواعد العامة للمسؤولية اجلللشروط و 
بني التلوث العالقة هنا تنشأ مباشرة بينه و  قام بفعل التلويث فإنو  ،1الوسائل الالزمة لإلشرافوالسلطة و  باالختصاص

 يسأل عن ذلك.الناتج و 

هذا حيدث كثريا يف و تبعا للنتيجة األوىل، أيضا هو حدوث نتائج أخرى  سببيةمن اإلشكالية املتعلقة بالعالقة الو 
-38   فمثال حسب قانون  ال؟. فهنا هل يعترب املتسبب يف النتيجة األوىل مسؤوال أيضا عن النتائج األخرى أم التلوث

حاصلة على ترخيص يف جتزئة معدة للبناء غري  ما ارإمتامها، قد يكون شخص ميلك عقاملتعلق مبطابقة البنايات و  08
فيقوم  .التهيئة املنصوص عليها غري مكتملةل الشبكات و أشغاقد تكون بالبناء عليها وبالطبع يكون بدون رخصة، و 

يتابع هنا على هذا التلويث، و  عالقة يفزئة له صاحب املسكن بتصريف املياه القذرة يف الطبيعة. فهنا يصبح صاحب التج
 ،(6)املادة صاحب البناية يتابع على أساس جرمية البناء دون رخصة و  .(0أساس عدم احلصول على رخصة جتزئة )املادة 

ال توجد عالقة بني حمل التلويث بالتايل فحسب القانون (. و 02-31قانون  46دة أيضا على أساس تلويث البيئة )املاو 
نفس الشيء حيدث بالنسبة لفعل التلويث ليت أدت إىل ارتكاب هذا الفعل. و رغم أنه أنشأ احلالة ا ،صاحب التجزئةو 

 رى.الذي عادة ما ينتج عنه أضرار بيئية أخ

فكثرية هي احلاالت اليت تطالعنا هبا وسائل اإلعالم عن حدوث حاالت تسمم مجاعي من جراء استهالك املياه امللوثة 
الة هي البلدية نتيجة . فاملتسبب يف هذه احل2نتيجة اختالط قنوات الصرف الصحي مع قنوات املياه املعدة للشرب

لكن يف غالب األحيان ال تتم متابعة رئيس البلدية أو  .هذه القنوات عدم قيامها بواجبها القانوين يف إصالحاإلمهال و 
حتميل  اقرتاحميكن رغم النتائج الكارثية اليت تصيب صحة اإلنسان. لذا  جزائيااملسؤول املباشر عن هذه األشغال 

(، )البلديةاملسؤولية اجلزائية هلذه اهليئات احمللية وتكون على مستويني: مسؤولية جزائية مالية على الشخص املعنوي ذاته 
، ألن األمر أصبح يتكرر على نطاق واسع عرب خمتلف مسؤولية جزائية بدنية على الشخص الطبيعي املتسبب يف النتيجةو 

 البلديات.

أكثر  االعتمادانونية ملشكلة صعوبة إسناد الضرر البيئي إىل املتسبب فيه على املشرع اجلزائري من أجل إجياد حلول قو 
أيضا على التجرمي  االعتمادو كل أوسع خاصة يف مسائل التلوث. على التجرمي على أساس السلوك )اجلرائم الشكلية( بش

                                                           

 .034ص  مرجع سابق. عادل ماهر األلفي. - 1
مقاييس  وعدم احرتامألطفال بأكرب أحياء تالة إيفاسن مشال والية سطيف نتيجة تسرب املياه القذرة من قنوات الصرف الصحي نظرا لقدمها لفقد سجلت حاالت تسمم  - 2

 . 2304-30-01. تاريخ اإلطالع www.elbilad.net إجناز مثل هذه الشبكات.
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قد أخذ . و 1قة كشرط الكتمال الركن املاديعلى أساس اخلطر ألنه يغين القاضي من الدخول يف مشاكل إثبات العال
 .*البيئيةزائية املشرع اجلزائري هبذا احلل حبيث اعتمد كثريا على هذا النوع من التجرمي يف فهم النصوص اجل

 .ثانيا: إشكالية تطبيق النظريات الفقهية المتعلقة بالعالقة السببية

    عليه  املعتدىنظرا لطبيعة  ،جمموعة من العوامل مع الفعل اجملرم بالنسبة للجرائم البيئية فإن أغلبها تقع مع تداخل    
حسب درجة تأثري هذه العوامل إىل جانب  ،خصوصيته مما يطرح إشكالية إسناد النتيجة اإلجرامية للفعل من عدمهاو 

ونتيجة لرمي شخص  ،للفعل كوجود مواد ملوثة يف حبرية ما قد تكون هذه العوامل سابقةو  .2الفعل يف إحداث النتيجة
ملوت األمساك داخل البحرية. وقد تكون العوامل الحقة بدورها مواد ملوثة أخرى يؤدي إىل ارتفاع نسبة التلوث اليت تؤدي 

وحيازة األشياء األثرية املوجودة  الستغاللهللفعل كمن يقوم بإمهال عقار أثري مملوك له مما يؤدي بأشخاص آخرين 
 بداخله.

إذ كان الرأي الراجح يأخذ بنظرية السببية املالئمة يف  ،ات الثالثة املتعلقة بتفسري هذه اإلشكالياتلذلك فإن النظري
، ألهنا تعترب كل العوامل املألوفة مبفردها سبب يف حصول النتيجة. إال أننا نعلم أن اجلرائم البيئية هلا 3اجلرائم التقليدية

اإلدارية اليت يعتمد عليها القانون البيئي، لكن يف التجرمي يعتمد املشرع  عالقة وطيدة باإلدارة خاصة يف مسألة الرتاخيص
ب رغم يستبعد دور اإلدارة يف هذا اجلانيرتكبه الشخص اخلاضع للرتخيص، و  يف أغلب األحيان على الفعل الذي

مكان غري مالئم رئيسي يف حدوث الضرر البيئي. فمثال إعطاء ترخيص برمي نفايات يف إمكانية تشكيله عامل مهم و 
يعد هنا الرتخيص عامل إىل جانب رمي النفايات يف  ،مما يؤدي إىل اإلضرار بصحة اإلنسان يف تلك املنطقة ،لذلك

وقوع النتيجة  هنا على السبب املباشر يف إسناد اجلرمية يستبعد من كان هلم يد غري مباشرة يف فاالعتمادحدوث ذلك. 
فالبد إذن األخذ بعني االعتبار دور . 4واملعنويالفرق بني الفاعل املادي  هو هذاو مسؤولون عنها، مع أهنم مشاركون و 

كذلك األمر بالنسبة للمشرع اجلزائري الذي أغفل هذا من طرف القاضي اجلنائي و  ،الرتاخيص اإلدارية يف هذا اجلانب
 اجلانب.

                                                           

 .033ص  مرجع سابق. ر األلفي.هعادل ما - 1

منها إلزامية  37-34قانون قام املشرع حبظر جمموعة من السلوكات املؤدية إىل ذلك يف قانونا، فمن أجل االستغناء عن البحث عن املتسبب يف اصطياد حيوان حممي  - *
 نواع احملمية.جرم بيع أو شراء أو حيازة أو نقل مثل هذه اال الصيد، كمامن الوسائل املستعملة يف  وحظر جمموعةاحلصول على رخصة صيد 

 . 204رجع سابق. ص ممعز أمحد حممد احليارى.  - 2
 .063رجع سابق. ص معبد اهلل سليمان.  - 3
 .202. ص سابقرجع م مداخلة خالل املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي.الغوثي بن ملحة.  - 4
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ة نظرا لتعقيد املسائل البيئي صعبة للغايمث إنه من جهة أخرى عملية حتديد قدرة السلوك أو العامل إلحداث الضرر 
حىت يقال أن هذه  ، تصل إىل درجة اليقني مائل البيئية غري حمسومة علميا و عدم بساطتها. فكم هي كثرية املسالبيئية و 

لتأكد املشرع قام بإدراج قوائم طويلة جدا من هذه املواد اليت جتعل أمر افاملادة تسبب األضرار البيئية معينة من عدمها. 
 من حتقيقها لتلك النتيجة أمر يف غاية الصعوبة.

األكثر عدالة لكن يف جمال البيئة نصطدم مبشكلة إثبات باب املالئمة هي األقرب للصواب و إذن تبقى نظرية األس
ركن مكانة العالقة السببية يف تكوين الألمر نسيب(. لذلك فرتاجع أمهية و قدرة العامل يف حتقيق النتيجة من عدمها )ا

على السلوك بصفة أكرب دون احلاجة إىل  االعتمادفتم  ،املادي للجرمية البيئية مرده إىل هذه الصعوبات اليت تواجهها
 إثبات العالقة السببية.
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الركن المادي  والقضاء معتعامل اإلدارة  تإشكاال الثالث:المبحث 
 للجريمة البيئية

حتققها على أرض الواقع ال يعين أن اجلاين حتما سيعاقب على فعله، الركن املادي للجرمية البيئية و  إن اكتمال عناصر
باإلدارة املختصة اليت هلا يد طويلة يف هذا اجملال. فأكيد أن  ءابل هناك إشكاالت كثرية تفرتض تطبيقه بصفة فعالة بد

الدور املزدوج تعاملها مع الركن املادي )املطلب األول(. مث إن هذا ئص عديدة تسجل يف تدخل اإلدارة و هناك نقا
ديد دور كل جهة من أجل التحري يف حت ،تعقيداو لقضائي جيعل األمور تزداد غموضا الضبط اواملتوازي للضبط اإلداري و 

الركن املادي  ت إثبات، ماهية الصعوباا عند طرح القضية أمام القضاءأخري صر هذا الركن )املطلب الثاين(. و كشف عناو 
 مع مثل هذه املسائل؟ )املطلب الثالث(. زائيكيف يتعامل القاضي اجلللجرمية البيئية و 

 تعامل اإلدارة مع الركن المادي للجريمة البيئية. تالمطلب األول: إشكاال

 تحديد اإلدارة للركن المادي. تأوال: إشكاال

   األكرب، حبيث عليها متابعة الرقابة والتفتيش  ءالعبيف جمال تنفيذ القوانني البيئية بصفة عامة يقع على عاتق اإلدارة 
املعايري  ، ووضعاجملالالرتاخيص الالزمة يف هذا كذا إصدار اإلجازات و ت اليت تشكل تعديا على البيئة. و وضبط املخالفا

. فبخالف القانون اجلنائي الذي 1إعداد اللوائح والتنظيمات املختصةبالنسبة مللوثات البيئة، و وزهنا ور جتاظاملستويات احملو 
 فإنه يف جمال البيئة يعد دور .يبسط سيطرته ونفوذه يف اجلرائم التقليدية وحيدد أركان اجلرمية فيها وال سيما ركنها املادي

وتوقيع اجلزاءات اليت تأيت يف مرحلة الحقة بعد  ،انون اإلداريثانويا ال يتجاوز تدعيم بعض قواعد الق القانون اجلنائي
. فمثال الركن املادي للتلوث 2ارتكاب اجلرمية البيئية بعكس اإلجراءات والعقوبات اإلدارية اليت هلا طابع وقائي أصال

الذي يضبط مفهوم  008-36إال بالرجوع إىل املرسوم التنفيذي ؤسسات الصناعية ال يتحدد مفهومه اجلوي بواسطة امل
الوقاية من هذا التلوث اجلوي. للحد و اليت تفرضها اإلدارة يضبط الشروط والتدابري الالزمة ، و 2 ةادامليف اجلوية  االنبعاثات

هلذه ملادي  وقوع الركنهذا يعترب حد فاصل بني ات تتشكل جرمية مستقلة بذاهتا. و يف حال عدم التقيد هبذه اإلجراءو 

                                                           

 .044. ص  2302منشورات احلليب احلقوقية. لبنان.  حتليلية مقارنة(. الطبعة األوىل.القانون اإلداري البيئي )دراسة  إمساعيل جنم الدين زنكه. - 1
 .014. ص نفس املرجع - 2
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نظيم وت    متنوعة منها: إنشاء املناطق احملمية ر اإلدارة يف هذا اجملال عديدة و األمثلة عن دو . و *إثباتهو اجلرمية من عدمها 
تصنيف املمتلكات األثرية وحتديد النطاق الغايب. فكل هذه األدوار اليت تشرف عليها ، و عملية الصيد والصيد البحري

 الركن املادي وخاصة السلوك اإلجرامي.عناصر كشف واثبات اإلدارة املختصة جتعلها تتحكم يف  

بفرض ال سيما البيئية منها، خاصة فيما يتعلق يف التعامل مع خمالفة القوانني و اإلدارة متتاز بأكثر مرونة وتساهل و 
ائية. واختاذ اإلجراءات اجلز  املراقبةالتفتيش أيضا مسألة . و الشروط والتدابري الضرورية للحد من وقوع جرمية بيئية أو جتنبها

أو التأثري عليهم أو وضع معايري غري   االقتصادينيبل األكثر من ذلك هناك حىت إمكانية تواطؤ اإلدارة مع املتعاملني 
 .1كافية

قلص من تدخل النيابة و ، للجرمية البيئيةالركن املادي  تطبيقإلدارة أثر يف أداء القانون اجلنائي يف ل الدور البارزفهذا 
مدى قدرهتا على فرض لردعي يف حال تدخل هذه اآلليات و مع العلم بأمهية اجلانب ا .العامة القضائيةالضبطية العامة و 

بالتايل الظاهر يف ارتكاب هذه اجلرائم. و اثبات الركن املادي هلا الذي يعد اجلانب و  ،أكرب بنصوص التجرميية البيئية التزام
                                     رمــالمجل ــــأصح كمصطلح الفعيؤخذ الركن املادي أساسا من القانون اجلنائي بصفة 

"Au sens original de l’acte prohibeة ــ". بدل أن يؤخذ أساسا من اإلطار التقين لإلدارة أو السلط
 .2التنفيذية

النفوذ الكبري لإلدارة يف التجرمي البيئي يؤدي إىل ظهوره يف شكل جمموعة من الضبط اإلداري يعاقب عليها  مث إن
مكانة من السلوكات اإلجرامية املنصوص عليها يف التشريع اجلنائي. علها يف نظر األشخاص أقل شأنا و . مما جي3جزائيا

بني قرار والئي ( و 03-30قانون  43ملوثة )املادة بحر مواد بني حظر رمي أو غمر يف ال االلتزامففرق كبري يف مدى 
 مثال مينع رمي النفايات يف مكان ما. 

ليس استقالال كليا ألنه يف حاجة ماسة ملؤهالهتا  ،لذلك فاحلل يكمن يف ضرورة استقالل القانون اجلنائي عن اإلدارة
يث يأخذ املبادرة يف حتديد عناصر الركن املادي بصفة لكن نتحدث عن استقالل نوعي حبالبشرية. و إمكانياهتا املادية و و 

اء اإلدارة يف تطبيق مع ترك فقط األمور التقنية لإلدارة. إضافة إىل ضرورة تدخل النيابة العامة بغض النظر عن أد ،أساسية

                                                           

"حيدد قرار رخصة استغالل املؤسسة املصنفة األحكام التقنية خاصة اليت من شأهنا عدمه.فالرتخيص الذي تعطيه اإلدارة حيدد بنسبة كبرية مدى وقوع الركن املادي من  -* 
 048-36املرسوم التنفيذي  من 20تطرحها املؤسسة املصنفة يف البيئة وختفيفها أو إزالتها " املادة  واألخطار اليتالوقاية من التلوث واألضرار 

1- Michael G Faure. Op.cit. p146. 

2- François Tchoca Fanikoua. Op.cit. p 310. 

3 - Jérome lasserre Capdeville. Op.cit. p 27. 
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-36مرسوم تنفيذي  من 28كشف خمالفاهتا. فمثال إنشاء اللجنة الوالئية ملراقبة املنشآت املصنفة )املادة هذا الركن و 
التحري عن املخالفات البيئية ال جيب أن يكون هلا دور حصري يف ذلك. فال بد من ( املوكلة هلا مهمة تفتيش و 048

ساعدة من هذه تدخل النيابة العامة يف حالة حدوث سلوكات حمضورة أو االمتناع عن قيام بالتزامات قانونية مع طلب امل
 تكييفها القانوين.اجلرمية بدقة و اللجنة ألجل ضبط وحتديد 

 ثانيا: إشكالية التراخيص اإلدارية.

احلكمة من الرتخيص هي متكني سلطة الضبط اإلداري من التدخل املسبق يف األنشطة امللوثة الختاذ االحتياطات  
الصيد هلا من ترخيص و  يف مجيع جماالت البيئة تقريبا، فممارسة األحباث األثرية البداإلداري جند الرتخيص . و 1الالزمة

كذلك استغالل منشأة مصنفة أو مؤسسات هلا تأثري ملائية البد له أيضا من ترخيص، و استغالل املوارد اوالصيد البحري و 
 املواد اخلطرة بكافة أشكاهلا.أو التعامل مع النفايات و  ،على البيئة

ت قانونية وقوع اجلرائم البيئية، فإنه يطرح إشكاالاحلد من رتخيص يف الوقاية و ويف مقابل الدور املهم الذي يلعبه ال
خيص من طرف وزير مثل الرت  ،أفعال حمظورة قانونابيح الرتاخيص اليت تهناك التطبيق اجليد له. فمهمة حدت من فعاليته و 

لبلدي الرتخيص من طرف رئيس اجمللس الشعيب ا(، و 03-30قانون  10لبحر )املادة الرتميد يف االبيئة بالصب والغمر و 
ميكن أن تسمح تدابري خاصة توافق وأيضا ( ، 02-84قانون  24بتفريغ األوساخ و الردوم يف األمالك الغابية )املادة 

مرسوم 23عليها السلطة املؤهلة بنقل بعض املواد اخلطرة بغض النظر عن التعليمات الواردة يف املرسوم املنظم هلا )املادة 
على النشاطات املتصلة باملواد  املتعلق بقواعد األمن اليت تطبق 2330رب ديسم 30املؤرخ يف  410-30تنفيذي 

املنتوجات الكيميائية(. فمثل هذه األمثلة اليت تتكرر كثرية يف النصوص التجرميية البيئية صحيح أهنا تطبيق لنص املادة و 
 من قانون العقوبات )ال جرمية إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون(.  04

بنصوص فضفاضة ميكن التالعب هبا. فعبارة مطلقة و  ورةبصيأيت ن ال جيب أن يكون هذا النوع من الرتاخيص لك
ريها من طرف اإلدارة بشكل واسع وتعطي ردوم" ميكن تفسلسلطة املؤهلة" أو كلمة "أوساخ و "تدابري خاصة توافق عليها ا

 .اليت ميكن أن تسبب كوارث ال ميكن تداركها فيما بعد ،اخيصالسلطة التقديرية الواسعة يف إعطاء هذه الرت هلا احلرية و 
أن أفواجا من أمراء  ،حول إبادة طائر احلبار بالصحراء اجلزائرية 21/32/2334فقد أورد تقرير بيومية اخلرب بتاريخ 

يعد هذا خرقا صارخ للقانون و  .31-36من األمر  0اخلليج يقومون باصطياد هذا النوع من الطيور احملمي مبوجب املادة 
تشرتط التعامل مع وكالة سياحية مؤهلة  37-34من قانون  06إضافة إىل وضعهم غري القانوين أصال حبيث أن املادة 

                                                           

 .003ص  مرجع سابق. امساعيل جنم الدين زنكه. - 1
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لكن هؤالء الصيادين  .وثيقة تأمنيحصوله على رخصة صيد وإجازة صيد و وضرورة  ،لذلك بالنسبة للصياد األجنيب
 املسؤولني.فهم بالشخصيات و على معار  ونمدتحسب اجلريدة يع

وهذا  ،قرارات إدارية وتراخيصخرى احلظر يكون بواسطة التشريع واإلباحة تكون بواسطة تنظيمات و مث من جهة أ
لوزير لكن يسمح لالرتميد يف البحر اإلقليمي و ا. فالقانون مينع عمليات الغمر و يضعف نوعا ما من مصداقية اإلباحة هن

اخيص الواقعة على لذلك البد من وضع شروط قانونية تقيد حرية اإلدارة يف منح الرت  ك.املكلف بإعطاء ترخيص بذل
من خالهلا. مث البد أن خيضع هذا النوع من  التنفيذيةجعلها يف إطار حمدد ميكن مساءلة السلطة و  حمظورةأفعال 

 معاقبة املستفيد منهتسمح بإلغاء هذا الرتخيص و داري حبيث رقابة القضاء اإل اجلزائية،و خيص للرقابة القضائية اإلدارية الرتا
معاقبة اجلاين حىت يف وجود ترخيص إداري ي يقوم بتحريك الدعوى العمومية و القضاء اجلنائيف حالة ارتكابه جرمية بيئية. و 

 مادام الركن املادي قائم يف ذاته.

أي أن  بيئية،ومن وجهة نظر أخرى ال جيب أن يكون الرتخيص اإلداري مبثابة تصريح أو إجازة بارتكاب جرائم 
عطى يفعل ما يشاء. ألن األصل يف الرتخيص أنه ي ومن مثالشخص يتوقف التزامه القانوين جملرد حصوله على الرتخيص 

ويث يشكل خطر حقيقي على يص بدون أثر قانوين. فكون التليف حالة انتفاءها يصبح الرتخبعد توفر الشروط القانونية و 
لو كان حتت ويعاقب عليه حىت و  ،اإلداري يف حالة تسببه يف ذلك لالرتباطالصحة اإلنسانية جيب أن يوضع حد احلياة و 

 .2البيئية هو إعطاء الرتاخيص اليت تسمح بالتلوث االعتداءات. فاألخطر من 1غطاء الرتخيص اإلداري

ختص فرض عقوبات إدارية تصدي و منح املشرع صالحيات لإلدارة من أجل ال يف أيضااشكالية الرتاخيص  وتظهر    
جيد القاضي نفسه يف يف هذه الظروف بالتايل ، و زائيةاملسؤولية اجلمعرفة تظهر على أهنا سابقة على عدم قانونية الرتاخيص 

ا نائي بيئي على أنه قانون جنائي إداري كما هو احلال يف فرنسفنصبح هنا نتعامل مع قانون ج نوعا ما.موقع مرتاجع 
يتصدى هلا  زائيفالقاضي اجل ،بينما األجدر أنه يف حال عرض قضية تتعلق باستغالل منشأة دون ترخيص مثال .3حاليا

ل، فالقاضي إصدار عقوباته. مث من جهة أخرى يف نفس املثام تدخل اإلدارة يف هذه املسألة و دون انتظار تدخل أو عد
بتربئة املتهم. ويتعرض للقضية حبيث ميكنه إصدار عقوبات إدارية  زائياإلداري ليس ملزما باحلكم الصادر عن القاضي اجل

  .4يف حال ثبوهتا

                                                           

1- Maryes Grand bois. Le droit pénal de l’environnement. Op.cit.  

2- Maria Ylonen. op.cit. 

3- Toumani Diallo. op.cit. p 214. 

4 -Saad Moummi. op.cit. p 282. 
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عليها من يف حالة تواطؤ اإلدارة مع املتعاملني االقتصاديني، سواء بالتأثري  ويف هذه العالقة هالوجه األخر السليب و 
 عتباراتلالهذا األمر وارد جدا يف ظل إعطاء األولوية . و *شروط غري كافية حلماية البيئة فعالبوضع معايري و  طرفهم أو

 البيئية خاصة يف الدول النامية مثل اجلزائر. عتباراتاالالتنموية على حساب 

يف بعض األحيان مما صعوبة احلصول عليه علقة بالرتخيص اإلداري تعقيدات و من اإلشكاالت القانونية أيضا املتو 
هذا ما يفسر أن غالبية مضرة بالبيئة دون احلصول عليه. و القيام بأنشطة يد من األشخاص إىل التخلي عنه، و يضطر العد

اجلرائم املتعلقة باملنشآت املصنفة تنحصر يف استغالل منشأة دون ترخيص. فطول مدة احلصول على الرتخيص قد جيعل 
 االنطالق أو ،ذلكمسؤول املؤسسة يتخلى عن 

يف االستغالل دون إكمال إجراءات احلصول. فمثال مدة احلصول على مقرر باملوافقة املسبقة إلنشاء مؤسسة مصنفة  
أشهر  0يكون يف أجل  االستغالل(. مث تسليم رخصة 048-36مرسوم تنفيذي  6أشهر )املادة  0يكون يف أجل 

ذا كانت املدة األوىل معقولة نظرا إلجراءات دراسة موجز التأثري على البيئة . فإنفس املادةيف  أخرى بعد هناية أشغال البناء
تعطل مصاحل املتعامل تعترب طويلة نوعا ما و  اإلنشاء(أشهر بعد إمتام أشغال  0إال أن املدة الثانية ) ،أو التحقيق العمومي

 . االقتصادي

هو احلال بالنسبة  عليها، كماكما أن هناك تراخيص  م ينص املشرع أصال على مدة دراسة طلبات احلصول 
هو ما جيعل مدة احلصول عليه غري و  ،(230-38للمؤسسات تربية فصائل احليوانات الغري األليفة )مرسوم تنفيذي 

يث تتطلب إجراءات إدارية طويلة ووثائق حمدد. مث إن طريقة احلصول على الرتخيص معقدة يف كثري من األحيان حب
مكاتب خاصة تتقاضى مبالغ معتربة. فاحلصول ت يف معظمها تتم لدى خمابر و هي مكلفة أيضا ألن الدراسا. و *متعددة

 1شروط حيتاج كل شرط وحده ملف إداري كامل )املواد  03على الرتخيص باستغالل منشأة مصنفة يستلزم أكثر من 
امللفات هذه يف ظل البريوقراطية اليت متتاز هبا اإلدارة اجلزائرية فإن مجع كل (، و 048-36التنفيذي من املرسوم  4و 8و
 يستغرق الكثري من الوقت.قيق هذه الشروط يعد أمرا شاقا و حتو 

                                                           

تعترب كل صب أو غمر أو ترميد ملواد مضرة بالوسط  ،يف إطار التنمية املستدامة ماية البيئةاملتعلق حب 2330جويلية  04املؤرخ يف  03-30من قانون  12مثال، املادة  -*
اجلنائي هنا هو التصدي هلذا الفعل يف حال  ودور القاضي بالبيئة،تصبح فعال مشروعا يف حال احلصول على ترخيص من الوزير املكلف قد البحري جرمية يعاقب عليها، لكن 

 حدوث خطر أو إضرار بالبيئة البحرية.

سنوات.  03عية الصيادين كما أهنا جتدد كل شروط منها ضرورة اإلخنراط يف مج وهي تستلزمملمارسة الصيد جيب احلصول على رخصة الصيد  37-34فحسب قانون  - *
 يبيةخيضع لفرتة تدر  والبد أنالبد من وثيقة تأمني لتغطية احلوادث اليت ميكن أن تقع بسببه.  جتديدها. مثمث البد من احلصول على إجازة صيد صاحلة ملدة سنة فقط جيب 

 تنظمها إدارة الصيد للحصول على شهادة تؤهله حليازة رخصة الصيد.
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 ،الصعوبات اليت تواجه احلصول على أنواع من الرتاخيص ضرورة جلبه من الوزارة املكلفة بذلكمن بني التعقيدات و و 
حيتاج إىل وقت يف ظل انشغال الوزارات بأمور عديدة جدا. فمثال ممارسة نشاط مجع النفايات هذا األمر صعب و و 

ىل ترخيص وزاري. فاتباع إالقائمة مستمرة حتتاج ملستعملة أو نقل املواد اخلطرة و اخلاصة أو إنشاء وحدة معاجلة الزيوت ا
ال  ،املؤهالت الالزمة ملنحهاديريات الفرعية على اإلمكانيات و توفر املالنظام املركزي يف منح مثل هذه الرتاخيص يف ظل 

 الصناعي من طرف اخلواص.اصة مع تزايد النشاط االقتصادي و مربر له يف الوقت الراهن خ

على اإلدارة العمل اإلشكاليات اليت تواجه احلصول على الرخص اإلدارية اليت جيب إذن هذه مناذج من الصعوبات و 
بالتايل سيصعب مراقبة و  ،حىت ال تعطي الفرصة لألشخاص ألجل التهرب من احلصول عليها ،تذليلهاصها و على تقلي

ذلك تشريعيا و  ،نشاطهم فيما بعد. أما فيما خيص سلطة اإلدارة يف منح الرتخيص فالبد من مراقبة أداءها يف هذا اجملال
من طرف النيابة العامة  أكثر صرامة البد من رقابةعن طريق النص على الشروط اليت متنح مبوجبها الرتخيص. كما 

صة إذا كان على مستوى من خا قائم،حىت يف ظل وجود الرتخيص مادام الركن املادي للجرمية البيئية  زائيالقاضي اجلو 
بيئية. ثبت أهنا تغطي على جرائم  وهنا البد من جترمي املسؤول اإلداري عن منح الرتاخيص إذا درجة من اخلطورة.الضرر و 

 بل ميكن اعتبار هذا املسؤول شريك للفاعل األصلي يف ارتكاب اجلرمية.

  .البيئية القضائي مع الركن المادي للجريمةتعامل الضبط  تإشكاال:المطلب الثاني

                    أوال: نقص تأهيل الضبطية القضائية في الكشف عن الركن المادي.

 .الكشف عنه من طرف الضبطية القضائيةد إىل إجراءات التحري واملتابعة و تاملادي متإن إشكاليات التعامل مع الركن 
استعمال املصطلحات التعامل مع نصوص تتسم بالتعقيد والتشعب والعمومية و فأول صعوبة تواجه رجال التحري هي 

النتيجة أمام مرأى  اإلجرامي أولوك فقد حيدث يف كثري من األحيان الس .1التقنية، مما جيعله يف وضعية عدم العلم بالقانون
 دون أن يعلموا أنه فعل جمرم بيئيا. فهم معتادون على التعامل مع القضائية العامة )الشرطة، الدرك( من رجال الضبطية

على األنواع  العتداءاو  شعةاملاملواد اجلرائم التقليدية مثل السرقة والقتل واملخدرات، وليس مع النفايات اخلاصة اخلطرة و 
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 الركن المادي للجريمة البيئية إشكاالت تطبيق                                                   الفصل الثالث
 

143 
 

السلوكات وخمتلف العناصر اليت تشملها و  ،التدريب يف جمال البيئةالسبب يف ذلك إىل نقص التأهيل و  يرجع. و 1احملمية
 عليها. االعتداءاحملظورة قانونا اليت تسبب 

أعطاها  حيث. كل حسب اختصاصهويف ظل هذه الوضعية تزداد أمهية الضبطية القضائية اخلاصة يف جمال البيئة  
شرطة منها  .الكشف عن اجلرائم املرتكبة يف ذلك اجملالالتحري و مهام حمددة حىت تستطيع القانون صالحيات خاصة و 

. لذلك فالرهان وغريهامفتشو املصاحل اإلدارية املعنية بالبيئة املياه وحراس الشواطئ وحراس الغابات وشرطة العمران و 
تأهيلها على خمتلف النصوص التجرميية يف ائية اخلاصة اليت ميكن تدريبها و القضاألكرب هو على هذا النوع من الضبطية 

كيفيات و  ،االعتداءاتخمتلف األضرار اليت ميكن أن تسببها هذه ها على السلوكات اجملرمة بيئيا و إطالعو  ،جمال ختصصها
قضائية اخلاصة، جيعل أمر تفعيل فاملسؤولية الكربى اليت تقع على عاتق الضبطية ال صعوبة املهمة.الكشف عنها رغم 

مهامها ضرورة ملحة وذلك بتغطية النقائص اليت تعاين منها خاصة يف جمال التكوين والتدريب املستمر وعلى أعلى 
 مستوى.

 البيئي الضرر واكتشافانتهاء الفاعل من نشاطه اإلجرامي فمسألة اإلثبات يف جمال البيئة أمر يف غاية الصعوبة، و 
يؤدي برجال الضبطية القضائية يف كثري من األحيان لتخلي عن متابعة مثل  ممايصعب إقامة العالقة السببية  ،فيما بعد

  .حتديد مرتكبها جتد الضبطية القضائية ناشطة فيهاة اليت يسهل فيها إقامة الدليل و هذه القضايا. لذلك فإن القضايا البيئي
ألن  ،2محاية البيئة نشطة يف هذا اجملاللعمران، حيث أن شرطة العمران و باكما هو احلال يف مسألة املخالفات املتعلقة 

 العقار ثابت وميكن حتديد صاحبه.

، فهي تتكون من ف وحدات اخلاصة للضبطية القضائيةومن بني اإلشكاالت اليت تطرح أيضا غياب التنسيق بني خمتل
بصفة مستقلة عن باقي  كشف الركن املاديعدد كثري من اهليئات حسب كل عنصر بيئي. لكن تقوم بنشاطها يف  

الضرر البيئي. فتحديد مهام كل ضبطية قضائية قانونا ال يعين عدم تماشى مع خصوصية البيئة و هو ما ال يالوحدات، و 
اإلعتداء على البيئة. فمثال من أجل التصدي الفعال للسلوكات ليس اختيار ، بل هو ضرورة ملحة و بينهافيما التنسيق 
الصحة  ومفتشوالبيئة وشرطة السواحل  شوتمفبل  ،املياه وحدها الضبطية التابعة إلدارةويث املياه ال ختص جرمية تل

خري مثال يف جمال التنسيق خالل عمليات التفتيش إنشاء . و معنيون أيضا، وذلك عرب تبادل املعلومات واخلربات غريهاو 
                                                           

 ،قضية 000قضية جزائية تصدرهتا قضايا املساس باألشخاص  182عاجلت  2300خالل شهر أكتوبر مثال ففي حصيلة لنشاطات الضبطية القضائية ألمن والية باتنة  - 1
. www.algeriepolice.dzالبيئة.اجلها مصاحل األمن يف غياب نوعي لقضايا هذا مثال عن طبيعة األنشطة اليت تعو قضية.  207قضايا املساس باملمتلكات  وتلتها

 .23/30/2304تاريخ االطالع:
تقرير  0230مت إجناز  بالعمران. كما ماسة 0664ومتعلقة بالبيئة  0486منها  خمالفة، 0613مثال سجلت مصاحل شرطة العمران  2300فخالل شهر فيفري سنة  - 2

 .23/30/2304. تاريخ االطالعwww.algeriepolice.dzأرسل إىل املصاحل املختصة. 
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قطاع مبا فيهم ممثلني عن اجمللس  04تتكون من ممثلي و  ،يرأسها الوايلاللجنة الوالئية ملراقبة املؤسسات املصنفة اليت 
(. فقيام هذه 048-36من مرسوم تنفيذي  24خرباء )املادة وكاالت متخصصة و املديريات الفرعية و يب البلدي و الشع

بالتايل ؤسسات، و ميكن أن تنتهكها هذه املاللجنة بعمليات التفتيش للمنشأة حتما سيمس مجيع اجلوانب البيئية اليت 
 .األضرار البيئية كل حسب اختصاصهو احملظورة تكون فعالية أكرب لنشاطها يف اكتشاف السلوكات 

ضرورة إنشاء جهاز أو هيئة وطنية  ،الشراكة بني وحدات الضبطية القضائية يف هذا اجملالمن أجل تفعيل التنسيق و و 
، ني خمتلف وحدات الضبطية القضائيةوحدة خاصة باجلرائم البيئية تعمل على التنسيق ب تضممتخصصة يف محاية البيئة 

.  ففي أمريكا مثال مت إنشاء الوكالة األمريكية حلماية البيئة 1هذه ميزة حتتاج إليها محاية البيئة أكثر من أي جمال آخرو 
       تقوم بتحضري امللفات قني للشرطة اجلنائية، و سا من حمقكون أساتت اليتجرائم البيئية للوحدة  تضم حيث ،0482سنة 

أدى إىل ارتفاع نسبة املتابعة  الذي الشيء ،كما تدافع على فرض عقوبات صارمة  اإلشراف على املتابعة اجلزائيةو 
 03ما جمموعه مؤسسة بارتكاب جرائم بيئية و  13 إدانة أكثر من مت 0486و 0480القضائية. فخالل الفرتة ما بني 

 .2غرامات جزائية دوالرومليون سنوات حبس 

 .نقص معدات الكشف عن الركن المادي لدى الضبطية القضائية ثانيا:

كذلك اجلهات اإلدارية ذات الصلة من ضعف يف اإلمكانيات املتوفرة لديها لكي األجهزة املعنية حبماية البيئة و تعاين 
ذه عناصر الركن املادي هلعملية معقدة وليس من السهل الكشف عن ال. فتصبح 3تتمكن من القيام باملهام املوكلة هلا

 .4اجلرائم يف غياب الضرر البيئي أو عدم الكشف عنها أثناء ارتكاب الفعل

يستلزم إجراء  مما، تنحصر يف خمالفة املعايري والنسب املقررة والتدابري الوقائية قانوناالبيئة فإذا كان أغلب اجلرائم 
. فالتأكد من وجود مواد ملوثة يف املصبات 5إثبات وقوع الركن املاديو ربية للوقوف على النتائج خمحتاليل ت و قياسا

حتليل عينات من هذه املياه يف خمتربات متخصصة ألجل التحديد  يستلزم ،الصناعية أكثر من النسب احملددة قانونا
فال ميكن بأي حال من األحوال قيام الضبطية  جتاوز أم ال.من مث التأكد من حدوث و  ،الدقيق لنسب تواجد هذه املواد

                                                           

1- Marys Grand bois. Op.cit. p 80. 

2- Ibid. p 80.  
 .031ص رائف حممد لبيت. مرجع سابق. - 3

4 - Amissi Melchiade Manira. La responsabilité pénale dès sociétés canadienne pour lés crimes contre 

l’environnement survenu à l’étranger. Op.cit. p 64. 
 .000رجع سابق.صمرائف حممد لبيت.  - 5
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بالوسائل واملعدات الضرورية لكشف اجلرمية. فحراس الغابات مثال الذين  االستعانةالقضائية مبهامها يف جمال البيئة دون 
إمساك اجلناة حقة و جلزائر، يصعب عليهم ذلك مالمينع عليهم محل السالح حاليا نتيجة األوضاع األمنية اليت مرت هبا ا

، وانتظار تدخل ومساعدة وحدات الدرك أو الشرطة مما حيد من فعالية ضبط على املمتلكات الغابية باالعتداءمتلبسني 
 مثل هذه اجلرائم.

معدات القياس اليت تقيس نسب التلوث، أو املختربات سواء املتنقلة يف األجهزة و  والوسائل خاصةاإلمكانيات تتمثل و 
قد تكون هذه املختربات إما تابعة للضبطية القضائية أو . و 1حتديد نسب تواجد املوادة اليت تقوم بعملية التحليل و ابتأو الث
ألجل تسهيل مهمة رجال التحري يف املراقبة يفرض القانون على أصحاب ات خاصة معتمدة من طرف الدولة. و خمترب 

الدورية املنشآت املصنفة اليت تصدر انبعاثات غازية أو تطرح مصبات صناعية أن متسك سجل تدون فيه نتائج التحاليل 
ا التحجج ال ميكن هن(. و 008-36من مرسوم تنفيذي 02و 00حتت تصرف مصاحل املراقبة املؤهلة )املواد  توضع

أخذ العينات اليت هم حباجة إليها، مع التزام على كافة املعلومات و  االطالعبط بالسر املهين فالقانون خيول ألعوان الض
 .2هؤالء األعوان باحملافظة على األسرار اليت يتوصلون إليها

الوسائل ثل هذه األجهزة و زمها شراء مأما املشكلة األخرى اليت تطرح على مستوى املعدات فهي التكلفة اليت يستل
القياسات حاليل و أيضا التكلفة اليت تتطلبها إجراء الت. و 3سواء بالنسبة لصاحب املؤسسة أو وحدات الضبط القضائي

خاصة جرمية ر الركن املادي يف هذه املسائل و هو ما يضعف أداء عمل الضبطية القضائية يف كشف عناصلدى املخابر. و 
التحري وكشف عناصر الركن املادي للجرمية فمسألة توفري الوسائل واملعدات للضبطية القضائية يف جمال  لذلك التلوث.

األمنية. إضافة  الظروفأو السر املهين أو  البيئة أمر ال مفر منه، وال ميكن التحجج بارتفاع التكلفة املالية هلذه الوسائل
يف استعمال واستخدام هذه الوسائل عرب دورات تكوينية وتربصات  إىل ذلك ال بد من تكوين أعوان الضبطية القضائية

 يشرف عليها خرباء.

 .الضبط القضائي بدلإجراءات الضبط اإلداري  استخدامثالثا: 

خيتلفان من ، إال أهنما واآلدابهي حتقيق النظام العام القضائي يشرتكان يف الغاية نفسها و إذا كان الضبط اإلداري و 
بينما  ،اإلدارة العمومية بصفة عامةعون املادي. فمن ناحية املعيار العضوي يقوم بالضبط اإلداري العضوي و حيث املعيار 

                                                           

 .031رجع سابق. ص مرائف حممد لبيت.  - 1
 .83أمني مصطفى حممد. مرجع سابق. ص  - 2

3 - Michel Prieur. Op.cit. p 870. 
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من ناحية املعيار . و أعوان الضبطية القضائية العامة تلك هذه الصفةمي الذياإلدارة  إضافة لعونالضبط القضائي يقوم به 
املتمثل يف القضائي  الضبطختتلف عن أدوات  ،الرتخيصو  اإللزاماحلظر و املتمثل يف املادي فأدوات الضبط اإلداري 

حىت من خص املذنب لدى النيابة العامة. و متابعة الشوفق قانون اإلجراءات اجلزائية و وإثبات عناصر الركن املادي التحري 
اجلزاءات اإلدارية )اإلنذار أو بني اجلنائي و  يصدرها القاضية اليت خالل اجلزاءات فاألمر جد خمتلف بني اجلزاءات الردعي

 التوقيف املؤقت أو سحب الرخصة( اليت تصدرها اإلدارة املختصة.

، فإهنا كثري ما تلجأ إىل أدوات الكشف عن وقوع الركن املاديبة و ملا كانت اإلدارة البيئية هلا اليد الطويلة يف مراقو 
املشكلة هنا أن النتيجة إىل الضبط القضائي كحل أخري. و أ مث يف األخري قد تلج ،الضبط اإلداري خاصة يف بداية األمر

حل اليت انظرا للمصهة أخرى فإن األشخاص يف الغالب و من ج إنتاج آثارها طول هذه املدة. و اإلجرامية قد تستمر يف
فإن إجراءات الضبط اإلداري ال تردعهم بنفس قيمة  البيئية،حيققوهنا من جراء النشاط رغم خمالفته للنصوص القانونية 

. لكن 1اإلجراءات الضبط القضائي. مما يفسر استمرارهم يف ارتكاب الركن املادي رغم تطبيق إجراءات الضبط اإلداري
دي ، وبعد إثبات الركن املاع املخالفة على أساس جرمية بيئيةلو يتم اللجوء إىل إجراءات الضبط القضائي بالتعامل م

سيضطر بالتأكيد غري، و تفإن الوضع حتما سي ،لجاين التهمةلحترير املخالفة توجه إىل وكيل اجلمهورية الذي بدوره يوجه و 
فالقيمة الردعية إلجراءات الضبط القضائي أكرب  اإلدارة.لألوامر  االمتثالو ة إىل املبادرة إلصالح األمور مرتكب اجلرمي

 بكثري من قيمة الضبط اإلداري.

الضبط اإلداري  لياتآباستخدام  على البيئة االعتداءاتراقبة مى احتكار اإلدارة لعملية الكشف و إنه من جهة أخر  مث
أي بعد استنفاذ كافة  .صر تدخله يف جوانب ضيقةحا إىل تراجع دور الضبط القضائي و يؤدي حتم ،بصفة واسعة

متأخر لغاية استكمال  دور الضبط القضائي دور هامشي و ح مما يؤدي يف األخري إىل أن يصب اإلداري، إجراءات الضبط
يف وقت كان على اإلدارة يف هذه املرحلة التحول إىل ضبطية قضائية ومتابعة القضية  .*كافة إجراءات الضبط اإلداري

 وفق إجراءات جزائية.

اليت ترتكبها هذه  وكاتالسلمن أكثر يعد أو اإلستغالل الغري مطابق للقوانني  دون رخصة، استغالل منشأة مصنفةف
أعطى األولوية آلليات الضبط ونة يف التعامل مع هذه اجلرائم و مر  بدىأيف بعض األحيان املشرع لكن  ،املؤسسات

                                                           

مديرية البيئة خالل سنوات  يتبني عدم امتثال صاحب املنشأة لإلعذارات املقدمة من طرف مفتشاليت سبق التعرض هلا، صنع منتجات التلحيم و ففي قضية شركة القلد  - 1
 تلويث البيئة. وارتكاب جنحة والتدابري الوقائيةعدم القيام باإلجراءات  واستمر يف ،2333و 48و 47و 41

تقوم اإلدارة  ، حيثمثال يتحدث عن حالة اكتشاف بواسطة التحاليل لعدم مطابقة القيم القانونية للمياه القذرة 00و 02و 03واد يف امل 234-34 التنفيذيفاملرسوم  - *
  بعة القضائية.وأخريا حتتفظ اإلدارة حبق املتا ،مث قد يتم سحب الرتخيص املمنوح مث قد يلجأ لغلق املؤسسة ،صاحب املؤسسة الختاذ التدابري الالزمة بإعذاراملكلفة 
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املتعلق بالتنظيم املطبق على  048-36املرسوم التنفيذي من  20املادة اإلداري رغم اعرتافه بأهنا أفعال جمرمة. فحسب 
ة يف أجل خيضع لتحديد يتم توجيه إعذار لصاحب املنشأة لتسوية الوضعي اكتشاف خمالفة ما حالةيف املنشآت املصنفة، 

أشهر إذا  م ميتثل صاحب املنشأة تسحب رخصة  6، مث بعد مرور ميتثل لذلك تعلق رخصة االستغالل إذا  ماإلدارة، و 
فكل  .عدة إعذارات لكل إعذار مدة زمنيةمتنح يف الواقع فإن اإلدارة غالبا ال تكتفي مبنح إعذار واحد بل و   االستغالل. 

 يإجراءات الضبط القضائي غري مؤكد يف الغالب. االستعانةإجراءات الضبط اإلداري هذه تتم ويف األخري يبقى احتمال 

فإنه يف  ،اجتماعيةمفهوم من قبيل اعتبارات تنموية واقتصادية و رغم أن جلوء اإلدارة إىل هذه اإلجراءات يعد أمر و  
اخلطورة ما يستدعي التدخل مباشرة بإجراءات الضبط والسلوكات هلا من اجلسامة و  التجاوزاتعض األحيان تكون هذه ب

إحالتها مباشرة على النيابة العامة. لذا فإن دور الضبط القضائي مهم يف بعض احلاالت وحترير املخالفة و  القضائي
 جسيمة.  قائم وينتج أضراراجيوز ذلك مادام الركن املادي للجرمية و  االستعجالية

هي اليت جيب أن حتدد نوع التدخل إذا كان يستدعي فقط إجراءات الضبط اإلداري مع  السلوكات والنتائجفطبيعة 
حالة إمستعجل ويستدعي خطري و أو أن األمر  اجلرم.اللجوء يف األخري إىل الضبط القضائي يف حال تعنت مرتكب 

الذي . كما يربز هنا الدور املهم لرجال الضبط القضائي العام كيل اجلمهورية عرب الضبط القضائيالقضية مباشرة إىل و 
التصدي للسلوكات اإلجرامية البيئية حىت يف حال قيام اإلدارة بإجراءات الضبط اإلداري يرتتب عليهم أخذ املبادرة و 

 املوكلة هلا.

                                                                             .البيئية مع الركن المادي للجريمة زائيتعامل القاضي الج تإشكاال الثالث:المطلب 

من جهة، ونقص تأهيله يف هذا اجلانب من جهة أخرى، قد  زائيقلة القضايا البيئية اليت تعرض على القاضي اجل لعل   
فهذا الوضع يؤدي حتما إىل نقص  سامهت بشكل سليب يف أداء وتفعيل الركن املادي للجرمية البيئية من اجلانب القضائي.

ة، ومن مث تسليط يف خربة القاضي اجلزائي مما قد يؤدي به إىل صعوبة إثبات عناصر الركن املادي والتكييف القانوين للجرمي
 العقوبة املستحقة. 

 .محاكمال لدىقلة القضايا الجزائية البيئية المطروحة تأثير أوال: 

مقارنة مبا حيدث يوميا من انتهاكات مستمرة  ،ئية املتعلقة بالبيئة ضعيف جدازاكمالحظة عامة فإن عدد القضايا اجل
بها أيضا املخالفات املتعددة اليت ترتك، و منهااليت تعاين اجلزائر  النفاياتمشكلة يف مقدمتها ، و للنصوص التجرميية البيئية

عن حوادث خمتلفة تتعلق تطالعنا وسائل اإلعالم التلوث. فال يكاد مير يوم إال و  يف مقدمتهااملؤسسات االقتصادية يوميا و 
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نة باجلرائم نسبة ضئيلة جدا مقار يف مقابل ذلك تشكل القضايا البيئية يف أروقة احملاكم التلوث يف كافة ربوع الوطن. و ب
 .1اهرةظاألمر هنا ال خيص اجلزائر وحدها فقط فحىت الدول املتقدمة تعاين من هذه الالتقليدية األخرى. و 

النيابة العامة بالدرجة إىل ضعف أداء الضبطية القضائية و يرجع السبب يف قلة القضايا البيئية يف املسائل اجلزائية و 
يرجع ادي للجرمية البيئية خلصوصيته. و وامل مت ذكرها سابقا لعل أمهها صعوبة التعامل مع الركن املاألوىل، نظرا لعدة ع

    الذي يؤثر بشكل كبري يف هذا التوجه. فضعف وقلة أداء اجملتمع املدين  االقتصاديو للعامل اإلجتماعي  أيضا األمر
، ال والتأسس كطرف مدينوعلى رأسها اجلمعيات البيئية يف التبليغ عن السلوكات اإلجرامية واألضرار البيئية احلاصلة، 

يظهر دوره جليا يف هذه املشكلة من  االجتماعي. فالعامل وإثباهتا يف كشف مثل هذه اجلرائم زائياجل يضاالق ساعدهي
ليت ا ،األكرب على النيابة العامة العبءاليت ترتكب. لذلك يقع  داءاتاالعتخالل غياب احلس والوعي البيئي خبطورة 

 تقدميها للقضاء من أجل البت فيهاو  ،جدية يف مواجهة هذه اجلرائمالبد هلا من مضاعفة اجلهود والعمل بأكثر صرامة و 
 وإصدار العقوبات املستحقة.

أهنا سامهت بشكل غري مباشر يف تعزيز وجهة  ،البيئة األحكام اجلزائية يف جمالالنتائج العكسية لقلة القضايا و  ومن
لذلك خمالفات بسيطة تأيت يف أسفل هرم اجلرائم. جمرد بأن السلوكات اجملرمة جتاه البيئة ال تعدو أن تكون  ،النظر السائدة

أحاكم جزائية متعلقة ع يسموما دام اجملتمع ال يرى و الالزم وال يضعها يف سلم أولوياته.  االهتمامفإن القضاء ال يوليها 
فالبد  ،2على البيئة سيظل سائدا االعتداءاجتاه  االجتماعي، فإن هذا التوجه اجلناةإصدار عقوبات رادعة يف حق بالبيئة و 

أي رغم قلة القضايا البيئية املعروضة أمامه  ،وهذا هو دور القاضي اجلزائي هنا من قوة اإلقناع إىل إقناع القوة. االنتقالمن 
املكانة احلقيقية للبيئة بأهنا القاضي لك حني يدرك ذو  ،إال أنه جيب عليه إعطائها أولوية أكرب والتعامل معها بصرامة أشد

اجيايب يف  ذه األحكام تأثريحىت تكون هل .على هذه القيمة سلوك يستحق املعاقبة عليه بشدة االعتداءوأن  ،قيمة أساسية
 ردع وتغيري وجهة نظر األشخاص جتاه محاية البيئة.

ودراية كافية كما هو احلال يف اجلرائم قلة القضايا البيئية املعروض على القاضي اجلزائي  م متكن له من اكتساب خربة و 
التعرض هلا بشكل التقليدية كقضايا املخدرات مثال، حيث أصبح يتعامل مع هذه القضايا حبنكة وخربة واسعة نتيجة 

                                                           

جمتمعة ال ميثل إال  (Destructions. Dégradation) والتدهور البيئية بالتدمري قفإن نسبة اجلنح املتعل 2302فحسب إحصائيات وزارة العدل الفرنسية لسنة  - 1
                                                               .22/30/2304 تاريخ االطالع .www.justice.gouv.frمع العلم أن هذه اجلنح ال تتعلق كلها بالبيئة بل جزء فقط منها. .من جمموع اجلرائم كلها 4.4%

 
يف جمال التلوث  00يف جمال النفايات و 27حكم هنائي فقط يف جمال املنشآت املصنفة و 036ما مجوعه  2332سجلت إحصائيات وزارة العدل الفرنسية لسنة  كما-2

 (.(Jérome Lasserre Capdeville.op.cit.p 60 البحري يف كافة اإلقليم الفرنسي
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، شكل حتدي كبري الركن املاديمستمرة. أما يف جمال البيئة فنقص القضايا املعروضة يضاف إليها صعوبة وخصوصية 
 للقاضي اجلزائي يف التكييف القانوين الصحيح للركن املادي ومن مث رصد العقوبة املستحقة.

قواعد احليازة والتسبب يف تلوث جوي عرضت على حمكمة ففي قضية تتعلق جبنحيت حيازة حيوان داجن دون احرتام 
. حيث وجهة النيابة العامة للمتهم صاحب مؤسسة لرتبية الدواجن هاتني التهمتني طبقا للمواد بوقاعة

. حيث أن املدعي املدين وهو جار املتهم اشتكى من انبعاث رائحة كريهة من 03-30من قانون  82،84،81،86
برتبية الدجاج وقد سبب له ذلك وضع خطري على صحة عائلته. وحيث أن املتهم صرح أنه يقوم مكان تربية الدجاج، 
م حبيازة وتربية الدجاج دون على ملف القضية ثبت هلا أن املتهم قا االطالعحيث أن احملكمة بعد وبيعه دون رخصة. و 

وعوقب  03-30من قانون  82قا للمادة ، ومتت ادانته جبنحة حيازة حيوان داجن دون احرتام قواعد احليازة طبرخصة
من قانون  4الوارد يف املادة  فقد اعتربت احملكمة طبقا للتعريفدج. أما جنحة التلويث اجلوي  01333بغرامة نافذة 

الغازية، أن أركان اجلرمية غري قائمة وأن هذه  لالنبعاثاتاملنظم  008-36من املرسوم التنفيذي  0و 2واملواد  30-03
هلا قيم قصوى حمدد يف املرسوم وهو ما  م يتم حتديده، اضافة إىل أن املنشأة غري مصنفة يف ملحق املرسوم  اتاالنبعاث

 . لذلك فإن احملكمة برأت املتهم من جنحة التلويث اجلوي.36-008

 كمنشأة مصنفة حتت رقم  044-37وحسب تقديرنا فإن منشأة تربية وبيع الدجاج مذكورة يف املرسوم التنفيذي 
. وبالتايل كان األجدر معاقبة املتهم على احليواناتوهي تشرتط احلصول على رخصة أو تصريح حسب عدد  2020

 اعرتافيف ظل  03-30من قانون  032أساس جنحة استغالل منشأة مصنفة دون احلصول على رخصة طبقا للمادة 
احليازة، واليت هي يف األصل جنحة إساءة معاملة  املتهم بذلك. وليس ادانته جبنحة حيازة حيوان داجن دون احرتام قواعد

الدليل من من قانون البيئة. مث إنه يف غياب اإلثبات و  82وليس املادة  80يف املادة  حمبوس واملذكورةحيوان داجن أو 
ري ة العامة عن وجود سلوكات تؤدي إىل إساءة معاملة الدجاج من طرف املتهم فإن الركن املادي غخالل حمضر النياب

خيص جنحة التلويث اجلوي فإنه حسب املادة  فيماقائم يف قضية احلال وال ميكن حسب تقديرنا ادانته على ذلك. أما 
تنص على أن التلوث اجلوي يف مفهوم هذا القانون هو ادخال بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف  03-30من قانون  44

تحقق من وجود هذه الروائح من عدمها من طرف الضبطية القضائية اجلو ملواد من طبيعتها افراز روائح كريهة جدا. وال
 008-36ميكن أن يتم بواسطة حاسة الشم يف عني املكان. ومبا أن منشأة تربية الدواجن غري مذكورة يف املرسوم 
ة املنصوص السابق، فإن املتهم ال ميكن ادانته على هذا األساس وإمنا كان ميكن ذلك على أساس إفراز الروائح الكريه

إن ثبت ذلك. وبالتايل فجنحة التلويث اجلوي قد تصبح قائمة وال ميكن تربئة  03-30من قانون  44عليها يف املادة 
 .008-36املتهم تطبيقا للمرسوم 

                                                           

  - )حمكمة بوقاعة. قسم اجلنح. تاريخ احلكم 2302/03/01.رقم الفهرس 02/32378. رقم اجلدول 02/30712.
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فنالحظ من خالل حيثيات هذه القضية أن التكييف القانوين للركن املادي للجرمية البيئية ليس باألمر السهل على 
القاضي اجلزائي يف ظل تعقيدات املسائل البيئية، اليت حتتاج إىل خربة أوسع وإملام أكرب باألمور التقنية من أجل إعطاء 

 تايل معاقبة املتهم على أساسه. الوصف القانوين الصحيح للسلوك اجملرم، وبال

أمر أكثر من ضروري وال ميكن  على رأسهم اإلدارة املختصةبأهل اإلختصاص يف هذا اجملال و  القاضيستعانة فإ لذلك
بتوضيح الرؤية جيدا للقاضي هلا هلا من التجربة يف التعامل مع هذه املسائل ما يسمح اإلدارة البيئة . ألن اإلستغناء عنه

، 1اجملتمع املدين الناشط يف جمال البيئة االستعانة باجلمعيات البيئية و إضافة إىل املوضوع.اللبس عن غموض و وإزالة ال
سواء كشاهد يف القضية أو كطرف مدين. فالبحث عن عقوبة فعالة للسلوكات ومكاتب اخلربات املتخصصة يف البيئة، 

فالقاضي مقيد مببدأ التفسري  .2تطبيق هذا الفرع اجلديد من القانوناإلجرامية البيئية حتتاج من القضاة إرادة الشراكة يف 
جوهر مبدأ الشرعية، لذلك البد من أن يستعني مبختصني يف خمتلف اجلنائي لكي يضمن حرية األفراد و الضيق للقانون 

 .3اجملاالت لفهم النص

 .لبيئيةللجريمة ا في التعامل مع الركن المادي زائيثانيا: نقص تأهيل القاضي الج

ذلك وصعوبات عدة، و  اشكاليات اأنواعهختلف يف التصدي للركن املادي للجرمية البيئية مب زائييواجه القاضي اجل
وأدوات  وسائلإلثباهتا  م يعتادوا على مثل هذه القضايا اليت حتتاج حيث  ،يف جمال البيئة قلة تكوين القضاةبسبب 
 .خاصة قانونية

متطور عرب ائي البيئي قانون ذو طابع تقين و هذه الصعوبة يكمن يف أن القانون اجلنكما رأينا سابقا فإن سبب و  
املواصفات التقنية واملعايري و  ،النفايات الواردة يف النصوص القانونيةمع قائمة طويلة جدا من املواد و  الزمن. فتعامل القاضي

هذا يؤدي إىل تكوين ضبابية لدى القاضي مما التصنيفات اليت تستعمل عادة مصطلحات علمية صعبة جدا للفهم. كل و 
                                                                                                     قد حيجبه عن إقامة الدليل.

                                                           

1 - Guy Canivet. Protection de l’environnement par le droit pénal  :  L’exigence de formation et de 

spécialisation des magistrats (doc-électronique). Paris. 2004. www.eufje.org/uploads 

2- Idem. 

3- Paul Chaumont. Op.cit. 
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البد من الرجوع إىل ، إذ 1كما أن وجه الصعوبة يكمن أيضا أن القانون اجلنائي مرتبط بالقانون الدويل ارتباطا وثيقا
اجلزائري غري معتاد على التعامل مع القانون الدويل   زائيالقاضي اجلو  .*الدولية إلجياد احللول القانونية الالزمة االتفاقيات

 منه يف ظل مبدأ إقليمية القانون اجلنائي. زائيكثريا خاصة يف اجلانب اجل

تقارير الضبطية هي نوعية احملاضر و  زائييواجهها القاضي اجلجند ايضا من بني الصعوبات القانونية اليت حيث 
ألننا أمام جرائم حتكمها عمليات  .2ستكشافتتسم بصعوبة اإل حيثال سيما املتأتية من اإلدارة املختصة و  ،القضائية

يف املقابل فإن . و من عدة أنشطة تسبب تلوث عنصر ما قد يتكون احملظورمعقدة ومركبة كجرمية التلوث مثال. فالسلوك 
بذلك فالقاضي يف هذه احلالة يصعب عليه إثبات و  .مية على فرتات من الزمناجر إسلوك واحد قد يتسبب يف عدة نتائج 

 عناصر الركن املادي.

مفر من الرتكيز على تكوين وتأهيل القضاة على أعلى مستوى يف جمال البيئة واجلرمية  إذن أمام هذه الصعوبات ال
    .ئيو بالقانون الدويل البيأتعلق األمر خبصائص عناصر البيئة املختلفة، أو باألمور التقنية واملعايري البيئية، سواء ، البيئية

القضائي للقاضي، فهي وسيلة كفيلة بتخصص القاضي يف جمال القانون  االختصاصبعث فكرة بأوال ذلك يتأتى و 
 االختصاصملاذا ال يعطى ويف هذا اجملال التصدي لإلشكاالت القانونية املختلفة. لكي يستطيع اإلملام و  ،اجلنائي البيئي

؟، نظر لإلمكانيات اخلاصة للتكوين يف  درجة اجلنحتصدي للجرائم البيئية من النوعي لألقطاب القضائية اجلزائية يف ال
 هذا اجملال.

ه نظرا حلداثة إال أن ،دريب يعد جزء من برنامج القضاءلتالتأهيل املستمر، فرغم أن او مث البد من الرتكيز على التدريب 
إذ أردنا فعال تكريس مزيد من الفعالية ، يف جمال البيئة أكثر من ضروريفيصبح التدريب  ،تطورها املستمراجلرمية البيئية و 

حماكم بيئية خاصة بضرورة إنشاء . بل هناك من رجال القانون من ينادي على املستوى القضائي احلماية اجلزائيةهلذا 
 الذي قد يتجسد يف املستقبل.ا مثلها مثل احملاكم اإلدارية و قائمة بذاهتو 

يف تفعيل الركن املادي للجرمية البيئية، عرب اثبات وقوع عناصره من عدمها مهم جدا  زائيإذن فدور القاضي اجل
هذا كفيل و  ،لسلوكات املضرة بالبيئةاوإعطائها التكييف القانوين الصحيح، ومن مث اصدار عقوبات مستحقة يف حق 

بصفة الكف عن إتيان السلوكات البيئية اجملرمة كنتيجة. فيفرتض و  نصوص التجرمييةالرتسيخ شيئا فشيئا فكرة احرتام ب
                                                           

1- Guy Canivet. Op.cit.  
 وتعديالهتا حول 0414 واتفاقية لندنحول جتارة األنواع احليوانية املهددة باالنقراض  0470فعلى سبيل املثال البد من التعامل مع اتفاقيات مثل اتفاقية واشنطن  - *

 ألن هذه االتفاقيات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنصوص التجرميية البيئية. األوزون.حول محاية طبقة  0487 واتفاقية فيناالتلوث البحري بالسفن 
2- Guy Canivet. Op.cit. 
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ال حيرتمونه إال يف حالة  %71و ،ال حترتمه يف كل الظروف %23و ،من األشخاص ال حترتم القانون متاما %1أن عامة 
 .1متابعة اجلرائم بصفة فعالة

نقول أن اإلشكاليات القانونية اليت تعرتي تطبيق الركن املادي للجرمية البيئية تنبع أساسا  الثالثالفصل  وكخامتة هلذا
وغموض تعريف دقيق  التجرمي ركزيةم. فمشكلة ة للجرميةالتقليدي تمن خصوصية جمال البيئة الذي خيتلف كثريا عن اجملاال

الشرعي له عالقة انونية فيما خيص حمل اجلرمية. ومبا أن الركن املعنوي و كلها تطرح إشكاالت ق  هلا.الطبيعة اخلاصة للبيئة و 
 مباشرة بتكوين الركن املادي فإشكاالهتا أيضا تعد جزء من إشكاالت الركن املادي.

صعوبة على البيئة و  االعتداءتعدد صور  أما بالنسبة لعناصر الركن املادي فإن إشكاالت السلوك اإلجرامي تتمثل يف 
فأهم اشكالية على مية اجر السلوك يف األصل ينتج عن فعل مباح. وبالنسبة للنتيجة اإلز اجلرمية املستمرة من الوقتية و متيي

يف  االعتمادتقلص بسبب  االعالقة السببية فدوره البيئية. أماات املسائل اإلطالق هي صعوبة اكتشافها نظرا لتعقيد
 البارزوأخريا صعوبة التعامل مع الركن املادي للجرمية البيئة يرجع لدور  اخلطر واجلرائم الشكلية.التجرمي البيئي على أساس 

وسائل ناصر الركن املادي نظرا لنقص ال. كما أن صعوبة اثبات عزائي تابع هلالقضاء اجلجعل االذي  املختصةلإلدارة 
اليومية الواقعة على  باالعتداءاتجعل أداء الضبطية القضائية والسيما العامة منها ضعيف مقارنة الالزمة واخلربة املطلوبة 

 .  يعاين من نقص اخلربة والتأهيل مما أثر على أدائهفهو  زائيجلي ضاعناصر البيئة. أما الق

                                                           

1- Guy Canivet. Op.cit. 
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 الخاتمة:
مقارنة باجلرائم  ميكن القول بصفة عامة أن الركن املادي للجرمية البيئية طرأت عليه تغريات عديدة ومهمة يف نفس الوقت

بكل ما حتمله من تعقيدات واتساع اجملال ال جندها يف جماالت احلماية  ،استدعتها خصوصية جمال احلماية وهي البيئةاألخرى، 
أكرب من تعلقها باملبادئ العامة للركن املادي املتعارف عليها يف لذلك كانت اإلشكاالت املطروحة تتعلق هبذا اجلانب  .خرىاأل

 اجلنائي بصفة عامة.القانون 

بأن الصعوبات املتعلقة بتطبيق الركن املادي للجرمية البيئية من لية املطروحة وكنتيجة عامة هلذا البحث ميكن اإلجابة عن اإلشكا
حيث متيزه وحداثته وبناء عناصره وسبل التعامل معه من طرف اجلهات املختصة أنتجت إشكاالت قانونية قلصت بشكل كبري 

 حلول عملية لذلك.  إلجيادومؤثر من فعالية التجرمي البيئي. فاألمر يستدعي املزيد من البحث والنقاش 

 هي:هذا اجملال  يف إليهالص خناليت  ستنتاجاتاالومن بني أبرز 

مث عدم فعالية القانون املدين  .واتساع نطاقها املكاين والزماين ،على البيئة عتداءاالأبرز دوافع التجرمي البيئي هي جسامة آثار  *
 يف ردع مثل هذه االنتهاكات.

كونه قانون مع اختالف فقهي حول  ، اجتماعيةو ائية وقو للقانون اجلنائي البيئي ثالث وظائف أساسية هي وظيفة ردعية  *
  .مستقل بذاته أم يعد فرع من فروع القانون اجلنائي الكالسيكي

 صخصصي يشمل عدة عرب قانون كما يعترب  ،خصائص مميزة من أمهها له عالقة وطيدة بالقانون الدويلالبيئي له القانون اجلنائي  *
 .يف الفهم الغموض نوع منا أففى عليه مماختصاصات، وذو طابع تقين 

، وأن أغلبها غري عمدية وتعد من جرائم اخلطر، كما أن أغلبها جرمية عابرة للحدود أمهها أهنا مميزاتاجلرمية البيئية أيضا هلا  *
 توجد خارج قانون العقوبات.

بصفة كبرية، بينما درجة اجلنايات هلا نسبة فئيلة يف التصنيف. وهذا  املخالفاتاجلنح و  درجةيف تأيت أغلب اجلرائم البيئية  *
 . ل يعتري البيئة قيمة ثانوية مقارنة بالقيم األخرىاالذي ماز  االجتماعيراجع للبعد 

 يضا التنظيمات الصادرة عن اإلدارة أو السلطة التنفيذيةبل أ ،كما يالحظ أن التشريع مل يصبح هو املصدر الوحيد للتجرمي *
 وهو ما يسمى بالتجرمي عن طريق اإلحالة. باإلحالة،
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صخصص لكل عنصر محاية خاصة إفافة إىل احلماية قانونا، لكي إن األهم من إعطاء مفهوم دقيق للبيئة هو حتديد عناصرها  *
واء والرتبة البيئة الطبيعية اليت ال دخل لإلنسان يف إنشاءها وهي املاء واهل عناصر :وعناصر البيئة تنقسم إىل صنفني .الشاملة

 املنشآت واآلثار.العمران و عناصر البيئة املنشأة من طرف اإلنسان وهي واحليوان والنبات، و 

وجرمية االعتداء على  أنواعها،أشكال متعددة لعل أمهها جرمية التلوث مبختلف بالنظر إىل حمل الركن املادي هلا جلرمية البيئية ا *
 على املوارد الطبيعية. عتداءاالواملمتلكات الثقافية، إفافة إىل جرمية  والعمران احليوان والنبات، واجلرائم املتعلقة باملنشآت

رغم تغري  .نسانرتكيز على محاية البيئة ألجل اإلالو  ،بالنسبة لسياسة التجرمي البيئي فهي تعتمد يف الغالب على مركزية اإلنسان *
 عليه القانون اجلزائري. راإلنسان وهو ما سا عنهذا النهج تدرجييا حنو الرتكيز على البيئة بصفة مستقلة 

املالحظ أن السلوك اإلجيايب يف اجلرائم البيئية هو السمة الغالبة ألن فعل االعتداء على البيئة هو األصل، بينما السلوك السليب  *
 ويعد تطبيقا ملبدأ الوقاية واحليطة. عدم االحتياطو ادفا لإلمهال فهو يعترب تقريبا مر 

لذلك قام املشرع  .لبيئةلعنها تلويث  ينتجنظرا ملزاولته لألنشطة اقتصادية  ،يعترب الشخص املعنوي األكثر اعتداء على البيئة *
أي  اعتربحيث ، اإلجرامية ااهتتحكم أكثر يف سلوكيتم الحىت  يف شكل منشآت مصنفة، االقتصاديةاملؤسسات  بتصنيف
 .، نظرا ملخاطرها الكبرية على البيئةمسبق مبثابة جرمية بيئية ترخيصذه املنشآت دون هلاستغالل 

نظرا لكون معظم اجلرائم ترتكب  ،التفرقة بينهما يف جمال البيئة الصعب مبكانوالوقتية فإنه من  مرةفيما خيص اجلرمية املست *
 خاصة جرمية التلوث اليت قد تستمر أحيانا بإرادة اجلاين وأحيانا باإلمهال. ،تبقى مستمرة فيما بعدمث  ،نتيجة اإلمهال

منها اشرتاط صفة حمددة يف اجلاين أو عدم  معايري،السلوك اإلجرامي من طرف املشرع اجلزائري اعتمد على عدة  دإن حتدي *
              .ئي بدقة أو العكساشرتاط ذلك، كما أن السلوك قد يرتبط بتحديد الوسط البي

للرتخيص اإلداري الدور البارز يف حتديد طبيعة السلوك اإلجرامي، فهو مبثابة تشريع خاص لصاحبه حتدد فيه التزاماته القانونية  *
 واملربرة للسلوك احملظور. املشروعةكما يعترب من الناحية القانونية من األفعال   ،والتدابري املفروفة جتاه

منها أن أغلب اجلرائم البيئية هي  ،لنسبة للمسامهة اجلنائية يف جمال البيئة فقد تقلص دورها بشكل بارز نظرا لعدة اعتباراتبا *
جنح وخمالفات وهي غري عمدية يف الغالب وتقع باإلمهال، كما أن النهج الوقائي للتجرمي البيئي يستدعي جترمي كافة السلوكات 

 تسببة يف الضرر البيئي.املباشرة والغري مباشرة امل
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أما فيما خيص الشروع يف اجلرمية البيئية فله أيضا حيز فيق جدا نظرا العتبار مهم وهو أن الشروع ال يعاقب عليه يف اجلنح  *
 املخالفات واجلنح. درجةيف توجد مع العلم أن أغلب اجلرائم البيئية  ،وال يعاقب عليه يف املخالفات بالنص على ذلك،إال 

 لتنوع البيولوجيارتباطها بامسألة تتميز عن غريها بعدة خصائص منها:  البيئيمية البيئية أو ما يعرف بالضرر اجر النتيجة اإل *
 املكان والزمان. عربغري القابل لإلصالح أو االسرتجاع، وأيضا االنتشار البيئي يف كثري من األحيان الضرر وكون  والنظام البيئي.

نظرا خلصوصية الضرر  ،على أساس الضرر أو اخلطر فإن املشرع اجلزائري أعطى حيز معترب للجرائم اخلطر فيما خيص التجرمي *
معظم اجلرائم البيئية يف شكل لذلك جاءت  .، وأيضا تطبيقا ملبدأ الوقاية واحليطةيقينيته أحياناالبيئي وصعوبة حتديده وعدم 

 .جرائم اخلطرو اجلرائم الشكلية 

، أحيانا ال ينص عليها املشرع حيثنتيجة املباشرة للآثار كهذه األخرية حتدث   ،مية املباشرة والغري املباشرةاجر إلهناك النتيجة ا *
 . االعتبارأخذها بعني  بالتايل جيبو 

تضعه اإلدارة املختصة يف شكل نصوص قانونية حتدد البيئية له عالقة مباشرة يف حتديد النتيجة اإلجرامية، حيث نظام املعايري  *
القصوى اليت جيب التقيد هبا، واخلط الفاصل بني وقوع أو عدم وقوع والقيم الواجب القيام هبا، املسبقة والتدابري الشروط  فيها

  النتيجة اإلجرامية البيئة هو خمالفة هذه املعايري.

التجرمي  عتمادا بسببهذا و ، حبيث تراجع دورها بشكل الفت ة،خاص ةية هلا مكانبالنسبة للعالقة السببية يف اجلرمية البيئ *
والصعوبة البالغة  ،، إفافة إىل خصوصية الضرر البيئي الذي ال ميكن توقع كافة نتائجهالشكليةاجلرائم و البيئي على أساس اخلطر 

 يف اكتشافه.

أسلوب التجرمي الشامل لكل السلوكات والعوامل اليت غالبا شرع انتهج بالنسبة للنظريات الفقهية يف العالقة البيئية فإن امل *
هذا  .مستقل بذاته ويؤدي إىل جرمية مستقلةمن العوامل املسامهة وبالتايل جعل كل عامل  ،تؤدي إىل اإلفرار بالعنصر البيئي

 فاألخذ بنظريةبعدة عوامل يف بعض األحيان  عتدادالاأما  .واحدة ةجراميإعوامل املسامهة يف نتيجة د الاألمر أدى إىل تقليص عد
 األكثر منطقيا وعدال.يكون السبب املالئم 

على فوء هذه املميزات واخلصائص للركن املادي للجرمية و  ،القانون اجلنائي البيئي معهنظرا حلداثة قانون البيئة بصفة عامة و 
 مناقشتها وحماولة إجياد حلول هلا من أمهها: استدعتفقط برزت إشكاالت قانونية  ،البيئية

وذلك باستعمال عبارات مصطلحات غامضة رغم  ،13-30غموض وعدم وفوح تعريف البيئة الوارد يف قانون البيئة رقم  *
 أمهية حتديد جمال احلماية اجلنائية.
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صعب كثري من مأمورية رجال القانون يف إشكالية تتعلق خبصوصية البيئة يف حد ذاهتا، من خالل متيزها خبواص وتعقيدات ت *
فيما بينها، إفافة إىل مسألة التنوع  هاظام قائم بذاته تتفاعل فيه عناصر فالبيئة عبارة عن ن .التحديد الدقيق لعناصر الركن املادي

 البيولوجي، واتساع نطاق البيئة وصعوبة حصر جماهلا.

وبالتايل فنحن أمام  ،إرادة الفاعل لتحقيق النتيجة ال تتجهعظم اجلرائم البيئية بالنسبة للركن املادي املعنوي فقد استنتجنا أن م *
إفافة إىل  .وهذا التوجه أثر يف تطبيق الركن املادي على أرض الواقع رغم حصول عناصره .مهملة أكثر منها إجراميةشخصية 

 البيئة. إشكالية صعوبة العلم باحلق احملمي يف بعض األحيان نظرا خلصوصية طرحتذلك 

فيما خيص اإلشكاالت املتعلقة بالسلوك اإلجرامي فنجد من أمهها صعوبة تصنيف اجلرمية البيئية مستمرة أم وقتية، وبالتايل  *
كما أن اإلشكالية األخرى واألهم   .يصعب حتديد طبيعة السلوك اإلجرامي مستمر مع الزمن أم ينتهي يف اللحظة اليت يبدأ فيها

لوكات حتدث نتيجة ممارسة األنشطة العملية اليومية لإلنسان، فطبيعة العمل أو النشاط قد يؤدي يف هي أن معظم هذه الس
الغالب إىل وقوع السلوك اإلجرامي نتيجة اإلمهال وعدم االحتياط، وبالتايل ينجر عنه اعتياد ارتكاب مثل هذه السلوكات 

نظرا لتغيري النمط  ،رامي وهي تغريه وتطوره عرب الزمنواستصغار حجمها، إفافة إىل مشكلة أخرى تتعلق بالسلوك اإلج
 .لإلنسانالتكنولوجي و االجتماعي و  قتصادياال

نظرا لظهورها يف  ،شكاالت املتصلة بالنتيجة اإلجرامية البيئية فلعل أمهها على اإلطالق الصعوبة البالغة يف حتديدهاأما اإل *
 التجرمي البيئي. هنجوهذا ما أدى إىل تغيري  .شكل معقد فرفته طبيعة وتكوين وخصوصية البيئة

مية عرب احلدود، مما يصعب أكثر من اكتشافها وينقص من اجر اين للنتيجة اإلالنطاق الزم متداداإفافة إىل ذلك هناك مشكلة 
  .إقامة الركن املادي هلذه اجلرميةفعالية 

فّإهنا أيضا تطرح صعوبات قانونية من أمهها  ،من عدمهااإلجرامية يجة يف حتديد وقوع النتالبيئية كما رأينا سابقا أمهية املعايري  *
املخاطب هبا  وأمث صعوبة فهم هذه املعايري يف بعض األحيان من طرف الضبطية القضائية  .عدم وجود معايري جزائرية خاصة هبا

 يف حد ذاته، وأيضا فرورة توفر معدات وسائل تقنية خاصة من أجل قياس هذه املعايري.

الصعوبة البالغة يف حتديده  :للركن املادي للجرمية البيئية فهو أيضا تعرتيه عدة إشكاالت قانونية من أمهها العالقة السببيةأما  *
نظرا لتعقيد العملية اإلجرامية يف خمتلف أركاهنا، فهناك سلوك إجرامي واحد يسبب عدة نتائج فارة بالبيئة سواء مباشرة أو غري 

قابل هناك نتيجة إجرامية واحدة تتضافر عدة سلوكات وعوامل من أجل حدوثها، مما جيعل أمر نسبة السلوك إىل مباشرة، ويف امل
 .الفاعل أمر يف غاية الصعوبة
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الفقهية فإن تطبيق نظرية السببية املالئمة ليس باألمر السهل يف ظل الدور الكبري لإلدارة يف هذا اجلانب،  النظرياتخبصوص و  *
 .على إحداث الضرر البيئيما  إجرامي ية قدرة سلوكوأيضا نسب

 التوصيات:

فرورة إدراج البيئة ، مع لرتتقي معه احلماية اجلزائية للبيئةيف الدستور، فرورة إدراج احلق يف بيئة صحية وسليمة كحق أساسي  *
 عتداءاالحىت تربز أمهية وخطورة  بينهحبيث ينظر للبيئة كنظام موحد يتفاعل فيما  كقيمة أساسية يف قانون العقوبات اجلزائري

 عليها أكثر.

ألن اإلنسان حماط  ،لإلنسان والطبيعة معا زائيةاليت تعزز احلماية اجل يعةجيب على التجرمي البيئي أن يرتكز على مركزية الطب*
حلل و حيمي البيئة واإلنسان محاية جزئية وآنية. الذي  ،والتخلي عن التجرمي على أساس مركزية اإلنسان .يؤثر ويتأثر هبابعناصرها 
وفرورة االعرتاف باحلق  حق. ال بد من إعطاء الشخصية القانونية لعناصر البيئة حىت تصبح صاحبة مركزية حمل التجرميإشكالية 

 من األول.يف احلياة للكائنات احلية لكي ننتقل من قانون حقوق اإلنسان إىل قانون حقوق الكائنات وهو أمشل وأوسع 

واليت على مصطلحات وعبارات غامضة،  احتوتاليت لقانون محاية البيئة اجلزائري  4من املادة  بعةإعادة صياغة الفقرة السا *
وموارد  تربةو  ماء وهواء يف مثلةقرتح أن تصبح على الشكل التايل: "البيئة هي جمموعة العناصر الطبيعية احلية والغري احلية املتن

واملؤسسات وأشكال  جتماعيةاالمنها النظم  ،اإلنسان أقامهاتلف أنواعها احليوانية والنباتية، والعناصر املشيدة اليت وأحياء، مبخ
 ."مبا فيها املوارد الوراثية العناصرالتفاعل بني هذه 

ال سيما مسالة  فرورة إنشاء نصوص قانونية جترميية وافحة وحمددة بدقة لعناصر الركن املادي للجرمية البيئية تتصف باملرونة *
لمفاهيم الغامضة وحتديد ليالت وشرح صتقوم بإيفاد تف ،باإلحالة على نصوص تنظيميةذلك يتأتى و  ،التلوث مبختلف أنواعه

 عطي فعالية أكرب ملبدأ الشرعية.وهو ما ي ،بدقةالبيئية املعايري 

إعطاء مكانة أكرب للسلوك السليب الذي يفرض على الشخص  هيإن من أهم الوسائل القانونية الفعالة يف التجرمي البيئي  *
 تزامات احلماية الذاتية للبيئة حتت طائلة العقوبة اجلزائية.ال

مستقلة بذاهتا كما هو احلال مع مسألة األصناف احليوانية ئم جراواعتبارها للسلوكات، جيب تبين سياسة التجرمي الشامل  *
 .فقط أحد العوامل املتسببة يف النتيجة اإلجراميةكالسلوكات  والنفايات اخلاصة اخلطرة. حىت ال تعترب هذه  ،احملمية
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ل معها من طرف ماعلكي يسهل الت ،ية البيئيةال بد من تبسيط أكرب للمصطلحات التقنية الواردة يف النصوص التجرمي *
كما البد من انشاء مكاتب خربة بيئية معتمدة، تقدم   وهذا الدور يقع على املشرع بالدرجة األوىل مث اإلدارة املختصة. املكلفني.

 اجلزائية مع امللوث إذا ثبت خطأها.  ميلها املسؤوليةوحت. االقتصاديةاستشارات يف األمور التقنية للمؤسسات 

ألن كل سلوك من  .جرائم وقتية أكثر منها جرائم مستمرة ،وخاصة التلوث االعتياديةتكررة أو م البيئية املجيب اعتبار اجلرائ *
واألخذ هبذا التقسيم  جديدة. تنتج آثار أخرىيف نفس اجلرمية يعد مستقل بذاته، وبالتايل فهو مبثابة جرمية  ستمراراالشأنه 

 يف التصدي الشامل لكل السلوكات املتكررة فمن نفس اجلرمية. يعطي صرامة أكرب وفعالية أقوى للتجرمي البيئي

الرتكيز أكثر وتشديد  القضائيةالضبطية و فيجب على اإلدارة املختصة  ،بالنسبة لصعوبة اكتشاف الركن املادي للجرمية البيئية *
ألن احتمال اكتشاف عناصر الركن املادي  ال سيما املنشآت املصنفة. نشاطات املضرة بالبيئةلل الدقيق بالنسبةالرقابة والتفتيش 

ملشرع أن يستعني مبعطيات وإحصائيات علمية تتعلق با كما جيدرفهذا من احللول الناجعة جدا.  واردة جدا ومن مث التصدي له، 
املضرة من أجل الوصول إىل حتديد نوع السلوكات املستحدثة  ،ملشكلة تطور وتغري أمناط السلوكات اإلجرامية البيئية للتصدي

 وبالتايل إدراجها يف التشريعات اجلزائية مستقبال. ،بالبيئة

على التجرمي على أساس اخلطر  عتمادلالجيب التوجه أكثر  ،فيما خيص صعوبة اكتشاف وحتديد النتيجة اإلجرامية البيئية *
ال بد من تفعيل أكرب للقانون الدويل البيئي فالنتيجة اإلجرامية البيئة خارج اإلقليم الوطين  متدادلالبالنسبة أما  الشكلية،واجلرائم 

على ميكانيزمات وآليات عملية جزائية  حتوائهاابتتسم  .مع الدول اجملاورة تفاقياتاالمزيد من يف جانبه اجلزائي، وفرورة عقد 
 .ات الركن املادي للجرمية البيئيةحىت تسهل عملية فبط وإثب صدي هلذه اإلشكالية.تت

ال بد من تأهيل أكرب لإلدارة البيئية واالستعانة خبرباء أكفاء من أجل وفع منظومة معايري بيئية  ،املعايري البيئيةب يتعلقفيما  *
 ويف نفس الوقت احلرص على فعالية أكرب هلذه املعايري يف محاية البيئة. ،الطابع التنموي للبالد عتباراالأخذ يف عني ت .جزائرية

الرتكيز أكثر على جرائم اجلزائري من املشرع  ما يستدعينسب العالقة يف اجلرمية البيئية لشخص يف إن الصعوبة البالغة  *
أخرى ال بد من التطوير أكثر يف ومن جهة  .الركن املادي ثباتبإاإلجرامي كفيل  اكتشاف السلوكالسلوك احملض، حبيث 

من أجل التحديد الدقيق  ،غري تلك املستعملة يف اجلرائم التقليدية ،املادية والبشرية للضبطية القضائيةوالوسائل اإلمكانيات 
 للعالقة السببية يف مثل هذه اجلرائم.
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. لذلك ال بد من جترمي طرف النيابة العامة والقضاءجيب أن صخضع دائما للرقابة من  ،بالنسبة للرتاخيص اإلدارية يف جمال البيئة *
فاإلدارة البيئية  املسؤول اإلداري عن منح الرتاخيص، إذا ثبت تغطيتها جلرائم بيئية، بل حىت اعتباره شريك للفاعل األصلي.

 حباجة دائما إىل مثل هذه الرقابة اليت تكمل دورها يف احلماية واحملافظة على البيئة.

مع ال بد من تأهيل بشري عايل املستوى،  ،تعامل الضبطية القضائية مع إثبات الركن املادي للجرمية البيئيةعوبة لصبالنسبة  *
نفس الشيء يقال عن القافي القضائية اخلاصة وفرورة تنسيقها مع الضبطية القضائية العامة. الرتكيز أكثر على الضبطية 

توفري له خرباء ومساعدين فرورة ال، و هذا اجملبد من تكوين وتأهيل متخصص يف ال  حبيثائي يف املسائل البيئية، ز اجل
للقضاة وذلك بإسناد احلكم يف بعض اجلرائم  االختصاصتفعيل مسألة و  البيئة السيما من اإلدارات املختصة.متخصصني يف 

 ى مستوى.من مرتبة اجلنح إىل األقطاب اجلزائية فلها من املؤهالت ما ميكنها من ذلك على أعل

مثل هذه لبيئة املعروفة على القضاء، يكمن دور القافي يف التطبيق الصارم للقانون يف االقضايا اجلزائية  قصويف ظل ن *
من  حىت يساهم يف تذليل وتقليص اإلشكاالت القانونية املتعلقة بالركن املادي للجرمية البيئيةالالزمة، مهية األوإعطاءها القضايا، 

 .القضائية، فهي تعترب مصدر من مصادر التشريع االجتهاداتخالل 

 

 .لذاك
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 ملخص

. التي تطالها عتداءاتاالهدف التجريم البيئي هو حماية ووقاية البيئة من 

لكن نظرا لحداثة موضوع التجريم البيئي من جهة، وصعوبة وتعقيدات 

محل الجريمة وهي البيئة من جهة أخرى، أدى إلى بروز اشكاالت قانونية 

تعلق منها بالركن  سيما ماالتعيق التطبيق الفعال لهذه الحماية الجزائية. 

جوهرها ووجهها المادي. وهذا ما المادي للجريمة البيئية، الذي يعد 

ركزت عليه الرسالة بالتحليل والمناقشة في إطار القانون الجزائري، 

 محاولة إعطاء جملة من الحلول لهذه اإلشكاالت.

 

 

Résumé 
 
L'objectif de l’incrimination environnementale est la 
préservation et la protection contre les attentes qui 
touche l'environnement. Mais par fois la nouveauté 
de sujet de l’incrimination environnement d'une 
coté, et de la difficulté et de la complexité de sujet 
de l’infraction qui est l’environnement d'autre coté, 
se conduit à l'émergence d'affrontements juridiques 
entravent l'application effective de la protection 
pénale. Notamment celles relatives à l’élément 
matériel de l’infraction environnementale, qui est 
considère comme leur vissage matériel. C’est ce 
que la recherche axé sur lui avec l’analyse, dans le 
cadre de droit algérien, accompagne d’une tentative 
de donner un certain nombre de solutions à ces 
problèmes. 
 

 


