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                                                                                   بن عبو عفيف طالب الدكتوراه :
    

 20تحت اشرف االستاذ برابح عبد المجيد     جامعة وهران 
 

 موضوع البحث :الحماية االجرائية لمبيئة في التشريع الجزائري                       ةالمقدم
 

يوما بعد اخر يتزايد اىتماـ العالـ بالدور الذي تمعبو البيئة في حياة االمـ و الشعوب ،بعد اف          
        الضارة و المدمرةفي كؿ جوانب البيئة و التدخالت البشر  شعر العالـ بماخاطر االجراـ البييء

و استغالليـ المفرط و العشوائي لموارد االرض لدوافع تجارية و اقتصادية و استخداـ االسمحة الفتاكة 
 1.و مخاطر التالعب في الجينات الورثية 

ثر االنساف و الحيواف و النبات بيذا التموث بدأ االىتماـ بالبحث عف الوسائؿ المناسبة التي أتبو        
تجيت العديد مف الدوؿ الى اصدار إجؿ حماية البيئة أومف ،2تضمف توفير بيئة سميمة و نظيفة 
ر بعد قانونا واحدة لـ تصددولة نو التوجد أنو يصعب القوؿ االف بأالقوانيف الالزمة لحماية البيئة حتى 

ثر دور أىمية ال تنكر نظرا لمدى أجرائي لحماية البيئة لكف يبقى الجانب اإل ،يتعمؽ بحماية البيئة
لتنفيذ المتطمبات  ستجابة ىؤالءإف و مدى أصحاب الشأحكاـ التشريعات البيئية عمى أبيؽ طالمكمفيف بت
جريمة ماسة بالبيئة ال يعد فعال  ر باف اقتراؼنو ال يزاؿ لدى البعض الشعو أوخاصة و ، القانونية

جرائي لمجريمة الماسة بالبيئة سوؼ يميد فضال عمى اف االىتماـ بالجانب اإل3،مخالفا لمديف و االخالؽ
ييتـ بدراسة الظاىرة الخاصة ،ء ييف يطمؽ عميو القانوف الجنائي البلفرع قانوني جديد يمكف االطريؽ 

  .باالعتداءات غير المشروعة عمى البيئة و بياف جزاءاتيا و االجراءات الالزمة لضبياو اثباتيا
نوف وما ييمنا في ىذا الموضوع ليس التطرؽ الى جميع الموضوعات التي اشار الييا قا      

بالتالي ىنا سوؼ نحصر موضوع الدراسة  و،عمى الجرائـ الماسة بالبيئة  االجراءات الجزائية و اسقطيا
ىـ ىذه القواعد أال عمى القواعد االجرائية التي تتميز بالطابع الخاص في مضمار التشريعات البيئة و إ

و ذلؾ لما ليا مف دور ىاـ نظرا ،ثبات الجرائـ البيئية الماسة بالبيئة إما يتعمؽ بالضبطية القضائية و 

         نبيؿ صاري ، مدخمة حوؿ دور النيابة العامة في معاينة جرائـ البيئة ،مؤتمر جرائـ البيئة في الدوؿ العربية 
 .01لبناف ص 2009مارس 18- 17

 .7،ص  2001دار الجامعة الجديدة لمنشر االسكندرية ،ص  ميف مصطفى محمد ، الحمية االجرائية لمبيئة ،أ 2
مكتبة القانوف و االقتصاد ،  –دراسة مقارنة –محمد محمود الروبي محمد ، الضبط االداري و دوره في حماية البيئة  3

 395، ص2014،الطبعة االولى الرياض 
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ف يكونوا  عمييا مف أليـ صفة ىذه الضبطية و الصفات التي يجب لمطبيعة الخاصة لمياـ ما تمنح 
ثبات كافة الجرائـ التي تقع في إحيث التاىيؿ الفني و الخبرة العممية عمى نحو يضمف ليـ ضبط و 

نو ال يمكف ترؾ ىذه الميمة لمفتشوا الضبط القضائي ذي االختصاص أحيث ،مجاؿ حماية البيئة 
بعض جرائـ تمويث البيئة مف ضرورة توافر متخصصيف قادريف عمى  فؼ عالعاـ لما قد يستمزمو الكش

   .ستعماؿ بعض االجيزة الفنية  الدقيقةإ
ومما تقدـ يمكف لنا اف نطرح اشكالية كيؼ عالج المشرع الحماية اإلجرائية مف خالؿ قانوف حماية  

 البيئة ؟
  .بعة الجرائم البيئية اجراءات متو ا الضبطية القضائيةالمبحث االول : 

 
جتماعية إنيا تشكؿ مكنات أساس أفي سياؽ الحماية القانونية المقررة لممكونات البيئية وعمى          

 الحماية تمؾ وال اإلداري القانوف أحكاـ بموجب المقررة بالحماية الجزائري المشرع يكتفي لـ مشتركة
      ذلؾ مف أبعد إلى ذىب بؿ ،1حة الجرائـ البيئية فلمكا المدني القانوف أحكاـ في عمييا المنصوص

 لممجتمع  وفر الحماية الجنائية  لمبيئة بيدؼ قمع االفعاؿ التي ترتكب في حؽ المكونات االيكولوجية 
 تقديـ خالؿ مف لمضرر اإلجرائية الناحية إثبات تتطمب الجنائية والعقوبة و التي تيدد سالمتو ،

بالغ معاينتوالو  الشكاوى  2القانونية المتابعة بأعماؿ المكمفة الجيات وا 
 

 المتعمقة بالبيئة  شخاص المؤهمين لمعاينة الجرائمالمطمب االول :األ
 

ضائية تعمؿ مختمؼ التشريعات القانونية عمى تحديد االدوات القانونية العطاء صفة الضبطية الق     
و األشخاص المؤىميف لمعاينة المخالفات المتعمقة أ 3لبعض االعواف  مف خالؿ التشريعات البيئية

لمعاينة  يمارسوف مياميـ جنب إلى جنب مع الشرطة القضائية، كؿ حسب مجاؿ تخصصو حيثبيا،
 .االنتياكات الصارخة لحكاـ قانوف البيئة 

معنوي  أو غير عمدي يصدر عف شخص طبيعي أو  كاف عمدياً  الجريمة البيئية ىي سموؾ ايجابى أو سمبى سواء 1
 جرائـ البيئة بيف -شرؼ ىالؿ أ ،يضر أو يحاوؿ االضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريؽ مباشر أو غير مباشر

 .36ص   ،2005 ،الطبعة االولي –النظرية والتطبيؽ 
 02يجيات الحماية ،جامعة سطيؼ ترتشوشي زىية ،البيئة في الجزائر التاثير عمى االوساط الطبيعية و االس

مف  25-03نجد في القانوف الفرنسي اف صفة الضبطية القضائية ال تمنح اال بقانوف و ىذا مانصت عميو المادة  
 قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي و التي تحدد فتشي الضبط 
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البمدية وشرطة 1فإلى جانب مفتشي البيئة نجد كذلؾ أسالؾ الدرؾ الوطني واألمف والشرطة      
التجارة ومفتشي السياحة وضباط حرس الموانئ العمؿ و ومفتشي الصيد البحري ومفتشي  2ناجـالم

يمارسوف ميمة الكشؼ عف . 3ضباط وأعواف الحماية المدنيةو عواف الجمارؾ وأ وحرس الشواطئ
 الجرائـ البيئية.

والذيف يعتبروف أعواف تابعيف  4المتعمؽ بالمياه شرطة المياه كما استحدث المشرع في قانوف      
لإلدارة المكمفة بالموارد المائية يؤدوف اليميف القانونية، ويؤىموف بالبحث ومعاينة مخالفات التشريع 
الخاص بالمياه، ولقد منحيـ ىذا القانوف سمطة الدخوؿ إلى المنشآت واليياكؿ المستغمة بعنواف 

طالبة مالؾ أو مستغؿ ىذه المنشآت واليياكؿ بتشغيميا استعماؿ األمالؾ العمومية لممياه، كما يمكنيـ م
مف أجؿ القياـ بالتحقيقات الالزمة، كما يمكنيـ أف يطمبوا اإلطالع عمى كؿ الوثائؽ الضرورية لتأدية 

، ويمكنيـ تقديـ كؿ شخص متمبس بتيمة المساس باألمالؾ العمومية لممياه، أماـ وكيؿ 5ميمتيـ
قضائية المختص، وليـ الحؽ في طمب تسخير القوة العمومية الجميورية أو ضابط الشرطة ال

 .6لمساعدتيـ لممارسة مياميـ
إال أنو وبالرغـ مف ىذا العدد الكبير لمعايني الجرائـ البيئية، فإف التجربة والواقع أثبتا وجود     

بعض صعوبات جمة تعترضيـ بمناسبة أداء مياميـ، سواء تعمقت بنقص التأىيؿ العممي المتخصص ل
 األسالؾ أو قد تعود لضعؼ اإلمكانيات المتاحة.

 

  .رسة الضبطية القضائيةاية تحدد لنا االشخاص المؤىميف لممئمف قانوف االجراءات الجزا 13المادة  
المتضمف قانوف المناجـ تنص:" تنشأ شرطة المناجـ المشكمة مف سمؾ ميندسي  10-01مف قانوف  54المادة  

مف نفس القانوف:". يترتب  178المناجـ التابعيف لموكالة الوطنية لمجيولوجيا و المراقبة المنجمية..." كما تنص المادة 
د محضر يسرد فيو العوف المحررعمى معاينة مخالفة ما، إعدا

-bernard bouloc chronique legislative constatutation des in fritions en matiere de pollution de 

lair p 677 
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 مفتشي البيئة:-أوال
 ولعؿ أىـ جياز اسندت لو ميمة معاينة الجرائـ البيئية ىـ مفتشوا البيئة، فمقد نصت أحكاـ قانوف       

وىذا سواء تعمؽ  ،1عمى أنو يؤىؿ لمعاينة مخالفات وجنح ىذا القانوف مفتشوا البيئة 10-03البيئة 
األمر بالجرائـ التي نص عمييا، أو حتى تمؾ التي ىي منصوص عمييا في قوانيف أو نصوص 

 تنظيمية أخرى تيتـ بالبيئة.
فمفتشي البيئة بوصفيـ أىـ جياز لمكافحة الجرائـ البيئية فيـ مكمفوف بالسير عمى تطبيؽ 
النصوص التنظيمية في مجاؿ حماية البيئة وفي كؿ المجاالت الحيوية، األرضية والجوية واليوائية 

 .2والبحرية
 3وكذا مياميـ إجراءات تعييف مفتشي البيئة 277-88ولقد حدد المشرع بموجب المرسوـ الرئاسي    

 التي يباشرونيا بعد أداءىـ لميميف القانونية أماـ محكمة مقر إقامتيـ اإلدارية.
السير عمى تطبيؽ النصوص التنظيمية في مجاؿ حماية البيئة و في كؿ مجاالتيا الحيوية  -   

 األرضية الجوية، اليوائية، البحرية، وىذا مف جميع أشكاؿ التموث.
 مدى مطابقة المنشأة المصنفة لمتشريع المعموؿ بو. مراقبة -
 ستعممة فييا موارد خطيرة كالموادالتعاوف والتشاور مع المصالح المختصة لمراقة النشاطات الم -

 الكيماوية والمشعة ومراقبة جميع مصادر التموث واألضرار.
ي المعني أف يسند ليـ أية ويوضع مفتشوا البيئة تحت وصاية وزير البيئة، الذي بإمكانو ىو أو الوال -

 .ميمة في المجاؿ البيئي
إعداد حصيمة سنوية عف نشاطيـ وتدخالتيـ في المجاؿ البيئي ووضع تقرير بعد كؿ عممية تفتيش  -

أو تحقيؽ وترسؿ إلى الوزارة المكمفة بالبيئة والوالة المعنييف وفي إطار أداء مياميـ فإف ليـ أف 
 ينوىا والتي يجب أف تحتوي عمى:يحرروا محاضر بالمخالفات التي عا

 اسـ ولقب وصفة مفتش البيئة المكمؼ بالرقابة. -
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تحديد ىوية مرتكب المخالفة ونشاطو وتاريخ فحص األماكف واليوـ والساعة والموقع والظروؼ التي  -
مف قانوف حماية البيئة  112وتمـز المادة  تمت معاينتيا والنصوص القانونية التي تجـر ىذا الفعؿ،

لى الجية القضائية المختصة  مفتش البيئة بإرساؿ محاضر المخالفات إلى الوالي المختص إقميميا وا 
، كما ترسؿ ىذه المحاضر إلى المعني باألمر، وىذا تحت 1يوـ مف تاريخ إجراء المعاينة 15خالؿ 

  . 2طائمة البطالف

وتجدر اإلشارة بأف ليذه المحاضر حجية إلى غاية إثبات العكس، ولإلعتداد بيذه الحجية يشترط    
 في المحضر:

 أف يكوف صحيحا ومستوفيا لجميع الشروط الشكمية. -      
أف يكوف قد تـ تحريره مف طرؼ مفتش البيئة ويكوف داخال في اختصاصاتو، وأف ال يحرر  -      

 وف عاينو.فيو إال ما  قد يك
 عدـ تجاوز الصالحيات المحددة لمفتش البيئة.-      
 .أعون الشرطة القضائية المكمفون بحماية البيئة-ثانيا

 
نمػػا تمتػػد إلػػى أجيػػزة أخػػرى تتعمػػؽ بشػػكؿ مػػنظـ  ال تقتصػػر حمايػػة البيئػػة عمػػى مفتشػػي البيئػػة وا 

إلػى جنػب أعػواف  1القضػائيةوانفرادي عمى تحقيػؽ تمػؾ الحمايػة، وفػي ىػذا المجػاؿ نجػد أسػالؾ الشػرطة 
 آخريف يمارسوف بعض مياـ الشرطة القضائية.

  : القضائية الشرطة ضباط-1
 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية وتناط  15ويتمتع بيذه الصفة األشخاص المحدديف في المادة 
لضبط الشرطة القضائية ميمة البحث والتحري عف الجرائـ البيئية في إطار نشاطيـ العاـ وجمع األدلة 
خطار  عنيا، والبحث عف مرتكبييا ويتعيف عمى ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر بعمميـ وا 
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فادتو بأصوؿ ىذه المحاضر  عاـ اختصاص ليـ أف إلى اإلشارة وتجدر وكيؿ الجميورية المختص وا 

 ألسالؾ توجد ال عديدة بامتيازات يتمتعوف و 1بالبيئة الماسة الجرائـ فييا بما الجرائـ عف لمبحث

 تعديؿ بعد و حميا أما ،العمومية قوتيـ استخداـ و النظر  تحت التوقيؼو  كالتفتيش البيئة مفتشي

 . الفوري المثوؿ واصبح النظر تحت الوقؼ ىناؾ يعد لـ الجزائية االجراءات قانوف
وقد أعطي االختصاص لضباط الشرطة القضائية لبحث ومعاينة المخالفات البيئية بموجب  

( والتي جاء فييا " إضافة إلى ضباط وأعواف الشرطة 10 -03مف القانوف ) 111نص المادة 
لقضائية العامميف في إطار  أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية... يؤىؿ لمقياـ بالبحث وبمعاينة مخالفات ا

أحكاـ ىذا القانوف..." وقد أشارت نفس المادة إلى اختصاص "رؤساء األقساـ والميندسوف واألعواف 
والتحري ومعاينة  والفنيوف والتقنيوف المختصوف في الغابات وحماية األراضي واستصالحيا بالبحث

جنح ومخالفات قانوف الغابات وتشريع الصيد ونظاـ السير وجمع األنظمة التي عينوا فييا بصفة 
ثباتيا في محاضر ضمف الشروط المحددة في النصوص الخاصة" ، وذلؾ بموجباإلحالة  خاصة وا 

 2السالفة الذكر. 111الواردة في نص المادة 
  : القضائية الشرطة أعوان -2

 الدرؾ رجاؿ و الوطني الدرؾ في تبالر  وذوي ,3 الشرطة مصالح موظفي مف يتشكموف ىـ و

 مياميـ مباشرة في القضائية الشرطة ضباط بمعاونة يقوموف وىـ العسكري األمف ومستخدمي

 .4الجرائـ مرتكبي عف الكاشفة والمعمومات األدلة بجمع يقوموف أنيـ كما المرتكبة الجرائـ ويثبتوف
 

  : القضائية األشرطة مهام ببعض المكمفة األسالك : ثالثا
 إنما و القضائية الشرطة وأسالؾ البيئة مفتشي عمى بالبيئة الماسة الجرائـ معاينة التقتصر       
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 في وذلؾ الجرائـ ىذه مرتكبي عف والكشؼ البحث صفة المشرع منحيا أخرى أسالؾ إلى كذالؾ تمتد

  : فييا يعمموف التي المياديف في القضائية الضبطية صفة بذلؾ فميـ فييا، ينشطوف التي المجاالت
 

 : البمدية الشرطة سمك-1
 الحفاظ و البمدية الشرطة حفاظ وسمؾ الرئيسيف المراقيف و البمدية الشرطة مراقبي سمؾ يشمؿ وىو

 المتخذة بمديةال األنظمة احتراـ عمى السير ميمة لو أوكمت البمدية الشرطة أعواف فسمؾ , الرئيسيوف

 1.النظاـ حسف ورعاية العامة والنظافة األمف مجاؿ في السيما ،اإلدارية الضبطية إطار في
 األسالك المكمفة ببعض مهام الشرطة القضائية:-ثالثا

نمػػا  ال تقتصػػر معاينػػة الجػػرائـ الماسػػة بالبيئػػة عمػػى مفتشػػي البيئػػة وأسػػالؾ الشػػرطة القضػػائية وا 
تمتد كذلؾ إلى أسالؾ أخرى منحيا المشروع صفة البحث والكشػؼ عػف مرتكبػي ىػذه الجػرائـ وذلػؾ فػي 

ا ومػف المجاالت التي ينشطوف فييا، فميـ بذلؾ صفة الضبطية القضائية في الميػاديف التػي يعممػوف فييػ
 بيف ىؤالء يمكف ذكر: 

 سمؾ الشرطة البمدية. – 1
 .2شرطة المناجـ – 2
 .3مفتشوالصيد البحري – 3
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 ضباط وأعواف الحماية المدنية. – 4
 ضباط الموانئ. – 5
 أعواف المصمحة لحراسة الشواطئ. – 6
 قواد سفف البحرية الوطنية. – 7
 التقنية لإلدارة المكمفة بالبيئة. موظفواألسالؾ – 8
 الشؤوف البحرية. متصرفو – 9

 1الضبط الغابي -10
كمػػا يكمػػؼ القناصػػؿ الجزائريػػوف فػػي الخػػارج بالبحػػث عػػف مخالفػػات األحكػػاـ، المتعمقػػة بحمايػػة 
بالغيػػػا لمػػػوزير المكمػػػؼ بالبيئػػػة والػػػوزراء  البحػػػر وجمػػػع المعمومػػػات لكشػػػؼ مرتكبػػػي ىػػػذه المخالفػػػات، وا 

 .المعنييف
يعد الضبط القضائي مف األنظمة المعروفة في التشريعات المعاصرة وىو في أساسو وليد الضرورة، 
نظرا ألف النيابة العامة ولكثرة المياـ الممقاة عمى عاتقيا ال تتمكف بمفردىا مف القياـ بالتحري عف 

إلىإنشاء جياز يعاوف  الجرائـ البيئية وجمع المعمومات األزمة عنيا وعف مرتكبييا، مما حدا بالدولة
النيابة العامة في عمميا ويساعدىا في أداء مياميا ويحمؿ عنيا مشقة البحث والحري عف الجرائـ 

 وجمع األدلة المؤيدة ليا والتوصؿ إلى مرتكبيا.

وييدؼ عمؿ ضباط الشرطة القضائية في مجاؿ البحث والتحري والمعاينة عف الجرائـ البيئية وتحديد 
 مييـ لمسمطات المختصة بالتحقيؽ والمحاكمة.مرتكبييا وتسم

وترتيبا عمى ما تقدـ فأف مفيـو الضبط القضائي البيئي يقصد بو " كافة اإلجراءات األزمة لضبط 
جراء القياسات  ثبات جرائـ المساس بالبيئة وجمع األدلة المتعمقة بيا مف خالؿ أخذ العينات وا  وا 
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حالتيـ إلى الجيات المختصة وفقا  والتحميؿ المؤيدة عمى حدوث ىذه الجرائـ، والتوصؿ إلى مرتكبييا وا 
 1ألحكاـ التشريعات البيئية والقرارات والموائح المنفذة ليا"

والجدير بالذكر كذلؾ فأف أىداؼ الضبط القضائي البيئي تتمثؿ في ضبط جرائـ المساس بالبيئة مف 
مع األدلة ووسائؿ إثبات الجرائـ البيئية، خالؿ ضبط المخالفيف واإلبالغ عف جرائـ المساس بالبيئة، وج

 .2والقياـ بالتحري والمعاينات واالختبارات األزمة مف أجؿ الوصوؿ إلى مرتكب الجريمة البيئية

وىـ يمارسوف اختصاصيـ  3إف ضباط الشرطة القضائية يمارسوف مياميـ تحت إدارة وكيؿ الجميورية 
كما يمكف ليـ في حالة االستعجاؿ توسيع  4المعتادةفي الحدود التي يباشروف ضمنيا وظائفيـ 

 االختصاص ليتجاوز الحدود التي يمارسوف فييا اختصاصيـ.
  :البيئة بحماية مكمفة أخرى أسالك : رابعا
 . بحمايتيا المكمفة المختصة المصالح معيا تعددت ، البيئية لممجاالت الكبير التنوع نتيجة      
 البيئة حماية مجاؿ في التجارة مديرية و العمؿ مفتشيو تتدخؿ العمؿ ببيئة المتعمقة المسائؿ ففي

 . المستيمؾ صحة تمس عندما
 التعمير مديرية و  5السياحية البيئة عمى باعتداء األمر يتعمؽ عندما السياحة مصالح تتدخؿ و    

 التقنية األسالؾ تتدخؿ و ، المعمارية البيئة عمى االعتداء لقمع ( التعمير مفتشي خصوصا ) والبناء

 المحمفيف األعواف و الموانئ حرس ضباط و المائية البيئة عمى المرتكبة المخالفات لمواجية لممياه

 .6 السواحؿ كذلؾ و الموانئ في البيئية الجرائـ لمعاينة السواحؿ لحراس الوطنية لممصمحة التابعيف

  ئية لمجرائم البيئيةالمتابعة الجزا :المبحث الثاني 
إف سمطة القضاء تعد إحدى مظاىر سيادة الدولة ، وىي تمارس ىذه السمطة عمى إقميميا في         

مواجية كؿ مف يتواجد عمى ىذا اإلقميـ ، والسمطة القضائية ىي وحدىا المنوط بيا قانونا أمر القضاء  

دار النيضة  - 2009 -الطبعة االولى  -دراسة مقارنو  –الحماية االجرائية لمبيئة مف المراقبة إلي المحاكمة  -رائؼ محمد لبيب  
  .112صالعربية.

 . 127، المرجع السابؽ ،صرائؼ محمد لبيب  2
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 02فقرة  12المادة  3
 الجزائية.( مف قانوف اإلجراءات 03و 02و 01فقرة ) 16المادة  4
 مف القانوف المتعمؽ بحماية البيئة و التنمية المستدامة . 04المادة  5
 مف قانوف المناجـ الخاصة باالعتداء عمى البيئة البحرية اثناء النشاط المنجمي 222المادة  6
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والتي تختمؼ في اختصاصاتيا حسب ما ىو مقرر في قواعد  وتتوزع ىذه السمطة عمى المحاكـ ،
االختصاص ، وبموجب ىذه السمطة تتمكف الدولة مف فرض ىيبتيا والتأكيد عمى سيادتيا مف خالؿ 

لزاـ الكافة بيا .   تطبيؽ القوانيف الصادرة عنيا وا 
خرى المتعمقة بالجرائـ ومف المقرر قانونًا أف جرائـ المساس بالبيئة شأف سائر الدعاوى الجنائية األ

ومف ثـ فيي تخضع الختصاص المحاكـ الجنائية وفقا لمقواعد العامة في  ،التقميدية العادية
 1االختصاص القضائي

 تثبت المذيف و بالبيئة الماسة الجرائـ مرتكبي بمتابعة إال تتحقؽ ال التجريـ مف الغاية إف         

 حؽ صيانة و العدالة تحقيؽ بيدؼ جزائيا متابعتيـ تكوف ثـ مف و الجرائـ لتمؾ ارتكابيـ األدلة

 . البيئة عمى الحفاظ في المجتمع
أناط القانوف ميمة تحريؾ الدعوى العمومية لمنيابة العامة تمارسيا بإسـ المجتمع، وىذا كأصؿ       
إال أف المشرع أورد استثناء ليذا المبدأ مف خالؿ السماح لجيات أخرى بتحريؾ الدعوى العمومية  عاـ،

أخذًا بالنظاـ المختمط في مادة اإلجراءات الجزائية، فيحؽ لكؿ متضرر مف نشاط غير بيئي تحريكيا، 
ة في قانوف البيئة إال أف أىـ جية خوؿ المشرع ليا أمر تحريؾ الدعوى العمومية مف غير النيابة العام

ىي الجمعيات البيئية، وىذا ما مف شأنو أف يعطي مصداقية أكبر لممتابعة الجزائية. 03-10  
 التنمية إطار في البيئة بحماية المتعمؽ 10-03 رقـ القانوف خالؿ مف الجزائري المشرع وجعؿ     

الدعوى تحريؾ في  البيئية الجمعيات بدور يعترؼ المستدامة  القضائية الجيات أماـ العمومية  

.بالبيئة مساسعف المختصة   

 دور النيابة العامة في حماية البيئة-أوال
 

 لو الذي الجياز بوصفيا العمومية الدعوة مجاؿ في واسعة اختصاصات العامة النيابة تمارس       

 ىذه تحريؾ تـ لو و حتى العمومية الدعوى تباشر التي ،فيي القضاء مستوى عمى االتياـ سمطة

  . العقاب في الدولة سمطة إقرار في الحؽ منفردة بصفة فميا أخرى جيات طرؼ مف األخيرة
تعتبر النيابة طرفًا بارزًا لمواجية الجنوح البيئية، إذ تشكؿ الجية المكمفة بمتابعة حيث 

الجانح، وىذا باسـ المجتمع، بعد أف تتوصؿ بمحاضر معايني الجنوح البيئية، أو بعد 
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كوى ترفع ضد الجانح وتبقى ليا سمطة المالئمة في تحريؾ الدعوى العمومية أو وقؼ ش
 المتابعة. 

وتمارس النيابة العامة اختصاصات واسعة بخصوص الدعوى العمومية فيي تنفرد 
 بمباشرتيا، حتى ولو تـ تحريكيا مف طرؼ جيات أخرى.

 في البطالف طائمة تحت ترسؿ لممخالفات المثبتة المحاضر جميع فإف البيئة حماية مجاؿ ففي     

 بتحريؾ يقوـ الذي األخير ىذا، الجميورية وكيؿ إلى تحريرىا مف يوما (15) عشر خمسة أجؿ

  المؤىميف األشخاص طرؼ مف معاينتيا يتـ الجرائـ أغمب كانت إذا و مباشرتيا و العمومية الدعوى

 القسـ عمى المتيـ إحالة و الممؼ إعداد دئذعن النيابة عمى فيكوف، حجية ليا محاضر في إثباتيا و

 إذا الجميورية لوكيؿ يمكف كما المباشر التكميؼ طريؽ عف ذلؾ و لمقانوف طبقا لمحاكمتو الجزائي

 افتتاحي طمب طريؽ عف ذلؾ و، تحقيؽ بإجراء يأمر أف قضائيا تحقيقا تستدعي الوقائع كانت

 التحقيؽ انتياء بعد يأمر الذي األخير ،ىذا  ميمياإق المختص التحقيؽ قاضي إلى يوجو تحقيؽ إلجراء

 العاـ النائب السيد إلى المستندات بإرساؿ بأمر أو ، المخالفات أو الجنح محكمة أماـ القضية بإحالة

 . جناية تشكؿ الوقائع كانت إذا

المسائؿ  وال يمكف أف تؤدي النيابة العامة دورىا بشكؿ يسمح بمتابعة الجانح البيئي إال مراعاة   
 اآلتية:
حداث تشاور مستمر بينيا وبيف مختمؼ الجيات اإلدارية المكمفة بالبحث  -       تنسيؽ التعاوف وا 

البيئية، فمقد تطرح أحيانا مسألة جيؿ التشريعات الخاصة ببعض المجاالت البيئية، السيما  عف الجرائـ
فمثال قد يتطمب القانوف إجراءات إدارية وشروط محددة  التنظيمية مف طرؼ أعضاء النيابة، النصوص
نشاط قد يضر بالبيئة، ونتيجة عدـ اإللماـ قد تأمر النيابة العامة بحفظ الممؼ معتقدة عدـ  لممارسة

 توافر الركف المادي لمجريمة.
، عف طريؽ تأىيؿ أعضاء النيابة العامة، السيما في مجاؿ الجنوح االقتصادية والجنوح البيئية -      

فتح دورات تكويف تيدؼ إلى التعريؼ بمختمؼ القوانيف البيئية واألحكاـ التنظيمية في ىذا المجاؿ، 
 والتي غالبا ما ال تنشر إال عمى مستوى الجيات اإلدارية المكمفة بيا. 
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 .1تحسيس أعضاء النيابة العامة بأىمية المجاؿ البيئي، وبخطورة الجنوح البيئية -
 المطروحة القضايا عدد فإف البيئة لحماية المشرع وضعيا التي القانونية الترسانة فم بالرغـ لكف

 النصوص خالؿ مف الجزائري المشرع إرادة تعكس ال و جدا قميمة الجزائية القضائية الجيات عمى

 التي المشاكؿ بأىمية اإلحساس ضعؼ إلى أساسا يعود ذلؾ لعؿ و لحمايتيا وضعيا التي القانونية

 مف المخالفات ىذه إثبات و بمعاينة المكمفة اإلدارية الجيات مستوى عمى البيئي الجنوح ايطرحي

 اإلمكانيات نقص بسبب البيئة حماية في الجمعوي لمدور تاـ شبو غياب أخرى جية مف و جية

 .البشرية الوسائؿ و المادية
 

 .التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة  -ثانيا
 

الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسيا، فيكوف ليا الحؽ في التقاضي بأف تتأسس طرفا  الجمعية تكتسب
مدنيا في المسائؿ الجزائية والتي تمس المجاؿ البيئي، وذلؾ حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص 

، كما يمكف أف تفوض مف طرؼ األشخاص المتضرريف لرفع الشكاوى وممارسة 1المنتسبيف ليا بانتظاـ
 قوؽ المعترؼ بيا لمطرؼ المدني أماـ القضاء الجزائي.الح
ولكف رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ الجمعيات البيئية، إال أف دورىا يظؿ ناقصا لعدة أسباب منيا    

ضعؼ اإلعتمادات المادية ونقص الوسائؿ المتاحة، إلى جانب كوف القضاء الجزائري ال يزاؿ مترددا 
   المعنوية عمى خالؼ نظيره الفرنسي. في التعامؿ مع ىذه األشخاص

مف القانوف المتعمؽ بحماية البيئة و التنمية المستدامة  . 36المادة  1  
مف قانوف حماية البيئة و التنمية المستدامة رفع دعوى اماـ الجيات  35يمكف لمجمعيات المنصوص عمييا في المدة  

القضائية المختصة عف كؿ مساس بالبيئة ،حتى في الحاالت التي ال تعني االشخاص المنتسبيف ليا بانتظاـ، 
ية البيئة و تحسيف االطار المعيشي في عمؿ الييئات والجمعيات المعتمدة قانونا و التي تمارس نشاطيا في مجاؿ حما

 العمومية ،بخصوص البيئة و ذلؾ بالمساعدة و ابداء الرأيو المشاركة وفؽ التشريع المعموؿ بو . 
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إف التدخؿ القضائي لمجمعيات في المجاؿ البيئي لو ما يبرره، فإضافة إلى مساىمتيا في الكشؼ عف  
 الجنوح البيئية فيي تعمؿ عمى توضيح مدى خطورة األضرار التي تنجـ عنو والعمؿ عمى نشر 

 ة.فعيؿ الدور الوقائي لحماية البيئوعي بيئي، وت
عمى ىذا الدور الفعاؿ لمجمعيات مف خالؿ توسيع  10-03ولقد أكد المشرع في قانوف      

اختصاصاتيا وتدخميا في كؿ المجاالت التي تمس البيئة، الشيء الذي يؤدي إلى إبراز الدور المرجو 
 مف ىذه الجمعيات في مجاؿ حماية البيئة وتحسيف اإلطار المعيشي.

 
 

 الخاتمة
 

البيئة  بتظافر  جميع الجيود سواء الفردية ع اىمية كبيرة تقتضي المحافظة عمييا يكتسي موضو        
الجيود الدولية لمدوؿ مف اجؿ الحفاظ عمى الوسط الذي  أي جيود االفراد داخؿ المجتمع أو تظافر

يعيش فيو االنساف ،و ذلؾ بالحفاظ عمى جميع مكوناتو االيكولوجية ،و باالبتعاد عف استنزاؼ الثروات 
الباطنية و كؿ ما لو تأثير عمى البيئة ،و بغية ذلؾ يجب اف يكوف ىناؾ نشر  لموعي بيئي مع 

ترتكب عمى البيئة، فقد اثبت الواقع أنو عمى الرغـ مف وجود تشريعات  تحسيس االفراد بالمخاطر التي
تجـر االفعاؿ المرتكبة ضد المبيئة وتقرير ليا جزاءات ردعية و عقابية إال أنو مازلت ىناؾ انتياكات 
يصاؿ فكرة المحافظة عمى  صارخة لمبيئة ، وبالتالي البد كذلؾ اف يمعب االعالـ دورا ىاـ في نشر وا 

ألنو مازاؿ ىناؾ و الى حد الساعة جيؿ  بيذا الموضوع و بالمخاطر المحدقة بالبيئة واف كاف   البيئة
عمى الحؽ العاـ في االعالـ البيئي، و تفعيؿ  07قانوف البيئة و التنمية المستدامة قد نص في مادتو 

 دور الجمعيات الناشطة في المجاؿ البيئي  .
 


