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 جرائم تلويث البيئة
 ،شريفة تكوك
 جامعة مستغانم

 مقدمة:

إن الحددثيع  ددن الجددرايم الييييددة يسددتوقم منددا الوةددوب  نددث حمايددة اليييددة  حيددع 
تعتيدر التنميددة مددن وسدداي  حمايددة اليييددة  هددف ا كانددع لمددثاب شددعو  العددالم تسددع  

يتسدي  اننسددان  اليييدة هذد ا ي يتح دال إي يتنميدة مسدتثامة  هفد  لحود  ا حيدانلحمايدة 
يسددوت تفددرهع وا تثاتاتددع سددوات كانددع  مثيددة لو حيددر  مثيددة هدد  توددوع اليييددة يم توددب 
 نافددرما مددن مددات ومددوات وتريددة  والتدد  تعتيددر جددرايم هدد  حددال اليييددة وهدد  ن ددر ال ددانون 
سددواتا ال دددانون الدددثا و  لو الددثول   وسدددعع م تودددب الددثو  هددد  العدددالم إلدد  ترةيدددة تنميدددة 

 ه الجدرايم  ويالتدال  هدم يمكنندا الحدثيع  دن حمايدة اليييدة مدن ثون مستثامة لوحث من مد
وجددوث تنميددة مسددتثامة  وي يمكددن النذددو  يالتنميددة هدد   دد  وجددوث الجددرايم الييييددة هذدد ه 

 ا  يرة تؤثر  و  التنمية.
سددنحاو  مددن  ددم  مدد ه الثراسددة انجايددة  ودد  انشددكالية التاليددة  هيمددا تتمثدد  

  فدورماو ومد ا يسدتوقم مندا التإدرال إلد  كد  مدن مفذددوم الجريمدة الييييدةو ومدا مد
الييية ومفذوم التنمية المستثامة لمدا لد لك مدن لمميدة وايرتيداإ الوثيدال يينذمدا هد  
الميحع ا و   يينما سدنتإرال إلد  الجريمدة الييييدة مدن  دم  مفذومذدا وفدورما 

 ه   الميحع الثان .

 امةالمبحث األول: ماهية البيئة والتنمية المستد
ن دددرا لوعمةددددة الموجددددوثة يددددين اليييدددة والتنميددددة المسددددتثامة ليينددددا إي لن نتإددددرال 
لكويذمددا  هددم تجسدديث لحمايددة اليييددة مددن ثون وجددوث تنميددة مسددتثامة  ولدد ا سدديكون 
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المإوددد  ا و  تحدددع  ندددوان ماميدددة اليييدددة  يينمدددا سدددنتإرال هددد  المإوددد  الثدددان  
 لوتنمية المستثامة.

ئةالمطلب األول: ماهية البي  
ي توددب مفذددوم اليييددة يددا تمب مجددا  ثراسددة اليدداحثين  وسددنحاو  مددن  ددم  

 م ا المإو  إل  ييان مفذوم الييية لغة وافإمحا وةانونا.

 لوييية  ثة معان  الفرع األول: تعريف البيئة لغة:

 أوال: في اللغة العربية
ةددام  اليييدة اسددم مشددتال مددن الفعدد  الماودد  يدات ويددول  ونتيددول  ل  حدد  ونددق  ول

وايسم منذانييية . ويعير يذا ليوا  ن الحالة هي ا  ياتع يييدة سدوت  ل  يحالدة 
  كمددددا يددددراث يددددع معندددد  الرجددددوء واي تددددراب  هي ددددا  يددددات يح ددددع  ل  رجدددد   1نسددددوت

وا تدرب يددع ولةددره  لو ي فددث يذدا الث دد   ي ددا  يددات ي نيدع ل  ث دد  يددع  لو يعندد  يددع 
كما جات ه  الحدثيع النيدو   دن  يدث ا  يدن  مدر رود  ا   ندع  ليمدا  ايلتقام

رج  ةا    يع يا كداهر ه دث يدات يذدا لحدثمما   لو ي فدث ياليييدة المحديإ إ  ي دا  
 . 2ناننسان اين يييتع لو إنع لحسن الييية 

 في اللغة اإلنجليزية ثانيا:
تست ثم ه  الوغة اننجويقية لوثيلدة  ود  كد  الشدروإ  Environmentكومة 

وال دددروب والمدددؤثراع المحيإدددة  والتددد  تدددؤثر  وددد  تإدددور حيددداة الكددداين الحددد  لو 

                                  
الن دددام ال دددانون  لحمايدددة اليييدددة هددد  ودددوت التشدددريعاع     إدددارال إيدددراميم الثسدددوة   إيدددة  1

 .78  ص 4102العريية والم ارنة  ثار الجامعة الجثيثة لونشر  مفر  
  إسددددما ي  نجددددم الددددثين قنكنددددع  ال ددددانون انثار  الييي  ثراسددددة تحويويددددة م ارنددددة   منشددددوراع  2

. راجددد  هددد  مددد ا الفدددثث ماجدددث راحددد  الحودددو  42  ص 4104الحويددد  الح وةيدددة  ليندددان  
 . 24  ص 4118ةانون حماية الييية ه  ووت الشريعة  ثار الجامعة الجثيثة  مفر  
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مجمدوء الكايندداع الحيدة  كمددا تسدت ثم لوثيلددة  ود  الوسددإ لو المحديإ لو المكددان 
 ال   يوجث هيع الكاين الح .

 ثالثا: في اللغة الفرنسية
لوثيلددة  ودد  مجمددوء العنافددر الإييعيددة  l’environnementتسددت ثم كومددة 

 . 1نوالفنا ية الت  تمارس هيذا الحياة اننسانية
 الفرع الثاني: المفهوم االصطالحي للبيئة

  Oikosمفددددددددددإوئ  وددددددددددم اليييددددددددددة مددددددددددو إحري دددددددددد  مركدددددددددد  مددددددددددن كومتدددددددددد ن
  ومو العوم الد   The Science  يمعن  نLogos  ل  منق نHouseيمعن ن

الكدددداين هدددد  منقلددددع  حيددددع يتددددمثر يمجمو ددددة مددددن العوامدددد  الحيددددة  يذددددتم يثراسددددة 
والييولوجيدددددددة  وحيدددددددر الحيدددددددة الكيمياييدددددددة والفيقياييدددددددة  ولو  مدددددددن ووددددددد  تسدددددددمية 

Ecology   مو العالم الغريRater .  ال   ل  ه من المفإوئ انحري 
وةث  م   ومات الييية لوو  مفإوئ  وم  محثث لمفذوم الييية   و  لندع  

  ود و    2نروب والعوامد  ال ارجيدة التد  تعديه هيذدا الكاينداع الحيدةمجمدوء ال د
 الوةدع هد  شدايعة ايسدتعما  ا لفدا  مدن لفديئ اليييدة لفد  لن مدن الدرحم

 تيداين  لدك إلد  ويرجد  لذدا  محدثث تعريدب وود  الفدع  مدن إيلندع الحاودر 
 تيعدا ايفدإم،  هتعدثثع يذد ا اننسدان تدريإ التد  العمةدة لدنمإ تيعدا مدثلولذا
 يمدا ننسدان هيذدا يعديه الد   الماث  المحيإ م االشمن هذ  ه  التعاريب ل لك
حاجياتدع  نشدياء شديثما ومنشدتع كايناتحيدةو  وترية وهوات وموات مات من يشم 
يمنذدامجموء  مفداثه  وميدا تعريفدا الإييعدة  ودوم ه  لذاالم تفون وو  حين ه 

                                  
. لحمددث محمددث حشدديه  المفذددوم ال ددانون  78إددامر إيددراميم الثسددوة   إيددة  مرجدد  سددايال  ص    1

 .7  ص 4110ه  ووت ميثل لسومة ال انون المعافر  ثار الفكر الجامع   مفر  
  فددديا، العشددداو   المسدددؤولية الثوليدددة  دددن حمايدددة اليييدددة  ثار ال وثونيدددة لونشدددر والتوقيددد    2

 .00  ص 4101الجقاير  
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 العموياع ه  وتؤثر الحية الكايناع هيذا تعيه الت  ال ارجية والعوام  ال روب
 يذا. ت وم الت  الحيوية
 هيدع يعديه الد   المكدان  لوالمجدا  الوسدإ لنذدا  ود  ليودا الييية كماتعرب 

 مددن المكددان  المجددا  مدد ا يشددتموع مددا يكدد  اننسددان يتمثرويؤثرهيددع 
 معداثن مدن تودمع مدا كالفد ورو كاندع إييعيدة سدوات  نافدرومعإياع

 وريدا، وودغإ حدرارة مدن و نافدر منا يدة ميداه ومدوارث وتريدة إاةدة ومفداثر
 لسدذم يشدرية ويريدة  لومعإيداع يحريدة وحيوانداع إييعيدة نياتداع ولمإدارو
ومدقارء ومفدان   موافدمع و ن د  وإدرال  مدران وجوثمدامن هد  اننسدان

 . 1نوسثوث...الخ
 

 الفرع الثالث: التعريف القانوني للبيئة
لويييدددة يتإودددد  مندددا التإددددرال لمفذومذدددا هدددد  إن اليحدددع هدددد  المفذدددوم ال ددددانون  

 التشريعاع الثولية والوإنية.
 2791البيئة في مؤتمر استكهولم  أوال:

مفذومدددا لويييدددة مفدداثه لن اليييدددة إيكولوجيدددا  0784ل ددث تينددد  مدددؤتمر اسددتكذولم 
تعددرب يمنذددا مجمددوء كدد  المددؤثراع وال ددروب ال ارجيددة المياشددرة وحيددر المياشددرة 

 . 2ننمو الكايناع الحيةالمؤثرة  و  حياة و 
 البيئة في التشريعات المقارنة ثانيا:

 هيك  من التشري  الفرنس  والمفر  والجقاير . الييية تعريبإلى  سوب نتإرال
 أوال: في القانون الفرنسي

 0782جويويددة  01ل دث تددم تيندد  تعريددب مفددإوئ اليييددة  و  مددرة هدد  ةددانون 
المتعودددال يحمايدددة اليييدددة الإييعيدددة  حيدددع نفدددع المددداثة ا ولددد  مندددع  وددد  لنذدددا   

                                  
  حسونة  يث الغن   الحماية ال انونية لوييية ه  إإدار التنميدة المسدتثامة  لإروحدة ثكتدوراه  1

 .04  ص 4104/4104ه  ةانون ا  ما   جامعة محمث  يور  يسكرة  
 .43  ص 4100 يث المجيث ةث    ايةتفاث الييي   ثار ال وثونية لونشر والتوقي   الجقاير     2
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مجمو ددة مدددن العنافددر الإييعيدددة  الففددداي  الحيوانيددة والنياتيدددة  الذدددوات  ا ر  
 الثروة المنجمية والم امر الإييعية الم توفة.

 ي القانون المصريثانيا: ف
اليييددددة يمنذددددا    0772لسددددنة  2ل ددددث  رهددددع المدددداثة ا ولدددد  مددددن ال ددددانون رةددددم 

المحدديإ الحيددو  الدد   يشددم  الكايندداع الحيددة ومددا تحتويددع مددن مددواث ومددوارث ومددا 
 . 1نيحيإ يذا من موات ومات وترية وما ي يمع اننسان من منشتع 

 ثالثا: في التشريع الجزائري
 إإدار وديإ هد  ومد ا العنافدرالإييعية ومن الييية يحفرمثلو  ةام يحيع
 المسدتثامة إإارالتنميدة هد  اليييدة حمايدة ي دانون ال افدة المفدإوحاع لمفداميم
المتعودال يحمايدة اليييدة هد   14/01جداتع المداثة الرايعدة مدن ال دانون رةدم   حيع

يدددة إإددار التنميددة المسددتثامة  ودد  لن اليييدددة تتكددون مددن المددوارث الإييعيددة المحيو 
والحيوية كالذوات والجو والمات وا ر  ويداإن ا ر  والنيداع والحيدوان يمدا هد  
 لددك التددراع الدددوراث  ولشددكا  التفا دد  يدددين مدد ه المددوارث وكددد ا ا مدداكن والمندددا ر 

 . 2نوالمعالم الإييعية

 المطلب الثاني: تعريف التنمية المستدامة
 ود  مدا مدو  ويدع  إن مفإوئ التنمية المستثامة  درب تإدورا إلد  لن وفد 

اآلن  حيع منث السيعيناع ثاء فيع شدعاراع مثد   تنميدة يدم تدثمير  و  تنميدة 
   الت  تشير إل  ورورة تح يالEco Developmentايكولوجية ن

 

                                  
 .03  فيا، العشاو   مرج  سايال  ص  1
  المتعوددال يحمايددة اليييددة 07/18/4114  المددؤرف هدد  14/01مددن ال ددانون رةددم  2  المدداثة  2

 .4114 لسنة 24ه  إإار التنمية المستثامة  جريثة رسمية  ثث 
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الويددام والتواهددال يددين متإويدداع مشددرو اع التنميددة وم توددياع حمايددة اليييددة   
 ندث إةامدة مشدرو اع تنمويدة ل ا كدان ي يدث مدن ا  د  يعدين اي تيدار وايمتمدام 

 ددددثم اي تددددثات لو التفددددريإ هدددد  المحدددديإ الحيددددو  ل نسددددان المتمثدددد  هدددد  اليييددددة 
المحيإدة يدع  هددف ا مدا لريدث لنشدداإ اننسدان لن يح دال مددثب التنميدة المتوافددوة لو 
المسدددتثامة  ومدددو الوهددددات يإويددداع الحاوددددر مدددن ثون المسدددداس يح دددوال ا جيددددا  

تياجاتذا  هفن  ويع لن يوتقم يشدروإ ثدمع  ترشديث ال اثمة وةثرتذا  و  توهير اح
اسدددت ثام المدددوارث حيدددر المتجدددثثة   دددثم تجددداوق ةدددثرة المدددوارث المتجدددثثة  نياتيدددة لو 
حيوانيددة  لروددية لو ماييددة   ودد  تجثيددث نفسددذا  ول يددرا  ددثم تجدداوق ةددثرة الن ددام 

 الييي   و  موم الم وفاع الت  ن  ب يذا ه  هيع.
   نفر من م ه العنافر سوب يؤث  يالورورة إلد  ويالتال  هفن تجاوق ل

تددثا ياع سددويية  ودد  مجددا  التنميددة المسددتذثهة مددن النشدداإ الدد   لث  إلدد  مدد ا 
  ويعيدددارة ل ددر  هدددفن النشددداإ الدد   ي دددرال العنافددر الدددثمع المددد كورة  1نالتجدداوق

 ل مه سوب لن يثوم إويم  والتنمية ي تكون مستثامة لو متوافوة.
نميدددة المسدددتثامة يالتنميددة ال ايودددة لمسدددتمرار لو التنميدددة الييييدددة  يإوددال  وددد  الت

ومدو مفذددوم يييد  مسددتحثع يددثل يشداء اسددت ثامع والمإاليددة يتح ي دع هدد  مجددايع 
التنميدددة الشددداموة  يعدددث لن يدددثلع يدددرامي التنميدددة هددد  كثيدددر مدددن ثو  العدددالم تواجدددع 

ةددددثرتذا  ودددد   الكثيددددر مددددن الم دددداإر والمعوةدددداع  التدددد  تددددثوم ثون اسددددتثامتذا لو
ةدددددثراتذا و  ايسدددددتمرار هددددد   دددددالم يدددددثل يسدددددوثه انحسددددداس يندددددثرة المدددددوارث الإييعيدددددة

المحددثوثة  نددث سدد ب محددثث  هالتنميددة المسددتثامة مدد  التنميددة التدد  تويدد  حاجدداع 
الحاودددر ثون المسددداومة  وددد  ةدددثرة ا جيدددا  الم يودددة  وددد  توييدددة حاجددداتذم  وةدددث 

الميددة حفددر  شددرين تعريفددا واسدد  توددمن الت ريددر الفدداثر  ددن معذددث المددوارث الع

                                  
 .027  إارال إيراميم الثسوة   إية  مرج  سايال   ص  1
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التدددثاو  لوتنميدددة المسدددتثامة  وةدددث ةسدددم مددد ا الت ريدددر مددد ه التعريفددداع وهدددال لريعدددة 
 مجمو اع  اةتفاثية  اجتما يةنيشرية   يييية وتكنولوجية.

هالتنمية المستثامة اةتفاثيا  م  إجرات  ف  ه  استذمك الإاةة والمدوارث  
  تو يدددب المدددوارث مدددن لجددد  رهددد  مسدددتو  لمدددا يالنسدددية لودددثو  الناميدددة هذددد  تعنددد

المعيشددة والحددث مددن الف ددر. لمددا التنميددة المسددتثامة وه ددا لويعددث انجتمددا    هفنذددا 
تعندد  السددع  مددن لجدد  اسددت رار النمددو السددكان  ورهدد  مسددتو  ال ددثماع الفددحية 

 والتعويمية  افة ه  الريب.
ت ثام ا مثدددد  تعندددد  التنميددددة المسددددتثامة ييييا حمايددددة المددددوارث الإييعيددددة وايسدددد

 لألراو  القرا ية والموارث المايية.
ول يرا تكنولوجيا  التنمية المستثامة م  ن د  المجتمد  إلد   فدر الفدنا اع 
الن يفددة التدد  تسددت ثم تكنولوجيددا من فددة لويييددة  وتنددتي الحددث ا ثندد  مددن الغدداقاع 

 . 1نالمووثة والحايسة لوحرارة والوارة يإي ة ا قون
انت دداث مدد ه التعريفدداع كونذددا ركددقع ه ددإ  ودد  جددومر التنميددة  ودد  الددرحم مددن 

المستثامة  و ويع هدفن التنميدة مد   مويدة اةتفداثية واجتما يدة وسياسدية شداموة  
تسدددتذثب التحسدددين المسدددتمر لرهاميدددة الشدددعو   ومددد   مويدددة متكامودددة لددد ا هدددفن 

 . 2نانسذام ه  إيجاث  روب مواتية لتنمية جقت كيير من اننسانية
انشددارة لن ي ن وددإ يددين التنميددة المسددتثامة والتنميددة المسددتثيمة  هذدد ه  تجددثر

ا  يرة م  التنميدة المسدتمرة لو المتوافدوة يشدك  تو داي  حيدر متكودب  كمدا لنذدا 
تسدددع  لتحسدددين نو يدددة حيددداة اننسدددان ولكدددن لددديس  وددد  حسدددا  اليييدددة  هالتنميدددة 

لإييعيدة يإري دة   منيدة  المستثيمة ي ت رج  ن كونذا  موية است ثام المدوارث ا
لمددا التنميددة المسددتثامة كمددا سدديال وتإرةندددا مدد  التدد  يددثيم اسددتمراريتذا النددداس لو 

                                  
 . 037و038   يث المجيث ةث   مرج  سايال  ص  1
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السددكان  ومدد  وددرورة الحددال هدد  التنميددة وتح يددال تنميددة لألجيددا  الحاوددرة ثون 
 . 1نالمساس يح وال ا جيا  ال اثمة ه  التنمية
 الفرع األول: مقومات التنمية المستدامة

 ع التنمية المستثامة ه  تتمث  م وما
يعتيدددددر اننسدددددان المسددددديو  وحامددددد  ا ماندددددة  وينيغددددد   وددددد  : أوال: اإلنساااااان

اسددتراتيجياع التنميددة لن تتعامدد  مدد  النمددو السددكان   وفددحة الن ددام اليييدد   كمددا 
ينيغدددد  لن تكددددون امتمامدددداع السددددكان جددددقتا مددددن إسددددتراتيجية التنميددددة المسددددتثامة  

ثاها ويدرامي سدكانية  واودعة هد  اي تيدار لن ويج   و  الثو  لن تحدثث لذدا لمد
التكددوين الذرمدد  لوسددكان والدد   تددقثاث هيددع نسددية فددغار السددن  سددوب ي وددال هدد  

 المست ي  ال ري  مإال  ووغوإا  و  الموارث.
هددالمحيإ الحيددو   مددو  قانددة المددوارث المتجددثثة والتدد  يعددث اننسددان  :ثانيااا: الطبيعااة

نتداج مد ه ا  يدرة مدو إنتداج متجدثث  نفرا رييسا من  نافدر اسدتذمك تود ك المدوارث  وان
مددددا اسددددتمرع فددددحة الن ددددام اليييدددد   وحيددددر المتجددددثثة والتدددد  يتإودددد  ا مددددر ترشدددديثما 

 وتنميتذا  وم ا الترشيث مو التنمية المتوافوة لو المستثامة.
ل دددددث لفددددديئ التإدددددور التكنولدددددوج  مترسددددديا هددددد  نسددددديي : ثالثاااااا: التكنولوجياااااا

هدددراث  و لددك  ن الكثيدددر مددن المشددداك  التدد  تنشدددم  دددن المجتمعدداع وهددد  حيدداة ا 
الت نية ليس لذدا حد   إي اليحدع  دن ت نيداع تفدو  ا  إدات  وةدث تيدثو يعد  
الوسددداي  التكنولوجيددددة   يمدددة النفدددد  لو  ا مدددر  يرييددددة الودددرر  ولكددددن التجريددددة 
ل ذدددددرع لن المشددددداك  الييييدددددة ناتجدددددة  دددددن التفدددددا مع يدددددين اننسدددددان والإييعدددددة 

يجداث والتكنولو  إدرال جيا  والح  الشام  لذ ا ال و  يعتمث  و  إفدم، التفا د  وان
تتفدددد  يالعنافددددر الثمثددددة لتح يددددال ايتددددقان هدددد  تفا متذددددا  والسدددديي  إلدددد   لددددك حقمددددة 

والوسداي  ايجتما يدة  يمدا هد   ايةتفداثيةمتكامودة تجمد  يدين الوسداي  الت نيدة والوسداي  
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لن اسددت ثام يعدد  مدد ه الحقمددة ثون جموددة  لددك التشددريعاع وانجددراتاع انثاريددة  كمددا 
 . 1نالعنافر يعث ةفور يؤث  إل  الإريال الناجئ
 الفرع الثاني: أبعاد التنمية المستدامة

 تعالي التنمية المستثامة ليعاث متثا وة ومتكاموة وم  
يعين اليعث ايةتفاث  لوتنمية المستثامة اينعكاسداع : أوال: البعد االقتصادي

وددددة لمةتفدددداث  ودددد  اليييددددة إ  لنددددع يإددددر، مسددددملة ا تيددددار وتمويدددد  الرامنددددة والم ي
  هالن دددام  2نوتحسدددين الت نيددداع الفدددنا ية هددد  مجدددا  تو يدددب المدددوارث الإييعيدددة

ايةتفددداث  المسدددتثام مدددو الن دددام الددد   يسدددمئ يفنتددداج السدددو  وال دددثماع نشدددياء 
الحاجددداع اننسددددانية وتح يددددال الرهاميددددة يشدددك  مسددددتمر ثون لن يددددؤث   لددددك إلدددد  

 انورار يالييية والإييعة.
إن  دددثم إثراك الدددثور الحاسدددم لوعوامددد  : والثقاااافي االجتماااا يثانياااا: البعاااد 

ايجتما ية كان ه  الواة  سييا ه  هش  الكثير مدن اليدرامي التد  حاولدع تح يدال 
ومدددددن ثدددددم هالدددددث وة ن إدددددات ا ولويدددددة ل نسدددددان هددددد  سياسددددداع ويدددددرامي   التنميدددددة

يعنددددد  ييسددددداإة إثراك ا مميدددددة ا ساسدددددية لو دددددو  ايسدددددتثمار مدددددو ندددددثات واةعددددد   
ايجتما ية ومؤسساتذا ه  التنمية المستثامة  وت تود  مد ه التنميدة ا  د  يعدين 
اي تيار العمةة المتياثلة لومجتمعاع اليشرية والمسداواة هد  إتاحدة الفدرص توقيد  

اجيدداع المددوارث الإييعيددة يعثالددة يحيددع تمكددنذم مددن العدديه حيدداة  اثيددة يتوييددة الح
 . 3نا ساسية كالغثات والفحة والسكن...
يركددددق الم تفددددون هددد  مجددددا  اليييددددة هدددد  : ثالثااااا: البعااااد البيئااااي واأل القااااي

م ارياتذم لوتنمية المستثامة  و  مفذوم الحثوث الييييدة والتد  تعند  لن لكد  ن دام 

                                  
 .024   يث المجيث ةث   مرج  سايال  ص  1
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إييعدددد  حددددثوثا معينددددة ي يمكددددن تجاوقمددددا مددددن ايسددددتغم   ولن ل  إهددددراإ هدددد  
  ه الموارث يعن  تثمور الن ام الييي .استنقاب م

لمدددا اليعدددث ا  مةددد  يتمثددد  هددد  إيجددداث ةددديم وةوا دددث يمكدددن لن ت دددوث سدددووكاع 
وتفرهاع اننسان اتجاه الإييعة ه  ايتجاه السويم ويتمث  م ا اليعدث هد  احتدرام 
ا هددراث لوكدددون الددد   يعددديه هيدددع الكاينددداع الحيدددة والتوةدددب  دددن انودددرار وتدددثمير 

 . 1نالييية

 المبحث الثاني: الجريمة البيئة 
 ودددد  الددددرحم مددددن الحمايددددة التدددد  لحاإذددددا المشددددرء ياليييددددة  ددددن إريددددال الددددرثء 
الجقايدد   إي لنذدددا تي ددد  ودددعيفة ي تدددوهر الحمايددة الكاهيدددة لويييدددة  نذدددا تدددمت  هددد  
مرحودة يح دة  و ويدع سدوب نتإدرال هدد  مد ا الميحدع إلد  مفذدوم الجريمدة الييييددة 

 ن فص المإو  الثان  لفور الجريمة اليييية.ه  المإو  ا و   وس

 المطلب األول: ماهية الجريمة البيئية 
نثرس ه  م ا المإو  مفذوم الجريمة الييييدة هد  هدرء لو   يينمدا سدنعرج هد  

 الفرء الثان  إل  إييعتذا ال انونية.
 الفرع األول: مفهوم الجريمة البيئية

 و  حرار المشرء الفرنس  والمفر   لدم يعدرب المشدرء الجقايدر  المدراث مدن 
الجريمددة الييييددة تاركددا المذمددة كمددا مددو معتدداث لوف ددع الجندداي  ليحددثث لذدد ه الجريمددة 
تعريفدا  افدا يذدا  هالجريمددة الييييدة مد  كد  سددووك إيجداي  لو سدوي    مددث  لو 

حدداو  انوددرار حيددر  مددث   يفددثر  ددن شدد ص إييعدد  لو معنددو  يوددر لو ي
                                  

  قيث الما  فاهية  حماية الييية ه  إإار التنمية المستثامة  و  ووت لحكام ال انون  1
جامعة مولوث معمر   تيق  وقو    الثول   رسالة لني  شذاثة ثكتوراه ه  ال انون الثول 

4104. 
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  كمدا تكمدن الجريمدة  1نيمحث  نافر الييية سوات يإري دة مياشدرة لو حيدر مياشدرة
 كنتيجدة جقييدا لو كويدا يحديإ ياننسدان هيمدا المرحويدة حيدر التغيدراع  الييييدة هد 
 المكونداع لوحيرمياشدرة تغيدرمن مياشدرة وثتدمثيراع حدث  دم  مدن  نشدإتع
 ونو يدة الحيداة اننسدان  ود  يدؤثر ممدا لويييدة والييولوجيدة والكيمياييدة الإييعيدة

لويييدة  المكوندة الإييعيدة لوعنافدر المميدقاع هد  يحثع يعيشذا  لوالتغيرال   الت 
  دن وال سدايرالناتجة. والتريدة الذوات  المات  كان سوات اليشر  الكاين يعيه لين

 . 2نحيرمناسية مواث لذا لوفنا العنافران ا لذ ه سوت استعما
الجريمددددة الييييددددة  اثيددددة لو وإنيددددة إن ارتكيذددددا لحددددث ا شدددد اص   كمددددا تكددددون

وتعددث   ودد  ا حكددام التدد  توددمن الحفددا   ودد  التددواقن اليييدد   ك يددام شدد ص 
يفددرب المييددثاع لو المددواث المشددعة لو إحراةذددا هدد  اليييددة الماييددة  لو  ددثم التددقام 

مسدددمو، يذدددا المؤسسددداع الفدددنا ية لو القرا يدددة يمرا ددداة الم ددداييس والمسدددتوياع ال
 لومواث والغاقاع الت  تور يالييية.

كمدا تكددون الجريمدة الييييددة جريمدة ثوليددة  تسددم   نذدا الثولددة التد  تسددييع هدد  
الفعد  الوددار ياليييدة ومدد  مدا يإوددال  ويذدا يددالتووع العداير لوحددثوث  حيدع  رهتددع 

والد   يكدون مفدثره العودو  موجدوثا كويدا لو جقييدا  0787اتفاةية جنيدب لعدام 
نإ ة ت و  لم تفاص الوإن  لوثولة  ويحثع آثداره الودارة هد  منإ دة ه  م

 ددارج الوييددة انةويميددة  ممددا يثيددر إشددكاي  ودد  مسددتو  ال ددانون الددثول  وال ددانون 
 . 3نالوإن 

                                  
عا ية والكيماوية ه  ال انون    و  سعيثان  حماية الييية من التووع يالمواث انش 1

 .401  ص 4117الجقاير   ثار ال وثونية لونشر والتوقي   الجقاير  
 يثون المعارب انسكنثرية  التووع منشمة من اليحرية الييية   لحمث محموث جم   ماية 2

 .22نشر  ص  سنة
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة البيئية
لم مدن  يثار التساؤ  حدو  إييعدة جدرايم اليييدة مد  مد  مدن الجدرايم اليسديإة 

 جرايم اي تياثو  وم  م  جريمة وةتية لم مستمرةو
هدد  الح ي ددة يفددع  ال ددو  لن الجريمددة الييييددة مددن جددرايم اي تيدداث لم الجددرايم 
اليسددديإة ن دددرا لتعدددثثما  وددد   نافدددر اليييدددة  حيدددع الددديع  منذدددا يدددتم وينتذددد  
يمجدددرث إتيدددان السدددووك انجرامددد   كمدددا ةدددث ي يسدددم   دددن جريمدددة إي مدددن  دددم  

رارما  كما تعث الجريمة وةتية تتم وتنتذ  يمجرث إتيان الفع  انجرام   لمدا إ ا تك
 استمرع الجريمة اليييية لفترة من القمن ا تيرع جريمة مستمرة.

إن الجريمدة الييييددة كغيرمددا مددن الجددرايم لذددا ثدمع لركددان  الددركن المدداث  المتمثدد  هدد  
  لمدددا إ ا كدددان  1نلو معندددو الفعددد  المددداث  سدددوات كدددان المتسدددي  هيدددع شددد ص إييعددد  

الفعدد  الوددار ياليييددة ندداجم  ددن هعدد  الإييعددة يعندد  ي ث دد  لألشدد اص هيددع كددالقيق  
 . 2نوالعوافب الر ثية هم يعتير سووك ماث  لوجريمة

كمددا تتإودد  هدد  جددرايم اليييددة النتيجددة هالنتيجددة ةددث تتح ددال هدد  مكددان حددثوع 
ا لو  ارجذدا كمدا يحدثع هد  الفع  وةث تتح ال ه  مكدان آ در ثا د  الثولدة نفسدذ

توددوع اليحددار لو الذددوات  ويمعندد  آ ددر ي يددث لن تكددون مندداك  مةددة سددييية يددين 
 الفع  الماث  والورر.

يتمث  الركن المعنو  لوجريمة اليييية ه  تواهر العمث ثون تإو  نيدة  افدة  
ه دث ي دوم الجددان  يفل دات مدواث هدد  مجدار  ا نذدار ثون لن يتإودد   لدك تدواهر نيددة 
التووع لثيع لو ةفث  اص  هالفارال يين الجريمة العمثية من ثونذدا يكمدن حدو  
النتيجة انجرامية الت  لحدثثتذا  هكومدا لراثمدا الجدان  وةفدث إليذدا كاندع الجريمدة 
 مثيددة  لمددا إ ا لددم ي فددث إحددثاثذا كددمن ي يتوةعذددا لو لددم يتحددوإ لددثهعذا ليحددو  
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تدددددول  المشدددددرء ثون حيدددددره ييدددددان ثون يووحذدددددا  هدددددفن الجريمدددددة ي تكدددددون  مثيدددددة ي
 نافدددر ال إدددم التددد  تكونذدددا ومددد   نافدددر ي يجدددوق اهتراودددذا يا هعدددا  التددد  
لتاما   لك لن المسؤولية الجنايية  دن مد ا ال إدم مسدؤولية ش فدية ت دوم يتدواهر 
لركانذددددددا  ومددددددد  مسدددددددؤولية يح  ذدددددددا ال اوددددددد  ويسدددددددتمث  نافدددددددرما مدددددددن ا وراال 

 .   1نالمعرووة  ويع

 : صور الجريمة البيئيةالمطلب الثاني
تتمثددد  فدددور الجريمدددة الييييدددة يدددالن ر إلددد  ندددوء اليييدددة التددد  يحدددثع هيذدددا إلددد  
جريمة توويع الترية والذوات الو ان سنإرال إليذما ه  الفدرء ا و   وجدرايم توويدع 

 المات ه  هرء ثان.

 الفرع األول: جرائم تلويث التربة والهواء

 أوال: جرائم تلويث التربة
رة المعددارب الجغراهيددة التريددة لنذددا  لددك الجسددم الإييعدد  الدد   يددرق  رهددع ثايدد

إل  الوجوث نتيجة ن اثة تكوين الإي دة العويدا مدن الغدمب الفد ر  تحدع تدمثير 
  ويعتيدددر اننسدددان مدددو المتسدددي  الرييسددد  هددد   2نالمدددات والذدددوات والكاينددداع الحيدددة

المفدرإ قثيداث هدد  تودوع ا راود  القرا يدة مددن  دم  ممارسداتع ال اإيدة وسددعيع 
اننتددداج القرا ددد  لألراوددد  مدددن  دددم  اسدددت ثام شدددت  لندددواء ا سدددمثة الكيمياييدددة 

   وتتمث  لمم  نافر توويع الترية ه   3نوالمييثاع الحشرية
التفدددحر يعنددد  تدددثمور ا راوددد  هددد  المنددداإال ال احودددة وشددديع  التصاااحر:-أ

لمنددداف وا نشدددإة ال احوددة والمنددداإال الجاهدددة نتيجدددة  وامددد   ددثة مدددن يينذدددا تغيدددر ا

                                  
 .408   و  سعيثان  مرج  سايال  ص  1
 .27   و  سعيثان  مرج  سايال  ص  2
 .81  إسما ي  نجم الثين قنكنع  مرج  سايال  ص  3
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اليشددرية  لو مددو قحددب اليييددة الفددحراوية  ودد  ا راودد  ال وددرات هدد  المندداإال 
 الجاهة لو شيع الجاهة  ولوتفحر لسيا  إييعية ول ر  يشرية

 انجراف التربة وتجريفها:-2
انجراب الترية مو  موية إييعية ي إراثيدة تتسدي  هد  تتكد  الإي دة السدإحية 

الميدداه والريددا،  لمددا التجريددب هذددو  مويددة إراثيددة ي ددوم  المقمددة لنمددو النيدداع يفعدد 
هيذدددا اننسددددان يفقالددددة الإي ددددة السددددإحية لوتريددددة واسددددتغملذا هدددد  فددددنا ة الإددددو  

 . 1نوالف ار
 تملح التربة، وتحول األرض  ن وجهتها الزرا ية واستنزاف الغابات: -1

تيداء ا  سددالي  يحدثع تمودئ ا ر  يسدي  الدر  المفدرإ لألراود  القرا يدة وان
القرا يددددة ال اإيددددة  وارتفدددداء ثرجددددة الحددددرارة التدددد  تقيددددث شددددثة التي ددددر  يانودددداهة 

 لوفرب السيئ لومياه وارتفاء مستو  مياه الترية واست ثام مياه مالحة لور .
لمدددا اسدددت ثام ا ر   حدددرا  حيدددر قرا يدددة ي فدددث يدددع تحويددد   دددثث كييددددر 

ب الغايددداع ل  لألراوددد  مدددن قرا يدددة إلددد  حودددرية  كمدددا تشدددك   دددامرة اسدددتنقا
تجريث الييية من لشجارما  كما تسدتنقب الغايداع يسدي  اينفجدار السدكان  وةإد  
مسدداحاع كييددرة مددن الغايدداع لوحفددو   ودد  ا  شددا  الدد   قاث الإودد   ويذددا  
إودداهة إلدد  القحددب العمراندد  ...الددخ. كمددا يعتيددر اسددتنقاب المددوارث مددن المشدداك  

لذمجدد  والفدديث العشددواي  ممددا لث  إلدد  التدد  تددمرال اليييددة اليريددة نتيجددة الر دد  ا
 ان را   ثث كيير من الحيواناع.

 حركة الكثبان الرملية والنزا ات المسلحة: -3
تحرك الريا، الكثيدان الرمويدة مدن المنداإال الفدحراوية تجداه المنداإال السدكنية 
والقرا يددة ممددا يحددثع لوددرار يالنيدداع والحيددوان واننسددان  ناميددك  ددن النقا دداع 
المسددوحة حيددع تمثدد  الحددرو   امدد  إهسدداث كييددر لويييددة ينددتي  نذددا حرايددال كييددرة 

                                  
   لشرب محمث يشين  جرايم توويع الييية  مركق ان مم ا من .1
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إلدد  ا سددوحة المسددت ثمة هدد  الغايدداع ممددا يددؤث  إلدد  إيدداثة الحيواندداع  إودداهة 
مددا ينددتي  نذددا لنددواء و افددة ا لغددام وال دد ايب المتفجددرة التدد  ت وددإ مدد  التددرا  م

 من الغاقاع..

 التصحير: -ب
نمدا تدثن  هد  المدرثوث لو  ي يعن  التفدحر تحدو  المنإ دة لفدحرات ةاحودة  وان
ل  تغيددر هدد  العنافددر الييييددة يسددي  الجفدداب المتكددرر والمسددتمر لفتددراع إويوددة 

 . 1نايستغم  السوي  والمكثب لذا من إرب اننسانو 

 ثانيا: جرائم تلويث الهواء
يحدثع التودوع الذدواي   ندثما تدث   جسديماع  ودوية لو حيدر  ودوية إلدد  
الذوات الجو  وتشك  لورارا  و   نافر الييية  ونتيجدة التغيدر الكمد  والندو   

الكفداتة وحدثوع  ود   ال   يإرل  و  تركي   نافر الن ام الييي  يفا  يعدثم
 لو شو  تام يع.

كمددا يعددرب توددوع الذددوات يمنددع  ودد  هدد  الن ددام اليييدد  الذددواي  نتيجددة إإددمال 
كميداع كييددرة مددن العنافددر الغاقيددة والفددوية  ممددا يددؤث  إلدد  حددثوع تغيددر كييددر 

 ه   فايص  نافر الذوات وحجمذا  ولمم مفاثر تووع الذوات تتمث  ه  
إحددراال م توددب لشددكا  الوةددوث لوحفددو   ودد  الإاةددة  كمددا مددو مددملوب هدد   -

 العثيث من ايست ثاماع 
 الفنا ية والتجارية والمنقلية. -
المووثاع المإروحة من ةي  م توب وساي  التد  تسدت ثم اليندقين لو الدثيق   -

 لو الكيروسين.

                                  
 .22و 23  فيا، العشاو   مرج  سايال  ص  1
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شدعة وحيرمدا مالفومع الغاقية والغيار والحرارة والرةايال المتإدايرة والمدواث ال -
و الذدوات  داثة يتودوع يدالمواث الفدوية  1نإل  ا جدوات من العنافر الت  تنب

التدد  تعوددال هيددع مثدد  الددث ان وحيددو  الو ددا،...الخ  لو يكددون يسددي  الغدداقاع 
السددامة مثدد  لو  لكسدديث الكريددون وثددان  لكسدديث الكريددون والذيددثرو كريوندداع 

كون مد ا التودوع  دن إريدال ولكسيث النيتروجين ومركياع الكيريع  كما ةث ي
اليكتيريا والجراثيم والعفن الت  تنتي مدن تحود  النياتداع والحيوانداع والنفايداع 

يكدون يانشدعاء    ومن ل إر لنواء تووع الذدوات 2نالت  يكون سييذا اننسان
الندوو  نتيجدة التجددار  النوويدة التدد  تجدر   ودد  سدإئ الكددرة ا رودية  لو انتشددار 

وال ريدددة  هتودددوع الذدددوات يدددالمواث انشدددعا ية النوويدددة مدددا مدددو إي الفدددنا اع النوويدددة 
قيدداثة مكوندداع الذددوات مددن ا كسددجين والنيتددروجين يمووثدداع مشددعة تقيددث  ددن الحددث 

 . 3نريم 5ا ةف  ال   يج   ثم تجاوقه والمحثث يد 
 الفرع الثاني: جرائم تلويث الماء 

ليدددة مددداثة هددد  الوسدددإ ل دددث  دددرب المشدددرء الجقايدددر  تودددوع الميددداه يمندددع إث ا  
المددداي  مددددن شدددمنذا لن تغيددددر ال فدددايص الفيقياييددددة لو الكذرياييدددة لو الييولوجيددددة 
لومددات وتتسددي  هدد  م دداإر  ودد  فددحة اننسددان  وتوددر يالحيواندداع والنياتدداع 
اليريددددة والماييدددددة وتمدددددس يجمدددددا  المواةدددد  لو تعرةددددد  ل  اسدددددتعما  إييعددددد  آ دددددر 

ةث تنتي  ن الفرب القرا د  القايدث  دن   ومفاثر تووع المات متعثثة  4نلومياه 
حاجدددداع النيدددداع والتدددد  تتسددددر  إلدددد  المفددددارب المنتشددددرة يددددين الح ددددو  والمعددددثة 
يمتفدداص مددد ه الميدداه يفدددورة  افدددة  كمددا يعدددث الفددرب الفدددنا   لم وفددداع 

                                  
 .84 يث المجيث ةث   مرج  سايال  ص    1
 .22  إسما ي  نجم الثين قنكنع  مرج  سايال  ص  2
 .32و 33   و  سعيثان  مرج  سايال  ص  3
 السالب ال كر.14/01من ال انون رةم  2  الماثة   4
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المفدان  والمنشدتع المسدامم هدد  توويدع المجدار  الماييدة لمددا تحتويدع مدن معدداثن 
 حاس...الخ .ث يوة كالقنك  الرفاص  الن

كما تعتير مياه الفرب الفح  الت  تتكون من ميداه المسدتعموة هد  المنداق  
والفنددداثال والمستشدددفياع  وميددداه التددد  تحمددد  الفودددمع مدددن ثوراع الميددداه العدددثو 
الكييددر لويييددة الماييددة  لمددا تحتويددع مددن يكتيريددا المتسدديية هدد  العثيددث مددن ا مددرا  

التذدددددددا  الكيدددددددث والكوددددددد  وحيرمدددددددا مدددددددن كدددددددالتيفوث والحمددددددد  المعويدددددددة وانسدددددددذا  و 
 . ولما نتكوم  ن تووع المياه لو الييية المايية ن فث يذا  1نا مرا 

 أوال: تلوث المياه العذبة
تشددم  الميدداه الع يددة الميدداه الجوهيددة التدد  توجددث هدد  إي دداع  مي ددة تقيددث  ددن 

م تحددع سددإئ ا ر  ومدد ه الميدداه تتجمدد  نتيجددة الترسدد   حيددر لن نشدداإ  711
سددان  ودد  سددإئ ا ر  كثيددرا مددا يددؤث  إلدد  توويثذددا يا سددمثة والمييددثاع لو انن

يتساةإ المياه الحمودية  وا ثمد  هدفن إمدر النفايداع النوويدة هد  ا ر  يدؤث  
 إل  تووع الترية يانشعاء ال   يمتث لومياه الجوهية.

كمددا يعتيددر مددات  دد   مددات اليحيددراع وا نذددار الدد   يددقثاث الإودد   ويددع كدد  
والدد   مددو هدد  حالددة تندداةص مسددتمر نتيجددة يقثيدداث السددكان  والتوسدد  هدد   يددوم 

المشاري  القرا ية والفنا ية  كما لن الكثيدر مدن يحيدراع العدالم لدم تعدث فدالحة 
لوحيدداة الماييددة نتيجددة لوتوددوع  وتتوددوع ا نذددار  ددن إريددال حددرال م وفدداع المددثن 

ار  الدد   يوددعب ةددثرة مددن ال مامددة لثنددات حرةذددا  ولث نددة المفددان  والتوددوع الحددر 
 . 2نا نذار  و  التن ية ال اتية

 ثانيا: تلوث البيئة البحرية

                                  
 .27و 28  إسما ي  نجم الثين قنكنع  مرج  سايال  ص  1
 .88  فيا، العشاو   مرج  سايال  ص  2
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تعريددب التوددوع اليحددر   0784جددات هدد  اتفاةيددة مندد  التوددوع مددن السددفن لعددام 
يمنع حدثع يتودمن إهدراا حدا  لو محتمد  لمداثة ودارة هد  اليحدر لو ل  تدثه اع 

ثهال لو تسددر  لو وددخ لو لذدد ه المدداثة  كمددا  ددرب يمنددع ل  إهددمع لو إددر، لو تدد
  هالمحيإددداع تتعدددر  إلددد  التودددوع  1نةددد ب لو انسدددكا  لمددداثة ودددارة هددد  اليحدددر

الشثيث يفع  الريا، الت  تن   المووثاع والمجار  حيدر المعالجدة التد  تفد  هد  
اليحددار هتترسدد  هيذددا  ونتيجددة لتيدداراع المحدديإ تحموذددا مددن مفدداثر معينددة إلدد  

التددد  تدددتم تحدددع المدددات سدددوات يفعددد  الإييعدددة  المحيإددداع  كمدددا تعتيدددر اننفجددداراع
حدددراال  كددداليراكين  لو يفعددد  اننسدددان كالتجدددار  النوويدددة هددد  ل مددداال المحيإددداع وان
الم وفددداع يمنوا ذدددا  كمدددا توعددد  الحدددرو  المإنسدددانية ثور هددد  التودددوع هدددالحر  

للددددب إدددن مدددن الددد  اير وال نايدددد  411العالميدددة الثانيدددة ةدددث لل ددددع يمدددا يقيدددث  دددن 
نمارك   التدد  تعرودع مدد ه اعددر المحديإ هدد  مواجذدة السدداح  الدثالكيماويدة هد  ة

ا  يدددرة لوفدددثل وحدددثوع ث دددو  هيذدددا التددد  لثع إلددد  إإدددمال كميددداع كييدددرة مدددن 
 الغاقاع السامة تحع المات.

إودداهة إلدد  ميدداه المحيإدداع نجددث اليحددار  هو ددث  ددرب التوددوع اليحددر  من مددة 
التغ يددة القرا يددة  يمنددع إث ددا  اننسددان هدد  اليييددة اليحريددة مددواث يمكددن لن تسددي  
نتدايي مؤثيدة  كانوددرار يدالثرواع الييولوجيددة وا  إدار  ودد  الفدحة اننسددانية  

هسددداث مقايدددا ميددداه اليحدددر و رةودددة النشددداإاع اليحريدددة يمدددا هيذدددا فددديث ا سدددماك و  ان
 ووددا  دددن اسدددت ثامذا  والحدددث مدددن الفدددرص هددد  مجدددايع الترهيدددع   ويعدددث الدددنفإ 
المنسا   ود  سدإئ اليحدر مدن ل إدر المووثداع هد   فدرنا  كمدا يدنجم التودوع 
اليحددر   ددن  مويدداع ن دد  اليتددرو  لثنددات تحميوددع لو تفريغددع مددن مواةدد  اسددت راجع 

                                  
محمث توهيال سعوث   التووع اليحر  ومث  مسيولية فاح  السفينة  نع  ثار ا مين    1

 .40  ص 4110لونشر  مفر  
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هيمددددا تتعددددر  لددددع ندددداةمع اليتددددرو  مددددن وتكريددددره إلدددد  مواةدددد  اسددددت ثامع  و لددددك 
 حواثع.

كمددا تعتيددر النفايدداع المددت وص منذددا مددن إددرب السددفن والإددايراع هدد  اليحددر 
السددددي  هدددد  توددددوع اليييددددة اليحريددددة  ويشددددم  مدددد ا انحددددراال كاهددددة  مويدددداع ثهددددن 
وتفريب النفاياع ال إدرة والنفايداع النوويدة  التد  تعدث ا كثدر  إدرا  افدة هد  

وثو  النامية الناتجدة  دن المفدان  الم امدة ةدر  اليحدار  وكد لك المياه انةويمية ل
الم وفددداع النوويدددة التددد  تو ددد  يفدددورة سدددرية هددد  اليحدددار  والناتجدددة  دددن م تودددب 

 . 1نا نشإة العسكرية السرية

 ال اتمة:
إن حمايددة اليييددة مسددؤولية الجميدد  يددثتا يددالفرث والثولددة والمجتمدد  الددثول   ولدد ا 

 امة والجقاير يففة  افة إلد  تجدريم يعد  ا هعدا  ل ث سار ع الثو  يففة 
التددد  تدددر  هيذدددا مساسدددا يدددا من اليييددد   هتجسددديث مددد ه الحمايدددة ي يعنددد  توةيدددب 
نمدا وود  حدث لوتودوع  كمدا ي تتجسدث مد ه الحمايدة ه دإ مدن  المشاري  التنمويدة وان
ن  م  إتحاث إجراتاع  مجية يعث وةوء الفع  الوار يالييية  ي  ي يدث لن تكدو 

 م ه الحماية ةيوية لو وةايية ةي  وةوء ال إر. 
همدددن  دددم  مددد ه الثراسدددة توفدددونا إلددد  لن حمايدددة ح دددوال ا جيدددا  الحاودددرة 
وال اثمة من الجرايم اليييية يتم من  م  التوهيال يين حماية الييية وتح يال تنميدة 

 مستثامة. 
 ولوحث من الجرايم اليييية ي يث من  

  لتووع واي تماث  و  مفاثر الإاةة المتجثثة. إإ لمواجذة  امرة ا وو 

                                  
 .73إل   74  فيا، العشاو   مرج  سايال  ص من  1
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  الثراسددة ال يويدددة لومشدداري  ومدددث  تمثيرمددا  وددد  اليييددة  لو مدددا يسددم  يثراسددداع
 التمثير والتمثر. 

  توهير الو   الييي   ن إريال التكثيب من اليرامي ان ممية 
  جعددد  اليييدددة مددداثة لساسدددية هددد  يدددرامي جميددد  المؤسسددداع التعويميدددة والمدددثارس

 عامث العويا.والم
   تشدددجي  اليحدددع العومددد  المتعودددال يالثراسددداع المت ففدددة هددد  مجدددا  اليييدددة

 وجعوع لثاة مامة لت ويم  م  الذيياع الناشإة ه  مجا  الييية.
 تووع الييية  ن إريال تكثيب وتفعي  إجراتاع لووةاية من ل إاره. مكاهحة 
 لييية.الره  من مستو  التكوين الييي  لعما  ومو ف  ةإاء حماية ا 
 .تقويث ال إا اع المشرهة  و  الييية ييرامي ووساي  ماثية ويشرية 
  إ دداثة فددياحة ةددوانين اليييددة لمواجذددة التغيددراع الييييددة الجثيددثة  والتكثيددب-

 التعاون هيما يين الثو  لتإوير ال انون الثول  الييي .
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 قائمة المراجع:
ودوت ميدثل لسدومة ال دانون المعافدر  ثار لحمث محمث حشيه  المفذوم ال دانون  لويييدة هد   -

 .4110الفكر الجامع   مفر  
 يدثون انسدكنثرية  المعارب   منشمة التووع من اليحرية الييية لحمث محموث جم   حماية -

 نشر. سنة
إسما ي  نجم الثين قنكنع  ال انون انثار  الييي  ثراسة تحويوية م ارنة   منشدوراع الحويد   -

 .4104لينان  الح وةية  
 .4101فيا، العشاو   المسؤولية الثولية  ن حماية الييية  ثار ال وثونية لونشر  الجقاير   -
إارال إيراميم الثسوة   إيدة  الن دام ال دانون  لحمايدة اليييدة هد  ودوت التشدريعاع العرييدة  -

 .4102الم ارنة  ثار الجامعة الجثيثة  مفر 
 .4100ي   ثار ال وثونية لونشر  الجقاير   يث المجيث ةث   ايةتفاث اليي -
 إددا سددعث محمددث حددواس  ا سدداس ال ددانون  لومسدديولية  ددن لوددرار التوددوع  ثار الجامعددة  -

 .4104الجثيثة  مفر  
 ودد  سددعيثان  حمايددة اليييددة مددن التوددوع انشددعا ية والكيماويددة هدد  ال ددانون الجقايددر   ثار  -

 .4117ال وثونية لونشر  الجقاير  
 .4118ث راح  الحوو  ةانون حماية الييية ه  ووت الشريعة  ثار الجامعة الجثيثة  مفر  ماج -
محمددث توهيددال سددعوث   التوددوع اليحددر  ومددث  مسدديولية فدداح  السددفينة  نددع  ثار ا مددين  -

 .4114لونشر  

 القوانين:
  المتعوددال يحمايددة اليييددة هدد  07/18/4114  المددؤرف هدد  المددؤرف هدد  14/01ةددانون رةددم  -

 إإار التنمية
 .4114لسنة  24المستثامة  جريثة رسمية  ثث 

 الرسائل الجامعية:
حسونة  يث الغن   الحماية ال انونية لويييدة هد  إإدار التنميدة المسدتثامة  لإروحدة ثكتدوراه  -

 . 4104/4104ه  ةانون ا  ما   جامعة محمث  يور  يسكرة  
المستثامة  و  ووت لحكام قيث الما  فاهية  حماية الييية ه  إإار التنمية 

ال انون الثول   رسالة لني  شذاثة ثكتوراه ه  ال انون الثول   جامعة مولوث معمر   تيق  
 .4104وقو  


