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 خصوصية الضبط القضائي في الجرائم البيئية

 
 ،عبد الحميد يحي.أ

 جامعة  مستغانم
 

 مقدمة
يكتسييموضوعييوموافضة عليياوبييي وافيي يياو فضييياوم ايياوعييموافييملاوافل مومييياوفض ليياوافيي و وعييموبايي م و
افةيي فموووتييي ووفييميوامفضييياوضييضوميي  وضيي وتعييضمتوو سيي تي وفييميوافيي و وووتعيي ي  ت  واف   ييياوواف  بييياوضييضو

ضي   وييم وعيموافمجي واف سيتو واف وفمي  وضة علياوبيي ي ووع يي وسييي وافض   وتلعيمويةض يياوافيي ياووافو ةك ا
و"ويكوضوضضوض  اوافضسؤوفيضو ضويج يواواف وفاوق يياوفيسكضوووةض ياووتةسيضوافيي او".وضمووبي و مووو12

ضمييووبييي و ضكو"وكيي ولمسيي ضوفييووافةيي وعييمو ضوي ييي وعييمويي يياوو65ومجيي واف سييتو وافت كييمويييم وعييموافضيي   و
 اوووافوق ياوضضوافتيوثو"اةياوض  ضاووويجبوبي واف وفاووافضواطميضوتةسيضوافيي اوافطيي ي

ضمووبي كو"وك ولمس ضوفووافةي وعيموافتضتيبوييي ياوض  ضياوفيتلي اوو56ض واف ستو واإلسي مموعيم وعموافض   و 
و.اإلمس مموووبييووواجبوافضة علاوبيي  

فييماوبييي وضسييتواواف سيي تي وو ضيي وبييي وضسييتواوافتعيي ي  اواف   ييياووعمجيي ف وتكيي  وضيي ومايياوبييييوووو
بي وافة وعيموافيي ياوووتلي  وجيتاجااوجم  يياوبيي وك عياوافسييوك اوافض سياويضمتيي وافيملاوواف س تي وووتؤك 

افيي يييا.ووضييضوافطيي ييمو ضوفييميوافتعيي ي  اوفييضوتةليي و فيي اع  ول وضييضوميي  وتطييل يي ويعييك وع يي  وويواسييطاو
و ج يييت وضمتاييياووت تضييي وبيييي و عييي ا وضتمااييييضووقييي   يضوبيييي وعييييطوافجييي ا اوافيي يييياوووجضيييبوام فييياوبيييي 
وقوب  ووومسيت  ولف وضضوس فضواوعموا تك ي  وويغ ضوتوقيبوافجتاجااوافل مومياوبيي اووو فاوفيميوافجيتاجااو

وفووافجتاجوافجم  م.
امسي فيبوافتليي يياوافض تضي  وبيي وافةيوا وويإتيي مومل اومضو غيبوافجي ا اوافيي يياوقي وياي بوافكعي وبم ي و

فيةييثوعييموافماواييياووافتييموتضيتعيييط  وقعيي  ي وي يي وافطيي ييياوفيعييم وافليي  اوي فعيييطوافلعيي  موعييإضوا
ضوافتيييغوبيضووقوب ي وتةييطوييووي يضواف واضي وافتيموتليي وضيضو فضيتيووعيمو وووضسأفاوج ي  وي  فتض اووم اا

وواو واف ياوي  ولف وافسيط اوافضمتاا.
وامط ق وضضوك وفماوويي وو مووضيضوافض  ياوتلسيياوامعكي  وافواجيبوب عي  وعيموفيميواف  اسياولفي وضية ييضووو

يمايي وعيضيي ووويمايي وافضيةييثوامو وفيةيي يثوبييضوض فييياوافعيييطوافلعيي  موعييموافجيي ا اوافيي ييياوو فضيتييو
وافضيةثواف  مموفية يثوبضو و وافتيييغوعموافكع وبضوافج ا اوافيي يا.

 ول: ماهية الضبط القضائي في الجرائم البيئيةالمبحث ال 
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وافعيطوافلع  موعمو و ييضو فضيا و ا وب او وافعيطوافلع  مويوجو وافضيةثوض فيا سأتم و وعموفما
افج ا اوافيي ياووو ب ضوي  ومفكوتملياوافعيطوافلع  موعموافج ا اوافيي ياوووسأما وضطيي وفك وضسأفاو

وضضوفميوافضس   .و

 الضبط القضائي بوجه عام : ماهيةالمطلب الول
افعيطوافلع  مومل اوض  و وعموافتع ي  اوافض  ا  ووع عاووجو يوافع و  واف ضييياووويعيطيبوو

يييووج يي توضييملاوي يي وضوافمي ييياواف  ضيياوعييموافم ييوضويض  ض يي ووعيتييوف وبضيييياوافيةييثووافتةيي  وبييضوافجيي ا اوو
 وافيي بواوو ع  يي ولفيي وافلعيي جوافجتا ييم.ووووجضييبوبم ايي وا سييت   واف تضيياوفتةلييي افت يي  وبييي وض تكيي ييوو

وقيي ومايياوو.1وفييوووجييووضييضووجييويوافمعيي طوافيوفيسييموفي وفيياووويمتييي وبضيي وي يي  ويمعيي طوافعيييطواإل ا  
كو"وويميي طوي فعيييطوافلعيي  موض ضيياوافيةييثواإلجيي اجااوافجتا ييياوافجتا يي  وبييي ضييضوقيي موضوو3عليي  وو21افضيي   و

ييي اووجضييبوام فيياوبم يي ووافيةييثوبييضوض تكيي يي وضيي و ااوفيياويييي  ووافتةيي  وبييضوافجيي ا اوافضليي   وعييموقيي موضواف لوو
واإلجيي اجاايتعييموضضيي وو  وعييموفييماوافييم واضوافعيييطوافلعيي  مويعييض وضجضوبيياو.وعي يي ويتةلييي وقعيي  مو"

افتيييموت ييي  ولفييي وافتةييي  وبيييضوافج يضييياوووافيةيييثوبيييضوض تكيي ييي وووجضيييبوك عييياواف م اييي ووافييي    واف تضييياو
افمي يييياواف  ضيياواييي ةياوا متايي  واماييي ويإق ضييياوافيي بواواف ضوضيييياووإل ي ت يي ووو عييبوضةعييي ويييمفكولفيي 

و.2فتتا  ويم جوبي وض وو  وعيو
ويي  ومع طوافعيطوافلع  موضمموفةلاووقوموافج يضياوووفيووي ي  وكياوسيي وافليو ولفي وض  ومياوافمي يياو

م ا  يي وفييماوافيي و وووضيي ا ف وي فض يوضيي اوواف م ايي واف تضيياإاف  ضيياوبييي وافوعيي جوييي و ف وعييموافضجتضييبوومفييكوي
عيميي جوبييي وضيي ويجض ييووج يي توافعيييطوافلعيي  موضييضواسييت   اوتي عيي وافمي ييياواف  ضيياوسيييطت  وعييموا ت يي اوو
وفيمفكو وجيبوافليي موضو ضوت عيبوضة عي وجضييبوا سيت   اولفي وافمي ييياواف  ضياوووفيماوضيي وماياوبيييووافضيي   و

افييييم و مييييوكو"ويت يييييضوبييييي وعييييي طوافعيييي طاووضييييضوقيييي موضواإلجيييي اجااوافجتا ييييياوافجتا يييي  وولموو  وي ييييماو21
افلعيي  ياو ضويةيي  واوضة عيي ويأبضيي ف اوو ضويييي   واويغييي وتض يي ولفيي ولمطيي  ووكييي وافجض و ييياوي فجم ييي او

وبيييي اويضجيي  ولمجيي تو بضيي ف او ضويواعييويوضي عيي  ويأاييو وافضة عيي وافتييموووافجييمموافتييموتايي ولفيي وبيض ييا.
م يي وضط يليياوماييو وتيييكوافضة عيي وافتييموة  وفيي ووكييماوية  وم يي وضاييةوياويمسييماوضم يي وضؤعيي وبيي يي ويأ

ويجضيبوافضستم ااووافو    وافضت يلاوي  ووكمفكوامعي جوافضعيوطا..."
ويلييييواوبييييي و  اجو بضيييي  وافعيييييطوافلعيييي  موضجضوبيييياوضييييضواف م ايييي وافيعيييي ياوافليييي    ووسييييواجويةكييييياو

اووض تكيي يييي وووجضييييبويةكيييياوضوق  يييي وافييييولي موبييييي وافيةييييثووافتةيييي  وبييييضوافج يضييييو وتماايييي  وافض مييييموو
اف م ايي واف تضيياوإل ي ت يي .ووتعييك وفييميوافضجضوبيياوافيعيي ياوج يي تاويسييض وج يي توافعيييطوافلعيي  مووويسييض و

                                  
 .152وو و1002ة تاوةسضويك  وو او واإلج اجااوافجم  ياووافطي اواموف ووضمعأ وافض    وواإلسكم  ياووسماوو1
وو و2815افجم  ياووافطي اواموف وو ا وافضطيوب اوافج ض ياوواإلسكم  ياووسماووضةض وتكمو يووب ض وواإلج اجااو2

223. 
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افعييطياوافلعي  ياوو ووافعي يطاواف  فيياووفيموافتسيضياوافتيمواسيت ضي  وافضعي موو و يع وافعي طاوافلعي  ياوو
و.3افييم مم

يطوك عيياوافجيي ا اوووقييي وعيي  وقيي موضواإلجييي اجااولضوافعيييطوافلعيي  مويوجييووبييي اويييؤ  وولي تييووعيييموعيي
عليييي واتمييي موو4.افجتا يييياواف  مسيييمويييييضوولي ييياوافعييييطوافلعييي  موقيييي واعتتييي توافتةليييي ووي ييي واعتتييي توافتةليييي 

ض ضييياوافعييييطوافلعييي  موفيييموافيةيييثووافتةييي  وبيييضوافجييي ا اوافضلييي   وعيييموافلييي موضولجييي اجااوافتةليييي وتكيييوضو
ي يي واعتتيي توافتةلييي ووعييإضوبييي وافعيييطوافلعيي  موو ضيي ض تكيي يي .ووضافجتا ييموووجضييبوام فيياوبم يي وووافيةييثوبيي

تم يييييموت ويعيييي اوج يييي اوافتةلييييي ووواإلمبيييي ضوفطيي ت يييي .وويأمييييمويييييمااوافل بيييي  وقيييي موضواإلجيييي اجااوافجتا ييييياو
وضمو.و23وو21افجتا   ووومفكوي فم وبيي  وا اةاوعموافض  تيضو

وفميي كوض مييي ضوفيعيييطوافلعيي  مويوجييووبيي اوو ةيي فض وولي ييموووانميي وبعييو ووعييي فض م وافييولي موو
يلايي وي فعيييطوافلعيي  موامبضيي  وافتييمويلييواوي يي و بعيي جوافعيييطياوافلعيي  ياووافضتض ييياوعييموافتةيي  وبيييضو

اويغي ضوةتي طي افج يضاوي  ووقوب ي وويجضيبوا سيت   اوبم ي وووت ليبوض تكيي ي ووواتمي موضي ويييتاوضيضواإل
كع ول وع  ووض يس ت  .و ض وي فض م واف عو ووعيلاي وي فعييطوافلعي  موجضييبوافضيول يضوافيميضوميوف او

و.و5ض تكيي  وافل موضوضي ع  ولج اجااوا ست   وويجضبوام فاوبضوافوق  بواإلج اضياوووافيةثوبض
تعييي ي ياوافتيييمولضول  اكوافضلايييو ويييي فض م واف عيييو وفيعييييطوافلعييي  مويلتعيييمواسيييتل اجوافمايييو واف

ضيضوم ةيياوع ي اوافضيول يضوافضعيكييضوفيوووو  تملاوفماوافج ي توووتةي  وت كيييووضيضوم ةيياوافلي  ااوافيعي ياوو
ضيييضوقييي موضوو25فيييوومييي وافضييي   ووافعيييأضوافلييي  ضيضوي فض ييي اوافضسيييم  وفيييوووو فييياومييي وتعييي ي موو  وعيييموفيييماو

واإلج اجااوافجتا ياوولموج جوعيووكو"ويعض وافعيطوافلع  موك
و طوافع طاوافلع  يا.عيو-2
و بواضوافعيطوافلع  م.و-1
وافضول يضووامبواضوافضموطوي اوق موم وي ضوض  اوافعيطوافلع  م.و"و-3

 ض وافض م وافيولي موفيعييطوافلعي  موعيتةلي وضيضومي  وك عياو بضي  وا سيت   وبيي ووقيوموافج يضياوو
جيي اجوافتة ييي اوومسيييت  ولفيي وكيي وضييضوسيي فاوعييموا تك ي يي ووكجضييبوافض يوضيي اوبييضوافج يضيي اوافتييموا تكييياووواء

ضييييضوقيييي موضوو21.ووقيييي و عيييي  اوافضيييي   و6اف تضيييياوفض  عيييياوض تكي يييي وتض ييييي اوفتة يييييكوافيييي بواواف ضوضييييياوعيييي ي

                                  
 ضضوق موضو او وافضة كض اوافجتا ياوافييم مم.و31امل وافض   وو3
وضضوق موضواإلج اجااوافجتا ياواف  مسموعيض ويم وض  اوافعيطياوافلع  ياوبي وكو25تم وافض   وو4

« Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi 
pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une  information n’est pas ouverte.و
L’orsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs 
réquisitions. » 

 .56وو و1022 ع  وف  ووافعيطوافلع  موعموج ا اوافيي اووافطي اواموف وو ا وافم عاواف  يياووافل ف  ووسماو5
 افض جبوافس ي ووافضوعبوم سو.6
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اإلج اجااوافجتا ياولف وفميوامبض  ويماي  وبيي وكو"وويمي طوي فعييطوافلعي  موض ضياوافيةيثووافتةي  وبيضو
واوبم  وووافيةثوبضوض تكيي  ...".وافج ا اوافضل   وعموق موضواف لوي اوووجضبوام ف

و
و

 : أهمية الضبط القضائي في الجرائم البيئيةالمطلب الثاني
يكتسييموعيييطوافجيي ا اوافيي ييياو فضييياوم ايياووومفييكومضوافيي يياوض  عيياوعييموكيي وتضيي ضووعييموكيي وضكيي ضو

اييي ووتت ليي وفيضسيي  وي يي وضييضوجيي اجوافسيييوك اوافضج ضيياوووبييي وقيي  و يي اجوافتمييوموافيي ييموواتسيي موععيي جاتوووتتتو
 عك  وافضس  وييوويط يلياوغيي وضعي وباوويي وويط يلياوتاي ولفي وةي واف ي واضوافجي ي وي فضسي جفاوافجتا ييا.و
وفيييماوافت ليييي وعيييمو عيييك  واإلجييي ااوافيي يييمويلتعيييموا بتضييي  وعيييموعييييطووبيييي وامسييي فيبواف يضيييياوووافوسييي   و

افتماايي اوافيي ييياووويةييوتوضوو ضويكييي ويييووضول ييوضويتضت ييوضويمييي  وض تييي  وعييمو يعيي افتلمييياووويلتعييمو
تييأفي وض يميي وووتيي  يي وجييي اويضكييم اوضييضو  اجوبضي يياوبييي و ةسييضووجييووووبييي ومةييوويسييتجيبومفيياوم اييياو
تضيتوافج يضاوافيي ياووفموتأ ي ف وافض ل وبي وامملضاوافيي يياووواي وياوافكعي وبيضومفيكوافتيأ ي وعيموك يي و

واف يضياوافض  ضا.ضضوافة  اوض وفاويتاوا بتض  وبي وامس فيبو
ضييضوافلي موضوافضت يي ويةض يياوافيي ياوعييموو200وكض ي  وبيي ومفيكويضكيضو ضومعييي وفمي ولفي ومي وافضي   وو

لمومجي ف وتجي اووت  قيبوبيي وافسييوكوافضتض ي وعيمو ضيمو وولعي الو ووتي كوفيتسي بوو7لط  وافتمضيياوافضسيت اضا
عييمواإلعيي ا ووفييووضؤقتيي وياييةاواإلمسيي ضو وووووضييوا ويتسيييبوض  وف يي و ووت  بي يي  عييموافضييي يوافجتا  ييياوضيي   و

وافمي او ووافةيواضوو ووتؤ  ولف وتليي واست ض  وضم ط وافسي ةا.
وضضوافواعيمو ضوض  عياوافةليلياويعيأضوفيميوافج يضياوتةتي بولفي وميي  وتمجيتويأسييوبوبيضيمووويكي يي او

فضيمكو  وعيموفيماوافيم و ويضكيضوومفكومضول  اكوآ   وافض  و و ووافت  ب وافم وتة  يووافضيوا واووتلمياو قيلا
تةايييووي فض ةلياوافض تضي  وبييي وةيوا وافعيم وافضكييي وي ضييياوافعييطووع فت  بيي وفيووبضييياوكيضي  ييياو

و وت  كوآفي ت  ووآ   ف ول وي ست ض  وامس فيبواف يضياوافض  وعاوف اوافضتماايض.
تتطييييووضييضو سيي فيبوم ايياوفعيييط  وي يي ضووووضيي و8لضوضيي وسييي ويي مييووبييضوافطيي يياوافم ايياوفيجيي ا اوافيي يييا

ي فمتيجاو ضوتكوضوفم كوعيطياوقعي  ياوضتمااياوعيموفيماوافعيأضووتتكيوضوضيضوضيول يضوضتمااييضوعيمو
افضسيي   وافيي ييياووفيياوضييضويطييي وبيييي اوتسييضياو"وعييي طوافعيي طاوافلعيي  ياوموووا متايي  وافميي  و"وع يياو

افيي يياووفكيوم اوضيؤفييضوبيضيي وووقي   يضوبييي ووامك ي وقي   وضيضوغيي فاوبيي وافكعي وبيضوافك يي وضيضوافجي ا ا
واست ض  وامج ت واف مياوافتمو ايمواستم اض  وع و ي وعموفماوافضج  .

                                  
وويت ي ويةض ياوافيي او1003يوفيووسماوو28افضواع وو2515جض   واموف وب اوو28افضؤ خوعموو20و–و03افل موضو قاوو7

 عمولط  وافتمضياوافضست اضا.
وضضواف م ا و8 وع وويتض  وعموضجضوباوكيي   وافتمومو وافض   وع ي  وافج ا اوعموكوضوضةي   افضكوماوتكضضوماواياوفمي

  يع وضضو عك  وافت  ب وييضوفميواف م ا .فييي اوووضجضوباوكيي  و
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 : تنظيم الضبط القضائي للجرائم البيئيةالمطلب الثالث
يميغموعموسي  ويي ضوافتملياوافلي مومموفيعييطوافلعي  موفيجي ا اوافيي يياو ضو مكي وييمفكوافتضيييتوافواجيبو

مضيي ووجييبولجيي و اؤيو ا ضيي وييييضوافعيييطوافلعيي  مووافعيييطواإل ا  ووو يعييك وفييماوافمييي وضةيي وف ييميواف  اسيياووواء
افتييمكي ويييووفييي وسييواوضييضو جيي واسييتي   يوضييضوامعكيي  وافييوا   وعي يي .وويلايي وي فعيييطواإل ا  وضجضييوموضيي و

 ضي م ايي يواف   يياووفييموتتمييميوافسيييطاوافتم يمييياوضييضولجيي اجااوضلييي  وفة ييياوامعيي ا وي يي  وةض ييياوافمليي اواف 
 .9امضضواف  اوووافسكيماواف  ضاوووافاةاواف  ضاووةت وافجض  واف ضوضم

وفض  عيياوافتملييياوافييم ووعيي ووافليي موضوفيعيييطوافلعيي  موافميي  وييي فج ا اوافيي ييياويميغييمواسييت  اضوضيي وو  و
اسيت  اضوضي وو  ويعيأمووضيضويعأمووضضو ةك اوق مومياوعموق موضواإلج اجااوافجتا ياووومفكوعموع مو و وو ياو

 ماو وتع ي ياوم ااوعموع مو  ض.
 الفرع الول : تنظيم الضبط القضائي البيئي من خالل قانون اإلجراءات الجزائية

ضمييووع ي اوافضييول يضوافتييمويتكيوضوضم يي وج يي توو25ةي  وقيي موضواإلجي اجااوافجتا ييياوافجتا يي  وعيموافضيي   و
  وض وييموكو"ويعض وافعيطوافلع  موكوافعيطوافلع  مووةيثوو  وعموم وفميوافض  

وعي طوافع طاوافلع  يا.و-2
و بواضوافعيطوافلع  م.و-1
وافضول يضووامبواضوافضموطوي اوي ضوض  اوافعيطوافلع  مو"و-3

ويتعموضضوفماوافم و ضواف م ا وافيع ياوافل  ضاوق موم ويض ضاوافعيطوافلع  موتملساولف وع تيضوكو
ايي اوافعيييطياوافلعيي  ياوي فمسييياوفجضيييبوافجيي ا اوووي  عييوضوي م ايي وافعيييطوع يياويعيي موبيي يي وافليي موضوو-

وافلع  موموووا متا  واف  ا.
ع او م اوتكوضوف اوا اوافعيطياوافلع  ياوي فمسياوفموموض يضوضيضوافجي ا اوووي  عيوضوي م اي وافعييطوو-

و10.افلع  موموووا متا  وافم  
تايي  وافميي  وضييضومكيي ت اواف ليي  واف  ف يياوضييضوافضيي   وويميي  بوعييضضوع يياو جيي  وافعيييطوافلعيي  موموووا م

افسي ف اوافيمك وووفياوافضول ييوضووامبيواضوافضيمطوي يياوق مومي وي يضوض ي اوافعيييطوافلعي  موووقي وةيي  ت اوو25
ضيييضوقييي موضواإلجييي اجااوافجتا يييياويماييي  وبيييي كو"ويليييواو ؤسييي جوامقسييي اووافض م سيييوضوووامبيييواضوو12افضييي   و

عيموافغ يي اووةض يياوام اعيموواستاي ة  ووي فيةيثووافتةي  ووض  يمياوجيمموواف ميوضوووافتلميوضوافضمتايوض
وضم ف يي اوقيي موضوافغ ييي اوووتعيي يبوافاييي ووومليي اوافسييي ووجضيييبوامملضيياوافتييموبيمييواوعي يي ويايي اوم ايياو

وواء ي ت  وعموضة ع وعضضوافع وطوافضة   وعموافماو وافم ااو".

                                  
 و10ضو و1006اوافضعتيووعيوو  م جوافتة ي اواموفياوو ا وفوضاووافجتا  ووسما ةض وغ  ووعض م و9

وو و1022ضةض وس ي ومضو وو او واإلج اجااوافجتا ياووافطي اواف  مياوو ا واف ل عاوفيمع ووافتوتيبووبض ضووسماوو10
21. 



53 

 

وفييؤ جليي موضوم سييووامبضيي  واإلج ا ييياوافتييمويمييت وضييضوافو16لفيي وو11ةيي  اوافضييوا وضييضووضييضوج يياو م او
و.11يضي ع ت  وووملضاوافكي ي اوافواجبوبيي اوض اب ت  وبم وضض  ساوتيكواف ض  وافتمويمتاوضوي  

ضيضوقي موضوةض يياوافيي ياوعيمولطي  وافتمضيياوافضسيت اضاويميت وو222ي و مووطيلي وفيضي   وبوتجبواإلع   وفم و
طوو بييواضوافعيي طاوافلعيي  ياواف يي ضييضوعييمولطيي  و ةكيي اوقيي موضواإلجيي اجااويعيييطوافجيي ا اوافيي ييياوك عيياوعييي 

ووض وييي  وضضوق موضواإلج اجااوافجتا يا.و12افجتا ياوووكمفكوافضول وضووامبواضوافضمكو وضوعموافض   و
 : تنظيم الضبط القضائي البيئي من خالل النصوص التشريعية الخاصةالفرع الثاني

افييم و ةييي  ولفييي وافماييو وافتعييي ي ياوافم اييياوعييموعيييأضوافعييييطوافلعييي  مولضوافييم وافلييي موممواف ييي او
ضييضوقيي موضواإلجيي اجااوافجتا ييياوافتييمومايياوبييي كو"ويي عيي وافضول ييوضوو بييواضوو12افيي ييموفييووميي وافضيي   و

اإل ا ااووافضايي فمواف ضوضييياوي ييضوسيييط اوافعيييطوافلعيي  موافتييموتميي طوي يياويضوجييبوقييواميضوم ايياووعيي و
يكيي  وفييماوافييم ووجييو وع يياوضييضوعييي طوافعيي طاوافلعيي  ياو.وضييميياويتيييكوافلييواميضو"اموعيي مووعييموافةيي و واف

ويلاييي وي يييميواف  ييياو ايييم ع وب يييي  وضيييضوضيييول موووتسيييتض ولط  فييي وافلييي مومموضيييضومايييو وتعييي ي ياوم ايييا.
و بيييواضواإل ا ااووافضاييي فمواف ضوضيييياواف  ضيييياوعيييمو ج يييت واف وفييياوميييوف اوافضعييي موي يييضوسييييط اوافعييييطو

يضلتعي ف ويض  يميياووعييطوافسييوك اوافضج ضيياوافتيموت تكيبوعييموافضجي  وافيم ويض  سييوضوافلعي  مويمتايوضو
و.12يووول    ا

وافةكضيياوضييضولعيي  جوايي اوافعيييطياوافلعيي  ياوبيييي اوفييموكييوم او ك يي وضييضوغييي فاوك يي ج ووقيي   وبييي و
اي  و ا يياول  اكوةليلياوافوقي  بواإلج اضيياوافض تكييياوعيموافلط بي اوافتييموي ضييوضوي ي وووكيمفكوفكييوم اوبيي وات

ضضوافم ةياواف ضيياويض ويج  وعموفميوافلط بي اووفيماوضي ويسيضموف ياويعييطوافجي ا اوافتيموتةي ثوعي ي وكيضي و
وتكعيي اوف يياويضم سييياوضض  سيياومعيي ط ت اوافتييمويمتاييوضوي يي و ايي ووفييمواف ق ييياووافت تييي وووضييضوفييميواف  ييا

و ووامس   وافت ي يضوفوتا  وافتج   .كوض تعمواف ض وو بواضوافجض  كوووض تعموافجو ممك وبي وسيي وافض   
ضيييضوافلييي موضوافضت يييي وو111افضجييي  وافيييم وي ضمييي وعيييموفيييميواف  اسييياووفيييووافضجييي  وافيي يييموو عييي اوافضييي   ووعيييموو

يةض يييياوافيي ييياوعيييمولطييي  وافتمضيييياوافضسيييت اضاواييي اوافعييييطياوافلعييي  ياوبيييي وبييي  و سييي كوضيييضوافضيييول يضوووج ييييت او
"ولعييي عاولفييي وويوك اوافضم ف ييياومةكييي اوفيييماوافلييي موضوووجييي جوماييي  وكضييي ويييييموكضيييؤفييضوفيليييي اوي فيةيييثووض  يمييياوافسييي

عي طوو بواضوافع طاوافلع  ياواف  ضييضوعمولط  و ةك اوق موضواإلج اجااوافجتا ياوووكيماوسييط اوافض اقيياو
عييمولطيي  وافاييي ةي اوافضموفيياوف ييياويضوجييبوافتعييي يبوافض ضييو ويييووويؤفييي وفيلييي اوي فيةيييثوويض يميياوضم ف ييياو

و ةك اوفماوافل موضوكو
ووض وييي  وضضوق موضواإلج اجااوافجتا يا.و12  وافضول وضووامبواضوافضمكو وضوعموافض  -
وض تعووافيي ا. -

                                  
وو و1001ا وفوضاووافجتا  ووسماوضةض وةتيطووضمك ااوعموق موضواإلج اجااوافجتا ياوافجتا   ووافطي اواف  ف اوو و11

62. 
 .101وو و1003بي واهللو وف ييياووع توق موضواإلج اجااوافجتا ياوافجتا   وو ا وفوضاووافجتا  ووسماووو12
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وضول ووامس كوافتلمياوفإل ا  وافضكي اوي فيي ا. -
وعي طوو بواضوافةض ياوافض ميا. -
وضتا عووافعؤوضوافية يا. -
وئ.عي طوافضوام -
و.ئ اساوافعواطةافضايةاوافوطمياوفو بواض -
وقوا وس ضوافية ياوافوطميا. -
وافية يا.وض م سووضايةاواإلع    -
وقوا وس ضوبياوافية  وافت ي اوفي وفا. -
وامبواضوافتلميوضويض   وافيةثواف يضمووافتلممووبيواوافية  . -
و بواضوافجض  ك. -

يكي وافلم اياوافجتا  يوضوعموافم  بوي فيةثوبضوضم ف  اوامةك اوافضت يلاويةض ياوافية وووجضبو
ي غ   وفيوتي وافضكي وي فيي اووافوت اجوافض ميوضو"وك وافض يوض اوفكع وض تكيموفميوافضم ف  اووواء

افلعيي  مولضوضعييضوضوفييماوافييم ويييي توضل يي يضوض ضيييضوييي  ضوبييي وافماواييياوافتييموتضيييتوافعيييطو
وكعموافج ا اوافيي ياووفض 
وافميضووالمظهر الول : وافضول يض وضض وب ي   وع  ا وبي  وافلع  يا وافعيطيا وا ا ولع  ج وفو

وضج  وعم ول ا يا وامتا ا ا وافضع مويض  سوض وق   ووق  وض يماو ويي يا وي ع جاا وو يلا ومااوايا  ا
افضول يضويضم سياوضض  ست اووف ؤ جييس وو ضوجو وفميوافاياوضضوعأمووولضو–و ةسضوافتل ي و–افجتا   و

فول    اواكتع  وافج ا اويعك وتيل  موبم وة و   وووفماوض ويضكم اوضضول  اكوةليلت  وك ضياوووعيط  و
وعمو س موانج  .

وفوولع  جوا اوافعيطياوافلع  ياوبي وع  اوضضوافضول يضوتضيكوتكويم وبيضي ووالمظهر الثاني :
و–وتلمي وضتماا وفوو فضياوي فغاوعموتضكيضوا ةيووضضول  اكوةليلاوافسيوك اواإلج اضياوافيي ياوفكوم  و

و وسي وافيي ض ووت  يبوتلمموبي واستو–كض  وضتمااا وبيضيا ولف وض  عا وتج يتااوتةت بوإل ي ت   م اا
افض  يماوواف ة وووافتمو ايمواست ض ف  وع و ي و كتع  وامجس اوووافجواف وافكيضي  ياوي بتي  ف وآ   او

و افاوبي ووقوموافج يضا.و
افضول يضوافميضو اب وافضعي موتكيويم اواف يضيمووافتلميموضيضواجي ولعي  جواي اوافعييطياوافلعي  ياوو ؤ جوضم

  وافت ي يياوفي وفيياوووامبييواضوافتلميييوضويض  يي وافيةييثواف يضييمووافتلمييمووبيييواوبيييي اومييمك وقييوا وسيي ضوبييياوافيةيي
وافية  .

وو ضوييي  بوافضعيي موعييضضوفييميواف  يياوضييول موامسيي كوافتلمييياوفييإل ا  وافضكي يياوي فيي يياوووض تعييموافيي يياووضييضوافطيي ييمو
 إل ا  وافضكي يياوي فيي يياووت ي يياوعييي ف جومولفيي وافليي موضوامس سييموافميي  وييي فضول يضوافضمتضيييضولفيي وامسيي كوافم ايياوييي
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مج يويم وعموافضي   واف  عي  وضميووبيي و ميووييتاوافتوليي وعيموامسي كوافت ي ياوفعي ياو"وافيي ياو"وضيضويييضووو13اإلقييا
افضت عييةيضوافةيي  تيضوعيي   ااوعييمو ةيي وا متا ايي اوافتييموةيي  ف ووفييمكوافيي يياووافييوفوجييي ووافضيك وييوفوجييي وافي ييياو

واف م ساوافام بياوواإليكوفوجي ووافجيوفوجي ووبيواوافية  .وووافكيضي جووافية ياوو
وضييضوافواعيييمو ضوفيييميوافتماايي اوافتيييمويوجيييبوافليي موضوةيييي ت وافضت عيييةيضوبييي وعييي   ااوعي ييي وفيييمو
تماايي اوعييموبيييواوتعييك وفيي اواف يي  عيضوي يي وضايي  وقيي   ووك يي ج وضتضيييت وعييموافت  ضيي وضييبوافوقيي  بوافتييمو

اوووكع وةليلت  ولماوك ماوتكتسموط ي  وجتا ي .وعضيضوافطيي يمواضوافض  عياواف يضيياوتة ثوعموافضج  وافيي 
افتييييمويتضت ييييوضوي يييي وتضكييييم اوضييييضو ضويمجييييتواوبييييي و ةسييييضووجييييووجضييييياوامبضيييي  وافتييييموج ي يييي وافليييي موضوضييييضو

ضييضوافليي موضوامس سييموافسيي ف وافييمك وولمومايياوبييي و ضوو12امتا ايي اوووضم يي وضيي  وضيي ومك تييووافضيي   و
افكيضي  ييياوعييموافضوقييبوو– سييوواف وفيياوعييموافيي يياوبييي ووجييووافماييو وي فلييي اوي فتة فييي واف يتي  ييياويكييي وض م

وغمييموبييضوووعييموافضمييي وفي يميي اوافتييموتيياو مييمف وعييمولطيي  وافة اسيياوواف ايي وعييمو وسيي طووضايي   وافتيييوث.
 اوافيي يياووافيي ضو ضوفماواف ض وافم وكي واويووبي ووجووافماو وفيوو فضيياوقايواوعيموافكعي وبيضوافجي ا

و. قاواء ي اووقوب  وبي ومةوو ك  وةسض ووو
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 المبحث الثاني: دور التبليغ في الكشف عن الجرائم البيئية
و ضو وةت وقي  وافولي ا و ضوب عاوفمي وافعيطوافلع  موضمم ويولي ا وافج يضا وا تيطوافتيييغوبض فل 

وافج ا او ووعيط وافتيييغ او وتيلم وفم وافلع  يا وفيع طا واف  يسيا ووت تي ووافولي ا وض تكيي  . وض  عا
ا و وا بتا ست   اوافلوفياوضضو فاووس   وافع طاوافلع  ياوعموافيةثووافتة  ووع فعكواووافع    ووو

و.14وافتيييغوبضوافج ا اوت تي وضضو فاوضا   وافض يوض اوافتموت تض وبيي  وافعيطياوافلع  ياوعموبضي  
فتييمو ي ة يي وافليي موضوف عيي ا وووج يي وتيلي يي وضييضوعييضضووي يي وتليي ياوافي غيي اوبييضوافجيي ا اوضييضوافضسيي   وا

امتا ايي اوعييي طوافعيي طاوافلعيي  ياووووكييي وافجض و يييا.وويميغييموعييموفييماوافايي  و ضوم يي  وييييضوافييي لو
وافعكواووع في لوفوولمط  ولف وافسيط اويوقوموافج يضاويل ضوو ة وامعيم  وو ضي وافعيكواوع يموافيي لو

و15.ج يضاوووعموافغ فبويكوضوفووم سووافضجمموبييووعموتيكوافج يضاافم ويل اوضضضو ايبويع  وضضواف
وتتطيييييبو  اسيييياو و وافتيييييييغوعييييموافكعيييي وبييييضوافجيييي ا اوافيي ييييياو ضو بيييي ضوعييييموضطيييييبو و واإلطيييي  و
افتع ي موافضملاوفيتيييغوبضوافج ا اوو ياو بي ضوعيموضطييبو ي ضوضوقي واف ليووضيضو فضيياوافي و وافيم ويؤ ييوو

وافج ا اوافيي يا.وفماوافتيييغوعموافكع وبض

 : اإلطار التشريعي للتبليغ عن الجرائم البيئيةالمطلب الول
سي وافليو و ضوافتييييغوبيضوافجي ا اوي تيي وضيضوا سيت   اوافلوفيياوافتيموي تضي وبيي ي وافعييطوافلعي  مو
ييووعموتةايي وض يوض تيووبيضوافجي ا اويعيك وبي ا.ووقي ووعيبوقي موضواإلجي اجااوافجتا يياواإلطي  وافيم وتيتاوع

ضييضوفييماوو22افضيي   وبضيييياوتيلييموافي غيي اووتةيي  واييةاوضيي وجيي جوعي يي وووتل ييي وضيي ويتمييمويعييأم  .ولموتييم و
ويتيلييوضوو23وو21كو"ويي عيي وعييي طوافعيي طاوافلعيي  ياوافسيييط اوافضوعييةاوعييموافضيي  تيضوافليي موضوبييي و ض

جييي اجوافتةليلييي اوا يت ا ييييا..افي غييي اووويلوضيييوضووافعيييك واوو ضيييضوفيييماوو63.".و ضييي وافضييي   ويجضيييبوا سيييت   اووواء
افلييي موضوعلييي وج يييياوضيييضوعيييضضوامتا اييي اووكيييي وافجض و يييياو"وتيليييموافضة عييي ووافعيييك واووافي غييي اوويلييي  وضييي و
يتميييميويعيييأم  ووويمطييي وافج ييي اوافلعييي  ياوافضمتاييياويييي فتةلي و ووافضة كضييياوفيملييي وعي ييي و ووييييأض وية ل ييي ويضلييي  و

و/ ووافعةياولماوك ضوض  وع وعمو ق بوانج  و".يكوضوق ي و ا ض وفيض اج اووي ياويووافع كموو
ضضوفماوافل موضوعل وك ساوةكض ويت ي وية فاوضضوة  اواإليي لوافوجيويمويماي  وبيي و ميووو31 ض وافض   و

كو"ويت يييضوبييي وكيي وسيييطاومل ضييياووكيي وعيي يطو ووضوليي وبضييوضمويايي ولفيي وبيضييوو  ميي جوضي عيي  وض يي او
 ييياواف  ضيياويغييي وتييواضووو ضويواعي يي ويك عيياوافض يوضيي اوووي سيي و في يي وووجمةيياولييي لوافمي ولي تييوومييي وجم ييياو

واء  اكي وضيضوافضعي موافجتا ي  ومفضيياوافتييييغوعيموافكعي وبيضوافجي ا اووافضة ع ووافضستم ااوافضت يلياوي ي و".
و16.ووافتم ي وضمو ج يووعموي ضوافة  اوضم ط وفإلب  جوضضواف ل بو

                                  
 .205وو و1003او"و  اساوضل  ماو"ووي وضوم ع ووافل ف  ووسماوس  و ةض وضةضو وس ضاووافتيييغوبضوافج ا 14
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فيتيييييغوبييضوافجيي ا اوبضوضيي وي بضييوولطيي  وتعيي ي موآميي ويت ييي وولضوفييماواإلطيي  وافتعيي ي مواف يي اوافضييملا
ي فضج  وافيي موو سضتووافماو وافوا   ويعأضواإلب اوافيي يموعيموافلي موضوافضت يي ويةض يياوافيي ياوعيمولطي  و
افتمضياوافضست اضاووعل وك سياوفيميوافمايو ولمعي جوملي اوعي ض وفإلبي اوافيي يموي ي  ولفي وتيوعي ووتةيييضو

 اومااوافاييياوي فوقيي  بوافيي ييياوووضييضوافطيي ييمو ضوتكييوضوافسيييوك اوافضج ضيياوضييضوعييضضوفييميوك عيياوافض يوضيي
افوق  بوووملضاوفميوافماو وافة وعمواإلب اوافيي موووقسيضتوولفي وةي وبي اوعيمواإلبي اوافيي يموووةي و

وويلتعيموافةي واف ي اوعيمواإلبي اوافيي يمو ضوفكي وعيم وطيي يمو ووض ميو وو.17م  وعمواإلبي اوافيي يم
وضويةا ويم جوبي وفماوافطيبوبي وض يوض اوضت يلاوية فاوافيي اوضضواف ي  اوافض ميا. ووو ضويطيبو

يت ييضوبيي وكو"وضيضوفيماوافلي موضويلوف ي و1ضي   و ض وافة وافم  وعمواإلب اوافيي يموعلي وماياوبيييوواف
أ ي وياي اوضي عي  ويةوتتووض يوض اوضت يلاوي ف م ا وافيي يياوافتيمويضكم ي وافتيو ك وعم وطيي مو ووض موو

 ووغي وضي ع  وبي وافايةاواف ضوضيياوتييييغوفيميوافض يوضي اولفي وافسييط اوافضةييياوو/ ووافسييط اوافضكي ياو
و.ي فيي او"

يتعموجيي وضضوفيماوافيم و ميووييوع ولطي  اوق موميي وع ي  ويسيضموفيسييط اواف  ضياوي فةايو وبيي وافتيمو
ضوتييغوافسيط اوافضمتاياوي فضت ي ياوافجتا يياولماوك مياوفميوافسيط اويضكم  و و ض ع  ولفي  وووضضوافواعمو

وعضضوافض يوض اوافضل ضاوبم ا وت ي ويةاو ووق  بومااوط يبوجتا م.

  : موقف الفقه من أهمية دور التبليغ في الكشف عن الجرائم البيئيةلب الثانيالمط
كيييضوضةييي وات ييي  وعل يييموووفيييماوافيييم ويضكيييضواضويؤ ييييووافتييييييغوعيييموافكعييي وبيييضوافجييي ا اوافيي يييياوفييياويلضوافييي و و

افميي  وضيي  يوغييي وافطيي يياوافم ايياوف ييميوافجيي ا اوووايي وياوافكعيي وبم يي وعييمو غيييبوافةيي  اوي فوسيي   وافتليي ييياوو
ووع و  واستم ااوامس فيبواف يضياوووافوس   وافتلمياوعموافتة  ووافيةثوبم  .

افيي ياوتج ي وافتييييغوبم ي و ضي اوغيي وضوافطيي اوافم ااوفيج ا او وفمفكوومفبو   وعمواف لوولف وافلو و
تليبوووت تيبوآ   في وافعي   و وضو ضويكيوضوو ضضتاو وعموك ي وضضوافة  اووومفيكومضوافك يي وضم ي ويضكيضو

عييمولضكيي ضوامعييم  واف يي  ييضو ضويكتعيي وف وووافسيييبوعييمومفييكوفييوو ضواكتعيي ع  وض فييوضويوجييو و عييم  و
عيي ا واف يي  يوضوووم ايياوعييموضجتض يي اواف يي فاواف  فييثووضتماايييضوضج ييتيضويوسيي   وتلمييياوض  ضييا.و ضيي وام

عيا بوبيي اواكتع  وض وفووع  وي فيي ياووواء  اكوضي ويعيك وج يضياويي يياوجي ي  ويي فتيييغوبم ي وويي و ك ي و
ضييضومفييكوقيي ويليي اوافييي ضوبييي وا تكيي بوسيييوك اوضج ضيياوض سيياوي فيي يياو وضو ضوي ييموطيي ت يي واإلج اضييياوو

افيي ييياووابتض  فيي وفض يي يي وبيضييياووقي سيي اوض اييياوتتعييضم  وض ةيي ووم ايياوعييموليي وتعييماوافتعيي ي  او
وج او وضمتي اويا بوبي واف   وغي وافضتما واضوي  كوضعي ضيم  .ووامض يياوبيي ومفيكوك يي  ووع مي كو
قي سيي اوتت ييي ويتجيي وتوافةيي و وافلاييواوفضيو يي اواف ييواجوافميي  جموو ووافةيي و وافضسييضوتوي يي وفعيي  وافاييواو

و.18ضوف  و ام و ض كضواف ض ووو ام وامض كضوافضغيلاوض  وافت  ضوانض
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لضوفماواف جتوافض  عيموافيم ويةيو و وضوقيي اوامعي ا واف ي  ييضوييإ  اكوةليلياوافجي ا اوافيي يياوووضيضو ضياو
افضي    ولف وافتيييغوبم  وويع  وفيووب ضي وآمي وفيووعي  وافةيواعتوافض مويياوواف يميياووامم قيياوواف اع ياو

ع ف   واف    وعموضجتض  تم واف  يياويج وفميوافي واعبوفيتييييغوبيضوافجي ا اوافل  ضياوبيي وعكي  وولف وفماوافتيييغو
افيييممبوويض مييي وتييييكوافتيييموتتأسييي وبيييي وض  يييواوافيييممبووافضسيييؤوفياوامم قيييياوض ييي وافجم يييي اووافجيييمموعييي و

مليي اوض يي وافجييي ا اوضييوا وووعييي وامسيي  ووان ابواف  ضييا.و ضييي وافجيي ا اوافل  ضيياوبييي وعكييي  وافعيي ا وووعيي وامام
ع ويج واف   واف    وتج ف ي و  وةي عتو يميمو وو م قيموي ع يوو19اوووافج ا اوافيو اافيي ياوووج ا اوافا  

فيتيييغوبم  ووومفكويسيبوا تي طوض  واوافج يضاوف يووي فض ي يي واف يميياووامم قيياو وضوغي في وضيضوافض ي يي و
وة ي ا.اف ليياوافتموتتأس وبيي  و مض طوافتج ياواف

م  واف   وافس ي ووييمفبو   وعل يموآمي وغيي و ضوافتييييغوبيضوافجي ا اوافض سياوي فيي ياوفيي وي يي اوبيضوووبي 
افتاييو وولموضييضوافسيي  وبييي وامعيي ا ول  اكووقوب يي ووض  يميياوآ   فيي وبييي وافيي يياووعتيييوثواف ييواجوافميي ت وبييضوبضيييي او

بوافغي تااوافعي   ووواممعيطاوافضيو ياوفضيي يوامم ي  ووافيةي  وا ةتي ا وووتاي ب واميمي  وافضيو ياوفييي ياوووةيوا ثوتسي و
ي فتييياوووقتيي ووااييطي  وافةيواميي اووافطيييو وافي ييياوووافتيييوثوافسييض مويضكييي اوافاييواووغي فيي وكي يي وسيييوك اويضكييضو

وفي   واف    ول  اك  ووافوقو وبي وةليلت  وووض  يماوآ   ف وبي ومةووضي ع .
افسييوك اوافضيو ياوفييي ياوقي وييتاوافتييييغوبم ي وضيضو عيم  وف ياو  ايياوولع عاولف ومفكووعإضوافك يي وضيض

يأام  وافتيوثوك ف  ضييضوي فضمي ط وافسي ةيياووافضةضيي اوافطيي ييا.ووضيضو جي ومفيكو ويايمولطي  وةكياو
افعيي  وافعماييمويييووووافلييو ومتيجيياوفييمفكووت يي جاموووبيي اوي مت يي جوافييوبمويمطييو  وافضسيي  وي فيي يياوفيي اواف يي  

 وافي بثوف يووبي وافتيييغووعضضوافض ةلو ضوافك ي وضضوافج ا اوافيي ياوتمطو وبيي وعي  وواعيموي  اوتوع
و.20وفووض ويج  واستع   وآ   ف وعموافعضي واف  او ض اووا  ا

 الخاتمة:
لضويي ضوافماواياوافتمويتسياوي ي وافعييطوافلعي  موفيجي ا اوافيي يياواسيتيتاوبي ضوجضيياوضيضوامعكي  و

وافل مومموافم ويمعبوفووفماوافعيطوضضوافم ةياواف عوياوووضضوافم ةياوافضوعوبيا.ومااواياوي فتمليا
وقييي ويييي اوواعييية وضيييضومييي  وبييي ضوتييييكوامعكييي  وو ضوافتمليييياوافلييي مومموفيعييييطوافلعييي  موافيي يييموقييي وو

اسييتج بولفيي وةيي وكيييي وفيماواييياوافتييموتتسيياوي يي وافجيي ا اوافيي ييياوووافضلاييو وي ييميوافماواييياوفييوو ضو
فيوواف م اي وافيي يياويكي وو–  وافضة وافم ويليبوبيييووافسييوكواإلج اضيموو–افل مومموف ميوافج ا اوافضوعومو

ضكوم ت يي وووفييموضكوميي او قيلييياوافت كيييبوو ويتةليي واف ييي واضوبيي يي وواإلعيي ا وي ييي وعييمو غيييبوافةييي  اول و
ووافوس   وافتلميا.يإة اثوت  ب اوييوفوجياووكيضي  ياويا بواكتع ع  و وضوابتض  وامس فيبواف يضياو

                                  
ضضوو50افج ا اوافض ساوي ملضاويو ااوافلياوافضملوفاوووق وو  وافم وواف ل بوبيي  وي فض   وافج ا اوافيو اياوفموو19

 افض   ووافضتضا.و2883ض يووو13افضؤ خوعموو20و–و83افض سواوافتع ي مو قاو
 .205 ع  وف  ووض جبوس ي و وو20
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إضوفييميوافماواييياوافتييموتتسيياوي يي وافجيي ا اوافيي ييياواسييتيتضاو ضويكييوضوافعيييطوافلعيي  موف يي وضتسييض و يي\
و يع ويماواياوتضيتيوبضوافعيطوافلع  مويوجووب ا.

وق وتييماوضل ف وفيميوافماوايياوعيمو ضوافضعي موافجتا ي  وقي ووسيبو ا ي  وافعيي طووامبيواضوافيميضوو
يطوافج ا اوافيي ياووومفكوبي ومةوو وميضسووي فمسيياوم وايم وآمي وضيضوافجي ا اووموف اوا متا  ويع

ع ييميوافيي ا   وتعييض وبم ايي وافعيييطياوافلعيي  ياوموووا متايي  واف يي اوووتعييض و يعيي و سيي ك وب ييي  وضييضو
افضييول يضوافييميضويسييضموف يياومعيي ط اوامايييمويييأضويكتعيي واوتيل  ييي وضيي ويةيي ثوضييضوجيي ا اويي ييياوومفييكو  ميي جو

و  ست اومبض  وول    ا.ضض
تجييي وفميي وضل يي وآميي وضيضوضليي ف وفييميوافماواييياووفييوولعيي  جواي اوافعيييطياوافلعيي  ياوبييي وع يي اوضييضووكضي وو

افضييول يضويةييوتوضوعيي   ااوبيضيييياوعييموتماايي اوتكسييبوة ضيي ييي وك يي ج ووقيي   وبييي وافتةلييي وضييضووقييوموافجييي ا او
ووو ي ت  ويعك و ك  و قا.افيي ياوووتج ي اوضؤفييضو ك  وضضوغي فاوبي وض  يمت  وواءو

 قائمة المراجع
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