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 الملخص:
ولعل  ،في الحقوق محل الحماية زيادة وتوسعيقابله بالضرورة زيادة المستوى الحضاري في العالم،  إن

، خير دليل على الحقوق المستجدة في الوقت الراهن، ويتصدر التنميةبالجيل الثالث من حقوق اإلنسان المتعلق 
الحق في حماية البيئة طليعة الحقوق التي عرفت غزارة تشريعية غير مسبوقة إن على المستوى الداخلي أو الدولي، 

المقررة لحماية هذا الحق، بين دولية ودستورية، إدارية ومدنية، وحتى جزائية، حيث قدر  وتنوعت الحماية القانونية
المشرع الجزائري أن بعض صور المساس بالبيئة تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها، وقد حاولنا من خالل هذه 

الثة محاور ت المناسبة لها، من خالل ثتسليط الضوء على األفعال اإلجرامية الماسة بالبيئة والعقوباالورقة البحثية 
أساسية؛ تناولنا في األول تعريف الجريمة البيئية ومختلف المشاكل المتعلقة باإلطار المفاهيمي، أما المحور الثاني 
فخصصناه إلى مشكلة تعدد النصوص الجزائية الناظمة للجرائم البيئية، لنقف في المحور األخير على تقدير 

 للجرائم البيئية. العقوبات المقررة
 الجريمة البيئية، التشريع الجزائري، العقوبات الجزائية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The increase in the level of civilization in the world is necessarily offset by the 

increase and expansion of rights under protection, and perhaps the third generation of 

human rights for development is evidence of the emerging rights at the present time. , 

and the right to protect the environment is at the forefront of the rights that have been 

known to have unprecedented legislative efficiency. The legal protection provided for 

the protection of this right has varied between internal and  international ,constitutional, 

administrative, civil  and even punitive, the Algerian legislator estimated that some 

forms of harm to the environment are considered as  punishable crimes, and we have 

tried through this paper to shed the  light on the criminal acts harmful to the 

environment and appropriate penalties for them , We also  discussed the definition of 
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the  environmental crime and the various problems related to the conceptual 

framework. The second axis was devoted to the problem of the multiplicity of criminal 

texts governing environmental crimes, finally, we address the assessment of the 

penalties for environmental crimes. 

Keywords: environmental crime, Algerian legislation, penal sanctions. 

 مقدمة:
الحقوق ذه ه ا في القانون الوضعي، وال شك أن بدايةيعتبر الحق في بيئة نظيفة من الحقوق الحديثة نسبي  

لرغم من القانون الجزائري، وعلى اهو مر إلى القوانين الداخلية، وما يعنينا في هذا المقام ثم انتقل األ ،كانت دولية
، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الحقوق البيئية موضوع إال أنه عرف غزارة تشريعيةلحداثة هذا ا

ا ة وأخير  بين حماية مدنية وأخرى إداريما والمواضيع المرتبطة بها، وعلى ذلك فقد تنوعت الحماية القانونية للبيئة 
ر المساس و دارية بل قرر تجريم العديد من صإلجزائية، حيث لم يكتف المشرع الجزائري بالتعويضات والعقوبات ا

 بالبيئة وقرر لها عقوبات جزائية.
وموضوع الكفاية التشريعية في مجال الحماية الجنائية للبيئة في الجزائر يطرح العديد من التساؤالت، وهو 

ها، وبالنظر لفبالنظر إلى كثرة النصوص الناظمة لجرائم االعتداء على البيئة وتداخموضوع غاية في التشعب، 
ة لحماية ضبط سياسة تجريمية وعقابية واضحالمشرع الجزائري  استطاعهل  إلى خصوصية هذه الجرائم ومرتكبيها،

 ، وذلكةالواردة في الدراس من التساؤالت الفرعية وقد حاولنا اإلجابة على هذا التساؤل وغيره ؟البيئة من االعتداء
 األهداف التالية:تحقيق الوصول إلى منا محاولة  في

 تحديد المقصود بالجرائم الماسة بالبيئة وطبيعتها. -
 عن الجرائم البيئية.تحديد المسؤولية الجنائية  -
 لبيئة.لالمقررة تقييم سياسة التجريم والعقاب عند المشرع الجزائري بخصوص الحماية الجنائية  -

 ماية اإلجرائية، بالنظر إلىالموضوعية دون الحوقد آثرنا أن نحصر الدراسة في مجال الحماية الجنائية 
 يةماهمحاور أساسية؛ تناولنا في المحور األول  أربعةموضوع الدراسة، وعلى ذلك قسمنا هذا العمل إلى  سعة

لى ثم وقفنا في المحور الثاني ع، باإلطار المفاهيمية ومختلف المشاكل المتعلقة البيئي جرائم االعتداء على
ة تعدد النصوص إلى مشكل الثالثثم انتقلنا بعد ذلك في المحور ، الجرائم البيئيةالمسؤولية الجنائية لألشخاص عن 

المقررة  ، لنقف في المحور األخير على تقدير العقوباتوأثره على سياسة التجريم الجزائية الناظمة للجرائم البيئية
 ة.للجرائم البيئي

وقد استخدمنا المنهج التحليلي، فبعد تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الجزائية للبيئة، حاولنا 
المقابلة بينها لفك التداخل والغموض، ثم التعليق على دالالتها اللغوية واالصطالحية، لنصل في الخاتمة إلى أهم 

 اية التشريعية للنصوص الجزائية في حماية البيئة.النتائج واالقتراحات التي نقدر من خاللها مدى الكف
 ة:البيئاالعتداء على جرائم  ماهية-أواًل 
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شك فيه أن هناك تداخل تشريعي وفقهي كبير في تعريف البيئة والجرائم الماسة بها، كما أن هناك  مما ال
رائم االعتداء األول التطرق لتعريف جمشكلة أخرى متعلقة بتحديد طبيعة الجرائم البيئية، وقد حاولنا في هذا المحور 

 على البيئة، ثم تحديد طبيعة الجرائم البيئية.
 جرائم االعتداء على البيئة: تعريف-1
، نذكر منها "يةالبيئا "الجرائم االعتداء على البيئة أو ما يطلق عليه اختصار  جرائم هناك تعريفات متعددة ل 

 ،يصدر من شخص طبيعي أو معنوي  ،عمدي أو غير عمدي ،سلبي على سبيل المثال أنها: "كل سلوك إيجابي أو
 .1يضر أو يحاول اإلضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"

وغير بعيد عن هذا التعريف نجد أن هناك من ذهب إلى أن المقصود بجريمة تلويث البيئة هو: "ذلك 
البيئة بطريقة  والذي يحدث تغييرا في خواص ،ميه المشرع بجزاء جنائييحالسلوك الذي يخالف به من يرتكبه تكليفا 

إرادية أو غير إرادية، مباشرة أو غير مباشرة، يؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحية والموارد الحية وغير الحية مما 
 .2يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية"

ي هرائم البيئية أو ما يعرف كذلك بجرائم تلويث البيئة ما يمكن أن يستخلص من هذين التعريفين أن الج
، سواء كان هذا الفعل إيجابي كرمي النفايات في المياه أو إحراق الغابات، كما 3كل فعل يؤثر على عناصر البيئة

                                                             
، ص 2008علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، الجزائر: دار الخلدونية،  - 1

. لقمان بامون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون 311
 بن باديسا، جامعة مجلة القانون الدولي والتنمية. شريفة تكوك، "جرائم تلويث البيئة"، 30، ص 2012جنائي، جامعة ورقلة، 

 .294، ص 2013، 01، العدد 01مستغانم، مجلد 
. وناسة 33ص  ،2008ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة: دراسة مقارنة، عمان )األردن(: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 2

، 2017ية الجنائية للبيئة الهوائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة بسكرة، جدي، الحما
. بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص 295. شريفة تكوك، مرجع سابق، ص 135ص 

 .21 – 20، ص ص: 2016قانون وصحة، جامعة سيدي بلعباس، 
عناصر البيئة المتعارف عليها هي: الماء، الهواء )الجو(، األرض )التراب( أو أي تفاعل بين هذه العناصر، ومن التشريعات  - 3

في مادته األولى أن المقصود بالبيئة  1972األولى التي أشارت إلى هذه العناصر نذكر ما جاء في قانون جودة البيئة الكندي لسنة 
جو واألرض أو أي مزيج بين هذه العناصر، وبشكل عام، هي الوسط الذي تحافظ فيه الكائنات الحية على عالقاتها هو الماء وال
 الديناميكية.

Hé1ène Dumont, « La protection de l'environnement en droit pénal canadien », Mcgill law journal, 

vol 23, Montréal, Canada, 1977, P 193. 

أكثر تفصيال في عناصر البيئة والمفهوم الضيق والموسع لها في: نصر هللا سناء، الحماية القانوني للبيئة من التلوث في ضوء  انظر
. بشير محمد 25 – 12، ص ص: 2011القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير في القانون الدولي اإلنساني، جامعة عنابة، 

. عامر محمد الدميري، الحماية الجزائية 33 – 32ا. وناسة جدي، مرجع سابق، ص ص: وما بعده 29أمين، مرجع سابق، ص 
 .25 – 21 ، ص2010م، جامعة الشرق األوسط، للبيئة في التشريعات األردنية، مذكرة ماجستير في القانون العا
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يمكن أن ترتكب هذه الجرائم بفعل سلبي مثل اإلحجام عن أداء واجب ألزم به القانون، مثل اإلحجام عن وضع 
 لبيئة.مساس باة داخل مصنع، أو عدم الحصول على ترخيص لممارسة نشاط فيه مصفا

 جرائم االعتداء على البيئة: طبيعة-2
ن الجرائم البيئية يمكن تصورها عمدية أو غير عمدية، والمقصود بذلك أن المشرع ال يشترط لقيامها إ

، حتى يقع الفعل الملوث ويحدث الضرر البيئيأن القصد الجنائي العام أي توافر نية اإلضرار بالبيئة، إذ يكفي 
وإن كان الفاعل يقصد تحقيق التنمية االقتصادية، ووقع الضرر البيئي عرضيا، وهو ما دفع ببعض الباحثين إلى 

 .1 التساؤل عن طبيعة الجرائم البيئية؛ هل هي جرائم ضرر أم أنها جرائم خطر؟
في  نبيئية واحدة، وإنما هناك جملة من الجرائم، مثلما هو مبي  وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد جريمة 

صد ق يشترطوإنما  ،ارتكاب الفعلمجرد عنوان الدراسة، منها ما نص المشرع صراحة على أنه ال يعاقب على 
 – 03من القانون  100، مثلما نص عليه في المادة 2النتيجة اإلجرامية، فهي بذلك من قبيل جرائم الضررتحقق 

التي جاء فيها أنه: "كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا ، 3في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة 10
في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمادة 

بصحة اإلنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي إلى أو مواد تسبب مفعولها أو تفاعلها في اإلضرار ولو مؤقتا 
من ذات القانون، والمتعلقة بحماية البيئة  52تقليص استعمال مناطق السباحة". وهو نفس ما نجده في المادة 

البحرية، حيث يشترط أن تتسبب األفعال اإلجرامية في اإلضرار بالصحة العمومية أو اإلضرار باألنشطة البيئية 
بالسجن المؤقت من عشرة  من قانون العقوبات 396كما عاقب المشرع الجزائري في المادة  ،و عرقلتها...البحرية أ

 ا في الغابات أو الحقول المزروعة.عمد  إلى عشرين سنة كل شخص أضرم النار 

                                                             

Arsène Capo-Chichi. Le droit pénal de l’environnement dans l’espace francophone. Actes de la 

réunion constitutive du comité sur l’environnement de l’AHJUCAF, Porto-Novo, Bénin, Jun 2008, 

PP 26-30. 
وما بعدها. علي سعيدان، مرجع  71وما بعدها. ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص  32لقمان بامون، مرجع سابق، ص  - 1

 .317 – 316سابق، ص ص: 
وما بعدها. كما يمكن أن ينظر إلى تحقق النتيجة على أنها ظرف تشديد  56. ص 23محمد أمين، مرجع سابق، ص بشير  - 2

 – 98من القانون البحري، )القانون رقم  496، 495في بعض الجرائم الماسة بالبيئة، كما هو الحال فيما نصت عليه المادتين 
، 47المتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية، العدد  80 – 76ألمر ، المعدل والمتمم ل1998يونيو  25(، المؤرخ في 05

: رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة، "السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية البيئة البحرية"، انظر. 1998يونيو  27الصادرة في 
 .201 – 200، ص ص: 2017، جوان 90، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية

، 43، الجريدة الرسمية، العدد 2003يوليو  19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في  10 -03القانون  - 3
 .2003يوليو  20الصادرة بتاريخ 
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، وال يشترط تحقق النتيجة اإلجرامية 1حيان على مجرد الخطركما أن المشرع الجزائري يعاقب في بعض األ
في الجرائم البيئية، وهو ما يعرف فقها بجرائم التعريض للخطر، أي أن هناك صورا من الجرائم البيئية تعد من 

المتعلق بتسيير  19 – 01من القانون  66قبيل جرائم الخطر، والمثال على ذلك ما أورده المشرع في المادة 
ايات الخطرة أو يصدرها أو عمل على عبورها على ، التي تعاقب كل من يستورد النف2النفايات ومراقبتها وإزالتها
سنوات وبالغرامة من مليون إلى خمسة ماليين دينار أو بإحدى هاتين  08إلى  05إقليم الدولة بالسجن من 

 وإنما عاقب على مجرد الخطر، وهو نفس ا حاصال  العقوبتين، فهنا نجد أن المشرع لم يشر إلى أن هناك ضرر  
السالف الذكر، أين عاقب المشرع الجزائري األشخاص  10 – 03من القانون  82المادة المنحى الذي نجده في 
من ذات القانون التي تعاقب ربان السفينة  57، والمادة غير المرخصة في بعض األنشطة بالغرامة عندما يشتغلون 

 87كذلك في المادة على عدم التبليغ عن وجود مواد خطرة أو سامة أو ملوثة على متن سفينته. وهو ما نجده 
األفعال إذا كان الغرض  هذه، حيث يعاقب على 3مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم اإلرهابية والتخريبية

ليمية، بما فيها المياه اإلق ها عليها أو في الماءي الجو أو في باطن األرض أو إلقاءمنها إدخال مادة أو تسريبها ف
عت فعلى الرغم من أن هذه المادة وض سان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر.التي من شأنها جعل صحة اإلن

 .4العتبارات أمنية بحتة، إال أن القاضي الجزائي يمكنه تطبيقها على الجناة فيما تعلق بالجرائم البيئية
وع الضرر، قا من الجرائم البيئية مرتبط بو فالمالحظ في كل هذه األمثلة وغيرها الكثير، أن هناك صور  

يشترط فيها المشرع وقوعه، ويكتفي بالعقاب على مجرد وجود خطر محدق بالبيئة أو بأحد  وصور أخرى ال
 عناصرها.

                                                             
نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مذكرة ماجستير في الشريعة  - 1

 وما بعدها. 44وما بعدها. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  71، ص 2006والقانون، جامعة باتنة، 
، 77، الجريدة الرسمية، العدد 2001ديسمبر  12ها وإزالتها، المؤرخ في المتعلق بتسيير النفايات ومراقبت 19 – 01القانون  - 2

 .2001ديسمبر  15الصادرة بتاريخ 
، الجريدة الرسمية، العدد 2014فبراير  04المتضمن تعديل قانون العقوبات، المؤرخ في  01 – 14وقد جاء في القانون رقم  - 3

مكرر لتصبح على النحو التالي: يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيا... االعتداءات  87، تعديل المادة 2014فبراير  16، الصادرة في 07
 الفرنسي؛نظير هذه المادة في قانون العقوبات  انظرالمشعة...".  أو النووية أو الكيميائية أو المواد البيولوجيةباستعمال المتفجرات أو 

 لى هذه المادة في:المتعلقة باإلرهاب اإليكولوجي والتعليق ع 2- 421المادة 
Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, « La respo11sabilité pénale des personnes morales en droit 

de l'environnement », Perspectives étude, No 44, Mars 2013, 54. 
4 - Slaim Abdellah, « La problématique du droit de l’environnement en droit administratif algérien », 

Revue de recherche scientifique sur la législation environnementale, Université Ibn Khaldoun de 

Tiaret, N° 19, Juin 2017, P 09. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre,Op cit, 54. 

. مجاهد توفيق، "خطر اإلرهاب البيئي على أمن الدولة وتجريمه 42- 41كذلك: بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص ص:  انظر
، 2017، جوان 09تيارت، العدد  ، جامعة ابن خلدون مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةفي التشريعات الجنائية المقارنة"، 

، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية. عامر جوهر وعباسة الطاهر، "أثر الجريمة اإلرهابية على البيئة"، 207 – 206 ص
 .484، ص 2018، جوان 02، العدد 02جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 
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 :الجنائية لألشخاص عن الجرائم البيئية المسؤولية-ثانًيا 
ستبعد التلويث يإلى أن الجرائم البيئية قد تقع من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، وبذلك في هذا المقام نشير 

الطبيعي الذي ال تشمله الحماية القانونية، وهو كل تلويث تحدثه الطبيعة نفسها، الذي ال دخل فيه لإلنسان، 
ويبقى لدينا فقط ما يسمى بالتلويث االصطناعي، وهو التلويث الحادث بفعل اإلنسان  .1كالبراكين والزالزل والجفاف

وال تقتصر الحماية الجزائية على معاقبة األشخاص الطبيعية فقط، بل  نتيجة ممارسته ألنشطة حياته المختلفة.
 ألشخاصلا، خاصة بعد االعتراف بالمسؤولية الجنائية تمتد إلى األشخاص االعتبارية، التي يبدو أنها األكثر تلويث  

 من تلويث للبيئة أكبر بكثير مما االعتباري ، حيث أن ما يرتكبه الشخص 2في مختلف القوانين العقابية االعتبارية
يسببه الشخص الطبيعي، األمر الذي جعل التشريعات البيئية تفصح عن نيتها في معاقبة األشخاص االعتبارية 

 خاصة الصناعية منها.
وقد كان أول اعتراف للمشرع الجزائري بالمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية عن جرائم تلويث البيئة 

االمشار إليه  2001لسنة  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 19 – 01في القانون   03، ثم القانون سابق 
 03القانون ، ثم 3األسلحة الكيمياويةأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين  المتضمن جرائم مخالفة 09 –
، الذي يعتبر القانون اإلطار في مجال حماية 2003لسنة  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10 –

رائم تلويث جعن  االعتباريةالبيئة، وقد أفصح المشرع في هذا القانون بشكل تفصيلي عن مسؤولية األشخاص 
يخضع ألحكام هذا القانون كل المصانع والورشات والمشاغل والمقالع والمناجم،  أنه 08البيئة، حيث جاء في المادة 

ي ، سواء كان غرضه ربحكل منشأة يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاصفة عامة وبص
، والتي يمكن أن تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئية 4أو غير ذلك

 والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية.
                                                             

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 05العدد  ،مجلة المفكرمنصور مجاجي، "المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي"،  - 1
 .106، ص 2010جامعة بسكرة، 

Arsène Capo-Chichi.OP cit, PP.27-28. 
لم يتم االعتراف بالمسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية بشكل واضح في القانون إال في العقدين األخيرين خصوصا في  - 2

فكير في هذه المسألة وخصوصا ما تعلق بمسؤولية األشخاص االعتبارية الملوثة للبيئة، األنظمة الرومانو جرمانية، في حين أن الت
فنجد أنه سبق للعديد من الفقهاء أن طرحوا هذه المسألة للنقاش منذ فترة طويلة وتم تجسيد الكثير من السوابق القضائية خصوصا في 

في هذا الصدد: نور الدين حمشة،  انظراءلة األشخاص المعنوية، واألمريكي )أنظمة الكومن لو(، تتعلق بمس اإلنجليزي النظامين 
 171وما بعدها. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  183وما بعدها. وناسة جدي، مرجع سابق، ص  165مرجع سابق، ص 

 وما بعدها.
Hé1ène Dumont,Op cit, PP 201 – 204. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, Op cit, P 53. 

المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة الكيمياوية وتدمير تلك  09 – 03القانون  - 3
 .2003يوليو  20، الصادرة بتاريخ 43، الجريدة الرسمية، العدد 2003يوليو  19األسلحة، المؤرخ في 

شريعات مجلة البحوث العلمية في التلشركات التجارية في المجال البيئي"، كريم كريمة، "خصوصية قيام المسؤولية الجزائية ل - 4
 .342، ص 2017، جوان 09، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد البيئية



 

- 17 - 
 

المسؤولية الجنائية  لتؤكد 151-04مكرر المستحدثة في قانون العقوبات في التعديل  51لمادة ثم جاءت ا
لألشخاص االعتبارية، باستثناء الدولة والجماعات المحلية واألشخاص االعتبارية األخرى الخاضعة للقانون العام. 

أن  االعتبارية جاء بصدد الجرائم البيئية، ذلكومن المغالطة بمكان القول بأن إقرار المسؤولية الجنائية لألشخاص 
 المعدل لقانون العقوبات، وأن استحداث هذه 15 – 04المسؤولية الجزائية جاء قبل صدور القانون هذه  إقرار

 .2المسؤولية بالنسبة للمشرع الجزائري جاء بصدد مكافحة جرائم تبييض األموال التي استحدثت في نفس القانون 
النقطة ليس من باب الترف الفكري، بل للوقوف على نقطة أساسية، مفادها أنه على ذه ه واإلشارة إلى

ن، إال عن الجرائم البيئية في العديد من القواني االعتباريةالرغم من اعتراف الدولة بالمسؤولية الجنائية لألشخاص 
 القانون الجنائي، وهو يدفعنا إلىه المسؤولية الجزائية إلى مصاف القواعد العامة في ذأن هذا األمر لم يرفع ه

التساؤل عن القيمة الحقيقية للحقوق البيئية داخل مجتمعات الدول النامية على وجه العموم، والمجتمع الجزائري 
على وجه الخصوص، هل ترقى حقيقة إلى مصاف الحقوق األساسية التي يجب أن تحظى بالحماية الجنائية؟ أم 

لبة لبعض المنظمات غير الحكومية المطا ةترضيالإليها المنظومة الدولية في إطار  أنها مجرد شعارات براقة دفعت
 بحماية البيئة.

في سبيل اإلجابة على هذا التساؤل البد من الوقوف بشكل جدي على أن القيم في القانون الوضعي مبنية 
ا نس فهي التزام أخالقي الستمرار الجخالق أو المصالح، وال شك في أن البيئة تجمع بين األمرين، على األ أساس 

تعيش سالبشري، فالمحافظة على البيئة هي إرث لألجيال المستقبلية من خالل المحافظة على الوسط والموارد التي 
 األجيال، كما أنها قيمة أخالقية من خالل المفهوم الجمالي للعالم؛ ومن خالل تكريس نظافة المحيط.هذه  عليها

ي ن الفرد من مصلحته أن يعيش فيئة تعد قيمة مصلحية بامتياز إذ إظة على البفي أن المحاف وال شك
بيئة غير موبوءة الكتمال صحته وعدم اعتاللها، والمحافظة على الثروات البيئية المختلفة يضمن غذاءه كذلك 

 وبالتالي استمرار جنسه. 
تتعارض بشدة مع قيم التنمية، فالبد للدولة من أن تضمن  3القيم االجتماعيةهذه  لكن بالمقابل نجد أن

ذلك ، لتضمن بالمختلفة، خاصة االقتصادية منها حدا أدنى من المستوى المعيشي والرفاه عن طريق األنشطة

                                                             
، الجريدة 2004نوفمبر  10المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في  156-66المتضمن تعديل األمر  15 – 04القانون  - 1

 .2004نوفمبر  10درة بتاريخ ، الصا71الرسمية، العدد 
، 1حوليات جامعة الجزائر شامة سامي معمر، "المسؤولية الجزائية لبعض األشخاص المعنوية عن جريمة تبييض األموال"،  - 2

 .311، ص 2017، ديسمبر 31، العدد 4الجزائر، الجزء 
ئة"، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون . لحمر نجوى، "الحماية الجنائية للبي19بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  - 3

. رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة، مرجع 126 – 125 . ص116 – 115 ، ص2012جنائية، جامعة قسنطينة، العقوبات والعلوم ال
 .95، ص سابق
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من وغير ذلك من المتطلبات المعيشية، فالنشاط االقتصادي الذي يضمن مكانة الدولة ، وأ1مناصب عمل، وسكن
م المادي، له تأثيره على البيئة من خالل مختلف الفضالت الصناعية التي تؤثر على المزروعات في هذا العال

األنشطة الخطرة من أجل ضمان ترسانة  ، وهي في سبيل توفيرها لألمن قد تلجا إلى بعض2وصحة اإلنسان
عيشي والظروف ، وهي في سبيل تحسين المستوى الم3توازن استراتيجي عسكري  عسكرية قوية قادرة على خلق

ساب ا على حيكون حتم   االجتماعية، وعند بنائها للسكن والمدرسة والمصحة والملعب وغير ذلك، فإن هذا األمر
 الطبيعة من أراضي فالحية أو غابات أو غير ذلك.

تدور في مجملها حول موضوع أسال الكثير من الحبر هو مفهوم التنمية  ، والتيمثلة التي نذكرهاوهذه األ
، لكن 4هوهذا موضوع يطول التفصيل في المستدامة، أي كيف نضمن تحقيق التنمية في ظل المحافظة على البيئة؟

لى مستوى إيهمنا منه، هو أن المحافظة على البيئة كقيمة لم ترق بعد في المجتمعات النامية أو حتى المتقدمة  ما
مانا ز  كقيم تحظى بالحماية الجزائية المطلقةفهي  ،المال أو األمنحماية الحق في الحياة أو السالمة الجسدية أو 

التشريعات الجزائية في طور تجريم بعض الصور من الجرائم البيئية دون غيرها،  أن األمرومكانا، وكل ما في 
فعال األ" بعض الفقهاء من أنها: أوردهعلى غرار ما  للجرائم البيئيةشامل نظام  مر الذي حال دون وضعوهو األ

ن ، وهذا األمر يرجع إلى الكثير مالمحظورة شرعا وقانونا والتي تحدث تلوثا في البيئة أو تلحق بها الضرر"

                                                             
: انظر الف الهكتارات الزراعية التي أتلفت من أجل إنشائها،آلبية للمدن الجديدة على البيئة و لمزيد من التفصيل حول: اآلثار الس - 1

جامعة  ،مجلة االجتهاد القضائيعبد النور ناجي، "دور اإلدارة المحلية في حماية البيئة من أخطار التلوث: التجربة الجزائرية"، 
 .96، ص 2016، سبتمبر 12بسكرة، العدد 

Slaim Abdellah, Op cit, PP 14-15. 
 .22مد أمين، مرجع سابق، ص بشير مح - 2
 .483عامر جوهر وعباسة الطاهر، مرجع سابق، ص  - 3
تفصيل ذلك في: عبد الغني حسونة، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق  انظر - 4

، جامعة ورقلة، 50، العدد مجلة الباحث. كمال رزيق، "دور الدولة في حماية البيئة"، 2013تخصص قانون أعمال، جامعة بسكرة، 
وما بعدها. عايدة مصطفاوي، "تكريس مبدأ التنمية المستدامة  289مرجع سابق، ص  وما بعدها. شريفة تكوك، 95، ص 2007

وما  362، ص ص: 2018، جانفي 18، جامعة ورقلة، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر"، 
 بعدها.

Edwin Zaccaï, Le développement durable. Dynamique et constitution d'un projet, Peter Lang, Berne-

Bruxelles, 2002. Caroline Leininger-Frézal. Le développement durable et ses enjeux éducatifs. 

Acteurs, savoirs et stratégies territoriales. Education. Université Lumière - Lyon II, 2009, PP 25-

52.Lukas Diblasio Brochard, Le développement durable : enjeux de définition et de mesurabilité, 

mémoire maitrise en sciences politiques, Université du Québec, Montréal, 2011, PP 04- 18. Ariane 

Houria, « Développement durable et prospective : les limites d’un concept », Sciences & 

Technologie, Université Mentouri Constantine, N°33, Juin, 2011, PP 57-62. Hassani Ali, 

« Environnement et développement= =durable -Etude juridique et statistique », Revue de recherche 

scientifique sur la législation environnementale, Université Ibn Khaldoun de Tiaret, Vol 05, N° 2, 

2018, PP 89-109. 
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لعادية، ذلك االصعوبات التي تكتنف الجرائم البيئية، حيث أن هذه الجرائم تنفرد بخصائص ال تشاركها فيها الجرائم 
بل  البيئة قد يكون مصرحا به قانونا،اإلضرار بن النشاط الذي يكون سببا في أن لها مسؤولية من نوع خاص أل

النشاط  سواء كان 1قد يكون أحد عناصر العملية االقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدولة في إطار التنمية
 ا بذلك.خاص منحت له الدولة ترخيص   أي شخص معنوي  أوحد مؤسساتها الضار صادرا عن أ

وما يزيد من تعقيد جرائم البيئة هو موضوع الحق المناط بالحماية فيها، أي الحق المعتدى عليه فيها، هل 
إلى ذلك صعوبة ربط الضرر الواقع بسبب تلويث البيئة بالنتيجة ق عام أم حق خاص باألفراد؟ يضاف هو ح

السببية بين الفعل اإلجرامي والنتيجة، وهو أمر في غاية الصعوبة بسبب أن األضرار قة الاإلجرامية، أي إثبات الع
الناتجة عن تلويث البيئة قد تتأخر وتحدث على فترات قد تطول أو تقصر، وربما تقع النتيجة اإلجرامية في مكان 

يز السبب تطيع القاضي تميبعيد عن المكان الذي تم فيه النشاط الملوث، أو قد تتداخل األنشطة الملوثة فال يس
 عن جرائم تلويث البيئة. التي تنجر  ، وغير ذلك من اإلشكاالت العملية 2المباشر في إحداث الضرر

عناصرها  وهو كون البيئة بمختلف ،ا لهاكل اإلشكاالت المدرجة فيما سبق يمكن أن تجد تفسير   وهنا نجد أن
ص، ا والحماية الجزائية على وجه الخصو الحماية القانونية عموم  من قيم المجتمع التي تحتاج إلى ، ةتعد قيمة جديد

كن االستغناء عنها في حياة مة ال يميحتى تتحول إلى ق 3ا وتتضح معالمها باستمرارفهي تأخذ مكانها شيئا فشيئ  
حق دسترة  نه تملدستوري تصب في هذا المنحى، حيث إالبشر، ومما ال شك فيه أن التوجهات األخيرة للمؤسس ا

الدستوري  ، ولهذا االعتراف68، 19المادتين: ، وفي صلبه، تحديدا في 4في البيئة، ونلمس هذا في ديباجة الدستور
، التي يجب أن تحترم هذا البعد الجديد عن 5الصريح أهمية بالغة في توجيه مختلف قوانين السارية في الدولة

 وضعها.
 :وأثره على سياسة التجريم لبيئيةالنصوص الجزائية الناظمة للجرائم ا تعدد-ثالثا

ا وجرائمها على وجه الخصوص، من المسائل الظاهرة إن مسألة تعدد النصوص المتعلقة بالبيئة عموم  
التي ال تحتاج إلى الكثير من التدليل، وقد حاولنا في هذه النقطة بيان االنفالت التشريعي، الذي يؤثر ال محال 

                                                             
 .12، ص 2004محمد المدني بوساق، الجزاءات الجنائية لحماية البيئة، الجزائر: دار الخلدونية،  - 1
. 25- 24وما بعدها. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص ص  80أكثر تفصيال: نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص  انظر - 2

 بعدها.وما  91ص 
Moussa Noura, « La protection de l’environnement dans la législation algérienne », Revue 

Elmofaker, Universte Mohamed Khider Biskra, N° 12, Mars 2015, P 11. 

 .13محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص  - 3
، الصادرة بتاريخ 14التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16القانون  - 4

 .2016مارس  07
، مجلة المعيار"، 01 – 16بموجب القانون  2016نصيرة بن تركية، "تكريس الدستور الجزائري للحق في البيئة في تعديل  - 5

. عبد الغني حسونة وعمار زعبي، "دسترة موضوع البيئة 55 – 52، ص ص 2017، جوان 18المركز الجامعي تيسمسيلت، العدد 
 .117 – 115 ، ص2016، أكتوبر 41وادي، العدد ، جامعة المجلة العلوم القانونية والسياسيةفي الجزائر"، 
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ير الذي يصادف إشكاالت حقيقية عند تطبيق النصوص الجزائية، بالقانون، هذا األخعلى مسألة العلم المفترض 
 سياسة التجريم عند المشرع البيئي الجزائري. المالحظات بخصوصمن  استعراضنا للعديدإضافة إلى 

 التشريعي في مادة القوانين البيئية: االنفالت-1
يئي من القوانين الناظمة للمجال الب بعدد معتبرا بالرجوع للتشريع الجزائري، يجد الباحث نفسه محاط  

حكام، إذ األ ههذوحمايته، ويجد أن النصوص الجزائية متفرقة بين هذه القوانين، فال توجد مدونة واحدة تشمل كل 
وغيرها، ونصوصا  396مكرر والمادة  87ما ذكرنا في المادة  ا في قانون العقوبات على غرارن هناك نصوص  إ

 03-83القانون  ألغىالذي المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  10-03ى في القانون جزائية أخر 
اإلطار في مجال حماية البيئة وقد تلته  هو القانون  10 – 03يعتبر القانون و ، 1983فبراير  05المؤرخ في 

 .التنظيميةالعديد من النصوص 
ية، التي تضمنت العديد من النصوص الجزائالمنظمة للبيئة،  وانين والمراسيموهناك ترسانة هائلة من الق

 ؛1ناوينهاا من عا، نذكر بعض  حيث ال يمكن في هذا المقام استعراض هذه القوانين التي تفوق الخمسين قانون  
 .إنشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة -
 تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة. -
 القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية. -
 أصناف الحيوانات غير األليفة المحمية. -
 شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. -
 شروط استعمال الشواطئ. -
 أماكن التخييم واستغاللها. -
 قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية. -
 على المنشآت المصنفة وتحديد قائمتها.ق التنظيم المطب   -
 فة لحماية البيئة.تنظيم المؤسسات المصن   -
 اختصاصات أسالك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها. -
 قانون العقوبات. -
 القانون البحري. -
 قوانين التهيئة والتعمير. -
 مرسوم متعلق بدراسة مدى التأثير على البيئة. -
 وم محدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة.مرس -

                                                             
ائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون : عبد المنعم بن أحمد، الوسالتفصيل انظرلمزيد من  - 1

د النور ناجي، وما بعدها. عب 132وما بعدها. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  20، هوامش ص 2009العام، جامعة الجزائر، 
 .104 – 102ص:  مرجع سابق،
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 مرسوم محدد للشروط الخاصة المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. -
، وقد آثرت دراسةال هذهوغيرها الكثير من القوانين والمراسيم التنفيذية والتنظيمية مما ال يمكن حصره في 

القوانين لبيان التنوع وكذا حجم القانون البيئي، الذي أصبح يحظى بترسانة مهمة من القوانين، ولكي  هذهاستعراض 
فتي ، حيث لم يعد المشرع يقوى على حصر القانون البيئي بين دوعدم التحكم فيه نفالت التشريعياالن كذلك نبي  

التي يتمتع بها هذا القانون بالنظر إلى الطبيعة اإلدارية الغالبة  1مدونة، وهذا يمكن إرجاعه إلى خاصية المرونة
 .2عليه

 بالقوانين البيئية وتأثيره على المسؤولية الجنائية:  الجهل- 2
لقانون من زاوية ا وانين البيئةلقخطورة بالغة إذا ما نظرنا ال يخلو من  أمر إن مسألة االنفالت التشريعي

دأ مؤثر على مب ال محالالجنائي، فمسألة التجريم والعقاب غاية في الدقة، ذلك أن عدم حصر هذه النصوص 
من ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أ" :رت عنه المادة األولى من قانون العقوبات بأنهالشرعية الجنائية، الذي عب  

ة ودقيقة من وانين لكي تكون واضحأثر مباشر يكمن في ضرورة تبسيط القينتج عنه  هذا المبدأ الذي، "بغير قانون 
غييرها عبها، وسرعة تن هذا األمر غير ممكن في ظل كثرة القوانين البيئية وتشجل تيسير العمل بها، غير إأ

 وتعديلها.
المراسيم و يضاف إلى ذلك أن القوانين البيئية تعتمد على أسلوب التفويض التشريعي، باستعمال األوامر 

يئية، أدى إلى صعوبة افتراض العلم بجميع القوانين الب ماوالقرارات، مما أدى إلى اتساع مجال التشريع البيئي، وهذا 
صعوبة في إعمال قاعدة عدم االعتذار بجهل القانون، وما زاد في صعوبة إعمال هذه القاعدة  يترتب عليهوهو ما 

فنية معقدة، األمر الذي يجعلها صعبة الفهم على القاضي الجنائي عند هو اعتماد القواعد البيئية على صياغة 
ي، إن لم غير متيسرة الفهم للرجل العادبداهة تطبيقه للنصوص الجزائية ذات الصلة بحماية البيئة، مما يجعلها 

 .3نقل بأن العلم بهذه النصوص وفهمها من قبل الرجل العادي تغدوا مستحيلة

                                                             
في الجرائم البيئية عند المشرع الجزائري، وذلك باستعمال األسلوب المرن في وهذا ما يفسر أيضا توسيع نطاق السلوك المجرم  - 1

تحديد بعض عناصر الجرائم الماسة بالبيئة، وهو ما يطلق عليه أيضا تسمية القالب الحر أو المرن في الصياغة القانونية، ويستعمل 
ألة ور وهذا حتى ينضج التفكير التشريعي بخصوص مسهذا األسلوب لكي يتالءم مع المصالح محل الحماية التي تكون في حالة تط

 .199في هذا الصدد: رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة، مرجع سابق، ص  انظرما. 
2 - Moussa Noura, Op cit, P 05. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre,Op cit, 54. 

 ابن خلدون  ، جامعةمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةبكوش محمد أمين، "حماية البيئة في القانون الجزائي الجزائري"، 
جلة مباديس الشريف، "المواجهة التشريعية لجرائم تلويث البيئة الطبيعية"،  .473 – 472 ، ص2017، جوان 09تيارت، العدد 

 .418، ص 2018، جانفي 09، جامعة خنشلة، العدد الحقوق والعلوم السياسية
حماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه في الحقوق محمد بن محمد، ال - 3

 .201- 199 : بشير محمد أمين، مرجع سابق، صكذلك انظر. 269، ص 2009تخصص قانون جنائي، جامعة بسكرة، 
Moussa Noura, Op cit, P 15. 
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س أن المؤسهناك من قال بأن التمسك بالجهل بالقانون أمام القاضي الجزائي غير ممكن بالنظر إلى و 
، قد أقر صراحة قاعدة عدم جواز االعتذار بالغلط أو 1996من تعديل سنة  60الدستوري الجزائري في المادة 

مهما كانت المبررات والحجج  فيهالعتذار بجهل القانون أو الغلط لقانون، كما أن فتح المجال أمام اابالجهل 
المقدمة، من شأنه أن يؤدي إلى العزوف عن االلتزام باألحكام والتدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة، على 

 .1ن العقابه القواعد لإلفالت مذهلها ثم يتذرعون بعد ذلك بجهلهم ل الرغم من إمكانية العلم بها من قبل المخالفين
، غير أن مسألة عدم العلم والجهل بالقانون ال والقانونية من الناحية المنطقية على سالمتهفإن هذا الرأي 

البساطة، ذلك أن قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون لها استثناء أساسي  بهذهتؤخذ في مجال القانون الجنائي 
ن ، إذ إ2نائيالقانون الج تطبيق في القوانين العقابية، وهو إمكانية االعتذار بجهل القاعدة غير الجنائية في مجال

لجرائم علقة بإحدى صور االجهل الذي ال يعتد به القاضي الجنائي هو إدعاء الشخص عدم علمه بقاعدة جنائية مت
البيئية، لكن إذا ما ادعى أن جهله انصب على غير نصوص التجريم، مثل عدم علمه بشروط صحة ترخيص 
 إداري لممارسة نشاط ما، فإن هذه المسألة من شأنها إعدام العلم الذي يقوم عليه الركن المعنوي في الجرائم البيئية.

 االعتداء على البيئة: جريم تفي  الجنائيةسياسة ال حول مالحظات-3
، هستدعي الوقوف على كل صورة على حدأن دراسة أركان الجرائم البيئة ت نجد ،إضافة إلى ما سبق ذكره

خاصة أنها تتمايز بشكل كبير فيما يخص الفعل المادي والنتيجة اإلجرامية المترتبة عليه، فمنها الجرائم ذات 
، ومنها الجرائم اآلنية وكذا 4أن هناك جرائم إيجابية وأخرى جرائم امتناع، كما 3النتيجة ومنها الجرائم الشكلية

، وبالنظر للركن المعنوي نجد كذلك أن هناك اختالف بين صور الجرائم البيئية فيما يخص هذا الركن 5المستمرة
ا مجرد لخطأ با، حيث وإن كان الغالب على هذه الجرائم أنها عمدية، إال أنه هناك صور يعاقب فيها على أيض 

ثم الجنائي نه بعيدا عن هذه الصور التقليدية لإلأ، بل 6و مخالفة األنظمةأ اإلهمال أو التفريط أو عدم االحتياط
تجاه قضائي جديد في كل من فرنسا وإنجلترا والواليات المتحدة األمريكية، يقيم المسؤولية في جرائم نجد أن هناك ا

                                                             
: نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص انظر. لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع 120عبد الغني حسونة، مرجع سابق، ص  - 1

، 2007وما بعدها. وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان،  90
 .107مرجع سابق، ص وما بعدها. بشير محمد أمين،  369ص 

 .98. نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص 151وناسة جدي، مرجع سابق، ص  - 2
 .75. نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص 146. وناسة جدي، مرجع سابق، ص 81لحمر نجوى، مرجع سابق، ص  - 3
ص: . وناسة جدي، مرجع سابق، بعدها وما 72. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص 61نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص  - 4

مجلة البحوث . حنان زعيمش، "السلوك اإلجرامي في الجريمة البيئية"، 415. باديس الشريف، مرجع سابق، ص 145 – 143
 .424 – 423 ، ص2017، جوان 09تيارت، العدد  ، جامعة ابن خلدون العلمية في التشريعات البيئية

 .425. حنان زعيمش، ص 296شريفة تكوك، مرجع سابق، ص  - 5
 – 132. نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص ص: 155 – 154ص:  ذلك في: وناسة جدي، مرجع سابق، تفصيل انظر - 6

 وما بعدها. 111. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص 134
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كل هذا يؤدي بنا إلى القول أن الدراسات التي أوردت أركان الجرائم  .1الماديةتلويث البيئة على أساس المسؤولية 
ي الذ قت على النص النموذجي للجرائم البيئية، وعل  2الجرائمهذه  البيئية تكون قد أوردت المتشابه من العناصر بين

ي لى حد اطالعنا فوهو نص ال وجود له ع ،..."ـمفاده أن:" كل من يتسبب في إحداث ضرر بالبيئة يعاقب ب
الموجودة  ذلك أن كل صورة تحتاج إلى تحليل وتفصيل لدقائق العناصر مختلف التشريعات العقابية المتعلقة بالبيئة.

 .3في الركن الشرعي فالمادي ثم المعنوي 
نذكر  ،م في مادة الجرائم البيئية عموماالتي نبديها على التجرياألخرى وهناك جملة من المالحظات العامة 

بداية أن أغلبية النصوص الجنائية انصبت على تجريم األضرار أو المخاطر الناجمة على أفعال األشخاص 
ن أباالعتبارية، خصوصا ما يسمى بالمنشآت المصنفة، وإن كان هذا األمر له ما يبرره من الناحية الواقعية، 

، فإن هناك نقصا 4غيرها من المنشآت واألفراد المنشآت أكبر بكثير مما تنتجههذه  الضرر أو الخطر الناجم عن
دم معاقبة حيان عيجب أن ننبه له وهو أن تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية، يضمن في كثير من األ

، حتى 5تباري االعوممثلين للشخص الجرائم، ممن لهم سلطة اتخاذ القرار من مسيرين  لهذهالمرتكبين الحقيقيين 
ن الطبيعية، لك األشخاصال تمنع مساءلة  االعتباري ينص صراحة على أن مساءلة الشخص وإن كان القانون 

لمادة  اأثبت بأن هناك الكثير من العوائق لمتابعة مثل هؤالء األشخاص الطبيعية، ويكتفي القاضي حسم   الواقع
 مساءلة الشخص االعتباري فقط.بالخالف، 

ن عوهو األمر الذي دفع ببعض الفقهاء في التوسع في مفهوم المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعية 
الجرائم البيئة، لكي يضمن عدم فرار الجناة الحقيقيين من العقاب، فإضافة إلى المسؤولية الجنائية عن الفعل 

نائية ل أحد األشخاص المسؤولية الج، التي تحماالختصاصية اإلنابة في شخصي في جرائم البيئة، أدخلت نظر ال
عن تبعات المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب األنشطة التي تمارسها المؤسسة أو المنشأة، كما أن هناك من 
ذهب إلى أبعد من ذلك بأن حمل الشخص الطبيعي المسؤولية الجنائية عن أعمال الغير، على الرغم من أن 

 المسؤولية أو الغير، فعل عن المسؤولية المسؤولية، من النوع هذا على ية، يطلقالمسؤولية الجنائية مسؤولية شخص

                                                             
 .102بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  - 1
لمجلة ا"الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصرة"،  على سبيل المثال: محمد المدني بوساق، انظر - 2

وما بعدها. لقمان بامون،  180، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص 31، العدد 16، المجلد العربية للدراسات األمنية والتدريب
وما  53. نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص 317 – 313ص:  بعدها. علي سعيدان، مرجع سابق، وما 45مرجع سابق، ص 

 بعدها.
على سبيل المثال ال الحصر دراسة: واعلي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث، رسالة دكتوراه في  انظر - 3

ها، حيث انصبت هذه الدراسة على صور جرائم تلويث البيئة البحرية وما بعد 320، ص 2010القانون الخاص، جامعة تلمسان، 
 وما بعدها. 324كذلك: وناس يحي، مرجع سابق، ص  انظرفقط. 

 .83لقمان بامون، مرجع سابق، ص  - 4
 .123. لحمر نجوى، مرجع سابق، ص 34بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  - 5

Moussa Noura, Op cit, P 11. Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre,Op cit, 55. 
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حيث ا، شريك   أو فاعال بصفته الجريمة في ارتكاب  يساهم لم الذي الشخص مسؤولية وهي المفترضة، الموضوعية أو
 مسؤوليته ذلك تثور ومع المادية، المساهمة ربطة تنتفي إذ اإلجرامي الفعل عن غريبا المادية الناحية من يعدأنه 

رب العمل أو مدير المنشأة أو المؤسسة، غير  يتحمله، وهذا النوع من المسؤولية عادة ما 1القانون  بنص المفترضة
أن هذه األفكار لم تستقر بعد في العمل القضائي وال التشريعي، بسبب صعوبة إثبات مثل هذا النوع من المسؤولية 

 .2األمر بمخالفة مبدأ دستوري، يؤكد على أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصيةا عندما يتعلق خصوص  
الجناة من األشخاص الطبيعية في أغلبه لم ينصب أفعال إضافة إلى ما سبق نجد أن التجريم الذي يطال 

نجد أن  حقول...العلى حماية البيئة؛ ففي األمثلة التي ذكرناها عن الجرائم اإلرهابية والتخريبية، وحرق الغابات و 
 التجريم هنا غايته حماية الممتلكات أو حماية الدولة وأمنها أو حماية السالمة الجسدية لألشخاص المتضررين من

فعال اإلجرامية، فالعلة من التجريم متعلق بحماية حقوق غير بيئية، غير أن هذه األخيرة تمت حمايتها األهذه 
 بشكل عرضي.

مية من النصوص التجري العدد الكبيرهذه  إلى أنه على الرغم من وجود المحورنهاية هذا كما نشير في 
نا لى القول بأن كثرة النصوص يجب أن ال تغريناك من يشكك في فعاليتها، ويذهب إفي المجال البيئي، فإن ه

اسأ للتطبيق الجنائي ليست محال  ا من هذه النصوص وتصرف أنظارنا عن الحقيقة، ذلك أن جزءا كبير   ، وهذا 3اس 
م الفعل . فال يمكن من الناحية العملية أن يجر  اا أساسي  يعود بنا إلى منطلق الدراسة أي مدى اعتبار الحق البيئي حق  

بالنسبة لشخص ويباح آلخر ال لسبب إال ألنه من األشخاص االعتبارية العامة، أو لداعي المصلحة االقتصادية، 
  من الكثير من الحقوق. في الدول المتقدمة في مرتبة أدنى حتى فهذا يؤكد أن الحق البيئي ال يزال

 العقوبات المقررة للجرائم البيئية: تقدير-رابًعا
اتختلف العقوبات المقررة في الجرائم البيئية بحسب ما إذا كان مرتكب الجريمة  اا أو ي  طبيع شخص   شخص 

العقوبات من خالل التطرق للعقوبات المقررة في حق وسوف نحاول فيما يلي استعراض مختلف هذه ؛ معنوي ا
 األشخاص الطبيعية ثم االشخاص االعتبارية.

 العقوبات المقررة لألشخاص الطبيعية في الجرائم البيئية: – 1
كما وقع المشرع  .4تراوحت العقوبات المقررة لألشخاص الطبيعية بين السجن المؤقت والحبس والغرامة

من قانون العقوبات،  399الجزائري عقوبة اإلعدام على بعض الجرائم ذات الصلة بالبيئة، على غرار ما جاء في 
المتعلقة بجريمة الوضع العمدي للنار في الغابات أو  396التي شددت العقوبات المنصوص عليها في المادة 

                                                             
وما بعدها. بشير محمد  153. نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص 202رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة، مرجع سابق، ص  - 1

 وما بعدها. 160وما بعدها. وناسة جدي، مرجع سابق، ص  144أمين، مرجع سابق، ص 
رعي ة مبدأي إلى الجزائي ة العقوبات ما يلي: "تخضع 2016ي لسنة من التعديل الدستور  160جاء في المادة  - 2 خصي ة...". الش   والش 
 .328واعلي جمال، مرجع سابق، ص  - 3
. بكوش محمد أمين، مرجع سابق، 90وما بعدها. لحمر نجوى، مرجع سابق، ص  238بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  - 4

 .204ع سابق، ص . رشيد بن فريحة ومعمر حيتالة، مرج476ص 
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القائمة، إلى اإلعدام وهذا في الحالة التي يترتب  لمحصوالتالحقول المزروعة أو األشجار أو األخشاب أو في ا
فيها عن هذا الفعل موت شخص أو عدة أشخاص، ونالحظ أن عقوبة اإلعدام هنا لم تقرر لحماية البيئة في حد 

. كما أن هناك مواد أخرى تعاقب باإلعدام على 1ذاتها، وإنما جاءت كظرف مشددة نتيجة وفاة أحد األشخاص
القانون البحري  من 500كما تعاقب المادة من قانون العقوبات،  432مثل المادة ات الصلة بالبيئة الجرائم ذ

 .التابعة للقضاء الوطنيباإلعدام كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه 
ابالسجن المؤبد، وهذا  الكيماويةكما عاقب المشرع الجزائري على استعمال األسلحة  عليه  لما نصت وفق 

قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين  المتضمن 09 – 03من القانون  09المادة 
 .2اوتدمير تلك األسلحة، المشار إليه آنف   الكيماويةواستعمال األسلحة 

 العقوبات المقررة لألشخاص االعتبارية في الجرائم البيئية: – 2
ا فتنحصر المرتكبين لجرائم ماسة بالبيئة، لعقوبات المقررة لألشخاص االعتباريةل بالرجوع في الغرامات  أساس 

مكرر من قانون العقوبات، حيث أن هذه الغرامة  18، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 3الجزائية كعقوبة أصلية
تساوي الحد األقصى المقرر كعقوبة لألشخاص الطبيعية، ويمكن أن يضاعف إلى خمس مرات في حالة ما إذا 

اكان مرتكب الجريمة   .4معنوي ا شخص 
ا المشار إليه  09 – 03من القانون  18مكرر من قانون العقوبات جاء في المادة  18للمادة  وتطبيق 

ا أعاله بغرامة من  09يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ، أنه "يعاقب الشخص المعنوي الذي سابق 
 دج. 15 000 000دج إلى  5 000 000

 10يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 
شخص من هذا القانون، بغرامة تعادل خمس مرات الغرامة المقررة لل 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و

 الطبيعي...".

                                                             
 . لحمر نجوى، مرجع سابق،109. وناسة جدي، مرجع سابق، ص 475في ذلك: بكوش محمد أمين، مرجع سابق، ص  انظر - 1

، نميةمجلة القانون الدولي والت. حنان عزيرية، "الحماية الجنائية للبيئة في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري"، 81 – 80 ص
 .133، ص 2013، 01، العدد 01 جامعة مستغانم، مجلد

. رشيد بن فريحة 474. بكوش محمد أمين، مرجع سابق، ص 89حاالت أخرى في: لحمر نجوى، مرجع سابق، ص  انظر - 2
 .134 – 133 . حنان عزيرية، مرجع سابق، ص196ومعمر حيتالة، مرجع سابق، ص 

وما بعدها. محمد المدني بوساق، الجزاءات الجنائية  132تفصيل هذه العقوبات في: علي سعيدان، مرجع سابق، ص  انظر - 3
في القانون المقارن:  انظروما بعدها. و  183. نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص 40 – 39لحماية البيئة، مرجع سابق، ص ص: 

حوث والدراسات الزرقاء للبمجلة علي عدنان الفيل، "دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلويث البيئي"، 
 .254وما بعدها. بشير محمد أمين، مرجع سابق، ص  112، ص 2009، 02، العدد09، المجلد اإلنسانية

 في هذا الصدد: انظرنفس العقوبة يحكم بها قانون العقوبات الفرنسي.  - 4
Emmanuel Daoud et Clarisse Le Corre, Op cit, 54. 
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متناسبة مع ثين والباحوالغرامة الجزائية كعقوبة للشخص المعنوي، تعتبر في نظر طائفة كبيرة من الفقهاء 
طبيعة الشخص المعنوي، كما أن فيها سلطة تقديرية للقاضي يضاعفها في الحدود المسموحة قانونا لتتناسب مع 

أحسن تطبيقها، خاصة أن هدف الشخص المعنوي هو تحقيق  الضرر الحاصل، وهو ما يعتبر أداة فعالة إذا ما
، وتؤثر في إثرائه مما يحتم عليه االنضباط مع التدابير واإلجراءات القانونية 1الربح والغرامة تمس بذمته المالية

، 2الدافع ثا من المبادئ المستقرة في القانون البيئي وهو مبدأ الملو المعمول بها، كما أن الغرامة تحقق مبدأ أساسي  
ن كل شخص تسبب في إحداث ضرر للبيئة وجب عليه دفع نفقات الوقاية من التلوث وتقليص األضرار، حيث إ

 وإرجاع األمر إلى ما كان عليه.
ن اإلشكال يكمن في أن مآل الغرامات المحكوم بها هو الخزينة العمومية لتصرف بعد ذلك في أوجه غير إ
ااإلنفاق العام  للمقتضيات التنموية للدولة دونما أي اعتبار لجبر الضرر البيئي، في حين أن األسلم أن توجه  وفق 

 .3األموال إلى جبر الضرر البيئي الحاصل هذه
يضاف إلى ذلك أن الغرامة الجزائية إذا ما كانت أقل من األرباح المحققة نتيجة النشاط الملوث، فإن 

ظر ، ثم إن الغرامة مقدرة جملة دونما النالفارق مربح بالنسبة لهم ئة، ماداميحجموا عن اإلضرار بالبياألشخاص لن 
الضرر الحقيقي الذي أصاب البيئة بالدرجة األولى ثم األفراد والممتلكات بالدرجة الثانية، حيث يثار بهذا  إلى قيمة

ا إذا وفي حالة م لفردية؟الصدد تساؤل مهم حول طبيعة الحق المعتدى عليه هل هو المصلحة العامة أم الحقوق ا
، فكيف تقدر التعويضات 4عة مختلطة مثلما يذهب إليه البعضهي طبيالمصلحة المحمية طبيعة رجحنا أن 

 للطرفين الدولة واألفراد؟
يضاف إلى عقوبة الغرامة الجزائية المحكوم بها كعقوبة أصلية على نشاط األشخاص االعتبارية عقوبات 

 :مكرر من قانون العقوبات دائما، وهي 18حسب ما نصت عليه المادة  5أخرى تكميلية
 عقوبة حل الشخص المعنوي. -
 فروعها لمدة ال تتجاوز خمس سنوات.غلق المؤسسة أو فرع من  -
 عمومية لمدة ال تتجاوز خمس سنوات.اإلقصاء من الصفقات ال -
 ا أو لمدة ال تتجاوز خمس سنوات.ئي  نهاالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية  -
 عنها. ل في ارتكاب الجريمة أو نتجمصادرة الشيء الذي استعم -

                                                             
. بشير محمد أمين، 204 – 203ص  فريحة ومعمر حيتالة، مرجع سابق،رشيد بن . 187ابق، ص نور الدين حمشة، مرجع س - 1

 . حنان عزيرية، مرجع سابق،90ص  . لحمر نجوى، مرجع سابق،115. وناسة جدي، مرجع سابق، ص 255مرجع سابق، ص 
 .136 – 135ص 

 .368أكثر تفصيال في هذا المبدأ، عايدة مصطفاوي، مرجع سابق، ص  انظر - 2
 .125عبد الغني حسونة، مرجع سابق، ص  - 3
 .344واعلي جمال، مرجع سابق، ص  - 4

 وما بعدها. 136حنان عزيرية، مرجع سابق، ص  وما بعدها. 188نور الدين حمشة، مرجع سابق، ص  - 5
Arsène Capo-Chichi.Op cit. P 36. 
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 نشر وتعليق حكم اإلدانة. -
الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط  -

 مناسبته.الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة ب
ظ على ، وبعقوبة أو أكثر. والمالحالعقوبات التكميلية يحكم القاضي بها إلزامياهذه  إلى أن اإلشارةوتجدر 

 ،هذه العقوبات التكميلية أنها قد تكون أكثر نجاعة من الغرامة الجزائية، ففي بعض األنشطة ذات التلويث المرتفع
ائل التي ا أو مصادرة الوسحل الشخص المعنوي أو توقيفه مؤقت   والتي تؤدي إلى أضرار بالغة يكون األحسن معها

 أحدثت التلويث، وهذا كضمان لعدم تكرار التلويث مرة أخرى.
 ،ا على العقوبات المرصودة للتلويث البيئي أنها عقوبات تتسم في بعض األحيان بالضعفوالمالحظ عموم  

 عوعدم التناسب مع األضرار أو المخاطر التي تصيب البيئة بداية ثم األفراد من بعدها، فال فرق عند المشر  
 بين من أهلك شجرة أو غابة، ومن أصاب صحة شخص أو أدى إلى وفاته بتأثير من تلويث البيئة.الجزائري 

 خاتمة:
ن القانونية، على الرغم م من الحماية اوافر   احظ  نال قد  يالبيئالحق في ختام هذا المقال نشير إلى أن 

يزة ال تتعدى نه خالل فترة وجلتي يحميها القانون الوضعي، حيث إمن الحقوق ا النسبية بالمقارنة مع غيره حداثته
الثالثة عقود، على األقل بالنسبة للمشرع الجزائري، نجد أنفسنا أمام زخم هائل من النصوص القانونية المنظمة 

لبيئية، مع تعدد في أنواع الحماية القانونية، لعل أبرزها ما سلطنا عليه الضوء في هذه الدراسة، أال وهي للحقوق ا
وبات ات المضرة بالبيئة، وفرضت عليها عقيالحماية الجزائية، التي أخرجت إلى دائرة التجريم العديد من السلوك

 متنوعة، بحسب جسامة الضرر أو الخطر المحدق بالبيئة.
الدراسة، فإن الحماية الجزائية للبيئة قد شابها العديد من القصور، هذه  في صلب أشرناغير أنه كما 

والثغرات، والغموض في بعض األحيان، يرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى أن موضوع الجرائم البيئية في 
عي األفراد إحساس وو نطلق بداية من بدايات تشكله، حيث ال يزال ينتظره العديد من التعديالت، التي البد أن ت

بضرورة المحافظة البيئة، لتصبح بعد ذلك قيمة اجتماعية حقيقية تشكل أحد ضرورات الحياة، مما يجعلها تستأهل 
 الحماية الجزائية، التي تعتبر أسمى أنواع الحماية.

ات ، واقتراحبال  كما أن هناك مجموعة من العيوب التي يجب على المشرع أن يعمل على تالفيها مستق
 يحبذ أن يأخذ بها، نستعرضها فيما يلي:

ر هذا بعناصالقانون البيئي، وتركيزه في مدونة واحدة، تتضمن كل ما هو متعلق  أجزاءضرورة جمع  -
، وإن كان هذا األمر شبه مستحيل بالنظر إلى الغزارة التشريعية في هذا المجال، فنقترح أن تكون هناك الموضوع

ون الجنائي البيئي، في انتظار ترقية قواعد البيئة إلى قانون العقوبات، بشكل نهائي وحاسم، وهذا من مدونة للقان
 أجل تكريس مبدأ الشرعية الجنائية، لتسهيل عمل القضاة، وتيسير العلم بالنسبة لألشخاص المكلفين.

ت وليس حماية الممتلكايجب أن تنصب الحماية الجنائية المقررة في هذا المجال على حماية البيئة،  -
، ذلك أن النصوص القانونية عند التجريم، ال تجعل البيئة مناطها، ونحس كأن أو أمن الدولة واألشخاص واألموال
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وهذا  ،هي محل الحمايةالبيئة أمر عرضي، فيجب أن تعاد صياغة النصوص بالشكل الذي يفهم منه أن البيئة 
 .مالكافية لحقوقهدون أن ننسى أن المتضررين عرضيا بسبب تلوث البيئة يجب يستفيدوا من الحماية 

يجب أن توجه العقوبات إلى إصالح الضرر، خاصة الغرامات الجزائية التي تعود إلى الخزينة، إذ يجب  -
ية هذا األمر صعب التطبيق من الناحأن يحكم بها إلصالح الضرر البيئي الناجم عن الجرائم المرتكبة، وإن كان 

العملية على المحكوم عليهم، فيمكن أن نستعين بخبرة الدولة في هذا المجال، وذلك بتخصيص صندوق خاص 
 بجباية الغرامات المحصلة من الجرائم البيئية، من أجل استعماله في مشاريع تعيد للطبيعة توازنها. 
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