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 الملوثات البيئية الخطيرة
 هاشمي وهيبة، 
 جامعة مستغانم

 مقدمة:
لقدددهتم دددجتتملالجادددمتملدددهالختاقدددحتادددهلتملة وقددداتاةاعوددداتملاو ددداتاملاةع  دددات  ددد ت
أق اجهعتاصوعقاتاامره عتملطاوعواتانتاعلتا املتاجراداتااةدعرتابعادعواتام جادرت

  ددد تملاو ددداتالتجعدددريت دددرهمتاعوقددد تل ةطدددرتاددد تجعدددريتأادددنتتمال جدددهملأنتلدددرم تت
ملالجاددمتمسقنددعقختا نددررتل ةطددرلتاصددهتاج ددوتصددارتمسلددرمتتملاةج  دداتنددااعت ددخت

ااامره دعاتللد تتمالندجاجع جغوورتصوااتملاو اتانتةود تأقهدعتنعقدوتاصدهرمتل رمةداتات
 ل1اصهرتلألاا اتامألارميتانابتمل نعهتملحيتطرأت   ت قعصر عتملطاوعوا

وط ددعت  وهددعتملا اجددعوتملاو ودداتاتتاةج  ددات- ددختملاصددوتملددرم ن–اتلددرم تتملاو ددات
جةج د تادنتاو داتألةدرنتاادنتهالداتألةدرنتالنقهدعتت-أيتمللدرم ت–ا حرتملا اجدعوت

جشددجرجتلاوعددعت ددختناقهددعتا اجددعوتاو ودداتةطوددرعتجقددج ت قهددعتملعهوددهتاددنتمأل ددرمرت
لرم تتاةج  دات دنتمللدرم تتاملاشنالوتملصةواتامالصجصعهوالتامللرم تتملاو وات خت

ملجق وهوات ختناقهعتحموتج جورتشعا لتلنتلرم تتملاو اتجعدهتاشدنالوتحموتنالند ت
 علاواتاجص اتاععتاج دجتمللدرم تتج دعاقعتادمتمألق اداتملاو وداتملععلاوداتامسص واودات

نادددعتنددداعت–واندددنتةاعوددداتملاو ددداتاقهدددعلتالدددرم تتملاو دددات ادددعرعت دددنتا اجدددعوتاو ودددات
ملجرادددداتاملاددددعلتاملهدددداملتناددددعتأقهددددعتجدددده متاعلنع قددددعوتملةودددداتتج ددددع تللدددد ت-ملددددحنر

املقاعجددعوتاملةوددععتمل طروددات اااددعتاجهددههتمنددجقعااتمألقشددطاتملةواوددات  دد تنددط ت

                                  
تملج ا ت1 تلرم ت ت ختانع ةا تمللزم وا تل جشروععوتملعراوا تاقعرقا تهرمنا تمل و ا ت  خت هقعن :

ت تال ا تملجعنما تمسقنعقوااملال ه تاملهرمنعو تل اةا  تملزرصعل تال ا تاةنااتملاو خا   اوا
ا هرناتااجةصصاتقص تنقاوات ختملع اتتمسقنعقوااتجصهرت نت اعهعتملاة تملع اخت

تل990ات902اتصت2002ات2املهرمنعوتملع وعاتلعاعاتملزرصعلاتمألرهنات ت
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ججةدحتت-املجدختجاجد تأهمعتمللدرم تتملاو ودا–مألرياتا ارتملععلتت دننتج دجتملا اجدعوت
رودداتاطاقدداتملعهوددهتاددنتمألشددنع تاملصددارتاملجددختجج ددانتالاه ددعت ددختملةوددععتملاة

ملارناددعوتملانددجقز اتل ددع اتللدد تملق عوددعوتملةطوددرعتتملاه اقددات ددختملاددعلتاتتمألازان
املجراالتاجنابتلرم تتملاو داتجةطوادعتلز ودعتأاتن ودعتل ق دعتتملاو دختاملدحيتصدهتوقدج ت

الددرم تتملاو دات ددختملاصددوتملددرم نت ل1 قهدعتملعهوددهتاددنتملاشدنالوتملصددةواتل قنددعن
تقجطرعتللو تانتةال تملااةجونتمآلجوون:لهعتأقام ت هوهعتا اتاعتن

 المبحث األول: جرائم التلوث
 المبحث الثاني: جرائم اإلرهاب البيئية

 المبحث األول: جرائم التلوث
مللرم تتاجقا وت دختملاصدوتملدرم نت دختلاودمتأقةدعلتملعدعلتتاأصداةوتجشدن تتجعههو

ملعهودددهتادددنتمألةطدددعراتاجعدددهتلدددرم تتملاو ددداتادددنتأ دددتتمللدددرم تتملجدددختمرجناهدددعتا دددحرتمألةودددرعت
وصددعبتةصددر عاتالهددحمتمرج وقددعتجقددعا تأصددقع تلددرم تتملج ددا تانددحمتلددرم تتمسر ددعبتملجددخت

ت نررلجاستاعلاو اتلاعتجشن تانتجههوهتل ععلتتا
 لمائيا األول:التلوث المطلب

جعهتلرم تتملج ا تملاع ختانتأ تتاأةطرتمللرم تتملاو واتملجدختمرجناهدعتمسقندعنت
ت2ل هتملاصعهرتملاع واتملاةج  اتةو تأنتملاعلتوعهت صبتملةوعع

ملادددعلتملا دددا ت ددداتنددد تادددعلتجدددتتة طددد تأاتجهقونددد تاددد يتشدددخلتو ندددهتةامصددد ت
عاتأاتوغودرتادنتطاوعجد تأاتجرنواجد تملنواوع وداتأاتملطاوعواتنعل انتاملرم ةداتاملادحم

مل وزوع وددددداتنهرلددددداتةرمرجددددد تاشددددد ع وج لتا ندددددحمتجدددددهقستاج دددددا تملاودددددعرتملندددددطةوات
                                  

:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتلرم تتملاو اتانا تملااملهااتارنزتملهرمنعوت1
تل22ات22اتصت2002ات9ع اتتمألاقوااتملروعياتطتاملاةا اتلعاعاتقعو تملعراواتل 

تل72:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت2
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امللا واات جققصتلاهجهعتاوةج تجامزقهعتملطاوعختةصاصدعتلحمت  اقدعتأنتندعنقات
اددهققعتاصرمقددعتجطددراتوااوددعتاالوددونتمألاجددعرتملانعادداتاددنتملاددعلتملعددعهتتااعشددرعت ددخت

لانددطتملطاوعددخاتاالتجلاددمت ددختشدداناتملصددر تملصددةختلالتقندداات دد و اتاقدد لتم
اوجنددابتمنددجعاع ت ددحمتملاددعلتملا ددا ت ددختملعهوددهتاددنتمألاددرمياتنعسنددهع تملددحيت

ملجو وداات وق دختندقاوعت  د تاالودونتمألط دع اتل دع اتللد تأادرميتأةدرنتنةاد 
تل1مألط ع لللللخملاعاوااتملجهعبتملناهاتاريتملن  اتش  تتماللجهعاعوملنالورمات

جج ددددا تمألقهددددعرتاملاةوددددرموتتانددددابتقشددددعطعوتمسقنددددعنتملاجعددددههعت و قددددختاعلق عوددددعوت
ت:2ملاةج  اتهانتاععللجهعتأاترنن جهعت و رتاعلاوعرتملجختونجعا هعتوااوعاتاقحنرتاقهع

اجشددا تاة  ددعوتملاصددعقمتملغحم ودداتاملنواوع ودداتامأللوددع تت:المخلفاااا الااانا ية-
للددددد تج دددددا تملادددددعلتاعلددددده انتاملانجورودددددعتاملدددددهاعلتامألةادددددعيتتملصدددددقع واتاملجدددددختجددددد هي

املق اودددعوتامألصددداعفتاملدددق طتاارنادددعوتملاجدددرا تاملنواعاودددعوتامألادددالاتملندددعااتنددد االات
تملز اعتاملزرقوخاتاأاالاتملاععهنتملجقو اتنعلرصعصتاملنعهاواتل

:تا ددختملجددختجنددابتج اجددعتةرمروددعتل اددعلتااددعتودد جرت  دد تالمفااا  ا النوويااة-
أللوددع تالةقدداتاددنتمسقنددعنتتلشددعع خملاو دداتاةوعجهددعاتاددمتمةجاددع تةددها تج ددا ت

تااقواتملنع قعوتملةوال
:تاملجدختجدرعت  د تملاةعصدو تملزرم وداتأاتملجدختجندجةهتتالمبيداا الحشرية-

ندحلجتجج دا تاودعرت ختلزملاتمأل شعبتمل عرعات وقنعبتاع هعتامتاوعرتملصر ات

                                  
:تملاةع  ات   تملاامرهتملاع واتانتملج ا اتهرمناتل اق ااتمسنالاواتل جراواتاملع اتت1

تل99صتاملجقع ااتلونوننااتاق ااتمألاتتملاجةهعتل جراواتاملع تتاملجقع ااتاهانتنقاات
اتاقشارت   تملااصمتمسلنجراقخت90ات2:ت ون تملناونخاتاة تج ا تملاوعرتاعلاو ااتصت2

تمآلجخ:ت
https://www.google.dz/?gws_rd=cr&ei=KZ9mU7bRC8mO4ASt5IG4Cg#q=
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9
%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+pdfت
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ملاةوددرمواتملانددجققععوتاملققدداموتملجددختجغندد ت وهددعتاعددهموتملددرعتا الجدد اتاودد هيت
للدد تصجدد تمألندداعجتاملنع قددعوتملاةرودداتناددعتودد هيتللدد تق دداعتملاعشددواتاملةوامقددعوت
ملجختجشربتانتاودعرتملاندجققععوتاملققداموتملا اجداتاهدحرتملااودهمواتالعد تملا ندععت

أا دد تهلودد ت  دد تحلددجتةددونتجددتتت9222-9229ملجددختةددهجوت ددختملعددرمعت ددعاخت
منددجةهمتتقددا تاددنتملااوددهموتملةشددرواتملاةجاوددات  دد تملز اددعتااددعتأهنتللدد تهةددا ت

قد تلادنتملا ند ت000شةصتتللد تملانجشد وعواتاادعوتادقهتتت2000ةاملخ لتام 
أنتمالجلع عوتملةهوجات ختانع ةاتملةشرموتج ل تلل تمنجةهمتتملادامهتملنواوع وداات

منددددجةهمتتملطددددع رموت ددددخترعتملغعاددددعوتاملقاعجددددعوتاملاةعصددددو تتاوزوددددهتملطددددونتا ددددا
ملزرم والتاحلجتالتو هيت قطتلل تجنعصطتمألارمعتامألز عرتامأل شعبت ةندبتاد ت
أو دددعتللدددد تج ددددا تملةادددابتاملجاددددعرتاملة ددددراموتاملجراددداتاججنددددربتللدددد تمألندددد  ت

ت جةج طتامتملاوعرتملنطةوال
اواندددنتجصدددقو تأنددداعبتتل دددع اتللددد ت دددحمتوعجادددرتملدددق طتأ دددتتاصدددعهرتملج دددا 

نددددااتل ج ددددا تملاجعاددددهتوشددددا تاعلقملج ددددا تللدددد تةددددامه تاجعاددددهعتابوددددرتاجعاددددهعات 
ملةددددامه تملق طودددداتقجولدددداتملةددددرابتل ددددع اتللدددد تج رودددد تاوددددعرتملجددددامزناتأاددددعتبوددددرت

تل1ملاجعاهتوشا تةامه تملقعصالوتاةامه تمق لعرتمألقعاوبتملق طوا
ملاو ودددات قدددهتجدددتت قدددهتمالج عصودددعوتال ة دددع ت  ددد تملةدددهتادددنتلرواددداتج دددا تملادددعلت

ملةعصددداتاةاعوددداتملاصدددعهرتملاع وددداتادددنتملج دددا تتمسص واودددااملاعع دددهموتملهالوددداتات
املجدختلدرنتت9201اقهع:تمالج عصواتملهالواتلاقمتج ا تملاةعرتاعلق طتملااصعات عتت

اتامالج عصودددددداتملهالودددددداتملةعصددددددات9229ات9222ات9222جعددددددهو هعت ددددددختنددددددقاموت
اتااعع دددهعتة دددرتللدددرملت9202رتملااصعددداتااراننددد ت دددعتتادددعلج ا تملقددداايتل اةدددع

                                  
تل92ات99ملنعاعاتصت:ت ون تملناونخاتملارلمت1
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اتااعع دددهعتارانندد تملةعصدددات9227جلددعربتمألندد ةاتملقااوددداتجةددوتملادددعلتنددقات
تل1ابور عت9220اعلجهة ت ختملاةعرتملععلاوات قهتةها تملج ا تاعلق طت عتت

 المطلب الثاني: التلوث الهوائي
ملددرم ناتاصددهتماجددهت ددحمتوعددهتملج ددا تملهددام ختاددنتأ ددتتلددرم تتملاو ددات ددختملاصددوت

ملج ا تملةطورتلوشا تلاومت قعصدرتملاو دااتنادعتأجدرتاشدن تااعشدرت  د تلاودمت
ملنع قعوتملةوااتاواننتجعرو تملج ا تملهام ختاد ق ت ادعرعت دنتبدعزموتقعجلداتادنت
ملصددقع عوتملاةج  دداتاجنروددرتملاجددرا تاصددهرتملاعددعهناتجنددابت ددختةددها تج ددا ت

سقندعنتاملقادعوتاملةودامنتاعلعهودهتادنتمأل درمرتل هاملتمللاياتو هيتلل تلصدعااتم
تل2ملصةواتامالصجصعهواتملاةج  ا

اججعددههتأشددنع تملاددامهتملاندداااتل ج ددا تملهدداملاتا ددختصددهتجددهة تلنددتتمسقنددعنت
 نتطروعتمللهعزتملجق نخت جص تلل تملهتتااعشرعاتأاتصهتجهة تللد تمللندتت دنت

بحودداتاملاشددرااعوتطروددعتانددعتتملل ددهاتأات ددنتطروددعتمللهددعزتمله دداختاددمتمأل
ملا اجددالت علجقددهتتملصددقع ختل قنددعنتصددعةا تمنددجةهمتتناوددعوت ع  دداتاددنتاةج دد ت
أقددام تملاصدداهتنددعل ةتتااعدديتاقطددرموتزوددوتملاجددرا تاملغددعزتملطاوعددختاملددحيتوعددهت
اددنتأةددهتأ ددتتمللددرم تتملاو ودداتلج ددا تملهدداملتمللددايات عقددهتلةددرمعت ددحمتملاصدداهت ددخت

ختاةرندددعوتملندددوعرموتجقدددج تاقددد تناودددعوتاةطدددعوتملقدددانتأات دددختملاصدددعقمتأات ددد
 ع  دداتادددنتملغدددعزموتملجدددختججصددع هتللددد تملهددداملت  ددد ت و دداتهةدددعنتاةاددد تاعلرادددعهت
اانجوددرتاددنتملشددام بلتاجقجشددرت ددحرتملغددعزموت ددختلدداتملاددهناتا ددختلدداتملاقددعطعت
ملاةوطاتاعلاقشآوتملصقع وااتابعلادعتادعتجةاد تملرودعات دحرتملغدعزموتللد تاقدعطعت

 ددددنت ددددحرتملاقشددددآوتلجنددددقطت  وهددددعت  دددد ت و دددداتأاطددددعرتتأةددددرنتاعوددددهعتندددد تملاعدددده

                                  
تل10:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
تل12:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت2
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ةا والتا اااعتججعههتأقام تملغعزموتاملشام بتملجدختججصدع هتللد تملهداملتقجولدات
ملاصدداهت ددختملاصددعقماتااةطددعوتملقدداناتا ددختاةرنددعوتملنددوعرمواتالنددنتتمةجددرمع

تأنعنددددهملناروددددوتااعدددديتتأننددددوهملنراانتاجددددعقختأننددددوهأ ددددتت ددددحرتملغددددعزموتجددددعقخت
اعس ددع اتللدد تاعدديتملشددام بتملاةا دداتادد اةرعتاعدديتمل  ددزموتملجقو دداتملقجددرالونت
ت1نعلرصعصل

اانتلرم تتملاو اتملجختأصاةوتام ةاتل عوعنتج ا تملهاملتمللدايتاعلااودهموت
(تملهقهودداتاناوددعوتناوددرعتbohpalاأ  دد تاجددع تلهددعتج ددا تملهدداملتمللددايتلاهوقددات 

انتبعزتلورانوقعوتملاوجو تقجولاتمق لعرتاصقمتواقوانتنعراوهتسقجدع تملااودهموت
شدددةصتاعس دددع اتللددد تلصدددعااتادددعصختت2000ملةشدددرواتاأهنتللددد تاددداوتةددداملخت

ندددددنعنتملاهوقددددداتاعلعهودددددهتادددددنتملجهولدددددعوتاملةدددددراعتملل هوددددداتااددددداوتملةوامقدددددعوات
 ع اتلل تجد جرتملغطدعلتملقادعجخلتاعس%ت70ملاويتامل انتااعه تتلقجع امقة عيت

شةصدعتقجولداتج دا تملهداملتمللدايتاعلااودهتملةشدريتت21ناعتجا خت ختملاعنندجعنت
 دددددختةهوقددددداتت9227أل دددددعتادددددنتملطودددددارت دددددعتتت10ملدددددهرونتاعس دددددع اتللددددد تاددددداوت

ناجاهاقعقددعتانندداعقوعلتناددعتأنددهوتهرمندداتأنتاقعوددعتملااوددهموت ددختاصددرتج هددرت ددخت
مألط دددع تةدددهوجختملددداالهعت  ادددعتاددد نتاع دددتتملااودددهموتتألادددعنتمألاهدددعوتا دددختهادددعل

جةجددايت  دد تنددوعقوهتملهوددهرالونتملا ددا تل هدداملتمللددايتاملددحيتوجدداطتملعهوددهتاددنت
تل2مسقزواعو

اصددهتجددتتا ددمتملعهوددهتاددنتملاعددعوورتملععلاودداتامسص واودداتل ةددهتاددنتج ددا تملهدداملت
وتملر عندداتمللددايتأاددالتاج ددووعتقطددععت ددحرتمللروادداتملاو ودداتملةطوددرعات قددهتا ددع

ملععااتلاص ةاتمألرصعهتاةاعواتملاو ات اماطتج نهت   تأالتجزودهتقندااتاجاندطت

                                  
:تأةاهتاهةوتلنالتاتملج ا تاشن اتملعصراتن ن اتنجبتجقع واتشهرواتوصهر عتملال ست1

تلل29ات20صتتملاطقختل جقع اتامل قانتامآلهمباتملناوواتاهانتنقاا
تل02:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت2



189 

 

اأالتوزوهتجرنوزتملغاعرتملعدعلعتات7اونرالرمتت/تت00ملغاعرتملععلعتةال ت عتت نت
نددع ا/ملواتتت21ألنجددرتاددنتاددرعت ددخت جددرعتت7اونرالددرمت/تت710أليتاقطقددات ددنت

ملصدةاتملععلاودات  د تأنتالتوجلددعازت  د تادهمرتملندقااتنادعتجدقصتلددام  تاق ادات
تل71اونرالرمتت/تت20ملاعه تملنقايتل غاعرتملاجرمنتت نت

 المطلب الثالث: التلوث المعدني
 ددختملاصددوتملددرم نتاددنتأ ددتتملاشددنالوتملاو وددات–جعددهتاشددن اتملج ددا تملاعددهقخت

ملجددددختجاملدددد تملاددددعةجونت ددددختالددددع تملة ددددع ت  دددد تملاو ددددااتاماجددددهوتلجشددددا تأو ددددعت
ةاتمسقنعنتاصهتمزهمهوت حرتملاشن اتاشدن تناودرتق درمتلالندجةهمتتاصتمالصجصعه

ملاجعدددههتل عهودددهتادددنتملصدددقع عوتملاةج  ددداتاملجدددختودددهة ت دددختجرنواهدددعتملعهودددهتادددنت
ملعقعصددرتملاعهقودداتملنددعااتاجدد تملز اددعتاملددزرقوختاملرصددعصتاملنااعلددوتاملقةددعست

ملندعااتاملجدختتلللللخاتاوقج ت نتج جتملصقع عوتملا اجاتاج دجتملعقعصدرتملاعهقودا
ج ددع تللدد تملانددطتملاو ددختاعنددجارمرتاندداااتج اجددعتل اوددعرتمللا ودداتاملهدداملتاملجرادداات
ناددعتأنتاة  دددعوتملصدددر تملصدددةختأو دددعتجةجددايت  ددد تقنددداات علوددداتل عهودددهتادددنت
ملعقعصرتملاعهقواتملنعاااتةو تأنتطراتاة  عوتملاهنتملصدقع واتادمتاة  دعوت

ملنعاالتاصهتج عصاوت حرتملاشدن اتاشدن تتملا هواتوزوهتانتقنااتملعقعصرتملاعهقوا
ام ددد تقجولددداتل جطدددارتملندددرومت دددختملالدددعالوتملصدددقع واتملاةج  ددداات ع ددد تنددداو ت
ملاجددع تمزهمهوتقنددااتملعقعصددرتملاعهقوددات ددختلاوددمتمألانددعطتملاو ودداتاملجددختجددهة ت
 ددختملعهوددهتاددنتملصددقع عوتملاةج  دداتنصددقع اتملاطعروددعوتامسطددعرموتامسندداقوت

عوتاملااوددهموتامأللاقودداتاتناددعتمزهمهتجدد جورتملج ددا تملاعددهقخت  دد تاملزلددع تاملدده عق

                                  
تل00:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
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ملاو ددداتامسقندددعنتااعدددهالوتلةصدددع واتناودددرعتاةدددهجعتجغودددرموت  ددد تملاو ددداتاأ دددرمرمت
تل1صةوا

اصددددددهتأ هددددددروتملهرمنددددددعوتملةهوجدددددداتصددددددهرعتمل طروددددددعوت  دددددد تمالنجصددددددالاتملةوددددددايت
انددددنتجطاوقهددددعت ددددختامالاجصددددعصتاملجددددرمنتتملةوددددايتل عقعصددددرتملاعهقودددداتملنددددعااتاملجددددختو

الددعالوتاةج  ددااتااددعتونددهتتاهرلدداتناوددرعت ددختملةددهتاددنتملج ددا تملاعددهقخلتاةعلوددعت نقدد ت
ل نع قدددعوتملةوددداتملهصوقددداتهارتادددعرزت دددختملجققوددداتملةواوددداتملاو وددداتسزملددداتملج دددا تملاعدددهقخت
ةودد تأانددنتاددنتةددال تحلددجتاععللدداتملجدده قعوتملصددقع واتملجددختجةجددايت  دد تملعهوددهتاددنت

زملدددداتندددداواتملااوددددهموتاامنددددطاتمسقزواددددعوتملاونرااوددددااتملعقعصددددرتملاعهق ودددداتملنددددعاااتام 
زملدددداتمألواقددددعوتملاعهقودددداتاماجصددددعصتمللزو ددددعوتااععللددددات ااععللدددداتملق عوددددعوتملةطددددرعتام 
ملجراددددداتملا اجددددداتاعلعقعصدددددرتملاعهقودددددالتاملادددددهر تملةدددددعلختملدددددهمر تل جققوددددداتملةواوددددداتسزملدددددات

ل طدددريت ددداتمندددجةهمتتملنج ددداتملةواوددداتمألواقددعوتملاعهقوددداتاامندددطاتمالاجصدددعصتملةودددايتم
مل طروددداتالاجصدددعصتمألواقدددعوتملاعهقوددداتادددنتملاة دددا اتاملهددده تادددنت دددحرتملهرمندددات دددات
لزملدداتج ددا تملاعددعهنتملجقو دداتاملعقعصددرتملاشددعااتاصددهتجددتتمنددجةهمتتملنج دداتملةواودداتمل طروددات
اتتالاجصدددعصتملقوندددد تاملقةددددعستاملعهوددددهتاددددنتملاعدددعهنتملاشددددعاتاجدددد تملجارودددداتتاملوارمقودددد

املا اجاقواتاتاج جتملجققوداتحموتأ اوداتةعصدات دختملةدهتادنتملج دا تملاعدهقختاملجق ود تادنت
تل2مللرم تتملاو واتملجختمرجناهعتمسقنعنت هتمسقنعقواتاملاو ا

 الرابع:التلوث البيئي المطلب
جالهت ختملاصوتملرم نت ختمألنامعتملعهوهتانتملاقجلعوتملصدقع واتاملزرم ودات
املطاودداتاملنواوع ودداتملجددختوةجعلهددعتمسقنددعنتاشددن توددااختاجعددهتاة  عجهددعتاق عوعجهددعت
حموتأ دددرمرتاو وددداتناودددرعتالرواددداتولدددبتأنتوةعندددبت  وهدددعتمسقندددعنتاو دددمتلهدددعت

                                  
تل02ات00:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
تل20:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت2
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لتاوعدر تملج دا ت1مالصجصدعهوااتتملة ا تاملنا تملن و اتل ةهتانتأ درمر عتملصدةوا
-ملاو ددخت  دد تأقدد تلةددهم تة دد ت ددختق ددعتتملجددامزنتملاو ددختاجغووددرتصدد ات نواوع وددا

لةوع ودددا(تأاتأنجدددرتادددنتصددد عوتلز وددداتأاتأنجدددرتادددنتمللز ودددعوتملاناقدددات- وزوع ودددا
تل2ل ق عتتملاو ختانابتن انوعوتواعرنهعتمسقنعن

و دداتملجددختونددجةهاهعتاددنتاددونتلددرم تتملات-  دد تندداو تملاجددع –اواندنتأنتقددحنرت
مسقنددعنتاشددن توددااخت قددعصورتمله اندداتااقهددعتةادديتملونددرلوجتهميتموجودد تأاوددهت
ا وهران اروهمل قندددددون وهونتامألجدددددرااونتابور دددددعتاعس دددددع اتللددددد تملندددددااتتملطودددددعرعت
نددعلنةا تمسوجو ددخلتناددعتجلددبتمسشددعرعتللدد تلروادداتناددرنتاددنتلددرم تتملاو دداتملجددخت

اوعتا ختملجهةونتاملجدختوقط دعتاقهدعتلندواعوتواعرنهعتمسقنعنتاص اتانجارعتوات
ملدددهةعنتملجدددختجندددابتل لهدددعزتملجق ندددختملعهودددهتادددنتمأل دددرمرتملاار ددداتنصدددعااات
ملجدددق ستاملنةدددالتنادددعتوعدددهتأو دددعتملج دددا تملاونراادددختصدددارعتام دددةاتادددنتصدددارت
لدددرم تتملاو دددداتملجدددختمرجناهددددعتمسقنددددعنت دددهتمسقنددددعقواتاملاو دددداتةوددد تماجددددهتلوشددددا ت

نددعنتق ددرمتلقددهرعتملنع قددعوتملةودداتملهصوقددات  دد تمالقجشددعرت ددختاةج دد تمألقشددطاتل ق
اةج  تمألانعطتملاو واات قهتجتتجنلو تصهرعتملنع قعوتملةوداتملهصوقدات  د تلةدهم ت
ملج دددددا تملاونراادددددختل عهودددددهتادددددنتملاجط ادددددعوتمألنعندددددواتل قندددددعنتا دددددختاقدددددهاجهعت

ت3ملاقجلعوتملزرم واتاانتأنجر عتملانجوروعل

 إلرهاب البيئيالثاني:جرائم ا المبحث

 المطلب األول: اإلرهاب الحيوي )البيولوجي(
مسر عبتملةوايت ملاوالالخ(تلروااتادنتلدرم تتملاو دات علوداتملجققوداتجاندنتادنت
ةاللهددعتمسقنددعنتاددنتمالنددج عهعتاددنتملنع قددعوتملةودداتملهصوقدداتاملهقهندداتملارمجوددات ددخت

                                  
تل909رلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصتت:ت اهتملا عبتان1
تل00:توعنرت ال اتملج ا تملاو خاتال اتملاهقهستملناهمقخاتملعههتملجعقخاتاهانتنقااصت2
تل902ات902ات901:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت3
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لتاوعجاددهت1قنددعقواملهواقدداتاملنددوطرعتاانددطتملق دداحت ددنتطروددعتملددهاعرتاملهددالجتل 
 حرتمسر عبت   تقشرتأارميتااع ودات جعنداات دختلاودمتأقةدعلتملعدعلتت دخت در ت
أوعتاتالتتجنجعهتملالجاععوتاالتملاق اعوتملهالوداتاعدهاتلااملهدات دحمتملشدن تادنت
أشدددنعالسر عبات عدددعلتتملجنقالالودددعتمسةوع وددداتمللهودددهتملةع ددد تادددعلا اهتامسةطدددعرات

آلال تادنتملاةجادرموتملقدعهرعت  د تلقجدع تةشدرموت انتملاجصدارتلقشدعلت شدرموتم
تل2اةارعتحموتصهرعت ع  اتااوجا

ااددنتأاج جدد تملاروطددعقوونت قددهتمنددجعاعر تتألارونددعتمنددجغ امتج شددختااددعلتمللددهريت
ملحيتوناا ت وراستمللهريتاصعاامتاجازومتاطعقوعوتا اجاتاعلاونراادعوتملاار دات

رياتال ج نودددهت  ددد تةطدددارعتت  ددد تملندددنعنتملاة ودددونتاادددعتأهنتللددد تمقجشدددعرتملاددد
طددنتاددنتبددعزتت200ةدداملختت9209مألندد ةاتملاوالالوددات قددهتأط ددعتمأللاددعنت ددعتت

صددعااتمللقدداهتت0000ملن ددارتااددعتأهنتللدد تاقجدد تةدداملخت اددنتمللقدداهتمل رقنددوونتام 
صدددعااتمللقددداهتاادددريتملندددقعاعتقجولددداتالقجشدددعرت ملا اجددداتتمللجددد اادددريتملندددقعاعتام 

وقدددالتاأو دددعتادددنتأ دددتتملاصدددع متملجعروةوددداتجنددداوتتاعلعهودددهتادددنتملنع قدددعوتملةوددداتملهص
ملوهددداهتلاقدددعامتا ادددعرتملاودددعرت دددختملعهودددهتادددنتملادددهنتمألارااوددداتالجددد تملقج ددد تاادددعت

(اتجددتتمنددجةهمتتملججددعرتملطددع انت9710-9712جنددابت ددختقشددرتملطددع انت ددعتت 
لقشرتملهاعرتاملهالجتاملااوت ختةصعر تتلاهوقاتنع عت   تملاةدرتمألنداهتةود ت

تل3انتمللج تهمة تأنامرتملاهوقانعقامتو ق
ت

 الثاني:اإلرهاب النووي المطلب

                                  
تل27:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
تتةنوناتاهمة اتاعقامنتملعهملاتمللقع واتملجصعلةوات ختمللرم تتمسر عاوااتألقووت ختاةاهتةنوت:2

ملقهاعتملع اواتمنجشرم تملجههوهموتمسر عاوااتارنزتملهرمنعوتاملاةا اتصنتتملقهاموتامل قعلموت
تل21اتصت2002ملع اوااتلعاعاتقعو تملعراواتل ع اتتمألاقوااتملروعيات

تل20شتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت:ت اهتملا عبتانترلبت ع3
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ق ددددرمتل جقددددهتتملع اددددختملاجطددددارت ددددختالددددع تملصددددقع اتملاشددددعاتامنددددجةهماعجهعت
ملاةج  ددااتنددعنتالاددهتاددنتللقددعلتمل ددالت  دد تاددعتجةهجدد تاددنتلددرم تتج ددع تل او ددات

ندع هوتتاعنجارمرلت ناعت اتاع اتت دننتاةرلدعوتملجققوداتملةواوداتاملجقدهتتملع ادخ
اشن تناورت ختمالنج عهعتانتملاامهتاملجراموتملطاوعوااتاانتملق عوعوتاملاة  دعوت
 ددختشددج تملالددعالوتملزرم ودداتاملصددقع واتاملطاودداتاملنواوع وددااتالنقهددعت ددختملاصددوت
ق ندد تألةقددوتاعسقنددعنتااعلاو دداتملعهوددهتاددنتملاشددنالوتامأل ددرمرتملاةج  دداتقجولددات

مهتملةطددرعتناة ددزموتأنعنددواتلج ددجتملصددقع عوتلددهةا تملعهوددهتاددنتملارناددعوتاملاددات
ملاةج  ددداتا دددختاقدددهاجهعتمسشدددعع تملدددحريتاملدددحيتأ ندددهتملاو دددات دددختملاصدددوتملدددرم نت
اأصددعبتمسقنددعنتاعلعهوددهتاددنتمألاددرميتملاةج  ددالاق رمتل جقددهتتملع اددختملاجطددارت

تل1 ختالع تصقع اتملاامهتملاشعاتامنجةهماعجهعتملاةج  ا
عتملقودداتاملقدددهرعت  دد تملجنددابت ددختهاددعرتقددداايت هقددعجتالاا ددعوتلر عاودداتلددهوه

 ع ددد لتاادددمتجدددام رتملجققودددات دددختملالدددع تملعدددعتتاقدددحتزادددناتاجدددام رتادددامرهتملنددداعت
ملنداهملاتاددنتملاانددنتج لوددرتانددو اتقااودداتاةلددتتصقا ددات وراشددواعتاددنتشددعةقاتأات
صددعربتصدددغورتهمةدد تأوددداتاهوقدداتر وندددالتلنتصقا ددداتصددحرعتاصدددقا اتاددنتادددزو تادددنت

وهوددداتاملادددامهتملاشدددعااتاجددد تملق دددع رتملطاودددااتجشدددن تةودددعرمتأنددده تملاج لدددرموتملجق 
انجوراتلحت   تملربتتانتأقهدعتالتجد هيتللد ت دههتمل دةعوعتملدحيتودقلتت دنتصقا دات

  دد تمألصدد تألةددهم تيترواات نددونانتلهددعتجدد جورتق نددختانددعاتمقشددطعرواتأاتمقصددهع
تل2ملةعهيت شرتناجاار

ااددددنتاددددونتمألاج ددددات  دددد تمللددددرم تتملقااودددداتل او دددداتةددددامه تملا ددددع الوتملقااوددددات
نةدددعه تملا ع ددد تملقددداايتملاروطدددعقختةوددد تشدددبتةرودددعت دددخت دددحمتملا ع ددد ت دددعتت

                                  
تل29ات20:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
:تجقرورتمل لقاتملهالواتملاعقواتااقمتمقجشعرتمألن ةاتملقااواتاقز تملنالاتملقااياتملق علت2

ا اارات   تملجههوهموتملقااوااتارقعا ت ا تلصعقعختملنوعناتملععلاووناتنعقاورم/طانوااتق
تل1اتصت2002
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قج ت ق تمقطالعتندةعااتاشدعاتجةجدايت  د تملعهودهتادنتملق دع رتملاشدعاتت9202
اشدعا تاقدحتتاج تملزوقانتاملواهلتانحمتملج ا تمسشعع ختنعلحيتجعريتل تملعدرمع

ةودد تقددج ت ددنتةددربتملة ددو تملجعقودداتج ددا تلشددعع ختةطوددرتوعددعه تت9220 ددعتت
صقعا تحرواتانتملقدا تملدحيتمندجةهتت دخت وراشدواعتقجولداتمندجةهمتتهةدع رتت2قةات

ملوارمقودداتتاددنتصادد تملقدداموتمألارونوددااتناددعتأنتمنددجةهمتتملوارمقودداتتملاق ددبت ددهت
لعرمصوددعوتجالجدداتأ ددعع ت اددعتملعددرمعتجنددابت ددختمرج ددع تةددعالوتمسلهددعيتلددهنتم

أ دعع اتت2اتاعس ع اتلل تزوعهعتةعالوتملنرطعنتقةدات9202نعقوت  و ت عتت
اماجددهوتمأل ددرمرتلجشددا تملجرادداتاملاقجلددعوتملزرم ودداتاملهدداملتل ددع اتللدد ت هددارت
ملجشددا عوتملة قودداتامال ددجال تملعصدداختاملع دد ختانددرطعنتملددهتتاملغددههتمل ا عاوددات

 تأنتمسر دعبتملقدداايتهادعرتا ددالجتاةقدعتل قنددعقواتاملجدهيتلت اااددعتواندنتملقددات
تل1ال او ا

 الثالث:اإلرهاب الكيميائي المطلب
مسر ددعبتملنواوددع ختا هددرت ةدددرتألندد ةاتملددهاعرتملشدددعا تالروادداتاددنتلدددرم تتت
ملاو ددددداتملنادددددرنلتاوط دددددعتمندددددتتملج دددددا تملنواودددددع خت  ددددد تملج دددددا تاددددداعيتملادددددامهت

ااتأاتملجددختصددهتج قدد ت ددختملالددعريتملنواوع ودداتملجددختوددجتتجصددقوعهعتألبددرميتةعصدد
ملاع ودداتاددمتاة  ددعوتملصددقع ااتا دداتقددا تاددنتأةطددرتأقددام تملج ددا تملاعرا ددات ددخت

لتال شدددعرعتأنتمسر دددعبتملنواودددع ختامندددجةهمتتمألنددد ةاتملنواوع وددداتقجولدددات2ملعصدددر
ل جددددارعتملصددددقع وات ددددختملالددددعالوتملنواوع ودددداتملاةج  دددداتاعس ددددع اتللدددد تمألاةددددع ت

النددج عهعتاددنتاةرلددعوتملجققودداتملنواوع ودداتملاةج  دداتاعس ددع اتملانج ددات ددختالددع تم

                                  
تلت22ات22ات20:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
تل22:تأةاهتاهةوتلنالتاتملارلمتملنعاعاتصت2
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للد تمألاةددع تملانج دات ددختالددع تمالندج عهعتاددنتاةرلددعوتملجققوداتملنواوع ودداتأنددهتت
تل1 ختةها تج ا تنواوع ختةطور

اصدهتجدتتمنددجغال تملا اجدعوتملنواوع وددات  اودعتسلةدععتملددهاعرتام  دالجتل قنددعقوات
جددتتمنددجةهماهعتاددمتاددهلتملةددربتملععلاودداتمألالدد تت  دد ت و دداتأندد ةاتنواوع وددااتاصدده

 نتطروعتقشرتنةبتانتبدعزتملن دارتتاامندطاتمأللادعنت دهتملة  دعلتلتت9290
جددتتمال جددهملتللدد تجصددقومتبددعزموتمأل صدددعبتاعددهتملةددربتملععلاودداتمألالدد تاملجدددخت
جنددابتشدد  ت ددختمأل صددعبتودد هيتللدد تملادداوتملنددروماتجددتتاعددهتملةددربتملععلاوددات

املةعصدداتاجةددروتتمنددجةهمتتمألندد ةاتتت9220مج عصودداتلقودد ت ددعتتمألالدد تجددتتجاصوددمت
ملنواوع ودداتااددعتج جهددعتاددنتمج عصوددعوتااددمتحلددجتالتجددزم تج ددجتمالج عصوددعوتاعوددهعت ددنت

تل2ملجطاوعتمل ع خت ختملاصوتملةعلخ

 الرابع:اإلرهاب البيئي المطلب
توعهتمسر عبتملاو ختانتأةطرتانتأةطرتأشنع تلرم تتلر عبتملاو داات ج لودر
اقددعامتملددق طتأاتملغددعزاتأاتا ددمتاددامهت ددعرعتأاتنددعاات ددختملاةوددرموتأاتمألقهددعرات
وعددهتاددنتأةطددرتمال جددهملموتملجددختجقددمت  دد تملاو ددااتااددنتجددتتجدد جرتاعلندد بت  دد ت

ت3ملصةاتملععاال

 الخاتمة:
اددنتةددال تهرمنددجقعت ددحرتوجل دد تلقددعتاا ددااتأنتمسلددرمتتملاو ددختاشددن اتهالوددات

 دختملاصدوت–جعدههوتأقام هدعتااةج  ااتةود ت هوهعتةطورعتااجقعاواتج ةحتأشنعالت
اماجدددهوتلجشددا تملج دددا تملاددع ختاملهدددام ختاملغددحم ختاملنواودددع ختاملق طدددختت-ملددرم ن

                                  
تل900:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت1
تلت909:ت اهتملا عبتانترلبت عشتتانتصعهعاتملارلمتملنعاعاتصت2
تل20ات21اتملارلمتملنعاعاتصت:تاةاهتةنوتتةنون3
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امسشددعع ختابور ددعتاددنتلددرم تتملا اجددعوتملاو ودداتملجددختوصددعبتةصددر علت ددعللرم تت
لجشدا تنع دداتارم ددعتملةودععتناددعتجرنددوتارمل دعتملعهوددهتاددنتت-ةعلوددع–ملاو وداتماجددهوت

لددتتونددجطمتملعددعلتتا نددررتملةددهتاددنتأ ددرمر عتحموتت-ةددهتمآلن-ملا اجددعوتملجددختللدد ت
ملةطارعتملاعلغالاانتجتت قهتأصا تمسقنعنتوعوعت ختاو اتا و داتا نداعبتملج دا ت

قجدع تأند ةاتااة تمنجههم تانتصا تمسر عبتملععلاختملدحيتجالد تللد  تجطداورتام 
تهاعرتشعا 
 


