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خضاءاث هظه بغصٕ ٦ُٟلت وؾاثل مً له إلاا للٛاًت، مهم ظؼاثُا البِئت خماًت مىيٕى لظل٪  الٖا

 باألمغ لِـ اجيؼ الج ال٣اهىن  بىاؾُت ؤلاق٩الُت لهظه الخهضي اإلا٣ابل في ل٨ً ،والخض مجها

 .ٖضة وجضازل اٖخباعاث اإلاؿإلت لخ٣ُٗض هٓغا الؿهل

جي في م٩اٞدت اجي ؤخض الىؾاثل التي لجإ بلحها اؼ ٌٗخبر ال٣اهىن الج إلاجخم٘ الضولي والَى

م الٗامت الايغاع بالبِئت، وؤصي جىٕى نىع اإلاؿاؽ بالبِئت وزُى  عتها بلى ؤن ههىم الخجٍغ

في الخُاة وؾالمت الجؿم ال جًمً  التي جدمي ؤلاوؿان والخُىان ٖلى خض ؾىاء، مشل الخ٤

لىهىم الٗامت ٚحر ٧اُٞت في خماًت ٧اُٞت للبِئت، ألامغ الظي ًاصي بلى ؤن جهبذ اخماًت 

ابِ اإلاداٞٓت ٖلحها مً بٖخباعاث ًٞال ٖما جخمحز به نىع اإلاؿاؽ بالبِئت ويى  ،البِئت

ر ظغاثم البِئت همِ ٚحر مإلٝى مً ٞىُت ج٣خط ي بٞغاصها بىهىم زانت، خُض حٗخب

حرها مًثم الخ٣لُضًت ، الجغاثم جخمحز ًٖ ٚحرها مً الجغا الاق٩االث التي جشحرها االخماًت  ٚو

الظي وؿتهل صعاؾخه بخدضًض بٌٗ الجؼاثُت للبِئت وهي مدىع صعاؾدىا في هظا اإلا٣ُاؽ 

 .اإلاٟاهُم طاث الهلت باإلاىيٕى ٢بل الخىى في مداوع الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي
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 "ائُت للبِئت ص الحماًت الج"  خؼت الدزاطت وفم ملسز ملُاض

 لضعاؾت  لمضزل  -1

٘ الجؼاثغي.الجؼاثُت الخماًت      -2 ُت للبِئت في الدكَغ  اإلاىيٖى

مت البُئُت - اع ال٣اهىوي للجٍغ مت البُئُت وخصائصها و ) ؤلَا حعٍسف الجٍس

 (وأزوانها جصيُفها

 اإلاؿاولُت الجؼاثُت ًٖ ظغاثم البِئت. -

 اإلا٣غعة ٖلى مغج٨بي الجغاثم البُئُت. الجؼاثُت ال٣ٗىباث -

٘ الجؼاثغي.الجؼاثُت الخماًت  -3  ؤلاظغاثُت للبِئت في الدكَغ

 الىٓام ال٣اهىوي اإلاخٗل٤ بالًبُُت ال٣ًاثُت في هُا١ خماًت البِئت.  -

 حٍٗغ٠ الًبِ ال٣ًاجي البُئي وزهاثهه وجمُحزه ًٖ ٚحره  -أ

 عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي البُئي  -ب

 واظباث عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي البُئي  -ط

 الخماًت ال٣اهىهُت لغظا٫ الًبِ ال٣ًاجي البُئي     -

 اإلاك٨الث التي جىاظه ٖمل عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي في مجا٫ خماًت البِئت -
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:   املدىز ألاٌو

 ل للدزاطتــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخ

ل الٛمىى وجغ٥ بض٢ت اإلاٟاهیم يبِ ٖلى الٟٗالت اثیتؼ الج الخمایت ج٣ىم  والخإٍو

اع ٖلى الى٢ٝى یؿخىظب مما اثیت،ؼ الج الىهىم في والخٟؿحر باٖخباعه  للبیئت اإلاٟاهیمي ؤلَا

ا مدل هىانغ ٖؾيبحن ؤوال مٟهىم البِئت و لظا  ،البیئي ؤلاظغام ْاهغة لضعاؾت ؤؾاؾیا مضزال

  وخماًت البِئت.،  وهخُغ١ بلى ال٣اهىن الجؼاجي  الخماًت ال٣اهىهُت

 

 ٌ  املؼلب ألاو

 ىم البِئتــــــــــمفه

سخل٠ مٗى اه بدؿب اإلاجا٫ الظي اؾخسضم ُٞه، ٌؿخٗمل مهُلر البِئت ٦شحرا ٍو

ُٞت ، الاظخماُٖت والؿُاؾُت، لظا وبالخالي جخٗضص مٗاهُه، ٞهىا٥ البِئت الُبُُٗت ، الش٣ا

الخا، و ٢اهىها، زم وٗغط بلى ط٦غ وٗٝغ مهُلر البِئت اإلا٣هىصة بالضعاؾت لٛت وانُ

 .م اإلاكٕغ الجؼاثغي خماًت ٢اهىهُتالٗىانغ اإلا٩ىهت للبِئت والتي ا٢غ له

 الفسع ألاٌو : حعٍسف البِئت   

 ٠ ت الخٗاٍع التي وعصث في جدضًض مٟهىم البِئت ؾِخم في هظا الٟٕغ صعاؾت مجمٖى

ٟاث بلى مً زال٫ الخُغ١  ت، اللاهىهُت( الخٍٗغ  .صعاؾدىا في البِئت مٟهىم لبُان ،)اللغٍى

 البِئت لغت حعٍسفأوال:  

 ؤنلخه ؤي جبىؤ ؤ٢ام، ؤو هؼ٫  ؤي جبىؤ، للٟٗل الاؾم هي الٗغبُت اللٛت في البِئت ٧لمت

ؤلاًمان مً ٢بلهم ًدبىن مً هاظغ  ، مً طل٪ ٢ى٫ هللا حٗالى " و اللظًً جبىؤ الضاع و 1وهُإه
                                                           

، صاع الهمؼة، خٝغ الُاء، ٞهل الٗغب، لؿان مىٓىع: ببً -  1  . 283 م وكغ، ؾىت بضون  ال٣اهغة، اإلاٗاٝع
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 ؤي اللظًً ؤ٢ام ؤو جىاَىىا باإلاضًىت اإلاىىعة ٢بل هجغة الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه 1بلحهم ..." 

جها بهُئتها ومى٢ٗها و ٖىانغها و وؾلم بلحها، وبِئت ؤلاوؿان الُبُُٗت هي ألاعى، ؤطا ؤ

اإلادُِ اإلاهُإ و اإلاىاؾب للخُاة  صوعاجها اإلااثل خى٫ هٟؿها و خى٫ الكمـ ،هي الىؾِ ؤو 

 2خال٤ الخ٨ُم  الظي " الظي زل٤ ٧ل ش يء ٣ٞضعه ج٣ضًغا " .ؤلاوؿان، و ؾبدان ال

ء بالًٟل ؤي ؤز٣ل بهما، و٢ض حٗجي جغص البِئت بمٗجى الش٣ل، ٦إن ٣ًا٫ باء بظهبه ؤو با

 .3اإلادُِ ٣ُٞا٫ ؤلاوؿان ببً بُئخه

ت ٞدؿخسضم ٧لمت للضاللت ٖلى الٓغوٝ اإلادُُت  Environmentؤما في اللٛت الاهجلحًز

     ، 4همى وجىمُت خُاة ال٩اثىاث الخُت، ٦ما حؿخسضم للخٗبحر ًٖ الٓغوٝ الُبُُٗتواإلاازغة في 

ت الٓغوٝ  Environnementًخىا٤ٞ هظا اإلاهُلر م٘ ال٩لمت الٟغوؿُت  التي حٗجي مجمٖى

اء ؤو ألاعى الظي حِٗل ُٞه ؾاثغ الخاعظُت والُبُُٗت للىؾِ ؤو اإلا٩ان ؾىاء الهىاء ؤو اإلا

 .5ال٩اثىاث الخُت

الٗغبُت والٟغوؿُت  اللٛت في البِئت ؾىاء ل٩لمت اللٛىي  اإلاٗجى مً ًدبحن طل٪، ٖلى اءبى

ت، با ٩ًىن  ٩ًاص اإلاٗجى هظا ؤن وؤلاهجلحًز بلى  ًىهٝغ ٞهى ، ٦بحرة بهىعة اللٛاث الشالزت بحن ٢ٍغ

 . ٖمىما الحي ال٩اثً ُٞه ٌِٗل الظي الىؾِ

 ثاهُا:  حعٍسف البِئت مدل الحماًت الجصائُت

ٟاتها وازخلٟذ وجباًيذ وطل٪ بخٗضص مج االث باليؿبت للبِئت حٗضصث حٍٗغ

ت اإلاسخل ٟت، مما صٖا البٌٗ بلى ال٣ى٫ بإن اؾخسضاماتها مً زال٫ اليكاَاث البكٍغ

                                                           

 . آلاًت الخاؾٗت مً ؾىعة الخكغ   1

 . آلاًت الشاهُت  مً ؾىعة الٟغ٢ان  - 2

 .262، م  1958معجم متن اللٛت ، صاع م٨خبت الخُاة ،اإلاجلض ألاو٫، بحروث،  :ؤخمض عيا - 3

4 - Longman Dictionary of contemporay ،third éd ،2000 ،p.55. 

5 - LAROUSSE ، Dictionnaire de Francais ، Imprimerie de Maury-Eurolivres ، Avril 2003 ، p 345 . 
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ما ٌكمله مً ماء و هىاء و ًٞاء و "البِئت طل٪ اإلادُِ اإلااصي الظي ٌِٗل ُٞه ؤلاوؿان ب

 1إلقبإ خاظاجه".جغبت و ٧اثىاث خُت ، و ميكأث ؤ٢امها 

٠ البِئت في الٗضًض و  لُمُت مجها: اإلااجمغ  الظي اإلااجمغاث الضولُت والا٢مً وعص حٍٗغ

ـ ٖام  بإجها" ٧ل ما هى زاعط ؤلاوؿان مً والظي ٖٝغ البِئت  ٣ٖ1968ضجه الُىوؿ٩ى في باَع

كمل طل  ٪ ظمُ٘ اليكاَاث واإلااجمغاث التيؤقُاء جدُِ به بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ َو

ظخماُٖت والتي ًضع٦ها جازغ في ؤلاوؿان مشل ٢ىي الُبُٗت والٓغوٝ الٗاثلُت واإلاضعؾُت والا 

غة لضًه و٦ظل٪ جغار اإلااض ي " ، وماجمغ 2مً زال٫ وؾاثل الاجها٫ اإلاسخلٟت اإلاخٞى

وباإلاٗجى الكمىلي هٟؿه  3ؾخى٦هىلم للبِئت البِئت بإجها : " ٧ل ش يء ًدُِ باإلوؿان "،

ت مً  1978ـ ٖام ها اإلااجمغ الظي ٣ٖض في جبلِالىاؾ٘ للبِئت ٖٞغ الىٓم وط٦غ بإجها مجمٖى

ٌؿخمضون الاوؿان وال٩اثىاث ألازغي والتي  الُبُُٗت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ٌِٗل ٞحها

ازغون ٞحها بيكاَاتهم"  .4مجها ػاصهم ٍو

  ٠ ٘ الجؼاثغي  ؤما حٍٗغ "    10- 03(  مً ال٣اهىن ع٢م  04:   اإلااصة )  البِئت في الدكَغ

ت ٧ ت والخٍُى باًَ الهىاء و الجى و اإلااء و ألاعى و جخ٩ىن البِئت مً اإلاىاعص الُبُُٗت والالخٍُى

اإلاىاعص، و الىعاسي و ؤق٩ا٫ الخٟاٖل بحن هظه ألاعى والىباث و الخُىان ، بما في طل٪ الترار 

 الُبُُٗت " .٦ظا ألاما٦ً و اإلاىاْغ واإلاٗالم 

 ٠ ًخطر مً زال٫ هو اإلااصة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ٌُٗي حٍٗغ

 .قامل للبِئت، بل ا٦خٟى بظ٦غ الٗىانغ اإلا٩ىهت للبِئت

 ٟال ٘  غوس ي:   والبِئت في الدكَغ

                                                           

، مهغ،  :ماظض عاٚب خلى - 1 ٗت، ميكاة اإلاٗاٝع  .39، م٢2002اهىن خماًت البِئت في يىء الكَغ

2 -UNESCO ,International Conferonce on Education, Final Part(Paris, Unesco,1989)P20.  

، مهغ،  - 3  .2-1، م1971مدمض ؾُٗض الخٟاع: الاوؿان ومك٨الث البِئت ، ميكإة اإلاٗاٝع

 2-1اإلاغظ٘ هٟؿه، م  - 4

 -   لُت   19، اإلااعر في  :  10 - ٢03اهىن ع٢م ضة الغؾمُت، ، اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع 2003ظٍى الخىمُت اإلاؿخضامت ، الجٍغ

ش في 43الٗضص لُت 20، الهاصعة بخاٍع  . 2003ظٍى
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٘ الٟ ش جبجى الدكَغ  10غوس ي حٍٗغ٠ مهُلر البِئت ألو٫ مغة في ال٣اهىن الهاصع بخاٍع

ت مً  1976ظىٍلُت  اإلاخٗل٣ت بدماًت الُبُٗت في اإلااصة ألاولى مىه بإن " البِئت مجمٖى

الٗىانغ هي : الُبُٗت، الٟهاثل الخُىاهُت والىباجُت، الهىاء وألاعى والثروة اإلاىجمُت 

 1اإلآاهغ الُبُُٗت اإلاسخلٟت".

 ٘   :اإلاهغي  البِئت في الدكَغ

٠ البِئت  1994لؿىت  البِئت ٢اهىن  الغابٗت مً اإلااصة مً ألاولى جىاولذ ال٣ٟغة   حٍٗغ

ه ما و ، الخُت ال٩اثىاث الظي ٌكمل الخُىي  اإلادُِ " بإجها  مً بها ًدُِ ما و ، مىاص مً ًدٍى

 . " ميكأث مً ؤلاوؿان ٣ًُمه ، وما جغبت و ماء و هىاء

لُه ٞالبِئت ؾىاء في مٗىاها ال٣اهىوي ؤ اإلاٗىىي، و ؤلانُالحي ٞهي اإلادُِ اإلااصي و ٖو

ت و ما  بهما مً ًدُِ الظي وِٗل ُٞه و الظي ًدخىي ٖلى اإلاىاص الهلبت و الؿاثلت و الٛاٍػ

 بُجها مً ٖضة بمٟاهُم البِئت وجغجبِ هىاء و ماء و جغبت، و ما ًيكئه ؤلاوؿان مً ٖمغان،

 "بإجها اإلاؿخضامت الخىمُت وحٗٝغ للبِئت ومخالػما هاما ٖىهغا حٗخبر التي اإلاؿخضامت، الخىمُت

 ظُل اخخُاظاث للخُغ حٗغى ؤن صون  الخايغ الجُل اخخُاظاث جلبي التي الخىمُت

لبُت هضٞا ؤنبدذ ، التي2"اإلاؿخ٣بل ٗاث أٚل  جىمُت جد٤ُ٣ وهي ال٣اهىهُت والضعاؾاث الدكَغ

 .بُئُا مؿخضامت

 الفسع الثاوي : عىاصس البِئت مدل الحماًت اللاهىهُت 

الىاخُت ال٣اهىهُت بلى ٖىانغ َبُُٗت و آزغي ًم٨ً ج٣ؿُم الٗىانغ البُئُت مً 

 انُىاُٖت ، ٖلى الىدى آلاحي:

 

 
                                                           

1- Michel Prieur: droit de l’environnement, Dalloz, Paris ,2 éd, A.1991 .p.414-417  .  

2 - Jean- Paul Maréchal et Béatrice Quenault: " le développement durable"- une perspective pour le 21éme siècle- 1er 

semestre 2005- Rennes. P. 149 
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 أوال : العىاصس الؼبُعُت 

جل٪ الٗىانغ التي ال صزل لئلوؿان في وظىصها و بهما هي ؾاب٣ت ختى ٖلى  ًغاص بها

 وظىص ؤلاوؿان هٟؿه و جخمشل في :

هى ؤزمً الٗىانغ البِئت و ؾغ الخُاة ، وال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه مُل٣ا و ًمشل  الهىاء : (1

الٛالٝ الجىي اإلادُِ باألعى و ٌؿمى ٖلمُا بالٛالٝ الٛاػي، بطا ًخ٩ىن مً ٚاػاث 

ؤؾاؾُت لضًمىمت خُاة ال٩اثىاث الخُت ، و ٧ل ما ًُغؤ ٖلُه مً حُٛحراث ؾُازغ ؾلبا 

 .1ٖلى م٩ىهاجه و ٖىانغه 

 10/  03زهها اإلاكٕغ الجؼاثغي بٟهل ٧امل في ٢اهىن ع٢م  و ألاوطاغ املائُت :املاء  (2

 خُض ٞهل ٞحها ب٩ل ؤهىاٖها .

   ً51بلى ٚاًت اإلااصة  48خماًت اإلاُاه الٗظبت : اإلاىاص م . 

   ً58بلى ٚاًت اإلااصة  52خماًت البدغ : اإلاىاص م . 

ا حٗاص٫ ؤهمُت اإلااء والهىاء، بل ؤجها : حٗض التربت مىعص مً مىاعص البِئت لها ؤهمُته التربت (3

ت ل٨جها مشل ؤي ٖىهغ بُئي آزغ مٗغويت لخإزحراث ولخٛحراث  الٗىهغ ألا٦ثر خٍُى

ت  الُبُُٗت، ؤو جل٪ الخإزحراث الىاججت ًٖ نى٘ ؤلاوؿان ٧اؾخسضام ألاؾمضة ال٨ُماٍو

ت، لظل٪ ؤولى لها اإلاكٕغ ؤهمُت زانت بةنضاعه الٗضًض مً ا لىهىم واإلابُضاث الخكٍغ

 2ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بترقُض اؾخسضام التربت واإلاداٞٓت ٖلى جىاػن م٩ىهاتها و ٖىانغها  .

٣ًاؽ الخىٕى البُىلىجي في مى٣ُت مُٗىت بم٣ضاع ؤهىإ ال٩اثىاث الخُت  الخىىع الحُىي : (4

ُٟت مدضصة في الىٓام الا٩ًىلىجي،  و خضور ألايغاع  اإلاىظىصة ُٞه، و التي ج٣ىم بْى

البُئُت جازغ ٖلى هظا الخىٕى و لٗلى ؤ٦ثر الٗىامل التي جاصي بلى ه٣و الىٕى الخُىي 

 3الهُض الجاثغ للخُىاهاث .

                                                           

الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ؤَغوخت ص٦خىعاه، جسهو ٢اهىن ؤٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١، خؿىهت ٖبض الٛاوي:  -  1

 .16، 2013ـ  2012ظامٗت مدمض زًُغـ بؿ٨غة، الجؼاثغ، ؾىت 

٘ الجؼاثغي، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، جسهو ال٣اهىن  - 2 مُٟٗي ٦ما٫: آلُاث الًبِ ؤلاصاعي لخماًت البِئت في الدكَغ

 8، م 2010/ 2011ؤلاصاعي ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت باجىت، الؿىت الجامُٗت 

 .  9 مُٟٗي ٦ما٫:  اإلاغظ٘ هٟؿه، م -  3
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 العىاصس الاصؼىاعُت ثاهُا : 

ًغاص بالٗىانغ الانُىاُٖت  ٧ل ما اصزلها ؤلاوؿان ٖبر الؼمً مً هٓم و وؾاثل و  

ا٢ل مً م٣ىماث الٗىانغ الُبُُٗت  ؤصواث حؿمذ له باالؾخٟاصة بك٩ل ا٦بر و بخ٩لٟت

ؾاؾُت، و ختى ال٨مالُت، وجدك٩ل للبِئت، وطل٪ مً اظل بقبإ خاظاجه و مخُلباجه ألا 

الانُىاُٖت مً البِئت اإلااصًت التي قُضها ؤلاوؿان و مً الىٓم و اإلااؾؿاث التي الٗىانغ 

ؤ٢امها ٧اؾخٗماالث ألاعاض ي الؼعاُٖت و بوكاء اإلاىا٤َ الؿ٩اهُت .... بلخ، و بالخالي جم حُٛحر 

 1البِئت الُبُُٗت لخضمت خاظُاث ؤلاوؿان .

 املؼلب الثاوي:

 اللاهىن الجصائي وخماًت البِئت

لضحها زالر نىع ججخم٘ في هضٝ واخض هي م٩اٞدت  اللاهىهُت للبِئت الحماًت

 مكا٧ل البِئت والخض مً ألايغاع التي جهُبها، وهظه الهىعة هي:

التي جغجب اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى مً ًدؿبب في بلخا١ الًغع : الخماًت ال٣اهىهُت اإلاضهُت  -1

ٖضة ال٣اهىهُت مً حؿبب للٛحر بالبِئت وحؿخمض ٢ىاٖضها مً ال٣اهىن إلاضوي َب٣ا لل٣ا

ٌ  .بًغع بلتزم بالخٍٗى

ت في مجا٫  -2 ت بالؿلُت ؤلاصاٍع ت : هي جل٪ ؤلاظغاءاث اإلاىَى الخماًت ال٣اهىهُت ؤلاصاٍع

اث الٟغصًت  ٤ بنضاع ال٣غاعاث وهظا ما ًٟغى ٢ُىصا ٖلى الخٍغ خماًت البِئت ، ًٖ ٍَغ

 جد٣ُ٣ا للمهلخت الٗامت بإبٗاصها الشالزت .

ت "بها الجؼاثُت: ٣ًهضالخماًت ال٣اهىهُت  -3 ُت اثُتؼ الج ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض مجمٖى  اإلاىيٖى

 مُٗىت، مهلخت ٖام بىظه ؤو ما٫، ؤو شخو لى٢اًت اإلاكٕغ بها التي ًخىنل وؤلاظغاثُت

                                                           

 اإلا٨خبت اإلاؿخ٣بلُت، الىٓغة الخدضي و الىا٢٘ بحن البُئي الخلىر ٖلى ؤيىاء الؿٗىص: ؤبى ببغاهُم بؾالم و مدمىص الٟخاح ٖبض ؤخمض - 1

ت  17 ، م 2007 مهغ، الخىػَ٘، و لليكغ اإلاهٍغ
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 وبالخالي 1،"طل٪ ًسال٠ مً ٖلى ظىاجي ظؼاء ولٟغى اإلادخمل، ؤو الٟٗلي اإلاؿاؽ يض 

 بها ًخىصل التي اللاهىهُت الجصائُت اللىاعد مجمىعت هي للبِئت الجؼاثُت ٞالخماًت

خىكع وفسض أو الفعلي املظاض طد البِئت لىكاًت املشسع
َ
مً  على حىائي حصاء امل

 .ذلً ًخالف

اثؼ ال٨ُان الاظخماعي ومغبي مهظب اجي ٦داعؽ لغ٧ؼ وبهظا ًبضو صوع ال٣اهىن الج

 بدؿباجها ؤخض ال٣ُم اإلاجخمُٗت الجضًضة التي، ٦ما ًإحي صوعه في خماًت البِئت  للكٗىب

ً بٌٗ ال٣ُم التي ًدمحها ال٣اهىن ٚحرها م ىٖل ىوالتي ؤنبدذ جغق ،الؿاخت ىبغػث ٖل

ت مً ألاٞغاص، بل ؤنبذ اجي، ٞالخا٫ هىا ال ًخٗل٤ بد٤ ٞغصي ؤو ختى بؼ الج د٣ى١ مجمٖى

ىامل وظىصها  ًخٗل٤ بد٤ الجماٖت بإؾغها، ًمـ ؤؾـ ب٣ائها وقغاثِ اؾخمغاعها ٖو

ه، مخمحز و اليكإة خضًض البُئي ال٣اهىن الجؼاجي ؤن وبما ،وجُىعها  ًشحر خخما ٞظل٪ بمىيٖى

ا اإلاُلب بلى ؤهمُت جضزل ال٣اهىن مً زال٫ هظ هخُغ١ لظا ، ٖضًضة ٢اهىهُت بق٩االث

 ؤهماٍ ىوٗغط بلالجؼاجي مً ؤظل خماًت البِئت ومغظ٘ وكإة ال٣اهىن الجؼاجي البُئي جم 

ُٗت اإلاىاهج  للبِئت  الجؼاثُت الخماًت في الدكَغ

 ٌ  أهمُت جدخل اللاهىن الجصائي لحماًت البِئت :الفسع ألاو

غ خماًت البِئت ٦ٖضم مالءمت اؾخسضام ال٣اهىن الجؼاجي  ىطهب البٌٗ بل   إصاة لخ٣ٍغ

خضاء ٖل ىٖل البِئت مً  ىؤؾاؽ ؤن هظا ال٣اهىن ًىاظه الؿلى٥ الٟغصي بِىما ًيب٘ الٖا

 ؾلى٥ ظماعي جغا٦مي ؤ٦ثر مما ًيخج ًٖ ؾلى٥ ٞغصي ، وبال
ً
٣ا خالي ٩ًىن ال٣اهىن ؤلاصاعي ٞو

غ هظه الخماًت ، ٣ٞض ما٫ الغاجر مً الغؤي بل ٚحر طل٪  ىلهظا الغؤي هى ألا٦ثر مالءمت لخ٣ٍغ

غ جل٪ الخماًؤن  ىما٦ضا ٖل باٖخباعه ال٣اهىن الظي ٌٗبر   ت ،ال٣اهىن الجؼاجي هى اإلاىٍى بخ٣ٍغ

ىاظه اإلاؿاؽ بها ، مما ًخُلب ؤنض١ حٗبحر ًٖ اإلاهالر وال٣ُم الاظخماُٖت ألاؾاؾُ ت ٍو

خضاء ٖل مت ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن ال ىاٖخباع الٖا  .بِئت ظٍغ

                                                           

ت،  الجامعي، ال٨ٟغ مى٧لُه، صاع ؤؾغاع ٖلى باإلاداٞٓت اإلادامي اللتزام الجىاثُت الخماًت الٗاصلي: نالر مدمض - 1  .08 ، م2003الاؾ٨ىضٍع
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  -وبطا ٧ان ال٣اهىن الجؼاجي
ً
ت للمجخم٘ ضٝ خماًت اٌؿته -ٖمىما ل٣ُم الجىهٍغ

طاتها بالخماًت ،  واإلاهالر ألاؾاؾُت لؤلٞغاص ، ؾىاء ٧اهذ هظه ال٣ُم ؤو اإلاهالر ظضًغة في

٣ـــضعهــا هى ، ٣ٞاهىن ال٣ٗىباث م٣ٗــضة ً اٖخباعاثؤم اٖخبرها اإلاكٕغ ٦ظل٪ بالىٓــغ لجملــت 

م ال٣خل و الًدمي الخ٤ في الخُاة والخ٤ في ؾالمت البضن )بخج ًغب والجغح وبخضار ٍغ

م الؿب وال٣ظٝ وبٞكاء ألاؾغاع خباع )بخجٍغ ( ، و٦ظل٪ الٗاهاث( ، و٦ظا ًدمي الكٝغ والٖا

م الؿغ٢ت والىهب وزُاهت   ،ألاماهت( ، ٩ٞل ألامشلت الؿاب٣تًهىن اإلال٨ُت الٟغصًت )بخجٍغ

ت  ظىهٍغ
ً
الر اإلاٗخبرة ت بٌٗ ال٣ُم ؤو اإلاه، ٞةن ألامغ ال ًسلى مً خماًوبن ٧اهذ جمشل ٢ُـــما

 1.مً وظهت هٓغ اإلاكٕغ ظضًغة بالخماًت بدؿب ْغوٝ الؼمان واإلا٩ان

ض ظىىح مىاظهت ألظل يغوعة مً ؤ٦ثر الجؼاجي ال٣اهىن  جضزل لظا ؤيحى  ،البِئت جلٍى

ٌ ًٖ حٗبحر ؤبغػ  بىنٟه ٓهغ مٗحن، لؿلى٥ اإلاجخم٘ ٞع  ًاصًه الظي الضوع  زال٫ مً طل٪ ٍو

 :ًلي ما زال٫ مً وطل٪ ٖمىما الجغاثم إلاىاظهت ال٣اهىن  هظا

 .الجغاثم ًغج٨بىن  الظًً ألاٞغاص ٣ٖاب في ًخمشل ٢معي صوع  الجؼاجي لل٣اهىن  -

مه الجؼاجي ال٣اهىن  ٌٗبر -  في بالخماًت ٌؿتهضٞها التي ال٣ُم ؾمى ًٖ مُٗىت ألٞٗا٫ بخجٍغ

 .اإلاجخم٘ صازل مٗحن ػمً

م الجغاثم مغج٨بي ب٣ٗاب و٢اجي صوع  الجؼاجي لل٣اهىن  -  هظا ٞةن مُٗىت، ؤٞٗا٫ وججٍغ

خضاء ٖضم بلى ؾُٗمض الجاهذ  2.اإلاؿخ٣بل في ٢اهىها اإلادمُت ال٣ُم هظه ٖلى الٖا

 مً ؼ وبِىما ٧اهذ الجغاثم التي ًخًمجها ال٣اهىن الج
ً
ا اجي ٌكتٍر ؤن جهِب هٖى

م، الشباث والاؾخ٣غاع م ، وهي ما ٧ان ًُل٤ ٖلحها الجغاثوزانت ُٞما ًخٗل٤ بٗىانغ الخجٍغ

وظضث م٩اجها الُبُعي في اإلاضوهت  ، لظا ٣ٞضي ال جخٛحر بخٛحر الؼمان واإلا٩انالُبُُٗت الت

ُض ؤن ألامغ ظض مسخل٠ ُٞما ًخٗل٤ ، ببُٗض في مٗٓم ألاهٓمت ال٣اهىهُت ال٣ٗابُت مىظ ػمً

                                                           

ت الٗامت ل٣اهىن ال٣ٗىباث ، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ، - 1   18، م 2000ؾلُمان ٖبض اإلاىٗم : الىٍٓغ

 ؤبى الٗام،     ظامٗت ال٣اهىن  في الض٦خىعاه قهاصة لىُل ظىاص: الخماًت الجىاثُت للهىاء مً الخلىر صعاؾت م٣اعهت، ؤَغوخت الالوي  ٖبض - 2

 .77، م2014-2013الؿُاؾُت،  والٗلىم الخ٣ى١  جلمؿان، ٧لُت – بل٣اًض ب٨غ
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 ، ٩ٞل لبِئت طل٪ ؤن جل٪ الجغاثم لم ٨ًدك٠ يغع بجغاثم ا
ً
ها بال في و٢ذ خضًض وؿبُا

جخى٠٢ اثُت ، مؿاثل مخٛحرة، ؼ البِئت مما ٌؿبب مؿئىلُت ظ ىألاوكُت التي حٗخبر اٖخضاء ٖل

 ٖلي ما ٣ًغعه الٗلم وألابدار الخضً
ً
بُعي ؤن ظغاثم مشل جل٪ مً ٦شحرا اإلام٨ً ؤن شت، َو

 ؼ ن طل٪ ال ًمى٘ مً يغوعة اخخىائها ظبُض ؤ  ْغوٝ جخٛحر في ؤي و٢ذ وجدذ ؤي
ً
، وبظل٪ اثُا

 في ال٣ىاهحن الج
ً
 بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا

ً
  . اثُت الخانتؼ ٩ًىن اإلاجا٫ مٟخىخا

اجي ؼ ، ٞال بض ؤن ًخضزل ال٣اهىن الجألازُاع التي تهضص بِئت ؤلاوؿان ٞٗىضما جخٟا٢م

 لٛغاثؼه الضازلُت  ،حها وبها ؤلاوؿاناإلاجاالث التي ًدُا ٞ ىلبؿِ خماًخه ٖل
ً
وج٩ىن مدغ٧ا

ما ٖضاه مً مسلى٢اث، ؾىاء ٧اهذ  ىا٫ ٖضوان ٖلالٗضاثُت التي جترظمها ظىاعخه في ؤٖم

اجي لً جخد٤٣ ألي مً ىالج ٞبضون الجؼاء 4 ، ء ظامضةؤقُا ختىخُىاهاث ؤو هباجاث ؤو 

خضاء ٖلي هظه ال٣ُمت ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الٟٗالُت ال٩اُٞت إلاىاظهت ٧اٞ ت ؤٞٗا٫ الٖا

 . ألاؾاؾُت مً ٢ُم اإلاجخم٘ )البِئت(

بدماًت الخ٣ى١ الجضًغة  جؼاجي٣اهىن الالوبطا ٧اهذ الىٓم ال٣اهىهُت حٗهض ل٣ىاٖض 

م اإلاؿاؽ بالبِئت اإلادُُت  اًت طاث ألاهمُت الاظخماُٖت ٞةن جضزل هظه ال٣ىاٖض بخجٍغ بالٖغ

 لؤليغاع التي ًسلٟها
ً
 هٓغا

ً
 وخخمُا

ً
ا  ظىهٍغ

ً
، خ٣ى١ ؤلاوؿانى الخلىر البُئي ٖل ؤنبذ ؤمـــــغا

 بغ٦حزة  اٖخباع هظا الىٕى بلىلظا ٣ٞض طهب الغاجر مً الغؤي ، 
ً
مً ألاٞٗا٫ ٌك٩ل بزالال

 إلاؿا
ً
، ومً زم ؾه بالصخت الٗامت ألٞغاص اإلاجخم٘ؤولُت للىظىص الاظخماٖـي في طاجه ، هٓغا

بض في ؾبُل ال  ٞغ٦حزة الىظىص الاظخماعي  ،اجي في خماًخهؼ وظب ؤن ًخضزل ال٣اهىن الج

الؿلى٥ اإلاسل بها مباقغة ٞدؿب،  ى، مً ؤن ًمخض ال٣ٗاب ال بلهدى ٞٗا٫ ىنُاهتها ٖل

٤ بل ىوبهما بل  . طل٪ ؤلازال٫ اإلاباقغ ى٧ل ؾلى٥ ٌٗض زُىة في الٍُغ

ُ ولِـ -اجيؼ وإلاا ٦ىا ال هيخٓغ مً الىو الج ؤن ٌٛحر ؤو ًمدى مً الىظىص  -ٟخه مً ْو

، جل٪ الٗىامل الاظخماُٖت ؤو الا٢خهاصًت ؤو الىٟؿُت   ألاؾباب و الٗىامل الضاٞٗت لئلظغام

 إلا٩اٞدت هظه الٗىامل اجي لمؼ البُئُت ، ألن الىو الج ؤو
َ
٢ض ًترجب ٖلحها  ، بل ماًىي٘ ؤنال

http://knol.google.com/k/dr-osama-abdelaziz/-/rdiijgelgcrh/33#_ftn4
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اجي إلاشل هظه الٗىامل ؼ جضزل ال٣اهىن الج، لظا ٣ٞض ٧ان لؼاما ًمٗالجت مً آزاع بظغامُت

حر بِئت مالثمت نالخت لخُ ٣ت زانت جًمً جد٤ُ٣ الهضٝ اإلايكىص وهى )جٞى اة بٍُغ

م الهىع اإلاسخلٟت لالٖخضاء ٖل ؤلاوؿان(  ما ؤ، خُض لبِئتا ى، وطل٪ بخجٍغ
ً
ن اإلاكٕغ ٚالبا

ــــــاص ٖل ىًًُغ بل خمـ ىهُت، جي لًمان اخترام اإلا٩لٟحن بال٣ىاٖض ال٣اهؼاالجؼاء الج ىالٖا

  .باإلاكا٧ل البُئُت واإلاخٗل٣ت زُىعة وزانت ألا٦ثر

 الثاوي: مسحع وشأة اللاهىن الجصائي البُئي  الفسع 

حٛلٛل الجؼاء  ىمغظ٘ وكإة هظا الٟٕغ مً ٞغوٕ ال٣اهىن )ال٣اهىن الجؼاجي البُئي ( بل 

ال٣اهىن الجؼاجي في خماًت البِئت ، ول٣ض ٧ان مىيٕى صوع الجؼاجي في ٢ىاهحن خماًت البِئت

مت ومٗاملت اإلاجغمحن الظي ىوالُبُٗت يمً ؤٖما٫ اإلااجمغ الشامً لؤلمم اإلاخدضة إلا ٘ الجٍغ

الخانت ٖلى ؤن " ؤن اإلااجمغ ًضع٥ ، خُض هو ؤخض ٢غاعاث اإلااجمغ  1990 ٣ٖض في هاٞاها

ىنٟها صٖامت الخُاة و٢ىامها، وم٘ وظىص خماًت البِئت في خض طاتها بمسخل٠ م٩ىهاتها ب

ًضع٥ يغوعة  الىٓام ألا٩ًىلىجي، الخكُت مً خضور ٧ىاعر بُئُت هدُجت الايُغاباث في

ا مً الخضهىع، ٞمً الىاظب اجساط بظ٫ ظهىص صولُت م٨شٟت مً ؤظل به٣اط البِئت وخماًته

اإلاىهــــــىم ٖلحها في ال٣اهىن  الخضابحر الالػمت في مُضان ال٣اهىن الجؼاجي بلى ظاهــب الخضابُـــغ 

ىؤلاصاعي واإلاضوي خإحى طل٪ بةنضاع ٢ىاهحن ظؼاثُت َو لُبُٗت والبِئت ُت حؿتهضٝ خماًت ا، ٍو

مىظىص مً هظه ال٣ىاهحن مً ظهت،  ، ؤو بخٗضًل ما هى وألاشخام اإلاهضصًً بخضهىعهما

ٗجي هظا ال٣اهىن  وجىُٟظ ما هى ٢اثم مً ٢ىاهحن جخٗل٤ بدماًت البِئت مً ظهت ؤزغي، َو

باإلاسالٟت لل٣ىاٖض   مُت التي حك٩ل اٖخضاًء ٚحر مكغوٕ يض البِئتبضعاؾت الٓاهغة الاظغا

خضاء ".الىٓا  1مُت التي جدٓغ هظا الٖا

                                                           

جب ؤن جخًمً هظه الخضابحر يمان ٢ُام الهُئاث الٗامت والخانت التي جباقغ ؤوكُت زُغة ٖلي البِئت بىي٘  - 1 ؤياٝ ال٣غاع ؤهه " ٍو

اصة البِئت ، بطا ما ؤنِبذ بإيغاع بلي خالتها الكىاٚل البُئُت يمً ؤهضاٞها الا٢خهاصًت واإلاالُت ، وؤن جخسظ ما ًلؼم مً بظغ  اءاث إٖل

جي والضولي ، والؾُما في البالص التي جيخمي بلي هٓام ؤًضلىجي حن الَى  ألانلُت ، ٦ما ًجب ؤن ًخد٤٣ الاوسجام بحن ال٣ىاهحن ٖلي اإلاؿخٍى

اث في خماًت البِئت  بلي الىنى٫ بلي ؤٖلي اإلاؿخٍى
ً
 . واخضؾُٗا

post.html-osamasaziz.blogspot.com/2011/11/blog-http://endoftheworld 

http://endoftheworld-osamasaziz.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
http://endoftheworld-osamasaziz.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
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مت ومٗاملت اإلا بغػ  الضوع الظي ًم٨ً ؤن ًًُل٘  جغمحنفي اإلااجمغ الخاؾ٘ إلاى٘ الجٍغ

جي والضولي باٖخباع ؤن البِئت جمشل  به ال٣اهىن الجؼاجي في خماًت البِئت ٖلى الهُٗضًً الَى

بلى وال ًٟىجىا ؤن وكحر بلى ؤهه باليؿبت  ،  ٢ُمت ؤؾاؾُت ًجب نُاهتها ألهمُتها الا٢خهاصًت

غ خماًت ا لبِئت ًٖ ٚحره مً ال٣ىاهحن، ٣ٞض الاججاه الظي ٚلب ال٣اهىن الجؼاجي ٦إصاة لخ٣ٍغ

 جخ٤ٟ م٘ ألاخ٩ام الٗامت ل٣اهىن بزًإ هظه الخماًت بلى ؤخ٩ام زانت ٢ض ال  ىطهب بل

اإلاؿئىلُت الجؼاثُت ؤو ٖلى مؿخىي  ىال٣ٗىباث في مجملها ، وهظه ألاخ٩ام الخانت ج٩ىن ٖل

 ٌٗض، خُلب بيٟاء طاجُت زانت ٖلى ههىنه، مما ٢ض ًمؿخىي ال٣ٗىباث والخضابحر

 صون  والخُلىلت البِئت، ٖلى لالٖخضاءاث للخهضي مجها بض ال البُئي وؾُلت الجؼاجي ال٣اهىن 

 ؤهم ٖلى ٌٗخمض الجؼاجي ال٣اهىن  صوع  ٞةن ق٪ الؿلى٧اث، وبال هظه مشل اعج٩اب في الخماصي

مت وهى ُٞه ٖىهغ ه ظىهغ حٗض التي الجٍغ  .مىيٖى

طبم له وأن    بي للاهىن البِئتو املجلع الىشازي ألاوز والبض مً الاقاعة الى ؤن 

بمظاهمت اللاهىن الجصائي في خماًت البِئت ، خُث جلض ي املادة  ًخٗل٤ احخماعاعلد 

   أن:  جىصُاجه مً ىألاول

ىُت الخاصت أو العامت ، لرلً ًجب أطاطـــُت والحُاة أو املل" البِئت حشيل كُمــــــت 

هب اللخل والظسكت ، ًجب أن خماًت البِئت براث اللدز في اللاهىن الجصائي ، وبجا

 أو أهثر للخلىث ولألطساز والاهتهاواث ألاخسي للؼبُعت".ًخظمً 
ً
ما  ول كاهىن علىباث ججٍس

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 - الؿُاؾت ومٗهض ؤلاوؿان لخ٣ى١  الضولي اإلاٗهض بحن اإلاكتر٥ اإلااجمغ الخىنُت هظه بلى ؤقاع 

 . للبِئت ألاوعبُت - ؾتراؾبىعط مضًىت ماجمغ 1978ظاهٟي  20/ 19

L'invironnement et Le Droits de L'Homme-Strasbourg- 19 el 20 janvier1979 – R.J.E 1978 No4 -. 
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م ٞٗلتوبىاء علُه  عي مىهج ؤي يمً البِئت ظغاثم في الخجٍغ  اإلاداٞٓت هي ٣ٖابي حكَغ

ت ٖلى اإلاهلخت تراٝ بد٤ لٗلت ٩ًىن  الؿغ٢ت ًجغم ٖىضما ٞال٣اهىن  اإلاجخم٘، في الجىهٍغ  الٖا

ىضما اإلاجخم٘، ٢ُم مً ٣٦ُمت اإلال٨ُت تراٞه ٞظل٪ ال٣خل ٞٗل ًجغم ٖو  الخُاة بالخ٤ في اٖل

م اإلاكٕغ ًخضزل ٖىضما هٟؿه لخماًخه، وألامغ اإلاجخم٘ ٌؿعى ٣٦ُمت خضاء ؤٞٗا٫ ٖىض ججٍغ  الٖا

 ال٣اهىهُت بالخماًت ٞهي جدٓى اإلاجخم٘، ٢ُم مً ٣٦ُمت بها ٌٗتٝر الهه ٞظل٪ البِئت، ٖلى

٘ الخُىع  مٓاهغ وطل٪ إلاىاظهت زانت، بهٟت الجؼاثُت وبالخماًت ٖامت بهٟت  هماطط في الؿَغ

ت، الهىاُٖت ألاوكُت  مً ؤ٦ثر ؤو ٖىهغ في البِئت ٖلى ؾلبُت آزاع مً ًترجب ٖلحها وما والخجاٍع

لى هدى ألاؾاؾُت، ٖىانغها   البُئي. بالخىاػن  جسل ٖو

، لظا دلي بظاجُت زانت جىُب٘ ٖلى ههىنهجيبغي ؤلاقاعة بلي ؤن هظا ال٣اهىن ًخ

مً ٞغوٕ ٢اهىن ال٣ٗىباث  وطل٪ ٖلى ٚغاع الٗضًض  "ب٣اهىن ٣ٖىباث البِئت "،  ىحؿم

، خُض ْهغ  مُضان ال٣اهىن الجؼاجي ىالىىعي ٢ض امخض بلالخسهو   ، طل٪ ؤنالخضًشت

بيالضولي وال٣اهىن الجؼاجي ال٣اهىن الجؼاجي  ، ال٣اهىن الجؼاجي لخماًت اإلاؿتهل٪، و الًٍغ

ال٣ى٫ بىظىص   ،اجي الُبي، ٞةهه ًبضو مً اإلا٣بى٫ وال٣اهىن الجؼاجي لؤلٖما٫، وال٣اهىن الجؼ 

اؾت الٓاهغة ؤلاظغامُت التي حك٩ل اٖخضاء ٚحر مكغوٕ وهى ٌٗجي بضع  الجؼاجي البُئي،  ال٣اهىن 

خضاء، ٦ما حهخم ببُان ال٣ٗىباث ى ٖل البِئت، باإلاسالٟت لل٣ىاٖض الىٓامُت التي جدٓغ طل٪ الٖا

 اإلا٣غعة لؤلٖما٫ ٚحر اإلاكغوٖت مً الىاخُت البُئُت. 

عُت املىاهج أهماغالفسع الثالث:   للبِئت الجصائُت الحماًت في الدشَس

ٗاث في البِئت لخماًت مىهجُحن هىا٥  والظي "الخ٣لُضي" الاو٫  اإلاىهج :الىيُٗت الدكَغ

 والظي "الخضًض"الشاوي واإلاىهج ٢اهىن ال٣ٗىباث، ههىم نلب في البِئت بدماًت ًخمشل

 الهىاُٖت الاوكُت ؤوظه مسخل٠ في الخُاة يىء مخٛحراث في الخًاعة مٓاهغ اؾخلؼمخه

ت  في ألاوكُت هظه مباقغة وجغازُو ٢ُىص لًبِ اإلاكٕغ جضزل خخم مما ، والؼعاُٖت والخجاٍع

خضزل ؾلبي، جإزحر طو وكاٍ مً ؤي البِئت خماًت خضوص  ٚحر ال٣ىاهحن هظه في اإلاكٕغ ٍو
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غ اثُتؼ وبهٟخه الج اثُتؼ الج  اثُتؼ الج ٚحر لل٣ىاٖض الخماًت لخضُٖم ظؼاء ظىاجي لخ٣ٍغ

 .مباقغ ٚحر بٍُغ٤ جخم اثُتؼ الج الخماًت هظه بان ًدخم ال٣ى٫  مما بُبُٗتها،

لُه ٗاث جخسظ ٖو  الجؼاثُت اإلاباقغة الخماًت :البِئت لخماًت مىهجحن الخضًشت الدكَغ

 .اإلاباقغة ٚحر الجؼاثُت الخماًت والشاوي

الخماًت  وؾاثل حؿدىٟض ٖىضما جخضزل خاالتها ؤٚلب في للبِئت الجؼاثُت والخماًت

 جدضص يىابِ التي هي وألاهٓمت ال٣ىاهحن ؤن ٞاألنل ،)ط٦غها ٦ما( الجؼاثُت ٚحر ال٣اهىهُت

لى اإلاسخلٟت ألوكُتها والىعف واإلاهاو٘ اإلايكأث مباقغة و٢ُىص  ؤي ؤخضار صون  هدى ًدى٫  ٖو

 مً البِئت ٖلى الؿلبي الخإزحر بط بلٜ ول٨ً ٖلحها، الؿلبي الخإزحر مً البُئي الخىاػن  في ازخال٫

 صون  الخُلىلت ؤو البِئت جضهىع  بلى ؤو اخض ٖىانغها في الٟٗلي يغاعالا  صعظت اإلاظ٧ىع  اليكاٍ

 اثُتؼ الج بهٟخه اإلاكٕغ ًخضزل ألاخىا٫ هظه مشل في البِئت وجدؿُجها، اؾخضامذ ٖلى الخٟاّ

 .اجيؼ الج بالجؼاء ٚحر الجؼاثُت ال٣ىاٖض لخضُٖم

 الحماًت الجصائُت املباشسة للبِئت -1

مباقغة  وبهىعة ألانلي ال٣ٗىباث ٢اهىن  جضزل هي للبِئت اإلاباقغة الجؼاثُت بالخماًت ٣ًهض

م ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ البِئت لخماًت ، اإلاسخلٟتبٗىانغها  البِئت ٖلى حٗضي حك٩ل اٞٗا٫ ججٍغ

دت بهىعة اإلاىهج هظا وحٗؼػ   ؤإلااهُا في اإلاى٣ٗض ؤوعبا في الٗض٫ الؿاب٘ لىػعاء اإلااجمغ زال٫ نٍغ

 ٖلى الخإ٦ُض م٣خًاها 77 جىنُت ع٢م وبنضاع اإلاىهج، هظا مىا٢كت جمذ خُض 1972ٖام 

ض مً للخض ال٣ٗىباث ٢اهىن  مضوهت يمً مىاؾبت ظؼاءاث اٖخماص  ؤن البِئت ٦ما ظغاثم جلٍى

ى ماجمغ ل في او٣ٗض والظي البِئت، يض الجغاثم بكإن ظاهحرو صي ٍع  اإلامخضة الٟترةزال٫  البراٍػ

 في اإلاضوهت البُئُت الجغاثم ٖلى الىو بًغوعة ؤوص ى 1994 ٖام ؾبخمبر 10 بلى 04 مً

ىُت، ال٣ٗابُت  ٖبر للبِئت الجىاثُت الخماًت ٖالج خُض الُاباوي اإلاكٕغ به ٢ام ما وهظا 1الَى

                                                           

 .  45م      ،2008، مهغ، 1صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت  -الخماًت الجىاثُت للبِئت ألالٟي: ماهغ ٖاص٫ - 1
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 نلب في البُئُت الجغاثم ؤصعظذ الضو٫  بٌٗ هىا٥ ؤن ٦ما 1الخ٣لُضي، ٢اهىن ال٣ٗىباث

 و٦ما به، ٧امل ٞهل ألخ٩امها زهو الظي ألاإلااوي ال٣ٗىباث ال٣ٗابُت، ٣٦اهىن  مضوهاتها

ٗاث ألاظىبُت بٌٗ ٢امذ ض لجغاثم الهىع  بٌٗ بةصعاط والٗغبُت الدكَغ  مخٟغ٢ت البِئت جلٍى

 و٢اهىن  ؤلاًُالي ال٣ٗىباث و٢اهىن  الٟغوس ي ال٣ٗىباث جسهُو ٣٦اهىن  صون  ههىنها يمً

تي ال٣ٗىباث ٢اهىن  و٦ظل٪ ال٣ٗىباث الهُجي، و٢اهىن  ألاعظىدُجي ال٣ٗىباث  و٢اهىن  ال٩ٍى

 2اإلاهغي. ال٣ٗىباث

٘ مىهج في ٞاخهت وبىٓغة  اٚلبها ؤن هجض الجؼاثغي وختى اإلا٣اعن، ال٣ٗابي الدكَغ

م ؤوعصث ههىم في  مخٟغ٢ت مىاي٘ في وعصث ول٨ً البِئت، ٖلى اٖخضاء حك٩ل ؤٞٗا٫ لخجٍغ

 ؤن ًٞال ًٖ البِئت خماًت وهي ؤال واخضة ٨ٞغة ججمٗها ؤن وصون  ألانلي، ال٣ٗىباث ٢اهىن 

 خماًت ٣ًهض ٞحها ما ب٣ضع مباقغة البِئت خماًت ٞحها ٣ًهض لم الىهىم هظه مً ٦شحر

برع الخُاة، في ؾالمت الخ٤ ؤو الؿ٨ُىت ٖلى الخٟاّ ؤو الخانت ٧اإلال٨ُت ازغي، مهلخت  ٍو

ٗاث جل٪ ؤن اإلاىهج هظه ش في الدكَغ  بمٟهىمها البِئت خماًت مجها ٨ًً اإلا٣هىص لم نضوعها جاٍع

 ٣ٞ05غة م٨غع  87 اإلااصة في ٞمشال، الخايغ في و٢خىا هي ٦ما جدبلىع  لم البِئت ٨ٞغة ألن الخضًض،

خضاء" ؤن ٖلى جىو مً ٢اهىن ال٣ٗىباث بها ؤو بصزا٫ ماصة ؤو اإلادُِ ٖلى الٖا  ؤو الجى في حؿٍغ

 ؤلاوؿان صخت ظٗل مً قإجها ؤلا٢لُمُت اإلاُاه ٞحها بما اإلاُاه في ؤو ٖلحها بل٣ائها ؤو ألاعى باًَ

  . "زُغ في الُبُُٗت البِئت ؤو الخُىان ؤو

م مً الهضٝ ؤن الىو هظا ٖلى یالخٔ ألامً  ٖلى اإلاداٞٓت هى هظه اإلااصة في  الخجٍغ

ما٫ مً باٖخباعه ؤؾاؾُت، اظخماُٖت ٢ُم بىنٟها الٗامت، والؿالمت  والخسغیبیت ؤلاعهابیت ألٖا

ب وبض جغویٗه بهضٝ ٖلى ؤلاوؿان ج٣٘ التي الخُحرة ألاٞٗا٫ وهي  ألامً اوٗضام وزل٤ الٖغ

 .وؤمىه للخُغ وخغیخه خیاجت حٗغیٌ وبالخالي

                                                           

 .70 م ، 2005 ال٣اهغة، الٗغبیت، الجهًت صاع ،"م٣اعهت عؾت ا ص" البدغیت للبیئت الجىاثیت الخمایت :ميكاوي  ؤخمض مدمض - 1

 .46-45ألالٟي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، نو  ماهغ ٖاص٫ - 2
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٣ت جبعي بك٩ل ٖىانغها ؤحى ؤخض ؤو البِئت خماًت ؤما خضاء ، ألن مباقغة ٚحر وبٍُغ  الٖا

 صخت مدا٫ ال حهضص اإلایاه( ألاعى، )الجى، اإلااصة ٖلحهم ههذ التي البیئت ٖىانغ ؤخض ٖلى

 اثُتؼ الج الخماًت ؤن هسلو ؾب٤ ومما ٩٦ل الُبیٗیت البیئت وختى والخیىان ؤلاوؿان وؾالمت

م وعوص ؤي للبِئت، اإلاباقغة  بال ًمشل ؤن ًجىػ  وال ًمشل ال ٢اهىن ال٣ٗىباث في مباقغة الخجٍغ

ا، صوعا  الشباث ٖلى حٗخمض التي ٣ِٞ ألاويإ ًجغم ؤن ال٣ٗىباث ٢اهىن  ٖلى ًيبغي خُض زاهٍى

 واإلاخٛحرة اإلاسخلٟت ٖىانغ البِئت ٖلى اٖخضاء ج٩ىن  ؤن ًم٨ً التي ألاٞٗا٫ ؤما وؤلاؾخ٣غاع،

 بدؿب جبضًلها وحُٛحرها ًم٨ً التي الخانت الجىاثُت ال٣ىاهحن ٩ًىن  ؤن ًجب ٞمدلها بُبُٗتها

 اإلاىهج له في الخُغ١  ؾِخم ما وهظا1 اإلاجا٫، هظا في الٗلمُت ألابدار ج٣غعه ما وبدؿب الخُىع 

 .ضًضخال

 ث(ًحدال)املىهج  للبِئت املباشسة غير الجصائُت الحماًت -2

في  ال٣اهىوي الىٓام بلى مترو٥ اإلاجخم٘ في ؤؾاؾُت ٣٦ُمت البِئت خماًت ؤن ألانل

ت ألاوكُت مً ا٦ثر ؤو وكاٍ جهضع وؤهٓمت ٢ىاهحن نىعة في الضولت  الهىاُٖت والخجاٍع

 ٧ل مً البِئت لخماًتالٗامت  الؿُاؾت له َب٣ا الهاصع والىٓام ال٣اهىن  ًدضص بدُض واإلاهىُت،

 ال٣ُاؾُت واإلاٗاًحر يىابِ اإلاىانٟاث جدضًض ًخىلى ٦ما ألاوكُت، لخل٪ البِئت ٖلى ؾلبي زغؤ

 اإلا٣غعة الخضوص يمً ججضًضها الترزُو ؤو مىذ وقغوٍ البِئت ٖىانغ و٢ُاؽ ومغا٢بت

 والخىمُت اإلاؿخضامت(. لبِئتخماًت ا ٢اهىن  مً 20 اإلااصة

ب٣هض  ٩ًىن  لها َب٣ا الهاصعة وألاهٓمت ال٣ىاهحن جل٪ في ًخضزل ٖىضما واإلاكٕغ

 ٖضم جد٤٣ يمان مؿتهضٞا والخجاعي  الهىاعي اليكاٍ و٢ُىص لًىابِ والخىُٓم الخدضًض

 الؿلبي بلٜ الخإزحر بطا ول٨ً ٖىانغها، ؤخض ؤو البِئت ٖلى اليكاٍ هظا مً ؾلبُت مازغاث ؤي

ًها للخُغ، ؤو بالبِئت الٟٗلي ؤلايغاع خض والخجاعي  الهىاعي لليكاٍ  ؤهمُت جبضو ٞهىا حٍٗغ

 باٖخباعه اليكاٍ، طل٪ ًٖ الخلىر الىاش ئ ؤو لؤليغاع البِئت حٗغى خاالث في اجيؼ الج الجؼاء
                                                           

ٗذ - 1 ؤلاماعاث  بضولت الضازلُت بىػاعة البِئت ظغاثم لىضوة م٣ضم بدض البِئت، ظغاثم مىاظهت في الجىاثُت ؤلاماعاحي اإلاكٕغ ؾُاؾت عقىان: ٞع

 .21 م 2006 اإلاخدضة، الٗغبُت
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 الهىاُٖت ألاوكُت ؤوظه ًٖ والىاقئت الىٕى هظا مً للبِئت واويإ الُبُعي بالخىاػن  مسل

ت م مىاظهتها ًهٗب للضولت، والخجاٍع  جضزل جخُلب بهما ال٣ٗىباث، ٢اهىن  في وال٣ٗاب بالخجٍغ

غ اثُتؼ الج وبهٟخه اثُتؼ الج ٚحر ال٣ىاهحن زال٫ اإلاكٕغ مً ال٣ىاٖض  ًضٖم الظي الجؼاء لخ٣ٍغ

ضم الهىاُٖت ألاوكُت بحن اإلاىاثمت ٨ًٟل وبما ال٣ىاهحن، جل٪ في الخىُٓمُت  اإلاكغوٖت ٖو

غ ٖىض ه٣هضه ما وهظا البِئت، ٖلى الؿلبي جإزحرها  اإلاباقغة الجؼاثُت ٚحر الخماًت ٢اٖضة ج٣ٍغ

 مباقغة نلت طاث ٢اهىهُت جىُٓمُت ٢ىاٖض في اإلا٣غع  الجىاجي  الجؼاء زال٫ مً جخم والتي للبِئت

ت الهىاُٖت الاوكُت ؤوظه بدىُٓم  1.في الضولت واإلاهىُت والخجاٍع

ٗاث ؤٚلب الىهج هظاب ؤزظث  في زهىنِخه جإ٦ضث بٗضما وزانت الىيُٗت الدكَغ

ى في اإلاى٣ٗض والخىمُت للبِئت اإلاخدضة ألامم ماجمغ لُت صًجاهحرو ٍع  والظي ، 1992 ٖام البراٍػ

 مً الشاوي اإلابضؤ في ظاء خُض ، 1992 ظىان 14 و 03 بحن ما للٟترة ألاعى، ٢مت ٖلُه ؤَل٤

٣ا جمل٪ الضولت بن " اإلااجمغ م٣غعاث  خ٣ا الضولي ال٣اهىن  ومباصت اإلاخدضة ألامم إلاُشا١ ٞو

 ؤيغاع في الدؿبب ٖضم يمان ًٖ مؿاولت وهي وبهماثُا، بُئُا مىاعصها اؾخٛال٫ في ؾُاصًا

ىُت والًتها خضوص زاعط وا٢ٗت إلاىا٤َ ؤو بها، البِئت لحها الَى ٗاث جً٘ ؤن ٖو  ال٨ُٟلت الدكَغ

 .طل٪ خضور بمى٘

 البِئت لل٣اهىن اإلاخٗل٤ بدماًت ٖىض بنضعاه الىهج بهظا واإلاكٕغ الجؼاثغي ؤزظ

الؿاصؽ  الباب زهو والظي ؤبىاب زماهُت جًمً الظي10-03 ع٢م اإلاؿخضامت والخىمُت

البریت  بالبیئت جًغ ؤٞٗا٫ ججغیم ؤظل مً زانت ٢ىاهحن واٖخمض ،)ال٣ٗىباث( الجؼاثُت لؤلخ٩ام

 اصغ ألاٞ راماخت لًمان ظىاجي وق٤ ٕواصاعیت جىٓیمیت غاءاثبظ وجخًمً والجىیت، والبدغیت

 مباقغة بُغی٣ت ٧اهذ ؾىاء الخلىر مً البیئت خمایت بلى ال٣ىاهحن هظه تهضٝ ،ألاخ٩املهظه 

                                                           

الم ألامجي. خؿً ٖلي - 1 جي، مغ٦ؼ ؤلٖا ٘ البدٍغ  الُىالبه: الخماًت الجىاثُت للبِئت في الدكَغ

 ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

/www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/494c9515-7813-4b49-a85d-d1b7ad17f686.pdf 
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 مباقغة ٚحر بُغی٣ت ؤو البیىلىجي والخىٕى وألاجهاع واإلایاه الٛاباث وخمایت عاُٖتالؼ  ٧ال٣ىاهحن

 .الخ...البترولیت الثروة خمایت ؤو الٗامت الىٓاٞت ؤو ؤلاوؿان صخت خمایت ٣٦ىاهحن

  البیئت ئمساح في الخجسیم مً الغایتالفسع السابع : 

 ٞٗالت لخد٣ی٤ وؾیلت هى ٕواهما لظاجه، مُلىبا لیـ الخجغیم ؤن به واإلاؿلم اإلاٗغوٝ مً

 هىاحي ومجاالث ظمی٘ في ألاؾاؾیت و٢یمه الخیىیت اإلاجخم٘ مهالر خمایت هي هامت ٚایت

 ال٣ٟه واه٣ؿم البیئت ظغاثم في الخجغیم ٚایت جدضیض في ال٣ٟهاء ازخل٠ ول٣ض ،اإلاسخلٟت الخیاة

 :بلى اججاهحن ال٣اهىوي

ٌ  الاججاه  الخجسیم مً هغایت إلاوظان خمایت :ألاو

ضوا یغي  البكغیت  الىٟـ خمایت هي البیئت ظغاثم في الخجغیم مً الٛایت ؤن الاججاه هظا مٍا

٦یاهه  واؾخ٣غاع وؤمىه خیاجه وؤن ؤلاوؿان، ومدىعها ؤؾاؾها اثیتؼ الج الخمایت ؤن باٖخباع

ٗاث الٗهىع  ؤ٢ضم ٞمىظ، الخمایت لهظه مدل هي ووظىصه  ٖلى باإلاداٞٓت اهخمذ الدكَغ

مىصه ال٣ٟغي، اإلاجخم٘ ؤؾاؽ ؤلاوؿان باٖخباع الجىاثُت بدماًتها البكغي  الٗىهغ  وهى ٖو

 اإلاجاالثبدماًت  ال٣اهىن  اهخمام بلى باإلياٞت ،  ٖاثضها ًغجض وبلُه ومدىعها الخىمُت ناو٘

ت مباقغة ٖال٢ت لها التي  ؤلاؾاءة بلى ٞةن وبالخالي والخُاة، الٗامت الصخت مشل باإلوؿان، وخٍُى

 اإلاؿاؽ ؤٞٗا٫ جدًغ ٖىضما البِئت ٣ٞىاهحن ،  ومِٗكخه ؤلاوؿان صخت بلى بؾاءة هي البِئت

 زم ومً ألاٞٗا٫، هظه ظغاء مً ؤطي ؾخلخ٣ها البِئت ٖىانغ ؤن بلى مغصه ٞهظا بالبِئت وججغمها،

م مً الٛاًت ٩ًىن  مما ٖلُه، بالؿلب وؾخازغ ؤلاوؿان، الًغع ٖلى ؾُٗىص  جل٪ في الخجٍغ

لى وظىصه ٖلى ؤلاوؿان واإلاداٞٓت خماًت هى ال٣ىاهحن ُت ٖو  ولِـ به، اإلادُُت البِئت هٖى

 بلى الضو٫  بٌٗ هٓغة وهى آزغ بمبرع وظهتهم هظا اإلاظهب ؤصخاب وبغع  ،  لظاتها البِئت خماًت

٘ ٢اهىن  باٖخباعه البِئت ٢اهىن   للخش٠ُ٣ ومضزال وألامُت الٛل ومداعبت اإلاٗاهاة ؤلاظخماُٖت لٞغ

 زال٫ مً طل٪ وؿخيخج 1، وخماًتها ؤلاوؿان ألاؾاؾُت خاظاث بقبإ بلى باإلياٞت والخٗلُم،

                                                           

1 - Ivo Caraccioli, La protection de l’evironment en droit pinal Italian,1994, P1013 
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 مشل ؤزغي، ٖىامل ؤي مغاٖاة صون  ٣ِٞ ؤلاوؿان ٖلى وجإزحرها بسُىعتها ال٣ىاهحن هظه عبِ

 حؿخ٣یم ال اإلاجخم٘ خمایت ؤن ٖلى الاججاه هظا ویا٦ض البیئیت، والىٓم الٗىامل ٖلى زُىعتها

 خیض الىامیت الضو٫  في باألؾاؽ الىٓغة هظه وجىظض ؤلاوؿان بدمایت بال ظغاثم البیئت في

 مً دكغیٗاثال حؿعى وبالخالي وألامغاى وألاوبئت، والجهل الؿ٩اوي والاهٟجاع وال٣ٟغ، الباؽ

حر بلى ظؼاثُا البیئت خمایت وعاء   زم ؤوال بالب٣اء الاهخمام طل٪ ؤوال، ویٗجي اإلاٗیكت ؾبیل جٞى

یت الاهخمام   1باإلوؿان.  اإلادیُت البیئیت وبالىٓم اإلاٗیكت بىٖى

 :هظ٦غ الاججاه بهظا جإزظ التي الدكغیٗاث ؤمشلت ومً

 ظغیمت ٖلى ألاعظىدیجي ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 200 اإلااصة جىو خیض :ألاعظىدیجي ال٣اهىن  -1

 ؤو الجمهىع، الؾخٗما٫ اإلاٗضة الٛظاثیت اإلاىاص ؤو الكغب میاه ٞؿاصب ؤو جلىیض، ؤو حؿمیم

اة بلى ؤصث بطا ال٣ٗىبت وحكضص الصخت، ٖلى زُحرة بُغی٣ت الٗام الاؾتهال٥  ؤو شخو ٞو

 2.زُحرة بإيغاع بنابخه

ليالب ال٣اهىن  -2 ليالب ال٣ٗىباث ٢اهىن  هو :راٍػ  میاه جلىیض ججغیم ٖلى  مىه301 اإلااصة في راٍػ

 ٧اهذ ؤؾىاء للكغب اإلاٗضة ٚحر اإلایاه جلىیض یجغم ولم ٣ِٞ آلاصمي لالؾتهال٥ اإلاٗضة الكغب

 .طل٪ قابه ما ؤو لخىٓی٠ ؤو للغي 

 1994/4 : « لؿىت اإلاهغي  البیئت خمایت ٢اهىن  مً 95 اإلااصة ههذ :اإلاهغي  ال٣اهىن   - 3

 ألاٞٗا٫ بال٣ى٫  ؤخض ٖمضا اعج٨ب مً ٧ل ؾىىاث ٖكغ ٖلى جؼیض ال مضة بالسجً یٗا٢ب

 یؿخدیل مؿخضیمت بٗاهت ألاشخام ؤخض بنابت ٖىه وكإ بطا ال٣اهىن  هظا ألخ٩ام اإلاسالٟت

، الٗاهت بهظه ٞإ٦ثر ؤشخام زالزت بنابت اإلاسالٟت ًٖ وكإ بطا السجً ال٣ٗىبت وج٩ىن  صعئها

اة الٟٗل هظا ٖلى جغجب ٞةطا  ال٣ٗىبت وج٩ىن  اإلاا٢خت الكا٢ت ألاقٛا٫ ال٣ٗىبت ج٩ىن  بوؿان ٞو

اة الٟٗل ٖلى جغجب بطا اإلاابضة الكا٢ت ألاقٛا٫  هظه زال٫ ومً،  » ٞإ٦ثر ؤشخام زالزت ٞو

                                                           

 74 م اإلاغظ٘ الؿاب٤، :ميكاوي  ؤخمض مدمض - 1

 113 م ،2002الخماًت الجىاثُت للبِئت الهىاثُت، صاع اليؿغ الظهبي للُباٖت، مهغ،  ال٣ىي:  ٖبض خؿحن مدمض - 2
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 آلازاع بهما٫ ٖضم م٘ ألاولى، اإلا٩اهت ؤلاوؿان لخیاة ؤُٖى اإلاهغي  اإلاكٕغ ؤن یدبحن اإلااصة

 .البیئت جلىیض ٖلى اإلاترجبت

 ٢اهىن  مجها وزانت الىهىم بٌٗ في الغؤي هظا خظو الجؼاثغي  اإلاكٕغ خظا

ت جٓهغ خُض ال٣ٗىباث، م في ؤلاوؿان مغ٦ٍؼ م مجها ،ؤوظه ٖضة زال٫ مً البُئي الخجٍغ  ججٍغ

 وخُاة ؤلاوؿان، بصخت ؤلايغاع بلى ًاصي البِئت ٖىانغ ًهِب الظي الًغع  ٧ان بطا الٟٗل

 الخُىاهاث في مٗضًت ؤمغايا ٖمضا وكغ مً ٧ل حٗا٢ب ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 416 ٞاإلااصة

 ٞالٗضوي  وبالُب٘ الهُض، خُىاهاث ؤو ؤ٢ٟانها في الُُىع  اإلاجزلُت ؤو الُُىع  ؤو اإلاجزلُت

 .ألانىاٝ مً هظه ٢غبه بد٨م لئلوؿان اهخ٣الها اخخما٫ هي هىا اإلا٣هىصة

 الخجسیم مً هغایت البیئت خمایت :الثاوي الاججاه

 طاتها خض في البیئت خمایت هى للبیئت اثیتؼ الج الخمایت مً الهضٝ ؤن الٟغی٤ هظا یغي 

٘ ؤنو ، الؿاب٣ت وم٩ىهاتها ٖىانغها وب٩ل ت ًٖ ٖباعة هى البِئت بدماًت الخام الدكَغ  مجمٖى

 ٖامت، بهٟت للخیاة ويغوعیت زانت، َبیٗت طي ما٫ ٖلى الخٟاّ بها ی٣هض التي ال٣ىاٖض

ضم 1،الظاجیت ل٣یمخه ٕواهما ٞیه ؤلاوؿان لخضزل لیـ اإلاا٫ هظا خمایت یجب ٞةهه وبالخالي  ٖو

ُٟت ازتزا٫ ضم ؾالمخه ٖلى ؤلاوؿان واإلاداٞٓت وظىص خماًت في البِئت ٢ىاهحن ْو  اإلاؿاؽ ٖو

 اإلاسخلٟت ٖىانغها ب٩ل خماًت البِئت في ج٨مً ألاؾاؾُت ال٣ىاهحن هظه مهمت ول٨ً بصخخه،

یٟخه اجيؼ الج ال٣اهىن ؤما 2وعوه٣ها، ظمالها ٖلى والخٟاّ  ؤلاوؿان خیاة في اإلاؿاهمت لیـ ْو

 ؤن ه٣ى٫  ولظل٪ 3ٞیه، للٗیل ٢ابال الىؾِ هظا ظٗل ٖلى یٗمل بل ؾالمخه، ويمان ٣ِٞ

 مهالر جد٣ی٤ في اؾخسضامها ألظل ٣ِٞ ولیـ اثیت،ؼ الج الخمایت جخُلب طاتها خض في البیئت

 .الظاجیت ٢یمتها ألظل ؤیًا ٕواهما ؤلاوؿان،

 :هظ٦غ الاججاه بهظا ؤزظث التي الدكغیٗاث ومً

                                                           

 106 م. ؾاب٤، مغظ٘ ال٣ىي، ٖبض خؿحن مدمض - 1

2 - Ivo Caraccioli,Op.cit,p89. 

3 - Klaus Tiede.man, Theorie et reforme du droit penal de l’environnement, Rev.Se.Crim, 1986, N2, P 266. 
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 ؤٞٗا٫ یٗا٢ب ؤهه 325  اإلااصة في 1980 لؿىت ألاإلااوي ال٣ٗىباث ٢اهىن  ط٦غ :ألاإلااوي ال٣اهىن   -1

 بدیض للهىاء الُبیعي الخ٩ىیً في حٛحر طل٪ ٖلى یترجب ؤن بكٍغ والًىياء الهىاجي، الخلىیض

 الهامت ال٣یمت طاث ألاقیاء ؤو الىباجاث ؤو الخیىاهاث ؤو ؤلاوؿان صخت حٗغیٌ بلى یاصي

 جمخض بل ٣ِٞ ؤلاوؿان ٖلى ٢انغة لیؿذ اإلااصة هظه في م٣غعة الخمایت ؤن یالخٔ وما للخُغ،

 .مشال ٧اآلزاع الا٢خهاصیت ؤو الاظخماٖیت ال٣یم و٧ل والىباث الخیىان

 مً  37اإلااصة في البیئت بدمایت والخام الؿىیؿغي  ال٣اهىن  هو :الؿىیؿغي  ال٣اهىن   -2

یت بٞؿاص ؤو حكىیه، ؤي ججغیم ٖلى اإلایاه خمایت ٢اهىن   مٗضة ٧ىجها یكتٍر وال اإلایاه لىٖى

 هظا حهضٝ آزغ وبمٗجى، اإلایاه جلىر بلى جاصي ؤن ی٨ٟي بل ؤلاوؿان صخت تهضص ؤو للكغب

 1.ؤلاوؿان و٦ظا خیت ٚحر ؤو خیت ٧اثىاث مً به یٗیل ما و٧ل طاجه بدض اإلااء خمایت بلى ال٣اهىن 

 ٕواصاعة الُبیٗیت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ هى والخجغیم الخمایت مً الهضٝ ؤن وؿخيخجه وما

 .البیئیت للىٓم ٞٗالت خمایت م٘ یخ٤ٟ بما الُىیل اإلاضي ٖلى لها، ؾلیمت

حن مً ٦ٛحره الجؼاثغي  واإلاكٕغ  البِئت ٖلى ؤ٦ثر ًغ٦ؼ وؤنبذ الخُٛحر هظا وا٦ب اإلاكٖغ

مُت للىهىم ٩ٞان، ؤلاوؿان ًٖ مؿخ٣لت ٢اهىهُت ٣٦ُمت  هظا في ههِبا البُئُت الخجٍغ

 بلحها اهًمذ التي البِئت ٖىانغ بدماًت اإلاخٗل٣ت الضولُت للمٗاهضاث باليؿبت ؾىاء اإلاجا٫،

 التي اإلاىاص ؤمشلت ومً .البِئت ٖىانغ بمسخل٠ ب٩ل اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الىهىم في ؤو ،الجؼاثغ

 اإلااصة ؤخ٩ام زال٠ شخو ٧ل مٗا٢بت اإلاؿخ٣لت بهٟتها للبِئت اثُتؼ الج الخماًت ًٖ جخدضر

 بخإزحره مغبٍى ٚحر هىا ٞالخلىر، )البِئت خماًت ٢اهىن  مً 84 اإلااصة( ظىي  جلىر في وحؿبب 47

اث ًٟى١  ظىي  جلىر ٧ل ؤي ٖامت الهُاٚت ظاءث وبهما وصخخه، باإلوؿان وبيغاعه  اإلاؿخٍى

م ؤًًا هجض ٦ما ،ُٖه ٌٗا٢ب ال٣اهىهُت  72 اإلااصة( الٛابي ؤلا٢لُم في ألاشجاع ٢لم ؤو ٢ُ٘ ججٍغ

 مشلتألا و ، خماًتها ًجب طل٪ وم٘ مٗحن لصخو مل٩ا لِؿذ ٞالٛابت، )الٛاباث ٢اهىن  مً

                                                           

1 - Klaus Tiede.man, Op.cit , P 264. 
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 خماًت وخاو٫  ؤلاوؿان ٖلى ع٦ؼ الظي ال٣ٗىباث ٢اهىن  في ؾاب٣ا عؤًىا ما زالٝ ٖلى ٦شحرة هىا

 .ألظله البِئت

 :الخالیت لالٖخباعاث وطل٪ الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؾایغه الظي الشاوي لالججاه همیل وهدً

 باٖخباعها ٢یمت البیئت ٖلى الخٟاّ هى الجؼاثیت الخمایت ٢غاعب مً ألاؾاس ي الهضٝ -

مً  هى وهللا هللا، مسلى٢اث مً مسلى١  ألهه ؤلاوؿان ومجها وإلا٩ىهاتها لظاتها ظىهغیت

 .ؤؾاؾا البیئت هظه ؤوظض

 وفي خمایت ال٩ل هظا مً ظؼء وؤلاوؿان ال٩ل ؤجها بمٗجى وألاؾاؽ ألانل هي البیئت -

 .ال٩ل خمایت بالًغوعة حٗجي ال الجؼء خمایت ؤن ٚحر للجؼء، خمایت ال٩ل

ٟٗل ٌٗؼػ  لظاتها للبِئت الجؼاثُت الخماًت نؤ ال٣ى٫  ًم٨ً ألازحر فيو  البِئت خماًت ٍو

ازغ ًخإزغ بالبِئت مداٍ ؤلاوؿان ألن مٗا، وؤلاوؿان  ؤلاوؿان ألظل البِئت خماًت بِىما ، ٞحها ٍو

 ٧اإلال٨ُت باإلوؿان مباقغة ٖال٢ت لها التي البُئُت الٗىانغ مً مدضوص ظؼء بلى ًدمي ال

خضاءاث مً ٦بحر ظؼء ؾِب٣ى وبالخالي الٟغصًت،  .مجغم ٚحر البِئت ٖلى الٖا

 

 

 

 

 

 

 



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

26 
 

ملدىز الثاوي:ا  

املىطىعُت للبِئت في الجصائُت الحماًت  

ع  الجصائسي الدشَس  

یتالجؼاثُت صعاؾت الخماًت  ط يخج٣ ال٣اهىوي  لئلَاع  بالضعاؾت الخٗغى للبِئت اإلاىيٖى

مت  ٟها وزهاثهها وؤع٧اجها مًللجٍغ  الغ٦ً صعاؾت زال٫ البُئُت مً زال٫ الخٗغى الى حٍٗغ

 .اإلاٗىىي  والغ٦ً اإلااصي والغ٦ً الكغعي

 إلاغج٨ب الجؼاثیت اإلاؿاولیتو  للجغیمت لهضه اإلا٣غعة ال٣ٗىباث صعاؾت بلى باإلياٞت

 مٗىىي. ؤو َبیعي ٧ان شخو ؾىاء الجغیمت

  اإلادىع بلى: هظا ىا٢ؿم الظ

مت البُئُت اع ال٣اهىوي للجٍغ مت البُئُت وخصائصها  اإلابدض ألاو٫: ؤلَا )حعٍسف الجٍس

 وأزوانها( و جصيُفها

 دض الشاوي: اإلاؿاولُت الجؼاثُت ًٖ ظغاثم البِئت.باإلا

 الشالض: ال٣ٗىباث الجؼاثُت اإلا٣غعة ٖلى مغج٨بي الجغاثم البُئُت. اإلابدض

 ٌ مت البُئُت :املبدث ألاو  إلاػاز اللاهىوي للجٍس

مت البُئُت مدل الخماًت الجؼاثُت التي حٗخبر مً ؤهم الجغاثم  ج٨مً زُىعة الجٍغ

اإلاؿخدضزت التي ْهغث مازغا، وطل٪ بؿبب الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي ؤزغها الؿلبي ٖلى 

البِئت وخُاة ؤلاوؿان التي جمخض آزاعها لدكمل ألاظُا٫ الخايغة واإلاؿخ٣بلت، هظا ما صٞ٘ 

جبجي  ههىم ٢اهىهُت حهضٝ مً زاللها بلى جى٢ُ٘ الجؼاءاث ٖلى ٧ل  اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى

مً ٌٗخضي ٖلى البِئت ؤو ًلخ٤ ؤيغاعا بها ؤو ٌؿاٖض ٖلى ؤلايغاع بها، ومً زال٫ هظه 
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ا  ٗاث ألاظىبُت التي ظٗلذ الجغاثم البُئُت مىيٖى الخُىعاث الخانلت وجالثما م٘ الدكَغ

غاٝ الضولُت والى  طل٪ اإلااؾؿاث والهُئاث وألاٞغاص. َىُت بما في هام حكتر٥ ُٞه ٧ل ألَا

ولهظا ٣ٞض ٢ؿمىا هظا  1ؤمال في الخ٣لُل مً اإلاساَغ التي جهِب ألاهٓمت البُئُت ٩٦ل،

مت ال مت بُئُت في اإلاُلب ألاو٫. زم اإلابدض بلى مُلبحن، خُض جىاولىا مٟهىم الجٍغ ؤع٧ان الجٍغ

 ت في اإلاُلب الشاوي.     ُالبُئ

 ٌ مت البُئُتم :املؼلب ألاو  فهىم الجٍس

حن خُض جًمً  مت البُئُت، والظي ٢ؿمىاه بلى ٖٞغ ٌٗالج هظا اإلاُلب مٟهىم الجٍغ

 .زهاثهها وجهيُٟهاالٟٕغ الشاوي  الٟٕغ ألاو٫ حٍٗغ٠ الجغاثم البُئُت و 

 ٌ مت البُئُت. :الفسع ألاو  حعٍسف الجٍس

مت بهىعة ٖامت  هي ٧ل ٞٗل ؤو ام خىإ ًٖ ٞٗل ناصع مً اوؿان مؿاو٫ الجٍغ

ا ، ٣غع له ال٣اهىن ٣ٖابا ؤو جضبحرا اختراٍػ بُٗتها ٣ًغ ه2ٍو مت َو ظا الخٍٗغ٠ نٟت الجٍغ

م ت ٖضوان ٖلى قٗىع ؤزالقي ؾاثض في بهىعتها الخ٣لُضًت ؤو الُبُُٗت ٖلى ؤؾاؽ ؤن الجٍغ

 اثضة في اإلاجخمٗاثالٗهىع والبلضان ٧لها بمٗجى ؤجها ٖضوان ٖلى ؤصوى ٢ضع مً ال٣ُم الؿ

خم٘ اوؿاوي، ؤما ٧لها ٞال ٩ًاص مجخم٘ ًسلى مجها ؤو ًخجغص مجها ما صام ًىن٠ بإهه مج

مت بىنٟها مً الجغاثم اإلاؿخدضزت في اإلاجخمٗاث  ٞهي ظملت مً ألاٞٗا٫ التي ًجغمها الجٍغ

غاها ظضًغة بال٣ٗاب ألجها حك٩ل مؿاؾا بمهال ظل٪ خه و٢ُمه وؤٖغاٞه وج٣الُضه، لاإلاكٕغ ٍو

٣ا الزخالٝ اإلاٟاهُم وال٣ُم الؿا ثضة هجض هظه ألاٞٗا٫ اإلاجغمت جسخل٠ مً مجخم٘ آلزغ ٞو

    3في  مجخم٘ ما ًٖ مجخم٘ آزغ وعبما في اإلاجخم٘ طاجه جسخل٠ مً ػمً آلزغ .

                                                           

الجؼاثغي، اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت الجلٟت، عابذ وهُبت: الجؼاءاث اإلاترجبت ٖلى الجغاثم البُئُت في ال٣اهىن  -1

 .2015الجؼاثغ، ؾىت 

 .30، م2016-2015، صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، 15ؤخؿً بىؾ٣ُٗت : الىظحز في ال٣اهىن الجؼاجي الٗام، الُبٗت  - 2

٘ الجىاجي الٗغاقي، مجلت الغاٞضًً، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت اإلاىنل، الٗغا١، اإلاجلض ٖبض الخ٨ُم طهىن ًىوـ: خماًت البِئت في  - 3 الدكَغ

 ،138، م 57، الٗضص 16
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حن بحن اجيؼ الج ال٣ٟه یمحز َبیٗیت  ظغاثم ٞهىا٥ ال٣اهىهیت الىظهت مً الجغاثم مً هٖى

 هظا مً البیئت ظغاثم مدل هى ما اإلاُغوح، مؿخدضزت، والؿاا٫ ظغاثم ، وهىا٥ج٣لُضًتؤو 

هغ اإلاؿإلت هظه في ال٣ٟه ازخل٠، ؟ الخهيی٠  :اإلاىيٕى هظا في اججاهان ْو

مه  :ألاو٫  الاججاه  1  (Pinatal)ال٣ٟیه : یتٖز

  :الخالیت  یغظ٘ لؤلؾباب وطل٪ قیئا ٖىه یٗٝغ وال البیئت ٖلم جماما یجهل ؤلاظغام ٖلم ؤن یغي 

حر الًٗىي  الىؾُحن بحن ال٣اثمت بالٗال٢اث بال حهخم لم البیئت ٖلم -  الًٗىي وبحن ٚو

 .ؤلاوؿان باؾخصىاء الخیت ال٩اثىاث

الىؾِ  بخإزحر يئیل بك٩ل بال حهخم لم ؤلاوؿاهیت الٗلىم مً ٧ىهه ؤلاظغام ٖلم ؤما -

  .الُبیعي

 صعاؾخه، هجض مجا٫ في ؤلاوؿان بصزا٫ هدى البیئت ٖلم ٞیه جُىع  الظي الى٢ذ في ول٨ً

طل٪  ٖلى وجغجب ٞیه یٗیل الظي والىؾِ ؤلاوؿان بخٟاٖالث ؤ٦ثر اهخم ؤلاظغام ٖلم ؤن

ما البیئت مجا٫ في الاهدغاٝ َبیٗت خى٫  ٖمی٤ ٚمىى  یغج٣ي بلى الاهدغاٝ هظا ٧ان بطا ٖو

 ْاهغة بىظىص ؤلاظغام ٖلم یٗتٝر ل٩ي اهه(Pinatal) ألاؾخاط ال؟، ویغي  ؤم ؤلاظغام مغجبت

 ؤؾاؾیت: قغوٍ زالر ججخم٘ وؤن البض مٗیىت بظغامُت

 الظي اإلاجخم٘ بىاؾُت ظغیمت اٖخبرث اإلاجغصة الىا٢ٗت ؤن به ی٣هض :الاظخماعي الكٍغ -

 2ٖلُه. ال٣ٗاب يغوعة عؤي وبالخالي لضیه الٗام الكٗىع  یسال٠ الٟٗل هظا ؤن عؤي

 ؾىاب٤ له ی٩ىن  ؤن یجب اإلاٗىیت الىا٢ٗت ججغیم ؤن الكٍغ هظا یٗجي :الخاعیدي الكٍغ -

 مد٣٣ا یٗخبر الكٍغ وهظا اجي،ؼ الج ال٣اهىن  جاعیش زال٫ مٗغوٞا ؤي ی٩ىن  جاعیسیت،

 ٖلى جىو التي ال٣ضیمت الىهىم مً الٗضیض هىا٥ ألن البیئي، غاٝلالهد باليؿبت

                                                           

1 -J. Pinatal. Introduction au probleme de la delinquamce ecologque, Le congres Francais de Criminologie, Nice, 1977 , Actes 

du congres.P 8. 

 84 - 85.م م ، 1998 یىوـ، ٢اع الخ٣ى١  ٧لیت ص٦خىعاه، عؾالت ،"م٣اعهت صعاؾت" البیئت ظغاثم جلىیض الهغیل: نالر ٞغط -2
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 مل٪ ًٖ الهاصع ألامغ : « هب٘ میاه یلُش مً ٖلى مشل ال٣ٗاب البیئت یلىر إلاً ال٣ٗاب

 وصٞ٘ بدىٓیٟه ٖلیه ید٨م عاث٢اطو  ٞحها یغمي ًم"  »ٞیه ظاء الظي م 630 ؾىت ٞغوؿا

 1."ٞلؿاث 06 ٢ضعها ٚغامت

 جىاٞغ ؤي ٦جغیمت ٖایكه ٢ض ميغاؤلاظ الٟٗل مغج٨ب ی٩ىن  ؤن یٟترى :يٟس الى الكٍغ -

یت إليٟاء ؤو لخبریغه زانا ظهضا ویلؼمه الجغیمت باعج٩اب الكٗىع  الجاوي لضي  الكٖغ

 شخو غاميؤلاظ الؿلى٥ مغج٨ب بحن هىا الخٟغ٢ت ویجب شخهیا، له باليؿبت ٖلیه

ت لضیه لیؿذ ٚالبا الُبیعي الصخو الن ،مٗىىي  ؤو َبیعي  بال٣ىاهحن ال٩اٞیت اإلاٗٞغ

 ٞٗله یىن٠ وبالخالي ال٣ىاهحن بهظه ٧اٞیت عاًتص ٖلى ٞهى اإلاٗىىي  الصخو ؤما البیئیت،

یت لٗضم بالٗمضي صاثما یخه بٗضم خـ وان ٞٗله، قٖغ  ألاؾاؽ هظا ٖلى ٞیخٛلب قٖغ

بت  2والغبذ. ؤلاهخاط مً اإلاؼیض في الٚغ

لى هظا ألاؾاؽ           مت البُئُت مً الجغاثحٗض ٖو م اإلاؿخدضزت التي جىاولها اإلاكٕغ الجٍغ

 مً زال٫ الضولت خاولذ الخضًشت، الٗلمُت البدىر ٞبٗض ؤن ا٦دكٟتها ،اجي خضًشاؼ الج

ُٗت ؾلُتها مها الالػمت ال٣ىاهحن ؾً الدكَغ م لخجٍغ  ٢ضًمت، بُئُت ٢اهىهُت ههىم وظىص ٚع

 ٖلُه اإلاخٗاٝع باإلاٗجى البِئت خماًت مجها اإلا٣هىص ٨ًً لم نضعث ُٞما الىهىم ول٨ً هظه

و٢ض  3وؤلاظخماُٖت، ؤلا٢خهاصًت الخُاة في مُٗىت إلاجاالث جىُٓمُت ههىم وبهما ٧اهذ الُىم،

ٟها ؤو بُان ألاٞٗا٫ ؤزاعث هظه الجغاثم نٗىباث ٦شحرة في ج  ،اإلااصًت اإلا٩ىهت لهادضًضها وحٍٗغ

خضاء ٖلى البِئت وحٗضصها والخُىع الهاثل الظ ت في ػماهىا ي حكهضه ٞخىٕى وؾاثل الٖا البكٍغ

م ٧ل طل٪  هظا واخخما٫ ْهىع وؾاثل ظضًضة لم ج٨ً مىظىصة ٖىض وي٘ ههىم الخجٍغ

مت البُئُت، الهٗىبت بم٩ان ؤن هً٘ حٍٗغًجٗل مً  واإلاكٕغ الجؼاثغي ٟا ظامٗا ماوٗا للجٍغ

حن الٟغوس ي واإلاهغي  مت البُئُت جاع٧ا ٖلى ٚغاع اإلاكٖغ اجي ؼ اإلاهمت لل٣ٟه الج، لم ٌٗٝغ الجٍغ

                                                           

1 -J. Pinatal, OP Cit, P 10. 

2 -J. Pinatal, OP Cit, P 11 

 .104ال٣ىي، الخماًت الجىاثُت للبِئت الهىاثُت، اليؿغ الظهبي للُباٖت، ال٣اهغة، مهغ، م  ٖبض خؿحن مدمض   - 3
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ٟها ٠ مجها هي " طل٪ الؿلى٥ الظي والظي ظاء بضوعه بٗضة ح 1،لخٍٗغ ًسال٠ به مً ٗاٍع

دضر حٛحرا في زىام البِئت ؼ ًدمُه اإلاكٕغ بجؼاء ظًغج٨به، ج٩لُٟا  ٣ت مباقغة اجي، ٍو بٍُغ

مماعؾت ؤلاوؿان خُت واإلاىاعص ٞحها، مما ًازغ ٖلى ؤو ٚحر مباقغة ًاصي بلى ؤلايغاع بال٩اثىاث ال

ٟها خ 2لخُاجه الُبُُٗت"، م٨ً حٍٗغ ً مدؿً" بإجها ٍو " ٧ل ألاوكُت ؿب ألاؾخاط " ؤ٨ٍٞغ

البُئُت ال٩ىاعر وألاػماث ٗل بًجابي ؤو ؾلبي، وجاصي بلى خضور وألاٞٗا٫ التي جخم بٟ

والتي ساَغ بُٗضة اإلاضي وصاثمت الب٣اء والاوؿاهُت الكاملت والخُحرة وجدؿبب في بغوػ اإلا

ٖمضي ؤم ًٖ ؾلى٥ بًجابي ؤو ؾلبي ؾىاء ٧ان ؤو هي ٖباعة " 3"تهضص ؤمً وؾالمت ؤلاوؿان 

ٖىانغ البِئت ي ًًغ ؤو ًداو٫ ؤن ًًغ بإخض مٗىى  ٚحر ٖمضي ًهضع ًٖ شخو َبُعي ؤو 

٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ؤو ٌك٩ل  ومؿخ٣بله ٣ًغ زُغا حهضص خُاة ؤلاوؿان في خايغه بٍُغ

  4له ال٣اهىن ظؼاء".

مت البُئُت ج٣ىم ٖلى ٖضة ٖىانغ هي:  ٠ ؤن الجٍغ  ًخطر مً هظه الخٗاٍع

بًجابي ٣٦ُام شخو اعج٩اب ٞٗل ًخمشل ُٞه الجاهب اإلااصي لها، ؾىاء بؿلى٥  -1

اط الىاؽ بأالث م٨برة للهىث، ؤو بؿلى٥ ؾلبي ٧امخىإ َبِب مشال ًٖ جُُٗم  بةٖػ

مت بُئُت بطن بطا لم ًغج٨ب ٞٗل ؾىاء ؤ٧ان  الىاؽ يض مغى مٗض ؤو ٞخا٥، ٞال ظٍغ

 بًجابُا ؤم ؾلبُا.

ؤن ٩ًىن الٟٗل ٚحر مكغوٕ ؤي ؤن ًخًمً ٢اهىن البِئت ؤم ؤي مً ال٣ىاهحن ألازغي  -2

 ها ًجغمه.ه

نضوع الٟٗل ٚحر اإلاكغوٕ ًٖ بعاصة ظىاثُت ولها نىعجان ال٣هض الجىاجي والخُإ  -3

 ٚحر الٗمضي.

                                                           

 عابذ وهُبت: اإلاغظ٘ الؿاب٤. - 1

ض البِئت - 2 مت جلٍى  .   33، م2008صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن،  -ابدؿام ؾُٗض اإلال٩اوي: ظٍغ

ً مدؿً: ال٣اهىن الضولي للبِئت، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ،  - 3  .57، م 2006ؤ٨ٍٞغ

 .138،139الؿاب٤، م ٖبض الخ٨ُم طهىن ًىوـ: اإلاغظ٘  -4
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 1ؤن ٣ًغع له ٢اهىن البِئت ؤو ال٣ىاهحن ألازغي ظؼاء -4

مت البُئُت ٞ ٠ للجٍغ لى الهُٗض الضولي هجض حٍٗغ دىاه ؤجها طل٪ الاهتها٥ لل٣ىاهحن ٖو

ت لخماًتها واإلاكمىلت مت البُئُت حكمل ظمُ٘ بجؼاء ظىاجي، و  البُئُت اإلاىيٖى بظل٪ ٞالجٍغ

كاع بلحها ٦ظل٪ بـــــــ" ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاكغوٖت التي جشبذ ؤيغاع بالبِئت ٖلى هُا١ و  اؾ٘، َو

ُئاث صولُت ٧األمم اإلاخدضة ومٗهض ظغاثم يض البِئت"، هظا الخٍٗغ٠ اٖخمضجه ٖضة ه

ألامم اإلاخدضة للبِئت، وخضصث بٌٗ هامج البدىر، ومىٓمت ألاهتربى٫، والاجداص ألاوعوبي وبغ 

مت البُئُت، ٦ةل٣اء الىٟاًاث ف ي اإلاؿُداث اإلااثُت والاججاع ٚحر ألاٞٗا٫ اإلاىضعظت يمً الجٍغ

ٚحر اإلاكغوٖت في ؤهىإ الخُىاهاث اإلاكغوٕ في الىٟاًاث الخُغة ، الهُض الجاثغ، والخجاعة 

ت لُب٣ت  ب اإلاىاص اإلاؿخجٞز      2ألاػون.اإلاهضصة باإله٣غاى، تهٍغ

مت البُئُتالفسع الثاوي  وجصيُفاتها : خصائص الجٍس

  .هخُغ١ في هظا الٟٕغ الى زهاثهها و جهيُٟاتها

مت البُئُت  أوال : خصائص الجٍس

مت البِئت   :وهي بخصائص معُىتجخمحز الجٍغ

ٗاث ال :بالحداثت الجسائم البُئُتـ جدظم 1 جىاثُت لم تهخم بالبِئت وطل٪ باٖخباع ؤن الدكَغ

جي ؤم الضولي بال خضًشا.ؾىاء ٖلى   بٌٗ جىظض ألامغ خ٣ی٣ت في ؤهه ٚحر 3اإلاؿخىي الَى

 ٖلیه اإلاخٗاٝع باإلاٗجى البیئت خمایت لیـ وظىصها ؤن ؤؾاؽ بال ال٣ضیمت، ال٣اهىهیتالىهىم 

 هي الضو٫  ألاخیان مً ٦شحر في ؤن بل اعج٩ابها في خغط ال یجضون  اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧ان ولظل٪ الیىم،

 ظغاثم بإن ها٦ض ؤهىا ٚحر 4وآزاعها، زُىعتها مخجاهلت للبیئت اإلالىزت ألاٞٗا٫ بخل٪ ج٣ىم مً

                                                           

ت الجىاثُت البُئُت، هاصي ال٣ًاة، مهغ،  -1  .30، م2011ؤقٝغ هال٫: اإلاىؾٖى

الم ًىؾ٠: اإلاؿاءلت ًٖ الجغاثم البُئُت في ال٣اهىن الضولي، مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘، مهغ،  -2  .58، م 2015بٚى

 .141ٖبض الخ٨ُم طهىن ًىوـ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -3

 .587م ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ الهغیل: نالر ٞغط -4



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

32 
 

 وناعث الخ٣لُضًت، بالجغاثم الجغاثم بيغاع م٣اعهت واقض بل ؤزُغ مً الیىم ؤنبدذ البیئت

لظا ناع  .اإلاؿخ٣بلیت ألاظیا٫ ٖلى وم٩اهیا، وختى ػماهیا مخٗضصة آزاع لها ألن الٗهغ هظا ؾمت

ث ظىاثُت زانت بهظه الُاثٟت مً الجغاثم ، " الًغوعي وي٘ ؾُاؾتمً  حسائم جلٍى

الىٓام ال٣اهىوي الجؼاجي، وزُىعتها، وج٨مل الى٣و في بىاء  جغاعي زهىنُتها" ، البِئت

ٞٗالت في م٩اٞدتها والخض مً ؤزُاعها ، والجضًغ بالظ٦غ ؤن الضو٫ ال٨بري  مؿاهمتوحؿاهم 

اإلاخٗل٣ت  جىبهذ للمُُٗاث الٗلمُت الخضًشت الخانت بالخلىر وؤخؿذ بسُىعة الجغاثم ٢ض

ضاخت ألايغاع اإلاترجبت ٖلحها واهخمذ بىي٘ ؾُاؾاث ظىاثُتبها  خاؾمت للجغاثم يض  ٞو

 .  البِئت

 ٖلُىا ؤن هغاظ٘ ؤهٟؿىا بالىٓغ بل
ً
البِئت مٗالجت ظغاثم  مىهجىا في ىلظا ؤنبذ لؼاما

مً وطل٪  ،ٖلي صخت ؤلاوؿان وجًغ بها زُغ الجغاثم التي ًم٨ً ؤن جازغبدؿباجها مً ؤ

 .اإلاجا٫ ؤظل ؾُاؾت ظىاثُت ظضًضة وعقُضة في هظا

مت البُئُت2 : ًشاع اق٩ا٫ خى٫ َبُٗت ظغاثم البِئت هل حٗض مً .الؼبُعت اللاهىهُت للجٍس

ؿإ٫ ٖجها اإلاتهم بمجغص اجُان الؿلى٥  اإلاىهىم ٖلُه ؤو الجغاثم البؿُُت التي جخم َو

الامخىإ ًٖ الىاظب ال٣اهىوي؟، ؤم ؤهه ٌؿخلؼم ج٨غاع  الٟٗل ؤو الامخىإ ًٖ الىاظب؟، مً 

خُاص ؤومً الجغاثم البؿُُت هٓغا لخٗضص  الهٗب ال٣ى٫ بإن ظغاثم البِئت مً ظغاثم الٖا

خضاء ٖلى ٖىانغ البِئت اإلاسخلٟت، ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هىا٥ مً الجغاثم  ما نىع الٖا

حٗخبر ظغاثم بؿُُت جخم وجيخهي بمجغص بجُان الؿلى٥ ؤلاظغامي، ٦مً ًل٣ي في البِئت اإلااثُت 

ت ؤو  مكٗت جًغ بالصخت الٗمىمُت، وهىا٥ مً الجغاثم  ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مىاص ٦ُماٍو

البُئُت ما ٌكتٍر ال٣اهىن، ؤو ًٟهم مً ٖباعاجه ؤهه البض مً ج٨غاع الؿلى٥ ختى ٌؿإ٫ اإلاتهم 

                                                           

 - خُاص مها و مٗا٢بت مغج٨بحها ج٨غاع الٟٗل اإلااصي بدُض ال ظغاثم الٖا ه مغة واخضة ٣ِٞ بل  ٞهي التي ًخُلب ال٣اهىن لخجٍغ ٨ًٟي و٢ٖى

م الٟٗل و ال٣ٗاب ٖلُه. و ؤهم ؤ٦ثر مً مغة ختى ٨ًك٠ ًٖ الخُىعة ؤلاظغامُت التي خُاص في ٢اهىن ال٣ٗىباث حؿخىظب ججٍغ  ظغاثم الٖا

خُاص ٖلى مماعؾت البٛاء و: - الجؼاثغي هي خُاص ٖلى الدؿى٫  الٖا  .الٖا
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مشا٫ طل٪ مسالٟت اإلاغزو له بهٝغ اإلاسلٟاث في اإلاجاعي اإلااثُت زالٞا إلاا هى ٖىه، و 

 1مىهىم ٖلُه في الغزهت اإلاؿلمت له.

ؤما بسهىم اٖخباعها مً الجغاثم الى٢خُت ٣ِٞ، ؤو مً اإلاؿخمغة ٣ِٞ ٞمً 

الهٗىبت بُٖائها ؤخض الىنٟحن، ألن هىا٥ ظغاثم بُئُت حٗخبر ظغاثم و٢خُت جخم وجيخهي 

مت ب٢امت ميكإة بٛغى مٗالجت الىٟاًاث الخُحرة بٛحر  بمجغص اعج٩اب الٟٗل، مشا٫ طل٪ ظٍغ

ت اإلاسخهت، وهىا٥ مً الجغاثم البُئُت اإلاؿخمغة التي حؿخمغ ٞترة  2جغزُو مً الجهت ؤلاصاٍع

مً الؼمً وجخضزل بعاصة الجاوي في الٟٗل اإلاٗا٢ب ٖلحها جضزال مخخابٗا ٦ةصاعة الىٟاًاث 

 واإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها  واػالتها. 01/19ٟت في ال٣اهىن الخُغة باإلاسال

مت البُئُت .3 : مً ؤهم ما ًمحز ال٨شحر مً الجغاثم البُئُت هى صعىبت جددًد أزوان الجٍس

ىانغها وقغوٍ ٢ُامها، بط ؤن ٢اهىن البِئت ٢ض ب٦خٟى بالىو ٖلى  نٗىبت جدضًض ؤع٧اجها ٖو

٣ىبتها، مت ٖو اع الٗام للجٍغ ت اإلاسخهت مهمت جدضًض ٖىانغ  ؤلَا وؤخا٫ ٖلى الجهاث ؤلاصاٍع

مت وقغوٍ ٢ُامها و٧اٞت الخٟانُل اإلاخٗل٣ت بها بدُض ؤن الجغاثم البُئُت الىاعصة في  ،الجٍغ

ت ٖىانغها بال بالغظٕى بلى ههىم ؤزغي جهضعها  هظا ال٣اهىن ال ًم٨ً جدضًضها ومٗٞغ

ت اإلاسخهت، ؤو بالغظٕى بلى ٢ىا هحن ؤزغي، ؤو ؤلاخالت بلى مٗاهضاث صولُت الجهاث ؤلاصاٍع

مت غجبِ بهٗىبت جدضًض ٖىانغ  ،بهًمذ بلحها الضو٫ اإلاٗىُت للى٢ٝى ٖلى ٖىانغ الجٍغ ٍو

م  مت البُئُت ؤن بٌٗ هظه الجغاثم ٢ض ج٩ىن مً ظغاثم الخُغ، ؤي التي ًخم ٞحها ججٍغ الجٍغ

خضاء بهٝغ الىٓغ ًٖ جد٤٣ هدُجت مً ظغاثه، وبًٗها ٢ض ج٩ىن مً ظغاثم  ٞٗل الٖا

الًغع والتي جخد٤٣ هدُجتها و٢ذ الٟٗل ؤي ًترجب ٖلحها هخاثج ماصًت ملمىؾت ومدؿىؾت في 

الٗالم الخاعجي ٧اؾخسضام آالث ؤو مدغ٧اث ؤو مغ٦باث ًيبٗض مجها صزان ٦ش٠ُ ؤو نىث 

 3مؼعج ًجاوػ الخضوص اإلاؿمىح بها.

                                                           

ت في ال٣اهىن الجؼاثغي، صاع الخلضوهُت،  - 1  .312م، 2012ٖلي ؾُٗضان: خماًت البِئت مً الخلىر باإلاىاص الاقٗاُٖت وال٨ُماٍو

 ، واإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها  واػالتها.2001صٌؿمبر  12اإلااعر في  01/19مً ال٣اهىن ع٢م  63و 62ؤهٓغ اإلااصجان   - 2

 .32-31ؤقٝغ هال٫: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م  -3
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لبُئُت بٗضم الىيىح، ؤو بٗضم جدؿم بٌٗ الجغاثم ا :الجسائم البُئُتصعىبت اهدشاف ـ 4

، ػ ؾام ال لىن له وال عاثدت جمحزهالٓهىع، بط ؤهه مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن الهىاء ملىزا بإي ٚا

٤ ؤظهؼة مخسههت ج٨ك٠ جلىر الهىاء  هٗب ٖلى ؤلاوؿان ا٦دكاٞه بال ًٖ ٍَغ ٍو

غة، ٦ما ؤن جإزحر هظه الجغاثم  ُت اإلااصة اإلالىزت، و٢ض ال ج٩ىن هظه ألاظهؼة مخٞى وصعظخه وهٖى

لت، ومشا٫ ٖلى ،٢ض ال ًٓهغ ٖلى اإلاججي ٖلُه بك٩ل مباقغ  و٢ض جٓهغ هخاثجها بٗض ٞترة ٍَى

  1ؾمىذ ٖلى الٗما٫ ؤو ؾ٩ان اإلاىا٤َ اإلاجاوعة لها.طل٪ جإزحر مهاو٘ ؤلا 

بمٗجى ؤن  ألايغاع وألازُاع التي جدضثها  واحظاع مظسخها: الجسائم البُئُتامخداد آثاز ـ  5

ال ج٣خهغ ٖلى م٩ان اعج٩ابها ٞدؿب، بل جخٗضاه بلى ؤما٦ً و صو٫ ؤزغي ومشا٫ ٖلى طل٪ 

ألجها  2خايغ ٣ِٞ بل جمخض لؤلظُا٫ الالخ٣ت.جلىر الهىاء والبداع، وال جإزغ ٖلى الجُل ال

لت ختى ًخ٨ٟل الؼمً والُبُٗت  مت مؿخمغة خُض حؿخمغ هظه الىخاثج وآلازاع لٟترة ٍَى ظٍغ

مٗا بةػالتها، باإلياٞت بلى الضوع الظي ٣ًىم به ؤلاوؿان ومداولت بٖاصة الخا٫ بلى ما ٧ان 

 3ٖلُه.

 بة٢لُم   :للحدود ةعابس  الجسائم البُئُتـ 6
ً
مما ال ق٪ ُٞه ؤن الخلىر البُئي ًخٗل٤ ؤؾاؾا

 
ً
ت  ؤو بدٍغ

ً
ت الضولت ، بل هى ًخٗل٤ ب٩اٞت الٗىانغ الضازلت في هظا ؤلا٢لُم ، ؾىاء ٧اهذ بٍغ

 
ً
ت  ؤو جهٍغ

ً
ت  ؤن خماًت البِئت مً الخلى  ،ؤوظٍى

ً
 بال ؤن مً الشابذ ؤًًا

ً
ر ٢ض اجسظث آلان ؤبٗاصا

، ٖل
ً
ض صٖابغ للخضو  ألا٢ل مً خُض آزاعه ىؤؾاؽ ؤن الخلىر، ٖل ىٖاإلاُت مت الخلٍى ، ٞجٍغ

 ى، ٞهي طاث َاب٘ اهدكاعي، ٣ٞض ال ج٠٣ الىخاثج اإلاترجبت ٖلالبُئي ال حٗتٝر بالخضوص الضولُت

 ٖىض خضوصه اإلا٩اهُت
ً
ض ٚالبا ، وبهما جمخض خُض جم طل٪ الٟٗل ؤو ج٣خهغ ٖلُه ٞٗل الخلٍى

 مً زال
ً
مسخلٟت ًٖ  ي ٫ الٗىانغ البُئُت اإلاسخلٟت لخهل وجهِب ؤما٦ً ؤزغ وجىدكغ م٩اهُا

                                                           

ت ًٖ الجغاثم البُئُت، عؾالت ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن  -1 هُان ظٟٗغ خؿً: اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلشخام اإلاٗىٍى

 .7، م 2014لُماهُت، ؾىت والؿُاؾت، ظامٗت الؿ

 .141م ٖبض الخ٨ُم طهىن ًىوـ: اإلاغظ٘ الؿاب٤،  -2

 .32ؤقٝغ هال٫: اإلاغظ٘ هٟؿه، م - 3
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ض ، ٣ٞض زبذ جإزحر اهٟجاع مٟاٖل حكحرهىبُل ، ٦ما ظؼء ٦بحر مً ؤوعباٖلى  م٩ان ٞٗل الخلٍى

 ىزبذ جإزغ قىاَئ الخلُج الٗغبي هدُجت ؾ٨ب الىِٟ ُٞه في خغب الخلُج، والظي ونل بل

، ٞةن وبُبُٗت الخا٫ ،مهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُتوالج خضوص اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

ض وجد٣٣ذ هخاثجه صازل ب٢لُم  اإلاؿإلت ال جشحر بق٩االث ٢اهىهُت هامت بطا خضر ٞٗل الخلٍى

ىُت مٗالجت هظه اإلاؿإلت في يىء الؿ لى، خُض جخى الضولت الىاخضة ٗاث الَى ُاؾت الدكَغ

جد٤٣ الىدُجت  ىا ًتراخٖىضم ُغحٚحر ؤن هظه اإلاؿإلت ج ،اثُت اإلاُب٣ت في الضولتؼ الج

ض )الؿلى٥  ي ، ٞخدضر في ب٢لُم صولت ؤزغ ؤلاظغامُت ٚحر جل٪ التي خضر ٞحها ٞٗل الخلٍى

 ؤلاظغامي(.

غ ؤخ٩ام اإلاؿيغوعة ج ىبل  1972هبهذ ؤٖما٫ ماجمغ ؾخى٦هىلم  ولُت ًٖ ألايغاع ا ٍُى

ت اإلاباصت الت 22في مجا٫ البِئت ، ٞجري اإلابضؤ  اإلااجمغ ٣ًغع ؤهه " ًجب ي جبىاها مً مجمٖى

غ ال٣اهىن الضولي بكإ ىٖل ٌ ضخاًا الخلىر  ،ولُتا ن اإلاؿالضو٫ ؤن جخٗاون لخٍُى وحٍٗى

جخم صازل والًت هظه الضو٫ ؤو جدذ وألايغاع البُئُت ألازغي الىاججت ًٖ ألاوكُت التي 

 . " بقغاٞها ، والتي جلخ٤ اإلاىا٤َ ألازغي وعاء خضوص جل٪ الضو٫ 

مت ٖابغة لخضوص الضو٫ بطن الجغاثم البُئُت هي ظغاثم ٖابغة للخضوص  ؤي ؤجها ظٍغ

ضم وال٣اعاث زانت ظغاثم الخلىر الهىاجي، وطل٪ لهٗى  بت الؿُُغة ٖلحها في الهىاء ٖو

لضو٫ وال٣اعاث، بط حٗخبر مً الهىاء اإلالىر بلى ا ج٤ًُِ خحزها، مما ٌؿاٖض ٖلى اهدكاع 
                                                           

 -  ش هي ؤ٦بر ٧اعزت هىوٍت قهضها الٗالم، بط زلٟذ آالٝ ال٣خلى، بِىما ُنىٟذ ٦إؾىؤ خاصر للدؿغب ؤلاقٗاعي والخلىر البُئي في جاٍع

ت ل  26و٢ض و٢٘ الخاصر في  .البكٍغ ألاعبٗت إلاضًىت حكغهىبُل، التي ٧اهذ آهظا٥ جابٗت لالجداص  ، ٖىضما اهٟجغث بخضي اإلاٟاٖالث1986ؤٍٞغ

ُاحي ض مً  36وؤصي الاهٟجاع مباقغة بلى م٣خل  .الؿٞى بَٟاء بٗض حٗغيهم لئلقٗإ. وحؿبب  مهاب، بُجهم عظا٫ 2000شخها وؤٍػ

و٢الذ ألامم اإلاخدضة بن ٖضص  .الطخاًا ٚحر ص٤ُ٢، بط ٣ًضع البٌٗ ال٣خلى باآلالٝ ًؼا٫ ٖضص الخاصر، الخ٣ا، في م٣خل الٗكغاث، بِىما ال

و٧ان ألازُغ في  .ؤل٠ شخو 90آالٝ و 10خ٣ى٢ُت ؤزغي ؤن الٗضص ؤلاظمالي ًتراوح بحن  ال٣خلى ججاوػ ؤعبٗت آالٝ، بِىما ؤ٦ضث مىٓماث

جًغعث ٧ل الضو٫ اإلاجاوعة زانت بالعوؾُا )عوؾُا البًُاء(، ما واؾ٘، بط  خاصر حكغهىبُل هى اهدكاع ؤلاقٗاٖاث الىىوٍت ٖلى هُا١

ان وؤزغي مغجبُت بالخٗغى لئلقٗاٖاث حؿبب   .في ؤمغاى مشل الؿَغ

 للخٟانُل ؤ٦ثر عاظ٘ اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:

https://www.alhurra.com/a/ukraine-marks-30-anniversary-chernobyl-/304316.html 
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ؤو ؤشخام ٌٗملىن باؾمها، ٦ما  ض ؤن الٛالب مجها جغج٨به الضو٫ الجغاثم البُئُت، خُؤزُغ 

مً ٢اهىن البِئت  04والتي ؤقاعث بلحها اإلااصة  1الخجاعب الىىوٍت ومدُاث جىلُض ال٨هغباء،في 

تها بـ 03-10 اهبٗار ٚاػاث ؤو ؤبسغة ؤو ؤصزىت  ''بصزا٫ ؤًت ماصة في الهىاء ؤو الجى بؿبب :ٖٞغ

ئاث الؿاثلت ؤو نل اع اإلاِٗص ي ".ؤو ظٍؼ  2بت، مً قئجها الدؿبِب في ؤيغاع و ؤزُاع ٖلى ؤلَا

اح الخانت بالجى ٖلى اهدكاع الهىاء اإلالىر، و  ت الٍغ بطا و٢٘ الخلىر ال حؿاٖض ؾٖغ

مت الٗابغة للخضوص مً ؤزُغ ؤهىإ جى٢ٟه الخىاظؼ وال جمىٗه الخضوص، لهظا حٗخبر الجٍغ

 3ت.ُالجغاثم البُئ

ًيخج ًٖ الجغاثم البُئُت ضخاًا ال خهغ لهم،  :في الجسائم البُئُت هثرة عدد الضحاًاـ 7

زانت في اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت، وال ٣ًخهغ طل٪ ٖلى بكغ في م٩ان وػمان واخض بل ٢ض ًمخض 

هظا الخإزحر بلى ألاظُا٫ الالخ٣ت ؤي الظًً لم ًىلضوا بٗض، ٦ما ًترجب ٖلحها آزاع مضمغة جًغ 

 4بال٩اثىاث الخُت  .

ت، والتي لالؾخضال٫ هي الخجاعب التي ٢امذ بها ٞغ زحر مشا٫  وؿا في الصخغاء الجؼاثٍغ

ٞدؿب  حٗض ظغاثم بُئُت صولُت ولِؿذ ججاعب ٖلمُت، ؤما ُٞما ًخٗل٤ بأزاعها اإلاضمغة،

ذ ٣ٞض ؤ٦ض البٌٗ ؤن ٖمغها ًهل ب ملُاع ؾىت، بياٞت بلى طل٪  4.5لى الضعاؾاث التي ؤظٍغ

ان باإلاى٣ُت ْهىع ال٣ٞض سجلذ الضعاؾاث التي جمذ  ٗضًض مً ألامغاى الخانت بالؿَغ

الث ال٣ٗم وؤمغاى الُٗىن والجلض، وؤلاظهاى واعجٟإ مٗض ،وجىا٢و الىالصاث وجباٖضها

ان ما بحن  16وألا٦ثر مً طل٪ هى حسجُل  اة بالؿَغ  2006.5و  2004خالت ٞو

                                                           

 .110لخماًت ال٣اهىهُت للبِئت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، مؾمحر خامض الجما٫: ا -1

 اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت . 10-03مً ٢اهىن  04اإلااصة  -2

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -3  .23نبًر

 .141ٖبض الخ٨ُم طهىن: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -4

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ هٟؿه، م  -5  .25نبًر



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

37 
 

 ظغاثم البِئت بٌٗ في اإلاكٕغ ًخُلب: الخؼس وحسائم الظسز  حسائم بين حسائم البِئت .8

 ؤزغي  ؤخُاها و الجغاثم ، ًٖ هاجه اإلاؿاولُت ل٣ُام الًغع بمٗجى جد٤٣ هدُجت ياعة جد٤٣

ٌكتٍر ال٣اهىن ل٣ُامها ؾلى٧ا  باليؿبت لجغاثم الًغع  ؤماللخُغ، الخٍٗغٌ بمجغص ٨ًخٟي

خضاء ٖلى مهلخت مدمُت ٢اهىها، خٗحن ٖلى ال٣اض ي ؤن ًخد٤٣ مً بظغامُا ًخمشل في الٖا  ٍو

مت، الغ٦ً ٨ًخمل ٧ي الًاعة و٢ٕى الىدُجت ؿخىي  اإلااصي للجٍغ  ؤو ماصًا الًغع  ٩ًىن  ؤن َو

ا، ٘ الجؼاثغي ال٨شحر مً  مٗىٍى ظغاثم البِئت وؤن ٩ًىن ٢ض جد٤٣ ٞٗال، و٢ض عبِ الدكَغ

في اَاع الخىمُت ًت البِئت اإلاخٗل٤ بدما 03/10ع٢م ٖٝغ ال٣اهىن  ٣ٞض بالًغع الٟٗلي ،

''بصزا٫ ؤًت ماصة في الهىاء ؤو  :مىه )الؿاب٣ت الظ٦غ( الخلىر هى   04اإلااصة في اإلاؿخضامت 

ئاث الؿاثلت ؤو نلبت، مً قئجها  الجى بؿبب اهبٗار ٚاػاث ؤو ؤبسغة ؤو ؤصزىت ؤو ظٍؼ

اع اإلاِٗص ي "في ؤيغاع الدؿبِب   .و ؤزُاع ٖلى ؤلَا

مت  ؤلايغاع ٣ًهض ال الٟاٖل ؤن بمٗجى الخُغ ظغاثم مً ؤٚلبها البُئُت ول٨ً الجٍغ

 الخاظت ومجها الٟٗل طل٪ اعج٩اب بلى به ؤصث لٗضة ؤؾاب هدُجت ول٨ً طاتها، خض في بالبِئت

٩ىن  اليكاٍ طل٪ ًلبحها التي والاظخماُٖت الا٢خهاصًت  ٞمشال ، البِئت خؿاب بالُب٘ ٖلى ٍو

 بلى ؾ٣ي الٟالخحن بٌٗ ٌٗمض ألاعى باًَ مً اؾخسغاظها ج٩ال٠ُ اعجٟإ ؤو اإلاُاه لصر هدُجت

اتهم  ؤلاهما٫ وهى آزغ ؾبب هىا٥ ؤن ٦ما ،اإلالىزت الىصًان مً اإلاخإجُت ال٣ظعة باإلاُاه مؼعٖو

 ال٣ُمت خى٫  مٗٓمهم لضي خ٣ُ٣ُت نىعة ج٩ىن  لٗضم هٓغا َٝغ ألاشخام مً والالمباالة

 هى طل٪ في مشا٫ ؤهم ولٗل ،اإلاؿخ٣بل ؤلاوؿان في صخت ٖلى جإزحرها مضي وما ،للبِئت ال٨بحرة

 ٖضم في ؾبب آزغ بلى بياٞت ،لها اإلاسههت ألاما٦ً ٚحر في ؤهىاٖها بمسخل٠ الىٟاًاث عمي

 ،الجؼاثغ ومجها الىامُت الضو٫  قٗىب لضي زانت البُئي الىعي ٢لت وهى بالبِئت ؤلايغاع حٗمض

م بلى ؤصي البِئت خماًت حؿخضُٖه الظي الُاب٘ الى٢اجي ؤما  اخخما٫ ؤو زُغ ٖضًضة ؤٞٗا٫ ججٍغ

 .بُئي يغع  خضور

مت .9 ٘ في ًالخٔ  :والجىذ املخالفاث دزحت طمً أغلبها البُئُت الجٍس  الجؼاثغي  الدكَغ

ٗاث مً و٦ٛحره  بدُض البُئُت، الجغاثم مً ٦بحر لخحز اإلاسالٟت نٟت ٢ض ؤُٖى ألازغي  الدكَغ
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 مٗخبر لجاهب ٦ظل٪ نٟت الجىدت ؤُٖى ٦ما ،الٛالب في الجؼاثُت الٛغاماث ال٣ٗىبت جخٗضي ال

  .ؾىىاث 5 ألا٢ص ى خضها بلى ٣ٖىبتها جهل ٢ض والتي الىهىم مسخل٠ في البُئُت الجغاثم مً

خضاء واإلاخٗل٣ت ال٣ٗىباث ٢اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم ٞباؾخصىاء الجىاًاث ؤما  ٖلى بااٖل

 ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 396 و 397 اإلاىاص ؤهٓغ( الخانت َٝغ مً اإلاملى٦ت الُبُُٗت الٗىانغ

 ؤناب٘ ٖلى حٗض ٞهي ٢اهىن  ٧ل في ؤ٦ثر ؤو ظىاًت ججض ال ج٩اص ال٣ىاهحن باقي في ٞةهه، )الجؼاثغي 

 .الُض

ال١ ٖلى ألاهم ٌٗخبر الظي البِئت خماًت ٢اهىن  ٞمشال  ظىاًت، ؤًت ٖلى ًدخىي  ال ؤلَا

 بحن ومً ، بدخت بُئُت ٢ىاهحن ٞهي الٛاباث و٢اهىن  الؿاخل وجشمُىه خماًت ٢اهىن  و٦ظل٪

 بالسجً حٗا٢ب التي بدؿُحر الىٟاًاث اإلاخٗل٤ ٣اهىن ال مً 66 اإلااصة هجض اإلاهىٟت الجىاًاث

بضون  الجؼاثغ ٖبر الخُغة الىٟاًاث ٖبىع  ٖلى ٖمل ؤو نضع ؤو اؾخىعص مً ٧ل اإلاا٢ذ

 .جغزُو

حرا للمسالٟاث والجىذ في الجغاثم وفي عؤًىا ٞةن هظا الخهي٠ُ الظي ٌُٗي خحزا ٦ب

هت البِئت م٣اعهت بم٩اهت ؤلاوؿان البُئُت بهما عاظ٘ لىٓغة اإلاجخم٘ ومجهم عظا٫ ال٣اهىن إلا٩ا

لجاهب ال جؼا٫ بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ وممخل٩اجه، وعٚم طل٪ ٞةن ألاخ٩ام ال٣ًاثُت في هظا ا

ٞالى٢ذ ال ًؼا٫ مب٨غ ًٖ خضًض ًٖ  وبالخالي،حجم الجغاثم البُئُت التي جغج٨ب ًىمُا

م وظىص بٌٗ الجغاثجهي٠ُ ؤ٦بر  م التي ٩ًىن يغعها واؾ٘ الاهدكاع للجىاًاث في البِئت ٚع

 وحك٩ل زُغ ظؿُم ٖلى ٞئت ٦بحرة مً اإلاجخم٘ وال٩اثىاث الخُت.

 الدولُت  جسائمالمً  الجسائم البُئُتحعد  .10

ؿالُٞا الؿاب٣تٞ اإلاغج٨بت ػمً الجزاٖاث  ألاٞٗا٫ ذ٦ُٟ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لُٚى

٣ٞض اٖخبرث الخضمحر اإلااصي ؤو البُىلىجي الظي ًتزامً ، ظغاثم بُئُتٖلى ؤجها  اإلاؿلخت

                                                           
 -         ؿالُٞا الؿاب٣ت بمىظب ٢غاع ع٢م غ  1993ماي  25واإلااعر في  827جإؾؿذ اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت الخانت بُٚى هٓغا للخ٣اٍع

ؿالُٞا ومً اهتها٧اث لؤلٖغاى واإلاؿا٦ً وجُهحر ٖغقي واهته ا٧اث اإلاخىالُت مً ٢بل اإلاىٓماث الضولُت اإلاسخلٟت بكإن ألاويإ اإلاترصًت في ًٚى
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والهجماث اإلاىظهت يض اإلامخل٩اث التي جمشل الغمىػ الش٣اُٞت والضًيُت إلخضي الجماٖاث 

مت اباصة الجيـ  الب 1948اإلاؿتهضٞت اإلادمُت بمىظب اجٟا٢ُت  ، كغي خى٫ ٢م٘ ومى٘ ظٍغ

لُه ٞةن جىظُه هجماث ٖكىاثُت يض اإلاؿاظض واإلاىاػ٫ الخابٗت ألٞغاص ظماٖت مدمُت،  ٖو

  1ًم٨ً اٖخباعها صلُال ٖلى هُت جضمحر هظه الجماٖت. 

ُدل وظى٦ِل بإن جضمحر ظماٖت مً  و٢ض نضع لها خ٨م ُٚما ًسو ٢ًُت بال٧ٞى

واهما ؤٞٗا٫ ؤزغي ٢ض ًاصي  الجماٖاث اإلادمُت، ال ٣ًخهغ ٖلى جضمحرها ماصًا وبُىلىظُا، 

سها  اعج٩ابها الى جد٤ُ٣ هٟـ الىدُجت، ٞالجماٖت ال جدضص ٣ِٞ بإٞغاصها، واهما بخاٍع

اصاتها و٦ظا بالغوابِ التي ججمٗهم بإعايحهم وبالجماٖاث ألازغي.       2ٖو

       جىُُف الجسائم البُئُت باعخبازها حسائم خسب

جسخو اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت بىٓغ الجغاثم الضولُت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ظغاثم            

مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت  4ال٣ٟغة ب " ع٢م  8خغب ،وهظا ما وؿدكٟه مً هو اإلااصة 

مت خغب ، حٗمض قً هجىم م٘ الٗلم بإن هظا الهجىم ؾِؿٟغ  بالىو ٖلى ؤهه : " حٗخبر ظٍغ

                                                                                                                                                                                     

لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ، ٣ٞغع اإلاجخم٘ الضولي ممشال في مىٓمت ألامم اإلاخدضة إلادا٦مت مجغمي الخغب هىا٥ وجم بوكاء ؤزغي ظؿُمت 

مبر  17اإلاد٨مت في   بالهاي 1993هٞى
 -  غيذ للخى٢ُ٘ والخهض٤ً ، ؤو لالهًمام مت ؤلاباصة الجماُٖت واإلاٗا٢بت ٖلحها اٖخمضث هظه الاجٟا٢ُت ٖو ب٣غاع الجمُٗت اجٟا٢ُت مى٘ ظٍغ

 ألخ٩ام اإلااصة / 1951صٌؿمبر  12لُبضؤ هٟاطه في  1948صٌؿمبر  9( اإلااعر في  3-ؤل٠ ) ص 260الٗامت ع٢م 
ً
٣ا / خُض عؤث الجمُٗت 13ٞو

مت بم٣خط ى ال٣اهىن الضولي غاٝ اإلاخٗا1وظاءث اإلااصة / ،الٗامت وؤٖلىذ ؤن ؤلاباصة الجماُٖت ظٍغ ٢ضة / مً الاجٟا٢ُت لخٗلً مهاص٢ت ألَا

مت بم٣خط ى ال٣اهىن الضولي وجخٗهض بمىٗها واإلاٗا٢بت ٖلحه  ا . ٖلى اٖخباع ؤلاباصة الجماُٖت ، ؾىاء في ؤًام الؿلم ؤو ؤزىاء الخغب ، هي ظٍغ

بضهللا، للخٟهُل ؤ٦ثر عاظ٘:  ت ؾىاب٤ ألامم اإلاخدضة في بوكاء اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت إلا٩اٞدت ؤلاٞالث مً ال٣ٗاب، مجلهىعة بً بٖى

 404. م2015، صٌؿمبر  2الٗضص  8الىاخاث للضعاؾاث وألابدار، اإلاجلض 
1 -Christian Tshiamala BANUNGANA,la judiciarisation des atteintes environnementales- la cour  pénale internationale à la 

rescousse ?, R.Q,D,I, Vol.1-1, HS, décembre 2017, p222. 
2 - V. le procureur c vidoge blagovic et Dragan jokic, IT-02-60-T, jugement (17 janvier 2005) au para.666(TPIY, chambre de 

première instance) 
 -  غج٨ب في ػمً الخغب والتي جىته٪ ٢ىاٖض الخغب. وهي حكمل ٢خل ؤو ؾىء مٗاملت ؤو ببٗاص اإلاضهُحن بلى

ُ
ظغاثم الخغب: هي الجغاثم التي ج

مٗؿ٨غاث الٗمل، و٢خل ؤو ؾىء مٗاملت ؤؾغي الخغب، وجضمحر اإلاضن والبلضاث وال٣غي وؤًت ؤٖما٫ جضمحر ؤزغي لِؿذ هاقئت ًٖ يغوعة 

ت ؤو لخماًت  اإلاضهُحن  ٖؿ٨ٍغ

بضهللا، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -  .427هىعة بً بٖى
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ل ألاظل وقضًض للبِئت الُبُُٗت "  ًٖ بخضار يغع واؾ٘ ٍى ٗخبر هظا الىو  1الىُا١ َو َو

خضاء ٖلى البِئت الُبُُٗت  م الٖا ؿا واضخا لخجٍغ  .2ج٨َغ

م ؤي اٖخضاء ٖلى البِئت الُبُُٗت، خُض  ًالخٔ مً هظا الىو ج٨َغـ واضر لخجٍغ

مت بُئُت  ٌٗخبر الهجىم الظي ٣ًهض به او ًخى٢٘ مىه الخا١ يغع ٦بحر بالبِئت الُبُُٗت، ظٍغ

با ً ظضا ً مً هو اإلااصة ) بضو هظا الىو ٢ٍغ  واإلااصة ( 35/3صازلت في هُا١ ظغاثم الخغب، ٍو

مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي الاو٫ الجٟا٢ُاث ظى٠ُ، اي ان هاجحن اإلااصجحن الازحرجحن ظغمخا  (55)

ع بلُٛه اؾخٗما٫ وؾاثل واؾالُب ال٣خا٫ التي ٣ًهض بها او ٢ض ًخى٢٘ مجها ان جلخ٤ ايغا

( مً الىٓام الاؾاس ي للمد٨مت ٖلى 9/ب/8بالبِئت الُبُُٗت، ٦ما ههخا ٦ظل٪ اإلااصة)

حٗمض جىظُه هجماث يض اإلاباوي اإلاسههت  الجغاثم البُئُت باٖخباعها ظغاثم خغب ٖلى ؤهه)

سُت،  ت ،وآلازاع الخاٍع لؤلٚغاى الضًيُت ؤو الخٗلُمُت ؤو الٟىُت ؤو الٗلمُت ؤو الخحًر

ت.واإلاؿدكُٟا ُت ؤال ج٩ىن ؤهضاٞا ً ٖؿ٨ٍغ 3ث وؤما٦ً ججم٘ اإلاغض ى والجغحى قٍغ
 

 البُئُت الجسائم جصيُف :هُاثا

 :الجسائم البُئُت مً خُث مدل  -1

مت البُئُت بدؿب مدلها بلى  ىُت ًم٨ً ج٣ؿُم الجٍغ مت َو صولُت،  وؤزغي : ظٍغ

ىُت وهي التي ج٩ىن آزاعها ج٣خهغ ٖلى ب٢لُم الضو باليؿبت  لت وهي التي ًغج٨بها ؤخض للَى

بُئي، ٣٦ُامه بخهٍغ٠ مخٗضًا ٖلى ألاخ٩ام التي جًمً الخٟاّ ٖلى الخىاػن الألاشخام 

م اإلااؾؿاث الهىاُٖت ؤو اإلاىاص اإلاكٗت ؤو بٚغا٢ها في البِئت اإلااثُت، و٦ٗضم التزااإلابُضاث ؤو 

اث اإلاؿمىح بها للمىاص والٛالؼعاُٖت  التي جًغ بالبِئت، و٢ض  اػاثبمغاٖاة اإلا٣اًِـ واإلاؿخٍى

مت صولُت، حؿإ٫ ٖجها الضولت بطا وؿب اليكاٍ الًج٩ىن  اع بالبِئت بلحها، ٦إن ججغي ظٍغ

جىي، ؤو ج٣ىم بإوكُت نىاُٖت صازل جٟجحراث هىوٍت في ٢ُٗان البداع ؤو في الٛالٝ المشال 
                                                           

، 1لىضة مٗمغ ٌكىي، اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت وازخهاناتها، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ٍلُىضة مٗمغ ٌكىي ،  -  1

  335، م2008
 . 197، م 2010، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت،نالح ٖبض الغخمً الخضًثي ، الىُام ال٣اهىوي الضولي لخماًت البِئت -  2
 .1011م.ص. زالض ؾلمان ظىاص ٧اْم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 3
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، بلى ب٢لُم  تب٢لُمها، ًترجب ٖلحها اهخ٣ا٫ ملىزاث ٦ُمُاثُت، ٧األصزىت ؤو ألامُاع الخمًُ

ؿبب ؤيغاعا بالبِئت.  1صولت ؤزغي، َو

 الجسائم البُئُتت ػبُع مً خُث -2

خضاء ٞمى٘ البِئت ٖىانغ ل٩ل اثُتؼ ظ خماًت الجؼاثغي  اإلاكٕغ وي٘ ٖلحها ٣ٞض اجب٘  الٖا

ٗاث ٖىضما هو ٖلى ٖىانغ البِئت وؤَل٤ ٖلحها مهُلر  ؤؾلىبا ًسخل٠ ًٖ باقي الدكَغ

الهىاثُت وم٣خًُاث خماًت اإلاُاه، م٣خًُاث خماًت البِئت، وهو ٖلى م٣خًُاث البِئت 

ت،  لظل٪ الجسائم  ههى٠ باالياٞت بلى م٣خًُاث خماًت ألاعى وباَجها، ؤي البِئت البًر

  بلى: اهَبُٗت خؿب البُئُت

 الهىائُت بالبِئت املاطت الجسائم - أ

ت، ؤو ؾاثلت ؤو نلبت بمىاص الهاء جدمُل بإهه الهىائي: " الخلىث ٌعسف       حٛحر واضر ؤو ٚاٍػ

اصي للهىاء، اإلا٩ىهت الٛاػاث وؿب في  بال٩اثىاث مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ؤيغاع بخضار بلى هظا ٍو

 اهدكاعا البُئي الخلىر ؤق٩ا٫ ؤ٦ثر مً حٗخبر، و 2البُئُت" للىٓم الخُت ٚحر اإلا٩ىهاث ؤو الخُت

 الىٕى ًازغ هظا و ، وؿبُا وظحزة ػمىُت بٟترة و ألزغي  مى٣ُت مً واهدكاعه اهخ٣اله لؿهىلت هٓغا

 و صخُت و بُئُت آزاع ًسل٠ و مباقغا، جإزحرا الىباث و الخُىان و ؤلاوؿان ٖلى الخلىر مً

 ٦ما ؤلاهخاظُت، ٦ٟاءجه اهسٟاى و ؤلاوؿان صخت الخإزحر ٖلى في مخمشلت و واضخت ا٢خهاصًت

 و الا٢خهاصًت، ٢ُمتها مً ٣ًلل و اإلاسخلٟت باألمغاى و ًهُبها الخُىاهاث بلى ًيخ٣ل الخإزحر ؤن

 اهبٗازاث ٦ظل٪ و الخُحر، الخلىر مً الىٕى هظابلى  اإلااصًت ؤهم ألاؾباب مً اإلاهاو٘ حٗخبر

 بلى بالىٓغ و الُا٢ت، جىلُض مدُاث و الؿُاعاث مدغ٧اث مً التي جيخج و الضُٞىت الٛاػاث

                                                           

 -  دُت والىتروظُيُت التي جخهاٖض مً مضازً اإلاهاو٘  في بساع اإلااء اإلاىظىص في الٛالٝ الجىي هي ؤمُاع جيخج مً طوبان الٛاػاث ال٨بًر

٪، ومً زم ًجز٫ اإلااء ٖلى هُئت مُغ مخهٟا بسانُت الخمىيت ُٞخل٠ ٧ل ما  دُ٪ وخمٌ الىُتًر اإلا٩ىن للسخب م٩ىهت خمٌ ال٨بًر

 اليؿل .    ًهاصٞه وحهل٪ الخغر و 

 .30ؤقٝغ هال٫ : اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 1

 51 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ :ؾٗىص ؤبى ببغاهُم بؾالم مدمىص و الٟخاح ٖبض ؤخمض - 2
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 ٞجىة في اػصًاص ٦ظل٪ و الخغاعي  الاخخباؽ ْاهغة في اػصًاص ٖىُا الظ٦غ هخج الؿالٟت ألاؾباب

 ٖمىما  ألاوػون  َب٣ت
ُ
٩ىن الهىاء ملىزا بطا خضر حُٛحر ٦بحر في جغ٦ُبخه ألي ؾبب مً ، ٍو

الٛاػاث اإلاسخلٟت بلى الخض الظي ًًغ بدُاة ؤو بطا ازخلُذ به بٌٗ الكىاثب ؤو ألاؾباب 

 خُت التي حؿخيك٣ه؛ ال٩اثىاث ال

هى٠  :الخالُت ألاهىإ بلى بلُه ًهل الظي اإلا٩اوي للخحز جبٗا الهىاجي الخلىر ٍو

 ًدضر إلاضًىت ٧الظي اإلادضصة، باألما٦ً ؤؾاؾا ًغجبِ الظي الهىاجي الخلىر هى :مدلي جلىث-أ

 .مُٗىت نىاُٖت إلاى٣ُت ؤو بدحرة ؤو

 ٢اعة بإ٦ملها ختى ؤو صو٫  ٖضة ؤو ؤ٦بر مى٣ُت ٌكمل الظي الهىاجي الخلىر هى :إكلُمي جلىث-ب

 .ؤوعبا ٢اعة جلىر ؤو اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ خىى جلىر مشل

هل ٦بحرة مؿاخاث ٖلى ًىدكغ الظي الهىاجي الخلىر هى :عاملي جلىث-ج  بُٗضة مى٣ُت بلى ٍو

 1الىىوٍت. باإلقٗاٖاث الخلىر مشل مهاصعها ًٖ

الخىمُت اإلاؿخضًمت ٞهال في اَاع  ؤٞغص اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن خماًت البِئت

في  ،بٗىىان "م٣خًُاث خماًت الهىاء والجى" خُض جُغ١ ُٞه بلى مٟهىم الخلىر الجىي 

ه بإهه"بصزا٫ ؤًت ماصة في الهىاء 04اإلااصة  ؤو الجى بؿبب اهبٗازاث ٚاػاث ؤو  مىه بدُض ٖٞغ

اع ؤو نلبت ، مً قإجها الدؿب ؤبسغة ؤو ؤصزىت ؤو ظؼثُاث ؾاثلت ب في ؤيغاع و ؤزُاع ٖلى ؤلَا

الخلىر  مً هٟـ ال٣اهىن اإلاىاص التي مً قإجها ؤن جدضر 44اإلاِٗص ي "، و خضصث اإلااصة 

بةصزا٫ ، لى ما ًلي : " ًدضر الخلىر الجىي، في مٟهىم هظا ال٣اهىن الهىاجي بط جىو ٖ

 ُٗتها :بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ، في الجى و في الًٟاءاث اإلاٛل٣ت مىاص مً َب

ت .  -  حك٨ُل زُغ ٖلى الصخت البكٍغ

 الخإزحر ٖلى الخٛحرث اإلاىازُت ؤو ب٣ٞاع َب٣ت ألاوػون .  -

 ؤلايغاع باإلاىاص البُىلىظُت و ألاهٓمت البُئُت .  -

                                                           

 .52، م الؿاب٤ اإلاغظ٘ :ؾٗىص ؤبى ببغاهُم بؾالم مدمىص و الٟخاح ٖبض ؤخمض - 1
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 تهضًض ألامً الٗمىمي.  -

اط الؿ٩ان.  -  بٖػ

 بٞغاػ عواثذ ٦غحهت قضًضة.  -

 الٛظاثُت.  ؤلايغاع باإلهخاط الؼعاعي و اإلاىخجاث الؼعاُٖت -

ه البىاًاث و اإلاؿاؽ بُاب٘ اإلاىا٢٘ . -  حكٍى

مٟهىم الخلىر وطل٪ مً زال٫ الىن٠ ًازظ ٖلى اإلاكٕغ الجؼاثغي جىؾٗه في 

ض ٖلى بصزا٫ اإلاىاص اإلالىزت  ولم الًٟٟاى إلاهُلر الخُٛحر في البِئت، ٦ما ٢هغ ٞٗل الخلٍى

٪ بٗ ٪، ألهه ٢ض ًدضر الخلىر بخدٍغ ىاص اإلاىظىصة ؤنال في ٌ اإلاٌكغ بلى ٞٗل الخدٍغ

غ ؤهىإ الجغاثم البُئُت ٖلى صخت ولئن الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالجى مً ؤزُالىؾِ البُئي، 

لى اإلا٩ىهاث البُئُت ٖمىما، وهى ألامغ الظي ٨ٌٗـ ؾعي اإلاكٕغ  وؾالمت ؤلاوؿان ٖو

اث الجؼاثغي للخ٣لُل مً خضة هظا الىٕى مً الخلىر وهظا بخ٣ىُت بٞغاػ الضزان والٛاػ 

مً اإلاغاؾُم الخىُٟظًت مجها الظي والٛباع والغواثذ، وهى ألامغ الظي ججؿض مً زال٫ الٗضًض 

، و٦ظا الظي 1ًىٓم بٞغاػاث الضزان والٛاػ والٛباع والغواثذ والجؿُماث الهلبت في الجى

ُت الهىاء في خالت جلىر الجى اث ؤلاهظاع وؤهضاٝ وهٖى و٢ض  ،2ًًبِ ال٣ُم ال٣هىي ومؿخٍى

 لل٣ٗىباث اإلاخٗل٣ت بدماًت الهىاء والجى في الٟهل 03/10ٕ في ال٣اهىن ع٢م اٞغص اإلاكغ 

ؤزً٘ ٖملُاث بىاء واؾخٛال٫  ، ٦ما 3الشالض مً الباب الؿاصؽ اإلاخٗل٤ باألخ٩ام الجؼاثُت

حرها، و٦ظا اإلاغ٦باث واإلاى٣ىالث  بلى م٣خًُاث خماًت البِئت وجٟاصي اإلااؾؿاث الهىاُٖت ٚو

ك٩ل تهضًضا ا ؤلؼم اإلادؿببحن في ؤلاهبٗازاث ابخضار الخلىر الجىي ٦م
ُ
إلالِىزت للجى والتي ح

ت إلػالتها.  لؤلشخام والبِئت ، باجساط الخضابحر  الًغوٍع
                                                           

الظي ًىٓم بٞغاػاث الضزان والٛاػ والغواثذ والجؿُماث الهلبت في م، 1993ُٟٞغي  10، اإلااعر في 165 - 93اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -1

 الجى.

ُت الهىاء في  2006 ظاهٟي7، اإلااعر في 02 - 06اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -2 اث ؤلاهظاع وؤهضاٝ هٖى م، الظي ًًبِ ال٣ُم ال٣هىي ومؿخٍى

 خالت جلىر الجى.

 ، اإلاهضع الؿاب10.٤ - 03مً ال٣اهىن ع٢م  87بلى  84اإلاىاص مً  -3
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ت و املائُت بالبِئت الجسائم املاطت -ب  البدٍس

ها ؤلاوؿان ٖلى ؾُذ ٌٗخبر جلىر اإلاُاه واؾخجزاٞها مً ؤ٢ضم مكا٧ل ال بِئت التي ٖٞغ

ٗٝغ ٖلى ؤهه" حُٛحر في اإلا٩ىهاث ألاؾألاعى، وؤزُغها  ٣ت مباقغة ؤو ٚحر َو اؾُت للماء بٍُغ

هبذ اإلاُاه
ُ
ؤ٢ل نالخُت لالؾخٗماالث لُبُُٗت  مباقغة بؿبب وكاٍ ؤلاوؿان بدُض ج

 في جدضر ٢ض التي الخُٛحراث ؤي هي 1اإلاسههت للكغب ؤو الؼعاٖت ؤو الاؾخسضاماث ألازغي"،

 حٗخمض التي الخُت لل٩اثىاث نالر ًهبذ ٚحر خُض ُُٗت،الُب مهاصعه في و زىانه و َبُٗخه

مت مؿبباث ؤهم مً و .ٖلُه في اؾخمغاع ب٣اثه، ت الخجمٗاث ًٞالث َغح هظه الجٍغ  و الخًٍغ

ت، اإلاُاه في الى٣ل وؾاثل و جىلُض الُا٢ت مدُاث و اإلاٗامل و اإلاهاو٘ هٟاًاث  خُض الجاٍع

ُت  اإلاُاه بلى مىُا ٦بحر ظؼء ًدؿغب  الؼعاعي و الهحي الهٝغ مُاه ؤن ٦ما ، ُٞلىثهاالجٞى

ت اإلاُاه ٞخدؿغب في مغا٢بت  و مٗالجت صون  ًمغ مٗٓمها ُت مما ًازغ  اإلاُاه بلى ؤو الجاٍع الجٞى

 بكتى اإلابُضاث و ال٨ُمُاثُت ألاؾمضة ؤهىإ ٧ل اؾخسضام ٖلى الصخت الٗمىمُت، و ٦ظل٪

اصة بهضٝ ؤهىاٖها ٗخبر  ٍػ ء ؤ٦ثر ٖىانغ البِئت ٖغيت للخلىر اإلااؤلاهخاط الؼعاعي، َو

قب٩اث جىنُل اإلاُاه وبهما٫ ج٣ىُت والاؾخجزاٝ ؤو ؤلاهما٫ وطل٪ مً زال٫ بهما٫ نُاهت 

لٟهل الشاوي مً الباب الشالض بلى الؿضوص؛ ٣ٞض حٗغى ال٣اهىن ألاؾاس ي للبِئت للمُاه في ا

، ٦ما ؤزً٘ اإلاُاه الجى  )مُاه الُىابُ٘، اإلاُاه ُٞت خماًتها مً الخبظًغ والاؾخٛال٫ اإلاٍٟغ

بلى ر٥، الؿبار، الكٍُى والبدحراث( اإلاٗضهُت ومُاه الخماماث(، و٦ظا اإلاُاه الؿُدُت )الب

ل بها الؿلُاث الٗمىمُت وال جب٣ى اإلال٨ُت الٗمىمُت والٛغى مً طل٪ مً هى ؤن جخ٨ٟ

م بال٣اهىن اإلاٗض٫ واإلاخم 83/17مً ٢اهىن اإلاُاه ع٢م  152ٖغيت لئلهما٫، ظغمذ اإلااصة 

ض اإلاُاه طاث الاؾخٗما٫ الجماعي واإلاسههت لالؾتهال٥، ٦ما ظغمذ  05/12ع٢م  ٞٗل جلٍى

ُت اإلاُاه، وههذ اإلااصجحن   ٧99ل َغح ؤو بل٣اء ؤو بياٞت مىاص ملىزت ؤو ؤي ماصة ح٨ٗغ هٖى

مً طاث ال٣اهىن ٖلى ؤن الهىاعي ٩ًىن في ويُٗت مسالٟت لل٣اهىن بطا ؤ٢ضم ٖلى  100و
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ٟغػاث حك٩ل زُىعة ٖلى ؤلاوؿان والبِئت والا٢خهاص في ٣ٖاعاث اإلال٨ُت جهٍغ٠ م

ت.  ( ٖلى : 51وفي ٢اهىن خماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ههذ اإلااصة )   1ال٣ٗاٍع

 ٧اهذ َبُٗتها في اإلاُاه "مى٘ ٧ل نب ؤو َغح للمُاه اإلاؿخٗملت ؤو عمي للىٟاً
ً
اث؛ ؤًا

اصة جؼوٍض َب٣اث  ُت وفي آلاباع إلاسههت إٖل والخٟغ وؾغاصًب ظظب اإلاُاه التي  اإلاُاه الجٞى

حر جسههها، ؤ ما اإلااصة ) 
ُ
ٚ52  

ُ
ت الخايٗت ( ههذ ٖلى: " ؤهه ج مى٘ صازل اإلاُاه البدٍغ

 لل٣ًاء الجؼاثغي، ٧ل نب ؤو ٚمغ ؤو جغمُض إلاىاص مً قإجها:

ت. -  ؤلايغاع بالصخت الٗمىمُت وألاهٓمت البُئُت البدٍغ

ت بما في طل٪ اإلاالخت والتربُت اإلااثُت والهُض البدغي. ٖغ٢لت ألاوكُت -  البدٍغ

ت مً خُض اؾخٗمالها.." - ُت اإلاُاه البدٍغ  .بٞؿاص هٖى

ت - ج  الجسائم املاطت بالبِئت البًر

ٗخبر  هي الجغاثم التي  جهِب الٛالٝ الصخغي و ال٣كغة      ت لل٨غة ألاعيُت، َو الٗلٍى

٩ىلىجي و حٗخبر ؤؾاؽ الخُاة و ؾغ الىٓام ؤلاًالخل٣ت ألاولى و ألاؾاؾُت مً خل٣اث 

بت ٞحها،  2ت،للترب الُبُُٗت اإلا٩ىهاث في حُٛحر ٧ل ؤًًا وهى ،صًمىمخحها وطل٪ بةصزا٫ مىاص ٍٚغ

ت اثُت ؤو الخٍُى )البُىلىظُت( ، بدُض جازغ في  ًيخج ٖجها حُٛحر في الخىام ال٨ُمُاثُت ؤو الٟحًز

ً في  يخج طل٪ ًٖ اؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة  3التربت،ال٩اثىاث الخُت التي حؿخَى ٍو

ت،  والًٟالث آلاصمُت والخُىاهُت بةٞغاٍ ٦ما جلٗب مسلٟاث اإلاهاو٘ والىٟاًاث  ال٨ُمُاٍو

ٟٞي  ،ؤلاقٗاُٖت وألامُاع الخمًُت صوعا ٦بحرا في هظه الجغاثم التي ٩ًىن مؿببها ؤلاوؿان

                                                           

٠ ؤو ٢ظٝ ؤو نب ؤًت ماصة  في ٣ٖاعاث اإلال٨ُت الٗامت للمُاه وزانت مجها بٞغاػاث  99جىو اإلااصة  - 1 مً ٢اهىن اإلاُاه  ٖلى مى٘ جهٍغ

ت ؤو ٖلى ٖىامل مىلضة لؤلمغاى، ٢ض جمـ مً خُض ٦مُتها ... بالصخت  اإلاضن واإلاهاو٘ التي جدخىي ٖلى مىاص نلبت ؤو ؾاثلت ؤو  ٚاٍػ

 الٗمىمُت والثروة الخُىاهُت والىباجُت ؤو جًغ بالخىمُت الا٢خهاصًت.

 مً ٢اهىن اإلاُاه جىو ٖلى ؤن : " ًسً٘ ٧ل نب ؤو ٚمغ في ٣ٖاعاث اإلال٨ُت  الٗامت للمُاه، ٌؿمى عزهت الهب ..."  100ؤما اإلااصة 

 63 م ؾاب٤، اإلاغظ٘  :ألالٟي ماهغ اص٫ٖ - 2
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( ٖلى ؤهه:" ًجب ٖلى ٧ل خاثؼ  35)  اصةما ًسو الىٟاًاث اإلاجزلُت وما قابهها جىو اإلا

ه  للىٟاًاث اإلاجزلُت وما قابهها اؾخٗما٫ هٓام الٟغػ والجم٘ والخى٣ل اإلاىيٕى جدذ جهٞغ

 اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث. 01/19( مً ال٣اهىن ع٢م  32مً َٝغ الهُئاث اإلابِىت في اإلااصة ) 

( مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى خٓغ  17ٟاًاث الخانت جىو اإلااصة ) وفي ما ًخٗل٤ بالى

( مىه ٖلى مى٘  19ا جىو اإلااصة ) زلِ الىٟاًاث الخانت الخُغة م٘ الىٟاًاث ألازغي، ٦م

٦ما ً حؿلُمها ؤو الٗمل ٖلى حؿلُمها؛ ؤو الخاثؼ لها مللىٟاًاث الخانت الخُغة و/ ٧ل مىخج

دٓغ نت الخُغة و٦ظا مً ٢بلها، ٞةجها اث الخاًخدمل مً ّؾلم ؤو ٖمل ٖلى حؿلُم الىٟاً
ُ
ج

مغ الىٟاًاث الخانت الخُغة في ٚحر ألاما٦ً مغ ٚو واإلاىا٢٘ واإلايكأث ٚحر  بًضإ َو

 مؿاولُت ألايغاع والخؿاثغ اإلاترجبت ٖلى مسالٟت ؤخ٩ام هظه اإلااصة.، اإلاسههت لها

تي حٗا٢ب في مجملها ال٣ىاهحن وال ٞالجغاثم اإلاخٗل٣ت بالبر مخٗضصة جد٨مها ال٨شحر مً

حر الخُت ؾىاء ٧اهذ َبُُٗت ؤو ٚحر َبُُٗت. خضاء والخٗغى للٗىانغ الخُت ٚو  ٖلى ؤلٖا

ٖا٢ب اإلاكٕغ الجؼاثغي ًٖ ٧ل بٖخضاء ؤو مؿاؽ بالخىٕى البُىلىجي و٦ظا البِئت  -

ألاعيُت واإلادمُاث بلى ظاهب اإلاؿاخاث الٛابُت بمىظب ٢اهىن الٛاباث ،و٦ظا ٢اهىن 

و٢اهىن البِئت، و٢اهىن خماًت الؿاخل، ووي٘ خماًت زانت للبِئت  الهُض البري 

الش٣اُٞت وختى اإلاضن الجضًضة في بَاع خماًت البِئت الٗمغاهُت خؿب ال٣اهىن ع٢م 

ض الىؾِ اإلاٗجي مً  08/  02 اإلاخٗل٤ بةوكاء مضن ظضًضة وتهُئدُا، ٦ما ظغم جلٍى

 1ا٢بتها.اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغ  19/  01زال٫ ال٣اهىن 

 خؼىزتها خظب -3

هىن ال٣ٗىباث خُض ؤزظ اإلاكٕغ الجؼاثغي بال٣ىاٖض الٗامت اإلاىهىم ٖلحها في ٢ا

ى ظىاًاث وظىذ ومسالٟاث...."، مً مىه " ج٣ؿم الجغاثم جبٗا لخُىعتها بل 27ههذ اإلااصة 

                                                           

 8عايُت مكغي: اإلاؿاولُت الجؼاثُت للصخو اإلاٗىىي ًٖ الجغاثم البُئُت، ملخ٣ى صولي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت   - 1

 .5، م2013صٌؿمبر 10و ٢09اإلات، الجؼاثغ، ًىمي  1945ماي 
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اع الخُغ في ج٣ؿُم الجغاثم، وطل٪ اؾخ٣غاء الىو هالخٔ ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤزظ بمُٗ

 بالىٓغ بلى ظؿامت الجؼاء الجىاجي اإلاى٢٘ ٖلى مغج٨بحها.

  الجىاًاث -أ

 ٢اهىن  في مخٟغ٢ت هجضها الجىاًاث ون٠ جإزظ التي الجؼاثغي  ال٣اهىن  في البُئُت الجغاثم

ولم ًخم ط٦غها في ال٣اهىن ألاؾاس ي  وال٣اهىن البدغي و٢اهىن حؿُحر الىٟاًاث، ال٣ٗىباث

م٨غع ظغمذ ٧ل اٖخضاء ٖلى اإلادُِ ؤو بصزا٫  87ٟٞي ٢اهىن ال٣ٗىباث هجض اإلااصة  1،للبِئت

بها ظىا ؤو في باًَ ألاعى ؤو بل٣ائها ٖلحها ؤو في اإلاُاه بما ٞحها اإلاُاه ؤلا٢لُمُت مً  إلاىاص ؤو حؿٍغ

ا٢بذ ٖلى هظا  قإجها ظٗل صخت ؤلاوؿان ؤو الخُىان ؤو البِئت الُبُُٗت في زُغ، ٖو

ا٢بذ اإلااصة  الٟٗل ب٣ٗى  ضام، ٖو مً ٢اهىن ال٣ٗىباث بالسجً اإلاا٢ذ مً ٖكغ  396بت ؤلٖا

ت ؤشجاعا ؤو  ً ؾىت ٧ل مً مً وي٘ ٖمضا هاع ا في الٛاباث وخ٣ى٫ مؼعٖو ؾىىاث بلى ٖكٍغ

اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث  19-01مً ال٣اهىن ع٢م  66ظاء في هو  اإلااصة  ،...م٣اَ٘ ؤشجاع 

( ؾىىاث وبٛغامت مالُت مً 8( بلى زماوي )٢5ب بالسجً مً زمـ )ومغا٢بتها وبػالتها،: "ٌٗا

ملُىن صًىاع بلى زمؿت مالًحن صًىاع ؤو بةخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ ٧ل مً اؾخىعص 

الىٟاًاث الخانت الخُغة ؤو نضعها ؤو ٖمل ٖلى ٖبىعها مسالٟا بظل٪ ؤخ٩ام هظا 

  2ال٣اهىن".

  الجىذ -ب

 لها ٖال٢ت التي ال٣ىاهحن مٗٓم في هجضها الجىذ ون٠ جإزظ التي ال٣اهىن  في البُئُت الجغاثم

اإلاخٗل٤ بدؿُحر  19-01مً  ال٣اهىن ع٢م 62مجها: ٧اإلااصة  هظ٦غ البٌٗ و البِئت، بدماًت

ؤقهغ بلى ؾيخحن وبٛغامت مالُت مً ؤٕع ماثت ؤل٠ صًىاع بلى  6" ٌٗا٢ب بالخبـ مً : الىٟاًاث

حن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ، ٧ل مً ؾلم ؤو ٖمل ٖلى حؿلُم زمان ماثت ؤل٠ صًىاع ؤو بةخضي هاج

                                                           

 وهُبت: اإلاغظ٘ الؿاب٤.عابذ  - 1

 ، اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها وبػالتها.2001صٌؿمبر  12اإلااعر في  19 -01مً ٢اهىن ع٢م  66اإلااصة  -2
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هٟاًاث زانت زُغة بٛغى مٗالجتها بلى شخو مؿخٛل إلايكإة ٚحر مغزو لها بمٗالجت 

"ٌٗا٢ب بالخبـ مً  :مً هٟـ ال٣اهىن ههذ ٖلى 64هظا الهى٠ مً الىٟاًاث". ؤما اإلااصة 

ٗماثت ؤل٠ صًىاع ؤو ؾىت بلى زالر ؾىىاث وبٛغامت مالُت مً ؾخماثت ؤل٠ صًىاع بلى حؿ

بةخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ، ٧ل مً ٢ام بةًضإ الىٟاًاث الخانت الخُغة ؤو عمحها ؤو 

َمغها ؤو ٚمغها ؤو بهمالها في مىا٢٘ ٚحر مسههت لهظا الٛغى" وفي خالت ٖىصة، جًا٠ٖ 

  ال٣ٗىبت.

ما٫ التي جخًمً ؾغ٢ت اإلاُاه  خضص ٢اهىن اإلاُاه الجؼاثغي الجىدت البُئُت باأٖل

م ومى٘ ألاٞٗا٫  الهالخت للكغب واإلاُاه الهىاُٖت. ؤما ال٣اهىن البدغي خضصها بخجٍغ

ت للخُغ.  اإلاخمشلت في بًجاع عبان الؿُٟىت صون ججهحزا مما ٌٗغى البِئت البدٍغ

 املخالفاث -ج

 في هجضها ٦شحرة، حٗض اإلاسالٟاث ون٠ جإزظ ل٣اهىن الجؼاثغي التيا في البُئُت الجغاثم

في  03/10مً ال٣اهىن 90، اإلااصة  الجىذ مشل البِئت بدماًت لها ٖال٢ت التي ال٣ىاهحن مٗٓم

خام اإلابِىحن ؤٖاله في اإلااصة ؤن خالت ما بطا جم الٛمغ والترمُض للمىاص اإلالىزت وظب ٖلى ألاش

ت في ؤ٢غب آلاظا٫  وبال حٗغيىا ل٣ٗىبت الٛغامت التي ٣ًىمىا بدبلُٜ مخهغفي الكاون البدٍغ

٦ظل٪ هجض بٌٗ اإلاسالٟاث في ٢اهىن صط   200.000صط و 50.000ًترواح م٣ضاعها ما بحن 

 ال٣ٗىباث، ؾىاء ٧اهذ ؤٞٗاال بًجابُت ٧الخضزحن الهاصع مً شخو مىظىص ٖلى متن

لخ٤ يغعا بالبا ت، ؤو ٧الؿُٟىت ٍو اهذ ؤٞٗاال ؾلبُت ٧امخىإ شخو ًٖ زغة وبالبِئت البدٍغ

 1 ج٣ضًم مؿاهمخه في خالت خغاث٤ الٛاباث.

 

 

                                                           

ٗت وال٣اهىن،  -1 ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الجؼاثغي، عؾالت ماظؿخحر، ٕٞغ الكَغ ُمت: خماًت البِئت صعاؾت م٣اعهت بحن الكَغ مدمض بً ٖػ

 .157، م 2002ىم ؤلاؾالمُت، ظامٗت الجؼاثغ، ؾىت ٧لُت الٗل
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مت البُئُت : الثاوي ؼلبامل  أزوان الجٍس

له  وی٣غع  مٗیىت  بعاصة ًٖ ناصع اثیاؼ ظ مدٓىع  ٞٗل ٧ل هي الجغیمت باٖخباع ؤن 

لیه یجغمه،  هها ال٣اهىن  جًمً بطا اثُاؼ ظ مدٓىعا الٟٗل وی٩ىن  ظؼاء، اإلاكٕغ  وؿخسلو ٖو

مت الٗامت ألاع٧ان ض لجٍغ  وهي: البِئت جلٍى

ض ٞٗل یجغم الظي الخجغیم هو -  في ٢ىاهحن ؤو ال٣ٗىباث ٢اهىن  في ٧ان ؾىاء البِئت جلٍى

 .الكغعي الغ٦ً یؿمى ما وهظا ؤزغي 

 .اإلااصي الغ٦ً وهى ؾلبیا ؤو ایجابیا ٧ان ؾىاء ؤلاظغامي اإلاغج٨ب الؿلى٥ -

یىظب  الؿلى٥ في زُا اعج٨ب ٢ض وی٩ىن  یخمخ٘ باألهلیت بوؿان مً الؿلى٥ نضوع  -

 .اإلاٗىىي  الغ٦ً وهى ٖىه اإلاؿاولُت

ٌ الفسع ألا  مت البُئُت :و  السهً الشسعي للجٍس

ما٫ في ألانل ، ًازمه لم ما مكغوٕ ٖمل ٧ل ؤن بمٗجى ؤلاباخت، ألٖا  ؤن ٌٗجي هظا اإلاكٕغ

مت، ٨ٞم مكغوٕ ٞلِـ ٧ل اٖخ ؤمغ هى بالبِئت واؾخٗمالها الخمخ٘ ضاء ٖلى البِئت ٌٗخبر ظٍغ

خضاءاث ٖلى البِئت بهىعها اإلاسخلٟت ال عي هي ٦شحرة الٖا تي لم ًخم بصعاظها يمً هو حكَغ

خباعاث  وهظا بالُب٘ هٓغا لكؿاٖت مىيٕى البِئت ونٗىبت خهغها مً ظهت، والٖا

ت والاظخماُٖت مً ظهت ؤزغي.   الا٢خهاصًت والخىمٍى

مت الكغعي بالغ٦ً ٞاإلا٣هىص م هو للجٍغ  اإلاغج٨ب، ٖلى الٟٗل جُب٣ُه الىاظب الخجٍغ

ُت مبضؤ في البدض البُئُت، الجغاثم في الكغعي الغ٦ً زهىنُت صعاؾت وجخُلب  الجغاثم قٖغ

م مهاصع البُئُت، زم الجغاثم ٖلى جُب٣ُه ومضي ال٣ٗىباث ض مجا٫ في الخجٍغ البِئت، زم  جلٍى

 1البُئُت. الجىاثُت الىهىم ح٤ُٗ جُب٤ُ التي الهٗىباث

                                                           

، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الخ٣ى١ جسهو ٢اهىن ٖام، ٧لُت -صعاؾت م٣اعهت  –ؤما٫ مضًً: اإلايكأث اإلاهىٟت لخماًت البِئت  - 1

 .189،م2012الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، 
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  :البُئُت الجسائم في 1الشسعُت مبدأأوال: 

عي ًجغم الؿلى٥  غنض له ٣ٖىبت ظؼاثُت، ٦ما ًدضص ٌٗجي يغوعة وظىص هو حكَغ ٍو

ُت اإلاىهىم ٖلُه في  مً  85املاّدة الٟترة الؼمىُت واإلا٩اهُت لخُب٣ُه ٖمال بمبضؤ الكٖغ

  بصاهت ال" الدطخىز 
ّ
مً  1اإلاجّغم" ، وؤ٦ضجه اإلااصة  الٟٗل اعج٩اب ٢بل ناصع ٢اهىن  بم٣خط ى بال

مت وال جضابحر ؤمً بال بىو". هظا  ؤخض ٌٗض اإلابضؤ ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي "ال ٣ٖىبت وال ظٍغ

مت ال مبضؤ ٖلى ًُل٣ها التي الدؿمُت في الجىاجي ال٣ٟه ازخل٠ ول٣ض الخ٨م، صٖاثم ؤهم  وال ظٍغ

ُت، وؾمي مبضؤ ٖلُه ؤَل٤ بطبىو،  بال ٣ٖىبت  الجغاثم ٢اهىهُت بمبضؤ ٦ظل٪ الكٖغ

اع هظا في البُئُت الجغاثم زهىنُت وال٣ٗىباث،  جٓهغ  جهضًه ٖىض اجيؼ الج اإلاكٕغ ؤن في ؤلَا

م  والُبُٗت جدىاؾب مغوهت ؤ٦ثر اثُتؼ ظ ؾُاؾاث جبجي ًخجه هدى ٖلحها وال٣ٗاب للخجٍغ

 بٌٗ ججاوػ  ٖلى ظىاهبها في بٌٗ جىُىي  الؿُاؾاث هظه ؤن بال الجغاثم، لهظه الخانت

 بُاى، وؤؾلىب ٖلى الىو ؤؾلىب :ألاؾالُب هظه ومً ال٣ٗىباث، ل٣اهىن  الٗامت اإلاباصت

 .الٗامت الهُٜ طاث ؤو اإلاٟخىخت الىهىم

  بُاض على الىصىص أطلىب 1-

ُٗت الهُاٚت في ؤؾلىب هى م لىهىم الدكَغ  بلى ُٞه اإلاكٕغ ٌٗمض وال٣ٗاب الخجٍغ

اع وعؾم ال٣ٗىبت ٖلى الىو م الٗام ؤلَا  مًمىن  جدضص ؤزغي  ههىم زم ًدُل ٖلى  للخجٍغ

ىانغه الٟٗل  ٞىُت باٖخباعاث الجغاثم هظه العجباٍ وهظا بالخٟهُل، وقغوَه ؤلاظغامي ٖو

دت ؤو يمىُت، صازلُت ؤو مدكٗبت، ؾىاء ٧اهذ ؤلا  ٖلمُت وؤؾالُب ج٣ىُت وقغوٍ خالت نٍغ

                                                           

 -  ًٖ ُت هى: "اإلابضؤ الظي ٌٗبر ال٣ىاٖض والىٓم وؤلاظغاءاث ألاؾاؾُت لخماًت الٟغص في مىاظهت الؿلُت لخم٨ُىه مً الخمخ٘ مبضؤ الكٖغ

ٖبض الؿخاع ؾالم ل٨بِس ي: يماهاث اإلاتهم ٢بل وؤزىاء اإلادا٦مت، ميكىعاث الخلبي ب٨غامخه ؤلاوؿاهُت" هظا الخٍٗغ٠ ميؿىب للض٦خىع 

 .151-150م  ،2013 الخ٣ى٢ُت، بحروث،

م وال٣ٗاب  ُت حٗجي: "خ٨م ال٣اهىن وؾُُغجه ؾُُغة ٧لُت ومُل٣ت ٖلى ٖملُت الخجٍغ ا مً الكٖغ ُت الجىاثُت والتي حٗض هٖى والكٖغ

امً اإلاجخم٘، وايٗا بظل٪ خضا للؿلُت مً  ت الٟغص ٍو وبظغاءاتها مخابٗت وخ٨ما، و٦ُُٟت جى٢ُ٘ ال٣ٗىبت وجىُٟظ ألاخ٩ام، بما ًًمً خٍغ

بضهللا وعصة: اإلاىاػهت بحن يمان خ٣ى١ اإلاتهم لخد٨م والخٗؿ٠ ب٣ىاٖض ٖامت ومجغصة ويٗذ مؿب٣ا ٢بل الخُب٤ُ"، ه٣ال ًٖ ا بً بٖى

 .55، م 2016وخ٣ى١ الطخُت، ؤَغوخت ص٦خىعاه في ال٣اهىن الجىاجي الضولي، ٧لُت الخ٣ى١ ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت، 
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دت ما ههذ ٖلُه زاعظُت  83/17مً ال٣اهىن ع٢م  152اإلااصة ، ومً ؤمشلت الاخالت الهٍغ

التي  7/08/2005اإلااعر في  05/12اإلاخًمً ٢اهىن اإلاُاه اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 

خٗل٤ بدماًت البِئت، ؤما ؤلاخالت اإلا 03/10ؤخالذ نغاخت ٖلى ههىم يمً ال٣اهىن ع٢م 

واإلاخٗل٤ بدؿُحر  12/12/2001ر في اإلااع  01/19اهىن ع٢م الًمىُت ما وعص مشال في ال٣

ٖلى عمي ؤو َمغ ؤو ٚمغ ؤو بهما٫  64الىٟاًاث ومغا٢بتها وبػالتها، خُض حٗا٢ب اإلااصة 

٪ ٣ًخط ي البدض في ههىم الىٟاًاث الخانت في اإلاىا٢٘ ٚحر اإلاسههت لهظا الٛغى وطل

ت اإلاىا٢٘ الخانت بالخهٝغ في الىٟاًاث.    1ؤزغي إلاٗٞغ

 الخىُٟظًت الؿلُاث ٖلى ًخٗحن التي الٗامت الخٍُى بغؾم ا٦خٟى واإلاالخٔ هىا اإلاكٕغ

 اإلاخٗل٤ ال٣اهىن  و٦ظل٪ ، جهضعها التي اإلاغاؾُم وال٣غاعاث ٍَغ٤ ًٖ الخىُٟظ مىي٘ جًٗها ؤن

ت للؿلُاث مىذ الظي وجىمُخه الؿاخل بدماًت  جدضًض في واؾٗت اإلاسخهت نالخُاث ؤلاصاٍع

  .2ُٞه ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم وقغوٍ ٖىانغ

 ) املسهت(  :املفخىخت الىصىص أطلىب  2-

ُت الجىاثُت ، بط اؾخٗمل في ًٖ م٣خًُاث الخُب٤ُ الهاعم إلابضؤ  اإلاكٕغ زغط الكٖغ

 05/12مً ال٣اهىن ع٢م  51اإلااصة  نُاٚت الىهىم الٗضًض  مً الٗباعاث الٗامت ٦ىو

ض اإلاُاه ما َبُٗت اإلاىاص التي ٌك٩اإلاخٗل٤ باإلاُاه  بط لم ًدضص اإلاكٕغ  مت جلٍى ٟها ظٍغ ل جهٍغ

اثُت، وألج ت ؾاثلت نلبت ٦ُمُاثُت ٞحًز ها مهُلخاث ٞىُت مما ٣ًخط ي جدضًض بطا ٧اهذ ٚاٍػ

وهو 3مًمىجها الغظٕى بلى ؤهل الخبرة ، ًٞال ًٖ الٛمىى الظي ٌكىب الٗضًض مجها، 

 ألاهمُت طاث ألازغي  اإلاىا٢٘ و٧ل " وعص ٞحها التي الؿاخل خماًت ٢اهىن  مً 10ٝ/2اإلااصة

                                                           

ت ًٖ ظغاثم الخلىر الهىاعي، م٣ا٫ ميكىع في مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، الهاصعة ًٖ محي الضًً بغبُذ: اإلاؿاولُت الجؼاثُ -1

 . 228، م٧2014لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ، ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، الٗضص الشاوي، ظىان 

 .190مضًً ؤما٫: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -2

 .228محي الضًً بغبُذ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -3
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 بُئُت ٢ُمت طو ٧ل مى٢٘ جدتها ًضزل ؤن ًم٨ً بدُض ظضا واؾٗت الهُٛت ٞهظه "ؤلا٩ًىلىظُت

 .ال٣اهىن  هٟـ مً 37 .م بمىظب الجىاثُت وبالخماًت بل ال٣اهىهُت، بالخماًت ًخمخ٘ وبالخالي

م ٌؿمذ بخد٤ُ٣ لخت  البُئُت مً خماًت ؤ٦بر للمه وبن ٧ان هظا الىمِ مً الخجٍغ

ت في جدضًض الى٢اج٘ ؤلاظغامُت، إلاا  مً لها زال٫ ما ٣ًضمه ألظهؼة جُب٤ُ ال٣اهىن  مً خٍغ

ُت إلابضؤ زغ٢ا ٌك٩ل ألاؾلىب هظا ل٨ً وج٣ىُت ٞىُت ٖملُت، زبرة  الض٢ت ًخُلب الظي الكٖغ

م ههىم في نُاٚت والىيىح   .الخجٍغ

م: مبرزاث  ثاهُا:  الخسوج عً املظلً املعخاد في الخجٍس

 ؤهم هظه اإلابرعاث جخمشل في:

جمحز اإلاهلخت البُئُت: ٌٗخبر خ٤ ؤلاوؿان في بِئت ؾلُمت ومخىاػهت مً ؤهم خ٣ى٢ه  -1 -

التي اعج٣ذ بلى اإلاهاٝ الٗالمي، بط ٦غؾخه ال٨شحر مً اإلاىاز٤ُ الضولُت ًٞال ًٖ 

الىعي البُئي الٗالمي وباألزو بٗض  ٍاصةالضؾاجحر وال٣ىاهحن الضازلُت وطل٪ بٗض ػ 

ًدٓى   خ٤ الِٗل في بِئت ؾلُمت ؤنبذ  1972او٣ٗاص ماجمغ ؾخى٦هىلم ٖام 

او٨ٗـ طل٪ ٖلى صؾاجحر صو٫ الٗالم  باهخمام ؤ٦بر زانت ٖلى اإلاؿخىي الضولي مما

صؾاجحرها، وم٘ جهاًت ال٣ٗض ألاو٫ مً ال٣غن  التي جبيذ مباصت ماجمغ ؾخى٦هىلم في

ً جًمىذ الضؾاجحر ىُت أل٦ثر مً زالزت ؤعبإ صو٫ الٗالم ) الىاخض والٗكٍغ  149الَى

دت لخ٤ الاوؿان في بِئت ؾلُمت، (صولت 193صولت مً ؤنل    1اقاعاث واضخت ونٍغ

بةٖخباع الخ٤ البُئي ال حهم ألاظُا٫ الخايغة ٞدؿب بل ًخٗضاها بلى ألاظُا٫ 

غ جمحز اإلاهلخت البُئُت في ٧ىجها اإلاؿخ٣بلُت هظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ًٓه

                                                           

1 -  David R.Boyd: The Statuts of Constitutional Protection for the Environement in Other Nations, p06, avilable on the site : 

http://davidsuzuki.org/publications 



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

53 
 

خضاء ٖلحها  مهلخت مالُت، بط ًلؼم ال٣اهىن في ٖضة خاالث مً حؿبب بيكاَه في الٖا

ٌ بطا اؾخدا٫ طل٪.    1بعظإ الخالت بلى ما ٧اهذ ٖلُه ؤو صٞ٘ حٍٗى

زهىنُت ؤلاظغام البُئي: جٓهغ زهىنُت ؤلاظغام البُئي في جىٕى ألاٞٗا٫ اإلااؾت  -2 -

خضاء ٖلحها بازخالٝ اإلاجاالث التي ًيكِ ٞحها ؤلاوؿان  بالبِئت، بط ًسخل٠ الٖا

وبازخالٝ هٕى اإلالىر و٦ظا بازخالٝ مهضع الخلىر، ٦ما جٓهغ الخهىنُت في 

م  م، طل٪ ؤن ٖملُت اٖضاص الخجٍغ يغوعة الخبرة الٟىُت لضي الجهت مهضعة الخجٍغ

ت والبُىل اثُت وال٨ُمُاٍو ىظُت لؤلوؾاٍ مدل حؿب٣ها خخما صعاؾت الخىام الٟحًز

الخماًت وجدضًض اإلاىاص الخُغة ؤو الؿامت و٦ظا ال٨مُاث اإلاؿمىح بةٞغاػها، وهى ألامغ 

م بلى الؿلُت  ٌ جدضًض جٟانُل الخجٍغ الظي ؤصي باإلاكٕغ الجؼاثغي بلى جٍٟى

اعاث الٗلمُت وألاظهؼة الٟىُت ما ًٟي بالٛغى، هظا بلى  ت التي بها مً ؤلَا ؤلاصاٍع

لخُىعٍت لؤلٞٗا٫ اإلااؾت بالبِئت م٣اعهت بالجغاثم الخ٣لُضًت هٓغا ظاهب الخانُت ا

لخُىع وؾاثل الهىاٖت وجىؾ٘ مجاالث اؾخسضاماتها وما ٢ض جٟغػه مً مىاص ياعة 

بالىؾِ البُئي، ألامغ الظي ًٟؿغ ؤًًا مىذ اإلاكٕغ ظاهبا ٦بحرا مً الازخهام بلى 

مي مً زال٫ ما ٢ض جهضعه مً الؿلُت الخىُٟظًت إلم٩اهُت مؿاًغة هظا الخُىع الجغ 

  2مغاؾُم و٢غاعاث.

م مصادز ثالثا:  :  في مجاٌ خماًت البِئت الخجٍس

٘ مهاصع  إلاهاصع الهغمي الخضعط ًٖ ٖمىما جسغط ال الضازلي البُئي اجيؼ الج الدكَغ

 .الخىُٓماث بلى ونىال الضولت في هو الضؾخىع ؤؾمى مً بضاًت ال٣اهىن،

 2016زال٫ الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت الجؼاثغي مً  زُا اإلااؾـ الضؾخىعي الدطخىز: 1-

ذ بد٤ تراٝ الهٍغ ِل في بِئت ؾلُمت ج٨ٟل له الخُاة اإلاىاًَ في الٗ زُىة بلى ألامام باإٖل

مت وطل٪ في صًباظت ىاء ا٢خهاص مىخج وجىاٞس ي في بَاع الضؾخىع التي ؤ٦ضث ٖلى "ب ال٨ٍغ
                                                           

 .229محي الضًً بغبُذ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   - 1

 .230محي الضًً بغبُذ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 2
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ذ  مىه التي 68البِئت" وحٗؼػث هظه الخماًت في اإلااصة  اإلاؿخضامت والخٟاّ ٖلى الخىمُت اٖتٞر

دت بد٤ اإلاىاًَ في بِئت ؾلُمت ويغوعة خماًت هظا الخ٤ مً َٝغ  الضولت بهٟت نٍغ

 وماؾؿاتها. 

ٖلُا ملؼمت ي ٢ُمت صؾخىعٍت البُئ ج٩ىن الجؼاثغ ٢ض صقيذ ٖهضا ظضًضا بمىذ الخ٤  وبظل٪

 .ل٩ل مً الضولت وماؾؿاتها

 ًخٗل٤ ُٞما الخ٣لُضًت لل٣ىاهحن مشاال الجؼاثغي  ال٣ٗىباث ٢اهىن  ٌٗخبر  :العلىباث كاهىن  2-

با زالُا خُض ظاء البِئت، بدماًت م ؤي مً ج٣ٍغ  البِئت، ٖىانغ ٖلى بالخٗضي ًخٗل٤ زام ججٍغ

٣ت جٟؿحرها ًم٨ً التي اثُتؼ الىهىم الج بٌٗ مىاصه بحن ْهغث وبن  ، ومً مباقغة ٚحر بٍُغ

 مىاص ؤل٣ى مً ٧ل مٗا٢بت ٖلى جىو التي ٢اهىن ال٣ٗىباث 6 ٝ/م٨غع 441 .م الىهىم هظه

 .ٝ/ 458 .م و٦ظل٪ له، يغعا وؤخضر ؤو الخُىان ؤلاوؿان لكغب مٗض ؾاثل في ؾامت ؤو ياعة

 ؤو اإلاباوي ؤو اإلاىاػ٫  ٖلى ؤو ؤ٢ظاعا ؤزغي  نلبت ؤظؿاما ؤو ؤحجاعا ؤل٣ى مً ٧ل حٗا٢ب التي 3

 ٖلى 5 .ٝ/ 462 .جىو م الؿُا١ هٟـ وفي اإلاؿىعة، ألاعاض ي ؤو الخضاث٤ في ؤو الٛحر ؤؾىاع

 .م واإلااصة  .ؤيغاعا جدضر ٢ظعة مُاه ؤو ؤ٢ضاعا الٗمىمي الٍُغ٤ في وي٘ ؤو ؤل٣ى مً ٧ل مٗا٢بت

  .البُئي ؤلاعهاب ٖلى حٗا٢ب التي 6 .ٝ/م٨غع   87

 03/10هظا اإلاجا٫ هى ال٣اهىن ع٢م بن ؤهم ٢اهىن في  البِئت: بدماًت الخاصت اللىاهين 3-  

 الىهىم مً الٗضًض جًمً اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت الظي

مُت م باإلياٞت بالبِئت، اإلاؿاؽ ؤق٩ا٫ ل٩ل الخجٍغ  ٢بل مً اإلاغج٨بت اإلاسالٟاث بلى ججٍغ

٣ىاهحن الظي ال مً الٗضًض هىا٥ ال٣اهىن  هظا ظاهب الاؾخٛال٫، بلى في اإلاهىٟت اإلايكأث

 ألخض ؤو ٖمىما للبِئت الجىاثُت الخماًت ٦غؾذ جًمً الٗضًض مً ألاخ٩ام الجؼاثُت التي

خماًت  ل٣اهىن  باليؿبت ألامغ للٛاباث و٦ظل٪ الٗام بالىٓام اإلاخٗل٤ ال٣اهىن  ومجها ٖىانغها،

م في اإلاُضان الظي ٌٗض البدغي،  وال٣اهىن  اإلاُاه، و٢اهىن  الؿاخل، مهضعا مباقغا للخجٍغ

جٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث الضولُت التي البُئي، باإلياٞت بلى مهاصع ؤزغي ٚحر مباقغة مً الا
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ي ٣ٖضث مً ؤظل ٢ًاًا البِئت، ٞال اهًمذ بلحها الجؼاثغ، و٦ظا ال٣غاعاث واإلااجمغاث الت

ُ مت بال بىو م٨خىب، اختراما إلابضؤ الكٖغ   ت.ًم٨ً ون٠ ؤي ٞٗل بإهه ظٍغ

عي الثراء هظا ل٨ً  ٦ثرة هدُجت ٖملُا جُٟٗله ؤمام ٖاث٣ا طاجه خض في ؤنبذ الدكَغ

ٗاث ُٗت مخاهت حك٩ل ؤخُاها واإلابٗثرة مىٓمت ٚحر الدكَغ  ًيخج ٖىه ٣ٞغ وي مما خ٣ُ٣ُت، حكَغ

ىان الغ٢ابت  زانت  وؤن في الخُب٤ُ هاهُ٪ ًٖ ٢لت الخ٩ىًٍ الٗلمي وال٣اهىوي واإلاٗم٤ أٖل

مىمُت ٚمىى بلى البُئي في خض طاجه ٌٛلب ٖلُه الُاب٘ الخ٣جي، بياٞتال٣اهىن   بٌٗ ٖو

مُت، الىهىم  بدخت ومهُلخاث ج٣ىُت ٖباعاث باؾخٗما٫ جخمحز ؤزغي  ههىم ٞهىا٥ الخجٍغ

 ًهٗب وؤخُاها ٞهمها ًهٗب مجاالث، ٖضة في وزبراء ومهىضؾحن مسخهحن َٝغ مً ويٗذ

  .جُب٣ُها

 بُجها، ُٞما جىا٢ٌ في الى٢ٕى بلى ألاخُان بٌٗ في ؤصي الىهىم في الخطخم هظا

مً  37اإلااصة هجض طل٪ ٖلى و٦مشا٫ آزغ،  هو في مباخا وججٗله ما هو في ٞٗل بدُض ججغم

 ٚحر مى٢٘ ٧ل في الهامضة الىٟاًاث بهما٫ ؤو عمي ؤو بًضإ جدٓغ خٓغا  ٖاما 09-٢01اهىن 

 مً 24 اإلااصة ؤن لىجض جغزُو، بىاؾُت  طل٪ بم٩اهُت بلى اإلااصة حكغ  ولم لظل٪، مسهو

ٛاث لؤلوؾار والغصوم في ألامال٥ ٢84/12اهىن   جخدضر ًٖ ام٩اهُت الؿماح ببٌٗ الخَٟغ

 بٌٗ ٧لمت جدذ ؾُغ هً٘ وهىا بظل٪، البلضي الكٗبي اإلاجلـ عثِـ عزو خا٫ في الٛابُت

 1.ألانل في هٟاًاث حٗخبر التي والغصوم ؤوؾار ٧لمت اؾخٗما٫ زم ٦مُت مدضصة، لها لِـ التي

حر الخماًت الج بن للبِئت اثُت ؼ ب٢غاع اإلاكٕغ الجؼاثغي إلابضؤ الخُُت والظي ٣ًخط ي جٞى

مٟهىم م مً ُٚاب الىو الجؼاجي، ًجٗل مً بهٟت مؿب٣ت ًٖ و٢ٕى الًغع البُئي، بالٚغ

م ٌٗٝغ جىؾٗا في هظا اإلاجا٫ الؾُما ٖىض وظى  ُت الخجٍغ الًغع ص اخخما٫ و٢ٕى مبضؤ قٖغ

خضاء ٖلى البِئت مً البُئي الهاصع في اإلاؿخ٣بل ٌؿغي بإزغ عظعي، و  ظهت، هظا ل٣م٘ الٖا

ضم جم٨حن اإلاجغم مً الاٞالث مً ال٣ٗاب  . مً ظهت ؤزغي  ٖو
                                                           

مت اإلااصي الغ٦ًهظا الخهىم لُالي مىعاص: عاظ٘ ب -1  جسهو ماظؿخحر مظ٦غة ،) الجؼاثغي  ال٣اهىن  في(جُب٣ُه  البُئُت وبق٩االث للجٍغ

 وما ًلحها. 113، م 2016-205، ظامٗت مدمض ألامحن صباٚحن ؾ٠ُُ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، الؿىت الجامُٗت البِئت ٢اهىن 
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مت البُئُت :ثاويالفسع ال  السهً املادي للجٍس

مت بمثابت عمىدها الفلسي ال ري ال جخدلم إال به بدُث ٌعد السهً املادي ألًت حٍس

اث  ؤو ألالٟاّ ٍَغ٤ ًٌٖعخبر مظهسها الخازجي   ٖلحها ال٣اهىن، ٌٗا٢ب الخغ٧اث، ؤو جهٞغ

مت في اإلاجغص الخ٨ٟحر ٖلى ٌٗا٢ب ال جيؼ الج ٞال٣اهىن  اث جل٪ ؤو الجٍغ  الضواٞ٘ والجٖز

والظلىن  في ؾلى٥ زاعجي،  ججؿضث بطا بال ؾِئت ٧اهذ مهما الخالهت، الصخهُت

 ٌٗا٢ب الخاعجي في الخحز مُٗىت هدُجت ٖلُه جغجب بطاٌشمل الفعل والامخىاع عىه  إلاوظاوي 

لؼم لظل٪ وظىص عابُت ؾببُت ٖلحها التي ًجغمها  بحن الؿلى٥ ؤلاوؿاوي والىدُجت ال٣اهىن، ٍو

مت اإلااصي الجاهب ، وهي الىا٢ٗت ؤلاظغامُت الٗىانغ ال٣اهىن،  حك٩ل هظه له . للجٍغ وعً ػٍس

مت، خُث ًخىىن هرا اجلع ألاعماٌ  لسهً مً ثالثت عىاصس أطاطُت وهي: الخىفُرًت للجٍس

 الظلىن إلاحسامي، الىدُجت إلاحسامُت والعالكت الظببُت.

 البُئي الظلىن أو اليشاغ إلاحسامي -أوال

 جاصي الجاوي ظاهب مً جهضع ًٖلُت خغ٧اث ٖضة ؤو الؿلى٥ ؤلاظغامي هى ٧ل خغ٦ت 

ًها ؤو خماًتها اإلاغاص باإلاهالر بلى الايغاع خمشل  حٍٗغ اليكاٍ ؤلاظغامي لجغاثم للخُغ، ٍو

ض للبِئت، وحٗٝغ اإلااصة  مً ال٣اهىن ع٢م  ٣ٞ8غة  4البِئت في ٧ل ٞٗل مً قإهه بخضار جلٍى

باقغ ؤو ٚحر مباقغ للبِئت، ًدؿبب اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت الخلىر بإهه "... ٧ل حُٛحر اإلا 03-10

بالصخت الٗمىمُت وؾالمت ؤلاوؿان  ًدض١ ويُٗت مًغةُٞه ٧ل ٞٗل ًدضر ؤو ٢ض 

 واإلاالخٔ، 1والىباث والخُىان والهىاء والجى واإلااء وألاعى واإلامخل٩اث الجماُٖت والٟغصًت...".

ٟه في جىاس ى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن هىا ض لٟٗل حٍٗغ  ال ألاٞٗا٫ ؤلاظغامُت ؤن هى هاما ؤمغا الخلٍى

الؿلى٥ ٞؾلبي، لظا  ؤٞٗا٫ زال٫ مً ٦ظل٪ جخد٤٣ ٢ض وبهما بًجابُت ؤٞٗا٫ هدُجت صوما ج٩ىن 

ان خمشل في ٞٗل الخغ٦ت، ؤما ؾلى٥ بظغامي ب :ؤلاظغامي ًى٣ؿم بلى هٖى الؿلى٥ ًجابي ٍو

 الهىعجحن:٢ض جخد٤٣ الجغاثم البُئُت بهاجحن الؿلبي ٞهى الامخىإ ًٖ ال٣ُام بالخغ٦ت، و 

                                                           

 مً ٢اهىن خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت.  8، ٣ٞغة 04ـ اإلااصة  1
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  أـ الظلىن إلاًجابي

بٟٗل اًجابي ؤي وكاٍ ماصي  اإلادُُت، البِئت في الخُٛحر بخضار مً زال٫ وطل٪

  1زاعجي ًهضع ًٖ الجاوي بسغ٢ه لل٣اهىن، 

الخىمُت و اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت  03/10مً ال٣اهىن ع٢م  51 ٖلى طل٪ اإلااصة ومشا٫

ؤًا مُاه اإلاؿخٗملت ؤو عمي للىٟاًاث، اإلاؿخضامت ؤجها جىو ٖلى: "ًمى٘ ٧ل نب ؤو َغح لل

اصة جؼوٍض َب٣اث ا٧اهذ َبُ ُت وفي آلاباع والخٟغ ٗتها، في اإلاُاه اإلاسههت إٖل إلاُاه الجٞى

 وؾغاصًب ظظب اإلاُاه التي ٚحر جسهُهها".

 ب ـ الظلىن الظلبي

ٖضم  زال٫ مًًخمشل الٟٗل الؿلبي في الامخىإ ًٖ ال٣ُام بٗمل ًٟغيه ال٣اهىن 

 ال٣ُام ًٖ الصخو بحجام ؤي الٟٗل، ًٖ باإلمخىإ ؤو البِئت ٢اهىن خماًت  ب٣ىاٖض الالتزام

 واظب الى بؾدىاصا وطل٪ مُٗىت، ْغوٝ ْل في به ٣ًىم ؤن ٧ان ًيخٓغ مٗحن بًجابي بٟٗل

 بظل٪، ال٣ُام ٖلى ال٣ضعة اإلامخى٘ لضي جىاٞغث ٢ض ؤن ج٩ىن  بكٍغ الٟٗل، بهظا ًلؼمه ٢اهىوي

مت في اإلااصي الغ٦ً عاصجه، ًخُلب بة طل٪ ًٖ بمخى٘ ل٨ىه  مً وخضه الامخىإ الؿلبُت البِئت ظٍغ

خدضص مُٗىت، هدُجت بظغامُت ٖلُه جترجب ؤن صون   مهضعه بىاظب بعجباَا الٟٗل ًٖ الامخىإ ٍو

    2اإلا٨ملت له، ال٣ىاهحن ؤو ال٣ٗىباث ٢اهىن 

با البِئت مجا٫ في الؿلبي الؿلى٥ ٌٗخبر ضم لئلهما٫ مغاصٝ ج٣ٍغ  ٞؿلى٥ الاخخُاٍ، ٖو

ض  مً ظملت باجساط ٩ًىن  مىه والخض ٢اهىها، اإلادضصة اليؿبت بطا ٞا١ بال ظغما ٌٗض ال الخلٍى

 اعجٟإ في ٌؿاهم الظي هى هظه الالتزاماث بمشل ال٣ُام ًٖ ٞاالمخىإ ،٢اهىها اإلاٟغويت الخضبحر

م الؿلبي هىا الؿلى٥ صوع  به٩اع ًم٨ً ال لظا بالبِئت،  مٗخبر ؤيغاع وبخضار الخلىر وؿبت  ٚع

                                                           

 .86، م1985هىع الضًً الهىضاوي : الخماًت الجىاثُت للبِئت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة،  - 1

 .1ـ هُان ظٟٗغ خؿً: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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 ٖلى ًدخم ما وهظا بالىخاثج الٗبرة ؤن بال .بظغامُت مجها ؤ٦ثر مهملت شخهُت ًٖ ًٟصر ؤهه

ض الخضزل اإلاكٕغ  1اإلاجا٫. هظا في وجىؾُٗها والض٣ُ٢ت الىاضخت الىهىم مً باإلاٍؼ

جساط الخضابحر الالػمت إلاى٘ حؿغب ومشا٫ ٖلى طل٪ امخىإ ناخب اإلايكإة ًٖ ا

إلايكإة لضًه مؿاولُت وؾلُت مسىلت واهبٗار الهىاء اإلالىر صازل م٩ان الٗمل. ٞهاخب ا

إلاى٘ حؿغب الٛاػاث اإلاًغة بالصخت له مً َٝغ ال٣اهىن ألزظ الاخخُاَاث الالػمت 

ب ٖلُه اإلاؿاولُت الجىاثُت، بهظا ؤلاوؿاهُت، بال ؤن ج٣هحره بما ؤوظب ٖلُه ال٣اهىن ًترج

مت ماصًت باالمخىا لخ٣ُ٣ت امخىإ ًٖ ٕ وهى ٌك٩ل في اٌٗخبر مغج٨با لؿلى٥ ؾلبي م٩ىها للجٍغ

 جىُٟظ ًٖ الامخىإ مجغص مً ججٗل الخىُٓمُت البُئُت ٞالىهىم ال٣ُام بالتزام ٢اهىوي.

مت ؤخ٩امها  هظه ؾمُذ .لؤلهٓمت مىا٤ٞ ٚحر بيكاٍ ال٣ُام ؤو جغزُو، بُئُت، ٦ُٛاب ظٍغ

 هدُجت و٢ٕى اقتراٍ صون  ال٣اهىهُت، الالتزاماث مسالٟت ٞحها ٨ًٟي بالك٩لُت ألهه الجغاثم

 بًمان ألايغاع و٢ٕى لخٟاصي و٢اجي، ٖلُه مً ال٣ٗاب الٛغى الجغاثم مً الىٕى هظا .مُٗىت

 2الخ٣ىُت واإلاىانٟاث ال٣اهىهُت الكغوٍ اخترام

صعظت الخُىعة، ٌٗخبر ؤ٢ل قإها مً ومىه وؿخيخج ؤن الؿلى٥ الؿلبي مً خُض 

م مً ؤهه ًدخل م٩اهت هامت في ظغاثم  ض البِئت.الؿلى٥ ؤلاًجابي، بالٚغ  جلٍى

مت اإلااصي للغ٦ً اإلا٩ىن  الؿلى٥ مغجبت بلى الٟٗل ًغقى وال   البِئت لجٍغ
ّ
 بعاصًا، ٧ان بطا بال

الؿلى٥ ، ٞهي ال جىضعط يمً بَاع والؼالػ٫  ٧الًُٟاهاثألاٞٗا٫ التي جهضع ًٖ الُبُٗت ؤما 

مت البُئُت، بال ؤن هظا ال ًىٟي ٖلى الضولت مؿاو  بء التزاماتها اإلااصي للجٍغ ججاه لُت ٖو

 جس٠ُٟ والخض مً هظه ألايغاع ًٖ مىاَىحها.
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  الىدُجت في حسائم الاعخداء على البِئت ثاهُا:

لؿلى٥ الظي اعج٨به الٟاٖل، ؤي ما جخمشل الىدُجت ؤلاظغامُت في ألازغ اإلاترجب ًٖ ا

ٌ  مضلىالن، وللىدیجت ًىجم ٖىه مً يغع ؤو زُغ خا٫ ؤو آظل،  الخٛیحر ویٗجي  :املادي املدلى

ٌ ؤلاظغامي،  للؿلى٥ الخاعجي ٦إزغ الٗالم في یدضر الظي خضاء ویٗجي :اللاهىوي املدلى  ٖلى الٖا

 ال٣اهىوي ٞاإلاضلى٫  اإلاضلىلحن، بحن وزی٣ت وهىا٥ ٖال٢ت ظىاثیا، ال٣اهىن  یدمیه خ٣ا ؤو مهلخت

 ی٣ىم ال٣اهىوي اإلاضلى٫  ٞةن آزغ وبمٗجي اإلااصي إلاضلىلها  ٢اهىوي ج٨یی٠ الخ٣ی٣ت في هى للىدیجت

 1اإلااصي. اإلاضلى٫  مً ؤؾاؽ ٖلى

خضاء ٖلى البِئت ٖىهغ  ومً اإلاؿاثل الض٣ُ٢ت التي ًهٗب بزباتها في  ظغاثم الٖا

غظ٘ الىدُجت التي ًم٨ً ؤن جخد٤٣ مً ظغاء اعج٩اب ٞٗل م ً ألاٞٗا٫ اإلاًغة بالبِئت، ٍو

هي ب٨ٗـ الجغاثم الخ٣لُضًت التي ٞطل٪ بلى َبُٗت هظه الجغاثم وما ًخد٤٣ ٖجها مً هخاثج، 

الم الخاعجي ٦ةػها١ عوح بوؿان ؤو جترجب ٖلحها هخاثج ماصًت ملمىؾت ومدؿىؾت في الٗ

، ٣ٞض ال جخد٤٣ الىدُجت في الخا٫ ؤمىاله، بُض ؤن ألامغ في ظغاثم البِئت مسخل٠ ازخالؽ

خضور الٟٗل و٢ض ول٨ً بٗض ٞترة َالذ ؤو ٢هغث ، وهظه الىدُجت ٢ض جخد٤٣ في م٩ان 

     2جخد٤٣ في م٩ان آزغ صازل الضولت هٟؿها ؤو زاعظها ٦ما ًدضر في جلىر البداع ؤو الهىاء.

 وجى٣ؿم الىدُجت ؤلاظغامُت بلى هخاثج ياعة بالبِئت وؤزغي زُحرة.   

 في الجسائم البُئُت أـ الىدُجت الظازة

ٖلى جدضًض ُئُت، خغم اإلاكٕغ ٖلى جدضًض الىخاثج الًاعة في بٌٗ الجغاثم الب

واقتٍر ؤًًا خهى٫ 3الىخاثج الًاعة وقٍغ خهى٫ هدُجت ماصًت ٦إزغ للؿلى٥ ؤلاظغامي 

 الىدُجت اإلااصًت ٦إزغ للؿلى٥ ؤلاظغامي، وهظا ما ٌٗٝغ بجغاثم الًغع.
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ٟه للخلىر البُئي وطل٪ مً زال٫ جىاو٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي الًغع البُئي ٖىض حٗ ٍغ

قغ للبِئت ًدؿبب ُٞه ٧ل ٞٗل ًدضر ٧ل حُٛحر مباقغ ؤو ٚحر مباجبُحن ؤيغاع الخلىر، بط هى 

ىان والهىاء والجى واإلااء وألاعى ؤو ٢ض ًدضر ويُٗخه مًغة بالصخت والىباجاث والخُ

ُئي هى ٧ل ما مً قإهه ؤن ٌٛحر في واإلامخل٩اث الجماُٖت والٟغصًت وبالخالي ٞالًغع الب

اثُت ؤو ال٨ُمُاثُت ؤو  ماء ؤو بخضار ويُٗت مًغة بصخت البُىلىظُت للالخىام الٟحًز

ث ؤو ًمـ بجما٫ اإلاىا٢٘ ؤو ٖغ٢لت ؤلاوؿان ؤو ؾالمخه ؤو ًًغ بالىباجاث والخُىاها

و ٚاػاث ؤو  ؤصزىت ؾاثلت ؤو نلبت الاؾخٗما٫ الُبُعي للمُاه ؤو الدؿبب في اهبٗازاث ؤبسغة ؤ

  1مً قإجها الدؿبب في ؤلايغاع اإلاِٗص ي.

لُه ٞةن الًغ   ع البُئي ًمخاػ بٗضة الخهاثو وهي: ٖو

الًغع البُئي هى ٖام ؤي ٢ض ًهِب ؤلاوؿان ؤو ال٩اثىاث الخُت، ٦ما ٢ض ًهِب ٖىانغ ـ 1

 الُبُٗت ؾىاء ٧اهذ انُىاُٖت ؤو َبُُٗت.

نٗىبت جدضًض اإلاهضع الخ٣ُ٣ي للًغع البُئي والظي ًيخج ٖىه نٗىبت جدضًض الؿبب ـ 2

  الظي ؤصي بلى خضور الىدُجت. 

ه.ـ 3   2الًغع البُئي ٢ض ٩ًىن مباقغ ؤو ٚحر مباقغ، خُض ال جٓهغ آزاعه ٞىع و٢ٖى

  في الجسائم البُئُتب ـ الىدُجت الخؼسة 

ا مً الى٢ٕى في الًغع، ٦ما اٖخبر اإلاكٕغ الجؼاثغي الخُغ ؤمغ مخى٢٘، وط ل٪ زٞى

لىٕى مً ٞالىدُجت في هظا ا 3اهخم بالىدُجت الخُغة التي مً اإلادخمل ؤن جخد٤٣ مؿخ٣بال،

 بم٩اهُت جًمً وا٢ٗت وظىص هى بطن الخُغ ٞمُٗاعالجغاثم جخمشل في تهضًض ؤو ٖضوان ، 

ت ؤلا٢لُمُت اإلاُاه في ؤظىبُت ؾُٟىت نُض ٞخىاظض يغع، وجد٤٣ خضور  عزهت بضون  الجؼاثٍغ
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 مىيىعي خ٨م ؤي هى الاخخما٫ للخُغ الشاوي واإلاُٗاع ، ٢اهىوي ٚحر بدغي  نُض بدضور جىظع

ألازغي  جد٤٣ ًجٗل ألاولى جد٤٣ بدُض مؿخ٣بلُت وؤزغي  خايغة وا٢ٗت بحن الٗال٢ت بكإن

اث ٞؿ٣ي ،لؤلمىع  الٗاصي اإلاجغي  خؿب ومخى٢ٗا عاجخا  ٖلم ال٣ظعة باإلاُاه واإلادانُل اإلاؼعٖو

 ؤؾاؽ ٖلى مؿخ٣بال الٟٗل هظا ًجغم وبالخالي لئلوؿان، ؤيغاع صخُت ؾبب ؤهه ٢بل مً

 اإلاؿل٪ الًغع، وهظا جد٤ُ٣ بلى الؿبُل الٟاٖل ٖلى ٣ُُٞ٘، الىدُجت هٟـ خضور اخخما٫

حن مً اإلاخب٘  ٖلُه مججي جدضًض الخاالث بٌٗ في ًهٗب ألهه ؤوال مبرع صعاؾدىا مدل اإلاكٖغ

ض ٞٗل ظغاء مً الًغع  بالظاث ؤنابه  الخا٫ في اإلااصًت الىدُجت جخد٤٣ ال ٢ض وزاهُا الخلٍى

 1ج٣هغ. ؤو جُى٫  ٢ض مُٗىت ٞترة بٗض ول٨ً

حن بحن همحز ؤن ًم٨ً  .الخُغ مً هٖى

ه ًم٨ً الظي الًغع  وهى مجغصة بهٟت زُغ -1  ؤن وؿخُُ٘ صون  ٖامت بهٟت ول٨ً و٢ٖى

 ًٖ ًىجغ ؤن ُٞدخمل2 مؿب٤، جغزُو صون  مهىٟت ميكإة ٧اؾخٛال٫ بض٢ت جدضًضه

 بالًبِ مٗغوٞت ٚحر الخلىر هظا َبُٗت ؤهىاٖه ول٨ً بمسخل٠ جلىر طل٪

ه اإلاا٦ض الًغع  وهى الخا٫، ؤو الخ٣ُ٣ي الخُغ -2  جب٣ى ٣ِٞ لُبُٗت الؿلى٥، هٓغا و٢ٖى

 يغع  و٢ٕى بلى ًاصي مدمي خُىان ٢خل ؤو ٞانُُاص .الؿُذ بلى ًٓهغ ختى و٢ذ مؿإلت

 ؾُاصي البُٗض ؤو اإلاخىؾِ اإلاضي ٖلى ل٨ً الهى٠، هظا ٖلى ال٣ًاء خا٫ وهى ٞٗلي

حر اإلاىٓم ٚحر الهُض هظا خخما  .اإلادمي الخُىاوي الىٕى هظا اه٣غاى الكغعي بلى ٚو

مُت الىهىم ٖلى ًالخٔ  وطل٪ الخُغ، للجغاثم مٗخبر خحز ؤُٖذ ؤجها البُئُت الخجٍغ

 الخ٣ضم ْل في والخُُت الى٢اًت إلابضؤ وجُب٣ُا ط٦غه، ؾب٤ البُئي ٦ما الًغع  لخهىنُت عاظ٘

 هخاثجها جدضًض ًهٗب وبالخالي زُغ ظضًضة، مهاصع ْهىع  بلى ؤصي الظي والخ٨ىىلىجي الٗلمي

ضم الًاعة  في ظضًض اججاه وهى "للخُغ الخٍٗغٌ" هىا٥ الخُغ بلى ٣ًُيُتها بياٞت ٖو
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م،  اخخما٫ بلى ًاصي بضوعه والظي لخالت الخُغ اإلايص ئ  الصخص ي الؿلى٥ بإهه ٌٗٝغ الخجٍغ

 وا٢ُٗت خالت ًٖ ٖباعة هى للخُغ ٞالخٍٗغٌ وبالخالي، ٢اهىها مدمُت بمهلخت يغع  خضور

 وهظا .زُغ خالت لىا جيص ئ ْغوٝ بها جدُِ ؾلبُت ؤو بًجابُت ؾىاء ؾلى٧اث بىاؾُت ؤوكإث

مي الىهج  واخخما٫ الخُغ اػصاص ٧لما الظي البُئي، الًغع  وزهىنُت َبُٗت ًخىا٤ٞ م٘ الخجٍغ

غ ٖضم طل٪ ؤمشلت ومً ، ألايغاع ألامغ وبنالح جضاع٥ بٗض ٞحها ًهٗب ٧لما الًغع  و٢ٕى  جٞى

مً ٢اهىن  4  اإلااصة( الٛباع مً والخماًت الصخُت والى٢اًت الغاخت ٍقغو  ٖلى الٗمل ؤما٦ً

 وكىء بلى جاصي ٢ض صخُت ألزُاع الٗما٫ حٍٗغٌ خالت لىا ًيص ئ الؿلى٥ ٞهظا ،)88-17

 صون  ُٞه الخهٝغ ؤو ٣ٖاعي  ؤزغي  ممخل٪ قٛل ؤن ٦ما .اإلاؿخ٣بل في ٖالظها  ًهٗب ؤمغاى

 ٞمً مىه ظؼء ؤو اإلامخل٪ هظا جًغع  وؤن وبط خضر ٖلُه، ال٣ًاء لخُغ ٌٗغيه عزهت

اث مً البض للخُغ الخٍٗغٌ لجغاثم باليؿبت ٣ِٞ بنالخه الهٗب  وخ٣ى١  نُاهت الخٍغ

ُت مبضؤ لخد٤ُ٣ والخدغي  ؤلاوؿان حر واضخت ههىم وي٘ ٖبر الكٖغ   .مبهمت ٚو

 بلى الٟاٖل بعاصة "باججاه حٗٝغ والتي الك٩لُت الجغاثم بظغامُت ٦ىدُجت الخُغ ٣ًابل

 ؤن صون  ٖلحها ٌٗا٢ب ٞال٣اهىن  الىدُجت"، وبالخالي لخد٤٣ الػما ٩ًىن  ؤن بضون  مٗحن خضر بهخاط

غ ٣ِٞ وبهما هدُجت ؤي ٖجها ًىجم  بطن ٞالٗال٢ت، بُئي يغع  اعج٩اب الخُغ واخخما٫ ٖىهغ جٞى

 الخُغ ٖلى خالت ٣ِٞ جغ٦ؼ التي الك٩لُت الجغاثم في ؤ٦ثر ًٓهغ والىدُجت اإلاجغم الؿلى٥ بحن

برع للًغع  ؤهمُت بُٖاء صون   يغع  ألي اإلاكٕغ مً اؾدبا٢ا بإهه الجغاثم مً الىٕى هظا ال٣ٟه ٍو

ٞةلؼام عبان ٧ل ؾُٟىت جدمل  ومٗخبرة ظضا زانت ل٣ُمت الجاوي ٌؿببه ؾلى٥ ؤن ًم٨ً

ُاه الخايٗت لل٣ًاء الجؼاثغي ؤو بًاج٘ زُحرة ؤو ؾامت ؤو ملىزت وحٗبر بال٣غب مً اإلا

ض ؤو بٞؿاص صازلها، ؤن ًبلٜ ًٖ ٧ل خاصر مالحي ٣ً٘ مغ٦به و  مً قإهه ؤن حهضص بخلٍى

ىُت  اٖخضاء حك٩ل طاتها ال خض في ٞهضه الؿلى٧اث 1،الىؾِ البدغي واإلاُاه والؿىاخل الَى

ما ومشا٫ طل٪   2بُئي،  يغع  خهى٫  ججىب ؤظل مً الؿلى٧اث هظه مى٘ ًجب ل٨ً البِئت ٖلى
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 بلى الؿمٗیت مً ألايغاع الخمایت م٣خًیاث تهضٝ 03/10مً ٢اهىن  72ههذ ٖلُه اإلااصة 

 ؤزُاعا حك٩ل ٢ض الظبظباث التي ؤو ألانىاث واهدكاع اهبٗار مً الخض ؤو ال٣ًاء ؤو الى٢ایت

ا ايُغابا لهم وحؿبب ألاشخام بصخت وجًغ  هظا ومًبالبیئت،  ؤن جمـ قإجها مً ؤو مَٟغ

 ألازُاع الى٢ایت مً هى الًىياء مً الؿمٗیت البیئت خمایت مً الهضٝ ؤن یخطر لىوا

 .وألاشخام یمـ البیئت يغع  ی٣٘ ولم وختى ألانىاث العجٟإ هدیجت اإلاؿخ٣بل في اإلاخى٢ٗت

ض البِئت زانت وؤن اإلاكٕغ  جٓهغ ؤهمُت ألازظ بالىخاثج الخُغة في ظغاثم جلٍى

اٖخبر الٗضًض مً الجغاثم البُئُت مً ٢بُل ظغاثم  الجؼاثغي بٖخمض ؾُاؾت بم٣خًاها

 ، ُٞما ًلي:الخُغ

 بزباث في ال٣اض ي مهمت حؿهیل الخُغ ظغاثم قإن مًاثُت: ؼ ؾهىلت بزباث اإلاؿاولُت الج  ـ1

 ًٖ الٟاٖل مؿاولیت بزباث ؤو الًغع  بزباث بلى بداظت ی٩ىن  ٞال اثیت،ؼ اإلاؿاولیت الج

 الجىاجي ال٣اض ي ٖلیه یٗخمض اإلاؿل٪ وهظا ٣ِٞ، الؿلى٥ ًٖ مؿاولُخه بل ی٨ٟي الىدیجت،

 یغظ٘ وطل٪ جضاع٦ه، یهٗب هدى ٖلى اهدكاعه مً والخض الخلىر ًٖ الىاظمت مً ألايغاع للخض

 1الؿلى٥ الىدیجت. بحن الؿببیت ٖال٢ت بزباث ونٗىبت الخا٫ في اإلااصیت الىدیجت جد٤٣ ٖضم بلى 

 وي٘ خل إلاك٩لت بزباث الٗال٢ت الؿببُت بحن الؿلى٥ اإلااصي والىدُجت ؤلاظغامُت في خالت ـ2

ضما جخٗضص اإلاهاصع التي حؿاهم في ما بطا ٧ان مهضع الًغع البُئي ٚحر مدضص بض٢ت وطل٪ ٖى

ض البُٗض اإلاضي، ض البِئت مشل ما هى الخا٫ في الخلٍى ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، بن بزباث نلت  2جلٍى

٣ٞض ع بمً حٗغى له ؤمغ بالٜ الهٗىبت، ت بحن ججاوػ خضوص ؤلاقٗإ بحن بلخا١ الًغ الؿببُ

لت مً الؼمً، و٢ بلى ض جدباًً آزاعه في الٓهىع مً شخو ًمخض جد٤٣ هظا ألازغ ٞترة ٍَى

بِئت هدُجت اهبٗار صزان ؤو ٚاػاث ؤزغ، ٦ما ؤهه مً الهٗب جدضًض الٟٗل اإلااؽ بال
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اهدكاعه ؾببا في حٗظع الى٢ٝى ٖلى ؿم بُبُٗت ججٗل مً ؤيغث بإشخام مُٗىحن، ٧ىهه ًد

       1ما ؤنابه.

م ألاٞٗا٫ الخُغة التي تهضص البِئت بلى الخٛلب ٖلى 3 . حهضٝ الخىؾ٘ في صاثغة ججٍغ

خضاء ٖلى البِئت، بط جهبذ ٚالبُت ظغاثم  الهٗىباث التي حٗترى جىاٞغ ؤع٧ان ظغاثم الٖا

 زانت 2لى٥ اإلاجغص التي ال حؿخلؼم جىاٞغ ؤي هدُجت،اإلاؿاؽ بالبِئت مً ٢بُل ظغاثم الؿ

لت ٢ض جهل بلى وؤن الٗضًض مً الؿلى٦ُاث اإلااؾت بالبِئت ٢ض جتراخ ى هدُجتها إلاضة ٍَى

جها اإلااصي الظي ٌٗخبر ؤخض ؤع٧ان ؾىىاث، ومً قإن ٖضم جد٤٣ الىدُجت اإلااصًت اهخٟاء ع٦

خضاص بخد٤٣ الجغ  مت، ومً زم ٞةهه ال ًم٨ً الٖا مت ٨٦ُان ٢اهىوي ختى ٨ًخمل ع٦جها ٍالجٍغ

ٗؼي طل٪ بلى جىؾُ٘ صاثغة م، َو ُٗت للبِئت مً ٧ل  اإلااصي مىاٍ ٖلت الخجٍغ الخماًت الدكَغ

   3اٖخضاء ٢ض ًمـ بإخض ٖىانغها ألاؾاؾُت.

 ٖلى اإلاكٕغ بلى خغم باألؾاؽ یغظ٘ بهما ظغاثم البیئت في الخُغة الىخاثج ججغیم في الخىؾ٘. 4

حر  يض ولیـ ٢یم اإلاجخم٘، مً وألاؾاؾیت اإلاهمت ال٣یمت لهظه الخمایت مً ٢ضع ؤ٦بر جٞى

 الًاعة الىخاثج ؤن يغوعیت طل٪ حٗخبر الخمایت وهظه ال٣یمت، بهظه الًغع  الخ٣ذ التي ألاٞٗا٫

 واهدكاعها جٟا٢مها والخض مً آزاعها، جضاع٥ یؿخدیل ما ٚالبا الخلىیض ؤٖما٫ ٖلى اإلاترجبت

 4الؿامت. والٛاػاث ؤلاقٗاعي الخلىر طل٪ ؤمشلت ومً .واإلاخالخ٤ الؿغی٘

 مً الٟترة زال٫ فى عوما او٣ٗض الظي ال٣ٗىباث ل٣اهىن  الٗاقغ الضولى اإلااجمغ وي٘

 :للخُغ الخٍٗغٌ ظغاثم بكإن اٖخباعاث زالر 29/09/1969بلى  /05/09

                                                           

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اهغة ، مهغ،  - 1 . ه٣ال 145، م1992مهُٟى مىحر: ظغاثم بؾاءة اؾخٗما٫ الؿلُت الا٢خهاصًت، الهُئت اإلاهٍغ

٘ الجؼاثغي، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاه ٖلىم في ال٣اهىن،  ًٖ مت البُئُت وؾبل م٩اٞدتها في الدكَغ ُٞهل بىزالٟت: الجٍغ

لم ال٣ٗاب، ظامٗت باجىت  . 59، م2017، 1جسهو ٖلم الاظغام ٖو

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ االؿاب٤، م 2  .42، نبًر

 .60ُٞهل بىزالٟت: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 3

 .112، م1990مهغیت،  ألاهجلى اإلا٨خبت :ال٣اهغة الجىاجي، ال٣اهىن  في الضیً: البیئت مدب ماوـ مدمض - 4
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ُٗت الؿُاؾت ؤن  -1  م٘ جخٗاعىال  للخُغ الخٍٗغٌ ؤٞٗا٫ مجغص مً ظغاثم جهُٜ التى الدكَغ

 مخُلباث الخٍٗغ٠ الؿُاؾت هظه جدترم ؤن بكٍغ وطل٪ اجى،ؼ الج لل٣اهىن  الٗامت اإلاباصت

 .ص٣ُ٢ت ٚحر مبهمت ؤو بانُالخاث جهاٙ التى اإلاٟاهُم ججىب ٍَغ٤ ًٖ زانت بهٟت ال٣اهىوى

مت للخُغ الخٍٗغٌ اٖخباع ؤن  -2   ٣ِٞ ًمشل ظٍغ
ً
  خال

ً
 ٦ٟاًت ٖضم بلُه ٖىض الالخجاء ًخم ؤزحرا

مت إلاى٘ ال٣ٗابُت ٚحر الىؾاثل  .الجٍغ

حر واهخمام بٗىاًت "اإلاٟترى الخُغ" مبضؤ جدضًض ًجب  -3  الضلُل ٖلى ب٢امت بم٩اهُت وجٞى

 .نغاخت ٖلحها ال٣اهىن  ًىو التى الخاالث فى -ألا٢ل ٖلى- الاٞتراى هظا ًُب٤ ؤن ٖلى ٨ٖؿه،

 :زالر بخىنُاث الكإن هظا فى ال٣ٗىباث ل٣اهىن  الٗاقغ الضولى اإلااجمغ ؤوص ى

 والاظخماُٖت ألاؾاؾُت الٟغصًت ال٣ُم ٖلى اثُتؼ الج الخماًت بؾباٙ الىاظب مً ؤهه:  ألاولى

خضاء ظغاثم بىاؾُت للخُغ ؤلاوؿاهُت ال٣ُم حٍٗغٌ مشل  ؤو ؤو ؤلاوؿاهُت الؿالم ٖلى الٖا

ت ال٨غاهُت ؤو الخغب وكىب ٖلى الخض  .الٗىهٍغ

ُت بمبضؤ ال٩امل الاهخمام  :الشاهُت   ًبضو ٢ض الكٖغ
ً
 التى الض٤ُ٢ للٗىانغ الخٍٗغ٠ مً واضخا

٩ىن 
ُ
مت، ج  ًسًٗىن  ألاشخام الظًً جدضًض فى ؤو جخًمجها التى الخُغ ؤهماٍ وبخٗضاص الجٍغ

 .٢اهىهُت بانُالخاث وطل٪ الخانت اإلاهىُت لاللتزاماث

ت جضابحر للخُغ الخٍٗغٌ ظغاثم ٖلى الجؼاء ًخًمً ؤن  :الشالشت  ماصًت وجضابحر اختراٍػ

ت َبُٗت طاث اظخماُٖت  ؤن مً  ال٣اض ى ًخم٨ً ختى وطل٪ الخ٣لُضًت، ال٣ٗىباث بجاهب جغبٍى

ض ٣ًىم  1ٞاٖلُت. ألا٦ثر الجؼاء ازخُاع بخٍٟغ

 

 
                                                           

 5/10/1969بلى  19/9الٟترة مً  زال٫ عوما فى او٣ٗض الظي ال٣ٗىباث ل٣اهىن  الٗاقغ الضولى اإلااجمغ جىنیاث" :ال٣ىمیت الجىاثیت اإلاجلت - 1

 . 1970 ماعؽ ألاو٫، الٗضص ٖكغ، الشالض اإلاجلض ،"
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 الىؼاق الصماوي واملياوي للىدُجت في الجسائم البُئُت -ج

مت فى ؤلاظغامُت الىدُجت جدؿم          ض ظٍغ  م٩ان وػمان خُض مً زانت بُبُٗت البِئت جلٍى

ها   بط جد٣٣ها، ؤو و٢ٖى
ً
 ؤو م٩ان ًٖ مسخل٠ وػمان م٩ان فى ٞخدضر جد٣٣ها ًتراخى ما ٖاصة

 .ؤلاظغامي الؿلى٥ اعج٩اب ػمان

 الىؼاق املياوي للىدُجت في الجسائم البُئُت -

ض ٞٗل و٢٘ ما بطا ٢اهىهُت بق٩الُاث الخلىر مؿإلت ال جشحر  وجد٣٣ذ هخاثجه الخلٍى

ٗاث جخىلى خُض الىاخضة، الضولت ب٢لُم صازل ىُت الدكَغ  ٚحر هظا الخلىر، آلزاع الخهضي الَى

 ٚحر ؤزغي  صولت  ب٢لُم فى لخدضر ؤلاظغامُت الىدُجت جد٤٣ ًتراخى ٖىضما ًسخل٠ الىي٘ ؤن

 م٩ان فى الؿلى٥ اإلادٓىع  ًغج٨ب و٢ض 1ب٢لُمها، ٞى١  ؤلاظغامي الؿلى٥ اعج٩اب جم التى الضولت

ض اعج٩اب جم لى ٦ما آزغ، م٩ان فى ؤلاظغامُت الىدُجت وجخد٤٣ مٗحن  ٖغى فى ٞٗل الخلٍى

 مُٗىت، صولت بلى قىاَئ وهخاثجه الؿلى٥ هظا آزاع وونلذ – الضولُت اإلاُاه فى – البدغ

ض ؤٞٗا٫ و٦ظل٪  2،اعج٩ابها ؤما٦ً ًٖ مىا٤َ بُٗضة لخهِب آزاعها الخُاع ًدمل التى ألاجهاع جلٍى

 
ً
 ؤو زاعجى اٖخضاء بؿبب للمىاص اإلاكٗت هاثل اهُال١ ًٖ الىاجج ؤلاقٗاعى الخلىر و ؤًًا

  الٗمل هٓام ًٖ اإلايكإة بلى زغوط ؤصي مما الىىوٍت اإلايكإة حكُٛل هٓام فى زُإ بؿبب
ً
 مدضزا

 باهخ٣ا٫ اإلايكإة، إلا٣غ الجٛغاُٞت والؿُاؾُت الخضوص مضاها ًخجاوػ  ٢ض التى الىدُجت جل٪

لت زال٫ مؿاٞاث ًدؿا٢ِ الظي الظعي  بالٛباع مدملت اإلاكٗت السخب   ٍَى
ً
٣ه فى ملىزا  ٍَغ

 .واإلامخل٩اث ألاعواح فى زؿاثغ ٞاصخت ٖلُه ًترجب الظي ألامغ بها، ًمغ التى الضو٫  ظمُ٘

 ٢إ البداع فى الىىوٍت اإلاسلٟاث بٚغا١ ًٖ الىاظم الظعي  الخلىر اإلا٣ام هظا فى وهظ٦غ

اث الخانت جل٠ بٗض البُئُت بالٗىانغ اإلاسلٟاث هظه اجها٫ هدُجت واإلادُُاث  بها، الخاٍو

ت الخُاعاث جدؿبب و٢ض غا١، ؤما٦ً ًٖ  بُٗضة مىا٤َ بلى الخلىر هظا اهخ٣ا٫ فى البدٍغ  بل ؤلٚا

                                                           

 .70م  الؿاب٤، اإلاغظ٘ :ال٨ىضعي  خؿً مدمض - 1

 .99 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ :ھىضاوي  الضیً هىع  - 2
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 للخضوص ٖابغ جلىر بهضص هًحى خُض 1اإلاجاوعة،  للضو٫  ؤلا٢لُمُت اإلاُاه بلى مضاه ًهل ٢ض

 بلى ؤلاقاعة اإلا٣ام في هظا حهمىا وما ،ؤ٦ثر ؤو ؤزغي صولت  فى آزاعه وهخجذ صولت فى مهضعه وظض

 :هظ٦غ ومجها هظه الجغاثم جُغخها التي ال٣اهىهیت اإلاك٨الث بٌٗ

 الجغاثم. مً الٟئت هظه ٖلى الخُبی٤ الىاظب بال٣اهىن  اإلاخٗل٣ت ؤلاق٩الیاث -

 الجغاثم. هظه في ال٣ًاجي باالزخهام جخٗل٤ التي ال٣اهىهیت ؤلاق٩الیاث -

 :ال٣اهىهیت ومجها اإلاكا٧ل لهظه خلى٫  بیجاص في ٖلحها حٗخمض التي اإلاباصت مً ظملت هىا٥

 :البُئي ائيص الج الىص إكلیمیت مبدأ *

صازل  اإلاغج٨بت الجغاثم ظمی٘ ٖلى اجيؼ الج الىو جُبی٤ وظىب ٖلى اإلابضؤ هظا ی٣ىم

في  خضر مجها بٌٗ ؤو ٧لها الجغیمت بمىيٕى ٞالٗبرة مغج٨بها لجيؿیت الىٓغ صون  الضولت،

 .ب٢لیمها ٖلى الضولت ؾیاصة مبضؤ مً مؿخمض اإلابضؤ وهظا الضولت، ب٢لیم

 هو ال٣ٗىباث، ٖىضما ٢اهىن  مً 03 وهظا ما طهب بلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة

ًُب٤ ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي ٖلى ٧اٞت الجغاثم التي جغج٨ب في ؤعاض ي الجمهىعٍت،  ٖلى

ؤلاظغاءاث الجؼاثُت حٗض مغج٨بت في الا٢لُم الجؼاثغي ٧ل مً ٢اهىن  586وظاء في اإلااصة 

ما٫ اإلامحزة ألخض ؤع٧اجها اإلا٩ىهت لها ٢ض جم في الجؼاثغ،  مت ٩ًىن ٖمل مً ألٖا  وباليؿبت ظٍغ

 الازخهام لل٣ًاء ٌُٗي الجؼاثغي  ؤلا٢لُم في الخلىر و٢ٕى ٞةن الؿًٟ، بىاؾُت للخلىر

 58بلى  52 اإلاىاص( الؿُٟىت ظيؿُت ًٖ الىٓغ بٌٛ مغج٨بها ومٗا٢بت مخابٗت في الجؼاثغي 

ت للؿًٟ باليؿبت الص يء وهٟـ ،03/10مً ٢اهىن  100،99،97 إلاىاصاو   جدؿبب التي الجؼاثٍغ

 الخلىر مً الى٢اًت خى٫  لىضن إلاٗاهضة جُب٣ُا وطل٪ الجؼاثغي، ؤلا٢لُم الخلىر زاعط في

 .03/10 مً ٢اهىن  94و 93اإلاىاص  1954لؿىت  الؿًٟ بىاؾُت البدغي 

                                                           

ذ - 1  .303 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ :الباعوصي مدمض مٞغ
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 َٝغ مً البداع ؤٖالي في 1954 ؾىت لىضن اجٟا٢ُت ألخ٩ام اهتها٥ وظىص خالت في ؤما

 صولت َٝغ مً بٖالمها يغوعة م٘ الٗلم لضولت ال٣ًاجي ُٞب٣ى الازخهام ؤظىبُت ؾُٟىت

غى واإلادا٦مت الخد٤ُ٣ بظغاءاث ؤظل جىلي مً ، 2اإلااصة  طل٪ و٢ٕى ًٖ باألصلت اإلاُىاء  ٞو

ت الؿُٟىت ٖلى ًىُب٤ اإلااصة هظه ٞىو وبالخالي الجؼاءاث،  جىته٪ ؤخ٩ام التي الجؼاثٍغ

 .الجؼاثغي  ال٣ًاء َٝغ مً ظىاثُا مخابٗتها بظل٪ وجخم الجؼاثغي  ؤلا٢لُم زاعط الاجٟا٢ُت

م مت و٢ٕى م٩ان جدضًض یخٗظع ؤهه بال مى٣ُي اإلابضؤ هظا ٚع للُاب٘  هدُجت الجٍغ

مت وو٢ٕى الاهدكاعي، مت و٢ٗذ بطا وزهىنا الضولت ب٢لُم زاعط في الجٍغ ؤٖالي  في الجٍغ

 .البداع

 :البُئي ائيص الج الىص عاملُت مبدأ *

هىن الضولي ٖلى هظا اإلابضؤ والتي هىا٥ الٗضًض مً اإلاٟاهُم التي ؤَل٣ها زبراء ال٣ا

 Le principe ؤو الجىاجي اجيؼ جهب ظمُٗها في مٟهىم واخض وهى مبضؤ ٖاإلاُت الىو الج

universelle du texte pénale ،ومً هظه اإلاٟاهُم ماًلي: الىالًت ال٣ًاثُت الٗاإلاُت ،

زخهام الٗالمي، ، الا la compétence pénal universelleالٗالمي  الازخهام الجىاجي

  universalité du droit de punirاجي، ٖاإلاُت الخ٤ في ال٣ٗاب ؼ الجمبضؤ قمىلُت الىو 

حرها مً اإلاٟاهُم.  ٚو

 
ً
٣ا اجي ٖلى ظغاثم اعج٨بذ مً ؼ ، ًُب٤ الىو الجائيص أ عاملُت الىص الجملبدٞٞى

ً ٢بل ظيؿُت  ؤشخام جم ال٣بٌ ٖلحهم في ب٢لُم الضولت بٌٛ الىٓغ ًٖ م٩ان اعج٩ابها ٖو

ىُت ٖلى ظغاثم اعج٨بذ في ،مغج٨بحها الخاعط مً ٢بل  ؤي جُب٤ُ ال٣ىاهحن الجىاثُت الَى

للضولت. خُض بن  الجغاثم باإلاهلخت الخانتؤشخام ؤظاهب صون اقتراٍ مؿاؽ هظه 

مً مالخ٣ت ظغاثم زُغة  ٞلؿٟت هظا اإلابضؤ جخمشل في جم٨حن الؿلُاث ال٣ًاثُت للضولت

                                                           

 -  ذ اإلااصة  التي البدغ ؤظؼاء ظمُ٘ " :هي "البداع ؤٖا٫ " ب اإلا٣هىص ؤن ( ٖلى (1982 لٗام البداع ل٣اهىن  اإلاخدضة ألامم بجٟا٢ُتمً  86ٖٞغ

 ؤعزبُلُت". لضولت ألاعزبُلُت اإلاُاه حكملها ؤوال ما، لضولت الضازلُت اإلاُاه ؤو ؤلا٢لُمي البدغ ؤو الخالهت ؤلا٢خهاصًت اإلاى٣ُت حكملها ال
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ؤ ؤلا٢لُمُت إلًجاص م٩اٞدت ٞٗالت جمـ الًمحر الٗالمي بةلٛاء الاقتراَاث اإلاخهلت بمبض

٘ هظا اإلابضؤ لٗضة ظغاثم ٧الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت، ٞخبجي الخهاهت الخ٣لُضًت ٖىض  ؾمذ بٞغ

 1بها ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو ظغاثم الخٗظًب" وظىص ؤصلت ٖلى اعج٩اب اإلاخمخ٘

م ٞةهه اإلابضؤ لهظا ج٣ضًغها بحن  ال٣اهىوي ال٨ٟغ جىخیض یخُلب ؤهه بال نالخُخه بالٚغ

لیه ٧ان، بما الهٗىبت مً وهى الضو٫، البیئت  ظغاثم م٩اٞدت في ها٢و یب٣ى اإلابضؤ هظا ٞةن ٖو

 اإلاكا٧ل ومٗالجت ببدض الضولى الاهخمام بغػ  هىا جىاظهه، ومً التي ال٣اهىهیت للهٗىبت هٓغا

 الخلى٫  وي٘ الضو٫  مً الٗضًض خاولذ خُض للخضوص، الؿلى٥ الٗابغ ًشحرها التى ال٣اهىهُت

٣ض اإلااجمغاث ببغام الاجٟا٢ُاث زال٫ مً اإلاكا٧ل لهظه  الضولُت الجمُٗت ماجمغ ؤوص ى و٢ض .ٖو

 الخماًت" بكإن 1979 ؾىت ؾبخمبر قهغ بإإلااهُا فى هامبىعط فى او٣ٗض الظي ال٣ٗىباث ل٣اهىن 

كمل لُمخض للبِئت اثُتؼ الج الخماًت احؿإ هُا١ بًغوعة "الُبُعى للىؾِ ثُتؼاالج  َو

خضاء نىع  ٧ل إلاىاظهت اإلاؿخىي ال٣ىمى ٖلى ٣ًخهغ ؤن صون  الضولى اإلاؿخىي   .البِئت ٖلى الٖا

  حؿبب التى البُئُت الجغاثم باٖخباع اإلااجمغ ؤوص ى ٦ما
ً
الُبُُٗت  للخُاة بالٛت ؤيغاعا

الاجٟا٢ُاث  يمً جضعط ؤن ٖلى لها اإلاالثمت ال٣ٗىباث وي٘ ًخٗحن التى الضولُت الجغاثم مً

 جل٪ مجا٫ فى الضولى الخٗاون  مً هٕى بًجاص يغوعة م٘، البِئت بدماًت الخانت الضولُت

اث خل ومداوالث جباص٫ اإلاٗلىماث ٌكمل الخماًت  ال٣ىاهحن بكإن جشىع  ؤن ًم٨ً التى اإلاىاٖػ

جى ال٣ًاء مؿخىي  ٖلى ؾىاء البِئت لخماًت اإلاىٓمت  الضولى. ال٣ًاء ؤو الَى

ىصي فى او٣ٗض الظي ال٣ٗىباث ل٣اهىن  الضولُت الجمُٗت ماجمغ ؤوص ى ل ٍع  ظاهحرو بالبراٍػ

 مغج٨ب ، بمالخ٣ت"البِئت يض الجغاثم" بكإن 1994 ؾىت ؾبخمبر 10 بلى 4 مً الٟترة زال٫

مت ض ظٍغ  ؼ ظ البِئت جلٍى
ً
 زاعط الٟٗل ًٖ اعج٩اب الىاجج الخُغ ؤو الًغع  ًخد٤٣ ٖىضما اثُا

مت اعج٩اب جم التى الضولت  الضولى ال٣اهىن  بمباصت م٘ الالتزام ب٢لُمها ٖلى بًٗها ؤو ٧لها الجٍغ

 اإلاٗاهضاث ببغام ٍَغ٤ ًٖ اجٟا١ الضو٫  بًغوعة اإلااجمغ ؤوص ى الضٞإ، ٦ما فى اإلاتهم وخ٤
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 اعج٩اب ًٖ الىاجج الخُغ ؤو الًغع  ًخد٤٣ ٖىضما ال٣ًاثُت باإلاالخ٣ت حؿمذ التى الضولُت

 الضو٫. ل٩ل ؤلا٢لُمى الازخهام زاعط الٟٗل

 الىؼاق الصمني للىدُجت في الجسائم البُئُت

مت فى ؤلاظغامى الؿلى٥ اعج٩اب ًاصي ض ظٍغ  جٓهغمباقغة  بظغامُت هدُجت بلى البِئت جلٍى

ض، ٞٗل اعج٩اب ٣ٖب  ؾامت بل٣اء مىاص ٣ٖب ماجى مجغي  فى ؤؾما٥ هال٥ خالت فى ٦ما الخلٍى

 ػمىُت ْهىعها ٞترة ًتراخى مباقغة ٚحر بظغامُت هدُجت بلى الؿلى٥ هظا اعج٩اب ًاصي و٢ض، ُٞه

 ؤو ٖلى ؤلاوؿان الًاعة ؤلاقٗاعى الخلىر آزاع ْهىع  خالت فى ٦ما اعج٩ابه، بٗض جُى٫  ٢ض

لت ٞترة بٗض البُئُت الٗىانغ   ٍَى
ً
  1ال٣اصمت، ألاظُا٫ بلى جيخ٣ل ٢ض والتى الٟٗل و٢ٕى مً ػمىُا

ض ظغاثم ؤٚلب ٞةن الىا٢٘ وفى اعج٩اب  بمجغص جخد٤٣ و٢خُت ظغاثم حٗض البِئت جلٍى

ٗاث ال بط الؼمً، مً لٟترة جمخض آزاع مً ٖىه ًيكإ إلاا اٖخباع صون  اإلااصي الٟٗل  حٗى٫ الدكَغ

  البُئُت
ً
 .بزباث الىدُجت نٗىبت خالت فى وزانت بالؿلى٥ اهخمامها ب٣ضع آلازاع ٖلى ٦شحرا

مت ض ٞجٍغ ت البِئت جلٍى م الى٢خُت الجغاثم مً حٗض البدٍغ  الخلىر ْهىع يغع  جغاخى اخخما٫ ٚع

ض ٞٗل فى اإلاخمشل ؤلاظغامى ٞالؿلى٥ مخٟاوجت، ػمىُت إلاضص  ًٖ وكإ وما باعج٩ابه،اهخهى  الخلٍى

  ٌٗض الؼمً مً ٞترة الخلىر ب٣اء مً الٟٗل هظا
ً
مت جل٪ آزاع مً ؤزغا   ولِـ الجٍغ

ً
 مً ظؼءا

 2ٞحها. اإلااصي الغ٦ً

 اإلاجاالث في زهىنا بالؿلى٥ حهخم ما ب٣ضع آلازاع ٖلى ٦شحرا یٗى٫  ال ٞال٣اهىن البیئي

لیه الىدیجت، بزباث جهٗب ٞحها التي  حٗخبر وألاعى والبدغ واإلااء الهىاء جلىر ظغاثم ٞةن ٖو

م ظغاثم  یٗض وهظا مخٟاوجت إلاضة البیئي الًغع  ْهىع  یتراخى ألاخیان مً ٦شحر في ؤهه و٢خیت، ٚع

 .3الخ٣لُضًت الجغاثم في الٗام ألانل ٖلى زغوظا
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ضٖم ض لجغاثم الخانت الُبُٗت الىٓغ مً الىظهت هظه ٍو ظغاثم  مً و٧ىجها البِئت جلٍى

  –٣ِٞ  ؤلاظغامي الؿلى٥ مً اإلااصي ع٦جها ًخإل٠ التى اإلاجغص الؿلى٥
ً
  ؤو ٧ان ٞٗال

ً
 امخىاٖا

مت ج٣٘ خُض  بٌٛ لها ال٣اهىوي الىمىطط ٖلُه فى اإلاىهىم الؿلى٥ هظا باعج٩اب جامت الجٍغ

 1زاعجي. ؤزغ مً ًدضزه ٖما الىٓغ

 العالكت الظببُت في الجسائم املاطت بالبِئت ثالثا:

 ال٣ٗىباث ٢اهىن  مجا٫ في ؤما مهضعه، بلى الخُاة ؤمىع  مً ؤمغ ؤي بؾىاص هي الؿببُت

 اليكاٍ هظا ٖىه ؤؾٟغ وما مٗحن بظغامي وكاٍ بحن اجها٫ ؤو بًجاص عابُت بالؿببُت ٣ُٞهض

ؾبب و٢ٕى الىدُجت، ؤما بطا ٧اهذ  ؤي ؤن ٩ًىن الٟٗل هى  .ٖلحها ال٣ٗاب ًغاص هخاثج مً

مت ال ًخد٤٣، الىدُجت مؿخ٣لت ًٖ الٟٗل وؤم٨ً ٞهلها ٖىه، ٞةن  ال٨ُان اإلااصي للجٍغ

 وبالخالي ال ًم٨ً بؾىاص هظه الىدُجت بلى مغج٨ب الٟٗل.

في الٛالب  ًهٗب خُض البُئُت الجغاثم مجا٫ في ٖضًضة مكا٧ل جشحر الؿببُت عابُت بن

 ظهت مً ظهت، مً هظا واخضة هدُجت لخد٤ُ٣ ٖىامل ٖضة وجٓاٞغ لخٗضص وحكٗب هٓغا بزباتها،

 ؾببُت. عابُت بًجاص مٗه مما ٌؿخدُل  جخسل٠ ٢ض الىدُجت بن ؤزغي 

 :تُالبیئ جسائمال في الظببیت عالكتال ػبیعت -1

 ظغاثم والىدیجت في الؿلى٥ بحن الؿببیت الغابُت بزباث في ٢اهىهیت مك٩لت بي جشىع  ال

ؤن  بال ، الجاوي اإلاىٟغص بٟٗل جد٣٣ذ بطا مٗیىت هدیجت خضور اإلاكٕغ یخُلب ؤیً الًغع 

الىدیجت  جد٣ی٤ في ٖىامل ٖضة جخضازل ٖىضما الؿببیت الغابُت بزباث في جشىع  الهٗىبت

ى جد٤ُ٣ الىدُجت ؤلاظغامُت ٖىضما ؤلاظغامیت، وبالخالي نٗىبت جدضًض الؿبب الظي ؤصي بل
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ً ػمان وم٩ان ًتراخى جد٤٣ الىدُجت الاظغامُت بدُض جخد٤٣ في م٩ان وػمان مسخل٠ ٖ

مت.  1الؿلى٥ ؤلاظغامي، مما ًاصي بلى جضزل ؤؾباب ؤزغي في جد٤٣ الجٍغ

مغوع  و٦ظا اإلاهاو٘ وهٟایاث مسلٟاث ًٖ یىجم ٢ض الظي اإلایاه جلىیض طل٪ ومشا٫

 في هٓغیاث ٖضة ْهغث ول٣ض ،اإلایاه جلىیض بلى جاصي هٟایاث ؤو مسلٟاث مً جل٣یه وما الؿًٟ

 : الىٓغیاث هظه ومً  ؤلاق٩الُت هظه خل ٖلى حؿاٖض مٗایحر لخدضیض ال٣ٟه

 :في الجسائم البُئُت ألاطباب حعادٌ هظسیت  - أ

٤ مً ال٣ٟه ألاإلااوي ت ٍٞغ جً٘ ظمُ٘ ألاؾباب التي ؾاهمذ في  هاصي بهظه الىٍٓغ

 ؤهمیتها في ومخٗاصلت مخ٩اٞئت وألاؾباب الٗىامل ٧ل ؤن خیض بخضار الىدُجت في ٦ٟت واخضة ،

ٞال ٞغ١ بحن ؾبب جاٞه وؾبب مهم،  بخضاثها، في ٞاٖلیتها الىٓغ ًٖ بٌٛ ال٣اهىهیت

ذ ؾببا لآلزغ ولم ج٨ً لخدضر لىال لخٗاصلهما في بخضار الىدُجت َاإلاا ؤن بخضاها ٧اه

 الؿبب ألانلي، وهي حٗخبر ؤن الٟٗل ألاو٫ هى اإلادغ٥ لؤلٞٗا٫ اإلاخخالُت بٗض طل٪، وؾىاء

 ؤوعصث والىيىح، ٣ٞض البؿاَت هى الىٓغیت هظه یمحز َبُُٗت، وما ؤم بوؿاهُت ؤٞٗا٫ ٧اهذ

ش الكغو١ ًىمُت  ببلضًتي والٟىا٦ه الخًغ مدانُل ْاهغة ؾ٣ي ؤن 2013 ظىان 14 بخاٍع

 ؤمغ زُحر، ؤنبدذ اإلالىزت بىؾالم واصي بمُاه ؾ٠ُُ والًت قما٫ ٢بُلت وطعإ ٢غ٢ىع  خمام

ض ؤًًا بل ٞدؿب،ؤلاوؿان  صخت ٖلى ؾلبي جإزحر مً لها إلاا  .الىباحي والُٛاء التربت جلٍى

 مهاو٘ َٝغ مً اإلال٣اة الؿامت الًٟالث ؾببه بىؾالم واصي جلىر ؤن الٗلم م٘

حرها البالٍ ت ألاؾباب ٞدؿب ٚو  ٖىامل ٧لها والٟالخحن اإلاهاو٘ ؤصخاب ٞةن اإلاخٗاصلت هٍٓغ

 مً اإلاهاو٘ ٞإصخاب، لهظه الخًغ الضعظت بىٟـ اإلاؿتهل٨حن بصخت ؤلايغاع بلى ؤصث

ض ؤؾاؽ ٖلى ٌٗا٢بىا ؤن اإلاٟغوى مً  وؤ٢ل مباقغة ٚحر مؿاولُت ولهم الىاصي مُاه جلٍى

 بصخت لئليغاع اإلاباقغ واإلاىخج ألا٢ىي  الؿلى٥ ٞٗلهم ٌٗخبر الظًً الٟالخحن مؿاولُت
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الٗضالت، وطل٪ لخىؾٗها في  ججافي ال ألجها للى٣ض الىٓغیت هظه حٗغيذ لظل٪، 1اإلاؿتهل٨حن

 وؾاهمذ یغج٨بها لم ؤزغي  ٖىامل آزاع الجاوي ًٖ مؿإلت بلى جاصي هي بط اثُت،ؼ اإلاؿاولُت الج

 .ؤلاظغامُت الىدیجت  ؤخضار في واضخت بهىعة

بخضار  في الٗىامل مً ظملت جخضازل ؤیً الًغع  ظغاثم زهىنا تُالبیئ الجغاثم وفي

مضي  ًٖ الىٓغ بٌٛ الجغاثم لهظه باليؿبت الىٓغیت هظه مالثمت ٞجري  البیئي، الًغع 

ت مبضؤ بخُب٤ُ ٞحها، ٞاإلاكٕغ الجؼاثغي  الجاوي مؿاهمت  مً ٖامل ٧ل بجٗل الظي هظه الىٍٓغ

 ٞمشال ،بظاتها و٢اثمت مؿخ٣لت ظغاثم باٖخباعها ول٨ً ال٣ضع هٟـ له هدُجت بلى اإلااصًت الٗىامل

مت ت اإلاكٕغ اٖخبر اإلادمُت الخُىاهُت ألانىاٝ ٖلى ال٣ًاء ظٍغ  مؿببت الؿلى٧اث مً مجمٖى

مً ال٣اهىن  56-55وقغاء اإلااصة  البُ٘ ؤو واؾخٗمالها والى٣ل وال٣بٌ والخُاػة الهُض مجها لها

 ألانىاٝ ٖلى ال٣ًاء بلى وجاصي مخٗاصلت حٗخبر الٗىامل هظه ٞدؿب اإلاكٕغ  ٧ل 04/07

 ال٣اهىن  به ًخمحز الظي وهظا ألاؾلىب بظاتها، ٢اثمت ظغاثم اٖخبرها ل٨ً اإلادمُت، الخُىاهُت

 .البِئت لخماًت ؤ٦ثر اإلاالثم هى البُئي اجيؼ الج

  في الجسائم البُئُت املباشس) الظبب املىخج( الظبب هظسیت -  ب

جد٣ی٤  بلى ؤصي الظي اإلاباقغ الؿبب ٖلى البدض ؤؾاؽ ٖلى الىٓغیت هظه ج٣ىم

 الىدیجت مغجبُت ٧اهذ بطا بال الجاوي یؿإ٫ وال ألازغي، الٗىامل ب٣یت بحن مً ؤلاظغامُت الىدیجت

 والىدیجت في ؤلاظغامي الؿلى٥ هظا یىدهغ البیئت ظغاثم وفي ؤلاظغامي، بؿلى٦ه مباقغة

 .بیجهما اإلااصي الاعجباٍ ؤو اإلااصي الاجها٫

ت هظه جُب٤ُ ًٓهغ مت في ؤ٦ثر الىٍٓغ  ٖضة جضزل بٟٗل ٖاصة التي جدضر الخلىر ظٍغ

وفي  مهىٟت ميكإة ًٖ الىاجج الجىي  الخلىر طل٪ ومشا٫ .واخضة هدُجت لىا لدؿبب ٖىامل

ت ًٖ الهاصع الضزان ًٖ هاجج الى٢ذ هٟـ  صخُت ؤيغاع في حؿبب مما ٖمىمُت مٟٚغ

ت ٞدؿب هظه ،لهما مجاوعًٍ للؿ٩ان  ألايغاع خضور في جإزحرا ألا٦ثر الٗامل ًٖ هبدض الىٍٓغ
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 جإزحرا ألا٦ثر هى اإلايكإة صزان اإلاىبٗشت مً باإلاىاص مخٗل٣ا الؿبب ٧ان ٞةطا للؿ٩ان، الصخُت

 الضزان اخترا١ ؾبب ٧ان بطا ؤما الهحي، والًغع  اإلايكإة وكا بحن هىا جيكإ الٗال٢ت ٞةن

 اإلاٟاٙع بةوكاء اإلاخٗل٣ت ؤلاظغاءاث اخترام لٗضم البلضًت لغثِـ جيؿب ٞالٗال٢ت الىٟاًاث

 .الٗمىمُت

ت هظه ل٨ً  لخ٣ضًغ م٣ُاؽ وظىص لٗضم ٚامًا، مُٗاعا جً٘ ؤهخ٣ضث ألجها الىٍٓغ

 في الؿ٩ان بصخت ؤلايغاع في اإلاباقغ الؿبب هظه الٗىامل، ٞةزباث مً ٖامل ٧ل مؿاهمت

 بلى ًاصي الٗاملحن ؤخض ٣ًُيُت، واؾدبٗاص ٚحر وجب٣ى للٛاًت نٗبت ٖملُت ٌٗض الؿاب٤ اإلاشا٫

ُٞما  ؤهه ٣ِٞ ؤلاقاعة ٞٗالت، م٘ بهٟت البِئت ًدمي وال الجؼاثُت اإلاؿاولُت هُا١ ج٤ًُِ

 ٢ض التي الىخاثج ًٖ الىٓغ بٌٛ ٖلُه مٗا٢ب طاجه خض في الخلىر ٌٗض البُئُت الجغاثم ًسو

 في اإلاازغ الٗامل ٌٗض ٞٗله ٧ىن  خالت في وؤًًا الخلىر، ؤؾاؽ الٟاٖل ٖلى ًخاب٘ لظل٪ ،ٌؿببها

 1.مازغة ٖىامل ٖضة بحن مً بُئُت ؤيغاع خضور

ت الظبب املالئم ) - ج ت الظببُت املالئمت( هظٍس  في الجسائم البُئُتهظٍس

ؤخضار  في جخضازل التي وألاؾباب الٗىامل بحن الخٟغ٢ت یجب الىٓغیت لهظه َب٣ا

ٞالجاوي ٩ًىن مؿاوال ًٖ  الىدیجت، جل٪ لخد٣ی٤ باليؿبت مجها ٧ل صوع  ؤؾاؽ ٖلى الىدیجت،

إلخضاثها، يمً بخضار الىدُجت بطا ٧ان باؾخُاٖت ٞٗله ؤن ًاصي خؿب اإلاجغي الٗاصي 

 ال التي جل٪ ؤو ألازغي، والؿىاب٤ ألاخضار ٧اٞت ویجب اؾدبٗاص الٓغوٝ والٗىامل الٗاصًت ،

 .هظه الىدیجت ؤخضار بلى ٖاصة جاصي

ت ظمُ٘ الٗىامل التي ٧ان  ؤو ٌؿخُُ٘ ؤن  الجاوي ٖلى ٖلم بهاه٣هض بالٗىامل اإلاإلٞى

ٖىض اعج٩ابه الٟٗل وباإلا٣ابل حٗض ٌٗلم بها ؤو ًخى٢٘ خضوثها خؿب اإلاجغي الٗاصي لؤلمىع 

ٌٗلمها ولِـ باؾخُاٖخه ؤن ٌٗلمها ٖىامل قاطة ٧ل الٗىامل اإلاٟاظئت التي لم ٨ًً الجاوي 

ض جل وال ًم٨ً جى٢ٗها ٖىض اعج٩ابه الٟٗل، خاصزت  واصي جلىر بؿبب ال٣الت بدحرة ٍو
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 بؿبب وؤًًا الؿُاعاث، وحصخُم مدُاث لٛؿل ؤعب٘ بؿبب جلىر بضوعه والظي خكِكُتبى 

ت ال٣ظعة للمُاه الؿُحي الهٝغ ً" ل٣ٍغ  .الهٝغ الهحي قب٩اث بها جىٗضم والتي "الٍٟغ

 اإلالىر الىاصي في اإلامشل الُبُعي الٗامل وهي البدحرة جلىر ؾببذ ٖىامل ؤعب٘ بطن ٞهىا٥

ت وؾ٩ان الدصخُم ومدُاث الى٢ذ، هٟـ في هدُجت اظغامُت هى والظي  لم التي والبلضًت ال٣ٍغ

  .الهحي الهٝغ قب٩اث بخىنُل ج٣م

ت ؤزظها لظا ٞلى  البدحرة لخلىر اإلاىخجت ألاؾاؾُت الٗىامل ٞةن اإلاالثمت الؿببُت بىٍٓغ

 الدصخُم مدُاث ؤ٢ل وبضعظت الهحي الهٝغ بوكاء ٢ىىاث في بمهامها البلضًت ٢ُام ٖضم هي

ت ؾ٩ان ؤ٢ل وبضعظت  ،مؿاءلتها ًم٨ً ال الُبُُٗت التي ألاؾباب مً ٞهى الىاصي ؤما،ال٣ٍغ

ت الهحي الهٝغ قب٩اث هىا٥ ٧اهذ لى ؤهه هى طل٪ جدضًض في والًابِ في  الخد٨م لخم بال٣ٍغ

ٟها ال٣ظعة اإلاُاه  هظه جُب٤ُ بطن ،للبدحرة جلىر خضر وإلاا الىاصي مجغي  ًٖ بُٗضا وجهٍغ

ت  بخضار في ؾاهمذ التي الٗىامل بحن وجمحز م٣ٗى٫  هُا١ في الؿببُت الٗال٢ت جدهغ الىٍٓغ

 1الٗضالت. لخد٤ُ٣ ألا٢غب ٞهي ألازغي  الٗىامل تهمل وال الىدُجت

 ،والٗىامل ألاؾباب هظه بحن اإلاٟايلت ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم ألجها الىٓغیت هظه اهخ٣ضث

 الىٓغیت هظه ؤن یالخٔ وما ٚامًا ألاخیان مً ٦شحرا في ی٩ىن  الظي اإلاالثم الؿبب ًٖ وهبدض

 ٧اهذ بطا الخُغة، للىدیجت ؾببا مالثما ؤلاظغامي الؿلى٥ ی٩ىن  خیض الخُغ وظغاثم جخىا٤ٞ

٣ا مخى٢ٗت الىدیجت  :یلي ما الخى٢٘ في هظا ویكتٍر لؤلمىع  الٗاصي للمجغي  ٞو

یا مٗیاعه ی٩ىن  ؤن - خباع في یإزظ ؤي مىيٖى  به ؤخاَذ التي والٓغوٝ الؿلى٥ الٖا

یت. ؤلام٩ان نٟت جىاٞغ -  2اإلاىيٖى

 خُض ال٣ضعة مً الجغاثم مً الىٕى هظا في الؿببُت الٗال٢ت بلى الىٓغ هى ٞاألصر لظا

ُت ٣ا ؤلاظغامُت الىدُجت جد٤ُ٣ ٖلى للؿلى٥ اإلاىيٖى  جبحن ٞةطا ٞحها، بىقغ التي للٓغوٝ ٞو
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٣ا الىدُجت إلخضار مالثما ؾببا ألن ٩ًىن  نالخُخه  ج٩ىن  الؿببُت ٞةن لؤلمىع  الٗاصي للؿحر ٞو

غة،  وهظا الىا٢٘ في خهىلها صون  الىدُجت جد٤ُ٣ ؤؾباب جخًمً ألاٞٗا٫ ؤن ٨ًٟي بل مخٞى

 م٘ ؤزغي  هاخُت مً ًخىا٤ٞ و الجغاثم البُئُت، في الىدُجت زهىنُت م٘ هاخُت مً ًخماش ى

  .الك٩لُت الجغاثم

 .الخؼس وحسائم الظسز  حسائم بين یجب الخمیيز لظا 

والىدیجت  ؤلاظغامي الؿلى٥ بحن الؿببیت ٖال٢ت بزباث یجب الًغع  ظغاثم ٟٞي

 .اإلاكٕغ یدضصها مٗیىت هدیجت جىاٞغ یكتٍر الىخاثج هظه ألن ؤلاظغامیت،

الجاوي  ومؿاءلت الجغیمت ل٣یام ؤلاظغامي الؿلى٥ و٢ٕى ٞی٨ٟي الخٓغ ظغاثم في ؤما

 ؤلاظغامي،الؿلى٥  بحن الؿببیت ٖال٢ت بزباث یكتٍر ال بالخالي ؤلاظغامیت، الىدیجت جد٣ی٤ صون 

 .ؤلاظغامیت الىدیجت جد٤٣ صون  الؿلى٥ بجیان بمجغص ٧املت ج٣٘ الجغیمت ألن

 التي الخُغ ظغاثم في بالخىؾ٘ مىاظهتها ًم٨ً الؿببُت عابُت جشحرها التي اإلاكا٧ل بن

 يغع  خضور اخخما٫ ؤو زُغ خضور مجغص بال ٌكتٍر ٞال ج٣ىُاث الٗهغ، جُىع  م٘ جؼاًضث

 الاخخما٫ ومُٗاع طاجه، خض في الًغع  و٢ٕى ال٣اهىن صون  ًدمحها التي اإلاهلخت ؤو الخ٤ حهضص

 الدكغیٗاث ههىم واؾخُإل جٟدو زال٫ ومً 1،الٗلمي مٟهىمه زال٫ مً ًٟهم ؤن ًجب

 ٧املت ج٣٘ التي الخُغ ظغاثم ٖلى اٖخمض الجؼاثغي  اإلاكٕغ هالخٔ ؤن البیئت خمایت في الجؼاثغیت

 ؤلاظغامیت. الىدیجت صون جد٤٣ الؿلى٥ بجیان بمجغص

لٗال٢ت الؿببُت ٖضة يىابِ هظ٦غ ل طىابؽ العالكت الظببُت في الجسائم البُئُت: -2

 مجها:

ؤن ار الىدُجت ؤلاظغامُت، ول٨ً ٨ًٟي ال ٌكتٍر ؤن ٩ًىن ؾلى٥ الجاوي هى الؿبب في بخض -

 طاجه.٩ًىن ٞٗل الجاوي هى الؿبب الٟٗا٫ )اإلاالثم( في خض 
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ت. -  ومً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن ؤٞٗا٫ الجاوي مخٗمضة ؤو ٚحر مخٗمضة،  وؤن ج٩ىن عثِؿُت ؤو زاهٍى

ظغامُت اإلادضزت لٗبض اإلاججي ٖلُه وجى٣ُ٘ الغابُت الؿببُت متى ؤم٨ً وؿبت الىدُجت ؤلا  -

 مً صٞ٘ ازغ الؿلى٥، صون ؤن ٩ًىن للٟاٖل ازغ في هظا الٗبض.

وؿبت ت ؤلاظغامُت في خالت ما بطا ٧اهذ عابُت الؿببُت بحن الؿلى٥ ؤلاظغامي و الىدُج جيخٟي -

 الىدُجت ؤلاظغامُت التي خضزذ مً ظغاء ؾلى٥ بظغامي آزغ. 

ان ؾلى٥ الجاوي هى الٗامل الىخُض ال ًشحر بدض الٗال٢ت الؿببُت نٗىبت ما بطا ٧

٩ًىن  اقغة، و٦شحرا ما ًدضر ؤن ال الظي ؤصي بلى الىدُجت، وهىا ٢ض جىن٠ بالؿببُت اإلاب

طا ٧ان هظا الؿلى٥ ٚحر ٧اٝ بٟغصه ؾلى٥ الجاوي ؾببا مباقغا في خضور الىدُجت، وطل٪ ب

ؤزغي ج٩ىن مؿخ٣لت ٖىه بدُض ًم٨ً  إلخضاثها ول٨ىه ًاصي بلحها بؿبب جضزل ٖىامل

  1الجؼم بإهه لى ال جضزل هظه الٗىامل ما خضزذ الىدُجت.

مت البُئُت : السهًلثالثاالفسع   املعىىي للجٍس

مت اعج٩اب ٖمل ماصي ًىو  ٗا٢ب ٖلُه ال٣اهىن بل ال بض ؤن ال ٨ًٟي ل٣ُام الجٍغ َو

الٗال٢ت التي جغبِ الٗمل اإلااصي  ًهضع هظا الٗمل اإلااصي ًٖ اعاصة الجاوي، حك٩ل هظه

مت فى ، هظا ألازحر ٌٗبر 2بالٟاٖل ما ٌؿمى بالغ٦ً اإلاٗىىي   ؤلاعاصة ًٖ - ٖامت بهٟت - الجٍغ

مت م٘ ماصًاث جخٗانغ التى  ج٨ك٠ التى الىٟؿُت ال٣ىة ًمشل ٞهى الىظىص،  بلى ٞخبٗثها الجٍغ

مت، ًخسظ فى الٗضوان جد٤ُ٣ مً الباَجى ومى٢ٟه الجاوى بعاصة  ًٖ  اإلاٗىىي  الغ٦ً الجٍغ

مت خمشل الجىاجي ال٣هض ؤي الٗمض الٟٗل :نىعجحن للجٍغ في  الجاوي ًًمغها صازلُت هُت في ٍو

ضم ؤلاهما٫ ؤي الٗمضي ٚحر والخُإ هٟؿه،  .الاخخُاٍ ٖو
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 هدى ؤخضار آلازمت بعاصجه بخىظیه وطل٪ الجغیمت اعج٩اب الجاوي حٗمض هى الجىاجي:  ال٣هض -1

 ؤلاعاصة هى ؤي ال٣اهىن، مسالٟت وبالخالي .بالٟٗل ٖلم ٖلى وهى ال٣اهىن  ٖلیه یٗا٢ب ٞٗل

 مً الٗضیض في جىاٞغه وظىب نغاخت و اقتٍر ؤلاطهاب، یخد٤٣ ال التي بضوجها ؤلاظغامُت

لبیئُت ومً هىا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن ا الجغاثم ٞحها بما اثیتؼ الج اإلاؿاولیت الجغاثم لخد٤٣

ً هما  .ال٣هض الجىاجي ًخ٩ىن مً ٖىهٍغ

ً هما:  أ/ العلم:  خُض ًدخىي الٗلم ٖلى ٖىهٍغ

: ىانغ هى الٗلم بالىا٢ٗت مً خُض مىيى  ألاٌو ٖها، والخ٤ اإلاٗخضي ٖلُه، ٖو

كتٍر ل٣ُامه ازباث ؤن الجاوي ٢هض الؿلى٥ ؤلاظغامي والٗىانغ اإلاخهلت بالجاوي، ٦ما ٌ

ومشا٫ طل٪ يغوعة مؿاءلت ٧ل عبان  الايغاع بإخض ٖىانغ البِئت التي ًدمحها ال٣اهىن،

مً  57ب مً اإلاُاه الا٢لُمُت اإلااصة ؾُٟىت جدمل بًاج٘ زُغة ؤو ؾامت ؤو ملىزت وحٗبر بال٣غ 

مت ًجب ؤن ٩ًىن عبان الؿُٟىت ٖلى ٞل٣ُام ال٣هض الجىاجي في هظه الجٍغ ٢03/10اهىن 

يخٟي ال٣هض الجىاجي بطا اٖخ٣ض ؤن ٖلم بدملهم إلاىاص ؾامت وماوزت حك٩ل زُغا، خُض ً

بالجهل بمىيٕى  ىا٥ ام٩اهُت الضٞ٘ٞٗله و٢٘ ٖلى مىاص ؤزغي ٚحر ملىزت، وفي هظه الخالت ه

ض البِئت. غ ٨ٞغة الٗلم في ظغاثم جلٍى  1الخ٤ اإلاٗخضي ٖلُه لهظا باث مً الًغوعي جٍُى

في  ٖىهغا حٗخبر خُض مُٗىت بىؾُلت ًخم ؤن ظغاثم البِئت بٌٗ في اإلاكٕغ ٌكتٍر

غ متى ُٞخد٤٣ ال٣هض ؤلاظغامي، الؿلى٥  ؤن ٌٗلم ٦إن الىؾُلت، بهظه الجاوي ٖلم جٞى

ججحهحزاث  ؤو اإلااصة ؤصواث ؤو مدغ٧اث مهضعها الًىياء بخضار في اإلاؿخسضمتالىؾُلت 

لُت 20اإلااعر في  93/184مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  06خؿب اإلااصة  اإلاىٓم  1993ظٍى

ض في اؾخسضمها التي الىؾُلت ؤن ؤوطجُج، لل ؤو  الىباث ؤو ؤلاوؿان بصخت مًغة اإلاُاه جلٍى

ت، للبِئت ملىزت ؤو الخُىان ٞٗله  اعج٩اب في اإلاؿخسضمت الىؾُلت ؤن الجاوي اٖخ٣ض ٞةطا البدٍغ

مت ًٖ الٟٗل ٌؿإ٫ مغج٨ب وال الٗلم ملٗض يجاىالج ال٣هض ًيخٟي ملىزت ٚحر ض ظٍغ بِئت  جلٍى
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 ؤؾاؽ ٖلى لِـ ل٨ً اثُت،ؼ الج للمؿاولُت حٗغيه هظا ٞٗله ًىٟي ال ٖمضًت، وعٚم طل٪

 .الٗمضي ٚحر الخُإ ؤؾاؽ ٖلى الٗمض بهما

ى، بطا ال ٌٗض الجهل بال٣اهىن ؤو هى ٖلمه بال٣اهىن، وهظا الٗىهغ مٟتر  الثاوي:

 1الخُإ في جٟؿحره ؾببا لئلٞالث مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت.

 اإلاىهىم ٖلحها ؾىاء نىعه بكتى ال٣ٗىباث ب٣اهىن  الٗلم اٞترى هي الٗامت وال٣اٖضة

 هٕى ٧ان ؤیا اثیتؼ الج بالىهىم الخا٫ وبُبیٗت له، اإلا٨ملت ال٣ىاهحن في ؤو ال٣ٗىباث، ٢اهىن  في

 اإلاؿإلت تهضٝ بیىما 2والضیً، ألازال١ ج٣الیض م٘ جخ٤ٟ التي الىهىم جل٪ زهىنا الجغیمت،

 اإلاىاص في ؤؾاؾیت بهٟت وجىدهغ ال٣اهىن  في الٛلِ بكإجها یشاع ؤن یم٨ً التي الٟغوى في

بزباث  ی٣بل ال ٞغيا بوؿان ٧ل خ٤ في م٣ترى بال٣اهىن  الٗلم ؤن ال٣ٟه ٚالبیت الٟىیت، ویغي 

 اإلاؿاولیت مً لئلٞالث مبضؤ جٟؿحره في الٛلِ ؤو بال٣اهىن  الجهل یٗض ال وبالخالي ال٨ٗـ،

الٗامت  ألاخ٩ام لهظه البیئت عثم ا الج جسً٘ هل وهى هىا، یشاع الظي الدؿائ٫  ؤن اثیت، ٚحرؼ الج

 .ال٣ٗىباث؟ ٢اهىن  في

ت وحكٗبها تُالبیئ ال٣ىاهحن ٦ثرة هى الدؿائ٫  هظا بلى یضٖىها وما ال  بما حٛحرها وؾٖغ

 .مخٗضصة بصاعیت ظهاث مهضعها هجض بل بها، الٗلم لل٨شحریً یخیؿغ

ض في ؤهه ال٣ٟه مً ظاهب ًغي  في  جهل والٛلِلا ٢اٖضة ًم٨ً جُب٤ُ البِئت ظغاثم جلٍى

وهي  اإلاجخم٘، يمحر في ولِؿذ عاسخت مؿخدضزت، ألجها ظغاثم ال٣ٗىباث، ٣اهىن ٚحر ٢اهىن ال

 في ْل وزانت بها، ؤلاخاَت الٗاصًحن ألاشخام ٖلى ًهٗب ٞجي َاب٘ طاث ج٩ىن  ما ٖاصة

ٗاث الخانت الخىُٟظًت واللىاثذ لؤلخ٩ام الهاثل ال٨مي الخطخم  .البُئُت بالدكَغ
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بحن الجهل  مغ٦ب البِئت، هى زلُِ خماًت ٢ىاهحن في الٛلِ ؤو ٌٗخبرون ؤن الجهل ٦ما

ضم بالى٢اج٘ لُه ًيخٟي ال٣ٗىباث، ٢اهىن  ؤخ٩ام مً لِـ بد٨م الٗلم ٖو  .الجىاجي ال٣هض ٖو

 للجاوي ًم٨ً بإهه الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ٢ًذ ٣ٞض ال٣ًاء، ٢اٖضة ؾاًغها وهي

 .1  جٟاصًه مً ًخم٨ً لم الظي ال٣اهىوي بالٛلِ ؤن ًخمؿ٪

غي  ض البِئت مً الجغاثم ٧اهذ وان ؤهه آزغ ظاهبا ٍو  اإلاؿخدضزت، ال٣اهىهُت ظغاثم جلٍى

الجغاثم وهظا  مً الىٕى في هظا ال٣اهىن  في الٛلِ ؤو بالجهل ًجب ال٣بى٫ بالٗظع ال بال ؤهه

 :الخالُت ألؾباب

 .ؤلاؾالمي الضًً ٖلحها خض صًيُت، مؿإلت هي البِئت ٖلى اإلاداٞٓت مؿإلت -

ض لجغاثم الٗام الُاب٘ -  .اؾخصىاء صون  اإلاسلى٢اث ظمُ٘ ٖلى جازغ بدُض البِئت جلٍى

 . 2ؤلاوؿاوي الًمحر مً جيب٘ ٞةجها مدكٗبت، ٧اهذ بن و البِئت ٢ىاهحن بن -

املحها، اإلايكأث ومضًغي  مكٛلي وبحن ألاشخام الٗاصًحن بحن الخٟغ٢ت ًجب ٞهاالء  ٖو

بال٣اهىن  ٞالٗلم البِئت، ٢ىاهحن في ٖلحها اإلاىهىم والىاظباث بالكغوٍ الالتزام ٖلحهم ٣ً٘

الٗمل وبظ٫ الجهض  ؤما٦ً في والىاظباث الكغوٍ بىي٘ ملؼمىن  ٩ًىهىن  ٦ما لضحهم، مٟترى

 .  الخلىر إلاى٘

 البِئت باٖخباعها ظغاثم في ال٣اهىن  في الٛلِ ؤو بالجهل ألازظ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه وزالنت

 اهخٟاء اإلاؿاولُت وبالخالي بها، ؤلاخاَت الٗاصًحن ألاشخام ٖلى ًهٗب مؿخدضزت غاثمظ

ه ؤن الجاوي ؤزبذ بطا ما خالت في الجىاثُت  ٦ما ججىبه، في وؾٗه لِـ ال٣اهىن  في ٚلِ بزغ جهٞغ

ٟي مضًغي  و ومكٛلي الٗاصًحن ألاشخام بحن الخٟغ٢ت ًجب  في مؿخصىىن  اإلايكإة، ٞهاالء ومْى

ٖلمهم  ُٟٞترى ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت، بهاجه اإلاساَبىن  ألجهم  ال٣اهىن  في الجهل و الٛلِ ٢اٖضة

 بها.
                                                           

1 - Cass crim, 15 nsv.1995, Bull Letin.n.350. 

 . بٗضها وما 72 م اإلاغظ٘ الؿاب٤، :ال٨ىضعي  خؿً مدمض - 2
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 :في الجسائم البُئُت ب/ إلازادة

ٌكتٍر لخىاٞغ ال٣هض الجىاجي بزباث ؤن الجاوي ٢هض ؤلايغاع بإخض ٖىانغ البِئت 

اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت  10-03مً ٢اهىن  57التي ًدمحها ال٣اهىن، ومشا٫ طل٪ هجضه في اإلااصة 

 والتي ال جىو ٖلى يغوعة مؿاءلت ٧ل عبان ؾُٟىت جدمل بًاج٘ زُغة ؤو ؾامت ؤو ملىزت

مت ًجب ؤن ٩ًىن  وحٗبر بال٣غب مً اإلاُاه ؤلا٢لُمُت، ل٣ُام ال٣هض الجىاجي في هظه الجٍغ

٣حن اهه ًدمل مىاص ؾامت و ملىزت حك٩ل زُغا ، خُض ًيخٟي  عبان الؿُٟىت ٖلى ٖلم ٍو

ال٣هض الجىاجي بطا اٖخ٣ض ؤن ٞٗله و٢٘ ٖلى مىاص ؤزغي ٚحر ملىزت، وفي هظه الخالت هىا٥ 

غ ٨ٞغة الٗلم بم٩اهُت الضٞ٘ بال جهل بمىيٕى الخ٤ اإلاٗخضي ٖلُه، لهظا مً الًغوعي جٍُى

ض البِئت.  1في ظغاثم جلٍى

مت ٣٦اٖضة الٗامت ب٣ُام ال٣هض ا لجىاجي وطل٪ بمجغص جىاٞغ ؤلاعاصة جخد٤٣ الجٍغ

ون الىٓغ بلى الباٖض، و هظا هٓغا لل٣ُام بٗمل ٚحر قغعي مما ٌؿخىظب حؿلُِ ال٣ٗىبت ص

ٌ ألاخُان ٌكتٍر اإلاكٕغ في ظغاثم ثغي ؤلاعاصة ًٖ الباٖض، ل٨ً في بٗلٟهل اإلاكٕغ الجؼا

 2البِئت ؤن ٩ًىن اعج٩ابها لٛاًت مُٗىت، ؤي ٩ًىن الضاٞ٘ ٞحها باٖض زام.

ٖلى اهه: لجتها اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث و مٗا 19-01مً ٢اهىن ع٢م  63اإلااصة جىو 

بلى غامت مالُت مً زمؿماثت ؤل٠ صًىاع ؾىىاث و بٛ 3ؤقهغ بلى  8"ٌٗا٢ب بالخبـ مً 

إلاٗالجت  حؿٗماثت ؤل٠ صًىاع ؤو بةخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ، ٧ل مً اؾخٛل ميكاة

اإلاكٕغ لم مً زال٫ هظه اإلااصة ًدبحن لىا ؤن و  3الىٟاًاث صون الخ٣ُض بإخ٩ام هظا ال٣اهىن"،

مت صون جغزُو ٞدؿب، وب ب٣هض اإلايكاة  هما اقتٍر ؤن ٩ًىن ب٢امت٨ًخٟي ل٣ُام الجٍغ

 مٗالجت الىٟاًاث.

 
                                                           

ىت جىوس ي : اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، مـ  1  .49و 48نبًر

ىت جىوس ي : اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2  .52ـ نبًر

 مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث و ومغا٢بتها وبػالتها. 63ـ اإلااصة  3
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 :في حسائم الاعخداء على البِئت الخؼأ غير العمدي –1

في ظغاثم ٚحر ٖمضًت، و ٌٗٝغ ٖلى  ؤي هى الىظه الشاوي للغ٦ً اإلاٗىىي الظي ٌكتٍر

ضون بعاصة جد٤ُ٣ الىدُجت الىاقئت ؤهه: "اههغاٝ بعاصة الٟاٖل بلى الؿلى٥ الخُغ في طاجه ب

شلما هى مٗغوٝ ٖلى مؿخىي الجغاثم هظا الخُإ بٟٗل ؾلبي ؤو اًجابي مٖىه"، ٦ما ٣ً٘ 

خُض هجض ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي هو ٖلى نىع الخُإ ٚحر ٖمضي في اإلااصة  1الٗمضًت.

ىهخه ؤو ٖضم اخخُاَه ؤو والتي ههذ ٖلى: "٧ل مً ٢خل زُإ ؤو حؿبب ف 288 ي طل٪ بٖغ

ا٢ب بالخبـ مً ؾخت ؤقهغ بلى زالر هٓمت ٌٖٗضم اهدباهه ؤو بهماله ؤو ٖضم مغاٖاجه ألا 

 2صًىاع". 20.000بلى  1.000ؾىىاث و بٛغامت مً 

  ـ صىز الخؼأ غير العمدي في حسائم الاعخداء على البِئت 2

خضاء ٖلى البِئت بلى ما ًلي:  جى٣ؿم نىع الخُإ ٚحر الٗمضي في ظغاثم الٖا

ىهت ؤو ٖضم الاختراؽ ؤو ؤلاهما٫. الصىزة ألاولى:  الخُإ الىاجج ًٖ الٖغ

ىهت ؾىء ج٣ضًغ ألامىع، خُض ج٩ىن ب٣ُام شخو بؿلى٥ ًىُىي ٖلى  ٣ًهض بالٖغ

ضم ج٣ضًغ الٗىا٢ب.  ىهت ؤمشلت وم٠الخٟت ٖو  والىٟاًاث اإلاىاص اإلاجا٫ البُئي جضاو٫  في الٖغ

ت الجهت جغزُو مً بضون  الخُغة  ؤما ٖضم الاختراؽ ٞهى ٖضم الاخخُاٍ ؤزىاء ٢ُام ؤلاصاٍع

ي مغخلت ما، بال ؤن جد٤٣ الىدُجت شخو بؿلى٥ مٗحن، ول٨ىه ٌٗخ٣ض اهه ؾِخٟاصاه ف

 ؤلاظغامُت.

غاى ٦ُمُاثُت مىاص ؤو مبُضاث اؾخسضام و بغف ٣ًىم مًمشا٫ طل٪   صون  ػعاُٖت أٚل

ضم الاهدباه هى  البُئُت الخىُٟظًت اللىاثذ جدضصها التي والًىابِ الكغوٍ مغاٖاة وؤلاهما٫ ٖو

.ً  ٖضم ٢ُام شخو باالخخُاَاث ال٨ُٟلت بمى٘ الًغع باليؿبت لآلزٍغ

                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م مً  1  .58بلى  56، نبًر

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث. 288، اإلااصة  2
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 الخُإ الىاجج ًٖ ٖضم مغاٖاة الجاوي لل٣ىاهحن و اللىاثذ. لصىزة الثاهُت:ا

اثذ، وحٗخبر في خض طاتها هظه الهىعة ٩ًىن ٞحها الجاوي ٚحر مغاُٖا لل٣ىاهحن واللى          

جاوي ٢ض زال٠ ال٣ىاهحن و اللىاثذ اثُت ختى وبن ٧ان الصخو الؼ مىظبت للمؿاولُت الج

٤ الخُإ ؤو ؤلاهما٫.   بهىعة ٖمضًت ؤو بٍُغ

الصخُت،  ألاهٓمت و الٗام ألامً جٟغيها ٢ىاهحن التي الالتزاماث مسالٟت مشا٫ طل٪

 للىٟاًاث  الخانت الخاثؼ اإلاىخج جلؼم والتي 01 /19 ال٣اهىن  مً 21 اإلااصة هجض ومشا٫ طل٪

ذ الخُغة  ٌٗا٢ب واإلاسال٠ لظل٪ بها، اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ب٩ل بالبِئت اإلا٩ل٠ للىػٍغ بالخهٍغ

 .الٗىص خالت جًا٠ٖ ال٣ٗىبت في و صًىاع ماثت ؤل٠ ؤل٠ بلى  زمؿحن بحن جتراوح مالُت بٛغامت

 اإلاخٗل٤ بدماًت  03/ 10 ع٢م ال٣اهىن  مً 102 اإلااصة ال٣اهىن و هٟـ مً 60 اإلااصة

 . في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامتالبِئت

 املبدث الثاوي: املظؤولُت الجصائُت عً حسائم البِئت.

 

 بطا ختى ٖىه، الامخىإ ؤو به ال٣ُام حٗهض بما شخو " التزام هي الٗام بمٟهىمها اإلاؿاولُت     

 وحٗٝغ ،1 "الى٩ىر هظا هخاثج بخدمل ٖىضها ه٩ىزه ُٞلتزم ًٖ للمؿاءلت حٗغى بخٗهضه ؤزل

 ٞةن زمتومً  ؤلاظغامي، ٞٗله هخاثج بخدمل الصخو التزام "بإجها  ٖمىما اثُتؼ الج اإلاؿاولُت

مت ؤع٧ان مً ع٦ً لِؿذ الجؼاثُت اإلاؿاولُت  وبمٗجى 2،ال٣اهىهُت هدُجتها و ؤزغها هي بهما و الجٍغ

 اإلاجغم للٟٗل ٦جؼاءال٣اهىن  ٖلیه یىو الظي لؤلزغ بالخًٕى الجغیمت التزام مغج٨ب هى ؤزغ

یت الكغوٍ جىاٞغ یجب للمؿاولیت الخًٕى و٢بل لل٣ٗاب، الخًٕى وهى  اإلاىيٖى

مت، واإلاٗىىي  اإلااصي الغ٦ً جد٤٣ ؤي لل٣ٗاب، للخًٕى الالػمت والصخهیت ٣هض 3للجٍغ  ٍو

 ٌٗض لظا ،البِئت ؾالمت ًمـ مً ل٩ل ٢اهىها اإلا٣غعة ال٣ٗىبت جدمل البِئت مؿاثل في باإلاؿاولُت
                                                           

   1 م ، 2016 - لبىان، الخ٣ى٢ُت، الخلبي ميكىعاث الالوي، الجؼء الجىاثُت، اإلاؿاولُت الجىاجي ن ال٣اهى  :الٗىجي مهُٟى - 1

 .237ؤخؿً بىؾ٣ُٗت: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 2

 149 م ، 1988 ال٣اهغة، الٗغبیت، الجهًت صاع الجىاجي، ؤلازم بال٫: ٖىى ؤخمض - 3
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ض في ؾاهم مٗىىي  ؤو َبُعي شخو ٧ل كٕغ اإلاو  1،البُئي اإلاؿاؽ لجغم مغج٨با البِئت جلٍى

ض البِئتؼاالجاػصواظُت اإلاؿاءلت بٖخمض  الجؼاثغي   ثُت، ؤي ٢ض ٩ًىن اإلاؿاو٫ ًٖ ظغاثم جلٍى

ا، وهظا ما  هىن مً ٢ا 2م٨غع ٣ٞغة  51ٌؿخيخج مً هو اإلااصة شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى

ءلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت للصخو اإلاٗىىي ال جمى٘ مؿاال٣ٗىباث والتي ههذ ٖلى: "ؤن 

٪ في هٟـ ألاٞٗا٫"،الصخو الُبُعي ٦ٟاٖل ؤنلي ؤو  مً  ٣ٞ3غة  92وهو اإلااصة  2قٍغ

ا، اإلاخٗل٤ بدماًت  03/10ل٣اهىن ع٢م ا البِئت: "ٖىضما ٩ًىن اإلاال٪ ؤو اإلاؿخٛل شخها مٗىٍى

ً ال٣ٟغجحن ؤٖاله ٖلى ٖاج٤ الصخو ؤو ألاشخام مىهىم ٖلحها في جل٣ى اإلاؿاولُت اإلا

 ً ُحن ؤو اإلاؿحًر الٟٗلُحن الظًً ًخىلىن ؤلاؾغاٝ ؤو ؤلاصاعة، ؤو ٧ل شخو اإلامشلحن الكٖغ

هم ".  3ؤزغ مٟىى مً َٞغ

)اإلاُلب  ًٖ الجغاثم البُئُت لظا هخُغ١  بلى اإلاؿاولُت الجؼاثُت للصخو الُبُعي

 .)اإلاُلب الشاوي(، زم بلى مؿاولُت الصخو اإلاٗىىي  ألاو٫(

 ٌ  عً الجسائم البُئُت للصخص الؼبُعي : املظؤولُت الجصائُت املؼلب ألاو

 اإلاجغم للٟٗل ال٣اهىن ٦جؼاء ٖلیه یىو الظي لؤلزغ بالخًٕى الجغیمت مغج٨ب التزام

یتالكغوٍ  جىاٞغ یجب للمؿاولُت الخًٕى و٢بل لل٣ٗاب، وهى الخًٕى  اإلاىيٖى

 اإلاباصت ومً 4،  لها واإلاٗىىي  اإلااصي الغ٦ً جد٤٣ ؤي لل٣ٗاب، للخًٕى والصخهیت الالػمت

 التي الجغیمت ٖلى بال  الصخو یٗا٢ب ٞال الصخهیت، هي اثیتؼ الج اإلاؿاولُت ٖلیه ج٣ىم التي

٪، ٞحها ٦مؿاهم ؤو ؤنلي ٦ٟاٖل اعج٨بها  وبغوػ ال٣اهىوي الىٓام جُىع  ٞةن طل٪ وم٘  ٦5كٍغ

بتؼ الج اإلاؿاولُت مُضان في ظضًضة مُُٗاث حر في اثُت، والٚغ  يض للمهالر ٞٗالت خماًت جٞى

 ؤلا٢خهاصًت اإلاكغوٖاث بَاع في الظي ًغج٨ب زانت وبهٟت الخُحر، ؤلاظغام نىع  بٌٗ
                                                           

1 - Van Remoortere (F.): La responsabilité pénale des personnes morales en droit de l'environnement        , Rev. de dr. pén. 

crimin., Avril 1991, N. 4, p.80.   

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث. 2م٨غع ٣ٞغة  51ـ اإلااصة  2

 اإلاؿخضامت. مً ٢اهىن خماًت البِئت والخىمُت ٣ٞ3غة  92ـ اإلااصة  3

 149 م اإلاغظ٘ الؿاب٤، بال٫: ٖىى ؤخمض - 4

5 - Panti Juan (M), Droit penale general, Paris, Librairie acolom, 2004, P 120. 
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 وشخهُت اإلاؿاولُت مبضؤ شخهُت ٖلى الخغوط بلى الخاظت صٖذ الهىاُٖت، واإلااؾؿاث

مت، الٟاٖلحن هم الىا٢٘ في ٩ًىهىا لم ؤشخام ب٣ٗاب وطل٪ ال٣ٗىبت،  ًم٨ً وال اإلااصًحن للجٍغ

 ًٖ اثُتؼ اإلاؿاولُت الج ٨ٞغة ْهغث هىا ومً ال٣اهىوي، بمٗىاه ؤلاقترا٥ تهم بلحهم ًىظه ؤن

 ال٣اهىهیت ؤلاق٩الیاث مً ظملت جشحر اإلاباصت هظه ٞان الٗملیت الىاخیت ومً 1الٛحر، ٞٗل

 في الكغی٪ ؤو ألانلي الٟاٖل و٦ظا ؤلاظغامي، الؿلى٥ ؤو الصخص ي الٟٗل جدضیض زهىنا في

 وؤؾباب مهاصعها حٗضص هدیجت الخانت الُبیٗت طاث البیئت ظغاثم في زهىنا خض طاجه،

ها، ألجها  في الهىاء جلىیض ظغیمت طل٪ ومشا٫ البٌٗ بًٗها م٘ ألاٞٗا٫ جخضازل ٢ض و٢ٖى

 ی٩ىن  و٢ض الخجاعیت ؤو الهىاٖیت اإلايكأث ؤو اإلاهاو٘ مهضعها ی٩ىن  ٢ض مى٣ُت مٗیىت

 ال٨هغومجزلیت الخ٨یی٠ وألاظهؼة ؤو الخبریض ؤظهؼة مهضعها ی٩ىن  و٢ض الى٣ل مهضعها وؾاثل

 .والخانت الٗامت اإلاباوي في الخضیشت اإلاؿخٗملت

لُه ول٩ي یخم          الٗىانغ جىاٞغ مً البض بیئیت لجغیمت اعج٩ابه ًٖ الجاوي مؿاءلت ٖو

 الخالیت:

ؤو  َبیعي شخو ٧ان ؾىاء اإلاؿاو٫ الصخو جدضیض ویٗجي :له الجغیمت بؾىاص -

 بالصخو ألامغ حٗل٤ بطا زهىنا الهٗىباث مً الٗضیض جُغح اإلاؿالت وهظه مٗىىي،

 بسضمت ٖامت ج٣ىم ؤو للضولت، جابٗت اإلايكاث ؤو اإلااؾؿاث جل٪ ٧اهذ بطا وزهىنا اإلاٗىىي،

 .بها وجًغ بالبیئت جمـ بيكاَاث ال٣یام قاجها ومً

یت ج٩ىن  ٢ض اإلاىاو٘ وهظه :اإلاؿاولیت مىاو٘ مً ماو٘ جىاٞغ ٖضم     -  جخٗل٤ بالٟٗل مىيٖى

 2.ٕواعاصجه بالٟاٖل جخٗل٤ شخهیت ج٩ىن  و٢ض ؤلاظغامي،
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: جددًد الصخص املظؤوٌ في الجسائم البُئُت  الفسع ألاٌو

 ٦ما اإلاكٕغ اوكٛل الجغاثم، مً الىٕى هظا اإلاؿاو٫ ًٖ الُبُعي الصخو لخُٗحن

 ٞةن الظتهاصاث وو٣ٞا بها، ًم٨ً ؤلاؾخٗاهت التي ألاؾالُب جدضًض بكإن وال٣ًاء ال٣ٟه اظتهض

مت ًٖ اإلاؿاو٫ الصخو حُٗحن ض ظٍغ  ؤو ال٣اهىوي ؤلاؾىاص بىاؾُت ًخم ٢ض البِئت، جلٍى

 1ؤلازخهام. في ؤلاهابت ٍَغ٤ ًٖ ؤلاؾىاص ؤو اإلااصي ؤلاؾىاص

1٤  اللىاثذ ؤو ال٣ىاهحن ُٞه جخىلى ؤلاؾىاص ؤؾالُب مً ؤؾلىب ؤلاؾىاص ال٣اهىوي، ـ ًٖ ٍَغ

مت ٦ٟاٖل ما شخو حُٗحن ؤو نٟت الٟاٖل جدضًض  ؼ ظ ٖجها و٫ا مؿ ؤو للجٍغ
ً
 الىٓغ بٌٛ ثُا

ض  ٞٗل وبحن بِىه اإلااصًت  نلخه ًٖ  اعج٩ابه ؤو الٟٗل لهظا اعج٩ابه ٌؿخىي  خُض ،2الخلٍى

لىؾُلت، طل٪ لٗضم وظىص اإلاكٕغ هاصعا وؤن ًلجا بلى هظه ا ل٨ً آزغ، شخو بىاؾُت

مت،ههىم زانت  ض البِئت، التي جدضص شخهُت مغج٨ب الجٍغ بل ٌؿخسضم ؤلٟاّ  بخلٍى

مٖامت جىُب٤ ٖلى   .3ؤي شخو ًدؿبب في بخضار الىدُجت اإلاجغمت بم٣خط ى هو الخجٍغ

ع في  في زهىنا الجاوي شخو لخدضیض اإلاٗیاع بهظا الجؼاثغي  اإلاكٕغ زظؤ :الجصائسي  الدشَس

ل٨ثرة  ألامغ ویغظ٘ مال٨ها، ؤو الؿٟیىت ومكٛل عبان طل٪ ومً البدغیت، ؤو اإلااثیت ظغاثم البیئت

الخٟاّ  اظل مً والاخخیاَاث الخضابحر اجساط اظل مً ٖلحهم ال٣اهىن  یل٣حها التي الالتزاماث

 :03/10 ال٣اهىن مً  57 اإلااصةهظ٦غ  الىهىم جل٪ ؤمشلت ومً الخلىر مً البدغیت البیئت ٖلى

 بال٣غب وحٗبر ملىزت ؤو ؾامت ؤو بًاج٘ زُحرة جدمل ؾٟیىت عبان ٧ل ٖلى یخٗحن  «جىو  التي

 مغ٦به في ی٣٘ مالحي خاصر ٧ل ًٖ ؤن یبلٜ صازلها ؤو الجؼاثغي  لل٣ًاء الخايٗت اإلایاه مً

ىیت والؿىاخل واإلایاه الىؾِ البدغي  بٞؿاص ؤو بخلىیض حهضص ؤن قإهه ومً   ...».الَى

مً  شخىت جدمل ؾٟیىت مال٪ ٧ل ی٩ىن  « ال٣اهىن  هٟـ مً 58 اإلااصة ههذ

ًٖ  مؿاوال الؿٟیىت هظه مً مدغو٢اث نب ؤو حؿغب ًٖ هخج جلىیض في حؿبب اإلادغو٢اث
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٤ الخلىر مً الىاظمت ألايغاع خى٫  الضولیت الاجٟا٢یت بمىظب اإلادضصة وال٣یىص الكغوٍ ٞو

 ».اإلادغو٢اث بىاؾُت الخلىر ًٖ الىاظمت ألايغاع ًٖ اإلاترجبت اإلاؿاولیت

 ؤلاظغاميالٟٗل  نغیدت وبُغی٣ت اؾىض اإلاكٕغ الجؼاثغي  ؤن الىهىم هظه مً یالخٔ

ا٢ب مال٨ها ؤو الؿٟیىت ٦غبان مسُئا اٖخبره الظي للصخو  اإلااصة فيالؿلى٧اث  هظه ٖلى ٖو

 اإلال٣اة جىٟیظ الالتزاماث یؿخُیٗىن  ألاشخام هاالء الن وطل٪ البیئت، خمایت ٢اهىن  مً 98

 زال٫ ومً البیئت البدغیت، الخلىر إلاى٘ والاخخیاَاث الخضابحر ٧ل اجساط اظل مً ٖاج٣هم ٖلى

حره الخضابحر هظه مسالٟت مً لضحهم الٗاملحن مى٘  .ال٣اهىن  یخُلبه مما ٚو

 ٖاثمت آلیت وؤي الُاثغة ؤو الؿٟیىت ومؿخٛل مال٪مً هٟـ ال٣اهىن  92 اإلااصة ٖا٢بذ

 .البدغ في ملىزت إلاىاص جغمیض ؤو ٚمغ ب٩ل البدغیت البیئت جلىر ؤن قاجها مً

٤ ؤلاؾىاص اإلااصي هظه الىؾُلت ٨ٖـ الىؾُلت ألاولى، ـ 2  في اإلاٗیاع هظا ی٣ىمؤو ًٖ ٍَغ

مت، الایجابي والؿلبي اإلا٩ىن  الٟٗل ماصیت للٟاٖل یيؿب ٖىضما اثیتؼ الج اإلاؿاولیت  للجٍغ

  ُٗضٞ
ً
مت ٞاٖال  ؤلالتزام بإصاء ال٣ُام ًٖ ًمخى٘ ؤو لها، اإلااصًت اإلا٩ىهت الٗىانغ ًىٟظ مً للجٍغ

 ٖلُه ًترجب والظي ٚحره م٘ باإلاؿاهمت ؤو بىٟؿه، ال٣اهىوي الىو خضصه ٦ما ٖاج٣ه ٖلى اإلال٣ى

ض  جدضیض في ألاؾلىب هظا الجؼاثغي  اإلاكٕغ اجب٘ و٢ض،  1لل٣ىاهحن واللىاثذ َب٣ا البِئت جلٍى

حر اظل مً وطل٪ البیئت، خمایت مً ههىم الٗضیض في الجاوي شخهیت  مً ٢ضع ؤ٢ص ى جٞى

 :زال٫ مً للبیئت وطل٪ الٟٗالت الجىاثیت الخمایت

 مً اإلا٩ىن للجغیمت، ؤلاظغامي والؿلى٥ لليكاٍ حٗغیٟه ٖىض ومغهت واؾٗت نیٜ اؾخسضام -أ -

خضاء نىع  ٧ل ججغیم اظل  .واإلاؿخدضزت الخالیت البیئت ٖلى الٖا

 :هظ٦غ الجؼاثغي  الدكغی٘ في واإلاغهت الىاؾٗت الىهىم جل٪ ومً ؤمشلت
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 للجى اإلالىزت الاهبٗازاث ج٩ىن  ٖىضما  : «التي جىو البیئت خمایتمً ٢اهىن  46اإلااصة 

 الًغوعیت الخضابحر اجساط ٞحها اإلادؿببحن ٖلى یخٗحن ألامال٥ ؤو والبیئت لؤلشخام تهضیضا حك٩ل

 اليكاٍ في جىؾ٘ اثغي ؼ الج اإلاكٕغ ؤن هالخٔ الىو هظا زال٫ ٞمً ».وج٣لیهها إلػالتها

ها ٧ان مهما الٛاػاث اهبٗازاث في اإلاخمشل ؤلاظغامي  جد٣ی٤ بلى جاصي ؤن بكٍغ ومهضعها، هٖى

 .الهىاثیتبالبیئت  بيغاع

 جغ٥ ؤو بٞغاٙ ؤو عمي ٧ل ٖلى حٗا٢ب التي البیئت خمایتمً ٢اهىن  100 اإلااصة و٦ظل٪

یت ؤو اإلایاه الؿُدیت في حؿغب  مىاص ؤو إلااصة الجؼاثغي، لل٣ًاء الخايٗت اإلایاه في ؤو الجٞى

 طل٪ یاصي ؤو الخیىان ؤو الىباث ؤو باإلوؿان ما٢خا ولى بيغاع في جٟاٖلها مٟٗىلها ؤو یدؿبب

 .الؿباخت ج٣لیو اؾخٗما٫ مىا٤َ بلى

ٕواهما  اإلاىاص، هٕى ؤو َبیٗت یدضص لم الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن الىو زال٫ مً ٞىالخٔ

 .بةخضي ٖىانغها جمـ ؤو ٖامت بهٟت بالبیئت يغع  جد٤٣ ؤن قاجها مً التي اإلاىاص ٧ل قمل

 .جبٗیت ؤو ؤنلیت ٧اهذ ؾىاء البیئت ظغاثم في اثیتؼ الج اإلاؿاهمت مٟهىم في الخىؾ٘  -ب-

٣ا ٞاإلاؿاهمت  جبٗیت، ؤو ؤنلیت ج٩ىن  ٢ض ثیتاؼ الج اإلاؿاهمت ٞان الٗامت لل٣ىاٖض ٞو

ٞخ٣خهغ  الخبٗیت اإلاؿاهمت ؤما الجغیمت، ج٩ىیً في الٟاٖلىن  یخٗضص ٖىضما ج٩ىن  ألانلیت

 یهل ؤن صون  الجغیمت اعج٩اب في اإلاؿاٖضة ؤو الاجٟا١ ؤو الخدغیٌ ٖلى الصخو مؿاهمت

 1اإلااصي، ع٦جها في یضزل ٖمل بجیان بلى طل٪

 اثیت،ؼ الج اإلاؿاهمت مٟهىم في الخىؾ٘ ٖلى ٢لیلت ههىم في ولى الجؼاثغي  اإلاكٕغ هو

غى حٗؼیؼ اظل مً وطل٪  .للبیئت الٟٗالت اثیتؼ الج الخمایت مً مؼیض ٞو

 بال٣ٗىباث ؤلازال٫ صون   : «ؤهه  ٖلى البیئت خمایت ٢اهىن  مً 02 ال٣ٟغة 92 اإلااصة ذهه

 ؤو الُاثغة ٢اثض ؤو الؿٟیىت لغبان ٦خابیا ؤمغا اإلاؿخٛل ؤو اإلاال٪ هظا یِٗ لم بطا ...والىهىم
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 هظا ألخ٩ام لالمخشا٫ الٗاثمت ال٣اٖضة ؤو آلالیت مً الٛمغ ٖملیاث ٖلى اإلاكٝغ الصخو

 ...».البدغ بدمایت اإلاخٗل٣ت ال٣اهىن 

 نٟت بيٟاء جم وبمىظبه مىؾٗا مٟهىما جبجى اإلاكٕغ ؤن هالخٔ الىو زال٫ ومً

 . الاجٟا١ ؤو اإلاؿاٖضة ون٠ مؿاهمخه ٖلي یهض١ لم ولى ختى ٞحها مؿاهم ؤي ٖلى الكغی٪

ت ؤلاهابت في 3 ٤ ؤلاؾىاص ؤلاجٟاقي ؤو ما ٌٗٝغ بىٍٓغ  الازخهام.ـ وبما ًٖ ٍَغ

ناخب  ًخىلى ؤن الازخهام فى باإلهابت ٌؿمى ما ؤو الاجٟاقى ؤلاؾىاص ؤؾلىب ٌٗجى

الالتزاماث  جىُٟظ ًٖ ٦مؿئى٫  وحُِٗىه لضًه الٗاملحن ؤخض ازخُاع اإلااؾؿت مضًغ ؤو اإلايكإة

 بمىاؾبت جغج٨ب التى اإلاسالٟاث ٧اٞت ًٖ اثُتؼ الج ولُتا اإلاؿ ًخدمل زم ومً ٖلحها، اإلاىهىم

 1اإلااؾؿت. ؤو اإلايكإة جماعؾها التى ألاوكُت

ٌ ٌك٩ل ؤو  اإلايكإة حؿُحر ألظل مجها مٟغ ال وؾُلت آزغ لصخو الهالخُاث جٍٟى

 ٞبم٣ابل لظل٪، اإلاؿخسضمت وآلاالث ؤلاهخاط ؾلؿلت هدُجت ؤلاهابت ٍَغ٤ ًٖ اإلااؾؿت

 بنضاع ٖلى ال٣ضعة ؤو ماصًت، ٧اهذ ؾىاء بلُه اإلاىِب ؤو للمٟىى التي جمىذ الامخُاػاث

 ٞهاخب الامخُاػاث، هظه جبٗاث جدمل مً اإلا٣ابل في بض ال بال ؤهه ٧اإلاىِب وألاوامغ ال٣غاعاث

 ٞةهه نالخُاجه مً مجمىٖت ًٟىيه شخو ٣ًىم بازخُاع ٖىضما اإلااؾؿت مضًغ ؤو اإلايكإة

 جماعؾها التي ألاوكُت بؿبب ؤو ؤزىاء التي جغج٨ب اإلاسالٟاث ٧اٞت ًٖ مؿاوال ٦ظل٪ ًجٗله

 اإلاؿاولُت هىا جيخ٣ل زم ومً التي ٞىيها، الهالخُاث يمً جضزل والتي واإلااؾؿت اإلايكإة

 اإلااؾؿت، وحؿُحر بصاعة بلُه نالخُاث اهخ٣لذ ألازحر هظا ؤن ماصام اإلاٟىى بلى اإلاؿحر مً

ض ظغاثم ًٖ اثُتؼ الج اإلاؿاولُت وجدمُله  2اعج٨بذ. التي الخلٍى

ض بحن ما ازخل٠ ٢ض ال٣ٟه ؤن ٚحر  لخُٗحن ٧ىؾُلت ؤلاهابت ألؾلىب ومٗاعى مٍا

مت اعج٩اب ًٖ اإلاؿاو٫ الُبُعي الصخو ض ظٍغ  ؤن الؿُا١ هظا في واإلاالخٔ البِئت، جلٍى
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 مىه ٖلى  3ال٣ٟغة  92في اإلااصة  03/10ع٢م  في ؤلاؾىاص مً الىٕى بهظا ؤزظ الجؼاثغي  اإلاكٕغ

ا شخها اإلاؿخٛل ؤو اإلاال٪ ٩ًىن  :" ٖىضما ؤهه  في ٖلحها اإلاىهىم اإلاؿاولُت جل٣ى مٗىٍى

ُحن اإلامشلحن مً ؤشخام ؤو الصخو ٖاج٤ ٖلى ؤٖاله ال٣ٟغجحن  الٟٗلُحن اإلاؿحًرً ؤو الكٖغ

هم مً مٟىى آزغ شخو ٧ل ؤو ؤلاصاعة ؤو ؤلاقغاٝ ًخىلىن  الظًً  ." َٞغ

٣ت جبجى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن هالخٔ الىو زال٫ مً  مً ؤلازخهام في ؤلاهابت ٍَغ

 الغ٢ابت بةظغاءاث لل٣ُام اإلاهى٘ ؤو اإلاكغوٕ مضًغ ؤو عثِـ ًٟىيه شخو ٧ل مٗا٢بت زال٫

 1.الخىُٓمُت والىهىم اللىاثذ اخترام وظىب م٘

ٌ ؤن ٚحر  :اخترامها مً البض يىابِ الازخهام لخٍٟى

 .مىٟغصا واخض شخو َٝغ مً حؿُحرها ًخٗظع بدُض ٦بحرة اإلااؾؿت ج٩ىن  ؤن ًجب -

ٌ ًهضع ؤن ًجب - ٩ىن  اإلاؿحر مً الخٍٟى ًا ٩ًىن  ال بدُض ومدضصا، ص٣ُ٢ا ٍو  جٍٟى

 .قامال

غ ؤن ًجب - ى في جخٞى  اخترام ٖلى والؿهغ ؤلاصاعة جسىله و٢اهىهُت ج٣ىُت ماهالث اإلاٟىَّ

 .الخىُٓماث

ٌ ًخم ال ؤن ًجب -  لهٗىبت ؾُاصي هظا ألن ؤشخام لٗضة الهالخُاث هٟـ جٍٟى

 .اإلاؿاو٫ جدضًض

ٌ بن - ه زبذ بطا مخابٗخه ًم٨ً اإلاؿاولُت،بل مً ٧لُت اإلاؿحر ٌٟٗي ال الخٍٟى في  يلٖى

مت  2البُئُت. الجٍغ
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 تُالبیئ جسائمال في الغير فعل عً ائیتص الج املظؤولیتالفسع الثاوي: 

 یخدمل ؤن یم٨ً اؾخصىاء ؤهه بال ال٣ٗىبت، شخهیت مبضؤ ٖلى اثیتؼ الج اإلاؿاولیت ج٣ىم

 وهظه الجغیمت لهظه الخانت للُبیٗت هٓغا وطل٪ البیئت، ظغاثم في اإلاؿاولیت هظه الٛحر

حن اإلاؿحریً مً جخُلب ل٩ىجها ججغیمها، مً والٛایت اإلاهلخت  والخظع الخیُت جىخي واإلاكٞغ

ضم ما٫ ججاهل ٖو  .ٖلحها یكٝغ التي ألٖا

الخلىر  مجا٫ فى زانت بهٟت الٛحر ٞٗل ًٖ اثُتؼ الج ولُتا اإلاؿ ب٢غاع ؤهمُت وجبرػ

حر بَاع وفى يالبُئ   البُئُت، للٗىانغ ٞٗالت اثُتؼ ظ خماًت جٞى
ً
ض  ظغاثم ٚالبُت ألن هٓغا جلٍى

اإلاسخلٟت  ألوكُتها الا٢خهاصًت واإلااؾؿاث الهىاُٖت اإلايكأث مماعؾت بمىاؾبت جيكإ البِئت

 جٟغى ٖلحهم ٦ما بجباٖها، ٖجها ولحنا اإلاؿ ٖلى جٟغى الثدُت ؤو ٢اهىهُت ؤخ٩ام جىٓمها التى

 هظه مسالٟت ًٖ  ٌؿإلىا خُض اإلاىٓمت، لؤلخ٩ام الٗاملحن جىُٟظ ٖلى وؤلاقغاٝ الغ٢ابت واظب

 1لضحهم. الٗاملحن ؤخض بٟٗل اإلاسالٟت اعج٩اب جم ولى ألاخ٩ام

 بمؿاولیت الٟغوؿیت الى٣ٌ مد٨مت ٢ًذ خیض ٞغوؿا، في ال٣ًاء بلیه طهب ما هظا

 في ٖماله بهما٫ هدیجت البدغ میاه جلىیض ظغیمت ًٖ الكغ٧اث إلخضي ؤلاصاعة مجلـ عثیـ

م اإلالىزت، اإلایاه بمسغط الٗىایت  هدیجت وؤصاهخه اإلاتهم، ٚیاب في جمذ الىا٢ٗت هظه ؤن مً بالٚغ

ضم الغ٢ابت في بهماله  بؿبب الخلىر خضور صون  للخیلىلت الالػمت الخضابحر باجساط ٢یامه ٖو

 باعج٩ابه مهى٘ مضیغ بمؿاولیت الٟغوؿیت الى٣و مد٨مت ٢ًذ ٦ما ماؾؿخه، وكاٍ

 باإلياٞتاإلادمیت  الخیىاهاث بجمی٘ ألايغاع في حؿبب مما َبیٗیت، مدمیت میاه جلىیض ظغیمت

 ٖلى الىخیض اإلاؿاو٫ باٖخباعه اإلاهى٘ مضیغ بمؿاولیت اإلاد٨مت وؤ٢غث ألاؾما٥، بلى مىث

غ١  هٓم جىٓیم وجىٟیظ  اإلاضیغ ازخیاع ؾىء ٖلى الاتهام ؤؾـ و٢ض اإلاهى٘، في الٗمل ؾحر َو

 ٢لو ٧ىهه ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً الىٟایاث مً الخسلو بٗملیاث ال٣اثم الٟغی٤ إلاؿاو٫
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غ لم ؤهه ٦ما الؿىىیت ؤلاظاػث ؤو٢اث وفي الٗمل ؾاٖاث  هظه مً للخسلو الالػمت اإلاٗضاث یٞى

 1الخلىر. خهى٫  صون  الىٟایاث

 اعج٩اب ظغاثم فى الٛحر ٞٗل ًٖ اثُتؼ الج ولُتا اإلاؿ ب٢غاع فى الخىؾ٘ ؤهمُت فى ظضا٫ وال

ض  فى: ٨ًمً طل٪ ًبرع ما ولٗل البِئت، جلٍى

 مً والظي ولُتا اإلاؿ مً الىٕى هظا مشل البُئُت بة٢غاع الؿُاؾت ؤهضاٝ جد٤ُ٣ اعجباٍ -

 ولُتا ٢اٖضة اإلاؿ فى بالخىؾ٘ ًخإحى ما البُئُت، وهى ال٣ىاهحن جىُٟظ يمان قإهه

 ؼ ظ ولحنا اإلاؿ ألاشخام صاثغة جىؾُ٘ زال٫ مً مسالٟتها ًٖ اثُتؼ الج
ً
ًٖ طل٪  اثُا

ت و الُبُُٗت ألاشخام حكمل بدُض الٛحر، وهم مؿحري اإلااؾؿاث زانت  و اإلاٗىٍى

ضم ٢ُامهم بالىاظباث التي جملحها وؤن ٖضصا ٦بحرا مً ظغاثم الخلىر ًخم بؿبب ٖ

 ًٖ  2ٖلحهم ال٣ىاهحن البُئُت،
ً
م هُا١ احؿإ ًٞال  البُئى، الخلىر مجا٫ فى الخجٍغ

ض ًٖ الىاظمت آلازاع ظؿامت و٦ظا  جلخ٤ الٗاصیت الجغاثم ٧اهذ البِئت، ٞةطا ظغاثم جلٍى

 ؤلاوؿاهیت وتهضص ٧له بالٗالم جلخ٤ الًغع  البیئت ظغاثم ٞةن واإلاجخم٘، باألٞغاص الًغع 

 مً وجإزحرا زُىعة ؤقض البیئيالخلىر  ؤنبذ ول٣ض ووظىصها، ب٣ائها ؤؾـ وفي بإؾغها

 ي٠ٗ له و وجهبذ ضخیت البكغیت لحهضص ال٩اعزت حجم جؼاًض ولظل٪ آزغ ش يء ؤي

ت، لٗضم لؤلشخام باليؿبت زانت البِئت ظغاثم في اإلاٗىىي  الغ٦ً  بعاصة جىاٞغ اإلاٗىٍى

لیه ٣ٖابه، یم٨ً ٞال وبالخالي له مت ٞةن ٖو  اإلاٗىىي  الصخو ؤًٖاء ًغج٨بها التي الجٍغ

٣ٖىباتها،  ًخدمل الظي وخضه شخهُا وهى اعج٨بها إلاً بال حؿىض ؤن ًم٨ً ال

 و٢ٕى بمجغص اإلاٗىىي  الصخو مؿاولُت جإؾِـ ؤي الخُإ ؤؾاؽ ٖلى واإلاؿاولُت

 .٢اهىها اإلادٓىع  الخُإ في ؤخض ؤًٖاثه
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  : في الجسائم البُئُت الغير  فعل عً ائُتص الج املظؤولُت شسوغأوال: 

مت ازجياب- مت مً ٢بل الٛحر، : ٌٗض الخىُٟظ اإلاا الخابع بىاطؼتالبُئُت   الجٍس صي للجٍغ

مت اإلاغج٨بت  اإلاىيىعي للمؿاولُت الجؼاثُت ًٖ ٞٗل الٛحر، لظل٪ بطا ٧اهذألاؾاؽ  الجٍغ

ت الهىاُٖت ٖلى ؤؾاؽ بهماله الخاب٘ ٚحر ٖمضًت، ًم٨ً مؿاءلت عثِـ اإلااؾؿمً َٝغ 

ىاهحن البُئُت للخُلىلت صون و٢ٕى ب مغاٖاة ؤخ٩ام ال٣الغ٢ابت اإلال٣ى ٖلى ٖاج٣ه، وواظواظب 

مت ٖمضًت ؤو ٚحر ٖمض ًت ٞةن اإلاؿاولُت الجؼاثُت لغثِـ الخلىر، وؾىاء ٧اهذ الجٍغ

ا ، بط مً الجاثؼ مخابٗتهما مٗا، اإلااؾؿت ال جمى٘ ب٢امت مؿاولُت الخاب٘ بهٟخه ٞاٖال ماصً

 1زانت في خالت اعج٩ابهما ألزُاء مسخلٟت.

 والىدیجت وؾلى٥ الخاب٘ وبحن :املخبىع خؼأ و الخابع بين طلىن  الظببُت العالكت وشىء -

اعج٨ب  ٢ض اإلاخبٕى ی٩ىن  ؤن الٛحر، ٞٗل ًٖ اثیتؼ الج اإلاؿاولیت او٣ٗاص قغوٍ مً :ؤلاظغامُت

 الخاب٘، ظاهب مً ال٣اهىهیت ال٣ىاٖض راماخت ٖضم ؤو بهما٫ مً هاجج وی٩ىن  بىٟؿه، الخُإ

 بزباجه. ٖبئ الٗامت الىیابت جخدمل وال مٟتريا ی٩ىن  الخُإ وهظا

 جابٗیه ؤٖما٫ ًٖ اإلاخبٕى مؿاولیت جى٣ٗض ال : آخس لصخص طلؼاجه في املخبىع إهابت عدم -

 ما وهظا وجابٗیه، ٖماله ٖلى وؤلاقغاٝ الغ٢ابت بىاظب ال٣یام في ٚحره ؤهاب ٢ض اإلاخبٕى ٧ان بطا

 ؤُٖذ ٦ما اإلاؿاولیت، ومىاو٘ ؤؾباب مً بؿبب ؤلاهابت بىٓغیت الٟغوس ي ال٣ًاء به ؤزظ

 اإلااؾؿاث مضیغي  ؾلُاث وجٟىیٌ لخى٦یل ٦بحرة ؤهمیت الٟغوؿیت الى٣ٌ مد٨مت

 .الهىاٖیت

 مً بخٟىیٌ ٖمله بإصاء ٢ام ٢ض الٗامل ؤن اٞتراى ٖلى اثیتؼ الج اإلاؿاولیت جتر٦ؼ

یٟیا مىه ؤٖلى ؾلُاث یٟي الهی٩ل بدؿب ْو  اثیتؼ الج اإلاؿاولیت یدضص بك٩ل للميكإة، الْى

 ؤو نغیدت الخٟىیٌ ی٩ىن  ٣ٞض الهىاٖیت، اإلااؾؿت ؤو اإلاهى٘ بصاعة ًٖ اإلاؿاو٫ للمضیغ

اإلااثیت  اإلاىاعص جلىیض ٢ًایا في خغنها ٖىض طل٪ مً ؤبٗض بلى الى٣ٌ مد٨مت يمىیا، وطهبذ
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ٚیابه  ؤزىاء ؤو مىظىصا اإلاضیغ ٧ان ؾىاء الجغیمت ج٣٘ ٣ٞض الخٟىیٌ، هظا ؤهمیت جىيیذ ٖلى

اث٠ هظه بحن ومً اإلاهام، بظاث ی٣ىم هاثبا له ٧ان ؤو  اإلايكاة في اإلاهمت ألاما٦ً خغاؾت الْى

 1الهىاُٖت.

 ي الجصائس  الدشسیع في البیئت حسائم في الغير فعل عً املظؤولیت جؼبیلاثثاهُا: 

  : «... ب٣ىلها  03/10مً ٢اهىن  03/ ال٣ٟغة 92هو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة 

ا جل٣ى اإلاؿاولُت اإلاىهىم  ال٣ٟغجحن في ٖلحها ٖىضما ٩ًىن اإلاال٪ ؤو اإلاؿخٛل شخها مٗىٍى

یحن ؤو اإلامشلحن ألاشخام ؤو الصخو ٖاج٤ ٖلى ؤٖاله  یخىلىن  الظیً الٟٗلیحن اإلاؿحریً الكٖغ

هم مٟىى ؤزغ شخو ٧ل ؤو ؤلاصاعة ؤو ؤلاقغاٝ  ».مً َٞغ

 الٛحر ٞٗل ًٖ اإلاؿاولیت ب٨ٟغة یإزظ اإلاكٕغ الجؼاثغي  ؤن یخإ٦ض الىو هظا زال٫ مً

حن مخابٗت زال٫ مً وهظا البیئت، ظغاثم في ما٫ بةصاعة وال٣اثمحن اإلاكٞغ  ًٖ اإلايكأث وحؿحر ؤلٖا

ها التي ألاٞٗا٫  ٖىانغها، ب٩ل البیئت خمایت ل٣اهىهحن مسالٟت وج٩ىن  وجابٗحهم ٖمالهم ی٣تٞر

 التزام ويمان والغ٢ابت ؤلاقغاٝ واظب ؤصاء في والخغم والجهض الٗىایت ٧ل بظ٫ ٖلحهم ولظل٪

 .الخلىر مً البیئت ٖلى اإلاداٞٓت جًمً التي واللىاثذ ب٣ىاهحن لضحهم الٗما٫

غ ؤن بلى ألازحر في ؤلاقاعة ججضع  الٗامل بٖٟاء بالًغوعة ٌٗجي ال اإلاؿحر مؿاولُت ج٣ٍغ

مت اإلاؿاولُت مً اإلاىٟظ ض، ًٖ ظٍغ لمه  زبذ بطا زهىنا الخلٍى  وحؿهُل ؤعج٩ابهااقترا٦ه ٖو

 في ٖلمُت ٦ٟاءة ُٞه جٟترى ،2مهىٟت ميكإة ل٩ل البِئت مىهب مىضوب اؾخدضار جم ٦ما

٩ا اإلاىضوب ٩ًىن  الخالت الخالت هظه ًخمخ٘ بها اإلاؿحرفي ال ٢ض البِئت مجا٫  اإلاؿاولُت في قٍغ

 البِئت ٖلى زُغ مدخمل وظىص بم٩اهُت مً اإلاؿحر خظع ؤهه ؤزبذ بطا بال اإلاؿحر، م٘ اثُتؼ الج

                                                           

ل، ماؾؿت الا٢خهاصیت، اإلااؾؿت في الجىاثیت اإلاؿاولیت الٗىجي، مهُٟى - 1   وللمؼیض . 587 م ، 1980 بحروث، هٞى

 :ؤهٓغ الٟغوؿیت الى٣ٌ ؤخ٩ام خى٫ 

Crim, 23Avril 1992, N 9182492, Roussel, B C N, P 179. 

Crim,11 Mars 1993 , J.C.P, 1994, P571. 
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ال  ؤهه زهىنا اإلاىضوب، مؿاولُت حؿ٣ِ وبالخالي للخدظًغ، ألازحر ٌؿخجب لم طل٪ وعٚم

ظهب .الدؿُحر في بؿلُت ًخمخ٘  اإلاىٟظ الٗامل مؿاولُت في الخىؾ٘ ٖضم بلى الٟغوس ي ال٣ٟه ٍو

 1.ال٣اهىوي اإلاؿحر ألوامغ والُاج٘ ال٠ًُٗ، اإلاىٟظ الُٝغ ٧ىهه

 ألاشخام ممشلي مؿاءلت ًم٨ً الخام، اإلاٗىىي  الصخو ممشل مؿاولُت ظاهب بلى

ت  البِئت، بدماًت الخانت الخضابحر اجساط ٖضم ًٖ اإلادلي اإلاىخسب مشل مؿاءلت الٗامت، اإلاٗىٍى

 اإلاسالٟاث ًٖ اثُاؼ ظ اإلادلي اإلاىخسب واضخت إلاؿاءلت مٗالم اإلا٣اعن  وال٣ًاء ال٣اهىن  ؤ٢غ بط

 خماًت ٢اهىن  وجُب٤ُ ٢ىاٖض جُٟٗل في بالٛت ؤهمُت طاث اإلاؿاءلت هظه وحٗض بالبِئت، اإلااؾت

 بدماًت الخانت والخضزلُت الى٢اثُت الخضابحر جُب٤ُ ًٖ ألاو٫  اإلاؿاو٫ حٗض ؤلاصاعة ألن البِئت،

 .البِئت

 اإلاىخسب مؿاءلت نىع  جخٗضص لظل٪ وجبٗا لها، اإلامىىخت الهالخُاث مسخل٠ زال٫ مً

 اإلااؾـ الصخص ي الخُإ ؤؾاؽ ٖلى ٌؿإ٫ ؤن ًم٨ً بط اإلاسالٟاث البِئت، ًٖ ظىاثُا اإلادلي

 اجساط في الاخخُاٍ ٢ىاٖض ومسالٟت للكغوٍ ال٣اهىهُت، الترازُو إلاُاب٣ت اخترامه ٖضم ٖلى

التي  اإلاغا٤ٞ الٗامت وجىُٟظ حؿُحر ؾىء ًاصي ؤن ًم٨ً ٦ما البِئت، بخِؿحر اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث

اثُت للمىخسب اإلادلي، وؤًًا ًم٨ً ؼ الججغجبِ وكاَاتها بدماًت البِئت بلى اإلاؿاءلت 

 2الخلىر. خىاصر و٢ٕى إلاى٘ الالػمت الخضابحر اجساط ٖضم ًٖ ؿاءلخهم

مت ًٖ الُبُُٗت ألاشخام مؿاولُت ظاهب بلى  مؿاولُت ٢ُام ًم٨ً البِئت الجٍغ

 .اإلاٗىىي  الصخو

 

 

                                                           

 .200، م مضًً آما٫: اإلاغظ٘ الؿاب٤  - 1

 .201ه، ممضًً آما٫: اإلاغظ٘ هٟؿ - 2



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

96 
 

 عً حسائم جلىٍث البِئت ائُت للصخص املعىىي ص : املظؤولُت الجاملؼلب الثاوي 

مبر  10في اإلااعر 15 -04ع٢م  ال٣اهىن  بمىظب ال٣ٗىباث ل٣اهىن  اإلاكٕغ حٗضًل بٗض هٞى

والخمؿحن مىه،  الىاخض اإلااصة في اإلاٗىىٍت وطل٪ ألاشخام مؿاولُت نغاخت ؤ٢غ ، 2004

ت ألاشخاص و الجماعاث املدلُت و الدولت باطخثىاء :ًلي ما ٖلى ههذ والتي  املعىٍى

 جسجىب التي الجسائم عً مظؤوال حصائُا املعىىي  الصخص ًىىن  العام الخاطعت لللاهىن 

 إن ، ذلً على اللاهىن  عىدما ًىص الشسعُين ممثلُه أو أحهصجه مً ػسف لحظابه

 أو اصلي هفاعل الؼبُعي مظاءلت الصخص جمىع ال املعىىي  الجصائُت للصخص املظؤولُت

ً  ".  هفع ألافعاٌ في هشٍس

ت ألاشخام بمؿاولُت ا٢غ اإلاكٕغ ؤن اإلااصة زال٫ هظه مً ًخطر ال جسً٘  التي اإلاٗىٍى

هاجه  واإلاٗىىي، لظا ق٩لذ الُبُعي لصخو اإلاؼصوظت باإلاؿاولُت ؤزض ٦ما الٗام لل٣اهىن 

٘ في اإلاٗىىي  الصخو إلاؿاولُت ال٣اهىوي ألاؾاؽ اإلااصة  الجؼاثغي. الدكَغ

:  فسعال ت املظؤولُتإكساز  شسوغ ألاٌو  في الجسائم البُئُت.1  الجصائُت لألشخاص املعىٍى

ت ُٞما ًٖ  ب٣ىاٖض ؤلاؾىاص ًخٗل٤ جسخل٠ اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلشخام اإلاٗىٍى

  وطل٪الُبُعي،  للصخو الجؼاثُت اإلاؿاولُت
ً
 اإلاٗىىي، للصخو ٚحر اإلالمىؽ لل٨ُان هٓغا

حن الجؼاثُت اإلاؿاولُت ج٨ً ولم مؿاولُت مُل٣ت، وبهما هي مؿاولُت  لؤلشخام اإلاٗىٍى

وهي مؿخمضة ؤنال مً َبُٗت الصخو  مكغوَت، ًخٗحن ل٣ُامها جىاٞغ ٖضة قغوٍ،

٘ الىمىطجي ؤظملها اإلاٗىىي، و٢ض  ألاشخام ٌٗا٢ب " :ب٣ىله 24 ماصجه في اإلاخدضة لؤلمم الدكَغ

                                                           

 -  ت مً ألامىا٫، ًًٟي ٖلحها ال٣اهىن الصخهُت ٣ًهض بالصخو اإلاٗىىي ها  –" ظماٖت مً ألاشخام ؤو مجمٖى  –في مجمٖى

ٗضها ٦صخو مً ؤشخام الىاؽ مً خُض الخ٣ى١ و الىاظباث. ٞالصخو اإلاٗىىي بطن هى ج٨خل مً  لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مُٗىت، َو

 .34هُان ظٟٗغ  خؿً: اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م  ألاشخام ؤو ألامىا٫ ًدٓى باٖتراٝ ال٣اهىن له بالصخهُت و ال٨ُان اإلاؿخ٣ل"،

 .247مدمض إلاىسخ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 1
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ً خباٍع  باعج٩اب لهالخهم، ؤو لخؿابهم ممشلحهم اخض ؤو هُئاتهم بخضي ٢امذ .الظًً..الٖا

 1الٟهل.... هظا مً 2 و 1 البىضًً في ٖلحها اإلاىهىم اإلاسالٟاث بخضي

متأوال  لحظاب الصخص املعىىي  البُئُت : ازجياب الجٍس

مت بجمُ٘ ٌكتٍر ل٣ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت للصخو اإلاٗىىي، ؤن جغج٨ب  ؤع٧اجها ظٍغ

ت اإلااصًت  هظا ممشل ؤو َٝغ ظهاػ مً مٗىىي  ؤو َبُعي شخو مىاظهت في ؾىاء واإلاٗىٍى

 ؤو ن٣ٟت، ٖلى ماؾؿت ا٢خهاصًت لخهى٫  عقىة ٦خ٣ضًم مالي عبذ جد٤ُ٣ بهضٝ بما 2ألازحر،

 ؤلاصاعة في نالخُاجه مماعؾت وهى بهضص بها ٢ام َاإلاا زؿاعة، جٟاصي ؤو ٞاثضة ٖلى الخهى٫ 

 عبذ مالي. ؤي وعاءها مً ًد٤٣ لم وبن ختى والدؿُحر

اع هظا وفي  وهى مضًغ قغ٦ت بها ٣ًىم التي الخمُحز ؤٖما٫ ؤن الٟغوس ي ال٣اهىن  اٖخبر ؤلَا

٠ُ، بهضص  ألازحرة لهظه عبذ ؤي وعاءها مً ًججي ال ٧ان وبن ختى الكغ٦ت ٖلحها حؿإ٫ الخْى

 ؤن باإلم٩ان ، ؤههHenri Donnedien de Varbes  م٣ىلت وجضٖمه لخؿابها، جهٝغ ٢ض ماصام

غج٨ب ًمشله الظي الصخو الُبُعي زال٫ مً مؿاوال اإلاٗىىي  الصخو ًهبذ  في ألاٞٗا٫ ٍو

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث  51في اإلااصة  وهظا ما ٢هضه اإلاكٕغ الجؼاثغي  3وإلاهلخخه، م٩اهه

...." بما لحظابه بىهها:....٩ًىن الصخو اإلاٗىىي مؿاوال ظؼاثُا ًٖ الجغاثم التي جغج٨ب 

ًاء في ًخىا٤ٞ م٘ ال٣غاع الظي اجسظجه الخىنُت الهاصعة ًٖ  اإلاجلـ الىػاعي للضو٫ ألٖا

مت " ًجب ؤن ٌؿإ٫ الصخو 1988الىخضة ألاوعوبُت لؿىت  اإلاٗىىي ظؼاثُا ولى ٧اهذ الجٍغ

                                                           

٘ هظا ٖضؤ - 1 ت الىمىطجي الدكَغ ٤ بمٗٞغ  27 مً اإلامخضة الٟترة في .بُِٟىا ٣ٖض اظخمإ في الجهاثُت نُٛخه في ووي٘ الضولُحن، الخبراء مً ٍٞغ

مبر في نضع و ، 1995 ماعؽ 03 بلى ُٟٞغي   .1995 هٞى

ذ للٗلىم  - حن ًٖ ظغاثم ٚؿل الامىا٫ " صعاؾت م٣اعهت"، مجلت ظامٗت ج٨ٍغ خباٍع ٤ ٖلي ٖبُض: اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلشخام الٖا مٞى

 .130، م1، الؿىت1ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، الٗضص

 .56عايُت مكغي: اإلاغظ٘ الؿاب٤: م - 2

اإلاهىُت، ٧لُت  اإلاؿاولُت " ال٣اهىن ٕٞغ في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مظ٦غة اإلاؿاولُت الجؼاثُت للبى٪ ًٖ ظىدت جبٌُِ ألامىا٢،٫ضوع ٖلي:  - 3

 .94م  ،2013الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ، ظامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، 
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٣هض بٗباع  1اإلاغج٨بت ال جضزل في هُا١ جسههه"، خباعي ؤن ج٩ىن ٍو ة لخؿاب الصخو ؤلٖا

مت ٢ض اعج٨بذ بهضٝ جد٤ُ٣ مىٟٗت و مهلخت متحٗىص ٖلُه بؿبب اعج٩ابه الج الجٍغ  ، بماٍغ

ه  ؿخىي في بهضٝ جد٤ُ٣ عبذ مالي، ؤو ججىب الخا١ يغع به، ؤو جٟاصي و٢ٖى في زؿاعة، َو

ت مد٣٣ت ؤم اخخمالُت.  2هظا ؤن ج٩ىن هظه اإلاهلخت ماصًت ؤو مٗىٍى

مت ازجياب: اثاهُ   .الصخص املعىىي  ممثل أو حهاش ػسف مً البُئُت الجٍس

 الجؼاجي ال٣اهىن  في ألاؾاؾُت اإلاباصت مً الجؼاثُت اإلاؿاولُت شخهُت مبضؤ ٌٗخبر

مت ًٖ ال ٌؿإ٫ ٞاألنل ؤهه مت ًٖ الصخو وال ٌؿإ٫ مغج٨بها بال الجٍغ  جٟترى ٦ما ٚحره، ظٍغ

 ًٖ الخغوط جخُلب مخُلباث الخُاة الا٢خهاصًت ؤن والخمحز، بال ؤلاصعا٥ ٧امل ؤن ٩ًىن  ٞیه

غ لم ا بط الصخو ًٖ ٞٗل ٚحره مؿاولُت  الٗامت وا٢غاع ال٣اٖضة  قغوٍ ألازحر هظا في جخٞى

 بعاصجه ًٖ الخٗبحر ٖلى ٢ضعجه ٖضم بؿبب ؤو والاصعا٥ بؿبب اوٗضام الخمُحز اإلاؿاولُت

 .بىٟؿه

 الىلض ٦دالت الٛحر ٞٗل ًٖ اإلاؿاولُت جُىع  اإلاضهُت صوعا في للمؿاولُت ٧ان و٢ض 

ضًم ألاهلُت، ال٣انغ  ألهه ٖجهم، الىاظمت ألايغاع مً ًخدمل مؿاولُت وظىص مً البض بط ٖو

ٌ، ٖلى الخهى٫  صون  الٛحر ؤزُاء اإلاخًغع ؤٖباء ؤن ًخدمل الٗض٫ ؤو اإلاى٣ُي مً لیـ  حٍٗى

 قغوَها وجدضًض جإَحرها جم التي جابٗه ًٖ ؤٖما٫ اإلاخبٕى بمؿاولُت یٗٝغ ما ْهغ وه٨ظا

 لكغوٍ جىُٓمه ٖىض الجؼاجي ال٣اهىن  بلى ٢ىاٖض ؤخ٩امها واهخ٣لذ اإلاضوي، ال٣اهىن  يمً

 ؤٞٗاله ًٖ شخهُا مؿاءلخه الظي ال ًم٨ً ألازحر اإلاٗىىي، هظا للصخو الجؼاثُت اإلاؿاولُت

یحن، ٨ًدس ي ؤو ؤظهؼجه بىاؾُت الٟٗل اعج٩اب إلاؿاءلخه ججب وبهما  الكٍغ هظا ممشله الكٖغ

                                                           

مت جبٌُِ ألامىا٫، م٣ا٫ ميكىع في اإلاجلت ألا٧اصًمُت للبدض  - 1 ت ًٖ ظٍغ زلٟي ٖبض الغخمان: اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلشخام اإلاٗىٍى

 . 28، م02/2011ٖضصال٣اهىوي، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة بجاًت،  

 .489- 488، م1996ؤخمض ٞخحي ؾغوع: الىؾُِ في ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ،  - 2
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 الصخو مؿاولُت ًٖ للصخو اإلاٗىىي  الجؼاثُت اإلاؿاولُت ٞهل خُض مً بالٛت ؤهمُت

 1اإلاٗىىي. وكاٍ الصخو م٘ لها ٖال٢ت ال ؤٞٗاال ًغج٨ب ٢ض الظي الُبُعي،

 ًترجب ألاشخام الظًً ٣ٖىباث ٢اهىن  م٨غع  51 اإلااصة في الجؼاثغي  اإلاكٕغ خهغ لظا

مماعؾت ي وهم ألاشخام الظًً ًمل٩ىن ؾلُت اإلاٗىى  الصخو مؿاولُت ٢ُام ظغاثمهم ٖلى

٣هض بهم  : وكاٍ الصخو اإلاٗىىي باؾمه، ٍو

L’organe الجهاػ · 

Représentants légaux ُحن اإلامشلحن  · الكٖغ

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث، 121اإلااصة في الٟغوس ي اإلاكٕغ بها ظاء التي اإلاهُلخاث طاث وهي.

 ًلي: ُٞما قغخها ؾىداو٫  التي اإلاهُلخاث وهي

مت ازجياب -أ  . الصخص املعىىي  أحهصة ػسف مً البُئُت  الجٍس

 ال٣اهىوي الخام الىٓام ؤو ال٣اهىن  بمٟهىم بلحها هٓغها متى بق٩اال جشحر ال ألازحرة هظه

ًاثه اإلادضص ىا ٧ي ٢اهىها اإلااهلىن  ألاشخام ٖاصة وهم وؤظهؼجه، أٖل خهٞغ  ًخدضزىا ٍو

ضزل باؾمه،  مجلـ الٗام، الغثِـ اإلاضًغ اإلاؿحر، ؤلاصاعة، مجلـ مً ٧ل اإلاٟهىم هظا في ٍو

،ً ًاء باليؿبت ؤو للكغ٧اء، الٗامت الجمُٗت اإلاغا٢بت، مجلـ اإلاضًٍغ  ٧ل وهجض للكغ٧اث ألٖا

 .والى٣اباث بالجمُٗاث ًخٗل٤ ألامغ ٖىضما الٗامت الجمُٗت اإلا٨خب، ؤًٖاء الغثِـ، مً

مت ازجياب -ب  . الصخص املعىىي  ممثل ػسف مً البُئُتالجٍس

 ٣ٖىباث ألاشخام ٢اهىن  م٨غع  51 اإلااصة هو في اإلاٗىىي  الصخو بممشلي ٣ًهض

 اإلاضًغ الؿلُت ٧الغثِـ هظه ٧اهذ ؾىاء باؾمه الخهٝغ بؿلُت ًخمخٗىن  الظًً الُبُُٗحن

 مجلـ عثِـ اإلااؾؿت اإلاؿحر، ٢اهىن  بد٨م ؤو ٢اهىهُت، (légale ou statutaire) الٗام،

                                                           

 . 106الُٗض ؾٗضًت: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 1
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 مباقغة مهمت ال٣ًاء بلحهم ًى٧ل الظًً ال٣ًاثُحن اإلامشلحن بلى بياٞت .الٗام اإلاضًغ ؤلاصاعة،

 1اإلاٗىىٍت، ألاشخام خل ٖىض بظغاءاث الخهُٟت

الصخو اإلاٗىىي ظؼاثُا بلى الصخو  هل ًمخض ؤزغ مؿاولُتوالظؤاٌ املؼسوح : 

ظؼاثُا ال جدى٫ صون ٢ُام مؿاولُت الُبُعي؟، بن ٢ُام مؿاولُت الصخو اإلاٗىىي 

مت،  " بن اإلاؿاولُت  2م٨غع/ 51اإلااصة وطل٪ بالىو بالصخو الُبُعي ًٖ هٟـ الجٍغ

٪ فيالجؼاثُت للصخو   اإلاٗىىي ال جمى٘ مؿاءلت الصخو الُبُعي ٦ٟاٖل ؤنلي ؤو ٦كٍغ

جؼاثُت بحن الصخو الُبُعي والصخو هٟـ ألاٞٗا٫". وهظا ما ٌٗٝغ باػصواط اإلاؿاولُت ال

غ هظا الاػصواط ًغظ٘ مت، وجبًر بلى ٖضم جم٨حن الصخو الُبُعي مً  اإلاٗىىي ًٖ طاث الجٍغ

لدجب مؿاولُخه، ومً ظهت ؤزغي ال  مظٗل مؿاولُت الصخو اإلاٗىىي ٦ؿخاع حؿخسض

ه بُضه َ مت َل٣ُا، ٞمً الُبُعي ؤن ٌؿإ٫ ًٖ ٞٗل ا٢تٞر اإلاا ًم٨ً ؤن ًتر٥ مغج٨ب الجٍغ

 ٧2ان ؤهال للمؿاءلت الجؼاثُت.

ا ملظاءلت الصخص املعىىي؟،  بن وهل جددًد الصخص الؼبُعي شسػا طسوٍز

اة  صون  جدى٫  ال ؾبُل اإلاشا٫ ٖلى اإلاٗىىي  الصخو ؤظهؼة ػوا٫ ؤو الُبُعي، الصخو ٞو

مت ًٖ اإلاٗىىي  الصخو مخابٗت  ٖضة الهضص هظا وفي لخؿاب الشاوي، ألاو٫  اعج٨بها التي الجٍغ

لىخضه،  اإلاٗىىي  مخابٗت الصخو جم ؤًً الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ًٖ ناصعة ٢غاعاث

مت لخؿاب اعج٨ب الظي الُبُعي الصخو ٖلى الخٗٝغ اؾخدا٫ بطا الخا٫ و٦ظل٪  الجٍغ

 في و٦ظا الامخىإ وؤلاهما٫، ظغاثم في الخهىم وظه ٖلى طل٪ ًدضر اإلاٗىىي، الصخو

 اإلادخمل ٞمً بًجابي، ٖمل ماصي ؤو بظغامُت هُت جىاٞغ ل٣ُامها جخُلب ال التي اإلااصًت الجغاثم

 صون  اإلاٗىىي، للصخو للهُئاث الجماُٖت الجؼاثُت اإلاؿاولُت ج٣ىم ؤن الخاالث هظه في

مت اعج٩اب ؤًٖائها، في مً ًٖى ٧ل صوع  ٖىض الى٢ٝى مً الخم٨ً  اإلاؿاولُت وبؾىاص الجٍغ

ب٣ى مٗحن لٟغص ٖجها الصخهُت  اإلاٗىىي  الصخو بلى اإلايؿىبت الٗمضًت الجغاثم خالت في ؤهه ٍو

                                                           

 .٢95ضوع ٖلي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 1

 .26ٖبض الغخمان: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م زلٟي  - 2
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ا الخدضًض ًهبذ ٞةن اعج٩اب  وبعاصة وعي مضي ٖلى مخى٠٢ الجىاجي ال٣هض بزباث ألن يغوٍع

مت  جدضًض ٞةن الخالت هظه في ؤظهؼجه، ماٖضا ؤخض ؤو اإلاٗىىي  الصخو ممشل َٝغ مً الجٍغ

ا ؤمغا ٌٗخبر ال الُبُعي، الصخو  ٨ًٟي بط اإلاٗىىي  للصخو الجؼاثُت ل٣ُام اإلاؿاولُت يغوٍع

مت ٢ُام مً الخإ٦ض لل٣اض ي  ؤو اإلاٗىىي  الصخو ممشل َٝغ مً واعج٩ابها بجمُ٘ ؤع٧اجها، الجٍغ

ت في الجىاجي لل٣اهىن  الٗامت اإلاباصت ًدىاؾب م٘ ما وهى ؤظهؼجه، ؤخض  التي اإلاؿاهمت هٍٓغ

٪ جٟترى مؿاءلت ؤن ج٣خط ي  باإلاؿاءلت مغجبُت ج٩ىن  ؤن صون  مجغم ؤنلي ٞٗل وظىص الكٍغ

ا ًد٤٣ مما ألانلي،للٟاٖل  الٟٗلُت  1بحن اإلاؿاولُخحن. اليؿبُت الٗضالت مً هٖى

ث البِئتائُت عً حسائم ص : مىاوع املظؤولُت الجلثالفسع الثا  جلٍى

 ،الخاالث التي جخجغص ٞحها ؤلاعاصة مً ال٣ُمت ال٣اهىهُتهي اثُت ؼ مىاو٘ اإلاؿاولُت الج

غ ٞحها الغ٦ً ا مت، وهي حٗخبر له٣ُت وهظا ما ظٗل ال٣اهىن ال ٌٗخض بها، وال ًخٞى إلاٗىىي للجٍغ

اولُت زخُاع مما ًجٗله ًخدمل اإلاؿبصخهُت الجاوي، ؤًً جيخٟي ٢ضعجه ٖلى الخُٛحر ؤو الا 

  2اثُت، و هىا جسً٘ هظه ألازحرة في ظغاثم البِئت لل٣ىاٖض الٗامت إلاىاو٘ ٢ُام اإلاؿاولُت.ؼ الج

 ائُت عً حسائم البِئتص أوال: صىز اهخلاء املظؤولُت الج

تي جخجغص ٞحها ؤلاعاصة مً ٢ُمتها اثُت في الخاالث الؼ ٩ًىن اهخ٣اء اإلاؿاولُت الج

ٗاث البُئُت بال٣اهىهُت، وهظا ما ظٗل الٗضًض مً  لى اٖخباع ؤن ٧ل ما ٌٗضم ؤلاصعا٥ الدكَغ

 اثُت.ؼ ؤو الازخُاع ماو٘ مً مىاو٘ اإلاؿاولُت الج

ٗاث البُئُت هي خالت الًغوعة ؤو ما حؿمى بال٣ىة  وؤهم اإلاىاو٘ التي اهخمذ بها الدكَغ

 3ال٣اهغة و هىا٥ ؤًًا ٖامل زاوي والظي ًمشل في خالت الٛلِ.

                                                           

 .100-٢99ضوع ٖلي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م  - 1

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2  .93ـ نبًر

 .146ـ مدمىص ؤخمض َه: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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وهىا ٣ًهض بهظه الخالت هي اهه الصخو الظي جدُِ  اللاهسة(: ـ خالت الظسوزة )اللىة1

ظي ٩ًىن ؤمام زُغ به ْغوٝ ٚالبا ما ج٩ىن ولُضة ٢ىة َبُُٗت، ؤو ؤجها خالت الصخو ال

لى وق٪ الى٢ٕى وال ٌؿخُُ٘ جٟاصًه ؤال باعج٩اب ٞٗال مدٓىع َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ظؿُم  ٖو

 ال٣ٗىباث.

ذ و طل٪ في ال٣اهىن هظه الخ وهجض اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض جُغ١ بلى الت في هو نٍغ

 والتي جىو ٖلى ما ًلي: "... ال 3ال٣ٟغة  97اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في اإلااصة  03/10ع٢م 

جضابحر ا٢خًتها يغوعة جٟاصي زُغ  ٌٗا٢ب بم٣خط ى هظه اإلااصة ًٖ الخض٤ٞ الظي بغعجه

اظل حهضص امً الؿًٟ ؤو خُاة البكغ ؤو البِئت" اإلاكٕغ عبان ؾُٟىت  ىاٖٟ وهىا ،ظؿُم ٖو

ٟاّ ٖلى امً الؿُٟىت وخُاة البكغ مً ال٣ٗاب وطل٪ لخٟاصي و٢ٕى ألازُاع الجؿُمت والخ

 ؤو البِئت.

هت هظه ألازُاع الجؿُمت والًاعة، وهىا بمجغص مغاٖاة هظه الخضابحر اإلاٟغويت إلاىاظ

ًٖ ٧ىاعر  في خالت و٢ٕى جلىر هاجج٩ًىن مً اإلام٨ً الضٞ٘ بىظىص خالت يغوعة وطل٪ 

 َبُُٗت.

ان و هما الٛلِ ـ خالت الغلؽ:2 في ال٣اهىن و الٛلِ في الى٢اج٘،  خُض ؤن الٛلِ هٖى

ٟاء مً ٞاإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًخُغ١ و لم ًضعط خالت ال ُه يمً خاالث ؤلٖا ٛلِ بىٖى

 ل٤ بالجغاثم البُئُت و حكاب٨ها واإلاؿاءلت الجىاثُت، و ل٨ً ٦ثرة الىهىم ال٣اهىهُت التي جخٗ

 1جضازلها، صٞ٘ وؤصي باالظتهاص ال٣ًاجي بلى ؤلا٢غاع بالٛلِ في ال٣اهىن، و بالٛلِ في الى٢اج٘.

: "ال  مىه 60هو في اإلااصة 1996لؿىت الٛلِ في ال٣اهىن هجض ؤن الضؾخىع الجؼاثغي  - أ

خظاع بجهل ال٣اهىن مً ؤي بزاعة ، ٌٗظع بجهل ال٣اهىن" وبظل٪ ًدض مبضؤ ٖضم ظىاػ الٖا

ويمً مىٓىع هُا١  ،ال٣اهىن ٦ؿبب مٟٗي مً اإلاؿاولُت ًٖ ؤٖما٫ الخلىرللٛلِ في 

                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1  .98ـ نبًر
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اجي البُئي ٖىضما ًىهب ٖلى هو ل٣اهىن ؼ الدكضًض ٌٗخبر "الٛلِ في الىو الج

ٗت لئلٞالث مً اإلاخابٗت الجؼاثُت".   1ال٣ٗىباث ٞاهه ال ًجٗل للجاهذ البُئي ؤًت طَع

في اإلاىاص ؤو اإلاٗضاث  ؤو َغ١ ؤلاهخاط واإلاىاص ؤما الٛلِ في الى٢اج٘ حٗض وحٗخبر بزاعة الٛلِ  - ب

اإلاىخجت وؤزاعها اإلادخملت والتي ٢ض ج٣٘ ٖلى صخت ؤلاوؿان والبِئت مً الضٕٞى ألا٦ثر بزاعة 

ض.  مً ٢بل اإلايكأث اإلاهىٟت، في خالت خضور ؤي جلٍى

ً اثُت ٖؼ بال ؤن بزاعة مشل هظه الضٕٞى لئلٖٟاء ؤو الخس٠ُٟ مً اإلاؿاولُت الج

هخم به بلى خض ٦بحر، ألن ألاهٓمت ٢ض ؤنبذ بٟٗل جُىع الىٓم البُئُت ٚحر م الخلىر،

ظضًضة لل٨ك٠ ًٖ آلازاع اإلادخملت  الخانت باإلايكاث اإلاهىٟت ٢ض ٞغيذ مٗاًحر ويىابِ

 لليكاٍ اإلالىر.

ج٘ الاؾخصىاء الىخُض اإلا٣بى٫ يمً و٢ض هجض في هظه الخالت ؤي الٛلِ في الى٢ا

، و التي جيخج بؿبب ٖضم ا٦دكاٝ اإلاىخج الخلل ؤو ألازغ الؿلبي جُب٤ُ مبضؤ ٖضم الاخخُاٍ

لىخُضة ٩ًىن الى٢ٕى في الٛلِ ٚحر الظي ًم٨ً ؤن ًدضزه هظا اإلاىخىط، وفي هظه الهىعة ا

ٟاء يمً جهىع ظ ىضعط هظا ؤلٖا ىهغي، ًخٗل٤ بٗضم ٖغ٢لت الخضابحر ٢ابل للخٟاصي، ٍو

 الاخخُاَُت اإلاخسظة ليكاٍ ؤلاًضإ.

  ثاهُـــا: ألافعاٌ املباخت بىصىص خاصت

ال٣اهىن، و جًمً ٢اهىن ال٣ٗىباث  ٌؿدشجى مً الجغاثم ألاٞٗا٫ التي ًإمغ ؤو ًإطن بها

ٟاء مغج٨بي ألاٞٗا٫ اإلاجغمت في ال٣ ت إٖل ىاهحن البُئُت الخانت، ٦ما ٌؿدىض خاالث مخىٖى

ت و التي حٗض مس ت يمً ال٣غاعاث ؤلاصاٍع م ألاٞٗا٫ اإلامىٖى الٟتها ٞٗال مجغما ٖلى ججٍغ

  2َبُٗت ال٣ىاٖض التي حؿدىض ٖلحها ؤلاصاعة في بنضاعها لهظه ال٣غاعاث.

                                                           

 .60ـ ٖبض الالوي ظىاص، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م1

، م 2007ل٣اهىهُت لخماًت البِئت في الجؼاثغ، عؾالت ص٦خىعاه، ٢اهىن ٖام، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، ؾىت ـ وهاؽ ًحي: آلالُاث ا 2

 .373بلى  371مً 
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 ألافعاٌ املباخت طمً اللىاعد البُئُت الخاصت –1

اث بال ؤن اإلاكٕغ ٢ض لج م مً الُاب٘ اإلاجغم لبٌٗ الخهٞغ بلى جدضًض ٞتراث  إبالٚغ

اثاؾخصىاثُت ًخم ٞحها بظاػة بٌٗ الؿلى٦ُاث  حر  والخهٞغ اإلاجغمت ما٢خا، وطل٪ بُٛت جٞى

ثمت للماؾؿاث ؤو اإلايكأث اإلالىزت الٓغوٝ اإلاالُت والا٢خهاصًت والخ٨ىىلىظُت التي ج٩ىن مال 

ُٗت لالمخشا٫ لبٌٗ لالمخشا٫ بلى ؤخ٩ام الهب الجضًضة، مً زال٫ م ىدها آظا٫ حكَغ

 ٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث والتي جىواإلاخ 01/19مً ٢اهىن  68ومجها ما هجضه في اإلااصة  1ألاخ٩ام،

ش وكغ هظ ا ال٣اهىن باليؿبت للبلضًاث التي ٖلى: " جمىذ مهلت ؤ٢هاها ؾيخان ابخضاء مً جاٍع

  2وؿمت مً اظل بوكاء مسُِ بلضي لدؿُحر الىٟاًاث". 100.000ًخٗضي ؾ٩اجها ٖلى 

 ألافعاٌ الىاحمت عً مخالفت اللسازاث الخىظُمُت -2

ت بلى اجساط البُئُت بلى لجىء ؤلاصاعة إلامىٕى ال٣ىاٖض ؤصي ج اعؾت ؾلُتها الخ٣ضًٍغ

وبهظا ًهبذ اإلاى٘ اإلاٗبر ٖىه في  ٢غاعاث جىُٓمُت، و طل٪ للخض مً بٌٗ ألاٞٗا٫ و جىُٓمها،

ٗض ججاوػه ؤو مسا ت ملؼما، َو لٟخه ؤمغا م٣ٗب ٖلُه َب٣ا للىهىم ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

غ  الظي ظؿضجه ؤلاصاعة في ال٣غاع ُت: هل اإلاى٘ ؤو الخٓال٣اهىهُت، و هىا جُغح ؤلاق٩الُت الخال

 .ؤلاصاعي ٌؿدىض بلى ٢ىاٖض طاث َاب٘ ظىاػي ؤو بلؼامي؟ 

ب٘ ظىاػي، ٞهظا الٟٗل ٚحر مجغما، بطا حٗل٤ ألامغ ب٣غاع بصاعي ٌؿدىض بلى هو طو َا

ٗىص ج٣ضًغ الُاب٘ الجىاػي ؤو ؤلالؼامي الظي حٗخمض ٖلُه ؤلا  في  صاعةألهه مباح ٢اهىهُا، َو

، ٞهىا ًم٨ً لل٣اض ي الج جي ؤن ًٟدهها ؤو ٢ض ٌٗىص الٟهل ؼا٢غاعاتها في هظا اإلاىيٕى

 لل٣اض ي ؤلاصاعي.

ت وبٗض الٟهل في اإلاؿالت اإلاخٗل٣ت بُبُٗت ال٣ىا ٖض التي اؾدىضث بلى ؤخ٩ام ظىاٍػ

ؤما لٟٗل ؤو ؤٞٗا٫ مباخت ٢اهىها، للمى٘ ٞاهه ال ًم٨ىه حؿلُِ ال٣ٗاب ٖلى مسال٠ ال٣غاع 

                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1  .102ـ نبًر

 مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث و ومغا٢بتها وبػالتها. 68ـ اإلااصة  2
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ٖضة ملؼمت، ٞهىا ج٩ىن مسالٟت هظا في خالت اٖخباع ال٣اض ي ؤلاصاعي بان ال٣غاع اؾدىض بلى ٢ا

  1ال٣غاع ؤٞٗا٫ مجغمت ٢اهىها.

 املبدث الثالث: العلىباث الجصائُت امللسزة على مسجىبي الجسائم البُئُت.

 ًٖ ٖباعة هي و اإلاا٫ ؤو الخغیت ؤو الىٟـ ٖلى یى٢٘ ظؼاء ق٩ل الجؼاثُت ال٣ٗىبتجخسظ 

 ال٣ًاء بها یإمغ و ال٣اهىن، ٖلحها هو ظىاثیت ٢اهىهیت ٢اٖضة اهتها٥ ٖلى اظخماعي ٞٗل عص

 2.ٖلُه  للمد٩ىم الصخهیت الخ٣ى١  مدیِ ج٣ییض في جخمشل و الٗامت، الؿلُاث وجُب٣ها

وال٣ٗىباث  الخغیت الؿالبت ال٣ٗىباث بحن الجؼاثغي  اجيؼ الج الدكغی٘ في ال٣ٗىباث جدىٕى

 .اإلاالیت

 مىاص في ألانلیت ال٣ٗىباث" :ؤن ٖلى الجؼاثغي  ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 05 اإلااصة وجىو

 :الجىایاث

ضام -1  ؤلٖا

 اإلاابض السجً -2

ً زمـ بحن جتراوح إلاضة اإلاا٢ذ السجً  -3 كٍغ  ؾىت ٖو

 :هي الجىذ ماصة في ألانلیت وال٣ٗىباث

 ال٣اهىن  ٞحها ی٣غع  التي الخاالث ٖض ما ؾىىاث زمـ بلى قهغیً جخجاوػ  مضة الخبـ -1

 ؤزغي  خضوصا

 صط 2000 جخجاوػ  التي الٛغامت -2

 :هي اإلاسالٟاث ماصة في ألانلیت ال٣ٗىباث بن

                                                           

 .٤374، م ـ وهاؽ ًحي: اإلاغظ٘ الؿاب 1

ىیت اإلااؾؿت م٣اعهت، صعاؾت ؤلاختراػیت للخضابحر الٗامت الىٓغیت ؾلیمان، هللا ٖبض - 2  6 .م .1990 الجؼاثغ، ، لل٨خاب الَى
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 ألا٦ثر م٘ قهغیً بلى ألا٢ل ٖلى واخض یىم مً الخبـ -1

 ."...صط 20000بلى 2000 مً الٛغامت -2

 ال٣ٗىباث نىعة بما جإزظ البیئت جلىیض ظغاثم في اإلا٣غعة اثیتؼ الج ال٣ٗىباث مٗٓم

 في اإلاخمشلت اإلاالیت ال٣ٗىباث نىعة في بما و السجً، ؤو الخبـ في جخمشل التي و للخغیت الؿالبت

 . اإلاهاصعة و متغاالٛ

 ٌ  الجسائم البُئُتفي  ألاصلیت العلىباث :املؼلب ألاو

مت التي ٣ًغعها ال٣ اهىن ، ًد٨م بها ال٣اض ي ٖلى الظي هي الجؼاء ألاؾاس ي للجٍغ

ها وم٣ضاعها في مجا٫ ما  مت مدضصا هٖى ى٤ُ اعج٨ب الجٍغ هى مىهىم ٖلُه في ال٣اهىن، ٍو

ت، وهي جسخل٠ بها وخضها ؤو م٘ ٣ٖىبت ج٨مُلُت ٖىض الا٢خًاء ، وال٣ٗىبت ألانل ُت مخىٖى

ها ٞشمت ٣ٖىبت جمـ خ٤ مً خُض الُبُٗت، ومً خُض ألاخ٩ام التي جسً٘ لُٞما بُجها 

٣ىباث ؤزغي جمـ الخ٤ال٣ٗىبت اإلااالخُاة وهي  ت وهي السجً ؤو  ؾت بالىٟـ ٖو في الخٍغ

 ال٣ٗىباث هظه لىا ح٨ٗـ 1وزمت ٣ٖىباث جمـ الظمت اإلاالُت وهي ال٣ٗىباث اإلاالُت،الخبـ ، 

 . ؤومسالٟت ظىدت ، ظىایت : اإلاغج٨بت الجغیمت هٕى و الجاهذ زُىعة

 :الجسائم البُئُتفي  إلاعدام / علىبت 1

م  زُىعة ح٨ٗـ بإجها ال٣ى٫  یم٨ىىا ٞةهه ، ال٣ٗىبت هظه خى٫  الضاثغ ال٨بحر الجض٫ ٚع

 ٣ٖىبت ؤن ال٣ٗىباث، الىا٢٘ ؤقض ال٣ٗىبت هظه حٗض و جإهیله، بٖاصة یغجى ال بدیض الجاهذ

ضام  خمایت ٧اهذ ٢ىاهحن ٞةطا لخُىعتها، هٓغا  الجؼاثغیت البیئیت الدكغیٗاث في هاصعة هي ؤلٖا

 ٞةنالخیاة،  في الخ٤ يمجها مً و لؤلٞغاص ألاؾاؾیت الخ٣ى١  خمایت ؤظل مً حؿعى البیئت

م ؤیًا، الخ٤ هظا جهىن  ال٣ٗابیت الدكغیٗاث  جلجإ ال ؤجها بال ؤلاوؿان مً حؿلبه ؤخیاها ؤجها ٚع

 التي ألامشلت بحن مً و اإلاجخم٘ بإمً جمـ زُحرة الجغیمت ٞحها ج٩ىن  التي الخاالث في بال طل٪ بلى

                                                           

ض البُئي ،مجلت الؼع٢اء ،اإلاىنل  1 بت الجؼاثُت في م٩اٞدت ظغاثم الخلٍى ٗاث الٍٗغ ـ ٖلي ٖضهان الُٟل : صعاؾت م٣اعهت الدكَغ

 .112،م2،2009،ٖضص
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 یٗا٢ب بدیض البدغي  في ال٣اهىن  الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖلیه هو ما ، اإلاجا٫ هظا في بُٖاءها یم٨ً

ضام  الخابٗت اإلایاه في مكٗت هٟایاث ٖمضا یل٣ىن  الظیً ألاظىبیت ؤو الجؼاثغیت الؿٟیىت عبان باإٖل

 1الجؼاثغي. لل٣ًاء

ضام ٣ٖىبت ٖلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٦ظل٪ هو  خالت في طل٪ و ال٣ٗىباث ٢اهىن  في ؤلٖا

خضاء  ٞحها بما اإلایاه في ؤو ألاعى باًَ في ؤو الجى في حؿغیبها ؤو ماصة بصزا٫ ؤو اإلادیِ ٖلى ؤلٖا

 زُغ، في الُبیٗیت البیئت ؤو الخیىان ؤو ؤلاوؿان صخت ظٗل قإجها مً التي و ؤلا٢لیمیت، اإلایاه

ما٫ هظه اإلاكٕغ ظٗل ٢ض و  2وؤلاعهابیت . الخسغیبیت ألاٞٗا٫ ٢بیل مً ألٖا

 :الجسائم البُئُتفي  السجً علىبت/  2

ت غاثمللج م٣غعة هي و الصخو، خغیت مً ج٣یض التي ال٣ٗىبت هي  ظىایت، بإجها اإلاىنٞى

ان سجً مابض وسجً ما٢ذ،  ٣ٖىبت بلى اإلاكٕغ ٞحها ؤقاع التي الىهىم مً و وهي هٖى

 10 مً اإلاا٢ذ بالسجً حٗا٢ب التي ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 396 اإلااصة جًمىخه ما السجً،

ت خ٣ى٫  ؤو ٚاباث في ٖمضا الىاع یً٘ مً ٧ل ؾىت 20 بلى ؾىىاث  ؤزكاب، ؤو ؤشجاع ؤو مؼعٖو

 یٗا٢بؤهه  بػالتها و مغا٢بتها و الىٟایاث بدؿیحر اإلاخٗل٤ 01/19 ٢اهىن  مً 66 اإلااصة ؤیًا ههذ

 مالیحن زمؿت بلى صط 1.000.000 صیىاع ملیىن  مً مالیت غامتبٛ و ؾىىاث 8 الى 5 مً بالسجً

 الخُغة الخانت الىٟایاث بؾخىعص مً ٧ل ٣ِٞ، ال٣ٗىبخحن هاجحن بةخضي ؤو صط5.000.000

 . ال٣اهىن  هظا ؤخ٩ام بظل٪ مسالٟا ٖبىعها ٖلى ٖمل ؤو نضعها ؤو

 

 

 

                                                           

 ؤوث 18 بخاعیش الهاصعة ، 46 :ٖضص ع.ط البدغي، بال٣اهىن  ، اإلاخٗل2010٤ ؤوث 15 في ، اإلااعر04-10 ع٢م ال٣اهىن  مً 500 اإلااصة ؤهٓغ - 1

2010. 

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث. 1 م٨غع  87 اإلااصة ؤهٓغ - 2
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 : الجسائم البُئُتفي  الحبع / علىبت 3

 البیئت ظغاثم في مىؾ٘ بك٩ل للخغیت الؿالبت ال٣ٗىبت هظه الجؼاثغي  اإلاكٕغ اؾخسضم

 یتراوح اإلاسالٟاث في الخبـ ؤن الٗامت وال٣اٖضة، ٣ِٞ واإلاسالٟاث الجىذ لجغاثم م٣غعة وهي

 .ؾىىاث 05 بلى الكهغیً بحن ما ٞیتراوح الجىذ ماصة في وقهغیً، ؤما یىم بحن

 :اإلاؿخضامت الخىمیت بَاع في البیئت بدمایت اإلاخٗل٤ 03/10ال٣اهىن  في الخبـ ٣ٖىبت ؤمشلت مً

 5 بلى ؾىت مً بالخبـ مىه 93 اإلااصة حٗا٢ب اإلااثیت ألاوؾاٍ و اإلااء خمایت بَاع في

 و باإلادغو٢اث البدغ میاه جلىر مً للى٢ایت الضولیت اإلاٗاهضة ألخ٩ام زاي٘ عبان ٧ل  ؾىىاث

 اإلادغو٢اث نب بدٓغ اإلاخٗل٣ت لؤلخ٩ام مسالٟت بعج٨ب الظي ، 1954 ماي 12 في بلىضن اإلابرمت

 .ال٣ٗىبت جًا٠ٖ الٗىص خالت في و البدغ، في مؼظها ؤو

 ؾىت إلاضة بالخبـ ال٣اهىن  هٟـ مً 102 اإلااصة حٗا٢ب اإلاهىٟت اإلايكأث بسهىم ؤما

 . اإلاسخهت ؤلاصاعیت الجهت مً جغزیو ٖلى الخهى٫  صون  ميكإة بؾخٛل مً ٧ل واخضة

 خمایت بَاع في بیجها مً هظ٦غ جشمیىه و الؿاخل بدمایت اإلاخٗل٤  02/02 ال٣اهىن  في ؤما

 الؿاخل ٖلى  ظضیض نىاعي وكاٍ ؤي ب٢امت یمى٘ ؤهه ٖلى ، مىه 39 اإلااصة ههذ الؿاخل

 ؤهه ٖلى ال٣اهىن  هٟـ مً 40 اإلااصة ههذ ٦ما ؾىت، بلى ؤقهغ 3 مً بالخبـ یٗا٢ب خیض

 ملخ٣اجه و الكاَئ مً اإلاالٍ مىاص بؾخسغط مً  ٧ل ، ؾيخحن بلى ؤقهغ 6 مً بالخبـ یٗا٢ب

 .ال٣ٗىبت جًا٠ٖ الٗىص خالت في و باجا، مىٗا اظهغ اؾخس یمى٘ خیض

 ومترا،  25بلى ٚاًت زِ حؿاوي الٗم٤ البالٜ  البدغ باًَ مً اإلاىاص طاغ ًمى٘ اؾخس

 . ؾىت بلى ؤقهغ 3 مً بالخبـ حٗا٢ب التي مىه 41 اإلااصة جُبی٤ بلى هظا مسالٟت یاصي

 اإلاهیإة اإلاؿاخاث و جى٠ُ٢ الؿُاعاث خٓاثغ و الُغ١  و اإلايكأث و البىاءاث جمى٘

یه  بلى یاصي بهظا ال٣یام ؤن بدیض ، غاٝلئلهج اإلاٗغيت ؤو الهكت الكاَئُت اإلاىا٤َ  في للتٞر
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 الٗىص خالت في و ، ؾىت بلى ؤقهغ 6 مً بالخبـ حٗا٢ب التي ال٣اهىن  هٟـ مً 43 اإلااصة جُبی٤

 . 1ال٣ٗىبت جًا٠ٖ

 مً ٧ل مٗا٢بت ٖلى مىه  75اإلااصة جىو بط ،الٛاباث ٢اهىن  في الخبـ ٣ٖىبت ٦ظل٪ هجض

 .قهغیً بلى ؤیام 10 مً بالخبـ عزهت صون  یى٣لها ؤو الٛابیت اإلاىخجاث یؿخٛل

 بالخبـ یٗا٢ب بػالتها و مغا٢بتها و الىٟایاث بدؿیحر اإلاخٗل٤  19/ ٢01اهىن  في الخبـ ٣ٖىبت- 

 2. ألازغي  الىٟایاث م٘ الخُغة الخانت الىٟایاث بسلِ ٢ام مً ٧ل ؾيخحن بلى ؤقهغ 3 مً

 الىٟایاث هظه حؿلیم ٖلى ٖمل ؤو ؾلم مً ٧ل ؾيخحن بلى ؤقهغ ؾخت مً بالخبـ یٗا٢ب -

 مً الهى٠ هظا بمٗالجت لها مغزو ٚحر إلايكإة مؿخٛل شخو بلى مٗالجتها بٛغى الخُغة

 3. ال٣ٗىبت جًا٠ٖ الٗىص خالت في و الىٟایاث،

  05/12اإلایاه ٢اهىن  في الخبـ ٣ٖىبت ؤیًا هجض

 في نبها ؤو ال٣ظعة اإلایاه بخٟغیٜ ی٣ىم مً ٧ل ؾىىاث 5 بلى ؾىت مً بالخبـ یٗا٢ب

 في صخیت ٚحر مىاص وي٘ ؤو ال٣ىىاث و الىصیان و الٗمىمیت الكغب ؤما٦ً و الیىابی٘ و آلاباع

 ٦ما جلىیثها، بلى جاصي ؤن قإجها مً التي و باإلایاه للتزویض اإلاسههت اإلااثیت اإلايكأث و الهیا٧ل

 یٗا٢ب اإلاسخهت ؤلاصاعة ٢بل مً الغزهت ٖلى الخهى٫  صون  اإلااثیت اإلاىاعص بؾخٗما٫ ؤن

 4. ؾيخحن بلى ؤقهغ ؾخت مً بالخبـ

 به، اإلاغجبُت ألازغي  ال٣ىاهحن و البیئت ٢اهىن  في الخبـ ٣ٖىبت ًٖ ألامشلت بٌٗ هظه

 .ؤهمها بظ٦غ ب٦خٟیىا بهما و ل٨ثرتها، طل٪ و ٧لها ط٦غها ٖلى اإلاجا٫ یؿٗىا ال والظي

 
                                                           

 .02-02 ال٣اهىن  مً 40 ،41 ،43 اإلاىاص ؤهٓغ - 1

 .19-01 ٢اهىن  مً 61 اإلااصة ؤهٓغ - 2

 .19-01 ٢اهىن  مً 62 اإلااصة ؤهٓغ - 3

 اإلاخٗل٤ باإلاُاه. 05/12، مً ال٣اهىن 174-172اإلااصجحن  ؤهٓغ - 4
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 الجسائم البُئُت.في  الغسامت املــالُت /4

 خغیخه في ال و هٟؿه في الصخو جهیب ال التي ال٣ٗىبت جل٪ هي اإلاالُت بالٛغامت ی٣هض

 اإلاالیت الٛغامت حٗض بدیض الضولت، زؼیىت بلى جاو٫ ما ٚالبا التي و اإلاالیت بثروجه جخٗل٤بهما  و

 و ؤلا٢خهاصیحن اإلاؿدشمغیً مً هم البیئیحن الجاهدحن ؤٚلب ل٩ىن  طل٪ 1ال٣ٗىباث، ؤهج٘ مً

 ًٖ هاظمت البیئیت غاثمالج ؤٚلب ؤن ظاهب بلى ال٣ٗىباث مً الىٕى بهظا ار ٦شح یخإزغون الظیً

 لیىظض ی٨ً لم البیئي الًغع  ؤن بل ب٢خهاصیت، مهلخت جد٣ی٤ بلى تهضٝ نىاٖیت وكاَاث

  2 اإلاهلخت هظه بلى الىنى٫  في الخٗؿ٠ لىال

 ؾالبت ب٣ٗىبت الٛغاماث اإلا٣ترهت ؤو بمٟغصها ج٩ىن  ٢ض ؤجها ال٣ٗىبت هظه زهاثو مً و

ت   :٧اآلحي وطل٪ للخٍغ

ٗاث مً الٗضًض في بمٟغصها الٛغامت ٣ٖىبت وعصث :بمفسدها الغسامت -أ-  مًالبُئُت  الدكَغ

 : طل٪ ؤمشلت

 في بمٟغصها الٛغامت ٣ٖىبت 03/10 ع٢م البِئت خماًت ٢اهىن  في الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤ٢غ

 في عًٍى اإلاظ٧ ٖلى ألاشخام ًجب ... " ؤهه ٖلى جىو التي 91 اإلااصة بُجها ومً مىاصه مً ال٨شحر

ت الكاون مخهغفي جبلُٜ ؤٖاله 90 اإلااص  ؤ٢غب في ؤو الترمُض الهب ؤو الٛمغ بٗملُاث البدٍغ

 ؤل٠ صًىاع ماثتي بلى  )صط 50.000 ( صًىاع ؤل٠ زمؿحن مً ٚغامت َاثلت جدذ آلاظا٫

صیىاع  ؤل٠ ماثت مً بٛغامت حٗا٢ب التي 03/10 ٢اهىن  مً 97 اإلااصة ههذ ٦ما  .)صط 200.000(

ه بؿىء حؿبب عبان ٧ل صط 1000.000 صیىاع ملیىن  بلى صط100.000 ىهخه ؤو جهٞغ ٟلخه ٖع  ؤٚو

 هجم و یخٟاصاه، لم ؤو ٞیه یخد٨م لم ؤو مالحي خاصر و٢ٕى في ألاهٓمت و بال٣ىاهحن بزالله ؤو

 . ؼاثغي الج لل٣ًاء الخايٗت اإلایاه جلىر مىاص جض٤ٞ ٖىه

                                                           

 .144ماظض عاٚب الخلى: اإلاغظ٘ الؿا٤ً، م  - 1

 .88اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م ظىاص: الآلوي  ٖبض - 2
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ؤهه  ٖلى مىه 79 اإلااصة جىو بط 84/12 الٛاباث ٢اهىن  فيؤنلیت  ٣ٗ٦ىبت الٛغامت هجض و

 ویٗا٢ب عزهت، بضون  عاض يألا  بخٗغیت ی٣ىم مً ٧ل صط 3000 بلى صط 1000 مً غامتبٛ یٗا٢ب

 ألامال٥ في عاض يألا  بخٗغیت ٢ام مً ل٩ل ه٨خاع، ٧ل ًٖ صط 10.000 بلى صط 1000 مً غامتبٛ

ىیت الٛابیت  . الَى

  بلى صط 50.000 مً بٛغامت حٗا٢ب ، مىه 167 اإلااصة ٞىجض12/ 05 اإلایاه ٢اهىن  ًٖ ؤما -

 یًغ جهٝغ ٧ل و زابذ ؾیاط حكییض ؤو ٚغؽ ؤو ظضیض ببىاء ی٣ىم مً ٧ل صط 100.000

 . الكٍُى و راثالبدح و الىصیان بهیاهت

 یٗا٢ب ؤهه ٖلى 55 ماصجه في بػالتها و مغا٢بتها و الىٟایاث بدؿیحر اإلاخٗل01/19٤ ٢اهىن  هو  -

 الىٟایاث بةهما٫ ؤو بغمي ٢ام َبیعي شخو ٧ل صط 5000 بلى صط 500 مً مالیت غامتبٛ

ٌ ؤو قابهها ما و اإلاجزلیت ت ٞغػها و الىٟایاث ظم٘ هٓام بؾخٗما٫ ٞع ه جدذ اإلاىيٖى  جهٞغ

 .اإلاسخهت الهیئاث َٝغ مً

ت طالبت بعلىبت امللترهت الغسامت -ب -   :الجسائم البُئُتفي  للحٍس

ت م٘ ؾالبت ب٣ٗىبت اإلا٣ترهت الٛغامت ب٨ٟغة الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤزظ  ألامغ جغ٥ للخٍغ

 ماصجه في 03/10 ع٢م البِئت خماًت ٢اهىن  في مجهما بإي ؤو مٗا، بال٣ٗىبخحن بالخ٨م لل٣ًاء

 و عزهت، ٖلى الخهى٫   صون  ميكإة اؾخٛل مً ٧ل ٖلى صط 500.000 غامتٚ بخى٢ی٘ 102

 جى٢٘ صط 1.000.000 . بلى غامتالٛ هظه م٣ضاع یهل ٢ض و الخبـ، ٣ٖىبت بلى باإلياٞت طل٪

 اإلایاه ٢اهىن  في ، ؤما بٛل٣ها ؤو ؾحرها بخى٢ی٠ ٢ط ى إلظغاء زالٞا ميكإة بؾخٛل مً ٧ل ٖلى

 ی٣ىم مً ٧ل صط - 1000.000 بلى صط 50.000 مً غامتبٛ حٗا٢ب 172 ماصجه جىو 05/12

 الكغب ؤما٦ً و الیىابی٘ و اإلایاه بلخ٣اء ؤعو٢ت و الخٟغ و آلاباع في نبها ؤو ٢ظعة میاه بخٟغیٜ

 .الخبـ ل٣ٗىبت بياٞت ال٣ىىاث و الجاٞت الىصیان و الٗمىمیت

 



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

112 
 

مت البُئُت مؼلبالــــ  الـثاوي: الــعلــىبت الخــــىـمُلـُــت امللسزة على مسجىبي الجٍس

ثُت مهضعة الخ٨م ال٣اض ي زاهىٍت ج٣ضًغها مىٍى باإلاد٨مت الجؼا هي ٣ٖىباث

ٟت مؿخ٣لت بل جإحي م٨ملت لل٣ٗىبت بال٣ٗىبت ألانلُت، ال ًى٤ُ بها مً َٝغ ال٣اض ي به

مىه باليؿبت للصخو الُبُعي وفي  9في اإلااصة  و٢ض هو ٢اهىن ال٣ٗىباث ٖلحهاألانلُت، 

عة وؾيخُغ١ بلى ٧ل مً اإلاهاص ،باليؿبت للصخو اإلاٗىىي  2م٨غع البىض ع٢م  18اإلااصة 

 الخ٨م وبٚال١ اإلااؾؿت باٖخباعها ؤ٦ثر ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في الجغاثم البُئُت. ووكغ 

ل٨ُت ألامىا٫ اإلاهاصعة هي ٣ٖىبت مالُت ًخم ه٣ل م :الجسائم البُئُتفي  أوال: املصادزة

مت مً اإلاد٩ىم ٖلُه بلى الضولت بد٨م ٢ًاجي وألاقُاء طاث الهلت  وبهظا اإلاٟهىم بالجٍغ

عة ٣ٖىبت الٛغامت، في ؤن الٛغامت ٣ٖىبت ه٣ضًت في خحن ؤن اإلاهاصجسخل٠ اإلاهاصعة ًٖ 

ان:  ت ٦ما ؤن ٢اهىن ُٖيُت واإلاهاصعة هٖى جبجى  خماًت البِئت الجؼاثغي ٢ضوظىبُت وظىاٍػ

ت في    ٧1ل الجغاثم البُئُت.مبضؤ اإلاهاصعة الجىاٍػ

 01/11ال٣اهىن  في وظىبُت ج٨مُلُت ٣ٗ٦ىبت اإلاهاصعة الجؼاثغي  اإلاكٕغ اؾخسضم

 خالت في ٌٗا٢ب" ؤهه ٖلى مىه 99 اإلااصة ههذ خُض اإلااثُاث، وجغبُت البدغي  بالهُض اإلاخٗل٤

 للغاًت الخاملت البدغي  الهُض ؾُٟىت متن ٖلى اإلاىظىصًً ألاشخام ؤو الصخو الٗىص،

جي، لل٣ًاء الخايٗت اإلاُاه صازل الهُض مماعؾت في بصاهتهم زبدذ ألاظىبُت والظي  بٛغامت الَى

 بىاؾُتها اعج٨بذ التي الؿُٟىت مهاصع ٖلى ٖالوة صط 10.000.000 بلى صط 6.000.000 مً

 ."اإلاسالٟت

ت ج٨مُلُت ٣ٗ٦ىبت اإلاهاصعة الجؼاثغي  اإلاكٕغ اؾخسضم بك٩ل مىؾ٘ خُض   ظىاٍػ

 ٧ل في" ٖلى ؤهه اإلااثُاث وجغبُت البدغي  بالهُض اإلاخٗل01/11٤مً ال٣امىم  102ههذ اإلااصة 

والىؾاثل  وآلاالث اإلاذجىػة ألاقُاء بمهاصعة اإلاسخهت ال٣ًاثُت للجهت ًم٨ً الخاالث

 ."مجها اإلاخدهلت والٗاثضاث ال٣اهىن  هظا في ٖلحها اإلاىهىم اإلاسالٟاث اعج٩اب في اإلاؿخٗملت

                                                           

ض البُئي، ـ ٖلي ٖضهان الُٟل:1 بت الجؼاثُت في م٩اٞدت ظغاثم الخلٍى ٗاث الٍٗغ   .118-117اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  صعاؾت م٣اعهت الدكَغ
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٠ُ ظضًضا جهىعا جبجى ٢ض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن واإلاالخٔ  خُض اإلاهاصعة، ٣ٖىبت لخْى

 ٖلحها اإلاخدهل ألاعباح ؤو الٗاثضاث جهاصع ؤن ال٣اهىن  هظا زال٫ مً ؤظاػ للؿلُت ال٣ًاثُت

ض ظغاثم ؤٚلب ألن الٛحر مكغوٕ، الٟٗل مً ت البِئت جلٍى  ؤعباح جد٤ُ٣ ؤظل مً جغج٨ب البدٍغ

ت ألاشخام مً زانت ٚحر مكغوٖت مالُت ومىاٞ٘  .اإلاٗىٍى

 الجسائم البُئُتفي  الاعخبازي  الصخص خلثاهـــُا:

 ٢اهىن  مً 17 للماصة َب٣ا وكاَه مماعؾت في الاؾخمغاع مً مىٗه ؤي                  

 ؤنلُت ٣ٗ٦ىبت اإلاٗىىي  الصخو خل ؤي ال٣ٗىبت هظه ؤزظث لى ألاخؿً مً ال٣ٗىباث، و٧ان

 هظا، اإلاٗىىٍت لؤلشخام الجؼاثُت باإلاؿاولُت ًإزظ ؤنبذ الخضًض الظي الاججاه م٘ جماقُا

ت ألاشخام ٖلى اإلاُب٣ت ال٣ٗىباث ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع  ال٣ٗىباث مً َاثٟخحن حكمل اإلاٗىٍى

 هظه حؿمذالدكضًض،  م٘ ألاٞغاص ًغج٨بها التي البُئُت للجغاثم اإلا٣غعة ال٣ٗىباث في جخمشل ألاولى

 في ألاٞغاص، ًغج٨بها التي البُئُت اإلاسالٟاث ٖلى الجؼاثُت ظمُ٘ ألاخ٩ام باهُبا١ الُاثٟت

 والىٟاًاث، البدغي  والهُض الش٣افي والٛاباث والترار اإلاُاه ٣٦اهىن  البُئُت ال٣ىاهحن مسخل٠

 بلى واخضة مغة مً ٢ُمتها مًاٖٟت زال٫ مً للٛغامت، اإلاالُت ال٣ُمت خُض مً قضص والظي

 الخانت ال٣ٗىباث الشاهُت الُاثٟت وحكمل .الٗىص خالت في مًاٖٟتها وم٘ مغاث زمـ

ت باألشخام خباعي  الصخو خل بم٩اهُت مشل اإلاٗىٍى  ًم٨ً ظؼاء ؤ٢ص ى هي ألازحرة هظه .الٖا

  .اإلالىزت اإلايكإة ٖلى ًى٢٘ ؤن

 لم هجض الخانت، البُئُت ال٣ىاهحن يمً الىاعصة الجؼاثُت ألاخ٩ام بلى بالغظٕى ؤهه بال      

خجه اإلايكإة خل جخًمً  اإلايكأث ججاه الخانت ال٣ٗابُت للؿُاؾت الٗام اإلاىحى اإلاهىٟت، ٍو

 اإلاى٘ ؤو التهُئت، ؤٖما٫ بهجاػ خحن بلى اإلاهىٟت اإلايكأث الؾخٗما٫ اإلاا٢ذ الخٓغ بلى اإلاهىٟت

 بضون  لليكاٍ اإلايكإة مؼاولتخا٫  في ختى الخل مىيٕى البِئت ٢اهىن  ًدىاو٫  ولم.اإلاا٢ذ
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 اإلاهىٟت، وؾاع اإلايكأث بدل ٣ًط ي زام هو ؤي الىٟاًاث ٢اهىن  ًخًمً ولم جغزُو،

 05/12.1اإلاُاه  ل٣اهىن  الجضًض الخٗضًل الخىظه هٟـ يمً

 الجسائم البُئُتفي  إلاداهت وشـس خىــم ثالثا:

ضة في ٣ِٞ مىه مؿخسغط ؤو بإ٦مله ؤلاصاهت خ٨م وكغ به ٣ًهض حُٗجها  ؤ٦ثر ؤو ظٍغ

قهغ واخض،  الخٗل٤ُ مضة جخجاوػ  ال ؤن ٖلى الخ٨م ًبُجها التي ألاما٦ً في حٗل٣ُه ؤو اإلاد٨مت

٩ىن  ٠، الٛغى مً لهظا اإلاد٨مت جدضصه ما خضوص في ٖلُه اإلاد٩ىم ه٣ٟت ٖلى طل٪ ٍو  مهاٍع

 ٧ل في بها الخ٨م بط ًجىػ  والجىدت، الجىاًت بحن م٨غع  18 اإلااصة هو في اإلاكٕغ ًمحز وال

ذ بىو م٣غعة ال٣ٗىبت هظه ج٩ىن  ؤن ٌكتٍر ؤهه ٚحر الجغاثم،  ال٣اهىن. في نٍغ

 اإلاٗض٫  ٢04/15اهىن  في باإلصاهت الهاصع الخ٨م وكغ بخضبحر الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤزظ

 مىاصفي   اإلاٗىىي  الصخو ٖلى جُب٤ ؤنلُت ٣ٖىبت واٖخبرها ال٣ٗىباث، ل٣اهىن  واإلاخمم

ؤلاصاهت،  خ٨م وحٗل٤ُ وكغ ٖلى ال٣اهىن  هظا مً م٨غع  18 اإلااصة ههذ خُض والجىذ، الجىاًاث

لُه  اإلاكٕغ ألن  بالبِئت الخانت الجغاثم ٖلى جُب٤ُ الٗام الىو هظا ًجض ؤن ًم٨ً ٖو

بٗض ؤن ٧ان مىهىنا ٖلُه في ٢اهىن  03/10جسلى ٖىه ٞب ٢اهىن خماًت البِئت  الجؼاثغي 

 بالبِئت الخانت ال٣ىاهحن في الخضبحر هظا ٖلى لم ًىو ، ٦مالغىاإلا 83/03

 الجسائم البُئُتفي  ا: الـــغـلــمزابع

ض ظىىح إلاىاظهت هامت وؾُلت ال٣ٗىبت هظه جمشل  اإلاٗىىي، الصخو ًٖ الهاصع الخلٍى

٩ىن  ٘ مسالٟت خا٫ في جهاثُا ؤو ما٢خا ؾىاء الٛل٤ هظا ٍو ٩ًىن ٚل٤ اإلايكإة  البُئي، الدكَغ

الٛل٤ م٨غع  18في ٢اهىن ال٣ٗىباث في اإلااصة اٖخمضها اإلاكٕغ الجؼاثغي و  ظؼثُا ؤو ٧لُا

ؾىىاث، ؤما ال٣اهىن ع٢م  ( 05 ) زمـ جخجاوػ  ال إلاضة ٞغوٖها مً ٕٞغ ؤو للماؾؿت اإلاا٢ذ

لٛل٤ اإلاا٢ذ في ٖضة مىاص وبإلٟاّ اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت ٣ٞض جًمً ٣ٖىبت ا 03/10
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ال٣ٟغة  85وجاعة لٟٔ اإلاى٘ ومً ؤمشلت طل٪ هو اإلااصة ، ٞخاعة ٌؿخٗمل لٟٔ الخٓغ مسخلٟت

ىض الا٢خًاء ًم٨ىه ألامغ .مىه، اإلاخًمً ما ًلي : " ... 2 بمى٘ اؾخٗما٫ اإلايكإة ؤو ؤي ٣ٖاع ٖو

بجمام بهجاػ ألاقٛا٫ والترمُماث  ؤو مى٣ى٫ آزغ ٩ًىن مهضع الخلىر الجىي، وطل٪ ختى

" مىع إطخعماٌ امليشأةكٕغ اؾخٗمل ٖباعة "الالػمت" ، مً زال٫ هظه اإلااصة ًدبحن ؤن اإلا

لجىي، وهى ما ٌٗخبر مً ؤزُغ وؤقض للخضلُل ٖلى بم٩اهُت ٚل٤ اإلايكإة اإلادؿببت في الخلىر ا

جي، ٦ما جىاو٫ اإلاكٕغ باال وبيغاعهاال٣ٗىباث بالىٓغ بلى امخضاصها بلى الٗما٫  ٢خهاص الَى

الٛل٤ ؤو ؤلا٣ًاٝ التي جىهٝغ بلى ت ٣ٖىب 03/10مً ال٣اهىن  103و 25الجؼاثغي في اإلاىاص 

   1اإلايكإة اإلاهىٟت اإلاغج٨بت لجغاثم البِئت.
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إلاحسائُت الجصائُت الحماًت  املدىز الثالث :

ع الجصائسي  للبِئت  في الدشَس

بُٗتها اإلا ىٟغصة اؾخلؼم ألامغ يغوعة خماًت هٓغا لخهىنُت الجغاثم البُئُت َو

ت مً ال٣ىاٖض  بالبِئتاظغاثُت ٞٗالت ٦ُٟلت بًبِ ٧ل مؿاؽ  وطل٪ مً زال٫ مجمٖى

جغاثم البُئُت ومٗاًىتها ومداولت الاظغاثُت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم الؿلُاث اإلا٩لٟت بال٨ك٠ ًٖ ال

يء الظي ًخُلب وظىص ؤشخام مُٗىحن ازباتها والخهضي إلاغج٨بحها وج٣ضًمهم للمدا٦مت، الص 

٣ا ل٣ىا ٣ا ل٣اهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ؤو ٞو   1هحن زانتومدضصًً ٞو

بالًبُُت ال٣ًاثُت والتي زى٫ لهم خُض هجض ؤن ؤهم هظه ال٣ىاٖض هي ما ًخٗل٤ 

 اإلاكٕغ الجؼاثغي مهمت مٗاًىت وبزباث الجغاثم اإلااؾت بالبِئت. 

إلاخٗل٤ بالًبُُت ال٣ًاثُت الخانت وهظا ما ًضٞٗىا لضعاؾت الىٓام ال٣اهىوي ا

ٗاث البُئُت،   بةزباث الجغاثم اإلااؾت بالبِئت. اإلاخٗل٣تك٨الث واإلابالدكَغ

 بلى مبدشحن وهما: اإلادىع ولهظا ه٣ؿم هظا 

: ٗاث البُئُت. املبدث ألاٌو  الىٓام ال٣اهىوي اإلاخٗل٤ بالًبُُت ال٣ًاثُت في الدكَغ

 اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بةزباث الجغاثم اإلااؾت بالبِئت. املبدث الثاوي:
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: الىظام اللاهىوي املخعلم با عاث البُئُتاملبدث ألاٌو لظبؼُت اللظائُت في الدشَس  

الاصاعي ؤلاصاعي بىظه ٖام والًبِ  الًبِ ؤن في الؿضاس ي ألاو٫  جىنلىا في صعاؾدىا

اث٠ ؤهم مً هى البُئي بىظه زام البُئي ٖلى الىٓام الٗام  اإلاداٞٓت في جخمشل ؤلاصاعة، ْو

اث ٖلى ٢ُىص ٞغى ٍَغ٤ وؤوؾاٍ الاؾخ٣با٫، ًٖ  الخُاةؤمغ  اهخٓام ٌؿخلؼمها الٟغصًت الخٍغ

غاى وطل٪ في  في اإلاكغوٖت ؤلاصاعة بخضزالث اإلاجخم٘، ووضخذ الىؾُلت لخد٤ُ٣ هظه ألٚا

مت والجماٖاث، وجبرػ ؤهم ؤ ألاٞغاص وكاَاث ُٟت في مى٘ الجٍغ ها ٚغاى هظه الْى ٢بل و٢ٖى

ت والصخخٟٔ ألامً الٗام والؿ٨ُىت الٗامت مً زال٫ جد٤ُ٣ ؤٚغايها ألاؾاؾُت في 

 .الٗامت

وز٤ُ  اعجباٍ لها الٗام الىٓام ًٖ اإلاىبش٣ت الٗىانغ مً ٖىهغ ٧ل ؤن ُٞه ق٪ ال اموم 

حر ال اٖخضاء ًم٨ً ؤن ُمإهِىت ل٩ل اوؿان وخماًخه مً ؤي بالبِئت ٞاألمً الٗام ًخُلب جٞى

الخضابحر الالػمت ٠ الؿلُت اإلاسخهت ٖلى اجساط ٧اٞت ًلخ٤ به زمت يغع، ٞمً زم ح٨ٗ

الُبُٗت ص ؾىاء ٧ان مهضع هظا الخُغ ؤٞٗا٫ و٢ٕى ؤي زُغ ٖلى ألاٞغا صون للخُلىلت 

اإلاسلٟاث ؿان ٦ةقٗا٫ الخغاث٤ ؤو الخسلو مً ٧الًُٟاهاث والؼالػ٫، ؤم ٧ان مهضعه الاو

ظًت اإلالى  الخُىاهاث زت، ؤم ٧ان مهضعه الخُىان ٦خىاظض بُغ١ ٚحر صخُت واهدكاع ألٚا

زُىعة ٖلى ً ؤي مهضع آزغ ًم٨ً ؤن ًىجم ٖىه ؤو م اإلاٟترؾت في الكىإع والُغ١ الٗامت،

ؤزُاع ؿتهضٝ الخٟاّ ٖلى صخت ؤلاوؿان مً ؤمً وؤمان الٟغص، والصخت الٗامت ح

الهضوء ىت الٗامت ًغاص بها اإلاداٞٓت ٖلى ألامغاى وألاوبئت ومً ؤًت ؤيغاع ؤزغي، والؿ٨ُ

ا نٟى اؽ وح٨ٗحر ط الىوالؿ٩ىن في الكىإع وألاما٦ً الٗامت ومى٘ ٧ل ما مً قإهه اٖػ

الؿم٨ُت اثىاث اإلاهضصة بااله٣غاى والثروة هضوئهم،  ٦ما حهضٝ ؤًًا الى اإلاداٞٓت ٖلى ال٩

خم  والىباجاث والخض مً اهبٗار اإلالىزاث مً اإلايكأث طل٪ ًٖ الهىاُٖت وما ٚحر طل٪....، ٍو

٤ انضاع ال٣ىاهحن الالػمت التي جم٨ىه  ؿىض الى ظهاثٍَغ ت  مً جد٤ُ٣ ؤهضاٞه، َو اصاٍع

ٗاث ومغا٢بت جىُٟظها، ومشاال ٖلى طل٪ مدضصة مسخهت مهمت جُب٤ُ هظه ال٣ىاهحن  الدكَغ

بلى مى٘ و٢ٕى صاعي في هُا١ خماًت البِئت حهضٝ الهاصعة بكإن خماًت البِئت ، ٞالًبِ ؤلا 
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مت خُض جٟسر مت البُئُت، بال ؤجها ٢ض جٟكل في ٢ُامها بىاظب مى٘ الجٍغ اإلاجا٫  الجٍغ

ُ ما٫ ْو ُٟت الًبِ ال٣ًاجي،أٖل لضعاؾت لظا هسهو هظا اإلادىع  1ٟت ؤزغي هي ْو

 الًبِ ال٣ًاجي في مجا٫ خماًت البِئت  بالخُغ١ بلى الٗىانغ الخالُت:

عاث  - ألاداة اللاهىهُت املىاطبت ملىذ صفت الظبؼُت اللظائُت في هؼاق الدشَس

 البُئُت

 واحباث الظبؼُت اللظائُت في هؼاق خماًت البِئت -

عاث البُئُتالحماًت  -  اللاهىهُت لسحاٌ الظبؽ اللظائي املخخصين بدىفُر الدشَس

: املؼلب  ألاٌو

 ألاداة اللاهىهُت املىاطبت ملىذ صفت الظبؼُت اللظائُت

عاث البُئُت  في هؼاق الدشَس

ُٟت الًبِ ال٣ًاجي بىظه ٖام، والظ ي ًخٗل٤ ب٩اٞت الجغاثم خحن جيخهي جبضؤ ْو

ُٟت الًبِ ؤلاصاعي ٞال ًخضزل اجي بهٟخه هظه بال بطا و٢٘ بزال٫ مإمىع الًبِ ال٣ً ْو

مت، خُض ًماعؽ بظغاءاث وؾلُاث خضصتها ال٣ىاهحن  خ٣ُ٣ي بالىٓام الٗام ٌؿمى ظٍغ

ح لغظا٫ الًبِ ال٣ًاجي في مماعؾت اإلاسخلٟت بدضوص مخٟاوجت، خُض ًخٟاوث اإلاضي اإلامىى 

٘ لآلزغ اخل اإلاؤلاظغاءاث اإلاسخلٟت مً زال٫ الضٖىي الجىاثُت واإلاغ  مهضة لها، مً حكَغ

ُٟت الًبِ ال٣ًاجي في ٢اهىن ؤلاظغاءاث ا لجؼاثُت الجؼاثغي، ج٣خهغ ٖلى ظم٘ ٞمجا٫ ْو

مهضة للضٖىي الجىاثُت، التي جخسظ الاؾخضالالث الالػمت للخد٤ُ٣، وجخه٠ بإجها بظغاءاث م

مت وا٦دكاٞها و٢بل مباقغة الخد٤ُ٣ ٞحها،  صلت وطل٪ لجم٘ ٧اٞت ألا ٣ٖب و٢ٕى الجٍغ

مت والخىنل الى مغج٨بحها لخ ٣ضًمهم للمدا٦مت لخى٢ُ٘ ال٣ٗىباث والبراهحن ٖلى و٢ٕى الجٍغ

اثٟه ٣ىم بْى ٟىن ٌؿبٜ ٖلحهم ال٣اهىن نٟت اإلا٣ابلت إلاا اعج٨به مً ظغاثم ٖلُه، ٍو ا مْى

                                                           

بُت، ـ ٖلى ٖضهان الُٟل: مهام الًبِ  1 ٗاث الٗغبُت، اإلاجلت للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع ال٣ًاجي الخام في الجغاثم البُئُت قي الدكَغ
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بِ مإمىعي الًبِ ال٣ًاجي ٖلى ؾبُل الخهغ، وال ًبضؤ ٖملهم بال في خا٫ ازٟا١ الً

 ؤلاصاعي.

ٌ  الفسع  مفهىم الظبؽ اللظائي البُئي: ألاو

البُئي طو الُبُٗت الخانت، وجإحي زههىا هظا اإلاُلب لخٍٗغ٠ الًبِ ال٣ًاجي 

مت البُئُت.  هظه الخهىنُت هدُجت لُبُٗت اإلاىٟغصة للجٍغ

 : حعٍسف الظبؽ اللظائي البُئيأوال

ٖت مً ؤلاظغاءاث التي ًخسظها مجمى  بالظبؽ اللظائي باملفهىم العام:٣ًهض 

ت ال٣ًاثُت وؤٖىاجهم ُٞما ًخٗل٤  بإٖما٫ البدض والخدغي ًٖ الجغاثم يباٍ الكَغ

ت مغج٨بحها و٦ُُٟت و٢ٕى هظه الجغاثم وبؾىاصها بلحهم.  ٞالًبِ 1اإلاغج٨بت وطل٪ إلاٗٞغ

 بٗض الجغاثم لل٨ك٠ ًٖ الجىاجي اإلاكٕغ ؤوظضها ال٣ًاثُت الؿلُت حؿاٖض ظهت هى ال٣ًاجي

ها   ٞحها ألاصلت وظم٘ مغج٨بحها وجدب٘ و٢ٖى
ً
 الخد٣ُ٣ُت ٢بل الؿلُاث مً مٗهم للخد٤ُ٣ جمهُضا

٣ىم بهظه اإلاهمت   ال٣ًاء بلى وبخالتهم إلاٗاًىت ٧اٞت الجغاثم اإلاىظىصة ألاشخام اإلااهلحن ، ٍو

كٕغ لم ٞحها ظغاثم البِئت واإلاي وختى ال٣ىاهحن اإلا٨ملت له، بما في ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغ 

حن ٌٗٝغ الًبُُت ال٣ ألاشخام الظًً جمىذ لهم هظه ًاثُت بهٟت ٖامت، بل ٢ض خضص ٖو

الجؼاثغي  ٖلى مً ًخه٠  بهٟت مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  14 الهٟت. ههذ اإلااصة

 الًبُُت ال٣ًاثُت: " ٌكمل الًبِ ال٣ًاجي:

ت، .1  يباٍ الكَغ

 ؤٖىان الًبِ ال٣ًاجي، .2

ىان اإلاىٍى بهم ٢اهىها بٌٗ مهام الًبِ ال٣ًاجي". .3 ٟحن وألٖا  2اإلاْى

                                                           

 . 11باعف ؾلُمان: قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع الهضي، الجؼاثغ، الجؼء ألاو٫، م  -ـ 1

 الجؼاثغي.مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  14اإلااصة  -ـ 2
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هى ًمخاػ بُبُٗت زانت، وهظا عاظ٘ ؤما ُٞما ًسو الًبِ ال٣ًاجي البُئي ٞ

مت البُئُت  حر مخسههحن في هظا اإلاجا٫، بدُض ج٩ىن للُبُٗت الخانت للجٍغ بط ٌؿخلؼم جٞى

باث ٖملُت لضحهم الخبرة وال٣ضعة ال٩اُٞت مً الخإهُل الٟجي،  هم لخضٍع ُت زًٖى وطل٪ قٍغ

لمُت ٖلى هدى ًًمً لهم يبِ وبزباث ٧اٞت الجغاثم التي ج٣٘ ٖلى البِئت، وحُٗحن مً  1ٖو

اعج٨بها وظم٘ ألاصلت وؤلازباجاث بكإجها، وهظا جمهُضا لبضاًت بظغاءاث البدض والخدغي 

٪ الضٖىي الجى  اثُت.والخد٤ُ٣، واجساط ال٣غاع الظي ٩ًىن مىاؾبا بكإن جدٍغ

 : خصائص الظبؽ اللظائي البُئيثاهُا

جىدهغ ؤٖما٫ الًبِ ال٣ًاجي في الجغاثم البُئُت في مٗاًىت الجغاثم والبدض 

غ مدًغ بظل٪  والخدغي ًٖ مغج٨بحها وطل٪ مً ؤظل بزباث ٧اٞت الى٢اج٘، ؤًً ًجغي جدٍغ

لُه ٞةن الًبِ ال٣ًاجي البُئي ًخمخ٘  خم بعؾاله بلى الىُابت الٗامت، ٖو بٗضة زهاثو ٍو

 :وممحزاث ؤهمها

مت البُئُت :1   ًىىن الظبؽ اللظائي بعد وكىع الجٍس

ُٟت الًبِ ال٣ًاجي ال ًم٨ً ؤن جباقغ بٗض و٢ٕى الجغاثم البُئُت، بال في بَاع  بن ْو

مت مٗا٢ب ٖلحها وطل٪ بمىظب هو ٢اهىوي وبن هظه الى٢اج٘ ًىُب٤ ٖلحها ون٠  و٢ٕى ظٍغ

مت البُئُت ؾىاء ٧اهذ ظىاًت، ظىدت ؤو مسالٟت، وبن لم ًىُب٤ ٖلحها حؿمُت ؤو ون٠  الجٍغ

مت هىا ال ًجىػ م ٟهم مً هظا ؤن بمجغص جهاًت ٖمل الًبِ ماعؾت الجٍغ ال٣ًاجي البُئي، ٍو

 2الًبِ ؤلاصاعي البُئي، جبضؤ مهمت الًبِ ال٣ًاجي البُئي.

اإلاخٗل٤ باإلاجاالث  02-11مً ٢اهىن ع٢م  8مشا٫ ٖلى طل٪ هجض خؿب هو اإلااصة 

ىم بإوكُت "الصخو الظي ٣ً :اإلادمُت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، والتي جىو ٖلى ما ًلي

                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م  - 1  .145و  144نبًر

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ هٟؿه، م  - 2  .146و 145نبًر
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ب الىباث ؤو ظمٗه ؤو ٣ًىم بإي  1الهُض البري ؤو البدغي، ؤو ٢خل ؤو طبذ الخُىاهاث، جسٍغ

 اؾخٛال٫ ٚابي ؤو ٞالحي ؤو مىجمي، ؤو ظمُ٘ ؤهىإ الغعي.... في اإلاجاالث اإلادمُت الُبُُٗت ".

ت الظ٦غ ؤي ؤن ٧ل هظه الجغاثم اإلااؾت بالبِئت والتي ؤقاع بلحها اإلاكٕغ في اإلااصة الؿاب٣

 02-11مً ال٣اهىن ع٢م  ٢39ض ٌٗا٢ب ٖلحها ب٣ٗىبت الجىدت وطل٪ َب٣ا لىو اإلااصة 

" ٌٗا٢ب بالخبـ مً ؾخت : واإلاخٗل٤ باإلاجالث اإلادمُت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت والتي جىو

صط( بلى ملُىوي صًىاع  200.000( ؾىىاث وبٛغامت مً ماثتي ؤل٠ صًىاع )3( ؤقهغ بلى زالر )6)

 2مً هظا ال٣اهىن". 8صط( ٧ل مً ًسال٠ ؤخ٩ام اإلااصة  2.000.000)

مً هىا هجض ؤن الًبِ ال٣ًاجي البُئي ٢ض جدبحن لىا مهمخه وطل٪ مً زال٫ البضء 

في ٖملُت الخضزل وال٣ُام بالبدض والخدغي لًبِ ومٗاًىت اإلاتهم، وجدضًض ألاصواث 

ؾاثل الى٣ل التي اؾخسضمذ في اإلاؿخٗملت مً َٝغ اإلاتهم مشل: الخُىاهاث ؤو الىباث، وو 

مت البُئُت.  3ٖملُت اعج٩اب الجٍغ

 : الؼابع اللظائي لىظُفت الظبؽ اللظائي2

نل في الًبِ ال٣ًاجي ؤهه ال ًدؿم هجض في هظه الخانُت جىظه ٣ًى٫ بإن ألا 

ً َٝغ الًبِ ال٣ًاجي ال حٗخبر مً بالُبُٗت ال٣ًاثُت، وطل٪ ألن ؤلاظغاءاث اإلاخسظة م

وؤولُت حؿب٤ الضٖىي الجىاثُت مً  ىمت الجىاثُت، وبهما هي بظغاءاث جمهُضًتبظغاءاث الخه

جىو ٖلى ما  3الجؼاثُت في ٣ٞغتها مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  12ٞاإلااصة   4َٝغ الىُابت الٗامت.

                                                           

، اإلاخٗل٤ باإلاجاالث اإلادمُت قي بَاع 2011ُٟٞغي ؾىت  17، اإلاىا٤ٞ ٫ 1432عبُ٘ ألاو٫  14اإلااعر في  02ـ  11مً ال٣اهىن ع٢م  8اإلااصة -ـ 1

ضة ش  13الغؾمُت، الٗضص  الخىمُت اإلاؿخضامت، الجٍغ  .  2011ُٟٞغي  28، الهاصعة بخاٍع

 مً ال٣اهىن اإلاخٗل٤ باإلاجاالث اإلادمُت قي بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت. 39و   8اإلااصة  - 2

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 3  .147نبًر

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ هٟؿه، م  - 4  .148نبًر
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ىاٍ بالًبِ ال٣ًاجي مهمت البدض والخ دغي ًٖ الجغاثم اإلا٣غعة في ٢اهىن ًلي: "ٍو

 1".٢ًاجيال٣ٗىباث وظم٘ ألاصلت ٖجها والبدض ًٖ مغج٨بحها ما صام لم ًبضؤ ٞحها بخد٤ُ٣ 

دًغ لٗمل الىُابت الٗامت ؤو ٢اض ي مىه وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الًبِ ال٣ًاجي ً

 الخد٤ُ٣ ول٨ىه ال ٌكتر٥ في الٗمل ال٣ًاجي.

ل٣ًاجي هجض ؤن هىا٥ عؤي ٣ٞهي آزغ ًخٗاعى م٘ هظا الخىظه بلى ؤهه ٌؿبٜ الُاب٘ ا

ما٫ التي ٣ًىم بها هظا ألازحر  ُٟت الًبِ ال٣ًاجي، وطل٪ باٖخباع ؤن ألٖا اإلادٌ ٖلى ْو

مت، طل٪ ألجها حٗغى ٖلى ال٣ًاء وؤمام ٢ًاة  جضزل يمً ؤصلت ؤلازباث ؤو الىٟي للجٍغ

 الخ٨م لؤلزظ بها ؤو َغخها والخسلي ٖجها.

  : املظاهمت في مسخلت الخدلُم الابخدائي3

ل٣ًاجي البُئي والخد٤ُ٣ الابخضاجي مخمشلت في هضٝ واخض وهى ؤٖما٫ الًبِ ا

ٗخبر الًبِ ال٣ًاجي البُئي  مت البُئُت، َو ٦ك٠ الخ٣ُ٣ت، وؤلاإلاام ب٩ل خُصُاث الجٍغ

مغخلت مً مغاخل بزباث الضٖىي، وبظغاءاجه حهضٝ لدؿهُل وظم٘ الاؾخضالالث وبظغاء 

م اث الالػمت مً ؤظل الىنى٫ بلى مغج٨ب الجٍغ ت البُئُت وطل٪ جدًحرا للخد٤ُ٣ الخدٍغ

 الابخضاجي.

جلٗب صوعا هاما في مغخلت الخد٤ُ٣ لهظا ٞةن ؤٖما٫ الًبِ ال٣ًاجي البُئي 

ما٫ لغ٢ابت الىُابت  الٗامت والتي ج٣ىم بمٗاًىت ٖىانغ الابخضاجي، خُض جسً٘ هظه ألٖا

غاءاث ٖلى ع٢ابت زم ٖغى هظه ؤلاظ ؤلازباث وبط ٧اهذ هظه ؤلازباجاث ٧اُٞت لخىظُه الاتهام،

ما٫ التي ٣ًىم بها ا ُت ألٖا ت الاتهام في مضي قٖغ لًبِ ال٣ًاجي البُئي، خُض ؤهه ال ٚٞغ

 ًم٨جهم اؾخسضام ؤصواث ووؾاثل ٚحر مكغوٖت ٢اهىها وطل٪ بُٛت حؿهُل ال٣ُام بىاظباتهم.

 

                                                           

 الجؼاثغي.مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  12اإلااصة  - 1
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 : املظاهمت في جددًد طلؼت الدولت في العلاب4

لُه بن مً ازخهام الضولت هى الخ٤ في  ال٣ٗاب خُض ٌٗخبر مً ؤهم مٓاهغها، ٖو

ٞةن ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي هى الظي ٌؿغي ٖلى ٧ل الجغاثم التي ج٩ىن صازل ؤلا٢لُم 

غ ال٣ٗاب  الجؼاثغي، لُه ٞةن ؾً ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الجىاثُت ًيكإ للضولت ؾلُت ج٣ٍغ ٖو

مت، خُض ج٣ىم )ال٣اٖضة ال٣اهىهُت( ؤي ؾلُت جى٢ُ٘ ال٣ٗاب ٖلى مً ٢ام باعج٩ا ب الجٍغ

٪ ومباقغة  ٤ الىُابت الٗامت والتي ج٣ىم بخدٍغ الضولت بمماعؾت هظه الؿلُت ًٖ ٍَغ

 الضٖىي الجىاثُت ؤمام ال٣ًاء.

لهظا حٗخبر اإلاؿاهمت في جدضًض ؾلُت الضولت في ال٣ٗاب مً ؤهم زهاثو الًبِ 

ت التي  حؿاٖض ؾلُاث الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي البُئي، بط ؤهه ٌٗض ؤخض الٗىامل الالػمت والًغوٍع

وهجض طل٪ َب٣ا لىو اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن  1،في الاتهام واإلادا٦مت ٖلى مٗاًىت الٟاٖل

مت وال ٣ٖىبت ؤو جضابحر ؤمً بٛحر ٢اهىن"، مً هىا  2ال٣ٗىباث والتي جىو ٖلى: " ال ظٍغ

ويبِ  وؿخيخج ؤن الىُابت الٗامت وخضها ال جمل٪ ال٣ضعة ٖلى البدض و ظم٘ الاؾخضالالث،

 مغج٨بي الجغاثم البُئُت.

 زحاٌ الظبؽ اللظائي البُئي الثاوي:الفسع 

ٟحن نٟت  ل بٌٗ اإلاْى ٗاث في جدضًض ألاصاة ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت لخسٍى جسخل٠ الدكَغ

الًبُُت ال٣ًاثُت، وطل٪ لخىٕى هُئاث الًبِ ال٣ًاجي بحن ؤشخام الًبِ ال٣ًاجي 

ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، والتي ًخمخ٘ ؤٞغاصها بهالخُت طوي الازخهام الٗام ؤو بمىظب ٢اهىن 

مٗاًىت الجغاثم البُئُت، والتي ٌٗا٢ب ٖلحها ٢اهىن ال٣ٗىباث وختى ال٣ىاهحن اإلا٨ملت له، وهظا 

ما ؾٝى هخُغ١ بلُه مً زال٫ الٟٕغ ألاو٫، ؤما ُٞما ًسو الٟٕغ الشاوي ؾىدىاو٫ ُٞه 

مىظب ال٣ىاهحن الخانت، والتي ؤشخام الًبِ ال٣ًاجي طوي الازخهام الخام ؤو ب

 ًىدهغ صوعها ٣ِٞ في مٗاًىت الجغاثم البُئُت وهي جضزل في هُا١ ازخهانها ال٣ُاعي.
                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  1  .151و  150ـ. نبًر

 اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن ال٣ٗىباث. - 2
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 :  الظبؽ اللظائي امليلف بدماًت البِئت بمىحب كاهىن إلاحساءاث الجصائُت أوال

ٌٗخبر ؤشخام الًبِ ال٣ًاجي طوي الازخهام الٗام مً ألاشخام اإلااهلىن 

لجغاثم اإلاىظىصة واإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي وختى ال٣غاهحن إلاٗاًىت ٧ل ا

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  14اإلا٨ملت له بما في طل٪ الجغاثم البُئُت، وخؿب اإلااصة 

ٟحن  ت ال٣ًاثُت وؤٖىان الًبِ ال٣ًاجي واإلاْى ٌكمل الًبِ ال٣ًاجي يباٍ الكَغ

ىان اإلاىٍى بهم ٢اهىها بٌٗ   مهام الًبِ ال٣ًاجي.وألٖا

 : طباغ الشسػت اللظائُت1

 ،2019صٌؿمبر  11، اإلااعر في 10 -19اإلاٗضلت بمىظب ال٣اهىن  15خضصث اإلااصة  -

ت ال٣ًاثُت وهم  :اإلاٗض٫ مً ١.ب.ط.ط، الٟئاث التي جشبذ لهم نٟت يابِ الكَغ

 عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت.- 

جي -  يباٍ الضع٥ الَى

ٟىن  - ت يمداٞٓالخابٗحن لؤلؾال٥ الخانت للمغا٢بحن و اإلاْى تو  الكَغ لؤلمً  يباٍ الكَغ

جي.  الَى

الظًً ؤمًىا في ؾل٪ الضع٥ زالر ؾىىاث ٖلى ألا٢ل، وجم حُُٗجهم يباٍ اله٠  -

جي، بٗض مىا٣ٞت لجىت  بمىظب ٢غاع مكتر٥، ناصع ًٖ وػٍغ الٗض٫ و وػٍغ الضٞإ الَى

 زانت.

ٟىن الخابٗىن لؤلؾال٥  - ت لمٟدكالخانت للاإلاْى جيحن وخٟاّ وؤٖىان الكَغ  ،ؤلمً الَى

ُىىا بمىظب ٢غاع مكتر٥  الظًً ٢ًىا في زضمتهم بهظه الهٟت زالر ؾىىاث ٖلى ألا٢ل، ٖو

 ناصع ًٖ وػٍغ الٗض٫ و وػٍغ الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت، بٗض مىا٣ٞت لجىت زانت.

ت لؤلمً، ا - لظًً جم حُُٗجهم زهُها يباٍ ويباٍ اله٠ الخابٗحن للمهالر الٗؿ٨ٍغ

 .بمىظب ٢غاع مكتر٥ ناصع ًٖ وػٍغ الضٞإ و وػٍغ الٗض٫

ت يباٍ مً ٞئخحن هىا٥ ؤن اإلااصة هظه هو مً وؿخسلو  :ال٣ًاثُت الكَغ



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

125 
 

 :وهم :اللاهىن  بلىة معُىىن  طباغ /أ

جي، الضع٥ يباٍ - البلضًت، الكٗبُت اإلاجلـ عئؾاء -  الَى

ٟىن  - ت ومداٞٓي للمغا٢بحن، الخانت لؤلؾال٥ الخابٗىن  اإلاْى تال ويباٍ الكَغ  لؤلمً كَغ

جي.  الَى

غ ظهت مً الٗض٫ وػٍغ بحن مشترن كساز بمىحب معُىىن  / طباغب  وػٍغ ؤو الضازلُت ووٍػ

جي الضٞإ   03  زالر ؤمًىا ٢ض ٩ًىهىا ؤن بكٍغ زانت لجىت مىا٣ٞت بٗض ؤزغي  مً ظهت الَى

 :الخضمت وهم في ألا٢ل ٖلى ؾىىاث

ت للمهالر الخابٗحن اله٠ ويباٍ يباٍ - الضع٥، وعظا٫ الضع٥ في الغجب طوي  -  الٗؿ٨ٍغ

 .لؤلمً

ٟىن  - ت وؤٖىان وخٟاّ للمٟدكحن الخانت لؤلؾال٥ الخابٗىن  اإلاْى جي لؤلمً الكَغ  .الَى

مً هٟـ ال٣اهىن ٣ٞض ههذ ٖلى اإلاهام التي ًماعؾىجها، "ًماعؾىن  16ؤما اإلااصة 

ت ال٣ًاثُت  اثٟهم يباٍ الكَغ ازخهانهم اإلادلي في الخضوص التي ًباقغون يمجها ْو

اإلاٗخاصة، بال ؤهه ًجىػ لهم في خالت الاؾخعجا٫ ؤن ًباقغوا مهمتهم في ٧اٞت صاثغة ازخهام 

 اإلاجلـ ال٣ًاجي اإلالخ٣حن به.

ًجىػ لهم ؤًًا في خالت الاؾخعجا٫ ؤن ًباقغوا مهمتهم ٖلى ٧اٞت جغاب الجمهىعٍت 

ت الضًم٣غ  اَُت الكٗبُت بطا َلب مجهم ؤصاء طل٪ مً َٝغ ؤخض عظا٫ ال٣ًاء الجؼاثٍغ

اثٟه في  ت ال٣ًاثُت الظي ًماعؽ ْو يبغي ؤن ٌؿاٖضهم يباٍ الكَغ اإلاسخهحن ٢اهىها، ٍو

ت الؿ٨ىُت اإلاٗىُت.  اإلاجمٖى

في الخاالث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغجحن الؿاب٣خحن، ًخٗحن ٖلحهم ؤن ًسبروا مؿب٣ا 

ٌٗملىن في صاثغة ازخهانه، في ٧ل مجمىٖت ؾ٨ىُت ٖمغاهُت،  و٦ُل الجمهىعٍت الظي

ت، الظًً ًماعؾىن  ت، ٞةن ازخهام مداٞٓي ويباٍ الكَغ م٣ؿمت بلى صواثغ للكَغ

ت الؿ٨ىُت" هظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  اثٟهم في بخضاها ٌكمل ٧اٞت اإلاجمٖى مً ٢اهىن 16ْو

 ؤلاظغاءاث الجؼاثُت.
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 : أعىان الظبؽ اللظائي 2

مً ٢اهىن  19ي مً زال٫ هو اإلااصة اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤٖىان الًبِ ال٣ًاجخضص 

 ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، والتي ههذ ٖلى: 

 " ٌٗض مً ؤٖىان الًبِ ال٣ًاجي:   

ت، - ٟى مهالر الكَغ  مْى

جي، يباٍ اله٠ -  في الضع٥ الَى

ت لؤلمً  تهالر الٗؿ٨ٍغاإلامؿخسضمى  - الظًً لِؿذ لهم نٟت يباٍ الكَغ

 ًاثُت".ال٣

مً  20ؤما ُٞما ًسو مهمت ؤٖىان الًبِ ال٣ًاجي ٞهي مظ٧ىعة َب٣ا لىو اإلااصة 

٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت والتي ههذ ٖلى: " ٣ًىم ؤٖىان الًبِ ال٣ًاجي الظًً لِؿذ 

اثٟهم  ت ال٣ًاثُت في مباقغة ْو ت ال٣ًاثُت بمٗاوهت يباٍ الكَغ لهم نٟت يباٍ الكَغ

شبخىن الجغاثم اإلا٣غعة في ٢اهىن ال٣ٗىباث ممشلحن في طل٪ ألوامغ عئؾائهم م٘ الخًٕى  ٍو

٣ىمىن بجم٘ ٧اٞت اإلاٗلىماث ال٩اقٟت ًٖ مغج٨بي جل٪  لىٓام الهُئت التي ًيخمىن بلحها ٍو

 1الجغاثم".

 : املىظفين وألاعىان امليلفين ببعع مهام الظبؽ اللظائي 3

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ب٣ىلها ٣ًىم عئؾاء ألا٢ؿام  21بِىتهم اإلااصة 

ىان الٟىُىن اإلاسخهىن في الٛاباث وخماًت ألاعاض ي واؾخهالخها بالبدض  واإلاهىضؾىن وألٖا

٘ الهُض وهٓام الؿحر وظمُ٘  والخدغي ومٗاًىت ظىذ ومسالٟاث ٢اهىن الٛاباث وحكَغ

دايغ يمً الكغوٍ اإلادضصة في ألاهٓمت التي ُٖىىا ٞحها بهٟت زانت وازباتها في م

 الىهىم الخانت. 

                                                           

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي. 14و 20إلااصة  ـ ا 1 
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 : الظبؽ اللظائي امليلف بدماًت البِئت بمىحب اللىاهين الخاصتاثاهُ

اع الٗام  10-03هو ٢اهىن  اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ؤلَا

البُئُت،  لؤلشخام اإلااهلىن والظًً ًخمخٗىن بهٟت الًبُُت ال٣ًاثُت إلاٗاًىت الجغاثم

ت  111وطل٪ مً زال٫ اإلااصة  مىه، والتي ههذ ٖلى: "بياٞت بلى يباٍ وؤٖىان الكَغ

ال٣ًاثُت الٗاملحن في بَاع ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، و٦ظا ؾلُاث اإلاغا٢بت في بَاع 

٘ اإلاٗمى٫ به، ًاهل لل٣ُام بالبدض وبمٗاًىت  الهالخُاث اإلاسىلت لهم بمىظب الدكَغ

 ٩ام هظا ال٣اهىن:مسالٟاث ؤخ

ىان اإلاظ٧ىعون في اإلااصة  ٟىن وألٖا  وما ًلحها مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت...". 21اإلاْى

 مٟدكى البِئت، -

ٟى ألاؾال٥ الخ٣ىُت لئلصاعة اإلا٩لٟت بالبِئت، -  مْى

 يباٍ وؤٖىان الخماًت اإلاضهُت، -

ت، -  مخهغفي الكاون البدٍغ

 يباٍ اإلاىاوئ، -

ىُت لخغاؾت -  الكىاَئ، ؤٖىان اإلاهلخت الَى

ىُت، - ت الَى  ٢ىاص ؾًٟ البدٍغ

ت، -  مهىضؾى مهلخت ؤلاقاعة البدٍغ

 ٢ىاص ؾًٟ ٖلم البداع الخابٗت للضولت، -

لىم البداع، - ىان الخ٣ىُىن بمٗهض البدض الٗلمي والخ٣جي ٖو  ألٖا

 ؤٖىان الجماع٥. -
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ىن في الخاعط بالبدض ًٖ مسالٟاث ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت  وؤًًا ٩ًل٠ ال٣ىانلت الجؼاثٍغ

ت البدغ وظم٘ ٧ل اإلاٗلىماث ل٨ك٠ مغج٨بي هظه اإلاسالٟاث، وببالٚها للىػٍغ اإلا٩ل٠ بدماً

 1بالبِئت والىػعاء اإلاٗىُحن".

 : مفدشى البِئت1

ٌٗخبر مٟدكى البِئت ؤهم ظهاػ ؤهُِ له مهمت مٗاًىت الجغاثم البُئُت. وهجض طل٪ مً 

البِئت في بَاع الخىمُت اإلاخٗل٤ بدماًت  10 -03زال٫ ما ههذ ٖلُه ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 

اإلاؿخضامت، ٖلى ؤجهم ماهلىن  إلاٗاًىت ٧ل اإلاسالٟاث والجىذ ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالجغاثم التي 

ُٗت ؤزغي  هو ٖلحها هظا ال٣اهىن، ؤو جل٪ اإلاىهىم ٖلحها في ههىم جىُٓمُت ؤو حكَغ

ٌ مٟدكى البِئت جدذ وناًت الىػٍغ اإلا خم جٍٟى ٩ل٠ والتي ًىهب اهخمامها بالبِئت. ٍو

ُٗىىن في مؿخىي الجماٖاث  ًهم َو جب ؤن ٩ًىهىا مدلٟحن و خاملحن إلاهمت جٍٟى بالبِئت، ٍو

اإلادلُت وطل٪ بم٣غع مً َٝغ الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالبِئت بٗض جإصًت الُمحن خؿب هو اإلااصة 

ٖلى ما ًلي: " ًاصي  2الؿاب٤ الظ٦غ والتي جىو ٣ٞغتها  10- 03مً ال٣اهىن ع٢م  101

ُٟتي بإماهت مٟدكى البِئت ال ُمحن آلاحي ههها:" ؤ٢ؿم باهلل الٗلي الُٗٓم ؤن ؤئصي ْو

 2وبزالم وؤن ؤخاٞٔ ٖلى ؾغ اإلاهىت وؤؾهغ ٖلى جُب٤ُ ٢ىاهحن الضولت  ".

لُه ٞةن مٟدص ي البِئت بىنٟهم ؤهم ظهاػ إلا٩اٞدت الجغاثم البُئُت ٞهم م٩لٟىن  ٖو

 " ٩ًل٠ مٟدكى البِئت ال ؾُما بما ًإحي: 3بـ:

٘ والخىُٓم في مُضان خماًت البِئت،بدض ومٗاً -  ىت اإلاسالٟاث للدكَغ

                                                           

 ، اإلاغظ٘ الؿاب10.٤-03مً ال٣اهىن ع٢م  111اإلااصة - 1

 ، اإلاغظ٘ الؿاب10.٤-03مً ٢اهىن ع٢م 101اإلااصة - 2

مبر ؾىت  15اإلااعر في 277ـ 88مً اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢مم 2اإلااصةـ  3 ، اإلاخًمً اؾال٥ مٟدكحن اإلا٩لٟحن بدماًت البِئت وجىُٓمها 1988هٞى

ملها.  ٖو
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٘ والخىُٓم في مُضان خماًت البِئت واإلاداٞٓت ٖلى  - الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الدكَغ

الخُىاهاث والىباث واإلاداٞٓت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت وخماًت الهىاء واإلااء والىؾِ 

 البدغي يض ٧ل ؤق٩ا٫ الخضهىع،

اؾخٛال٫ اإلايكأث اإلاهىٟت لخماًت البِئت م٘ الؿهغ ٖلى مُاب٣ت قغوٍ بوكاء و  -

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما،  الدكَغ

 1الؿهغ ٖلى مُاب٣ت قغوٍ مٗالجت وبػالت الىٟاًاث". -

هت إلاغا٢بت مسخل٠ اليكاَاث الخٗاون والدكاوع وطل٪ م٘ اإلاهالر التي ج٩ىن مسخ -

ت واإلاالتي    ىاص اإلاكٗت،حؿخٗمل ٞحها مىاص زُحرة ومشا٫ ٖلى طل٪ اإلاىاص ال٨ُماٍو

 ًغا٢بىن ظمُ٘ مهاصع الخلىر وألايغاع. -

ت وطل٪ ًٖ مسخل٠ وكاَاتهم وجضزالتهم في  - بٖضاص خهُلت بدُض ج٩ىن ؾىٍى

غ ٖىض الاهتهاء مً ٧ل ٖملُت جٟخِل ؤو جد٤ُ٣ وجغؾل بلى  اإلاجا٫ البُئي، ووي٘ ج٣اٍع

لهم ؤن ًدغعوا الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالبِئت والىالة اإلاٗىُحن، وفي بَاع ؤصاء مهامهم ٞةن 

مدايغ زانت باإلاسالٟاث التي ٢امىا بخُٗجها، ٢ض جغؾل هظه اإلادايغ بلى اإلاٗىُحن 

 2باألمغ جدذ َاثلت البُالن.

 : زحاٌ الظبؽ الغابي2

مىذ اإلاكٕغ الجؼاثغي نٟت الًبِ ال٣ًاجي لغظل الٛاباث و٧لٟهم ببٌٗ مهام 

ب٣ا ل٣اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت هجض ؤن هو اإلااصة  ت ال٣ًاثُت. َو مىه ٢ض ؤقاعث  21الكَغ

ىان الٟىُىن والخ٣ىُىن اإلاسخهىن في  بلى ما ًلي: " ٣ًىم عئؾاء ألا٢ؿام واإلاهىضؾىن وألٖا

واؾخهالخها بالبدض والخدغي ومٗاًىت ظىذ ومسالٟاث ٢اهىن الٛاباث وخماًت ألاعاض ي 

                                                           

لُت ؾىت22اإلااعر في232ـ08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  33اإلااصة - 1 ٟحن اإلاىخمحن بلى 2008ظٍى ،ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام باإلاْى

 الخانت باإلصاعة اإلا٩لٟت بالبِئت وتهُئت ؤلا٢لُم. ألاؾال٥

 .33خضًض وهُبت: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -ـ 2
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٘ الهُض وهٓام الؿحر وظمُ٘ ألاهٓمت التي ُٖىىا ٞحها بهٟت زانت وبزباتها  الٛاباث وحكَغ

 1في مدايغ يمً الكغوٍ اإلادضصة في الىهىم الخانت".

 ي:ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ًمى٘ ٖلى عظا٫ الٛاباث في بَاع حُُٗجهم ؤلا٢لُمي ما ًل

 اإلاكاع٦ت في اإلاؼاصاث الخانت بالخكب ؤو ؤي مىخىط آزغ. -

 ججاعة ألازكاب بُغ١ ج٩ىن مباقغة ؤو ٚحر مباقغة. -

 بُ٘ الُغاثض التي انُاصوها ؤو جم مباصلتها بإقُاء ؤزغي. -

 مل٨ُت مدل ججاعي. -

 وبياٞت بلى طل٪ هجض ؤهم الىاظباث اإلاٟغويت ٖلى عظا٫ الًبِ الٛابي ما ًلي:   

 2ن.ؤصاء الُمح -

الاهًباٍ الخام والخًٕى للؿلم ؤلاصاعي ؤو ما ٌؿمى بـ )الىناًت( وهى اإلاٗمى٫ به  -

َب٣ا لىٓام الغجب اإلاخب٘ في هظا اإلاُضان وؤهم هظه ؤلاظغاءاث التي جسو الاهًباٍ 

 هي: الخىبُش، ؤلاهظاع، التر٢ُت، الٟهل ؤو الُغص ...بلخ.

اء ال٣ُام بضوعٍاث اعجضاء الؼي مً اإلاا٦ض ؤهه ٌؿخىظب ٖلى عظا٫ الًبِ الٛابي ؤزى

ِ ال٣ُاؽ،  الغؾمي الخام بهم ؤو خمل الكاعة والضٞتر الُىمي واإلاُغ٢ت وؤًًا خمل قٍغ

والؿالح للخضمت. ؤما اؾخٗما٫ اإلاُغ٢ت ٞهى ٌٗخبر ؤمغ يغوعي ؤزىاء ٢ُامهم بالضوعٍاث 

ٞهى ٌؿخٗمل في  اإلاُضاهُت ؾىاء ٧اهذ الٗاصًت ؤو الاؾخصىاثُت،ؤما ُٞما ًسو الضٞتر الُىمي

اإلادايغ ٧لها ؤي التي ٢امىا بخهضًغها خُض جدخىي هظه اإلادايغ بلى جدضًض اإلاسالٟاث يض 

ت.   3اإلاجهىلحن وؤلاقاعة بلى ألاشجاع اإلا٨ؿىعة و٦ظا اإلا٣ُٖى

                                                           

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي. 21اإلااصة   - 1

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 2  .159نبًر

 .35و 34خضًض وهُبت: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -ـ 3
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ؤما ؤٖما٫ البدض والخد٤ُ٣ التي جسو عظا٫ الًبِ الٛابي الظًً ؤصوا الُمحن، 

والبدض ًٖ ٖىانغ اإلاسالٟت وؤًًا ًم٨جهم مخابٗت  ًم٨جهم ؤن ٣ًىمىا بٗملُاث الخد٤ُ٣

سً٘ عظا٫ الًبِ الٛابي لغزهت  الٗىانغ اإلاجزوٖت بلى ٚاًت ألاما٦ً اإلاسؼوهت ٞحها، ٍو

مؿب٣ت مً الىُابت الٗامت لضزى٫ اإلاىاػ٫ والىعقاث والٗماعاث واإلاؿخىصٖاث واإلاساػن. 

اعاث لها و٢ذ مٗحن جبضا مً الخامؿت نباخا  بلى الشامىت لُال، ؤما ُٞما خالت خُض هظه الٍؼ

جلبـ ٌٗخبر عظا٫ الًبِ الٛابي ماهلىن لل٣ُام بخى٠ُ٢ الجاوي وج٣ضًمه ؤمام و٦ُل 

ٌ الامخشا٫ ألوامغ م٘ حك٩ل  ت ال٣ًاثُت، وبطا ٢ام الجاوي بٞغ الجمهىعٍت ؤو يابِ الكَغ

ً ُٞه ًًضزُىعة ومشا٫ ٖلى طل٪ التهضًض بالؿالح، هىا ًدغع عظا٫ الًبِ الٛابي مدًغ 

٧ل ظاوي وطل٪ م٘ ؤلاقاعة للٗهُان زم ًغؾل اإلادًغ بلى و٦ُل الجمهىعٍت مً ؤظل 

ؿخلؼم ٖلى الؿلُاث ال٣ًاثُت جبلُٜ بصاعة الٛاباث اإلادلُت بىاؾُت  اإلاخابٗت ال٣ًاثُت، َو

 1ألاخ٩ام وال٣غاعاث الهاصعة في هظا الهضص.

 : شسػت العمسان3

ٖضص مً الىالًاث طاث الخٗضاص الؿ٩اوي يمً  1984جىظض هظه الٟغ١ مىظ ؾىت 

لُت  وجىُٟظ لخٗلُماث وػاعة الضازلُت جم  1991ال٨بحر، زم ظمضث وكاَها في بضاًت ظٍى

في الٗانمت وحٗمُم هظه  1997اٖاصة جيكُِ هظه الٟغ١ وطل٪ بةوكاء ؤو٫ ٞهُلت في 

جي. 2000الٟغ١ في ؤوث   ٖلى مؿخىي ٧ل والًاث ال٣ُغ الَى

ت ال  ٗمغان مً ؤظل خماًت البِئت:ومً مهام قَغ

الؿهغ بالخيؿ٤ُ م٘ اإلاهالر الخ٣ىُت اإلادلُت وطل٪ لخُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣ىاهحن في ما  -

 ًسو اإلاجا٫ الٗمغاوي وخماًت البِئت.

لُه ٞةن  - مض ًض اإلاؿاٖضة مً ؤظل جُب٤ُ واخترام الىهىم اإلاىٓمت لخضزالتها. ٖو

ت الٗمغان م٩لٟت بـ:  قَغ
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ُٗت والخىُٓمُت، وطل٪ في مجا٫ الخُىع  - الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الجُض لؤلخ٩ام الدكَغ

 والخ٣ضم الٗمغاوي وخماًت البِئت.

 الؿهغ ٖلى ظما٫ وعوه٤ اإلاضن والخجمٗاث الؿ٩اهُت والخٟاّ ٖلى ألاخُاء. -

 ٞغى بظغاء عزو البىاء وطل٪ ل٩ل ؤهىإ البىاء. -

٣ت ٚحر  ال٣ُام بدبلُٜ الؿلُاث اإلاسخهت ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫ - البىاء الٟىيىي ؤي بٍُغ

ُت، وم٘ مى٘ ٧ل ؤق٩اله ) البىاء الٟىيىي (.  قٖغ

ت.  -  الؿهغ ٖلى اخترام ٧اٞت ألاخ٩ام التي جخٗل٤ باالخخُاَاث ال٣ٗاٍع

مىاظهت ومداعبت ٧ل ؤهىإ الخجاوػاث التي جإزغ ؾلبا ٖلى البِئت والصخت الٗمىمُت،  -

غ مدايغ يض اإلاسالٟحن وطل٪  ٩ًىن بٗض اإلاٗاًىت والؿُُغة ٖلى ٦ما ج٣ىم بخدٍغ

ملُاث اإلاغا٢بت.  اإلاُضان بالضوعٍاث ٖو

الم، وج٩ىن لهالر  - جىُٓم خمالث جدؿِؿُت وطل٪ بالخيؿ٤ُ م٘ وؾاثل ؤلٖا

 اإلاىاَىحن.

ت والاخخال٫ ٚحر الكغعي لؤلعاض ي  - الخهضي إلاداعبت ٧ل ؤهىإ البىاًاث الٟىيٍى

ل ال٣ٗاع طو  الاؾخٗما٫ الؿ٨جي ؤو الخجاعي وطل٪  والُغ١ الٗمىمُت، ؤو ال٣ُام بخدٍى

 1بخىخي الخُُت والخظع الضاثم وج٣ضًم ؤلاهظاعاث للمسالٟحن. 

 : شسػت املىاحم4

بن ألاوكُت اإلاسخلٟت واإلاخٗل٣ت باإلاىاظم واؾخٛال٫ اإلاىاص اإلاٗضهُت ٧لها جسً٘ ألخ٩ام 

مى٘  بدُض حٗض ؤٖماال وؤقٛاال  2واإلاخًمً ل٣اهىن اإلاىاظم. 10 -01ال٣اهىن ع٢م  ت ٍو ججاٍع

ُت  ضم اليكاٍ ٞحها، بال بطا حٗل٤ ألامغ باألشخام الُبُُٗت ؤو اإلاٗىىٍت قٍغ اؾخٛاللها ٖو

 ؤن ٩ًىهىا زايٗحن لل٣اهىن الخام.

                                                           

 .36ـ35خضًض وهُبت: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 1
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خُض  1واليكاٍ اإلاىجمي هى بضوعه ًى٣ؿم بلى ؤٖما٫ الخى٣ُب والاؾخ٨كاٝ اإلاىجمي.

غافي والجُىلىجي وا لظي مً زالله ًم٨ً الخٗٝغ ٌٗخبر الخى٣ُب اإلاىجمي بمشابت الخُٚى

والىنى٫ بلى اإلاىا٢٘ وألابدار ألازغي، والتي حٗخبر ألاولُت للمٗاصن اإلاخىاظضة ٖلى ؾُذ 

ألاعى، وطل٪ مً ؤظل جدضًض الهٟاث اإلاٗضهُت والخهاثو الجُىلىظُت لؤلعى.
2 

ت ويُٗت ماؾؿت  ٦ما ٢ض جم ال٣ُام بٗملُاث ج٣ُُمُت والتي بضوعها تهضٝ بلى مٗٞغ

 ٘ ؤو اؾخٛاللهما بالىٓغ بلى:ؤو مى٢

غ١ الاؾخٛال٫ اإلاؿخٗملت  - ٢ُاؽ الخإزحر الظي ٢ض ًدضزه اليكاٍ اإلاماعؽ وجدلُله َو

 ٖلى ؤي مٓهغ مً مٓاهغ البِئت،

-  ٘ ج٣ضًغ مضي مُاب٣ت َغ١ الاؾخٛال٫ اإلاؿخٗملت للمٗاًحر التي ًٟغيها الدكَغ

 والخىُٓم والالتزاماث الخٗا٢ضًت،

اٍ اإلاماعؽ ؾاب٣ا ٖلى اإلاى٢٘، زم بما اجساط ؤلاظغاءاث بٖضاص خىنلت جإزحر اليك -

ال٨ُٟلت بةٖاصة بنالح اإلاى٢٘، ؤو الخد٤٣ مً مُاب٣ت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة ؤو اإلاؼم٘ 

 3اجساطها بالىٓغ بلى اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت والخىُٓمُت والخٗا٢ضًت..."

ت ال٣ًاثُت، ٞةن باإلياٞت بلى ما جُغ٢ىا بلُه ؾاب٣ا مً ي باٍ وؤٖىان الكَغ

ت اإلاىاظم هي ألازغي ماهلت لٗملُاث البدض ًٖ اإلاسالٟاث ومٗاًىتها، خُض هجض طل٪  قَغ

 4واإلاخًمً ل٣اهىن اإلاىاظم. 10 -01مً ال٣اهىن ع٢م  54مً زال٫ هو اإلااصة 

ت اإلاىاظم هم ؤًًا ملؼمىن بإصاء الُمحن ال٣اهىهُت، ومً ؤهم اإلاهام  ٦ما ؤن قَغ

والتي جىو ٖلى: " ًخىلى مهىضؾى اإلاىاظم  53ى٧لت لهم. هجضها مً زال٫ هو اإلااصة اإلا

ت والخ٣ىُت  ىُت للجُىلىظُا واإلاغا٢بت اإلاىجمُت مهام الغ٢ابت ؤلاصاٍع الخابٗت للى٧الت الَى

                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -ـ 1  .160نبًر

 .39خضًض وهُبت: اإلاغظ٘ هٟؿه، م  - 2

 ، مً ٢اهىن اإلاىاظم.24اإلااصة  - 3

 مً ٢اهىن اإلاىاظم. 54اإلااصة  - 4



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

134 
 

ت ا٢بت البدض والاؾخٛال٫ اإلاىجمحن، ومغ  ُٗت والخىُٓمُت الؿاٍع ب٣ا لؤلخ٩ام الدكَغ َو

 اإلاٟٗى٫.

هىضؾىن اإلاظ٧ىعون ؤٖاله ٖلى يمان اخترام ال٣ىاٖض واإلا٣اًِـ الخانت ٌؿهغ اإلا

التي جًمً الىٓاٞت وألامً وقغوٍ الاؾخٛال٫ خؿب ال٣ىاٖض الٟىُت اإلاىجمُت مً ؤظل 

يمان اإلاداٞٓت ٖلى ألامال٥ اإلاىجمُت وخماًت اإلاىاعص اإلااثُت والُغ١ الٗمىمُت والبىاًاث 

 الؿُدُت وخماًت البِئت.

هاالء اإلاهىضؾىن بمهام اإلاغا٢بت وجىُٟظ مسُُاث الدؿُحر البُئي وجُب٤ُ ٣ًىم  -

 ال٣ىاهحن والىهىم الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت في ألاوكُت اإلاىجمُت.

ًسبر اإلاهىضؾىن ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالبِئت ب٩ل خضر ؤو ٖمل مسال٠ ل٣ىاٖض خماًت  -

 البِئت.

حر اإلاىاص الخُحرة واإلاخٟجغة مشل اإلاٟغ٢ٗاث ٣ًىم هاالء اإلاهىضؾىن بمهام مغا٢بت حؿُ -

 1واؾخٗمالها".

 : أعىان الجمازن 5

وهم ؤًًا ماهلىن بةزباث  2بلى ؤٖىان الجماع٥، 10-03مً ٢اهىن  111ؤقاعث اإلااصة 

ويبِ ٧ل الجغاثم بما ٞحها الجغاثم اإلااؾت بالبِئت، والتي هجضها في ال٣ىاهحن ؤو ألاهٓمت 

 الجمغ٦ُت.

لُه ٞةن ؤٖى  ان اإلاغا٦ؼ واإلا٩اجب الجمغ٦ُت ٞهم ملؼمىن بدماًت ٧اٞت التراب ٖو

جي، وم٩لٟىن بد٨م ال٣اهىن بإن ٣ًىمىا ب٩ل ؤلاظغاءاث الالػمت، وطل٪ ُٞما ًسو  الَى

ا مجهم ؤن  ً ؤو الضازلحن بلُه وطل٪ زٞى ً ؾىاء الخاعظحن مً ؤعى الَى خغ٦ت اإلاؿاٍٞغ

                                                           

 مً هٟـ ال٣اهىن  53اإلااصة  -ـ 1
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و ؤي مىاص ؾامت جًغ البِئت، ؤي مغا٢بت ٣ًىمىا بةصزا٫ وبخًاع اإلالىزاث ؤو الىٟاًاث ؤ

 ٖملُاث الخهضًغ والاؾخحراص.

ت ال٣ًاثُت، وطل٪  بلى ظاهب هظا ٞهم م٩لٟىن ؤًًا بمماعؾت بٌٗ مهام الكَغ

  1ُٞما ًسو مجا٫ يبِ ٧ل الجغاثم اإلاسالٟت ل٣اهىن الجماع٥ وبزباتها ؤو ٢اهىن البِئت.

 : شسػت املُاه 6

ت اإلاُاه بمىظب ال٣اهىن ع٢م جم اؾخدضار ظهاػ ؤَل٤ ٖلُه ق اإلااعر في  12-05َغ

ت اإلاُاه جخ٩ىن مً  195اإلاخٗل٤ باإلاُاه في اإلااصة  08/2005/ 04 مىه التي جىو ٖلى ؤن قَغ

ت اإلاُاه الُمحن ؤمام مدمت  اصي ؤٖىان قَغ ؤٖىان جابٗحن لئلصاعة اإلا٩لٟت باإلاىاعص اإلااثُت ، ٍو

ت .  ا٢امتهم الاصاٍع

هجض ؤهه مىذ ل٩ل مً ؤٖىان ٢م٘ الٛل نٟت الًبِ باإلياٞت الى ما ؾب٤ 

اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت و٦ظل٪ مٟدص ي الصخت  03-09مً ٢اهىن  25ال٣ًاجي بمىظب اإلااصة 

اإلاخًمً ال٣اهىن  198-08الىباجُت ومغا٢بي الصخت الىباجُت بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

 ألاؾاس ي الخام بؿلُت الصخت الىباجُت.  

 واحباث الظبؼُت اللظائُت في هؼاق خماًت البِئت الثاوي: ؼلبامل

بن الخضًض ًٖ واظباث عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي في هُا١ ٢ىاهحن البِئت وال٣ىاهحن 

اإلاخٗل٣ت بها ال ًم٨ً ؤن ًدكابه بما هى ٖلُه الىي٘ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، وهظا 

ض البِئت و٦ظا الُ بُٗت الخانت إلاهام مً حُٗى لهم هظه عاظ٘ لُبُٗت اإلامحزة لجغاثم جلٍى

كهض لهم بالخبرة الٗلمُت ٖلى هدى ًًمً لهم  الهٟت، بط ٌؿخلؼم ؤن ٩ًىهىا ماهلحن ٞىُا َو

بزباث ٧امل الجغاثم التي جدضر في مجا٫ البِئت ،خُض ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخ٣ل بهظه اإلاهمت 

ض عظا٫ الًبِ طوو الازخهام الٗام إلاا ٢ض ٌؿخىظبه ال٨ك٠ ًٖ بٌٗ ظغ  اثم جلٍى

                                                           

٘ الجؼاثغي، ؤَغوخت ص٦خىعاه،٢اهىن زام،ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت ،ؾىت  - 1 الُاهغ صلى٫: الخماًت الجىاثُت للبِئت في الدكَغ
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ً ٖلى اؾخٗما٫ بٌٗ آلالُاث الٟىُت الض٣ُ٢ت ، وان ٧ان  البِئت مً وظىص مسخهحن ٢اصٍع

هظا ال ًىٟي خ٤ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي طوي الازخهام الٗام مً يبِ ظغاثم مدضصة 

 1ُٞما ًسو البِئت.

: الفسع والشياوي الخاصت  دوز أعظاء الظبؽ اللظائي بشأن كبٌى الخبلُغاث ألاٌو

ث البِئتبجسائ  م جلٍى

جل٣ي الك٩اوي مً ألاشخام اإلاخًغعًٍ ٢ض ٩ًىن قٟاهت و٢ض ٩ًىن م٨خىبا، ٦ما 

مت هٟؿه ؤو مً مدامُه، ؤما البالٚاث،  ٢ض جهضع الك٩ىي مً الصخو اإلاخًغع مً الجٍغ

ت ال٣ًاثُت مً ؤزباع ًٖ الجٍغ مت التي و٢ٗذ ؤو ٖلى ٞخٗجي ما ًغص بلى ٖلم يابِ الكَغ

ؤو ٦خابت ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي مً ؤي شخو آزغ، ٞةطا ٢ضم الباٙل ؤو قٟاهت وق٪ الى٢ٕى 

ت ال٣ًاثُت حٗحن ٢بىلهاالك٩ىي بلى ي مت اإلاضعى بها زُحرة ابِ الكَغ ، ؾىاء ٧اهذ الجٍغ

لُه بٗض طل٪ ؤن ًباصع بٛحر جمهل بةزُاع و٦ُل الجمهىعٍت بالجىاًاث والجىذ  ؤو بؿُُت، ٖو

ض البِئت ججٗل ؤلاباٙل ٖجها بكإجها ل٨ً الُبُٗت  2التي جهل الى ٖلمه، الخانت لجغاثم جلٍى

خد٤٣ يغعها  ؤمغا ٚحر مخهىع في ٦شحر مً ألاخىا٫ ، ٨ٞشحر مً جل٪ الجغاثم ًم٨ً ؤن ٣ً٘ ٍو

ً بإصواث زانت ل٨كٟها، ؤما  صون ؤن ًضعي بها ؤخض، اللهم بٌٗ اإلاخسههحن اإلاجهٍؼ

ب ٖلُه ا٦دكاٝ ما هى ياع الٟغص الٗاصي وزانت في مجخمٗاث الٗالم الشالض ُٞهٗ

ؿخد٤ الخبلُٜ ٖىه بل ألا٦ثر مً طل٪ ٢ض ٣ًضم  مت بكإجها َو بالبِئت، وما هى ٌك٩ل ظٍغ

مت يض البِئت وهى ال ًضعي ؤهه  ك٩ل ؾلى٦ه ظٍغ البٌٗ ٖلى مسالٟت ؤخ٩ام ٢اهىن البِئت َو

عة مسال٠، ًٞال ًٖ صوع الىعي البُئي واخؿاؽ الٟغص الٗاصي بمضي ظؿامت آلازاع الًا

مت بُئُت ول٨ىه  الىاقئت ًٖ اعج٩اب ظغاثم يض البِئت، ٣ٞض ًهل الى ٖلمه ؤمغ و٢ٕى ظٍغ

ًمخى٘ ًٖ الخبلُٜ ٖجها باٖخباعها ال حك٩ل لضًه ؤو لٛحره يغعا ٞىعٍا ًلؼم الخهضي له، وهظا 

 وخاو٫ ؤن ًخجىبه  بىؾُلخحن: 10-03ما جيبه الُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن خماًت البِئت 
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ض البِئت: )الازخُاعي( ج٣ضًغا مً اإلاكٕغ ألهمُت  -1 الخإ٦ُض ٖلى خ٤ الخبلُٜ ًٖ ظغاثم جلٍى

مت البُئُت لظا خغم ٖلى جًمحن ٢اهىن البِئت ما ًا٦ض هظا الخ٤  الخبلُٜ ًٖ الجٍغ

٤ ظمُٗت مٗىُت بدماًت البِئت اللجىء  ٖىضما هو ٖلى ؤهه ًجىػ ل٩ل مىاًَ ًٖ ٍَغ

ت وال٣ً    1اثُت اإلاسخهت بٛغى جىُٟظ ؤخ٩ام ٢اهىن البِئت.بلى ألاظهؼة ؤلاصاٍع

نل في الخبلُٜ هى ؤهه مً خ٣ى١ ألاٞغاص الخبلُٜ الالؼامي ًٖ بٌٗ الجغاثم البُئُت: ألا  -2

ؿاٖض الؿلُاث ٖلى مخابٗت اإلاجغمحن، ل٨ً في بٌٗ  ألهه ٌؿاٖض ٖلى ٦ك٠ الجغاثم َو

مخىٗىا ًٖ الاباٙل ٖجها، الجغاثم ولخهىنُتها ًهبذ  واظبا وبال حٗغيىا لل٣ٗاب اط ا

مت بُئُت ُٞلتزم مً ٖلم بها بةباٙل الجهاث اإلاٗىُت ألهه  ٦ما هى الخا٫ ٖىض و٢ٕى ظٍغ

مً  57ًهٗب ؤو ٌؿخدُل ؤن ٌٗلم بها ؤخض بال مغج٨بها، وهظا ما ًٟهم مً هو اإلااصة 

لى اإلاؿاولحن  10-٢03اهىن  ٞٗلى مال٪ الؿُٟىت ؤو عباجها ؤو ؤي شخو مؿاو٫ ٖجها ٖو

ذ الىا٢ٗت صازل اإلاىاوئ ؤو البدغ الا٢لُمي ؤو اإلاى٣ُت الا٢خهاصًت ٖ ً وؾاثل ه٣ل الٍؼ

الخالهت للجمهىعٍت، ٦ما ؤن ج٣ضًم الباٙل ٩ًىن واظبا ٖلى ٧ل ؾلُت ٖمىمُت ؤو 

ُٟخه زبر ظىاًت ؤو  ٠ ٖمىمي ًهل الى ٖلمه ؤزىاء مباقغجه مهام ْو يابِ ؤو مْى

 جُٟٗل لًمان و 2ن، وؤن ًىاٞحها ب٩اٞت اإلاٗلىماث.ظىدت اباٙل الىُابت الٗامت بٛحر جىا

اع في هظا الخبلُٜ بىظىب الالتزام  . الالتزام هظا مسالٟت ٖلى ظؼاء جى٢ُ٘ اإلاكٕغ ؤٞغص ؤلَا

اث الالشمت لظبؽ  دوز أعظاء الظبؽ اللظائي البُئي الثاوي:لفسع ا بشأن احساء الخدٍس

 الجسائم املاطت بالبِئت

ؤمام جًائ٫ صوع ألاٞغاص في الخبلُٜ ًٖ الجغاثم البُئُت بما بؿبب ٖضم ٢ضعتهم ٖلى 

ها ؤو اؾتهاهتهم بسُغها ؤو يغعها ٞةهه ًجب ٖلى مإمىعي الًبِ طوي الهٟت  اصعا٥ و٢ٖى

اث الالػمت، وظم٘  الخانت اإلا٩لٟحن بخُب٤ُ ؤخ٩ام ٢اهىن البِئت الخدغ٥ واظغاء الخدٍغ

٠ ًٖ ٧ل ما ًسال٠ هظا ال٣اهىن، ٞهاالء هم ؤ٢ضع مً ٚحرهم ختى اإلاٗلىماث الالػمت لل٨ك

                                                           

 اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت  10-03مً ٢اهىن  36هظا ما ًٟهم مً هو اإلااصة  - 1

 لجؼاثُت الجؼاثغي، اإلاغظ٘ الؿاب٤.مً ٢اهىن الاظغاءاث ا 32اإلااصة  - 2
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مً مإمىعي الًبِ ال٣ًاجي طوي الازخهام الٗام وطل٪ إلاا ًدىػون ٖلُه مً ؤظهؼة 

زانت حؿاٖض في ال٨ك٠ ًٖ الجغاثم اإلااؾت بالبِئت، وبمىظب ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  

ض ًٖ الجغاثم ومغج٨بها، ٦ما ؤ٦ض ٖلى عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي بهٟت ٖامت ال٣ُام بالبد

     ٢1اهىن خماًت البِئت ٖلى هظه ال٣اٖضة في ؤ٦ثر مً مىي٘.

بحن ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ؤن مً بحن مهام الًبُُت ال٣ًاثُت هى مهمت البدض 

مت والهضٝ  والخدغي ًٖ الجغاثم اإلا٣غعة ٢اهىها، وجبضؤ مً لخٓت ٖلم الًبُُت بإصع الجٍغ

مت، والخدغي ًٖ ٧اٞت مجها البدض  ًٖ ٧اٞت الٓغوٝ واإلاالبؿاث التي اعج٨بذ ٞحها الجٍغ

مت اإلابلٜ ٖجها وألاصواث والىؾاثل اإلاؿخسضمت في اعج٩ابها، وججمُٗه  اإلاٗلىماث الخانت بالجٍغ

ت مغج٨بي الجغاثم بظغاء  الٟٕغٌٗالج هظا  التي جدهل للبِئت ، 2للدجج وألاصلت إلاٗٞغ

اث بِكإن الجغاثم   البُئُت ٖلى الىدى الخالي:الخدٍغ

مت للحصٌى على إلاًظاخاثأوال  : الخــىلل ملظسح الجٍس

ٌؿخلؼم ٖلى عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي ٞىع جل٣حهم ؤي باٙل ؤو ق٩ىي ؤو ًهل بلى ٖلمهم  

مت إلاباقغة  ت بلى م٩ان الجٍغ مت جمـ بالبِئت ،ؤن ًدى٣لىا ٖلى وظه الؿٖغ خضور ؤي ظٍغ

 هظا الهضص،  وهىا همحز بحن: ؤلاظغاءاث الىاظب اجساطها في

اث في ألاما٦ً الٗامت بُبُٗتها وهي ألاما٦ً التي ًد٤ ألي شخو الضزى٫  -ؤ اظغاء الخدٍغ

ٞحها ؤو اإلاغوع بها صون ؤن ًخى٠٢ هظا الخ٤ ٖلى بطن مً الٛحر، ومً ؤمشلتها الكىإع 

ال٣ًاجي  والخضاث٤ واإلاؼإع والُغ١ والكىاَئ الٗامت، ٣ُٞ٘ ٖلى ٖاج٤ مإمىعي الًبِ

ٗاث البُئُت في جل٪  الاهخ٣ا٫ بلى ألاما٦ً الٗامت اإلاسخلٟت ومغا٢بت مضي جُب٤ُ الدكَغ

لُه ًد٤ له ؤزىاء وظىصه في ؤي مى٣ُت  ألاما٦ً للخإ٦ض مً ٖضم وظىص ؤي اهتها٧اث للبِئت، ٖو

 نىاُٖت ؤزظ الُٗىاث الالػمت مً الهىاء الخاعجي بهظه اإلاى٣ُت، صون صزى٫ اإلايكإة، واظغاء
                                                           

 .245الُاهغ صلى٫: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 1

ال٢اتها بٛحرها مً مهام الًبُُت ال٣ًاثُت، عؾالت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الجىاجي، مٗهض الخ٣ى١  -2 اث ألاولُت ٖو مدمض مدضة: الخدٍغ

ت، ظامٗت ٢ؿىُُىت،   . 71، م 1984والٗلىم ؤلاصاٍع
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ال٣ُاؾاث الالػمت لبُان مضي ظىصة الهىاء بها والخإ٦ض مً ٖضم ججاوػ اليؿب اإلاؿمىح بها 

اث في ألاما٦ً الٗامت يبِ  1خؿب اإلاٗاًحر البُئُت اإلا٣غعة، وال ٣ًهض مً اظغاء الخدٍغ

مت ممً هخج ٖجها  مت البُئُت ب٣ض ما ٣ًهض مىه الخد٤٣ مً و٢ٕى هظه الجٍغ مغج٨ب الجٍغ

 البُئي ٌؿخلؼم اجساط ما ًلؼم بكإن و٠٢ هظا الازخال٫.ازال٫ بالخىاػن 

٣هض بها ؤي م٩ان مٗض إلاباقغة وكاٍ  -ب اث في ؤما٦ً الٗمل اإلاسخلٟت: ٍو اظغاء الخدٍغ

نىاعي ؤو خغفي ؤو ججاعي ؤو منهي ؤو ؾُاحي ؤو َبي ؤو ٚحر طل٪ َاإلاا ٧ان ٖلُه الالتزام 

٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بها، ومً اإلا٣غع ؤن خ٤ بخُب٤ُ ٧ل ؤو بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن خماًت البِئت وال

ت ال٣ًاثُت في الضزى٫ بلى جل٪ ألاما٦ً ظاثؼ ل٨ً بشالر ٢ُىص وهي:  يباٍ الكَغ

ؤن ٩ًىن الضزى٫ بلى هظه ألاما٦ً في ؤو٢اث ٖملها صون عيا ناخبها، ؤما بطا ؤٚل٣ذ  -

ة ؤبىابها ٞال ًجىػ صزىلها صون عيا ؤصخابها ؤو لؿبب ٢اهىوي ؤو لضاعي الًغوع 

 مً ٢اهىن الاظغاءاث الجؼاثُت. 22خؿب اإلااصة 

خضوص هظا  وؤن ال ًخجاوػ ؤن ٩ًىن الضزى٫ م٣ُض بالٛغى اإلاىهىم ٖلُه ٢اهىها،  -

ت ال٣ًاثُت هى مغا٢بت جىُٟظ  الٛغى، ٞةطا ٧ان الٛغى مً صزى٫ يباٍ الكَغ

اإلايكإة  ال٣ىاهحن واللىاثذ البُئُت، ولهم في طل٪، اؾدُٟاء اإلاٗلىماث مً ال٣اثمحن ٖلى

مت ؤو الٗاملحن ٞحها ؤو ٚحرهم، ٦ما لهم ؤن ًُلٗىا ٖلى بُاهاث  التي و٢ٗذ بها الجٍغ

السجل اإلاخٗل٤ بالبِئت، والخد٤٣ مً مُاب٣تها للى٢اج٘، ومضي التزامها باإلاٗاًحر 

ت  ُت لخماًت البِئت مً اإلالىزاث، وال ًجىػ له آهظا٥ ؤن ًخٗغى لخٍغ اإلاىيٖى

 خىاظضًً في اإلا٩ان.ألاشخام ؤو الٗاملحن اإلا

-  ٘ ؤن ٣ًخهغ الضزى٫ والخٟخِل ٖلى الجؼء اإلاسهو ليكاٍ اإلايكإة واإلاكاَع

ومغا٣ٞه ٣ِٞ صون ٚحره،  م٘ مغاٖاة ٢ىاهحن الؿالمت والدكُٛل لهظه اإلاغا٤ٞ ،ٞال 

ت ال٣ًاثُت صزى٫ مؿ٨ً اإلاؿاو٫ ًٖ اإلايكإة ؤو ناخبها،  ًجىػ لًابِ الكَغ

                                                           

ٗاث الٗغبُت ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، مٖلى ٖضهان الٟ - 1  .280ُل: مهام الًبِ ال٣ًاجي الخام في الجغاثم البُئُت قي الدكَغ
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لُه بمىظب اإلااصة   ن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي ههذ ؤهه ال ًجىػ مً ٢اهى 44ٖو

ت ال٣ًاثُت الاهخ٣ا٫ بلى مؿا٦ً ألاشخام الظًً ًٓهغوا ؤجهم  لًباٍ الكَغ

ؾاهمىا في الجىاًت ؤو ؤجهم ًدىػون ؤوعا٢ا ؤو ؤقُاء لها ٖال٢ت باألٞٗا٫ الجىاثُت 

ي اإلاغج٨بت إلظغاء جٟخِل بال بةطن م٨خىب ناصع مً و٦ُل الجمهىعٍت ؤو ٢اض 

الخد٤ُ٣ م٘ وظىب الاؾخٓهاع بهظا ألامغ ٢بل الضزى٫ بلى اإلاجز٫ والكغوٕ في 

 الخٟخِل.

ولغظا٫ الًبِ ال٣ًاجي البُئي في اَاع جد٤ُ٣ خماًت ٞٗالت للبِئت الالتزام 

 بال٣ىاٖض الخالُت:

اٖضاص ظهاػ مخسهو ٣ًىم بالخٟخِل ٖلى اإلايكأث الخايٗت ألخ٩ام ٢اهىن البِئت،  -

 في ٞتراث صوعٍت. وؤن ًخم الخٟخِل

ؤن جخىاٞغ في ؤٞغاص الخٟخِل اإلااهالث الٗلمُت والخبرة اإلاىاؾبت في الىىاحي الُبُت  -

ت.  والهىضؾُت وال٨ُماٍو

٘ ٦ٟاءة ومؿخىي ؤصاء عظا٫ الًبِ  - ُت لٞغ بُت مخسههت وهٖى جىُٓم بغامج جضٍع

 ال٣ًاجي البُئي وجؼوٍضهم بالخبراث الٟىُت الالػمت. 

 واللُاطاث الالشمت: أخر العُىاث اثاهُ

ًجب ٖلى عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي ؤن ًشبذ ظغاثم البِئت التي ًخىنل الحها ب٩اٞت 

ألاصلت والبراهحن اإلاخدهل ٖلحها بك٩ل ٢اهىوي ؾلُم، ٞإي بظغاء ٣ًىمىن به مسال٠ لل٣اهىن 

ترجب ٖلُه البُالن، ومً ؤهم ألاصلت التي ًخى٠٢ ٖلحها مضي مؿاولُت ناخب  ال ٌٗخض به، ٍو

يكإة ؤو اإلاكغوٕ هي هخاثج هي هخاثج الُٗىاث  التي جدهل ٖلحها عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي اإلا

ت ؤو الهلبت ؤو الؿاثلت،  ؾىاء مً اإلاىاص اإلاخضاولت ؤو اإلاخسلٟت وؾىاء ؤ٧اهذ في خالتها الٛاٍػ

٩ىن ؤزظ الُٗىت واظغاء الخدالُل وال٣ُاؾاث اإلاُلىبت ؤهمُت بالٛت، لهاخب الكإن  ٍو
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لهظا ًلؼم ؤن جخم الٗملُت باجبإ  1في اظغاءاتها وهخاثجها بطا جبحن له ٖضم صختها،الًُٗ ٞحها 

وألهه ًهٗب ٖلى عظا٫ الًبِ  ،اظغاءاث مُٗىت جخٗل٤ بى٢ذ ؤزظ الُٗىت وم٩اجها وحجمها

ال٣ًاجي ال٨ك٠ ًٖ الجغاثم البُئُت بمجغص اؾخٗما٫ خىاؾهم اإلاجغصة ، ٣ٞض ٩ًىن الخض 

ها ٌٗخمض ٖلى ٞغو١ الٟانل بحن الخد٤٣ مً و  مت ماؾت بالبِئت وبحن ٖضم و٢ٖى ٢ٕى ظٍغ

يئُلت و٢ُاؾاث ص٣ُ٢ت ال ًم٨ً ٦كٟها بال بىاؾُت ؤظهؼة ومٗضاث ٢ُاؽ وعنض م٩ىهاث 

وملىزاث البِئت، مً زال٫ الخد٤ُ٣ مً جىاٞغ مٗاًحر ظىصة الهىاء الخاعجي ؤو اإلااء والتربت ... 

، 19/10/1996اإلااعر في  355-96ع٢م  وفي هظا الؿُا١ وبمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي

ُت، واوكاء مغ٦ؼ ظؼاثغي للخىيِب  اإلاخًمً اوكاء قب٨ت مسابغ الخجاعب وجدالُل الىٖى

 . 1987ؤوث  25اإلااعر في  193-87والل٠ وجىُٓمه بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ـــس املداطس بظبؽ الجسائم املاطت بالبِئتاثالث    : جدٍس

ت يباٍ ٖلى ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ٢اهىن  زال٫ الجؼاثغي مً اإلاكٕغ ؤوظب    الكَغ

غ ال٣ًاثُت  الجمهىعٍت و٦ُل بزُاع بلى جمهل صون  ًباصعوا ؤن بإٖمالهم و مدايغ جدٍغ

غ وظىب ٖلى ؤًًا اإلاكٕغ ؤ٦ض ٦ما بلى ٖلمهم، جهل التي الجىذ و بالجىاًاث  مً اإلادايغ جدٍغ

 بمدايغ اإلاسالٟاث بزباث وظىب بلى ؤقاع ٖىضما ،مً ٢اهىن خماًت البِئت 101 اإلااصة زال٫

ت يباٍ ًدغعها  و للىالي بخضاهما جغؾل و وسخخحن في البِئت مٟدكى و ال٣ًاثُت الكَغ

جشبذ ٧ل  10-03مً ٢اهىن  112اصة ٦ما ؤقاع اًًا في اإلا  2الجمهىعٍت، بلى و٦ُل ألازغي 

٣ه بمىظب مدايغ لها ٢ىة الازباث، مسالٟت ألخ٩ام هظا ال٣اهىن والىهىم اإلاخسظة لخُبُ

غها بلى و٦ُل الجمهىعٍت ًى  15جغؾل اإلادايغ جدذ َاثلت البُالن في ؤظل  م مً جدٍغ

اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث   19-01 مً ٢اهىن  54و٦ظل٪ بلى اإلاٗجي باألمغ. وؤ٦ضث اإلااصة 

ب٣ا لل٣ىاٖض ا ال٣اهىن في مدايغ َومغا٢بتها واػالتها ٖلى ؤهه جضون مسالٟاث ؤخ٩ام هظ

ال  –مً هظا ألازحر  214اإلااصة  وكد حاء في اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن الاظغاءاث الجؼاثُت 

                                                           

ٗاث الٗغبُت ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 1  282ٖلى ٖضهان الُٟل: مهام الًبِ ال٣ًاجي الخام في الجغاثم البُئُت قي الدكَغ
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غ ٢ىة ؤلازباث بال بطا ٧ان صخُد ٩ىن ٢ض خغعه وايٗه ٩ًىن للمدًغ ؤو ج٣ٍغ ا في الك٩ل، ٍو

ُٟخه وؤوعص ُٞه ًٖ   مىيى  ٕ صازل في هُا١ ازخهام ما ٢ض عآه ؤزىاء مباقغة ؤٖما٫ ْو

 ؾمٗه ؤو ٖاًىه بىٟـ. ؤو 

يخج آزاعه ال٣اهىهُت، ًخُلب ظملت مً البُاهاث  لُه ل٩ُىن اإلادًغ صخُدا ٍو ٖو

 ؤهمها: 

بُٗتها وط٦غ مى٢ٗها. -1 مت َو  ون٠ الجٍغ

ت مً ألاشخام الظي  -2 مت البُئُت، وجدضًض مجمٖى ت الصخو الظي اعج٨ب الجٍغ هٍى

 جم الخٗٝغ ٖلحهم.

اعة بلى طل٪ في اإلادًغ م٘ ط٦غ ؤؾماء جى٢ُ٘ ناخب الكإن وبطا امخى٘ ًجب ؤلاق -3

 وؤما٦ً ب٢امت الكهىص.

غ  -4 ٠ اإلااهل بخدٍغ ت ال٣ًاثُت ؤو اإلاْى ط٦غ اؾم ول٣ب ونٟت و جى٢ُ٘ يباٍ الكَغ

  1اإلادًغ.

امليلفين بمهام الشسػت اللظائُت  باليظبت لللىة الاثباجُت ملداطس بعع ألاعىان

جىو اث الجؼاثُت هجض ؤن ألاولى مجهما غاءمً ٢اهىن ؤلاظ 216،218ٖىض ٢غاجىا لىو اإلااصجحن 

ت ال٣ًاثُتٖلى اهه في الخاالث التي ٌؿمذ ٞحها ال٣اهى  ؤو  ،ن بىو زام لًباٍ الكَغ

ىان اإلا٩ل ٟحن وألٖا ىاجهم ؤو للمْى ت ال٣ًاثُتأٖل ظىذ ؾلُت بزباث  ،ٟحن ببٌٗ اإلاهام الكَغ

غ صلُل ؤو غ ج٩ىن لهظه اإلادايغ والخ٣اٍع صلُل حجُت بزباث بلى ؤن ًضع٦ها  في مدايغ ؤو ج٣اٍع

غ ؤو قهاصة الكهىص ،٦ما هجض ؤن الشا ٖجها هُت جىو ٖلى ؤن اإلاىاص التي جضون ٨ٖس ي بالخدٍغ

ال٣ىاهحن الخانت. واإلاالخٔ ؤهه  مدايغ لها ،حجُتها بلى ؤن ًًُٗ ٞحها بالتزوٍغ جىٓمها

ىان  ٟىن وألٖا آلازغون اإلا٩لٟىن ؾ٨ذ ًٖ ال٣ُمت الازباجُت للمدايغ التي ًدغعها اإلاْى

حرهم مً ألاشخام اإلاظ٧ىعًٍ في اإلااصة  ت ال٣ًاثُت ٚو -03 مً ال٣اهىن  111بمهام الكَغ

                                                           

ىت جىوس ي: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -  1   .172-171نبًر
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م مً ؤن اإلااصة 10 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ؤن  215. وزالنت ال٣ى٫ ٞٗلى الٚغ

غ اإلاشبخت للجىاًاث والجىذ ال حٗخبر بال مجغص اؾخضالالث ًجىػ لل٣اض ي ألا  زظ اإلادايغ والخ٣اٍع

بها ؤو ٖضم ألازظ بها ما لم ًىو ال٣اهىن ٖلى زالٝ طل٪ وبالغظٕى الى ال٣ىاهحن الخانت 

ى٢٘ ٖلحها بٌٗ  ههذ ٞٗال ٖلى زالٝ طل٪ ومىدذ لبٌٗ اإلادايغ التي ًدغعها ٍو

ت ال٣ًاثُت حجُت ٧املت و٢ىة ازباجُت عؾمُت  ىان اإلا٩لٟحن بمهام الكَغ ٟحن وبٌٗ ألٖا اإلاْى

ألازظ بها بال بطا و٢٘ الًُٗ ٞحها بالتزوٍغ وجم ازباجه و٧ان ٢ض  ًخٗحن ٖلى ٢اض ي الخ٨م

خغعها شخهان ؤو جم ازباث ٨ٖؿها بطا خغعها شخو واخض وهظا خؿب ٢اهىن الجماع٥ 

حرها ل ت لل٣اض ي الجؼاجي.و٢اهىن ألاؾٗاع ٚو    لخض مً الؿلُت الخ٣ضًٍغ

خصين بدىفُر الحماًت اللاهىهُت لسحاٌ الظبؽ اللظائي املخ الثالث: ؼلبامل

عاث البُئُت  الدشَس

هٓغا لخُىعة اإلاهام اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي بهٟت ٖامت، لظا 

حر الخماًت ال٣اهىهُت لِـ لغظا٫  ٘ الجؼاثغي بخٞى ٗاث بما ٞحها الدكَغ اهخمذ مٗٓم الدكَغ

إلاىذ الًبِ ال٣ًاجي وخضهم، ول٨ً ل٩ل مً ٩ًل٠ مً ٢بل الضولت بإصاء ٖمل لها، وهٓغا 

ٟحن لم ٌٗخاصوا ٖلى اؾخٗما٫  ٗاث البُئُت إلاْى نٟت الًبُُت ال٣ًاثُت في هُا١ الدكَغ

ؾلُاث عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي، ٢غع لهم اإلاكٕغ الجؼاثغي خماًت ٢اهىهُت خُض ظغم ؤي 

ٞٗل مً قإهه ؤن ٌٗى١ ؤو ًمى٘ ٢ُامهم بإٞٗالهم ومىدهم الخ٤  في الاؾخٗاهت ب٩اٞت 

مً جُب٤ُ ال٣ىاهحن واللىاثذ اإلا٩لٟحن بدىُٟظ ؤخ٩امها هظا مً ظهت  الجهاث اإلاٗىُت لخم٨جهم

 ومً ظهت ؤزغي ؤلؼمهم باإلاداٞٓت ٖلى ؤؾغاع اإلاهىت.

: عالفس  م ألافعاٌ التي حعىق أو جمىع أداء زحاٌ الظبؽ اللظائي املخخصين  ألاٌو ججٍس

 ألعمالهم

م ألاٞٗا٫ التي  ٗاث في هُا١ خماًت البِئت ٖلى ججٍغ ههذ نغاخت مسخل٠ الدكَغ

مً قإجها ؤن حٗى١ ؤو جمى٘ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي مً جإصًت مهامهم وهظا ما وؿخيخجه مً 
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بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ب٣ىلها اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في  10-03مً ٢اهىن  106هو اإلااصة 

ثت ؤل٠ صًىاع ٧ل مً ٖغ٢ل ألاشخام واخضة وبٛغامت ٢ضعها ماٌٗا٢ب بالخبـ إلاضة ؾىت "

 اإلا٩لٟحن بالخغاؾت واإلاغا٢بت ؤو اظغاء الخبرة للميكأث اإلاهىٟت، ؤزىاء ؤصاء مهامهم".

 : إلصام أصحاب الشأن بخلدًم الدظهُالث الالشمتأوال

للميكأث اإلاسخلٟت لل٣ُام ًىاظه ٚالبا عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي ٖىض صزىلهم 

بإٖمالهم الالػمت مك٩لت زُحرة جخمشل في ٖضم الخٗاون مٗهم مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلى هظه 

اإلايكأث، بل ًداو٫ بٌٗ الٗاملحن ٞحها حُُٗل واٖا٢ت صزى٫ عظا٫ الًبِ وجم٨ُجهم مً 

 ؤصاء ٖملهم في ٌؿغ وؾهىلت بمبرع ٖضم وظىص حٗلُماث بظل٪ مً ٢بل ؤعباب الٗمل، ًٞال 

ًٖ مداولت البٌٗ مجهم ازٟاء بٌٗ البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي 

ٗاث ؤصخاب  1زكُت مً اؾخسضامها ٦إصلت لئلصاهت يضهم،  لهظا ؤلؼمذ مٗٓم الدكَغ

الكإن باالخخٟاّ بسجل ًضون ُٞه البُاهاث الالػمت لبُان جإزحر وكاٍ اإلايكإة ؤو الؿُٟىت 

إل  مشال ٖلى البِئت، بدُض ًهبذ مً الؿهل لغظا٫ الًبِ ال٣ًاجي اإلاسخو َلب الَا

ال ٌؿخُُ٘ هظا  ٖلى السجالث واإلاؿدىضاث التي ًلتزم ناخب الكإن باالخخٟاّ به، ومً زم

ألازحر ازٟاء اإلاٗلىماث ؤو اليكاَاث اإلاًغة بالبِئت، ؤو ختى الاخخجاط بٗضم وظىص طل٪ بٗض 

وهظا  2آلان ٖلى ؤن ًمشل هظا الاصٖاء زغ٢ا لل٣اهىن ًجب ؤن ٌٗغيه للمؿاولُت ال٣اهىهُت.

خ٣ضًم ٧ل ًلؼم مؿخٛلى ميكأث مٗالجت الىٟاًاث ب 19  -01مً ٢اهىن  47ما جىاولخه اإلااصة 

ت للؿلُاث اإلا٩لٟت بالخغاؾت واإلاغا٢بت.         اإلاٗلىماث الًغوٍع

 

 

                                                           

ٗاث الٗغبُت ،اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 1  287ٖلى ٖضهان الُٟل: مهام الًبِ ال٣ًاجي الخام في الجغاثم البُئُت قي الدكَغ

 ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ 10-03مً ال٣اهىن ع٢م  2ال٣ٟغة  49عاظ٘ اإلااصة  - 2

 -  بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها واػالتها، ًخٗل٤ 2001صٌؿمبر 12اإلااعر في 
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 : الصام أصحاب الشأن بعدم مخالفت أوامس أعىان الشسػت املخخصين اثاهُ

ٗاث البُئُت  ًخُلب ٖمل عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي اإلاسخهحن بخُب٤ُ ؤخ٩ام الدكَغ

٘ بد٨م مىانبهم وجإهلحهم إلاى٘ ؤي جلىر ؤو و٠٢ اؾخمغاعه بن خضر، و٢ض  الخضزل الؿَغ

ٌؿخلؼم إلاىاظهت هظا اإلاى٠٢ حٗاون ومكاع٦ت ؤصخاب الكإن ؤهٟؿهم ؤو ؤَغاٝ ؤزغي ال 

ٖال٢ت لها بةخضار الخلىر ؤو اؾخمغاعه، و٢ض ال ًمل٪ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي في هظه الخالت 

ًم٨جهم ما ٌؿخُُٗىن به مىاظهت هظا الخُغ ؤو يغع جلىر بال مً زال٫ ؤوامغهم التي 

 انضاعها في مىاظهت ناخب الكإن ؤو ٚحره.

هظا ما اججه بلُه ٢اهىن خماًت البِئت بكإن خماًت البِئت اإلااثُت مً الخلىر مشال، 

ذ ؤو اإلاىاص الًاعة، بط ؤهه  وزانت هظا الىٕى مً الخلىر الظي حؿببه الؿًٟ اإلادملت بالٍؼ

م مً بلؼام هظا ال٣اهىن ل٩ل مً عبان ؤو مؿخٛ ل الؿُٟىت التي حؿخسضم اإلاىاوئ ؤو ٖلى الٚغ

مغزو لها بالٗمل في البدغ ؤلا٢لُمي ؤو اإلاى٣ُت الا٢خهاصًت الخالهت ؤن ٣ًضم إلاىضوبي 

ت اإلاسخهت ؤو عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي اإلاىٍى بهم جىُٟظ ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن  الجهت ؤلاصاٍع

لىو ُٞه ج٩ل٠ُ في ق٣ه وال٣غاعاث اإلاىٟظة له، الدؿهُالث الالػمت ألصاء مهمتهم، ٞةن هظا ا

غ ٣ٖىبت إلاً  الجؼاجي الظي ًًمً جُب٣ُه مً ٢بل اإلا٩لٟحن باخترام خ٨مه، وطل٪ بخ٣ٍغ

ىان اإلا٩لٟحن بدماًت البِئت خؿب ما  1ًسال٠ هظا الىو وهى هو ٖام ًُب٤ ٖلى ٧ل ألٖا

 اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت التي جىو ٖلى ؤهه:" 10-03مً ال٣اهىن ع٢م  107ههذ ٖلُه اإلااصة 

 ٌٗا٢ب ٧ل مً ؤٖا١ مجغي ٖملُاث اإلاغا٢بت " .  

ين في الاطخعاهت بالجهاث املعىُت طلؼت زحاٌ الظبؽ اللظائي املخخص: الثاوي الفسع

 وواحبهم في الالتزام بالظس املنهي

٩ًىن لغظا٫ الًبِ ال٣ًاجي البُئي ؤن ٌؿخُٗىىا ؤزىاء اظغاء الًبِ والخٟخِل 

 ًلتزمىن باإلاداٞٓت ٖلى الؿغ اإلانهي.بمً ًغون مؿاٖضجه ُٞه ، ٦ما 
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 طلؼت زحاٌ الظبؽ اللظائي املخخصين في الاطخعاهت بالجهاث املعىُت: أوال

ٟىن ممً لهم الهٟت ال٣ًاثُت اإلا ٗاث البُئُت ًخٗغى اإلاْى سخهىن بخُب٤ُ الدكَغ

ٗى٢هم ؤو جمىٗهم مً ؤصاء مهامهم، ؤزىاء ٢ُامهم بإٖمالهم لبٌٗ اإلاك٨الث التي ٢ض ح

ٟحن بضزى٫  اإلا٩ان وزانت مً ٢بل ؤصخاب الكإن الظًً ٢ض ال ٌؿمدىا لهاالء اإلاْى

بظغاء ال٣ُاؾاث اإلاُلىبت، و٢ض ال اإلاُلىب جٟخِكه، ؤو مىٗهم مً ؤزظ الُٗىاث الالػمت ؤو 

خضاء ٖلحهم، وباٖخباع  ٟحن اإلاسخهحن ٚحر  ًهل ألامغ بلى م٣اومتهم والٖا ؤن هاالء اإلاْى

ٞغاص، ٞةجهم ٢ض ٩ًىهىا في خاظت ؾلُاث الًبِ ال٣ًاجي ٢بل ألا مخمغؾحن ٖلى اؾخٗما٫ 

غ لهم الخما ٞى ٗاث ًت بن لؼم ألامغ ولهظا اججهذ بٌٗ إلاً ًم٨جهم مً ؤصاء مهامهم، ٍو الدكَغ

ٟحن في الاؾخٗاهت بغظا٫ البُئُت بلى الىو نغاخت ٖلى ؾلُت ها  ت ؤو بإي الء اإلاْى الكَغ

مً ٢اهىن  54، وهظا ما جًمىخه اإلااصة 1ؤٖمالهمظهت ًدخاظىن بلحها لخم٨ُجهم مً ؤصاء 

مً  8واإلااصة  التي جىو ٖلى ؤهه ًم٨ً الاؾخٗاهت بال٣ىة الٗمىمُت خماًت الصخت الىباجُت

ٟىن اإلاىخمىن بلى ألاؾال٥ ، " ٌؿخ198ُٟ-08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  الخانت ض اإلاْى

اإلااهلت"، ٦ظل٪ ٖم اإلاهالر ت مهامهم مً مؿاٖضة وصبؿلُت الصخت الىباجُت ؤزىاء مماعؾ

ىان الظًً ُت اإلااثُاث ٖلى ؤهه " ًاهل اإلاخٗل٤ بالهُض البدغي وجغب 64هو اإلااصة   ألٖا

 ومٗاًىتها...بلخ" .ل٣ىة الٗمىمُت إلاخابٗت اإلاسالٟاث ًدغعون اإلادايغ ؤن ًلخمؿىا ا

 : الصام زحاٌ الظبؽ اللظائي البُئي باملدافظت على الظس املنهي اثاهُ

بن َبُٗت ٖمل عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي طوي الازخهام الخام واإلا٩لٟحن بالؿهغ          

ٖلى مغا٢بت مضي اخترام ٢ىاهحن البِئت ججٗلهم ًُلٗىن ٖلى ؤؾغاع اإلااؾؿاث واإلايكأث 

ً ٞحها ...بلخ، ومً  خ٣ٟضون سجالتها وبُاهاتها وؤما٦ً الخسٍؼ واإلاهاو٘ التي ًضزلىن بلحها ٍو

                                                           

 . 257الُاهغ صلى٫: اإلاغظ٘  الؿاب٤، م  - 1

 -   1987ؾبخمبر  1اإلااعر في  17-87ال٣اهىن ع٢م. 

 -  لُت  6اإلااعر في ٟحن اإلاىخمحن بلى ألاؾال٥ الخانت 2008ظٍى  بؿلُت الصخت الىباجُت ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام باإلاْى
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ؾغاع واَإل الٛحر ٖلحها الخإزحر ٖلى اإلاىاٞؿت وبالخالي الخإزحر ٖلى اإلااؾؿت قإن بٞكاء هظه ألا 

 ؤو اإلايكإة ا٢خهاصًا ومالُا، ألامغ الظي ٤ٌُٗ جُىع الخىمُت.

ماث التي ًخىنل بلحها عظا٫ الًبِ ظاء اهخمام اإلاكٕغ بخل٪ الخهُلت مً اإلاٗلى 

٠ ًٖ مضي الخد٤٣ مً امها بال لل٨كال٣ًاجي طوي الازخهام الخام بٗضم اؾخسض

جا٫ خماًت البِئت، وصون اهدكاعها الالتزام بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت والخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها في م

٢ض اجب٘ اإلاكٕغ الجؼاثغي في هُا١ و  1ؤو اَإل الٛحر ٖلحها بال في خضوص ما ٌؿمذ به ال٣اهىن،

ٟحن اإلاسخ ٗاث البُئُت هٓامحن مً ؤظل بلؼام اإلاْى هحن باإلاداٞٓت ٖلى ؤؾغاع اإلاهىت، الدكَغ

ئت وال٣ىاهحن الخانت طاث الٗال٢ت ؤولهما هو نغاخت ٖلى طل٪ يمً ٢اهىن خماًت البِ

ٟحن مً لهم نٟت الً بِ ال٣ًاجي البُئي باإلاداٞٓت ٖلى بدماًت البِئت ٖلى بلؼام اإلاْى

، 10-03ىن ع٢م الشاهُت مً  ٢اه ال٣ٟغة 101ؤؾغاع اإلاهىت وهظا ما وعص مشال في هو اإلااصة 

ُٟتي بإماهت"  ًاصي مٟدكى البِئت الُمحن آلاحي ههها: ؤ٢ؿم باهلل الٗلي الُٗٓم ؤن ؤئصي ْو

٤ ٢ىاهحن الضولت". وهظا ما ؤٖاصث وازالم وؤن ؤخاٞٔ ٖلى ؾغ اإلاهىت وؤؾهغ ٖلى جُبُ

ى ةلؼامُت مداٞٓت مٟدكى البِئت ٖلجإ٦ُضه ب  232 -08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  6اإلااصة 

الؿاب٤  198-08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  7ؾغ اإلاهىت ، وفي هٟـ ؤلاججاه ههذ اإلااصة 

ٟىن اإلاىخمىن بلى ألاؾال٥ الخانت ب ؿلُت الصخت الىباجُت بالخٟاّ ٖلى الظ٦غ" ًلؼم اإلاْى

ة في نلب ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلالؼمت الؿغ اإلانهي" ، وزاهحهما جغ٥ ألامغ لل٣اٖضة الٗامت الىاعص

ُٟخه ؤؾغاع باإلاداٞٓت ٖلحها.ل٩اٞت   مً ٩ًىن مىصٖا لضًه بد٨م نىٗخه ؤو ْو
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 املشىالث التي جىاحه عمل زحاٌ الظبؽ اللظائي في مجاٌ خماًت البِئت الثالث: الفسع

بِ ال٣ًاجي الهبر واإلاشابغة وؾٗت ٌؿخلؼم يبِ الجغاثم البُئُت مً ؤًٖاء الً

لٟحن، ًٞال ًٖ جدملهم مك٣ت الٗمل الهضع ٖىض حٗاملهم م٘ ؤصخاب اإلايكأث واإلاسا

اإلاباقغ في ؤٚلب ألاخُان إلاهاصع  البُئي وما ًترجب ٖلُه مً ؤزُاع ومًاع، هدُجت الخٗغى

ًاء الًبِ ال٣ًاجي، ، وألظىاء بُئُت زُغة جازغ ؾلبا ٖلى الخاالخلىر لت الصخُت أٖل

ههم مكا٧ل مً مساَغ، بال ؤهه جىاظوعٚما ًٖ ٧ل ما ًخٗغى له عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي 

 1ؤزغي ال جسخل٠ في ؤهمُتها ًٖ اإلاساَغ التي ًخٗغيىن لها واإلاهاٖب التي ح٤ُٗ ٖملهم،

 وهظه اإلاك٨الث هىظؼها في الى٣اٍ الخالُت:

 هلص جأهُل الظبؼُت اللظائُت في الخعامل مع ػبُعت كىاعد كاهىن خماًت البِئت  -1

٢اهىن خماًت  ؤو٫ نٗىبت جىاظه عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي هي الخٗامل م٘ ههىم

البِئت التي جدؿم بالخ٣ُٗض والدكٗب والٗمىمُت واؾخٗما٫ اإلاهُلخاث الخ٣ىُت، مما ًجٗله 

في ويُٗت ٖضم الٗلم بال٣اهىن، ٣ٞض ًدضر في ٦شحر مً ألاخُان الؿلى٥ ؤلاظغامي ؤو 

ت، الضع٥(، صون ؤن ٌٗلمىا  الىدُجت ؤمام مغؤي مً عظا٫ الًبُُت ال٣ًاثُت الٗامت)الكَغ

ٗل مجغم بُئُا، ٞهم مٗخاصون ٖلى الخٗامل م٘ الجغاثم الخ٣لُضًت مشل الؿغ٢ت وال٣خل ؤهه ٞ

خضاء ٖلى ألاهىإ  واإلاسضعاث، ولِـ م٘ الىٟاًاث الخانت الخُغة واإلاىاص اإلاكٗت والٖا

غظ٘ الؿبب في طل٪ بلى ه٣و الخإهُل ب في مجا٫ خماًت البِئت،  اإلادمُت، ٍو والخضٍع

خضاء ٖلحها.ومسخل٠ الٗىانغ التي     2حكملها والؿلى٧اث اإلادٓىعة ٢اهىها التي حؿبب الٖا

في ْل هظه الىيُٗت جؼصاص ؤهمُت الًبُُت ال٣ًاثُت الخانت في مجا٫ البِئت ٧ل 

خؿب ازخهاناجه، خُض ؤُٖاها ال٣اهىن نالخُاث زانت ومدضصة ختى حؿخُُ٘ 

ت اإلاُاه وخغاؽ الكىاَئ، الخدغي وال٨ك٠ ًٖ الجغاثم اإلاغج٨بت في طل٪ اإلاجا٫، مجها قَغ
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حرها، لظل٪  ت اإلاٗىُت بالبِئت ٚو ت الٗمغان ومٟدكى اإلاهالر ؤلاصاٍع وخغاؽ الٛاباث وقَغ

بها  ٞالغهان ألا٦بر هى ٖلى هظا الىٕى مً الًبُُت ال٣ًاثُت الخانت التي ًم٨ً جضٍع

مُت في مجا٫ جسهههاوجإهُلها ٖلى مسخل٠  ، واَالٖها ٖلى الؿلى٧اث الىهىم الخجٍغ

خضاءاث، و٦ُُٟاث ال٨ك٠  اإلاجغمت بُئُا ومسخل٠ ألايغاع التي ًم٨ً ؤن حؿببها هظه الٖا

م نٗىبت اإلاهمت، ٞاإلاؿاولُت ال٨بري التي ج٣٘ ٖلى ٖاث٤ الًبُُت ال٣ًاثُت  ٖجها ٚع

الخانت، ًجٗل ؤمغ جُٟٗل مهامها يغوعة ملخت وطل٪ بخُُٛت الى٣اثو التي حٗاوي مجها 

ً وال لى ؤٖلى مؿخىي.زانت في مجا٫ الخ٩ٍى ب اإلاؿخمغ ٖو      1خضٍع

 كلت ألاحهصة ومعداث اللُاض الالشمت:  -2

ألظهؼة الغنض ومٗضاث ال٣ُاؽ وألاصواث الالػمت إلزباث ظغاثم اإلاؿاؽ بالبِئت 

ؤهمُت زانت لغظا٫ الًبِ ال٣ًاجي ٞهي مً الىؾاثل التي ال ٚجى ٖجها في ٢ُامهم 

ً هظه الجغاثم والخىنل بلحها بضون اؾخسضام بٗملهم، ألهه ٢ض ًخٗظع ؤو ٌؿخدُل ال٨ك٠ ٖ

هظه الىؾاثل، ول٨ً ٖلى ؤعى الىا٢٘ هجض ؤن هظه الىؾاثل ال جخىاٞغ بالك٩ل اإلاُلىب 

لجمُ٘ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي، ما ًترجب ٖلى طل٪ ٖضم ام٩اهُت يبِ ٧اٞت اإلاسالٟاث 

لى ألازو التي جخٗل٤ بخجاوػ اليؿب واإلاٗاًحر البُئُت، وا لتي ج٩ىن ؤقض في البُئُت ٖو

زُىعتها وؤ٦ثر في ؤهمُتها مً اإلاسالٟاث ألازغي اإلاخٗل٣ت بالىٓم والاقتراَاث البُئُت، والتي 

ًدؿجى اصعا٦ها بالٗحن اإلاجغصة وبضون اؾخسضام ؤصواث وؤظهؼة لظل٪، ومما الق٪ ُٞه ؤن 

لهم هضعة الىؾاثل الالػمت لٗمل عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي ًترجب ٖلحها بال ق٪ اٖا٢ت لٗم

    2وجؼاًض وؿب اإلالىزاث مما ًازغ ؾلبا ٖلى البِئت.
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مت البُئُت -3  صعىبت اثباث الجٍس

مؿإلت ؤلازباث في مجا٫ البِئت ؤمغ في ٚاًت الهٗىبت، ٞاهتهاء الٟاٖل مً وكاَه 

ؤلاظغامي وا٦دكاٝ الًغع البُئي ُٞما بٗض، ًهٗب ا٦دكاٝ الٗال٢ت الؿببُت مما ًاصي 

ال٣ًاثُت في ٦شحر مً ألاخُان لخسلي ًٖ مخابٗت مشل هظه ال٣ًاًا، لظل٪ بغظا٫ الًبُُت 

ٞةن ال٣ًاًا البُئُت التي ٌؿهل ب٢امت الضلُل وجدضًض مغج٨بحها ججض الًبُُت ال٣ًاثُت 

ت لت اإلاسالٟاث اإلاخٗل٣ت بالٗمغان، هاقُت ٞحها، ٦ما هى الخا٫ في مؿإ خُض ؤن قَغ

م٨ً جدضًض ناخبه.الٗمغان وخماًت البِئت هاقُت في هظا    1اإلاجا٫، ألن ال٣ٗاع زابذ ٍو

 بين مخخلف الىخداث الخاصت للظبؼُت اللظائُتغُاب الخيظُم  -4

مً بحن الاق٩االث التي جُغح ؤًًا ُٚاب الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ الىخضاث الخانت 

ىض  للًبُُت ال٣ًاثُت، ٞهي جخ٩ىن مً ٖضص ٦شحر مً الهُئاث خؿب ٧ل ٖىهغ بُئي، ٖو

مت البُئُت بهٟت مؿخ٣لت ًٖ باقي الىخضاث، ٞهظا ال ٢ُامها بيكاَ ها في ٦ك٠ الجٍغ

ًخماش ى م٘ زهىنُت البِئت والًغع البُئي، ٞخدضًض مهام ٧ل يبُُت ٢اهىها ال ٌٗجي ٖضم 

الخيؿ٤ُ ُٞما بُجها، بل هى يغوعة ملخت ولِـ ازخُاع مً ؤظل الخهضي الٟٗا٫ لؿلى٧اث 

مت جلى  خضاء ٖلى البِئت، ٞمشال ظٍغ ٍض اإلاُاه ال جسو الًبُُت الخابٗت إلصاعة اإلاُاه الٖا

حرها مٗىُىن ؤًًا، وطل٪  ت الؿىاخل ومٟدكى الصخت ٚو وخضها، بل مٟدكى البِئت وقَغ

  2ٖبر جباص٫ اإلاٗلىماث والخبراث.
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 ت:ــــــــــخاجم

لى ؤؾاؽ ؤجها حك٩ل م٩ىهاث  في ؾُا١ الخماًت ال٣اهىهُت اإلا٣غعة للبِئت، ٖو

ت بل ؤ٢غ الخماًت الجاظخماُٖت  اثُت ؼ مكتر٦ت، لم ٨ًخ٠ اإلاكٕغ الجؼاثغي بالخماًت الاصاٍع

ُت للبِئت والتي  اإلادايغاث هللبِئت وهظا ما جىاولىاه في هظ مً زال٫ صعاؾت الخماًت اإلاىيٖى

مت البُئُت مً زال٫ جدضًض مٟهىمها وزهاثهها وؤهىاٖها  جًمىذ الُبُٗت ال٣اهىهُت للجٍغ

مت البِئت و٦ظا و٦ظا ج٣ؿُماتها،  ٦ما جُغ٢ىا بلى جدضًض ألاع٧ان الىاظب جىاٞغها ل٣ُام الجٍغ

ا ؤو مؿاولُخه ًٖ ؼ اإلاؿاولُت الج اثُت ؾىاء ٧اهذ للٟغص باٖخباعه شخها َبُُٗا ؤو مٗىٍى

زم جىاولىا ال٣ٗىباث اإلا٣غعة ٖلى مغج٨بي الجغاثم البُئُت ؤو باألخغي آزاع اإلاؿاولُت  ٞٗل الٛحر 

جغاثم البُئُت بضاًت بأزاع اإلاؿاولُت الجؼاثُت، واإلاخمشلت في ال٣ٗىباث الجؼاثُت اإلاترجبت ًٖ ال

 .ؾىاء ٧اهذ ؤنلُت ؤو ج٨مُلُت

زم جُغ٢ىا بلى صعاؾت الخماًت الاظغاثُت للبِئت مً زال٫ حؿلُِ الًىء ٖلى صوع 

الًبِ ال٣ًاجي في خماًت البِئت مً زال٫ جدضًض مً ج٩ىن لهم نٟت الًبُُت ال٣ًاثُت 

ت مغج٨ب  حرها ٢هض مٗٞغ غ اإلادايغ ٚو اث وجدٍغ وجدضًض مهامهم وواظباتهم مً اظغاء الخدٍغ

مت وج٣ضًمه لل٣ًاء لخى  ٢ُ٘ ال٣ٗىبت اإلاىاؾبت ٖلُه و٦ظا جىاولىا ؾلُت مخابٗت الجغاثم الجٍغ

مت البُئُت،ٞاالبُئُت  ٢ام باؾخدضار الُت  إلاكٕغ الجؼاثغي وفي ؾبُل م٩اٞدخه للجٍغ

ت مً  ٢ًاثُت طاث َبُٗت ع٢ابُت هي مإمىعي الًبِ ال٣ًاجي ،لها ؤن جخسظ مجمٖى

مت البُئُت ؤو ٖلى ألا٢ل الخض مجها الخضابحر والىؾاثل حؿعى مً زاللها بلى ال٣ًاء ٖلى ا لجٍغ

ب٩اٞت الؿبل ال٣اهىهُت ،وطل٪ بٗض الخىنل الى و٢اج٘ بٗض الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الالػمت 

غ اإلادايغ، مت وجدٍغ  بٗضما زبدذ حجُتها و٢ىتها الازباجُت. بكان هظه الجٍغ
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 واملساحع  كائمت املصادز 

 أوال: املصادز

م -1  ال٣غآن ال٨ٍغ

ش 438ـ  96، الهاصع باإلاغؾىم 1996ؾىت  صؾخىع  -2  .07/12/1996، بخاٍع

 اللىاهين وألاوامس -3

ضة  عؾمُت  1984ماعر في ًىهُى  12ـ 84ال٣اهىن ع٢م  - ًخًمً الىٓام الٗام للٛاباث، ظٍغ

ضة  عؾمُت1991اإلااعر في 20-91، مٗض٫ ومخمم ب٣اهىن ع٢م 1984في  26 ، 62، ظٍغ

 .1991-12-4اإلااعر في 

لُت 3اإلااعر في  10ـ- 01 ال٣اهىن ع٢م - ،ًخًمً ٢اهىن اإلاىاظم، مٗض٫ ومخمم 2001ظٍى

 2007اإلااعر في ؤو٫ ماعؽ 02ـ 2007باألمغ ع٢م 

، اإلاخٗل٤ بدؿُحر الىٟاًاث ومغا٢بتها 2001صٌؿمبر  12ماعر في  19ـ  01ال٣اهىن ع٢م  -

 وبػالتها.

لُت ؾىت  19اإلااعر في  10ـ  03ال٣اهىن ع٢م  - اًت البِئت في بَاع ، اإلاخٗل٤ بدم2003ظٍى

 الخىمُت اإلاؿخضامت.

 ، 46 :ٖضص ع.ط البدغي، بال٣اهىن  ، اإلاخٗل2010٤ ؤوث 15 في ، اإلااعر04-10 ع٢م ال٣اهىن  -

 2010 ؤوث 18 بخاعیش الهاصعة

، 2011ُٟٞغي ؾىت  17، اإلاىا٤ٞ ٫ 1432عبُ٘ ألاو٫  14اإلااعر في  02ـ  11ال٣اهىن ع٢م  -

ضة الغؾمُت، الٗضص اإلاخٗل٤ باإلاجاالث اإلادمُت قي  ، 13بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، الجٍغ

ش    2011ُٟٞغي  28الهاصعة بخاٍع
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لُت ؾىت  23اإلاىا٤ٞ  1436قىا٫ ٖام  7اإلااعر في  02ـ  15ألامغ ع٢م  - ، ٌٗض٫ 2015ظٍى

خمم ألامغ ع٢م   1966ًىهُى ؾىت  8اإلاىا٤ٞ  1386نٟغ ٖام  18اإلااعر في  155ـ  66ٍو

ضة عؾمُت، الٗضص واإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاء  .40اث الجؼاثُت الجؼاثغي، ظٍغ

 املساطُم -5

مبر  15اإلااعر في  277ـ  88اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  - اإلاخًمً ؤؾال٥  1988هٞى

ملها.  اإلاٟدكحن اإلا٩لٟحن بدماًت البِئت وجىُٓمها ٖو

، ًخًمً ال٣اهىن 2008ظىٍلُت ؾىت  22اإلااعر في  232ـ  08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -

ٟحن اإلاىخمحن بلى ألاؾال٥ الخانت باإلصاعة اإلا٩لٟت بالبِئت ألاؾاس ي  الخام باإلاْى

 وتهُئت ؤلا٢لُم.

 املعاحم  -6

، صاع الهمؼة، خٝغ الُاء، ٞهل الٗغب، لؿان مىٓىع: ببً -  ؾىت بضون  ال٣اهغة، اإلاٗاٝع

  وكغ.

 . 1958معجم متن اللٛت ، صاع م٨خبت الخُاة ،اإلاجلض ألاو٫، بحروث،  :ؤخمض عيا -

 باللغت العسبُت ثاهُا: املساحع

 الىخب

ض البِئت، صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ  - مت جلٍى ابدؿام ؾُٗض اإلال٩اوي، ظٍغ

 ، الُبٗت ألاولى.2008والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ؾىت 

، صاع هىمت للُباٖت 15ؤخؿً بىؾ٣ُٗت : الىظحز في ال٣اهىن الجؼاجي الٗام، الُبٗت  -

 2016-2015اثغ، واليكغ والخىػَ٘، الجؼ 

ؤخمض ٞخحي ؾغوع: الىؾُِ في ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت،  -

 1996مهغ، 
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 بحن البُئي الخلىر ٖلى ؤيىاء الؿٗىص: ؤبى ببغاهُم بؾالم و مدمىص الٟخاح ٖبض ؤخمض -

ت اإلا٨خبت اإلاؿخ٣بلُت، الىٓغة الخدضي و الىا٢٘  2007 مهغ، الخىػَ٘، و لليكغ اإلاهٍغ

 1988 ال٣اهغة، الٗغبیت، الجهًت صاع الجىاجي، ؤلازم بال٫، ٖىى ؤخمض -

ؤخمض ل٨دل، الىٓام ال٣اهىوي لخماًت البِئت والخىمُت الا٢خهاصًت، صاع همىمت  -

 للُباٖت واليكغ، الجؼاثغ

ت الجىاثُت البُئُت، هاصي ال٣ًاة، مهغ،  -  2011ؤقٝغ هال٫: اإلاىؾٖى

ً مدؿً: ال٣اهىن الضولي للبِئت، -  ،2006صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ،  ؤ٨ٍٞغ

قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع الهضي، الجؼاثغ،  :باعف ؾلُمان -

 الجؼء ألاو٫.

الم ًىؾ٠، اإلاؿاءلت ًٖ الجغاثم البُئُت في ال٣اهىن الضولي، مغ٦ؼ الضعاؾاث  - بٚى

 .2015الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘، مهغ، 

 خامض الجما٫: الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، ؾمحر  -

ىت جىوس ي - اء ال٣اهىهُت،  :نبًر مت البُئُت في ال٣اهىن الجؼاثغي، م٨خبت الٞى الجٍغ

 ، الُبٗت ألاولى2016الجؼاثغ، ؾىت 

َاع١ ببغاهُم الضؾىقي، الىٓام ال٣اهىوي لخماًت البِئت، صاع الجامٗت الجضًضة،  -

ت، ؾىت ؤلاؾ٨  .2014ىضٍع

ت في ال٣اهىن  - ٖلي ؾُٗضان: خماًت البِئت مً الخلىر باإلاىاص الاقٗاُٖت وال٨ُماٍو

 2012، الجؼاثغ الجؼاثغي، صاع الخلضوهُت، 

صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ  -الخماًت الجىاثُت للبِئت :ٖاص٫ ماهغ ألالٟي -

 .2008، مهغ، 1والخىػَ٘، الُبٗت 

 .2014الجؼاءاث ال٣اهىهُت لخلىر البِئت، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، ؾىت  :لُلى الجىابي -

م وال٣ٗاب ، الُبٗت ألاولى، صاع هىمت،  الجؼاثغ، لخمِس ي  - ٖشامىُت : ٖىإلات الخجٍغ

2006، 
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 ميكىعاث الالوي، الجؼء الجىاثُت، اإلاؿاولُت الجىاجي ال٣اهىن  :الٗىجي مهُٟى -

 2016 - لبىان، الخ٣ى٢ُت، الخلبي

 الجهًت صاع ،"م٣اعهت صعاؾت" البدغیت للبیئت الجىاثیت الخمایت :ميكاوي  ؤخمض مدمض -

 2005 ال٣اهغة، الٗغبیت،

مدمض خؿحن ٖبض ال٣ىي، الخماًت الجىاثُت للبِئت الهىاثُت، صاع اليؿغ الظهبي  -

 2002للُباٖت، مهغ، 

ِ: مظ٦غاث في ٢اهىن الاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع هىمت، الجؼ  - اثغ، مدمض خٍؼ

 .95م

، مهغ،  :ماظض عاٚب خلى - ٗت، ميكاة اإلاٗاٝع ٢اهىن خماًت البِئت في يىء الكَغ

2002 

الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘،  ال٣ؿم ال٣ٗىباث ٢اهىن  ؾالمت: مإمىن  -

 مهغ

 ؤؾغاع ٖلى باإلاداٞٓت اإلادامي اللتزام الجىاثُت الخماًت الٗاصلي: نالر مدمض -

ت ؛1 :مى٧لُه،ٍ  . 2003 الجامعي؛ ال٨ٟغ صاع :ؤلاؾ٨ىضٍع

مهغیت،  ألاهجلى اإلا٨خبت :ال٣اهغة الجىاجي، ال٣اهىن  في البیئت :الضیً مدب ماوـ مدمض -

1990، 

 1985هىع الضًً الهىضاوي : الخماًت الجىاثُت للبِئت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اهغة،  -

 السطائل الجامعُت

 ـ ألاػسوخاث1

الخماًت ال٣اهىهُت للبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت، ؤَغوخت  :خؿىهت ٖبض الٛجي -

ص٦خىعاه، جسهو ٢اهىن ؤٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت مدمض زًُغـ بؿ٨غة، 

 .2013ـ  2012الجؼاثغ، ؾىت 
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٘ الجؼاثغي، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٢اهىن  :َاهغ صلى٫  - الخماًت الجىاثُت للبِئت في الدكَغ

 .2007ـ2006،  ؾىت زام، ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت

 ظىاص: الخماًت الجىاثُت للهىاء مً الخلىر صعاؾت م٣اعهت، ؤَغوخت الالوي  ٖبض -

 والٗلىم الخ٣ى١  جلمؿان، ٧لُت – بل٣اًض ب٨غ ؤبى الٗام، ظامٗت ال٣اهىن  في ص٦خىعاه

 2014-2013الؿُاؾُت، 

٘ الجؼاثغي،  - مت البُئُت وؾبل م٩اٞدتها في الدكَغ ؤَغوخت ُٞهل بىزالٟت: الجٍغ

لم ال٣ٗاب، ظامٗت باجىت ، 1ص٦خىعاه ٖلىم في ال٣اهىن، جسهو ٖلم الاظغام ٖو

2017 

 ٧لیت ص٦خىعاه، عؾالت ،"م٣اعهت صعاؾت" البیئت ظغاثم جلىیض :الهغیل نالر ٞغط -

 1998 یىوـ، ٢اع الخ٣ى١ 

بضهللا: اإلاىاػهت بحن يمان خ٣ى١ اإلاتهم وخ٣ى١ الطخُت، ؤَغوخت  - وعصة بً بٖى

 ،2016ال٣اهىن الجىاجي الضولي، ٧لُت الخ٣ى١ ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت، ص٦خىعاه في 

وهاؽ ًحي، آلالُاث ال٣اهىهُت لخماًت البِئت في الجؼاثغ، عؾالت ص٦خىعاه في ال٣اهىن   -

 .2007الٗام، ظامٗت جلمؿان، ؾىت 

 ـ املرهساث2

لىُل قهاصة ، مظ٦غة -صعاؾت م٣اعهت  –ؤما٫ مضًً، اإلايكأث اإلاهىٟت لخماًت البِئت  -

اإلااظؿخحر في الخ٣ى١ جسهو ٢اهىن ٖام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 

 م2012ؤبي ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، 

مت اإلااصي الغ٦ًلُالي مىعاص:  -  ،) الجؼاثغي  ال٣اهىن  في(جُب٣ُه  البُئُت وبق٩االث للجٍغ

ؾ٠ُُ، ٧لُت ، ظامٗت مدمض ألامحن صباٚحن البِئت ٢اهىن  جسهو ماظؿخحر مظ٦غة

  2016-205الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، الؿىت الجامُٗت 
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ت ًٖ ظغاثم البِئت، عؾالت  - هُان ظٟٗغ خؿً، اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلشخام اإلاٗىٍى

ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن والؿُاؾت، ظامٗت الؿلُماهُت، ؾىت 

2014. 

ُمت - ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن  خماًت البِئت صعاؾت م٣اعهت بحن :مدمض بً ٖػ الكَغ

ٗت وال٣اهىن، ٧لُت الٗلىم ؤلاؾالمُت، ظامٗت  الجؼاثغي، عؾالت ماظؿخحر، ٕٞغ الكَغ

 .2002الجؼاثغ، ؾىت 

ال٢تها بٛحرها مً مهام الًبُُت ال٣ًاثُت،  - اث ألاولُت ٖو  عؾالتمدمض مدضة، الخدٍغ

ت، ظامٗت مىخىعي ـ اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الجىاجي، مٗهض الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاصاٍع

 .٢1984ؿىُُىت، الجؼاثغ، ؾىت 

٘ الجؼاثغي، مظ٦غة  - مُٟٗي ٦ما٫: آلُاث الًبِ ؤلاصاعي لخماًت البِئت في الدكَغ

اإلااظؿخحر، جسهو ال٣اهىن ؤلاصاعي ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت 

 2010/ 2011باجىت، الؿىت الجامُٗت 

 قهاصة لىُل ًٖ ظىدت جبٌُِ ألامىا٫، مظ٦غة ٖلي: اإلاؿاولُت الجؼاثُت للبى٪ ٢ضوع  -

اإلاهىُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ،  اإلاؿاولُت " ال٣اهىن ٕٞغ في اإلااظؿخحر

 2013ظامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، 

مت جبٌُِ  - ت ًٖ ظٍغ زلٟي ٖبض الغخمان: اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلشخام اإلاٗىٍى

صًمُت للبدض ال٣اهىوي، ظامٗت ٖبض الغخمان ألامىا٫، م٣ا٫ ميكىع في اإلاجلت ألا٧ا

 02/2011ٖضصمحرة بجاًت،  

 ملخلُاثاملداخالث في 

اإلاؿاولُت الجؼاثُت للصخو اإلاٗىىي ًٖ الجغاثم البُئُت، ملخ٣ى  :عايُت مكغي  -

٢اإلات، الجؼاثغ، ًىمي  1945ماي  8صولي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 

 .2013صٌؿمبر 10و 09
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 والبدىث املجالث

ذ،  - غي، خماًت البِئت في ظغاثم اإلاسالٟاث، مجلت ظامٗت ج٨ٍغ اصم ؾمُان طًاب الٍٛغ

 ٖضص ألاو٫.

٘ الجىاجي الٗغاقي، مجلت الغاصٞحن،  - ٖبض الخ٨ُم طهىن ًىوـ، خماًت البِئت في الدكَغ

 .57، الٗضص ٧16لُت الخ٣ى١، ظامٗت اإلاىنل، الٗغا١، اإلاجلض 

ٗاث  ٖلي ٖضهان الُٟل، مهام الًبِ - ال٣ًاجي الخام في الجغاثم البُئُت في الدكَغ

بُت، اإلاجلض   .54، الٗضص 27الٗغبُت، اإلاجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع

بت الجؼاثُت في م٩اٞدت ظغاثم  - ٗاث الٍٗغ ٖلي ٖضهان الُٟل ،صعاؾت م٣اعهت الدكَغ

ض البُئي ،مجلت الؼع٢اء ،اإلاىنل ،ٖضص  2،2009الخلٍى

الم  خؿً ٖلي - جي، مغ٦ؼ ؤلٖا ٘ البدٍغ الُىالبه: الخماًت الجىاثُت للبِئت في الدكَغ

 ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: ألامجي.

/www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/494c9515-7813-4b49-a85d-

d1b7ad17f686.pd 

٘ الٗغبُت الجؼاثُت في م٩اٞدت ظغاثم  :ٖلي ٖضهان الُٟل، - صعاؾت م٣اعهت الدكَغ

 .2009، ؾىت 2بُئي، مجلت الؼع٢اء، اإلاىنل، ٖضص الخلىر ال

محي الضًً بغبُذ: اإلاؿاولُت الجؼاثُت ًٖ ظغاثم الخلىر الهىاعي، م٣ا٫ ميكىع في  -

مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصًمُت، الهاصعة ًٖ ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ، 

 2014ظامٗت الخاط لخًغ باجىت، الٗضص الشاوي، ظىان 

بض - ؾىاب٤ ألامم اإلاخدضة في بوكاء اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت إلا٩اٞدت هللا، هىعة بً بٖى

،  2الٗضص  8ؤلاٞالث مً ال٣ٗاب، مجلت الىاخاث للضعاؾاث وألابدار، اإلاجلض 

 2015صٌؿمبر 
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الجؼاءاث اإلاترجبت ٖلى الجغاثم البُئُت في ال٣اهىن الجؼاثغي، اإلاجلت  :عابذ وهُبت -

 .2015الٗغبُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت الجلٟت، ؾىت 

ٗذ -  م٣ضم بدض البِئت، ظغاثم مىاظهت في الجىاثُت ؤلاماعاحي اإلاكٕغ ؾُاؾت عقىان، ٞع

 2006 اإلاخدضة، الٗغبُتؤلاماعاث  بضولت الضازلُت بىػاعة البِئت ظغاثم لىضوة

 املساحع باللغت ألاحىبُت

- Deharbe ( D.): Le droit de l'environnement ,industriel, 10 ans de jurisprudence, Litec, Paris, 

2002. 

- Ivo Caraccioli, La protection de l’evironment en droit pinal Italian,1994,  

- Jean- Paul Maréchal et Béatrice Quenault: " le développement durable"- une perspective 

pour le 21éme siècle- 1er semestre 2005.  

- J. Pinatal. Introduction au probleme de la delinquamce ecologque, Le congres Francais de 

Criminologie, Nice, 1977 , Actes du congres.P 8. 

- Klaus Tiede.man, Theorie et reforme du droit penal de l’environnement, Rev.Se.Crim, 

1986. 

- LAROUSSE ، Dictionnaire de Français, Imprimerie de Maury-Eurolivres, Avril 2003.  

- Longman Dictionary of contemporay, third éd, 2000 . 

- Panti Juan (M), Droit penale general, Paris, Librairie acolom, 2004.  

- Van Remoortere (F.): La responsabilité pénale des personnes morales en droit de 

l'environnement , Rev. de dr. pén. crimin., Avril 1991. 

 

 



 محبضرات في مقيبس الحمبية الجزائية للبيئة

 

160 
 

اث -  - فهسض املدخٍى
-  

 ...........................................................................................................................م٣ضمت  01

٤ الضعاؾت زُت 03  ........................................" للبِئت الجؼاثُت الخماًت" م٣ُاؽ م٣غع  ٞو

 للضعاؾت مضزل :ألاو٫  اإلادىع  04

 البِئت مٟهىم ألاو٫  اإلاُلب 04

 البِئت حٍٗغ٠ : ألاو٫  الٟٕغ 04

 لٛت البِئت حٍٗغ٠ :ؤوال 04

 الجؼاثُت الخماًت مدل البِئت حٍٗغ٠ :زاهُا 05

 ال٣اهىهُت الخماًت مدل البِئت ٖىانغ : الشاوي الٟٕغ 07

 الُبُُٗت الٗىانغ : ؤوال 07

 الانُىاُٖت الٗىانغ : زاهُا 08

  البِئت وخماًت الجؼاجي ال٣اهىن : الشاوي اإلاُلب 09

 البِئت لخماًت الجؼاجي ال٣اهىن  جضزل ؤهمُت : ألاو٫  الٟٕغ 10

 البُئي الجؼاجي ال٣اهىن  وكإة مغظ٘  :الشاوي الٟٕغ 13

ُٗت اإلاىاهج ؤهماٍ :الشالض الٟٕغ 15  للبِئت الجؼاثُت الخماًت في الدكَغ

 للبِئت اإلاباقغة الجؼاثُت الخماًتؤوال:  16

  للبِئت اإلاباقغة ٚحر الجؼاثُت الخماًتزاهُا:  18

 البیئت ظغاثم في الخجغیم مً الٛایت : الغاب٘ الٟٕغ 19

 الخجغیم مً ٦ٛایت ؤلاوؿان خمایت : ألاو٫  الاججاه 19

 الخجغیم مً ٦ٛایت البیئت خمایت : الشاوي الاججاه 21

ُت الجؼاثُت الخماًت :الشاوي اإلادىع  24 ٘ في للبِئت اإلاىيٖى  الجؼاثغي  الدكَغ

اع : ألاو٫  اإلابدض 25 مت ال٣اهىوي ؤلَا  البُئُت للجٍغ
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مت مٟهىم : ألاو٫  اإلاُلب 25  البُئُت الجٍغ

مت حٍٗغ٠ : ألاو٫  الٟٕغ 25  .البُئُت الجٍغ

مت زهاثو :الشاوي الٟٕغ 29  وجهيُٟاتها البُئُت الجٍغ

مت زهاثو : ؤوال 29  البُئُت الجٍغ

 البُئُت الجغاثم جهي٠ُ : زاهُا 37

مت ؤع٧ان : الشاوي اإلاُلب 45  البُئُت الجٍغ

مت الكغعي الغ٦ً : ألو٫  ا الٟٕغ 46  البُئُت للجٍغ

ُت مبضؤ :ؤوال 46  البُئُت الجغاثم في الكٖغ

م في اإلاٗخاص اإلاؿل٪ ًٖ الخغوط مبرعاث  :زاهُا 48  الخجٍغ

م مهاصع  :زالشا 50  الخجٍغ

مت اإلااصي الغ٦ً : الشاوي الٟٕغ 52  البُئُت للجٍغ

 البُئي ؤلاظغامي اليكاٍ ؤو الؿلى٥ : ؤوال 52

خضاء ظغاثم في الىدُجت :زاهُا 55  البِئت ٖلى الٖا

 بالبِئت اإلااؾت الجغاثم في الؿببُت الٗال٢ت :زالشا 67

مت اإلاٗىىي  الغ٦ً :الشالض الٟٕغ 74  البُئُت للجٍغ

 البِئت ظغاثم ًٖ الجؼاثُت اإلاؿاولُت :الشاوي اإلابدض 80

 البُئُت الجغاثم ًٖ الُبُعي للصخو الجؼاثُت اإلاؿاولُت : ألاو٫  اإلاُلب 81

 جدضًض الصخو اإلاؿاو٫ في الجغاثم البُئُت :ألاو٫  الٟٕغ 82

 ًٖ ٞٗل الٛحر في الجغاثم البُئُت الجؼاثُت اإلاؿاولُت : الٟٕغ الشاوي 87

 ًٖ ٞٗل الٛحر في الجغاثم البُئُت الجؼاثُت اإلاؿاولُتقغوٍ  : ؤوال 92

٘   الجؼاثُت اإلاؿاولُت : جُب٣ُاثزاهُا 93 ًٖ ٞٗل الٛحر في الجغاثم البُئُت في الدكَغ

 الجؼاثغي 

ض ظغاثم ًٖ اإلاٗىىي  للصخو الجؼاثُت اإلاؿاولُت : اإلاُلب الشاوي 92  البِئت جلٍى
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في الجغاثم  اإلاٗىىٍت لؤلشخام الجؼاثُت اإلاؿاولُت ب٢غاع قغوٍ :الشاوي الٟٕغ 92

 البُئُت

مت اعج٩اب :ؤوال 93  اإلاٗىىي  الصخو لخؿاب البُئُت الجٍغ

مت اعج٩اب :زاهُا 94  اإلاٗىىي  الصخو ممشل ؤو ظهاػ َٝغ مً البُئُت الجٍغ

ض ظغاثم ًٖ الجؼاثُت اإلاؿاولُت مىاو٘  :الشالض الٟٕغ 97  البِئت جلٍى

 البِئت ظغاثم ًٖ الجؼاثُت اإلاؿاولُت اهخ٣اء نىع  :ؤوال 97

 زانت بىهىم اإلاباخت ألاٞٗا٫ :زاهُا 99

 .البُئُت الجغاثم مغج٨بي ٖلى اإلا٣غعة الجؼاثُت ال٣ٗىباث :الشالض اإلابدض 100

مت مغج٨بي ٖلى اإلا٣غعة ألانلیت ال٣ٗىباث : ألاو٫  اإلاُلب 101  البُئُت الجٍغ

مت مغج٨بي ٖلى اإلا٣غعة الخ٨مُلُت اثال٣ٗىب :الشاوي اإلاُلب 107  البُئُت الجٍغ

متفي  اإلاهاصعة  :ؤوال 107  البُئُت الجٍغ

خباعي  الصخو خل : زاهُا 108 متفي  الٖا  البُئُت الجٍغ

متفي  ؤلاصاهت خ٨م وكغ  :زالشا 109  البُئُت الجٍغ

متفي  الٛل٤ :عابٗا 109  البُئُت الجٍغ

٘ في للبِئت ؤلاظغاثُت الجؼاثُت الخماًت : الشالض اإلادىع  111  الجؼاثغي  الدكَغ

ٗاث في ال٣ًاثُت بالًبُُت اإلاخٗل٤ ال٣اهىوي الىٓام :ألاو٫  اإلابدض 112  البُئُت الدكَغ

 هُا١ في ال٣ًاثُت الًبُُت نٟت إلاىذ اإلاىاؾبت ال٣اهىهُت ألاصاة :ألاو٫  اإلاُلب 113

ٗاث  البُئُت الدكَغ

 البُئي ال٣ًاجي الًبِ مٟهىم:  ألاو٫  الٟٕغ 114

 البُئي ال٣ًاجي الًبِحٍٗغ٠ ؤوال:  114

 البُئي ال٣ًاجي الًبِ زهاثو :زاهُا 115

 البُئي ال٣ًاجي الًبِ عظا٫ :الشاوي الٟٕغ 118

 الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ٢اهىن  بمىظب البِئت بدماًت اإلا٩ل٠ ال٣ًاجي الًبِ  :ؤوال 118
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 الخانت ال٣ىاهحن بمىظب البِئت بدماًت اإلا٩ل٠ ال٣ًاجي الًبِ  :زاهُا 121

 البِئت خماًت هُا١ في ال٣ًاثُت الًبُُت واظباث :الشاوي اإلاُلب 130

 والك٩اوي  الخبلُٛاث ٢بى٫  بكإن ال٣ًاجي الًبِ ؤًٖاء صوع  :ألاو٫  الٟٕغ 130

ض بجغاثم الخانت  البِئت جلٍى

اث اظغاء بكإن البُئي ال٣ًاجي الًبِ ؤًٖاء صوع : الشاوي الٟٕغ 132  الالػمت الخدٍغ

 بالبِئت اإلااؾت الجغاثم لًبِ

مت إلاؿغح الخى٣ل  :ؤوال 133  ؤلاًًاخاث ٖلى للخهى٫  الجٍغ

 الالػمت وال٣ُاؾاث الُٗىاث ؤزظ  :زاهُا 135

غ  :زالشا 136  بالبِئت اإلااؾت الجغاثم بًبِ اإلادايغ جدٍغ

 بدىُٟظ اإلاسخهحن ال٣ًاجي الًبِ لغظا٫ ال٣اهىهُت الخماًت :الشالض اإلاُلب 138

ٗاث  البُئُت الدكَغ

م :ألاو٫  الٟٕغ 138  ال٣ًاجي الًبِ عظا٫ ؤصاء جمى٘ ؤو حٗى١  التي ألاٞٗا٫ ججٍغ

مالهم اإلاسخهحن  أٖل

 الالػمت الدؿهُالث بخ٣ضًم الكإن ؤصخاب بلؼام :ؤوال 138

ت ؤٖىان ؤوامغ مسالٟت بٗضم الكإن ؤصخاب الؼام :زاهُا 139  اإلاسخهحن الكَغ

 اإلاٗىُت بالجهاث الاؾخٗاهت في اإلاسخهحن ال٣ًاجي الًبِ عظا٫ ؾلُت: الشاوي الٟٕغ 140

 اإلانهي بالؿغ الالتزام في وواظبهم

 اإلاٗىُت بالجهاث الاؾخٗاهت في اإلاسخهحن ال٣ًاجي الًبِ عظا٫ ؾلُت :ؤوال 140

 اإلانهي الؿغ ٖلى باإلاداٞٓت البُئي ال٣ًاجي الًبِ عظا٫ الؼام :زاهُا 141

 خماًت مجا٫ في ال٣ًاجي الًبِ عظا٫ ٖمل جىاظه التي اإلاك٨الث :الشالض الٟٕغ 142

 البِئت

 زاجمت 149

 واإلاغاظ٘ اإلاهاصع ٢اثمت 150
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اث 156  ٞهغؽ اإلادخٍى

-  

-  


