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development in Algerian legislation 
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 : ملخص

تهضٝ َظٍ الضعاؾت إلى الخضًث ًٖ ؾبل خماًت البِئت اط خُٓذ باَخمام واؾ٘ مً ٢بل 

ٗاث مً زال٫ وي٘ ال٣ىاٖض والىهىم التي جدميها بك٩ل مباقغ مً ٧ل الاٞٗا٫  الٗضًض مً الدكَغ

التي حك٩ل اخضي الجغائم البُئُت، وجىنلىا مً زال٫ الضعاؾت ان الىؾائل اإلا٣غعة إلاخابٗت الاٞٗا٫ 

اإلااؾت بالبِئت لها ٞٗالُت في خماًتها وجد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مً زال٫ اجبإ الاحغاءاث التي اهخهجها 

ا ا ٖلى البِئت بمسخل٠ ٖىانَغ  .اإلاكٕغ إلاخابٗتها والخض مً مساََغ

 .خماًت البِئت، جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، آلالُاث ال٣اهىهُت: كلمات مفحاحية

 O44؛E34؛JEL :Q55جهيُٟاث 

Abstract: 

The aim of this study is to talk about ways of protecting the environment, as it has 

received wide attention by many legislations through the establishment of rules and texts 

that protect them directly from all acts that constitute one of the environmental crimes. 

Through the study, we have determined that the means to follow up on environmental 

actions are effective in protecting them and achieving sustainable development through 

following the procedures adopted by the legislator to monitor them and reduce their risks to 

the environment in all its components. 
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 م٣ضمت .1

َم اإلاىايُ٘ ٖلى الهُٗضًً اإلادلي والضولي العجباَها الىز٤ُ بدُاة ؤحٗض البِئت مً 

ألاشخام و٢ض جخٗغى البِئت الهتها٧اث ٦ثيرة مً زال٫ اإلالىزاث البُئُت هدُجت جُىع الىؾائل 

وألاؾالُب اإلاؿخٗملت وما اخضزه الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والهىاعي مً مكا٧ل مؿذ الخىاػن البُئي 

بهىعة ٦بيرة في آلاوهت ألازيرة ألامغ الظي صٖا الى يغوعة بدث الاق٩االث اإلاخٗل٣ت بالبِئت حاء في 

لى وي٘ إ، واللجىء 1972م٣ضمتها مؤجمغ ألامم اإلاخدضة ألاو٫ للبِئت اإلاى٣ٗض ؾخى٦هىلم ؾىت 

٢ىاٖض لخماًت البِئت بهىعة مباقغة، والؿعي هدى يبِ وكاَاث الاٞغاص في الىؾِ الظي 

. ٌِٗكىن ُٞه

ٗاث الضو٫  ت إلاخابٗت ٧ل ٞٗل مً إ٦٫ما ؾٗذ حكَغ ي خماًت البِئت بىي٘ الُاث مخىٖى

مت جمـ بالبِئت، مً زال٫ اجبإ ؤهه ؤف ؾلىب الى٢اًت لخد٤ُ٣ خماًت ٞٗالت ؤن ٌك٩ل حٍغ

ى ما لُه اإلاكٕغ الجؼائغي مً زال٫ ٢اهىن خماًت البِئت واجساط اإلاخابٗت إؾعى  للبِئت، َو

الاحغائُت ٦ؿبُل للخض ومىاحهت الجغائم اإلااؾت بالبِئت ؾُٗا مىه في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، 

٘ لخماًت البِئت ؾىت ؤو٧ان  زغي ونىال الى ال٣اهىن ع٢م ؤ، ٦ما جلخه ٢ىاهين 1983و٫ حكَغ

 .خ٩اما للخهضي ل٩ل اإلاسالٟاث والالتزاماث اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئتؤ الظي جًمً 03/10

 :إشكالية البحث .1.1

مدي فعالية   ما:اهُال٢ا مً َظٍ اإلاُُٗاث حٗالج الىع٢ت البدثُت الاق٩الُت الخالُت

املحابعة اللاهىهية التي اهحهجها املشرع الجنائي كصد حماًة البيئة واملحافظة عليها ثحليلا 

 للحنمية املسحدامة؟

 :فرضية البحث. 2.1

 ي ثبن:لإلحابت ٖلى الاق٩الُت التي جُغخها الىع٢ت البدثُت وؿخٗين بالٟغيُت الخالُت

ليات لحماًة البيئة وثحليم الحنمية املسحدامة آاملشرع الجسائري ضمن منظىمحه اللاهىهية 

همها وضع جشريعات والنص على طرق ساهمد بشكل كبير في أ عدًدة، وأشكالبصيغ 

 .ثحليم ذلك

: البحثوأهداف أهمية . 3.1
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غ١ خماًتها ؤَمُت في الى٢ذ الخالي  ٨ًدس ي مىيٕى البدث ؤَمُخه إلاا إلاىيٕى البِئت َو

٧ىنها حٗض ؤخض ٖىامل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، ٖلُه ؾعى اإلاكٕغ الجؼائغي إلى خماًتها مً 

. زال٫ وي٘ آلالُاث ال٣اهىهُت التي مً قإنها جد٤ُ٣ طل٪

 

لى صعاؾت آلالُاث ال٣اهىهُت التي خضصَا اإلاكٕغ لخماًت البِئت إتهضٝ َظٍ الضعاؾت ٦ما 

لى إياٞت إوجد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  مً زال٫  الخُغ١ لألَضاٝ اإلاؿُغة  لخماًت البِئت 

٘ ال٣اهىون الجؼائغي  ت الؿبل ال٣اهىهُت اإلاخبٗت التي جًمً خماًت البِئت في الدكَغ  .مٗٞغ

 : البحثمنهج. 4.1

اٖخمضها في الىع٢ت البدثُت ٖلى اإلاىهج الىنٟن الخدلُلي الظي ٌٗخمض ٖلى صعاؾت الٓاَغة 

خم اٖماله  ؾاؾا خُث يهخم اإلاىهج وصعاؾت ؤالبُئُت وؾبل خماًتها ٦ما هي في وا٢٘ الخا٫، ٍو

ي ون٠ الٓاَغة وجىيُذ زهائهها، إ٫الجىاهب الاحغائُت لخماًت البِئت وجدلُلها، اياٞت 

زُاع ؤًمـ البِئت وما ًىجغ ًٖ طل٪ مً  لى ؾُاؾت اإلاكٕغ الجىائن في جدب٘ ٧ل ماإوالخُغ١ 

. جمؿها، ووي٘ الىهىم ال٣اهىهُت لىي٘ خض إلاغج٨بيها

 ماهية البيئة في اللاهىن الجسائري  .2

ٟاث البِئت في الانُالح واإلاٗنى ال٣اهىون ختى  نها لم حؿخ٣غ ٖلى حٍٗغ٠ ؤازخلٟذ حٍٗغ

غح٘ طل٪   .لى الازخالٝ في هٓغتهم للبِئت بالتر٦يز ٖلى حىاهب ٖضة لهاإحام٘ وماو٘ لها ٍو

َمُت مً هاخُخين، ألاولى ج٨مً في ؤن وحىص مٟهىم ٢اهىون للبِئت له ؤ٢غ ال٣ٟه ؤ٦ما   

 والثاهُت ،الخٛلب ٖلى ٨ٞغة الخإزغ ال٣اهىون في خماًت البِئت باإلا٣اعهت م٘ الٗلىم الُبُُٗت ألازغي 

ذ  ماٍ وؤلٟاّ حضًضة ؤنجخمثل في يغوعة مىا٦بت الخدىالث الٗاإلاُت في اللٛت ال٣اهىهُت والتي ٖٞغ

 .(08م، 2017بىزالٟت،)البِئت ٌٗخبر مً بُنها لٟٔ 

لٟٔ البِئت ٣ًهض به ٧ل م٩ىهاث الىؾِ الظي ًخٟاٖل مٗه الاوؿان مؤزغا ومخإزغا 

دا ِٞؿُىلىحُا وهٟؿُا، وبهظا اإلاٟهىم ٞان البِئت هي الىؾِ ال  بك٩ل ٩ًىن مٗه الِٗل مٍغ

 .(16م، 2017خماص،)الجمُ٘ ًم٨ً ٖؼ٫ م٩ىهاجه ألنها صائمت الخٟاٖل مؤزغة ومخإزغة في 

ذ بإنها  ٞغ و اإلاجا٫ اإلا٩اون الظي ٌِٗل ُٞه الاوؿان بما ًٓم مً ْاَغاث ؤالىؾِ "ٖو

خإزغ بما ًؤزغ ُٞه ت ٍو  ص.(43م، 2017ال٩اق٠،)". َبُُٗت وبكٍغ
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ٟا للبِئت يمً ال٣اهىن ع٢م   اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت 03/10وجىاو٫ اإلاكٕغ الجؼائغي حٍٗغ

ت ٧الهىاء والجى واإلااء وألاعى وباًَ  ت والخٍُى وهي التي جخ٩ىن مً اإلاىاعص الُبُُٗت الالخٍُى

الاعى والىباث والخُىان، بما في طل٪ الترار الخُىاون وإق٩ا٫ الخٟاٖل و٦ظا الاما٦ً واإلاىٓغ 

. واإلاٗالم الُبُُٗت

 

مت في هٓغ ال٣اهىن الجىائن الجؼائغي، ٣ٞض جىلى ال٣ٟه ؤ ما الايغاع بالبِئت الظي ٌك٩ل حٍغ

مت البُئُت وهي ٧الخالي هه زغ١ اللتزام ٢اهىون بدماًت البِئت، وبهظا حك٩ل اٖخضاء ؤ: "حٍٗغ٠ الجٍغ

خضاء وبُان ال٣ٗىباث  ٚير مكغوٕ ٖلى البِئت بمسالٟت لل٣ىاٖض الىٓامُت التي جدٓغ طل٪ الٖا

      ..(03م، 2013مكغي،)"اإلا٣غعة

مت البُئُت مً الجغائم اإلاهُىٗت اإلااؾت باإلاهالح الاؾاؾُت للمجخم٘، ٞهي             وحٗخبر الجٍغ

ا جىُىي ٖلى ٖضوان ًمـ باإلاهالح الا٢خهاصًت والاحخماُٖت الجضًغة بالخماًت ال٣اهىهُت ٞخإزيٍر

ال ًلخ٤ ٞغصا او حماٖت مدضصة بل ًهِب اإلاجخم٘ ٩٦ل صون اؾخثىاء، وجمـ ٖهب الخُاة 

( 15-14، م2017بىزالٟت،). البُئيالىؾِ 

 :أهداف حماًة البيئة 1.2

ًٞال ًٖ الخماًت ال٣اهىهُت اإلا٨غؾت لخماًت الخىاػن البُئي ابخضاء واإلاىٓمت إلاسخل٠ 

ت التي جدص ى يمً اليكاَاث الخُغة  اليكاَاث الهىاُٖت واإلايكأث الا٢خهاصًت والخجاٍع

ىض الخُلىلت صون طل٪ جخضزل و خٟاْا ٖلى ٖىانغ البِئت مً الخلىر ؤو الخإزير الؿلبي ٖليها، ٖو

ال٣اٖضة الجىائُت لخضُٖم ال٣ىاٖض ٚير الجىائُت بالجؼاء الجىائن ًٖ ٧ل إزال٫ بااللتزاماث 

الىا٢ٗت ٖلى الٟغص ؤو اإلاؤؾؿت ججاٍ مدُُه البُئي ، ٦ما جخد٤٣ الخماًت الجىائُت للبِئت 

بهىعة مباقغة وفي إَاع مىهج اإلاكٕغ في ٢ىاهين ال٣ٗىباث ألانلُت ٖلى ازخالٝ مكاعبها، ٚير ؤن 

٤ ٚير مباقغ، خُث جغص َظٍ الخماًت  جُب٣ُاث نىع الخماًت الجىائُت للبِئت في اٚلبها جخم بٍُغ

في ٢ىاهين خماًت البِئت ؤو ال٣ىاهين ألازغي طاث الهلت باليكاٍ الا٢خهاصي الهىاعي 

 (113،م2013ِٖس ى،)والخجاعي 

وم٘ جُىع الُغ١ الٗلمُت والخ٣ىُت جم٨ً الاوؿان مً اؾخسغاج اإلاٗاصن مً باًَ الاعى 

وبىاء الجؿىع والؿضوص وإ٢امت الُغ٢اث واإلاُاعاث اإلاهاو٘ واؾخدضر مهاصع حضًضة للُا٢ت 

وازتٕر وؾائل الى٣ل اإلاخُىعة مً َائغاث و٢ُاعاث وؾُاعاث ومغ٦باث ًٞائُت ٖالُت 

ما٫ التي ٢ام بها الاوؿان حٗلذ  ت، ٧ل َظٍ الٖا ا مً الازتراٖاث اإلاخىٖى يَر الخ٨ىىلىحُا ٚو
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الُبُٗت جخضَىع وا٦دك٠ الاوؿان اهه اؾٝغ في اؾخسضام بُئخه واؾهم في جضَىعَا، وؤؾٟغث 

  .(08مل٨دل، ). البُئي٧ل َظٍ الاوكُت في ازخال٫ الخىاػن 

ن حؿامت الازاع الىاججت ًٖ اهتها٥ الىؾِ البُئي ومضي احؿاٖها اإلا٩اون واؾخمغاع ؤ٦ما 

ا ٖبر الؼمً باليؿبت لإلوؿان بالضعحت ألاولى وباقي ال٩ائىاث الخُت بالضعحت الثاهُت، ؤاهخاج  يغاَع

هي التي حٗلتها جُٟى ٖلى الؿُذ وجٓهغ للُٗان، ما صٖا لًغوعة خماًت البِئت زانت في ْل 

ْهغث آلازاع الخُيرة إلاثل َظٍ الاٞٗا٫ مما ػاص الىعي ؤالخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلىجي وألابدار التي 

  .(08م، 2016لُاون،). ال٣اهىن البُئي لضي اإلاجخم٘ زانت عحا٫ 

وججلى الاَخمام الضولي بالبِئت في الخىحهاث الجضًضة اإلاخهلت بالٗمل ٖلى خماًت البِئت 

مً زال٫ جُب٤ُ ٢اهىن ال٣ٗىباث والظي جبيخه صو٫ الاجداص ألاوعوبن في الىَلت ألاولى زم جُىعث 

اث اإلاجلـ الخىُٟظي لبرهامج الامم اإلاخدضة للبِئت والظي ؤال٨ٟغة ووحضث لها مى٢ٗا يمً  ولٍى

غ والخىنُاث منها ما جبيخه الجمُٗت الٗامت  ت مً الخ٣اٍع َمها ؤ اإلاخدضة لألممانضع مجمٖى

ى  ما٫ مؤجمغ ٍع غ الخخامن أٖل ش 20+الخ٣ٍغ ل بخاٍع  والظي ازخاع 2012 حىان 12 اإلاى٣ٗض في البراٍػ

 (112،م2017ِٖس ى،).الخ٩ىمت والٗضالت وجُب٤ُ ال٣اهىن لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت

وجى٣ٗض بك٩ل صائم مؤجمغاث صولُت وا٢لُمُت مغجبُت بالبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، خُث 

ًخم الخباخث خى٫ الاػماث البُئُت والٗمل ٖلى اًجاص خلى٫ جدض مً جٟا٢مها يمً اجٟا٢ُاث 

و٫ مىبر ؤ 1972صولُت، وبضا الخٟاٖل الضولي في بضاًت الؿبُٗىاث و٧ان مؤجمغ ؾخى٦هىلهم ؾىت 

ؾاس ي إلاٟهىم البِئت، جالٍ مؤجمغ جبلِس ي ؾىت ؤٖالمي ًخم الخُغ١ ُٞه للبٗض البكغي ٦م٩ىن 

اع الٗام ،UNEP، هٓمخه مىٓمت الُىوؿ٩ى وبغهامج الامم اإلاخدضة للبِئت 1977  مً احل وي٘ الَا

 (63م، ٨ً2017ً،). البُئيللخٗلُم 

السبل اللاهىهية امللررة لحماًة البيئة . 3

خضاء ٖلى البِئت، وطل٪  جبنى اإلاكٕغ الجؼائغي الىهج الغصعي في مٗالجت مسخل٠ نىع الٖا

٢غتها الٗضًض مً الضؾاجير ومسخل٠ الىهىم ال٣اهىهُت ؤلخماًت خ٣ى١ الاوؿان البُئُت والتي 

إحن الخ٤ في بِئت ؾلُمت ٦مُلب  ٗاث الٛغبُت، ٍو زاع آن الخضَىع البُئي له ألؾاس ي ؤوالدكَغ

ؾلبُت مباقغة ٖلى خُاة الاوؿان في ٧ل حىاهب الخُاة، وحٗخبر اإلاخابٗت ال٣اهىهُت ل٩ل حغائم 
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البِئت الىؾُلت ال٣اهىهُت ألا٦ثر ٞٗالُت في خماًت البِئت، إلاا جخمخ٘ به مً زانُت الغصٕ الٗام 

خضاء ٖليهاؤوالغصٕ الخام، وما ٌؿاٖض ٖلى خماًت البِئت مً ٧اٞت   .ق٩ا٫ الٖا

خضاء ٖلى البِئت ٣ٞض  نضع اإلاكٕغ الجؼائغي الٗضًض مً ال٣ىاهين ؤوهدُجت لخٗضص نىع الٖا

ا،  ط نضعث ٢ىاهين ٖضًضة لخماًت إوالىو ٖلى احغاءاث بهضٝ خماًت البِئت ب٩ل ٖىانَغ

، 2016بكير،). للبِئتالبِئت الاعيُت واإلاائُت والهىائُت والخىحه هدى خماًت الخىٕى البُىلىجي 

  .(08م

 

م الاٞٗا٫ واإلاسالٟاث التي جلخ٤ الًغع  والخماًت الجىائُت للبِئت ال ج٣خهغ ٖلى ججٍغ

ي وكاٍ طا ؤالٟٗلي بالبِئت بل جمخض لدكمل ٖىانغ الخٟاّ ٖلى اؾخضامت وجدؿين البِئت مً 

ا م مً ؤو الاهخ٣اجإزير ؾلبي     .(114م، 2017ِٖس ى،)ٖىانَغ

وبهضٝ مخابٗت ومٗاًىت الاٞٗا٫ اإلااؾت بالبِئت اججه اإلاكٕغ الى الىو ٖلى يغوعة مٗاًىت 

مت وألاقُاء التي جخٗل٤ بها وجُٟض في البدث  الجغائم البُئُت مً زال٫ مكاَضة وازباث الجٍغ

مت والخدغي ًٖ الاشخام الظًً لهم نلت بها وبٗباعة ازغي ازباث ٧ل ما ًخٗل٤  بالجٍغ

( 204م، 2016بكير،)

م طوي   و٢ض زى٫ اإلاكٕغ الجؼائغي للًبُُت ال٣ًائُت مٗاًىت الجغائم البُئُت باٖخباَع

 (81م، 2013مدمض امين،)الجغائم الازخهام الٗام في البدث والخدغي ًٖ 

 :سلطة املخحصة بمعاًنة جرائم البيئةال 1.3

خضاءاث الىا٢ٗت ٖلى البِئت،  ؾلُت الًبِ البُئي هي جل٪ اإلاسخهت بمٗاًىت مسخل٠ الٖا

و يمً احغاءاث الًبِ ال٣ًائن بٗض ؤؾىاء ٧ان طل٪ في اَاع مهام الًبِ الاصاعي الى٢ائن، 

مت، وحٗخبر اإلاٗاًىت اإلاُضاهُت مً بين  ، 2017بىزالٟت،)البُئي بغػ م٣ىماث الًبِ ؤو٢ٕى الجٍغ

  (156م

خضص اإلاكٕغ الجؼائغي الاشخام اإلاسىلين ٢اهىها إلاٗاًىت الجغائم البُئُت، وخضصَم ٧ل 

 مً 15اإلااصة )ي حاهب الًبُُت ال٣ًائُت طوي الازخهام الٗامإ٫خؿب ازخهانه، ٞىجض 

ًًا لل٣ُام بهظٍ اإلاهمت َم مٟدص ي البِئت ؤشخام مؤَلين ؤًًا ؤ هجض (66/155،1966ألامغ 

ٗض مٟدص ي البِئت 03/10بمىحب ال٣اهىن   اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت،َو

غ مدايغ للمسالٟاث ؤ ٣ىمىن بخدٍغ صخاب الازخهام الٗام في مٗاًىت الجغائم البُئُت ٍو
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مت  ت الجاهذ، ومى٢٘ الجٍغ ٍى اإلاغج٨بت التي ٖاًىىَا، وجدخىي ٖلى اؾم ونٟت مٟدل البِئت، َو

خم اعؾا٫ اإلادًغ لى٦ُل الجمهىعٍت والجاون في  غوٝ اإلاٗاًىت ٍو .    ًىما15حل ؤْو

م  ٩ل٠ مٟدص ي البِئت باٖخباَع َم حهاػ م٩ل٠ بدماًت البِئت بًغوعة الؿهغ ٖلى ؤٍو

جُب٤ُ الىهىم الخىُٓمُت في مجا٫ خماًت البِئت وفي ٧ل اإلاجاالث الخُت ألاعيُت 

ت  ظا مً حمُ٘  الجٍى ت، َو ق٩ا٫ الخلىر، الخٗاون والدكاوع م٘ اإلاهالح ؤالهىائُت، البدٍغ

ت واإلاكٗت ومغا٢بت  اإلاسخهت إلاغا٢بت اليكاَاث اإلاؿخٗمل ٞيها اإلاىاص الخُيرة ٧اإلاىاص ال٨ُماٍو

  (02،1988اإلااصة). وألايغاعحمُ٘ مهاصع الخلىر 

ن عحا٫ ؤ مً ٢اهىن الاحغاءاث الجؼائُت، خضصث 21 ومداٞٓن الٛاباث خؿب اإلااصة 

م م٩لٟىن بمهمت البدث ٕالًبِ الٛابن مً ألا وان اإلاىاٍ بهم مهمت الًبِ ال٣ًائن، َو

لى إوالخدغي ًٖ الجىذ واإلاسالٟاث اإلاغج٨بت يض الىٓام الٗام الٛابن، وإزباتها في مدايغ جغؾل 

. الجهاث اإلاٗىُت ٧الىُابت الٗامت

ت الٗامت  ت الٗمغان خُث جم اؾخدضار ٞغ١ مخسههت لضي اإلاضًٍغ ني، لألمً وقَغ  الَى

ني ومهمتها الؿهغ ٖلى جُب٤ُ  حٗمل ٖلى ق٩ل وخضاث ٖلى مؿخىي ٧ل والًاث ال٣ُغ الَى

ٗاث اإلاخٗل٣ت بالخُىع الٗمغاون وخماًت البِئت . الدكَغ

خضاء ٖلى بِئت ملى مٟدل الٗمل ومٟدل الخجاعة وجخضزل ٖىضما ًخٗل٤ ألاإ اياٞت  ع بااٖل

ىضما ًخٗل٤  ت الخجاعة في مجا٫ ؤيالٗمل ٖو يا بصخت اإلاؿتهل٪ جخضزل مٟدكُت الٗمل ومضًٍغ

خماًت البِئت، ومً زم ٞئن َضٝ الًبُُت ال٣ًائُت اجساط ٧ل ؤلاحغاءاث الالػمت في خضوص 

مت و٦ك٠ مالبؿاتها بٗض الٗلم  ، 2011ٚهىب،)باعج٩ابها ازخهانها وهي الى٢اًت مً الجٍغ

 ، ألامغ الظي ٌؿخٟاص مىه ؤحهؼة الًبُُت ال٣ًائُت ال بض ؤن جىاحه اعج٩اب الجغائم (103م

. وحؿعى لخماًت البِئت

ت ؤ٦ثر في الخد٤ُ٣ بدُث  ٦ما ًخمخ٘ ؤٞغاص الًبُُت ال٣ًائُت باليكاٍ واإلاغوهت وؾٖغ

ٌؿاٖض ٦ثرة ٖضص ؤًٖائها وجىػٖهم في ٧ل م٩ان و٢غبهم مً الجمهىع إلى حم٘ ألاصلت اإلااصًت 

مؿها والخالٖب بها إلى و٢ذ ونى٫  ا ومى٘ ؤي مؿاؽ بها، َو مت واإلاداٞٓت ٖلى ؤزاَع للجٍغ

 (46م، 2012الجىزظاع،)الخد٤ُ٣ اإلاد٤٣ ُٞجضَا ؾلُمت وحاَؼة ل٩ن ًبضؤ بئحغاءاث 

 : مهمة البحث والححري عن الجريمة البيئية2.3
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ا ؤٖىان الًبِ ال٣ًائن باليؿبت  الخدغي ٌٗخبر ؤخض ؤلاحغاءاث الغئِؿُت التي ًباقَغ

مت ٢هض عنض ألاصلت والخثبُذ مً ٦ٟاًتها  مت مُٗىت ججاٍ شخو ٌكدبه في اعج٩ابه لجٍغ لجٍغ

.  إلؾىاص الىا٢ٗت للٟاٖل

ت ال٣ًائُت البدث والخدغي ًٖ الجغائم البُئُت بٗض جل٣ن الك٩اوي   ًخىلى يباٍ الكَغ

غ مدًغ بكإنها . والبالٚاث خىلها، وحم٘ الاصلت خىلها زم جيخهي بخدٍغ

ت اًًا باألشخام اإلاؤَلين إلاٗاًىت الجغائم البُئُت  ظٍ اإلاٗاًىاث وحم٘ الاصلت مىَى َو

 اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت 03/10 مً ال٣اهىن 111طوي الازخهام الخام، وطل٪ خؿب اإلااصة 

والخىمُت  

 

خ٩ام َظا ؤًؤَل لل٣ُام ببدث وبمٗاًىت مسالٟاث "ٌ ؤن ٖلى ،(2010، 10/03ال٣اهىن )اإلاؿخضامت 

". ال٣اهىن 

مت الخلىر البُئي واإلاؿبب الخ٣ُ٣ن  حؿهل ٖملُت اإلاٗاًىت مً جدضًض ْغوٝ و٢ٕى الجٍغ

مت مً ٖضمه وجدضًض الاقُاء الىاحب البدث  ها، اياٞت الى ام٩اهُت ازباث و٢ٕى الجٍغ في و٢ٖى

 .ٖنها لخدضًض ؾبب الخلىر ومهضٍع

:  الدخىل إلى ألاماكن العامة والخاصة3.3

حاػ اإلاكٕغ ؤن جدضر ٞيها اخضي الجغائم البُئُت ؤ٢هض مٗاًىت ألاما٦ً التي ًم٨ً 

ىان إ٫الجؼائغي ام٩اهُت الضزى٫  ٟين وألٖا خاح الضزى٫ للمْى ي ألاما٦ً الٗامت والخانت، ٍو

مت بُئُت ؤاإلا٩لٟين ببٌٗ مهام الًبِ ال٣ًائن إلاٗاًىتها بٗض جل٣يهم  ي باٙل بكان وحىص حٍغ

ُت ؤؾىاء ٧اهذ في اخضي اإلايكاث الهىاُٖت  مت، آي م٩ان او في ؤو الخٞغ زغ و٢ٗذ ُٞه الجٍغ

مت،  و الٗاملين ؤولهم في طل٪ اؾدُٟاء اإلاٗلىماث مً ال٣ائمين ٖلى اإلايكئت التي خضزذ بها الجٍغ

إل ٖلى بُاهاث السجل البُئي للميكاة والخإ٦ض مً مُاب٣تها ؤٞيها  م، ٦ما لهم الخ٤ في الَا و ٚيَر

ُت لخماًت البِئت   (165،166،م2017بىزالٟت،)للى٢ائ٘ وجدضًض مضي التزامها باإلاٗاًير اإلاىيٖى

ث البِئت ججٗل مً الاباٙل ٖنها وج٣ضًم اإلاخٗل٣ت بن الُبُٗت الخانت للجغائم ؤإال  جلٍى

ن ج٣٘ ؤمغ ًهٗب جهىعٍ في ٦ثير مً ألاخُان ٨ٞثير مً جل٪ الجغائم ًم٨ً ؤالك٩اوي بكإنها 

خد٤٣ صون  ً بإصواث زانت ل٨كٟها، ؤٍو ن ؤي ؤن ًضعي بها ؤخض ُٞما ٖضا اإلاخسههين اإلاجهٍؼ

مت في خ٤  اإلاىاًَ الٗاصي ًهٗب ٖلُه ا٦دكاٝ الخجاوػاث الًاعة بالبِئت وماَى مك٩ل لجٍغ

حبر اإلاكٕغ الجؼائغي بٌٗ ألاشخام ٖلى وحىب الخبلُٜ ًٖ الايغاع الىاحمت ًٖ ؤالبِئت، ُٞما 
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 ، طوو (111،م2013خؿىهت،)مسالٟت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت والخىُٓمُت طاث الهلت بدماًت البِئت

:  مً ٢اهىن خماًت البِئت بىهها57لُه اإلااصة إقاعث ؤالازخهام الٗلمي واإلانهي جدضًضا ما 

ًخٗين ٖلى ٧ل عبان ؾُٟىت جدمل بًائ٘ زُيرة او ؾامت او ملىزت وحٗبر بال٣غب مً اإلاُاٍ "

هه ؤو صازلها، ان ًبلٜ ًٖ ٧ل خاصر مالحي ٣ً٘ في مغ٦به ومً فؤالخايٗت لل٣ًاء الجؼائغي 

ث او اٞؿاص الىؾِ البدغي ؤ ىُتؤو اإلاُاٍ ؤن يهضص بخلٍى ". و الؿىاخل الَى

غ مدايغ حم٘ يمؤص             ت ال٣ًائُت بخدٍغ  طل٪ ؤن اإلاكٕغ ؤلاحغائن ٢ض ؤلؼم يباٍ الكَغ

غ مدًغ ٌؿاٖض حهاث ال٣ًاء ُٞما  الاؾخضالالث، وطل٪ ٦ًماهت لخؿً ؾير الٗضالت، ألن جدٍغ

 ؤي ًجب ،(Levasseur ,2006,p369)الاؾخضالالث بٗض ؤلاقغاٝ والغ٢ابت ٖلى ما جم ؤزىاء حم٘ 

، إياٞت إلى جى٢ُ٘ الكهىص والخبراء  ٍغ ش جدٍغ ؤن ٌكخمل اإلادًغ ٖلى الاؾم ونٟت مدغعة، وجاٍع

 (15،م2009اإلاهضي، الكاٞعي،)اإلاٗىُين

مت َىا حؿتهضٝ اإلادُِ بإ٦مله  وباليؿبت لجغائم البِئت ٞان الًغع ٣ً٘ ٖلى البِئت والجٍغ

ٕ ٖلى شخو مٗين وإهما ٌؿتهضٝ الىاؽ حمُٗا لهظا ًدغع اإلاٗاًىىن لجغائم ال ٤ًوالًغع 

  (220م، 2017بكير،)الٛغى البِئت مدايغ اٖضث لهظا 

وج٩ىن للمدايغ اإلادغعة لجغائم البِئت مً طوي الازخهام الخام ٢ىة ازباجُت إلاا 

لباث وال ًم٨ً الخملو منها الا بالًُٗ  داث وو٢ائ٘ َو جخًمىه مً مٗلىماث ومٗاًىاث وجهٍغ

 (222م، 2017بكير،)اإلاتهم بالتزوٍغ مً َٝغ 

ى ما   اإلاخٗل٤ بالبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت 03/10 مً ال٣اهىن 112لُه اإلااصة إقاعث ؤَو

هه جثبذ ٧ل مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن والىهىم اإلاخسظة لخُب٣ُه بمىحب مدايغ لها ؤٖلى 

ا 15حل ؤ٢ىة الازباث وجغؾل َظٍ اإلادايغ جدذ َائلت البُالن في  َغ لى إ ٖكغ ًىما مً جدٍغ

ي خين ٢ُام صلُل إ٫ن حجُت اإلادايغ جب٣ى ٢ائمت ؤ باألمغ، ؤيلى اإلاٗني إو٦ُل الجمهىعٍت و٦ظل٪ 

.  ًبُل ماوعص ٞيها

٪ الضٖىي الٗمىمُت  َظا وؾمذ اإلاكٕغ الجؼائغي ل٩ل مخًغع مً وكاٍ بُئي بخدٍغ

٪ الضٖىي مً ٢بل حمُٗاث خماًت البِئت . بهضٝ مخابٗت الجاهذ، ٦خدٍغ

وجإزظ الىُابت الٗامت صوعا باعػا في مىاحهت الجىذ البُئُت، اط حك٩ل الجهت اإلا٩لٟت 

ظا باؾم اإلاجخم٘ بٗض ان جخىنل بمدايغ مٗاًني حىذ البِئت او بٗض ق٩ىي  بمخابٗت الجاهذ َو
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٣٘ ٖلى  ٪ الضٖىي الٗمىمُت او و٢ٟها، ٍو ٘ يض الجاهذ وجب٣ى لها ؾلُت اإلاالئمت في جدٍغ جٞغ

، 2018خضًض،)لل٣اهىن الىُابت اٖضاص مل٠ وإخالت اإلاتهم ٖلى ال٣ؿم الجؼائن إلادا٦مخه َب٣ا 

ن هيس ى صوع الجمُٗاث في مخابٗت الجغائم البُئُت بمىحب ازخهانها اإلامىىح ؤصون ،  (39م

 اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، والتي جماعؽ اوكُتها في مجا٫ 03/10بال٣اهىن 

٘ صٖىي امام الجهاث ال٣ًائُت اإلاسخهت ًٖ ٧ل مؿاؽ بالبِئت  .خماًت البِئت بٞغ

  خاثمة.4

لى مغخلت إث ألايغاع التي جمـ البِئت مغخلت الخ٨ٟير في َغ١ إلاىاحهتها، لخهل ججاوػ 

حؿُير البرامج الغامُت لخماًتها وويٗها خيز الخىُٟظ، وال بض مً الخدؿِـ بإَمُت وزُىعة 

جضَىع  

 

زُاع جمـ الاوؿان ؤهٓغا لالهدكاع الىاؾ٘ للجغائم البُئُت وما حك٩له مً  يإ البُئُتوألا

٤ إ٫بالضعحت ألاولى، لظل٪ اججه اإلاكٕغ الجؼائغي  ي ؾُاؾت الى٢اًت واإلا٩اٞدت إلاىاحهتها، ًٖ ٍَغ

عي في اإلااصة البُئُت، إال  هه لم ًجم٘ ٧ل الجغائم اإلااؾت بالبِئت يمً ٢اهىن ؤالىو الدكَغ

لى جًمين بٌٗ الىهىم الخانت ٢هض جىُٓم وجإَير الخماًت الالػمت إال٣ٗىباث بل لجإ 

م الاٞٗا٫ التي جسل بالىٓام الٗام وعنض ٣ٖىباث حىائُت لخماًت البِئت في اَاع الخىمُت  وججٍغ

 : وجخمثل الىخائج اإلاخىنل إليها ُٞما ًلي.اإلاؿخضامت

  اهخهج اإلاكٕغ الجؼائغي في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت ؾُاؾت الى٢اًت واإلا٩اٞدت للخض مً مساَغ

. اهدكاع الاٞٗا٫ اإلااؾت بالبِئت وجٟكيها في اإلاجخم٘

  نها الايغاع بالبِئت زانت الخُيرة واإلاخٟكُت ؤبٗاص الٓىاَغ التي مً فؤيغوعة الاإلاام ب٩ل

منها ووي٘ زُت للخهضي والى٢اًت منها وإجبإ اؾالُب خضًثت إلاخابٗتها جخماش ى والخُىع 

. الخانل في اعج٩ابها جد٣ُ٣ا للخىمُت اإلاؿخضامت

 ٖا٫ اإلااؾت بالبِئت بالٟٗالُت في جد٤ُ٣ ٝجمخاػ الىؾائل ال٣اهىهُت اإلا٣غعة إلاخابٗت ٧ل ألا

الخماًت للبِئت وؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، مً زال٫ اجبإ الاحغاءاث التي ويٗها اإلاكٕغ 

ا وجإزيراتها ٖلى  إلاخابٗتها وجىؾُ٘ نالخُاث الاشخام اإلا٩لٟين بمخابٗتها للخض مً مساََغ

ا ىانَغ  .البِئت ٖو

 كائمة املراجع. 6



  والبيئةمجلـة الاكحصاد  92- 81ص ، (2019 )02: العـــدد / 02 :املجلد

 

 

91 
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