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 :مقـدمــة
وإذ قـال ربك للمالئكة إني جاعل في  "استخلف اهلل اإلنسان يف األرض فقال عز وجل 

يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك  يفسد فيها و األرض خليفة قـالوا أتجعل فيها من  
وجعله أمسى خملوقاته، وكلفه باحلفاظ على ما  (1)،"ونقدس لك قـال إني أعلم ماال تعلمون

استخلفه فيه من هواء وماء وأرض وحيوانات ونبات بل إنه استأمنه على ما استخلفه فيه رغم ثقل 
ا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فـأبين أن يحملنها  إنـ  " :تعاىلقال اهلل األمانة ف

وألزمه باحلفاظ عليها وعدم اإلضرار (2)،"جهوالوأشفقن منها، وحملها اإلنسان، إنه كان ظلوما  
هبا ومحايتها، واستغالهلا بشكل معقول، وظلت العالقة اليت تربط اإلنسان مبحيطه احليوي مبكوناته 

ملاء والرتبة والكائنات احلية تعتمد على عطاء متبادل آلالف من السنني حبيث مل األربعة، اهلواء وا
 .التاسع عشراختالال يف توازهنا القائم منذ خلق اهلل هذا الكون إىل غاية القرن  تشهد

إال أن هذه العالقة اليت تربط اإلنسان ببيئته تغريت خالل القرنني املاضيني وهذا منذ دخول  
لصناعة وتطور وسائل اإلنتاج، واليت أصبحت معها حياتنا منتظمة حول اإلنسان، البشرية عصر ا

ذلك الكائن الذي يعتقد أنه حيق له التمتع مبحيطه كيف ما شاء، حق أكدته له بعض القوانني  
مبناسبة تعريفه حلق امللكية، حيث نص على أن هذا احلق  4081كالقانون املدين الفرنسي لسنة 

 (3).يتمثل يف استعمال واستغالل مطلق لألشياء

وكانت البيئة أبرز ضحايا هذا التطور االقتصادي للبشرية وبتنا ننسى مدى أمهيتها يف حياتنا 
هذا نتيجة و  التطور االقتصادي وظلت كذلك إىل وقت قريب مفهوما يتعارض مع مقتضيات(4) وهلا،

                                                           
 .03رقم اآلية  بقرة،ال ةسور  -1
  .27 رقم اآلية ،األحزاب ةسور  -2

3 - Mathieu LE TACON, Droit Pénal et Environnement, Intellex, France, 2000, Page 03. 
4 - Béni SITACK- YOMBATINA, Droit de l’environnement à l’épreuve des représentation 

culturelles africaines: la nécessité d’une approche dialectique et plus responsable, Académie 

Européenne de théorie du droit, Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, Belgique, 

Edition année 2000, Page 05. 
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غياب وعي بيئي ناجم عن بروز مفاهيم األزمة االقتصادية والبطالة وشدة املنافسة الدولية واليت كانت 
ترجح كفة األنشطة امللوثة على حساب محاية البيئة، وال يقتصر هذا الغياب على الدول املتطورة وإمنا 

مقتضيات محاية البيئة يشكل  مشل كذلك تلك الدول السائرة يف طريق النمو واليت ترى أن قبول
 .عراقيل وضعت لوقف تقدمها االقتصادي واالجتماعي

ومما ال يكاد خيتلف فيه اثنان هو أن تلوث اهلواء يعد أبرز أنواع التلوث، بل أصبح احلديث 
، وبتنا نتحدث عن اختناق مدن بأكملها يف عن هذا النوع من التلوث حمور انشغال الدول واألفراد

لوثات، وتنوعت األمراض الناةمة عن هذا النوع من التلوث،كاألمراض التنفسية وازدياد سحب من امل
نا نتنفس دخان السيارات واملصانع يف مدننا بدال من اهلواء النقي، حعدد املصابني بالربو، وأصب

جتمع املياه وانتشار أدخنة حمارق النفايات يف املناطق اجملاورة هلا، والروائح الكريهة بالقرب من أماكن 
املستعملة، كل هذا حرك اإلحساس بأمهية محاية اهلواء من التلوث ومدى أمهية ذلك حلياة اإلنسان 

 .وضرورة احلفاظ عليه

هذه الوضعية مل تكن حمل قلق من العامة فحسب وإمنا امتدت كذلك إىل الربملان اجلزائري، 
ديد املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية فمن خالل قراءة التقرير التمهيدي حول مشروع القانون اجل

، واملعد من قبل جلنة الفالحة والصيد البحري ومحاية البيئة للمجلس الشعيب 3882املستدامة لسنة 
الوطين، يتأكد لنا أن محاية البيئة تفتقد السرتاتيجية وطنية شاملة كفيلة بتسيري املوارد الطبيعية 

دهور واإلفقار نتيجة لعوامل اقتصادية وطبيعية وبشرية، األمر الذي واحملافظة عليها من التلوث والت
جعل البيئة تعاين من أضرار متنوعة، كتلوث املناطق الساحلية، وضعف معاجلة املياه املستعملة يف 
الصناعة، وتلوث اهلواء املستمر من جراء االنبعاثات الناجتة عن األنشطة الصناعية والرتاكمات 

 (   1).يات الكيميائيةالعشوائية للنفا

                                                           
1
علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية والكيميائية يف القانون اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، طبعة  :التقرير أشار إليه - 

 . 51، صفحة 7332سنة 
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إن اهلواء هذا املكون اهلام حلياتنا، أضحى أبرز اهتمامات الدول سواء يف العصور القدمية أو 
احلديثة، فلقد اقرتح منذ أكثر من ثالثة آالف سنة يف عهد الفراعنة بيعه ألجل سد عجز ميزانية 

كل هذا يؤكد (1)ماهيته كانت حمددة،خزينة دولتهم آنذاك، وهذا على الرغم من أن ال مكوناته وال 
أمهية اهلواء البالغة يف حياة البشرية منذ األزل، خصوصا إذا علمنا أن اجلسد البشري وان استغىن عن 
املاء واألكل أليام معدودة فإنه وباملقابل ال يستطيع أن يستغين عن اهلواء إال لثوان معدودة، كما أننا 

فكيف سيكون األمر  (2)رت يوميا أي أكثر من أي مادة أخرى،نستهلك منه حوايل مخسة عشر ألف ل
 لو كانت هذه الكمية ملوثة؟

هلواء ذلك الذي أصدره امللك إدوارد األول يف ية اامحأول قرار يف العامل الغريب حول ويعد 
حبيث حظر على احلرفيني يف لندن حرق الفحم البحري، وهي كتل من الفحم كانت  4281عام 

طئ البحر، وتأسست بعد ستة قرون من ذلك يف لندن ةمعية خلفض دخان الفحم توجد على شوا
واليت تعرف حاليا باجلمعية القومية للهواء النظيف، وكانت أول ةماعة ضاغطة ملقاومة تلوث اهلواء، 

 (3).جراء الضباب األسود 4593وعلى الرغم من هذه اجلهود تويف اآلالف من سكان لندن يف سنة 

فيه أن تلوث اهلواء ال يقتصر على هذا املكون دون باقي املكونات األخرى بل ومما ال شك 
إنه ميتد إىل باقي عناصر البيئة األخرى من ماء وأرض ونباتات وحىت غذائنا وهذا سواء بشكل مباشر 
أو غري مباشر، فاألمطار احلمضية وانتشار اجلسيمات املنبعثة يف اجلو وبروز ما أصبح يطلق عليه 

باس احلراري أو ظاهرة البيت الزجاجي أو الصوبة الزجاجية نتيجة تركز غاز ثاين أوكسيد الكربون االحت
يف اجلو، وما يصاحبها من تغري املناخ كل هذا يؤكد أمهية هذا املكون احليوي للحياة على وجه هذه 

 .البسيطة

                                                           

- 
1
 .75، صفحة5995لنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة سنة محد عبد الوهاب عبد اجلواد، تلوث اهلواء، الدار العربية لأ  

2
 .73، صفحة 5993أمحد مدحت إسالم، التلوث مشكلة العصر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، طبعة سنة  - 

3
 .5900، صفحة 5992حممد احلفار، املوسوعة البيئية العربية، اجمللد الثالث، صحة البيئة، جامعة قطر، طبعة سنة  سعيد - 



6 

 

التوعية أمرا هاما  هذا ما جيعل من مسألة التدخل القبلي لتوفري احلماية مسبقا وتفعيل جمال
ال يتعلق بتحديد املسؤول عن اجلرمية املرتكبة بقدر ما هو ضرورة  رلنجاح احلماية اجلزائية للهواء، فاألم

احلفاظ على مكونات البيئة عموما واهلواء خصوصا، إنه الدور الوقائي الذي تؤديه العقوبة فيما يطلق 
أغراض القانون اجلنائي وفروعه املتعددة، فهذا الدور  عليه علماء العقاب بالردع العام، والذي يعد أهم

املتمثل يف ردع من يرغب يف ارتكاب اجلرمية يعكس حقيقة مفادها أن القانون اجلزائي هو تلك املرآة 
ويؤكد لنا كذلك أن احلماية اجلزائية جملال معني (1)اليت تنعكس من خالهلا حضارة أية أمة من األمم،

  (2) .عليه وبطبيعة احلال محاية اهلواء هي أجنع السبل للحفاظ

ة ية جنائياهلواء من خمتلف أنواع التلوث تستوجب علينا توفري محا من هنا فإن احلفاظ على
قه وصيانة حق من حقو  نفسه، له، ال سيما إذا علمنا أن الغرض من هذه احلماية هو محاية اإلنسان

سليمة، فاحلماية اجلزائية بفرعيها أو شقيها املوضوعي داخل اجملتمع أال وهو حقه يف العيش يف بيئة 
املتمثل يف قانون العقوبات وشقها اإلجرائي املتمثل يف قانون اإلجراءات اجلزائية هتدف إىل إحداث 
التوازن بني محاية املصلحة العامة اليت متس كيان الدولة أو اجملتمع، وبني محاية احلقوق واحلريات 

وتفعيل دور اجلمهور )4(وصيانة أمن اجملتمع واستقراره وإقامة العدل فيه، )3(راد،واملصاحل اخلاصة لألف
يف هذه احلماية عن طريق توعيته بأمهية اهلواء يف نظامنا البيئي إىل جانب جتسيد مفهوم اإلعالم البيئي 

قه يف جبميع املستجدات لوضع البيئة اهلوائية لكل فرد داخل اجملتمع، وهذا كله يندرج يف إطار ح
، فضرورة إشراك اجلمهور يف تفعيل محاية البيئة سواء على (5)اإلعالم البيئي الذي أدرجه التشريع البيئي

                                                           
1- Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, Tome (I), 

Droit pénal Général, par Pierre BOUZAT, 2
ème

édition1970,DALLOZ, France, Page 01. 
2
دراسة مقارنة يف القانون اجلنائي الداخلي والقانون الدويل اجلنائي، اعتداء  -اجلزء الثاين ،ة محاية البيئةوعحممود صاحل العاديل، موس - 

فحة دون سنة طبع، صب ،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية مصر -منوذجا تطبيقيا  -النظام العراقي على البيئة احلضارية الكويتية أثناء الغزو
31. 

3
 . 39، دار الشروق، القاهرة، مصر، صفحة 7337أمحد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، الطبعة الثانية لسنة  - 

4
، ديوان املطبوعا ت 7331عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء األول اجلرمية، الطبعة السادسة  - 

 . 53اجلزائري، اجلزائر، صفحة 

، اجلريدة الرمسية املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 59/32/7330املؤرخ يف 30/53من القانون  32الفقرة  30املادة  - 
.7330لسنة  30عدد  5
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املستوى الفردي أو اجلماعي يندرج يف إطار التوجهات اجلديدة للقانون اجلزائي والذي ال يعتمد على 
التفاعل مع اجملتمع يف تفعيل احلماية الردع كوسيلة وحيدة ملواجهة اجلنوح البيئي وإمنا يتعداه لضرورة 

 .اجلزائية املقررة ألي جمال يقر له محاية خاصة

ومحاية اهلواء جزائيا من التلوث تثري عدة إشكاليات تؤثر على فعاليتها، فاهلواء بوصفه غازا 
أمرا يتشكل من عدة عناصر كيميائية ومادية خمتلفة جتعل من مسألة حتديد مدى احلماية املقررة له 

صعبا، هذا خبصوص احلماية التقنية اليت تعتمد على املعطيات العلمية، فكيف يكون األمر خبصوص 
محاية جنائية تستهدف ردع من يريد االعتداء عليه وإقرار العقاب يف حال حدوث ذلك؟ وكيف 

 ميكن تطبيق هذه احلماية أمام صعوبة اإلحاطة مبفاهيم تالزم هذا املكون احليوي؟

القانون وعلى خالف علوم أخرى يستلزم حتديد أي جمال يستهدفه النص القانوين  كما أن
باحلماية، وذلك لتسهيل حتديد اخللل الذي حدث أو قد حيدث ألجل توفري احلماية الالزمة قبل 
وبعد حدوث االعتداء، ومن مث سهولة إدراك موقع اخللل الذي أمل مبوضوعها ألجل حتديد 

جمها وكيفية تقدير التعويض، هذا بطبيعة احلال يف املسائل املدنية أو اإلدارية، املسؤوليات، نوعها وح
ويبدو األمر أكثر من مهم خبصوص القانون اجلنائي الذي حتكمه قاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص 
من القانون، فكيف سيمكن متابعة جانح البيئة اهلوائية جنائيا إذا مل يوجد نص جنائي سابق على 

تكاب االعتداء اجلنائي يكون واضحا ودقيقا ألجل تسهيل متابعة اجلانح البيئي وحتديد مسؤوليته ار 
 اجلزائية الحقا؟

وإقرار محاية جنائية للهواء من التلوث عندما ندرك أن طبيعة اهلواء كغاز ال يقر باحلدود 
ة جانح البيئة اهلوائية، فتلوث السياسية وال اجلغرافية جيعل االعتداء عليه ذا بعد دويل يصعب من متابع

اهلواء يف منطقة ما قد ال تتأثر به مباشرة إال أنه قد ترتسم آثاره يف مناطق أخرى أو يف دول جماورة 
للدولة املتسببة يف التلوث، فهل نكتفي بالقوانني الداخلية حلماية اهلواء أم ال بد من دور فعال 

 اجلانح البيئي؟لالتفاقيات واملعاهدات الدولية يف متابعة 
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وتزداد صعوبة متابعة جانح البيئة اهلوائية ومن مث توفري احلماية اجلزائية الالزمة للهواء عندما 
نكون بصدد حتديد هذا اجلانح الذي قد ال يكون بالضرورة وعلى حسب احلال الغالب يف أنواع 

شخاص معنوية، ما يطرح اجلرائم األخرى شخصا طبيعيا، بل إن أغلب جاحني البيئة اهلوائية هم أ
 .مشاكل عدة يف متابعتهم جزائيا وحتديد أو أقلمة العقوبة مع طبيعة هذا اجلانح

وتطرح كذلك إشكالية إقرار احلماية اجلزائية للهواء من أشكال التلوث يف حتديد الضرر 
العتداء البيئي الذي جنم عن هذا االعتداء، خصوصا إذا علمنا أن هذا الضرر ال حيدث آنيا بعد ا

وإمنا قد يتأخر ظهوره لسنوات، ومن أهم ما مييزه هو صعوبة إصالحه، ما جيعل فكرة جرب الضرر 
 .بالتعويض عند استحالة التنفيذ املقررة يف النصوص املدنية تفقد حمتواها هنا

ال سيما إذا وعينا بأمهية اهلواء والذي يعد أهم عنصر يف  من هنا تربز أمهية هذه الدراسة 
نتيجة املخاطر كذلك تنا، هذا املكون الذي ال يستطيع اإلنسان أن يعيش إال حلظات بدونه، و حيا

كما أن هديف من خالل إجناز هذه الرسالة اليت أصبحت تتعرض هلا البيئة عموما واهلواء خصوصا، 
البيئي، هو العمل على توفري دراسة جزائية يف هذا اجملال لباحثني آخرين يسعون لالهتمام باجملال 

عسى ذلك أن يساهم يف احلد من اجلنوح البيئي ضد اهلواء، كل هذا شكل لدي دافعا إىل االهتمام 
احللول  حباملوضوع، حماوال التطرق ألهم املشاكل اليت تواجه محاة اهلواء جزائيا من التلوث واقرتا 

تاج إىل وجهة نظر قانونية املسامهة يف تفعيلها، هذه احلماية أصبحت حتاملناسبة لتفعيل هذه احلماية و 
 .تسمح  بتحسني الوضع البيئي عموما ومحاية اهلواء خصوصا

وعلى الرغم من صعوبة إمتام هذا العمل نتيجة نقص املراجع املتخصصة السيما يف جمال 
 القانون اجلزائي، وقلة الدراسات القانونية يف اجلزائر اليت تتناول القانون اجلنائي البيئي، وكذلك عدم

إلحاطة مبختلف جوانب هذه احلماية اجلزائية سأحاول ا توفر اجتهادات قضائية حول هذا املوضوع،
املقررة للحفاظ على اهلواء من التلوث والعمل على اقرتاح جمموعة من احللول لتلك الصعوبات اليت 

رة أخرى دراسة نقدية تارة وحتليلية تا تعرتضها، كما سأسعى إىل تناول هذا املوضوع من خالل
ومبقارنة بني التشريعات املختلفة والتشريع اجلزائري، وباالعتماد على املنهج الوصفي تارة أخرى، 
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وسنوضح فيه  ،حتديد مفهوم اهلواء حمل احلماية اجلزائيةسأتناول فيه  خمصصا هلذا الشأن بابا متهيديا
لوث اهلواء إىل جانب احلديث وكذلك حتديد مفهوم التلوث وت( الفصل األول)مفهوم اهلواء ومكوناته 

(.الفصل الثاين)عن بعض الطرق العلمية والتقنية واإلدارية واملالية اليت تستهدف مواجهة هذا التلوث

  

، وحندد فيه (الباب األول)مث سنتناول األحكام املوضوعية حلماية اهلواء جزائيا من التلوث  
ون هلذا التجرمي سواء على الصعيد الداخلي  جترمي تلويث اهلواء من خالل توضيح مدى تناول القان

كالدستور والتشريعات املختلفة واللوائح أو دوليا من خالل العدد الكبري من املعاهدات واالتفاقيات 
كما أن جرمية  ، (الفصل األول)اليت هتدف إىل محاية اهلواء من طرف الدول السيما يف اجملال اجلزائي 

جود النص اجلزائي السابق بل تستوجب حتديد اجلاحنـني املسؤولني عن تلويث اهلواء ال تكتمل مبجرد و 
تلويث اهلواء جزائيا، وال يتأتى ذلك إال من خالل توافر ركنني الزمني لقيام مسؤوليتهم اجلزائية ومها 
الركن املادي الذي يعطي جلرمية تلويث اهلواء وجودا فعليا والركن املعنوي الذي يتميز خبصوصية يف 

لنوع من اإلجرام، إال أن قيام ركين جرمية تلويث اهلواء ال يعد كافيا لوحده بل ال بد من حتديد هذا ا
الشخص املسؤول عن اجلرمية املرتكبة يف حق اهلواء إنه جانح البيئة اهلوائية والذي قد يكون شخصا 

 (.الفصل الثاين)طبيعيا أو معنويا

لن تكون فعالة من غري وجود جمموعة من ورغم هذا فإن محاية اهلواء جزائيا من التلوث 
هذه املتابعة تبتدئ  ،(الباب الثاين) القواعد اإلجرائية اليت هتدف إىل متابعة جاحني البيئة اهلوائية 

وصوال إىل املتابعة القضائية هلذا النوع من اإلجرام  ،(الفصل األول) بتحديد معايين جنوح البيئة اهلوائية
 .(الفصل الثاين)
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 :باب تمهيدي

 :الهواء محل الحماية الجزائية من التلوث
 

يعد اهلواء أساس احلياة وسر وجودها، بل إن املاء والذي مت مؤخرا اكتشاف تواجده يف بعض 
األجرام السماوية أصبح حيتل املرتبة الثانية بعده، ذلك أن هذا املكون البيئي الذي يتواجد على هذا 

واجده يف طبقات اجلو، فما هو هذا العنصر اهلام جدا للحياة الكوكب ختتلف مكوناته حبسب ت
وما هي ( الفصل األول)والذي ال ميكن االستغناء عنه؟ وما املقصود بتلوث هذا العنصر احليوي؟

 (الفصل الثاين)السبل العلمية واإلدارية املستحدثة ألجل احلفاظ عليه ومواجهة تلوثه؟

 

 

 

 

 
 

 



11 

 

 
 :الفصل األول

 :مناط الحماية الجزائيةماهية الهواء  
 

اهلواء هذا املكون العجيب ذو املفاهيم املتعددة واليت تتنوع حبسب تواجده يف منطقة أو 
تلك الغازات  هومكان حمدد، حىت وإن كان املفهوم الغالب يف أذهاننا عند استعمالنا للفظ اهلواء 

لداللة على معىن اهلواء احلقيقي أال اليت نتنفسها، لكن اهلل احلكيم سبحانه عز وجل ذكر هذا اللفظ ل
مهطعين مقنعي رؤوسهم ال يرتد إليهم طرفهم  "وهو الفراغ فقال أعز وأحكم من قال

  (1)."وأفئدتهم هواء

اإلنسان يستهلك منه كميات كبرية وإذا كنا بصدد احلديث عن اهلواء الذي نتنفسه فإن 
حوايل مخسة عشر إىل عشرين مرت مكعب من أي (2)جدا تقدر حبوايل أربعة عشر ألف لرت يوميا،

فإذا علمنا أن اإلنسان يتنفس اثنني وعشرين ألف مرة يف اليوم الواحد وهذا يف حالة (3)اهلواء،
ستهلكه منه يقدر حبوايل مخسة عشر نويرتفع هذا العدد عند القيام جبهد، فإن متوسط ما  السكون،

يف اليوم، وهذه الكمية تزيد عن كل ما يتناوله  ألف لرت كل يوم أي ما يعادل ستة عشر كيلوغرام
 ( 4).اإلنسان من غذاء وماء

                                                           
1
تيسري " ، ويفسر هذه اآلية الشيخ عبد الرمحان السعدي بأن أفئدة الكافرين فارغة من قلوهبم، انظر كتابه30سورة إبراهيم، اآلية رقم  - 

 . 370، صفحة7331الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، دار الغد اجلديد، مصر، طبعة سنة 
2
 - Pollution atmosphérique et aviation, AIDE Mémoire, Une synthèse de l’état des connaissances, 

Ministère de l'équipement, des transport, du logement, du tourisme et, de la mer français, Direction 

général de l’aviation civile, Paris, France, Page 05. 
3
 - Thierry GOGER, Un indicateur d’impact environnemental global des polluants atmosphériques 

émis par les transports,  Institut national des sciences appliquées de Lyion, France, Edition 2006, 

Page94. 
4
 .73املرجع السابق، صفحة  أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد،- 
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فاهلواء يعد أحد أهم مكونات البيئة، هذه األخرية ال تزال مل تعرف بصفة دقيقة على الرغم 
فال يوجد هلا حلد اليوم تعريف موحد، فنجدها تعرف التاسع عشر من بروز علم اإليكولوجيا يف القرن 

مكونات الوسط  ، أو هيجمموعة العناصر الطبيعية والعناصر اليت متارس فيها احلياة اإلنسانية تارة بأهنا
الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثرا ومتأثرا، أو أهنا اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل منه على 

، أو هي رنه من بىن البشاقر أمقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى وميارس فيه عالقاته مع 
جمموعة العوامل الطبيعية والكيميائية واحليوية والعوامل االجتماعية اليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر، 

بأهنا احمليط املادي الذي  ، وتعرف تارة أخرىحال أو مؤجل، على الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية
ت أقامها إلشباع آئنات حية، ومنشيعيش فيه اإلنسان مبا يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكا

 .كل شيء حييط باإلنسانبأهنا   4593لسنة  مل حول البيئة و استوكه ، وعرفها مؤمترحاجاته

وعلى غرار البيئة فإننا ال نكاد جند كذلك تعريفا موحدا للهواء، فهو يعرف يف الغالب 
خبصائص وميزات طبيعية حسب مكوناته الكيميائية بوصفه مركبا يتشكل من عدة غازات تتميز 
 .ونسب حمددة، وتتنوع هذه الغازات حسب اجملال الذي يوجد فيه هذا اهلواء

أما املشرع اجلزائري وعلى الرغم من إدراكه ملدى أمهية اهلواء وإدراجه محاية خاصة له على 
املستدامة، أساس أنه يشكل إحدى املقتضيات اليت تصبو إليها تشريعات محاية البيئة يف إطار التنمية 

فأورد محاية البيئة اجلوية، والوقاية من الضجيج، إىل جانب تنظيمه بصفة عامة للمنشآت املصنفة 
واليت تتحمل اجلانب األكرب من التلوث اهلوائي، إال أنه مل حيدد لنا باملقابل معىن اهلواء املقصود 

ى خالف املشرع املصري الذي وهذا علباحلماية اجلنائية هنا، وترك ذلك لرجال العلم من التخصص، 
عرفه بأنه خليط من الغازات املكونة له خبصائصه الطبيعية ونسبه املعروفة، فقد يكون ذلك اهلواء 

 (1).اخلارجي، أو هواء أماكن العمل، أو هواء األماكن العامة املغلقة وشبه املغلقة

ة يف بيئة العمل، وعليه نكون بصدد هواء العمل عندما نتحدث عن تلك الغازات املتواجد
ونقصد باهلواء اخلارجي تلك الغازات املتواجدة بالطبقة السفلى للغالف اجلوي، ونتحدث عن غاز 
                                                           

1
 .املتضمن إصدار قانون يف شأن البيئة 5993لسنة  33من القانون املصري رقم  37الفقرة  35ادة امل - 
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وجتدر املالحظة هنا أن األوزون كمكون للهواء عندما نكون بصدد طبقات عليا هلذا الغالف اجلوي، 
ومرت وهي جد قليلة مقارنة الطبقة الغازية اليت حتيط بكوكب األرض ال تتعدى حوايل مخسمائة كيل

 (1).بقطر األرض الذي يزيد عن ستة آالف وسبعمائة كيلومرت

وحديثنا عن محاية عن اهلواء يؤدي بنا إىل احلديث عن طبقات الغالف اجلوي،  وكذلك  
عن مكونات اهلواء يف كل طبقة منها، وهذا لتتضح لنا ماهية هذا املكون الشفاف وذلك من خالل 

، إىل جانب (املبحث األول)كوناته يف حالتها الطبيعية على مستوى الغالف اجلويالتعرف على م
 (.املبحث الثاين)احلديث عن أبرز ملوثات هذا املكون احليوي

 :        تنوع مكونات الهواء حسب طبقـات الغالف الجوي: المبحث األول

ملعرفة حقائقه  تطلب تشكل الغالف اجلوي حوايل أربعة مليارات سنة، وتوصل اإلنسان
املعقدة خالل أربعة قرون، حبيث يشكل محاية لكوكب األرض من التأثريات الفضائية كاإلشعاعات 

إىل جانب توفريه للظروف املناسبة للحياة، والغالف اجلوي أو ( النيازك)واألجسام الفضائية 
ياة على سطحها، واليت األمتوسفري، فهو عبارة عن طبقة غازية حتيط بالكرة األرضية وحتفظ أشكال احل

 (2).تنقسم بدورها إىل طبقات جوية عدة حرارية ومغناطيسية حتمل كل منها ميزة خاصة

فاألرض وعلى غرار جل كواكب اجملموعة الشمسية مغلفة بغازات عديدة، وهذا إذا استثنينا  
عتبار قدرته كوكب عطارد، ما جيعل من جو األرض جوا فريدا يف مكوناته، هذا إذا أخذنا بعني اال

على إحداث توازن جيعل احلياة ممكنة على كوكبنا، فاجلاذبية والضغط اجلوي وغازات اهلواء وخبار املاء  
 .كلها عوامل تؤثر يف هذا التوازن العجيب الذي أبدعه اهلل سبحانه عز وجل

الهتمام إن هذه األمور جمتمعة دفعت باإلنسان إىل إدراك أمهية اهلواء وهذا منذ األزل، هذا ا
برز كذلك يف عصرنا احلديث مما ساهم يف ظهور علوم مستقلة ختتص بدراسة الظواهر املرافقة هلذا 

                                                           
1
 - Thierry GOGER, O.P. Cité, page 92 

2
 .5575، صفحة 5992طبعة ربية، اجمللد الثاين، جامعة قطر، سعيد حممد احلفار، املوسوعة البيئية الع - 
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ويتشكل جو األرض من عدة طبقات وهي (1)،املكون كعلم املناخ وعلم الطقس ملراقبة الظواهر اجلوية
ازات تساهم يف عة غالرتوبوسفري والسرتاتوسفري واإلينوسفري، ويف كل طبقة يتشكل هواؤها من جممو 

، وذلك يف قدر معلوم حبيث يؤدي اختالل ذلك القدر إىل اضطراب يف التوازن احلفاظ على احلياة
 (2)،"إنا كل شيء خلقناه بقدر" :البيئي وهتديد وجود احلياة، فسبحان اهلل عز وجل إذ قال

 .   هاوسنخصص إليضاح مكونات كل طبقة من طبقات الغالف اجلوي مطلبا ملعرفة خصائص

 :طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير:المطلب األول

وبوسفري وطبقة السرتاتوسفري أبرز طبقات الغالف اجلوي وأكثرها رت تعد كل من طبقة ال
 . معرفة من قبل األفراد نظرا لكثرة احلديث عنهما ال سيما يف وسائل اإلعالم

 :طبقة التروبوسفير: الفرع األول

هي الطبقة األوىل املتامخة لليابسة ومتتد إىل ارتفاع من مثانية إىل اثين عشر كيلومرت يف دوائر 
العرض الوسطى أو العليا، ومن ستة عشر إىل سبعة عشر كيلومرت على مستوى الدوائر االستوائية، 

ذ تنخفض حبيث تنخفض درجة احلرارة مبعدل درجة لكل مئة ومخسني مرتا وهذا مبنحى إىل األعلى إ
فتصل ما بني ناقص مخسني درجة مئوية إىل ناقص ستني درجة مئوية، وتتميز هذه الطبقة كذلك 
بتنوع التغريات املناخية اليومية واختالف الظواهر اجلوية، فتتشكل فيها السحب وخمتلف ظواهر 

 . الطقس اليت نعرفها

 :انسا الغازات التاليةوأهم مكونات هذه الطبقة الغازية واليت يكون اهلواء فيها متج

 .  وأربعة ومثانني جزء من املائة ةالنيرتوجني وهذا بنسبة مثانية وسبعني باملائ -

                                                           
1
 .07، صفحة 7330التلوث، دار األمل، اجلزائر، طبعة فتحي دردار، البيئة يف مواجهة  - 

 .39سورة القمر، اآلية  - 2
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غاز األوكسجني بنسبة عشرون باملائة وأربعة وتسعني جزء من املائة، والذي تنتج منه  -
الضوئي بفعل أشعة النباتات حوايل ألف وثالمثائة مليون مليون طن سنويا ينبعث عن طريق الرتكيب 

 .الشمس، ويقدر العلماء صالحيته بـثالثة آالف ومثامنائة سنة

غاز ثاين أكسيد الكربون بنسبة ثالثة وثالثني جزء من املائة، والذي ينبعث منه حوايل  -
مخسة وتسعني باملائة من أصل غري بشري، ومخسة باملائة من مصدر بشري، ويقدر وزنه حبوايل مليون 

 .دخل النباتات يف حتويله إىل أكسجنيمليون طن تت

 .خبار املاء حوايل عشرون غرام يف كل كيلوغرام من اهلواء -

الغبار واجلسيمات الصلبة الدقيقة، هذه األخرية قد ال ترى بالعني اجملردة، ويتمثل دورها  -
 .يف أن جزيئات املاء تتشكل حوهلا لتتحول إىل قطرات مائية أو ثلوج

 .عن احرتاق الشهب والنيازك، ويقدر حبوايل ألفي طن يومياالرماد الناجم  -

 .أمالح خمتلفة ناةمة عن تبخر مياه احمليطات -

 . غازات ناةمة عن الرباكني -

 .حبوب اللقاح -

 .أحياء دقيقة جمهريه وفطريات حيملها اهلواء نتيجة خفتها-

وهي كثافة مرتفعة، لكن  ويبلغ وزن اهلواء سبعة كيلوغرامات يف البوصة املربعة الواحدة،
حكمة اهلل عز وجل خبلق اإلنسان وجعل جسمه يتشكل من سبعني باملائة من السوائل تؤدي إىل 
معادلة هذا الضغط الكبري فال حيس اإلنسان به عموما يف احلاالت العادية، كما أن اهلواء يف هذه 

توفري مناخ مالئم الطبقة يعمل كموصل للموجات اليت نسمعها أي الصوت، وكذلك يسمح ب
 .للظواهر الطبيعية اليت نعرفها
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 :طبقة الستراتوسفير:الفرع الثاني

تتميز عموما بدرجة حرارة ثابتة ويرجع سبب ذلك إىل تواجد غاز األوزون هبا إىل جانب 
خلوها من العواصف ما جيعلها منطقة صاحلة للطريان، ويقدر عموما ارتفاعها حبوايل مثانني كيلومرت 

 :وتتشكل هذه الطبقة من ثالثة أقسام هيونصف، 

وهو خايل من األكسجني، ويتميز بصفاء جيعل منه منطقة مثلى للمالحة :القسم األدنى -
اجلوية، ويبدأ هذا القسم من خط يعرف خبط الرتوبوسفري، كما يطلق على هذا القسم بالطبقة 

 .املستقرة

يتميز بارتفاع درجة احلرارة فيه إذ قد  :الميزوسفير أو طبقة األوزون: القسم األوسط-
تصل إىل مخسة  وتسعني درجة مئوية، وبطبيعة احلال فهي تتشكل من غاز األوزون وهو غاز سام 
عدمي اللون والرائحة، ينشأ من خالل احتاد ثالثة ذرات من األكسجني، ومتتد هذه الطبقة على علو 

 .من مخسة عشر إىل مخسة وعشرين كيلومرت

مهية هذه الطبقة يف كوهنا تشكل درعا واقيا من األشعة فوق البنفسجية اليت يبلغ وتربز أ
طول موجاهتا بني مائتني وثالمثائة وعشرين نانومرت واآلتية من الفضاء اخلارجي، هذه األشعة تعمل 
على حتويل ذرات األكسجني لتتحد مث تتحول إىل غاز األوزون، وعليه فإن هذه الطبقة تقوم 

 .كميات كبرية من هذه األشعة فتمنع وصوهلا إىل األرض فتحمي احلياة من خطرهابامتصاص  

يعرف بالطبقة املكهربة، وتعد أقل الطبقات اجلوية امتصاصا للموجات  :القسم األعلى-
 .الالسلكية

 :طبقتي اإلينوسفير واإلكزوسفير:المطلب الثاني

محاية كوكب األرض ومها  يتشكل الغالف اجلوي كذلك من طبقتني مهمتني تسامهان يف
 .طبقة اإلينوسفري وطبقة اإلكزوسفري
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 طبقة اإلينوسفير: الفرع األول

تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع تسعني كيلومرت إىل حدود ثالمثائة وستني كيلومرت، وتتميز بارتفاع 
 .درجة احلرارة فيها كلما ارتفعنا

واهليليوم، وتطلق هذه الغازات الكرتونات ومن أهم مكونات هواء هذه الطبقة اهليدروجني 
نتيجة تفاعلها مع أشعة الشمس مما جيعلها وسطا موصال للكهرباء،كما يذكر هنا أن هذه الطبقة يتم 

  (1).االستفادة منها يف جمال املواصالت الالسلكية

 :طبقة اإلكزوسفير:الفرع الثاني

لغالف اخلارجي للغالف اجلوي تقع على بعد أربعمائة كيلومرت عن سطح األرض وتشكل ا
الذي يفصله عن الفضاء اخلارجي، وتكون جزيئات اهلواء يف هذه الطبقة سريعة للغاية نظرا النعدام 

 .اجلاذبية تقريبا، وأهم الغازات املكونة هلا هو غاز اهليدروجني

ى كما ميكننا إضافة غالف آخر ال يتشكل من اهلواء أو غازات، لكنه يؤدي دورا هاما عل
األرض، إنه الغالف املغناطيسي والذي ينشأ بفعل دوران الكوكب حول نفسه، وبفعل الكتل 

 .املنصهرة داخل باطن األرض واليت تتشكل أساسا من احلديد

 :مشكالت العصر الحديث تلوث الهواء أبرز :المبحث الثاني

فلهذا عند احلديث عن يعد اهلواء مكونا ال يؤمن باحلدود وال يعرتف بالفوارق بني الدول، 
هذا املكون املهم حلياتنا، فإننا ال نكاد نذكره إال وذكرنا معه مفهوما آخر يالزمه أال وهو التلوث 
اهلوائي، وأصبحنا نتحدث بشكل شبه يومي عن تزايد ملوثات اهلواء وعن اختناق مدن بأكملها يف 

ثر أنواع التلوث شيوعا وأبرزها سحب من أدخنة السيارات واملصانع، بل إن هذا التلوث أضحى أك
وما  من حيث االنتشار واخلطورة، فما هو هذا التلوث اهلوائي الذي أصبح هاجسا نسمع عنه يوميا؟

 هي أبرز ملوثات اهلواء؟
                                                           

 .00فتحي دردار، املرجع السابق، صفحة  -  1
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 :مفهوم تلوث الهواء: المطلب األول

 إن كلمة التلوث تعين لغة الدنس والفساد، والكلمة مشتقة من فعل لوث، واللوث هو البيئة
 .الضعيفة واملختلطة

ويعد تلوث اهلواء ذلك التلوث الغامض أحد أخطر التهديدات على البيئة عموما وصحة 
إال أنه وعلى الرغم من خطورته فإن تعريفه ليس باألمر السهل بل قد يبدو (1)اإلنسان خصوصا،

تعريف عام للتلوث ومع صعوبة تعريفه فإنه وجدت بعض احملاوالت لوضع (2)للبعض باألمر املستحيل،
 .وتلوث اهلواء خصوصا

أو  وصفها ة يغري وجود أي مادة أو طاقة يف الطبيع بأنهعموما ف التلوث يعر مكن تيف
و صحته أ منهأبالكائنات احلية أو اإلنسان يف والذي من شأنه أن يضر و مكاهنا أو زماهنا، أ كميتها

 نهار بإضافة مواد أو طاقة إىل البيئة، ترتتب عقيام اإلنسان مباشرة أو بطريق غري مباش ، فهوأو راحته
تعرض صحة اإلنسان للخطر، أو متس باملوارد البيولوجية أو األنظمة البيئية على  أنميكن  آثارا ضارة 

 . حنو يؤدى إىل التأثري على أوجه االستخدام املشروع للبيئة

سان من خالل حدوث ويعرف كذلك بأنه جمموعة التغريات غري املرغوبة اليت حتيط باإلن
تأثريات مباشرة أو غري مباشرة من شأهنا التغيري يف املكونات الطبيعية، الكيمائية والبيولوجية للبيئة مما 

حبيث ينتج هذا التأثري بفعل األنشطة اإلنسانية يف تكوين أو يف (3)يؤثر على اإلنسان ونوعية احلياة،
ألنشطة اليت كان من املستطاع القيام هبا يف احلالة حالة الوسط على حنو خيل ببعض االستعالمات أو ا

                                                           
1
 - Soraya CHAIB, Les instruments juridiques de lutte contre la pollution d’origine industrielle en droit 

algérien, Université de Sidi Bel abbés, Algérie, 1999, Page 36. 

السعودية، مطابع جامعة امللك سعود،  -قية دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية واالتفا -، قانون محاية البيئةالكرمي سالمةد بأمحد ع - 2
 .82 صفحة ،5992 ةطبع

 .39، صفحة 5982معوض عبد التواب، جرائم التلوث من الناحية القانونية والفنية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، طبعة  -  3
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الطبيعية لذلك الوسط، فهو أي تغري يف البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر إىل الضرر 
 (1).بالكائنات احلية أو املباين أو املخلوقات الطبيعية، ويؤثر على ممارسة اإلنسان حلياته الطبيعية

ة األوروبية بأنه قيام اإلنسان مباشرة أو بطريق غري مباشر وعرفته منظمة التعاون والتنمي 
بإضافة مواد أو طاقة إىل البيئة بصورة يرتتب عليها آثار ضارة ميكن أن تعرض اإلنسان للخطر أو 
متس باملواد البيولوجية أو األنظمة البيئية على حنو يؤدي إىل التأثري على أوجه االستخدام املشروع 

  (2).للبيئة

كل تغيري كمي أو كيفي يف مكونات البيئة احلية وغري احلية ال تقدر "كذلك بأنه   ويعرف
األنظمة البيئية على استيعابه دون أن خيتل توازهنا وال تستطيع الدورات الطبيعية لألنظمة البيئية أن 

 (3)".تستوعبه وجتريه يف سالسل حتوالهتا

عا من أنواع فشل السوق، وذلك أما تعريف التلوث بالنسبة لالقتصاديني فهو يعد نو 
باالستخدام املفرط للموارد يف إطار امللكية اجلماعية أو حىت عند عدم وجود امللكية، وتسمى كل 
أنواع التلوث يف االقتصاد باآلثار اخلارجية واليت هي آثار سلبية أو إجيابية ألنشطة وحدة أو وحدات 

 (4) .أو اجتماعية أخرى اقتصادية معينة على حساب رفاهية وحدات اقتصادية

وجد به مادة غريبة، أو تلهواء حينما لتلوث بأنه يوجد  4510يف سنة جملس أوروبا أقر و 
 .ثار ضارة أو إيذاء أو تضررآن يؤدى إىل أ ميكن على النحو الذي هيوجد خلل كبري يف نسبة مكونات

اليت تؤدي النشاطات اإلنسانية ينتج عن تزايد لتلوث فينب أن اكهومل للبيئة و ستأما مؤمتر 
املواد أو تلك الطاقة  وعندما تصبح تلكبطريقة حتمية إىل إضافة مواد ومصادر للطاقة إىل البيئة، 

                                                           

عبد الرمحان بن سعد الذياب، دور األنظمة واللوائح البيئية يف اململكة العربية السعودية يف احلد من التلوث البيئي، جامعة نايف  -  1
 .55، صفحة 7338للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 

 .37، صفحة 5992صر، طبعة ، ماإلسكندريةأمحد حممود اجلمل، محاية البيئة البحرية من التلوث، منشأة املعارف، _   2
 .12، صفحة 7338، مصر، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة املسؤولية اجلنائية عن التلوث البيئي،، حممد حسن الكندري_   3
العريب للتخطيط، املعهد ، بني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربية: تكاليف التدهور البيئي وشحة املوارد الطبيعية، جناة النيش_   4

 .33، صفحة 5999 ،الكويت
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ننا إف سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة، للضرر تعريض صحة اإلنسان ورفاهيته ومواردهسببا يف 
 .نكون بصدد تلوث

خرباء منظمة الصحة العاملية بأنه احلالة اليت يكون فيها اجلو أما التلوث اهلوائي فلقد عرفه 
إال أننا غالبا ما نقصد (1)خارج أماكن العمل حمتويا مواد برتكيزات ضارة باإلنسان أو مبكونات بيئية،

بتلوث اهلواء تلوث الطبقة السفلى للغالف اجلوي أي الرتوبوسفري، يف املنطقة املمتدة من سطح 
إىل مثانية أو مخسة عشر كيلومرت، لكن هذا ال مينع من أن ميس التلوث طبقات األرض أو البحر 

أخرى كما هو الشأن بالنسبة لطبقة األوزون، ذلك أن هذا الغاز ميثل تركيبة اهلواء على مستوى تلك 
 .الطبقة

ويعرف تلوث اهلواء كذلك بأنه تغيري حيدث بفعل التأثري املباشر وغري املباشر لألنشطة 
سانية يف تكوين الوسط على حنو خيل ببعض االستعماالت أو األنشطة اليت كان من املستطاع اإلن

القيام هبا يف احلالة الطبيعية لذلك الوسط، وهذا بإدخال اإلنسان مباشرة أو بطرق غري مباشرة ملواد أو 
يضر باملوارد لطاقة يف البيئة والذي يستتبع نتائج ضارة على حنو يعرض الصحة اإلنسانية للخطر، و 

 .احليوية والنظم البيئية، وينال من قيم التمتع بالبيئة أو يعوق االستخدامات األخرى املشروعة للوسط

اليت تؤدي إىل إضافة مواد أو و  املختلفةالنشاطات اإلنسانية فهذا التغيري الذي ينشأ بفعل  
اة اإلنسان أو صحته أو ض حييتعر  علىيث تعمل هذه الطاقة أو املواد حب ،ةئطاقة جديدة للبي

أو على توازن اجلو بزيادة أو نقصان يف املواد املكونة له برتكيزاهتا  معايشه أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة
  (2).الطبيعية يطلق عليه بالتلوث اهلوائي

هذا التلوث ما هو أصال إال لتدخل اإلنسان وتعمده إحداث التغيري يف توازن البيئة وذلك 
لوثات واملخلفات الضارة اليت يتخلص منها فيها، ويظهر هذا التغيري جليا من خالل عن طريق امل

                                                           

 .70أمحد عبد الوهاب، املرجع السابق، صفحة  - 1
 .11صفحة دار امليسرة، األردن،  ،5992الداء والدواء، طبعة  ةالعطيات، البيئرج فأمحد  - 2
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اضطراب أو خلل يف التوازن البيئي مم ينعكس سلبا عل البشر وصحتهم وكذلك على مكونات 
 .اهلواء وعناصره

ومل خيتلف املشرع اجلزائري يف تعريفه للتلوث اجلوي أو اهلوائي عن التعريفات السابقة له، 
حيث عرفه بأنه إدخال مادة يف اهلواء أو اجلو تسبب انبعاث غازات أو أخبرة أو أدخنة أو جزيئات 

أما املشرع املصري فعرفه (1)سائلة أو صلبة من شأهنا التسبب يف أضرار وأخطار على اإلطار املعيشي،
ان والبيئة بأنه كل تغيري يف خصائص ومواصفات اهلواء الطبيعي يرتتب عليه خطر على صحة اإلنس

 ( 2).سواء كان هذا التلوث ناجتا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساين مبا يف ذلك الضوضاء

وال بد إذن ألجل حديثنا عن احلماية القانونية من التلوث اهلوائي أن يكون هذا األخري ذا 
 تعد مصدر بشري، فنخرج بذلك تلك امللوثات الناةمة عن نشاطات الطبيعة كالرباكني مثال واليت

موضوعا لعلوم أخرى، والعربة من حصر هذه احلماية يف أنشطة اإلنسان هو العمل على حتديد 
املسؤوليات إلقرار املتابعات الالزمة حبق املتسببني يف التلوث، واملعيار املتبع يف حتديد ذلك هو مدى 

بالنسبة للنشاطات اليت الضرر الذي حلق باهلواء، إال أنه من املستحسن تدخل احلماية القانونية حىت 
 .مل يعرف مدى إضرارها به

وجند املشرع اجلزائري قد أدرك هذا من خالل إدراجه ملبدأ احليطة والذي جيب مبقتضاه أال  
يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية 

      (3).ضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولةواملتناسبة للوقاية من خطر األ

وأيا كان تعريف تلوث اهلواء فال بد من إحداث هذا األخري لتغريات على البيئة عموما 
والبيئة  اهلوائية خصوصا، وال بد أن يكون مصدره اإلنسان، كما ال جيب أن يقتصر تعريف تلوث 

 تعريف  د ضرر بيئي من شأنه التأثري على صحة اإلنسان، بل ال بد أن يكونحتقق وجو  علىاهلواء 

                                                           

 .إطار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة يف  59/32/7330املؤرخ يف 30/53من القانون  53الفقرة  33املادة  - 1
 .من قانون شأن البيئة املصري 53فقرة  35املادة  - 2
 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 30/53من القانون  38الفقرة  30املادة  -  3
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شكال وصور جديدة من التلوث قد أن يسمح مستقبال باستيعاب أحبيث ميكن  التلوث مرنا وعاما،
 .ولو مل تسبب لإلنسان ضررا مباشرا لتطور العلمي والتقين اهلائل واملستمرا يكشف عنها

 :أنواع ملوثات الهواء وآثارها: الثاني  المطلب

تتعدد طرق حدوث التلوث وذلك حسب تنوع املصادر املسببة له، فقد يكون هذا التلوث 
ناةما عن عوادم السيارات أو خملفات املصانع أو من النفايات املنزلية، وباملقابل ختتلف درجة التلوث 

 .لوثات يف اهلواءحسب قدرة احمليط على استيعاهبا ومدى توزع هذه امل

احتواء اهلواء على هذه امللوثات بكميات تؤثر على صحة احمليط الذي نعيش فيه يدفعنا و 
 .إىل تقسيم هذه امللوثات لعدة أقسام، إىل جانب احلديث عن أبرز آثارها على اإلنسان واحمليط

 :أنواع ملوثات الهواء :الفرع األول

ينات القرن املاضي ليتحول من مشكلة حملية إىل إن التلوث مل يكن حمل اهتمام إال يف ست
ظاهرة عاملية تستوجب تظافر اجلهود ألجل مواجهتها، فقد قدرت نسبة أكسيد الكربيت املنبعثة يف 
اهلواء بنحو تسعة ومثانني مليون طن، وكميات أكسيد الكربون بنحو مئة وأربعة وتسعني مليون طن، 

  (1).ليون طنواهليدروكربونات بنحو ثالثة ومخسني م

ملوثات اهلواء تقسم حسب مصدرها إىل ملوثات أولية وهي تلك امللوثات اليت وهبذا فإن 
تنجم عن ملوث ال يؤدي إىل حتول اهلواء، وملوثات ثانوية تتحول بفعل تفاعالت الطبيعة إىل 

 .مركبات أخرى تؤثر على البيئة

وتقسم كذلك ملوثات اهلواء حبسب طبيعتها إىل ملوثات غازية حيث يكون التلوث فيها 
ناةما عن مواد غازية كيميائية كأكسيد الكربون، وكذلك من امللوثات الغازية جند انبعاث الروائح 

تأذي الكريهة نتيجة إلقاء املخلفات وحتلل املواد املكونة هلا، مما يؤدي إىل أضرار صحية ناهيك عن ال
هبذه املواد، هذه الروائح الكريهة ليس شرطا أن تكون سامة لكنها تشكل يف الغالب أداة حتذير 
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أو قد تكون  ملوثات سائلة أو صلبة تنجم عن التلوث جبسيمات (1)وإنذار حبصول تلوث هوائي،
كيميائية،   ذات أقطار كبرية أو دقيقة كغيوم من األدخنة أو الضباب بفعل اجلزيئات الناةمة عن مواد

والتلوث الناجم عن استنشاق الرصاص الذي يعرف بسميته منذ قرون، هذا األخري ينتمي لفئة 
املعادن الثقيلة ويتميز كذلك بعدم قابليته للتحلل طبيعيا، كما أنه ينتقل يف داخل جسم اإلنسان عرب 

 . الدم ليتجمع يف الدماغ والكلى والعظام

ت من حيث تركيبتها واليت تتنوع ما بني ملوثات عضوية وميكننا كذلك تقسيم هذه امللوثا
حتوي كقاعدة عامة على الكربون واهليدروجني ومن أمثلتها امليثان واملبيدات، وأخرى غري عضوية ال 
حتتوي على اهليدروجني رغم أهنا قد حتتوي على الكربون يف أبسط صوره كأول أكسيد الكربون، 

كسيد الكربيت وثاين أكسيد النرتوجني واألمونيا والكلوريد ومركبات ال حتتوي على الكربون كأ
 .والفلوريد

ناةمة عن النيازك  إىل ملوثات طبيعية حدوثها وتقسم ملوثات اهلواء من حيث سبب
والرباكني والظروف الطبيعية ونشاط الكائنات احلية يف البحار واحمليطات، وقد تفوق نسب هذه 
امللوثات ما ينتجه اإلنسان من ملوثات إال أن توزعها يف العامل جيعل الطبيعة قادرة على استيعاهبا، 

ملوثات بشرية يم والفطريات، وأخرى إضافة إىل تلوث اهلواء حببوب اللقاح وحراشيف احلشرات واجلراث
واليت تتسبب فيها النشاطات املختلفة للبشر سواء يف مرحلة الصناعة واإلنتاج أو الزراعة أو 
االستهالك، وسواء كانت على شكل غاز أو يف صور جسيمات دقيقة، وتشكل الغازات امللوثة 

قيقة غيوما حبيث ختتلف حسب تسعني باملائة من نسب تلوث اهلواء، بينما تشكل اجلسيمات الد
 .الشكل والكثافة واحملتوى
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 :أبرز أمثلة التلوث الهوائي ذو المصدر البشري: الفرع الثاني

تتنوع امللوثات ذات املصدر البشري من ملوثات مشعة وأخرى صناعية وكيميائية إضافة إىل  
تعملة كالسيارات والطائرات أن أكرب نسب التلوث اهلوائي ترجع باخلصوص لوسائل النقل احلديثة املس

 .إضافة إىل بروز نوع جديد من التلوث وهو التلوث الضوضائي، والذي مل يكن معروفا من قبل

 : لتلوث اإلشعاعيا: أوال 

فتح اكتشاف اإلشعاع آفاقا علمية واسعة يف نواح عديدة ومفيدة حلياة اإلنسان، وعلى 
املظهر السليب الستعمال اإلشعاع، إال أنه ويف  الرغم من أن الفكرة السائدة لكثري من الناس هو

احلقيقة توجد عدة منافع الستخدام املواد املشعة كاستخدامه يف الطب والتصوير العالجي 
والتشخيص والعالج اإلشعاعي وصناعة وسائل االتصاالت وإنتاج الطاقة ويف البحوث العلمية ورصد 

   (1).التلوث ويف الدراسات التارخيية واآلثار

ويعرف اإلشعاع النووي بأنه ظاهرة فيزيائية حتدث يف الذرات غري مستقرة العناصر، فتفقد 
النواة الذرية بعض جسيماهتا وتتحول ذرة العنصر إىل عنصر آخر وإىل نظري آخر من العنصر ذاته، 
هذا اإلشعاع هو طاقة متحركة يف صورة موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات تتحرك بسرعة عالية 

ا، حبيث تكون هلا القدرة على تغيري احلالة الطبيعية لذرات اجلسم فتحوهلا إىل ذرات مشحونة جد
بشحنة كهربائية أي تؤينها، والزيادة يف معدل النشاط اإلشعاعي عن احلد املسموح به علميا يؤثر 

   (2).على عناصر الطبيعة من ماء وهواء وتربة ويضر حبياة اإلنسان

ن هبذه املواد املشعة سواء كانت كهرومغناطيسية كأشعة جاما أو أشعة إال أن اتصال اإلنسا
إكس واليت تتميز بقدرة عالية على اخرتاق جسم اإلنسان والكثري من املواد وهذا ملسافات بعيدة، أو 
األشعة ذات الطبيعة اجلسمية كأشعة ألفا وبيتا واليت على خالف األشعة السابقة فهي تتميز بقدرة 
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رتاق املواد، تعد ضارة بصحة اإلنسان وتسبب له أمراضا عدة إذا مت التعرض هلا بنسبة  أقل على اخ
كبرية، واحلد األقصى من اإلشعاع الذي ميكن أن يسمح بتعرض الشخص له دون خطر هو مخسة 

 . وحدات رمي

إن تلوث اهلواء باملواد املشعة يعد من أخطر صور التلوث اهلوائي، إذ أن تساقط اجلزيئات 
شعة يتسبب يف تلوث املناطق اجملاورة ملصدر التلوث، وقد تنقل الرياح هذه اجلزيئات ملسافات بعيدة امل

 .فتلوث اهلواء وعناصر البيئة لعدة دول ولو مل تكن هذه األخرية جماورة للدولة اليت نشأ فيها التلوث

يوجد حوايل كما أن الفضاء اخلارجي مل يسلم هو كذلك من هذا النوع من التلوث إذ أنه 
طنني من املواد املشعة اليت حتملها األقمار الصناعية تسبح يف احمليط اخلارجي لألرض على ارتفاعات 
منخفضة تقدر حبوايل مائتني وستني كيلومرت، وعندما يتعطل أحد األقمار فإنه يسقط على األرض 

  (1).وال يعرف مكان سقوطه إال قبل مائة وعشرين دقيقة من ذلك

مصادر التلوث اإلشعاعي كذلك وسائل التكنلوجيا احلديثة كأجهزة التلفزيون واليت ومن بني 
تنتج حوايل واحد ميلي رونتجن يف الساعة من اإلشعاعات على سطح الشاشة جلهاز يعمل خبمسة 
عشر كيلوفولت، وتزداد نسبة اإلشعاع بازدياد فولتيته، لذا يفضل استعمال حواجز للوقاية من ذلك  

  (2).زجاج والبالستيككألواح ال

ويعد التلوث باملواد اإلشعاعية غري املؤينة أحد أبرز أنواع التلوث اليت يقل احلديث عنها 
حاليا، ويأيت يف طليعة مصادر هذا النوع من التلوث اهلاتف احملمول والذي ميثل إحدى مظاهر تطور 

 .اجملتمعات
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املشعة باستثناء أهنا ال متتلك طاقة كافية  واملواد املشعة غري املؤينة متتلك ةميع صفات املواد
لتغري من مكونات املادة أو التأثري على الكائن احلي، من هذه املواد جند اجملال الكهربائي 

 .واملغناطييسي واإلشعاع احلراري واإلشعاعات فوق البنفسجية

يولد آثارا ولقد أثبتت التجارب أن التعرض لكميات كبرية من هذه اإلشعاعات غري املؤينة، 
حرارية، فهذه املواد عندما ميتصها اجلسم تتحول إىل حرارة، ولو ارتفعت حرارة اجلسم بواحد أو اثنني 

 (1).درجة مئوية، فإن أعراض ذلك التعرض تصبح مشاهبة ألعراض احلمى

 :لتلوث الناجم عن عوادم السياراتا: ثانيا

تعد السيارات مسؤولة عن ستني باملائة من تلوث اهلواء، بينما ال يشكل التلوث الناتج عن  
فهي تتسبب يف انبعاث  (2)الصناعات اخلفيفة والثقيلة سوى عشرون باملائة من النسبة العامة للتلوث،

غريه من غاز ثاين أكسيد الكربون والرصاص وأكسيد النيرتوجني، إضافة إىل ثالث أكسيد الكربيت و 
مركبات الكربيت، وقد تتفاعل األكاسيد النرتوجينية لعوادم السيارات لتشكل الحقا غاز األوزون 

 .السام

ففي دراسة أجريت مبدينة لوس أوجنلوس بالواليات املتحدة تبني وجود ثالثة ماليني ونصف 
حوايل ألف ومثامنائة  املليون سيارة تستهلك قرابة واحد وعشرون ألف طن من الوقود يوميا، ينتج عنها

طن من املواد الكربو هيدروجينية غري تامة االحرتاق وحوايل مخسمائة طن يوميا من أكاسيد اآلزوت، 
  (3).باإلضافة إىل تسعة آالف طن من أول أكسيد الكاربون اخلانق

وتعد السيارات املتسبب الرئيسي فيما يعرف بالضباب الدخاين الذي يسبب االختناق يف  
ن األحيان، ولقد ساد اعتقاد يف السابق أن املصانع احمليطة باملدن هي املتسبب احلقيقي هلذه كثري م
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الظاهرة، لكن هذا االعتقاد زال بعدما متت مالحظة هذه الظاهرة باملدن الصغرية اليت ال تعرف 
أن مرجع  نشاطا صناعيا ومنها مثال مدينة لوس أجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية، ونبه هذا إىل

هذا الضباب يعود أصال الحرتاق الوقود يف حمركات السيارات، وتعد عاصمة املكسيك أكثر املدن 
 .تأثرا هبذا التلوث

كما تتسبب السيارات يف انطالق كميات كبرية من الرصاص الذي يضاف للوقود لتحسني  
ا تضاف مواد كيميائية كفاءة احملركات، لكن ترسبه باحملركات يؤدي إىل تلفها مع مرور الوقت لذ

تسمح بتطايره وخروجه من عادم السيارات، وهبذا نكون قد أوقفنا ترسب الرصاص يف احملركات 
 (1).وتركناه ليرتسب يف صدور املواطنني

 :التلوث الناجم عن المصانع  : ثالثا

خلص تنتج املصانع إىل جانب خمتلف املواد اليت حنتاجها كميات معتربة من امللوثات اليت يت 
من جزء هام منها يف اهلواء، منها مصانع اإلمسنت واليت تنبعث من مداخنها عدة غازات كأكسيد 
الكربون وثاين أكسيد الكربيت وثاين أكسيد النرتوجني وبعض األلديهيدات واهليدروكاربونات 

نع واألتربة، أما مصانع الرصاص والزنك فتنتج أكاسيد الكربيت والفلوريدات والكاديوم، ومصا
الكيماويات كمصانع األمونيا ومن ملوثاهتا أكسيد الكربون واألمونيا، وهناك مصانع املبيدات اليت 
تنتج حوايل مليون طن سنويا يتم حقنها يف اجلو حبيث ترتاكم الحقا يف الرتبة وتبقى فيها ملدة تصل 

 .إىل عشرين سنة

بت خالل القرنني املاضيني يف إن هذه امللوثات الناةمة عن األنشطة املختلفة للمصانع تسب
 :عدة كوارث، ومن أبرز هذه الكوارث اليت نشأت عن النشاط املكثف للصناعات نذكر ما يلي

، هذا الوادي تكثر على 4528تغطية الضباب الدخاين لوادي موس ببلجيكا سنة  -
ضفافه مصانع السباكة والصلب وإنتاج الغاز وصناعة محض الكربيت، حيث شكا آالف الناس من 
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ضيق التنفس يف اليوم الثالث من تعرضهم لذلك الضباب ويف اليوم الرابع بلغت الوفيات حوايل اثنني 
 .وستني شخصا

، 4510مريكية يف سنة غطت كذلك سحب من الضباب الدخاين مدينة دونروا األ -
حيث يتواجد هبذه املدينة جممع للفحم ومصانع صغرية للصلب ومحض الكربيت، واشتكى الناس من 
ضيق التنفس والسعال والتهاب احللق والغثيان والصداع وبلغ عدد الوفيات عشرون شخص وأصيب 

 .نصف السكان بأعراض مرضية خمتلفة

واليت حييط  4598لدة بوزاريكا باملكسيك سنة أدى تسرب غازكربيتيت اهليدروجني يف ب -
هبا حقل للغاز الطبيعي إىل إصابة سكان املدينة بتهيج حاد يف بطانة اجلهاز التنفسي وتلف يف 

 .اجلهاز العصيب كما تسببت الكارثة يف وفاة اثنني وعشرين شخصا

دخان ضبايب غطى مدينة نيويورك األمريكية يف وفاة حوايل ثالمثائة شخص يف  تسبب -
 .حيث استمر بقاء هذا الدخان ملدة مخسة عشر يوما 4512سنة 

، حيث 4501حدوث أسوأ كارثة تلوث هوائي يف التاريخ احلديث ببهوبال اهلندية سنة  -
ية وغطى مساحة أربعني كيلومرت تسرب غاز ميثيل إيسو سيانيد من جممع شركة للمبيدات احلشر 

مربع، وأدى احلادث لوفاة ثالثة آالف ومخسمائة شخص وإصابة عشرون ألف بالتسمم ونزوح مائة 
 .ومخسني ألف شخص

أما على الصعيد الوطين فالصناعة يف اجلزائر عرفت تطورا كميا ونوعيا منذ االستقالل إال أن 
لبيئي، وهذا سواء يف التكنولوجيا اليت ال تضمن التقليل هذا التطور مت يف ظروف غيب فيها االعتبار ا

من التلوث، وكذلك نتيجة غياب دراسات تأثري هذه املشاريع على البيئة عند إقامتها، هذا ما سبب 
 (1) .يف أضرار كربى على البيئة وعلى صحة اإلنسان
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 من مصنع الزنك هناك لوث اهلواء مبنطقة الغزوات غرب اجلزائر نتيجة امللوثات املنبعثةوجند ت

، وتلوث ى السرطانملرضكبرية أبرز األمثلة عن هذا التلوث ببالدنا حيث حتصي هذه املنطقة نسبة  (1)
مدينة عنابة بفعل النشاط الصناعي هناك يعد مثاال آخر على أن التلوث اهلوائي ليس حكرا على 

العالية حوايل سبعة عشر طن من غاز الدول األكثر تصنيعا، فمركب احلجار هبذه املدينة تقذف أفرانه 
مما جعل رئيس ةمعية محاية البيئة لوالية عنابة يؤكد يف تدخل له أمام اجمللس الوالئي (2)الكربون سنويا،

لنفس الوالية أن تضرر مواطين عنابة من آثار التلوث الصناعي قد أدى بصفة غري مباشرة لوفاة مائتني 
حوايل سبعة وعشرين ألف وثالمثائة نوبة ربو، إضافة خلسارة مادية وستة وأربعني شخص، ومت تسجيل 

 (3) .ناةمة عن العطل املرضية واليت تقدر حبوايل مليونني وتسعمائة ألف يوم عمل مقلص

وتعد امللوثات الكيميائية أبرز أنواع التلوث الصادر عن املصانع، هذه األخرية تنجم عن 
ئية حلد اإلخالل بعناصر البيئة، من خالل تسريب أو تفريغ أو اإلفراط يف استعمال املواد الكيميا

انبعاث هذه املواد بصورهتا الصلبة أو السائلة أو الغازية، سواء مت ذلك بصورة عمدية أو عن طريق 
 .فتؤثر كذلك على اهلواء (4)اخلطأ، مما يؤثر على صحة اإلنسان واإلضرار بالكائنات احلية،

 :الطائراتلتلوث الناجم عن  ا: رابعا

أدى ارتفاع عدد الطائرات اليت جتوب اجملال اجلوي إىل تلوث طبقة الرتوبوسفري  
واالسرتاتوسفري، وتبث الطائرات حوايل ستة عشرة كيلوغرام لكل ألف غالون من الوقود من أكاسيد 

مثانية النرتوجني، وحوايل سبعة وعشرين كيلوغرام لكل ألف غالون من الوقود من احلبيبات الصلبة، و 
وتقدر على سبيل املثال نسبة استهالك (5)وعشرين كيلوغرام لنفس كمية الوقود من أكسيد الكربون،

                                                           
1 - Tlemcen, Pollution de l’atmosphère à GHAZAOUET, Alzinc recrache du (SO2), Journal La voie 

de l’ORANIE, N°1082 du lundi 16/06/2003, Algérie, Page. 02. 

، صفحة 7330وعلي ةمال، املسؤولية املدنية الناةمة عن أضرار التلوث الصناعي يف القانون املدين اجلزائري، جامعة تلمسان، اجلزائر،  - 2
30. 
، مكتبة 7338سقاش ساسي، احلق يف بيئة سليمة وموقف املشرع والقاضي اجلزائريني منه، جملة اإلحتاد، السنة األوىل، العدد األول،  - 3
 .730اد للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، صفحة الرش
 .82علي سعيدان، املرجع السابق، صفحة  - 4
 .33و07أمحد عبد الوهاب، املرجع السابق، صفحة - 5
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طائرة قتالية للوقود خالل ساعة حتليق حبوايل ثالثة آالف وأربعمائة لرت ما يعادل ما تستهلكه سيارة 
 (1).خالل سنة

الكربون حبوايل اثنني من املئة وهذا وتقدر نسبة تلويث الطائرات للهواء ال سيما غاز أوكسيد 
 (2).حسب تقدير اخلرباء

 :التلوث الضوضائي مفهوم جديد لتلوث الهواء: خامسا

يعد الضجيج ظاهرة يومية يف حياتنا فهو يؤدي عدة وظائف كاإلعالم، ويظهر اإلرث  
 أن العصر بل إن الصمت قد يعد عامال مزعجا أحيانا أخرى، إال، احلضاري ملنطقة ما وتقاليدها

احلديث أصبح من أهم ميزاته الضوضاء، هذه األخرية تنتج عن وسائل النقل والصناعة بصفة مل تكن 
موجودة من قبل، وشكلت كذلك امليزة الغالبة على وصف أي شخص للمدينة، وهبذا أضحت 

قد الضوضاء مصدر قلق وإزعاج جسدي ونفسي مما استوجب مع ازديادها العمل على احلد منها، فل
بني سرب لآلراء أجري يف فرنسا أن الضجيج يشكل أحد أبرز العوامل اليت تساهم يف تدهور نوعية 

 (3).احلياة بفرنسا

وتعرف الضوضاء بأهنا خليط متنافر من االهتزازات الصوتية الشاذة اليت تنتشر يف اجلو  
سواء أكانت متقطعة أو مستمرة واليت تقتحم طبلة األذن فتسبب للشخص مضاعفات صحية 

وال تقوم الضوضاء بتغيري مكونات اهلواء، إال أن كون اهلواء أحد أبرز نواقل الصوت فإنه  (4)ونفسية،
  (5).إىل اضطراب يف مكوناته وتكون من نتائج ذلك التأثري على صحة اإلنسانتؤدي 

                                                           

 .72، الرياض، السعودية، صفحة 5998إبراهيم بن سليمان االحيدب، أمن ومحاية البيئة، جامعة نايف للعلوم األمنية،  - 1
2 - Pollution atmosphérique et aviation, O.P. Cité, Page29 

3 - Dominique GUIHAL,  Droit répressif de l’environnement, 2
ème

édition 2000, Economica, France, 

Page 009. 

والتوزيع، القاهرة، مصر، طبعة حممد أمحد عبد اهلادي، الضوضاء التلوث الفيزيقي والنفسي وأثره على الطفل، استرياك للطباعة والنشر  - 4
 .57، صفحة 7330

5 - Tiphaine RICH, Les Nouveaux Instruments Juridiques De Prévention Du Bruit  Dans 

l’environnement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, 2007, Page 4. 
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وتقاس شدة الصوت أو حدته بوحدة الديسبل وهي مقياس للطاقة امليكانيكية الالزمة 
إلحداث احلركة التذبذبية للصوت، وتستطيع أذن إنسان عادي حتمل شدة صوت تقدر مبائة ومخسة 

لضار للصوت من خالل عدد الرتددات يف الثانية اليت تستقبلها أذن وسبعني ديسبل، وحيدث األثر ا
  (1).اإلنسان الواحدة

ويزداد الضجيج مع ازدياد الكثافة السكانية واليت يصاحبها ازدياد عدد السيارات يف املدن 
واكتظاظ حركة املرور، حيث تقدر هذه النسبة يف مدينة القاهرة حبوايل ستة وتسعني ديسبل وهو 

   (2).احلد املسموح به املقدر خبمسة ومثانني ديسبل يفوق

ويرى البعض أن التلوث الضوضائي ال يقتصر على تلك األصوات العالية اليت حتدث 
ذبذبات شديدة تؤثر على صحة اإلنسان وبيئته، وهذا هو املعىن الشائع لدى الكثريين، لكنه ميكن 

الكلمات اليت تتسبب يف تأذي الشخص معنويا  أن يكون تلوثا صوتيا أدبيا أو معنويا وهي جمموع
حىت وإن كانت العلوم التقنية كعلوم البيئة (3)ونفسيا عند مساعها ولو كانت بشدة أقل من الضجيج،

 . ال تؤمن هبذا النوع من التلوث وترتكه جملاالت علمية أخرى كالعلوم الدينية

 :آثار التلوث الهوائي: الفرع الثالث

تتنوع آثار التلوث اهلوائي سواء على اإلنسان وصحته أو على حميطه، أو على الطقس، أو 
 .على النهج العمراين

 :آثار تلوث الهواء على صحة اإلنسان: أوال

فيه ومدة يؤثر تلوث اهلواء على صحة اإلنسان وذلك حسب طبيعة ونسبة تركيز امللوثات 
تعرض هلا وسنه، فملوثات اهلواء قد تكون سامة تتلف  التعرض هلا والبنية اجلسدية للشخص الذي

أنسجة اجلسم كمركبات الرصاص والفوسفور والزئبق، أو ملوثات خانقة  تعطل عملية التنفس كغاز 
                                                           

 .57فؤاد أبو الفتوح، املرجع السابق، صفحة  - 1
 .01إبراهيم بن سليمان االحيدب، املرجع السابق، صفحة  - 2
 .032، صفحة 7337ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، منشأة املعارف، مصر، طبعة  - 3
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أكسيد الكربون، أو ملوثات مهيجة حتدث حساسية والتهابات وتقرحات مبجرد ملسها أو مشها  
ل على خفض ضغط الدم وإضعاف نشاط اجلهاز كحمض الكربيت والغبار، أوملوثات خمدرة تعم

 .العصيب

ويقدر عدد حاالت الوفيات املبكرة نتيجة تلوث اهلواء من ثالمثائة ألف إىل سبعمائة ألف 
حالة، بينما يشكل التلوث اهلوائي السبب الرئيسي حلاالت املرض التنفسي املزمن، كما أن ما بني 

انون من اهلواء املشبع بالدخان، وأزيد من مليوين حالة وفاة أربعمائة مليون ومثامنائة مليون إنسان يع
تسجل سنويا ومليارات من األشخاص يتعرضون لشىت األمراض يف كل سنة إضافة إىل رداءة العادات 

ففي الواليات املتحدة األمريكية يعاين (1)واألحوال الصحية لألسرة كلها تعزى هلذا النوع من التلوث،
مليون شخص من تنشق هواء غري نقي، ولوحظ هناك أن نسبة الوفيات تصل إىل حوايل مائة ومثانني 

   (2).ستة أضعاف نسبتها عندما ال يكون اهلواء ملوثا

وعليه فاألشخاص ذووا أمراض مزمنة وكذلك كبار السن واألطفال هم أكثر الفئات تأثرا 
بتلوث اهلواء، وأهم األعراض املؤقتة له تتمثل يف ظهور التهابات على مستوى اجملاري التنفسية، 
ونوبات ضيق تنفسي، وعلى املدى الطويل تظهر أعراض التهابات مزمنة للمجاري التنفسية، ويعد 

 . أوكسيد الكربيت وثاين أوكسيد اآلزوت أهم مسببات هذه األمراض ثاين

يسبب أكسيد الكربون حاالت دوار وإغماء لألشخاص الذين يستنشقونه، أما الرصاص و 
وهو مادة سامة للكائنات احلية عموما حبيث يعطل عمل اإلنزميات يف اجلسم، فإنه يؤدي إىل فقر 

خلف الدراسي، وبالنسبة ألكسيد النيرتوجني الذي ينتج عن الدم، ويسبب لدى األطفال حاالت الت
السيارات فهو يتسبب يف العديد من األمراض الصدرية، وتسبب اهليدروكربونات الضباب 
الكيمياضوئي والذي يؤدي للسرطان، وقد تتفاعل األكاسيد النرتوجينية لعوادم السيارات  لتشكل 

 .الحقا غاز األوزون السام

                                                           

 .59إبراهيم بن سليمان االحيدب، املرجع السابق، صفحة  - 1
 .71نفس املرجع، صفحة  - 2
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شعة سواء كانت كهرومغناطيسية كأشعة جاما أو أشعة إكس واألشعة ذات أما املواد امل
الطبيعة اجلسمية كأشعة ألفا وبيتا فيؤدي التعرض إليها إىل إحداث ضرر بأنسجة اخلاليا، وميتاز هذا 

 .النوع من التلوث بدرجة خطورة بالغة وعدم قدرة الوسط على امتصاصه بشكل سريع وبسيط

اآلثار املدمرة للتلوث اإلشعاعي يف أعقاب إلقاء القنبلتني النوويتني ولقد اختربت البشرية 
على اليابان والتني أدتا لوفاة أزيد من مائة ألف شخص، وكذلك إثر حادث انفجار املفاعل النووي 
رقم أربعة بتشرينوبيل يف مشال غرب أوكرانيا إذ أدى لوفاة مباشرة الثنني وثالثني شخص ومت ترحيل 

ة عشر ألف ومخسمائة شخص من املنطقة احمليطة باالنفجار وأعلنت منطقة تقدر بثالثة حوايل ثالث
آالف كيلومرت مربع منطقة حمظورة، ووصلت آثار التلوث إىل فنلندا والسويد خالل يومني من احلادث 

 .وأملانيا وفرنسا بعد أربعة أيام

مار الفرنسي قام بعدة جتارب كما أن آثار هذا التلوث عاىن منها الشعب اجلزائري، فاالستد  
 4518نووية يف الصحراء اجلزائرية يف بداية الستينات، حيث أجريت أول جتربة يف الثالث من فيفري 

مبنطقة رقان باجلنوب الغريب للجزائر وقدرت قوهتا آنذاك بثالثة أضعاف قوة القنبلة اليت ألقيت على 
نتج عنه سحابة نووية غطت املنطقة ودول هريوشيما، وأجري هذا التفجري على سطح األرض مما 

جماورة، ويقدر العمر الزمين لزوال تأثري اإلشعاعات الناةمة عن ذلك التفجري حبوايل أربعة ونصف 
املليار سنة وهو ما يشكل كارثة بيئية وجرمية إنسانية، حيث كان يقوم االستدمار الفرنسي بإخضاع 

التجارب النووية، ومل يكتف يف جرائمه بتلويث منطقة رقان اجملاهدين األسرى واملواطنني العزل هلذه 
 .بل راح جيري جتارب أخرى مبنطقة متنراست السياحية

و أثبتت الدراسات اليت أجريت حول آثار التلوث اإلشعاعي وجود عالقة بني مرض 
السرطان، يتسبب التعرض لإلشعاع ملدة طويلة ولو بنسبة صغرية يف اإلصابة بالسرطان وهذا التلوث، ف

أن سبعة  3880و 3881أكده الربنامج الوطين الفرنسي للصحة والبيئة للفرتة املمتدة بني  هذا ما
باملائة إىل عشرين باملائة من مرض السرطان تعود لعوامل بيئية، وباملقابل أكد الطبيب 

Dominique BELPOMME  وهو خمتص يف مرض السرطان أن هذه النسبة يف احلقيقة ترتاوح
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وأمام هذه احلقيقة أصبح من الالزم مواجهة التلوث اهلوائي بأي شكل  (1)مثانني وتسعني باملائة، بني
 .كان ليس فقط للحفاظ على البيئة ولكن أيضا ألن حياتنا أصبحت مهددة

ويف جمال آخر فإن معدن الرصاص الذي ينتج عن السيارات واألنشطة املختلفة يعد خطريا 
ميات ضئيلة منه يف جسم الطفل قد تسبب له اضطراب يف النمو على صحة اإلنسان، فوجود ك

الفيزيولوجي والذهين وصعوبة يف التعلم، حيث بينت اإلحصائيات أن حوايل مثانني باملائة من أطفال 
  (2).املدن لديهم تركيز من الرصاص يفوق املعدل

ب الشخص، كما تؤدي الضوضاء املستمرة إىل اإلصابة بتقلص األوعية الدموية، وشحو 
وتؤثر على اجلهاز اهلضمي واجلهاز العصيب وعلى ضغط الدم (3)وازدياد التوتر وبعض األمراض العقلية،

كما جاء يف تقرير للوكالة الفرنسية لألمن (4)يف اجلسم والقلب والدورة الدموية وتغري مقاومة اجللد،
الضوضاء على اجلهاز السمعي فإن الصحي البيئي أنه إضافة للنتائج املرضية واآلالم اليت تسببها 

التعرض املستمر هلا يؤدي إىل اضطراب يف النوم والقلق بنسبة مرتفعة، كما يؤثر على الشرايني وقدرة 
 .االنتباه للشخص

ويساهم التلوث الضوضائي يف حدوث اضطرابات نفسية خطرية كاالهنيار العصيب، واليت 
ا تتسبب يف مشاعر خمتلفة من عدم الرضا إىل اخلوف تقصر من املعدل العمري لسكان املدن، كما أهن

 .والفزع

وتؤثر الضوضاء كذلك على العالقات االجتماعية بني سكان املناطق األكثر تعرضا هلا، 
فنتيجة ارتفاع الضجيج يقوم الناس بإغالق النوافذ ألجل أن ينعموا باهلدوء مما يؤدي إىل انعدام هتوية 

إىل رفع صوت املذياع أو التلفزة والتعود على ذلك إىل جانب كثرة  مناسبة، كما أهنم قد يضطرون

                                                           

1 - Paul BENKIMOUN, Cancer et environnement : la logique de précaution s'impose, Article paru 

dans le journal Français Le monde, édition du 03.07.09, www.lemonde.fr, Mise  à jour le 02.07.09 | 

14h18. 
2 - L’Intoxication des enfants par le plomb, un rapport du PNUE-UNICEF, 1997, Page 11 
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الصياح أثناء احلديث يف الشوارع وازدياد املشاحنات نتيجة التوتر العصيب، كل هذا جيعل من 
  (1).الضوضاء أداة تقلل من االتصال بني الناس وتزيد يف  املسافات بينهم

لتنفسي واليت تؤدي إىل هتيج بطانة العني وتتسبب األمطار احلمضية يف متاعب للجهاز ا
 .واألنف واحلنجرة

 :ثقاب طبقة األوزون فيسبب عدة أمراض أبرزهاأما ان

سرطان اجللد والذي تقدر نسبة اإلصابة به يف العامل حبوايل مليون شخص نتيجة انثقاب  -
 .هذه الطبقة

 .للشخص مما جيعله أكثر عرضة لألمراض واألوبئة ضعف جهاز املناعة -

 .اإلصابة بداء الكاتراكت أو املياه البيضاء وتزيد نسبة اإلصابة مع ازدياد هذا الثقب-

 :وميكننا أن نلخص أهم امللوثات اليت تستهدف اجلسم البشري كما يلي

الكربيت،  غاز ثاين أكسيد الكربون وأكاسيد النرتوجني وأكاسيد: اجلهاز التنفسي -
 .واألوزون، وجسيمات الغبار العالق، والنيكل والكادميوم والربيليوم وجسيمات اهليدروكاربونات

 .الكربونات اهلالوجينية، الزرنيخ، املواد املشعة: الكبد -

 .املواد املشعة والرصاص: العظام -

 .الرصاص، الزئبق والكربيت: الدماغ -

 .اليود املشع: الغدة الدرقية -

 .الكادميوم والزئبق: طحالال -
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 .جسيمات الغبار املرتاكم، الزرنيخ، الربيليوم: اجللد -

 .الكادميوم: الكلية -

 .غاز أول أوكسيد الكربون، غاز أول أوكسيد النرتوجني، الرصاص: الدم -

رذاذات املطر احلامضي، جسيمات الغبار العالق، جسيمات الغبار املتساقط، : العيون -
 .الكربيت، أكاسيد النرتوجني، الضباب الدخاينأكاسيد 

 : آثار تلوث الهواء على الكائنات الحية: ثانيا

يؤدي تلوث اهلواء عموما إىل بطء يف منو الكائنات احلية وضعف قدرهتا على مقاومة بعض 
بة، األمراض، ويساهم يف تشكل األمطار احلامضية واليت بدورها تؤدي إىل زوال الغابات وإضعاف الرت 

ويعد كل من أوكسيد اآلزوت وثنائي أوكسيد الكربيت واألوزون أهم مسببات ذلك ويف زيادة محوضة 
 .البحريات واألهنار مما يؤدي إىل نفق الكثري من األمساك

ومن آثار انثقاب طبقة األوزون كذلك إضراره بالنباتات فهو يتسبب يف جفاف أغصاهنا، 
وة السمكية فتصاب بأنواع من السرطان، كما أنه يساهم يف تدمري إضافة إىل إضراره باحليوانات والثر 

  (1).األعشاب البحرية كالفيتوبالكتون والذي يعد أهم حلقة يف احلياة على األرض

 :آثار تلوث الهواء على النهج العمراني والسياحة: ثالثا

أوكسيد الكربيت  يؤثر التلوث اهلوائي على العمران، فيؤثر على البنايات خصوصا نتيجة ثاين
تحول عند تفاعلها مع الرطوبة إىل أمطار وثالث أكسيد الكربيت وغريه من مركبات الكربيت واليت ت

محضية فتسبب أضرار على البنايات واآلثار، كما تصبح هذه البنايات سوداء ويتغري مظهرها اخلارجي 
 .بفعل الغبار واجلليد  والرطوبة واملكونات العضوية
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األمثلة عن تأثر العمران واملباين هو مالحظة تأثر املعامل األثرية مبصر بالتلوث ومن أبرز 
اهلوائي، وهو نفس األمر باجنلرتا حيث لوحظ تآكل حجارة املباين القريبة من املناطق الصناعية، 

فنية خاصة تلك العمال األبنية و األتآكل معامل سياحية هامة و ولوحظ كذلك  ،وتآكل قنوات املياه
املصنوعة من احلجر الكلسي، كالبارثنون يف أثينا واليت حلق هبا من األضرار يف مخسني عاما مامل 

 .يلحق هبا خالل ألفي سنة

كما أن العديد من التحف والتماثيل اليت مت نقلها من مصر إىل الواليات املتحدة كمسلة  
احلمضي، وتأثر تاج حمل أحد كليوباترا أصيبت بأضرار بالغة وخسرت نقوشها اجلميلة بسبب املطر 

عجائب الدنيا السبع بفعل التلوث اهلوائي حيث تبدلت ألوانه وأصبحت واجهته األمامية مهددة 
 .  بالسقوط

وتقدر قيمة اخلسائر يف جمال اآلثار لوحدها حبوايل ثالثة ونصف مليار دوالر سنويا، أما 
د األمساك يف الواليات املتحدة لوحدها قيمة هذه اخلسائر يف جمال احملاصيل والغابات ومواطن صي

 . فتقدر حبوايل مثانية مليارات دوالر سنويا

ويف اجلزائر فإن تقرير جلنة االقتصاد والسياحة للمجلس الشعيب الوالئي لعني متوشنت أكد 
أن موسم االصطياف هلذه الوالية تأثر بفعل استفحال التلوث الناجم عن األنشطة املختلفة هناك، 

حظت اللجنة صعود غبار كثيف من مصنع االمسنت ببين صاف الذي أصبح يشكل أيضا حيث ال
 (1) .تلوثا حقيقيا للبيئة ويؤثر سلبا على صحة السكان واملصطافني القاصدين لشواطئ املنطقة

 :آثار تلوث الهواء على الطقس  :رابعا

ؤدي إىل تسرب أكرب على الصعيد العاملي يؤدي تلوث اهلواء إىل إفقار طبقة األوزون ما ي
ألشعة الشمس إىل األرض وينعكس ذلك سلبا على احلياة من خالل حدوث تغريات مناخية ناةمة 
عن ذلك، كما أنه يعد سببا لظاهرة االحنباس احلراري وارتفاع درجة حرارة األرض حيث قد تصل إىل 
                                                           

ليوم  1203عني متوشنت، جريدة اخلرب، العدد مصنع االمسنت ببين صاف، الغبار الكثيف يؤثر على السياحة بوالية  - 1
 . 53صفحة  ،78/55/7339
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كبرية إذا مل نتدارك ثالثة ونصف درجة مئوية حسب اخلرباء الدوليني وهو أمر سيؤدي إىل كوارث  
ذلك، فمن آثار ارتفاع درجة حرارة األرض تسببها يف اجلفاف بعدة مناطق من األرض وفيضانات يف 
مناطق أخرى منها، وارتفاع منسوب مياه البحار واحمليطات والذي قد يصل إىل حوايل مرت األمر 

 .الذي سيكون كارثيا على مدن كاملة ستغمرها هذه املياه

 : باس الحراريتظاهرة االحبروز   -أ

ال تشكل التغريات املناخية مشكلة حبد ذاهتا فاملناخ عرف عدة تغريات منذ خلق اهلل 
األرض، فمناخ األرض ال يستقر على حال  فهو خيتلف يف عصرنا عما كان عليه قبل مائة مليون 

  (1).سنة، وسيتابع تغريه بفعل الطبيعة

التغريات منحى جعل من ظاهرة االحنباس احلراري تصبح لكن يف الفرتة املعاصرة عرفت هذه 
مشكلة دولية تستلزم حلوال تقنية وأخرى قانونية، كل هذا يدفعنا للتساؤل عن هذه الظاهرة من جهة 

 .ومن جهة أخرى عن دورها يف التغريات املناخية

 :مفهوم ظاهرة االحتباس الحراري -1

متنع  و تواجد بعض الغازات يف اجلواالحتباس احلراري ه M. Petersonحسب السيد 
ويف احلقيقة فإن االحتباس احلراري ظاهرة (2)انعكاس الضوء مما يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة األرض،

طبيعية إذ تسمح هذه اآللية الطبيعية بتثبيت متوسط درجة حرارة األرض بصفة عادية حول مخسة 
حبيث لوال هذه الظاهرة لكانت درجة  اإلنسان عشرة درجة مئوية، فهو ظاهرة محيدة يف غالبها على

حرارة األرض تقدر حبوايل ناقص مثانية عشرة درجة مئوية بفعل موقعها من الشمس، وباملقابل جند أن 
حرارة كوكب الزهرة األقرب للشمس تصل إىل أربعمائة درجة مئوية نتيجة تركيبة غالفه الغازي والذي 

                                                           

 . 38، الكويت، صفحة 5922لسنة  37العدد  33ستيفان شنايدر، النمذجة املناخية، جملة العلوم ، اجمللد  - 1
2 - Raymonde THIREAU, Analyse de la convention cadre des nations unies sur les changements 

climatiques du protocole de Kyoto et des implications des changements climatiques en droit 

international, Faculté de droit, Université Laval, 1999 , Page 02. 
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لكن نشاط اإلنسان امللوث يساهم  (1)ثاين أوكسيد الكربون، حيتوي على مخسة وتسعني باملائة من
يف زيادة تركيز املواد املسببة لالحتباس احلراري ومن مث مسامهته يف التأثري على التغريات املناخية ما 

 .يتسبب يف حدوث جفاف أو فيضانات تؤدي إىل اجملاعة

العالقة بني تلوث  ARRHENIUS Svanteولقد أكدت منذ القرن املاضي أحباث العامل 
اهلواء وارتفاع درجة حرارة األرض، السيما خالل املائة سنة املاضية وهذا بفعل النشاطات املختلفة 
للبشرية وأكد برنامج األمم املتحدة للبيئة ذلك، وقدر ارتفاع درجة حرارة األرض حبوايل نصف درجة 

 .لعشرينمئوية بني منتصف القرن التاسع عشر وتسعينات القرن ا

ومما ال ريب فيه أن تركيز ثنائي أوكسيد الكربون يف اجلو أصبح أعلى مما كان عليه منذ قرن 
حبوايل مخسة وعشرين باملائة، مشكال مفعول اجلنة أوالبيوت الزجاجية ومن مث زيادة درجة حرارة سطح 

 .األرض

وائي وهو أشد كما ميكننا تصور حدوث مثل هذا االحتباس نتيجة نوع آخر من التلوث اهل
خطورة، وهذا يف حال حدوث شتاء نووي أو مبفهوم آخر حرب نووية، حيث أثبتت الدراسات اليت 
أجريت جبامعة كولورادو بالواليات املتحدة األمريكية أن دخان آالف احلرائق اليت ستنشأ عن 

 (2).االنفجارات النووية قد تكون سببا يف إعاقة وصول كميات كبرية من أشعة الشمس

 :تحول االحتباس الحراري إلى محط اهتمام سياسي -2

يف البدء كان االحتباس احلراري مشكال تقنيا حمضا، وانتظر عدة سنوات ليصبح هذا 
املشكل حمط اهتمام السياسيني ألجل وضع آليات ملواجهة هذه الظاهرة، فمشكلة تلوث اهلواء قد 
تتحول من جمرد اهتمام داخلي إىل مشكل دويل نتيجة خصوصية هذا املكون، فاإلنسانية كلها 

                                                           
1 - Yves SCIAMA, Le changement climatique, une nouvelle ère sur la terre, Petite encyclopédie  
LAROUSSE, France, 2005, page 11. 
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قد تواجه نفس املشاكل لو مت تلويثه، هلذا فإن مشكلة تلوث اهلواء قد تؤدي إىل زعزعة  تتقامسه وكلها
 .استقرار الدول

إال أنه وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب الدول ال ترغب يف التحرك جديا يف الوقت الراهن 
ا وعليه ال للتقليل من االنبعاث، وهذا نتيجة أن آثار التلوث ال تزال بعيدة من حيث النتائج حالي

حتتاج عناء صرف تكاليف اقتصادية باهظة ملواجهتها وكذلك حىت سياسيا، إال أن اخلرباء يؤكدون أن 
تلوث اهلواء أصبح مسألة دولية تستوجب اهتمام كل الدول، فهو يؤثر على نوعية احلياة ويشكل 

    (1).عائقا لتقدم الدول

 :آثار االحتباس الحراري-3

باس احلراري حمل جدل بني العلماء، هؤالء يؤكدون من جهة ارتفاع ال يزال مفهوم االحت 
نسبة ثاين أكسيد الكربون لكنهم خيتلفون حول أسباهبا، فريجع البعض ذلك إىل عاملني اثنني، أوهلما 
يتمثل يف عامل الوقت بني انبعاث غازات الدفيئة وآثارها املادية على األرض، وثانيهما يرجع إىل أن 

علمية ال تزال مل تؤكد آثار االنبعاث احلراري واليت ميكن إدراكها بعد عشر أو عشرين سنة املعطيات ال
أخرى وسبب ذلك هو نقص يف املعطيات العلمية حول مكونات البيئة من جهة والكائنات احلية من 

ال ميكننا توقع مدى تأثريه على االقتصاد، كما أن اآلثار فاالقتصادية   هجهة أخرى، أما عن آثار 
 .ال ميكن معرفتها إال مبعرفة اآلثار االقتصادية واالجتماعيةلالحتباس احلراري السياسية 

ولكن ورغم أن آثار االحتباس احلراري مل تتأكد بعد إال أن جمموعة اخلرباء الدوليني ملراقبة 
ميكن معاينتها خالل القرن املقبل، فارتفاع درجة حرارة األرض  تطور الطقس يؤكدون أن هذه اآلثار

بنصف درجة مئوية وارتفاع مستوى سطح البحر حبوايل اثنني سنتيمرت، سيؤدي حتما إىل زوال العديد 
من الكائنات احلية وكذلك إىل حدوث اضطرابات يف الطقس من جفاف وفيضانات، هذا إىل 

ة يف احمليط نتيجة ارتفاع مستوى البحر، وفقد بعض الدول جانب زوال العديد من الدول الصغري 
ألراض هامة هلا السيما الدول اليت هلا دلتا أهنار كمصر وبنغالدش، كما ستساهم يف زوال الكثري من 
                                                           
1 - Raymonde THIREAU, O.P. Cite, Page 09. 
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الغابات اليت تقدر حبوايل مخسة وعشرين مليار هكتار أي حوايل سدس سطح األرض واليت تساهم 
ائة من الكربون، مع العلم أن حوايل سبعة عشر مليون هكتار من هذه يف امتصاص حوايل مثانني بامل

  (1).الغابات يقطعه اإلنسان سنويا مما يزيد هو كذلك يف تفاقم ظاهرة االحتباس احلراري

فكل هذه املخاطر املرتتبة عن االحتباس احلراري واليت ال تقتصر على اجليل احلايل وإمنا متتد 
ي إىل جمموعة من املشاكل العلمية واألخالقية وباخلصوص السياسية، فنحن لألجيال يف املستقبل تؤد

 (2).نتحدث هنا عن مشاكل ذات طبيعة خاصة وحديثة مل تكن معروفة من قبل

 :األمطار الحمضية  -ب

تتعرض واجهات املباين يف كثري من الدول للتآكل وازدادت محوضة الرتبة والبحريات، وكان 
طر احلمضي، فاألمطار احلمضية مصطلح يستعمل للداللة على ةميع السبب وراء ذلك هو امل

التساقطات احلمضية سواء كانت أمطار، ثلوج، برد، أو ضباب، ويعد ثاين أوكسيد الكربيت وأوكسيد 
اآلزوت أهم املتسببني يف هذه األمطار، حيث تتأكسد هذه املكونات يف اهلواء مشكلة محض 

ن أن جند هذه امللوثات على مسافة آالف الكيلومرتات من مصدر وميك(3)الكربيت أو محض اآلزوت،
التلوث، حيث تقوم األمطار احلمضية بتغيري التوازن الكيميائي لألوساط املستقبلة، مما يؤثر على 

 .احلياة النباتية واحليوانية فيها

  Robert Angus Smith وقد جاء ذكر هذه األمطار احلمضية يف تقرير كتبه األستاذ
منتصف القرن التاسع عشر حول العالقة بني الدخان والرماد املتصاعد يف اهلواء من مداخن املصانع 
مبدينة مانشسرت بإجنلرتا وبني احلموضة اليت لوحظت يف مياه األمطار املتساقطة على املناطق احمليطة 

من ذوبان الغازات هبذه املدينة، مث تأكد هذا يف منتصف القرن املاضي من أن هذه األمطار تنتج 
احلمضية املنبعثة من املصانع يف خبار املاء املوجود باجلو، وأصبح يطلق على هذا التلوث حبرب 

                                                           
1 - Raymonde THIREAU, O.P. Cite, Page 73. 
2 - Pierre Noel GIRAUD, La lutte contre le changement climatique, Revue Etudes, 2004, France, Page 

20. 

3 - Stéphanie LACOUR, Cours de pollution atmosphérique, Cerea, Paris, France, Page 19. 
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بأن هذه األمطار تنشأ عن النشاطات  امما دحض اعتقادا سابق(1)اإلنسان الكيميائية على الطبيعة،
 .املختلفة للطبيعة كالرباكني

ار يف أواخر الستينات حينما بدأ العلماء يف الدول وقد صدر التحذير األول عن هذه األمط
االسكندنافية يشتبهون يف أن االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربيت من الدول األوروبية األكثر تصنيعا 
مثل اململكة املتحدة وأملانيا الغربية قد تكون مسؤولة عن نقص الثروة السمكية يف حبرياهتا، وتأكد 

  (2).واليات املتحدة وكندانفس األمر يف كل من ال

وال جيب اقتصار التلوث باألمطار احلمضية على اهلطول املائي فالغازات احلمضية 
واجلسيمات تستطيع أن جتد طريقها إىل األرض باالنتشار وبأساليب أخرى وذلك حىت يف الظروف 

طرية أو الثلجية اجلافة، ويظن العلماء أن الرواسب اجلافة خترب البيئة كما تفعل التساقطات امل
  (3).ويقرتحون تسمية بديلة وهي املطر احلمضي الرطب واجلاف

وهلذه األمطار آثار سلبية على األرض فهي عندما تسقط تتفاعل مع مكونات يف الرتبة 
وتؤدي إىل تفتت الصخور، كما تساهم يف إفقار الرتبة والقضاء على الكائنات الدقيقة املتواجدة هبا 

 .كل كبري يف ختصيب الرتبةواليت تساهم بش

 :ثقب طبقة األوزون نتيجة للتلوث الكيميائي -خامسا

حينما نشر 4509حلق بطبقة األوزون إىل غاية سنة  يمل يكن العامل يدرك مدى الضرر الذ
فريق من العلماء الربيطانيني تقريرا عرف بتقرير جوزيف فارمان نشر يف جملة الطبيعة الربيطانية، وبني 
هذا التقرير أن تركيز غاز األوزون يف طبقة السرتاتوسفري فوق القارة القطبية اجلنوبية اخنفض حبوايل 
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كان عليه يف ستينيات القرن املاضي، ورغم إنكار يف البداية من قبل العلماء أربعني باملائة عما  
  (1).الدوليني إال أن األحباث الالحقة كلها أكدت هذا التقرير

اليت تنبعث من املصانع ومن األجهزة اليت يستخدمها اإلنسان أحد  ةوتعد املواد الكيميائي
 :ل التفاعالت اآلتيةأهم األسباب يف ثقب طبقة األوزون، وذلك من خال

تقوم أكاسيد النرتوجني الصادرة من نشاطات اإلنسان بالتفاعل مع جزيئات األوزون  -
فتؤدي إىل تفكك هذه األخرية فتشكل جزيء من األوكسجني وآخر من ثاين أوكسيد النرتوجني، مما 

فوق البنفسجية يساهم يف إفقار هذه الطبقة من غاز األوزون الذي حيمي األرض من اإلشعاعات 
 .اخلطرية على صحة اإلنسان

وينتج كذلك من تفاعل املواد اهلالوجينية كالكلور والفلور إضافة للكربون وهي مواد عدمية  -
اللون والرائحة تتمتع بقدرة على مقاومة التغريات الكيميائية، ويستمر تواجدها يف اهلواء ملدة طويلة، 

للطبقات العليا للجو، فتتأكسد بفعل األشعة فوق البنفسجية فتقوم تيارات اهلواء الصاعدة حبملها 
وتتحد مع جزيء األوزون لتتحول إىل أوكسيد الكلور أو الفلور أو الكربون، ويتحول األوزون إىل غاز 

 .األوكسجني مما يؤدي إىل نفس نتيجة تفاعل أكاسيد النرتوجني أي إفقار طبقة األوزون
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 :الفصل الثاني

 :غير الجزائية لمواجهة تلوث الهواءاآلليات  
 

مل تعد الطبيعة قادرة على امتصاص هذا الكم اهلائل من ملوثات اهلواء، وأصبح هناك 
اختالل يف توازهنا، فكان لزاما على اإلنسان التدخل ألجل احلد من هذا التلويث املستمر هلا، فإىل 

مل يعد كذلك اآلن، كما أن العلماء قد عهد قريب كانت مياه األمطار أنقى املياه إال أن الوضع 
الحظوا زوال بقاع كثرية من الغابات واكتشفوا أن السبب الرئيسي لذلك هو األمطار احلمضية، واليت 
قدروا ارتفاع نسبة احلموضة فيها إىل حوايل أربعة فاصل اثنني، فإذا علمنا أن دوال كثريا تعتمد يف 

زائر، فإهنا ستتأثر كثريا إذا ظل هذا الوضع على ما هو عليه مواردها املائية على األمطار ومنها اجل
اآلن، كما أنه منذ زهاء القرنني أضحت السماء مقربة للكثري من امللوثات اليت بتنا نتخلص منها يف 

 .اهلواء

وألجل مواجهة هذه املخاطر اليت تنجم عن التلوث اهلوائي مت استحداث جمموعة من 
كوسيلة إنذار مبكر عن مدى حجم تلوث اهلواء، ومن جهة أخرى بدأ اآلليات للرقابة اختذت  

، كما مت (املبحث األول)االعتماد على العلم إلجياد حلول علمية للمشاكل املتعلقة بتلوث اهلواء 
، وإىل جانب هذا يعد (املبحث الثاين)استحداث هيآت ومراكز للبحث ألجل مواجهة تلوث اهلواء 

 (.املبحث الثالث)اإليكولوجية أداتني هامتني يف جمال هذه احلماية الضبط اإلداري والرسوم 
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 :اآلليات العلمية لحماية الهواء من التلوث :المبحث األول

يف نفس هذا اإلطار تشكل تعد اآلليات العلمية إحدى أهم السبل ملواجهة تلوث اهلواء، و 
بصفة استعجالية للحد منه، فهي آليات رصد التلوث اهلوائي وسائل إنذار مبكر تسمح من التدخل 

 (.املطلب األول)هتدف إىل التقليل من املخاطر الناةمة عن تعرض األشخاص هلذه امللوثات

كما أن تطور العلم يعد السالح األمثل ملواجهة حتدي تلوث اهلواء، إذ ميكن للعلوم 
ك آثار سلبية كبرية على احلديثة من أن تسمح بتطور البشرية وهنضتها دون أن يكون لذل اوالتكنولوجي

البيئة واهلواء، فاآلليات العلمية وخمتلف التقنيات احلديثة قد تساهم يف احلد من اآلثار السلبية للتلوث 
 (.املطلب الثاين)اهلوائي حاليا 

 :استحداث شبكات رصد واإلنذار في حالة تلوث الهواء: المطلب األول

ف إىل مراقبة نوعية اهلواء بصفة دورية، مت استحداث جمموعة من الشبكات واملراصد هتد
وميكنها أن تصدر إنذارات يف حال اكتشاف مستوى تلوث خطري حبيث ميكن ذلك الدولة عن طريق 

 .هيآهتا املختصة من اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة التلوث اهلوائي

عامل وهذا يف ولقد أنشأت منظمة األرصاد اجلوية الدولية حوايل مائيت حمطة على مستوى ال
أكثر من ثالثة وسبعني دولة، وهبذا تعد هذه املنظمة أحد أهم أجهزة األمم املتحدة يف جمال محاية 

السيما  4593البيئة اهلوائية، وجاء استحداث هذه الشبكات تطبيقا لتوصيات مؤمتر ستوكهومل لسنة 
نظام الرصد البيئي هذا التوصية رقم سبعة ومخسني، كما أوصت عدة اتفاقيات أخرى باختاذ نفس 

 .منها اتفاقية جنيف للتلوث اهلوائي بعيد املدى العابر للحدود واتفاقية محاية طبقة األوزون
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 :انتشار شبكات الرصد في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة: الفرع األول

ه، وحركية يؤدي النظام العاملي لرصد البيئة دورا بارزا يف حتديد نسب التلوث اهلوائي وملوثات
هذه امللوثات وتوزيعها ودرجة تركيزها وبيان آثارها على البيئة وصحة اإلنسان، وإن تطلب األمر 

 (1).إصدار إنذار مبكر يف حالة ما إذا شكلت هتديدا

برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع املنظمات املعنية بإنشاء حمطات الرصد،  ويقوم
السيما التعاون مع منظمة األرصاد اجلوية العاملية، حىت وصل عدد هذه احملطات إىل مائة وعشرة 

 .حمطة موزعة يف عدة دول

ة اهلواء، وأدى كما تعاون الربنامج مع منظمة الصحة العاملية يف إنشاء شبكات رصد نوعي  
ذلك إىل استحداث يف مخسة وأربعني دولة حوايل مائيت شبكة لرصد التلوث اهلوائي وباخلصوص يف 

 .املناطق العمرانية

ومت وضع برامج مشرتكة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة والوكالة الذرية يف جمال رصد التلوث 
لتابعة لألمم املتحدة لرصد التلوث اهلوائي العابر اإلشعاعي، وأخرى مع اللجنة االقتصادية األوروبية ا

 .للحدود ومواجهة األمطار احلمضية

 :أنواع محطات رصد التلوث الهوائي دوليا: الفرع الثاني

تتنوع حمطات الرصد اليت استحدثها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف غالبية الدول بني حمطات 
 .قاعدية وأخرى إقليمية وحمطات فرعية
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 :محطات الخط القـاعدي للتلوث الهوائي:أوال

يتم إنشاء هذه احملطات بعيدا عن التجمعات السكنية ومسارات النقل اجلوي وطرق النقل 
السريعة، وال بد من عدم تغيري النمط املوجود يف منطقة تواجدها، ووجود يد عاملة قليلة وعدم 

 .مرتاستخدام طاقة ملوثة، وهذا يف جمال يقدر حبوايل مئة كيلو 

 :محطات إقـليمية لمراقبة التلوث الهوائي:ثانيا

تنشأ يف دول معينة ذات أنشطة تؤثر بصورة كبرية على اهلواء، والبد أن حتدث هذه احملطات 
يف مناطق تبعد حوايل أربعني إىل ستني كيلومرت عن التجمعات السكانية يف أماكن ال تتعرض لرياح 

 .حملطة باإلسفلت، وأن يزرع حميطها بالنباتاتشديدة، والبد من أن تغطى الطرق حول ا

 :المحطات الفرعية لرصد التلوث الهوائي:ثالثا

تنشأ على مستوى كل دولة، وقد تصل إىل عدة حمطات يف الدولة الواحدة وهتدف إىل 
 . رصد التلوث اهلوائي بالنسبة ملنطقة معينة داخل الدولة

 :حالة التلوث الهوائي بالجزائرضبط القيم القصوى لإلنذار في  : الفرع الثالث

سعت اجلزائر إىل مواجهة التلوث اهلوائي يف إطار محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدمية 
السيما ما تعلق بضبط مستويات اإلنذار يف حالة حدوث تلوث جوي، فقام املشرع اجلزائري بضبط 

 :وذلك كما يلي (1)ة التلوث اجلويالقيم القصوى ومستويات اإلنذار وأهداف نوعية اهلواء يف حال

هدف نوعية اهلواء املرجو حتقيقه خالل فرتة زمنية حمددة وذلك بتحديد مستوى تركيز  -
املواد امللوثة يف اجلو، وهذا وفقا للمعارف العلمية ألجل تفادي أية آثار ضارة هلذا النوع من التلوث 

 .ختفيضهاعلى اإلنسان والبيئة والوقاية منها أو على األقل 

                                                           

املتعلق بضبط القيم القصوى ومستويات اإلنذار وأهداف نوعية اهلواء يف  32/35/7338املؤرخ يف  38/37رقم املرسوم التنفيذي  - 1
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 .وضع قيمة قصوى لرتكيز املواد امللوثة يف اجلو، حتدد هي كذلك وفقا ألسس علمية -

بيان مستوى لإلعالم وذلك يف حالة تلوث عارض ملدة قصرية، قد يؤثر على بعض  -
 .الفئات احلساسة من بني السكان عند جتاوز هذا املستوى

جتاوزه من شأنه أن يعرض صحة  وضع مستوى لإلنذار لتلوث عارض، مىت يتبني أن -
 .اإلنسان والبيئة للخطر

ونتيجة أنه ال ميكننا أن نتفادى إحداث التلوث، أو على األقل يف الوقت احلايل، فإن هذا 
املرسوم حدد نسبا مئوية جيوز جتاوزها، وذلك خالل سنة مدنية تتشكل من ثالمثائة ومخسة وستني 

 :يوم، وهي حتدد كاآليت

نية وتسعني وهي نسبة مئوية من التجاوز املسموح به خالل سنة مدنية، أي ما بسنتيل مثا -
 .يعادل مئة ومخسة وسبعني ساعة لنفس السنة

بسنتيل تسعة وتسعني فاصل تسعة وهي نسبة مئوية من التجاوز املسموح به خالل سنة  -
 .مدنية، وهي تعادل أربعة وعشرون ساعة خالل السنة

لبيئة والتنمية املستدامة مراقبة نوعية اهلواء على أساس املتوسط ويضمن املرصد الوطين ل
السنوي وفقا لتقنيات حتدد بقرار من الوزير املكلف بشؤون البيئة وهي تشمل على اخلصوص العناصر 

 :اآلتية

حتدد نسبة التلوث املرجو حتقيقه أي هدف النوعية مبائة : مراقبة ثاين أكسيد اآلزوت -
روغرام للمرت املكعب، أما القيمة القصوى املسموح هبا فتقدر مبائيت ميكروغرام ومخسة وثالثني ميك

للمرت املكعب من اهلواء،  وحيدد مستوى إلعالم الفئة األكثر تأثرا هبذا النوع من التلوث بأربع مائة 
 .ميكروغرام للمرت املكعب، ويقدر مستوى اإلنذار بست مائة ميكروغرام للمرت املكعب من اهلواء
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تقدر النسبة املرجو حتقيقها من التلوث مبئة ومخسني  ميكرو غرام : ثاين أوكسيد الكربيت -
للمرت املكعب، أما القيمة القصوى فتقدر بثالمثائة ومخسني ميكرو غرام للمرت املكعب من اهلواء، على 

 سنتيل أن ال تتجاوز هذه القيمة القصوى أربعة وعشرين ساعة خالل كل السنة املدنية أي حوايل
تسعة وتسعني فاصل تسعة، أما عن إلزام املصاحل املختصة بإعالم املواطنني فالنسبة هي ثالمثائة 

 .ومخسني ميكروغرام للمرت املكعب، ومستوى اإلنذار بستة مائة ميكرو غرام للمرت املكعب من اهلواء

يرجى الوصول فإن هدف النوعية اليت : أما عن مستويات التلوث باألوزون وهو غاز سام -
إليها تقدر مبائة وعشرة ميكرو غرام للمرت املكعب، واحلد األقصى للتلوث مبائيت ميكرو غرام للمرت 
املكعب، وخبصوص مستوى اإلعالم بدرجة التلوث فهو مائة ومثانني ميكرو غرام للمرت املكعب، 

 .ءومستوى اإلنذار يقدر بثالمثائة وستني ميكرو غرام للمرت املكعب من اهلوا

فإن هدف نوعية اهلواء يقدر خبمسني ميكرو غرام : وخبصوص اجلزيئات الدقيقة املعلقة -
للمرت املكعب، أما املستوى األقصى املسموح به فهو مثانني ميكرو غرام للمرت املكعب من اهلواء، 

تحديد ومل حيدد لنا املشرع اجلزائري حدا ملستوى اإلعالم لدرجة التلوث هبذه اجلزيئات واكتفى ب
مستوى اإلنذار يتحدد وفق الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للجزيء والذي حيدد بقرار من الوزير 

 .املكلف بشؤون البيئة

ويف حالة بلوغ التلوث اجلوي مستويات ضرورة إعالم السكان، أو بلغ مستوى اإلنذار فإن 
ري الالزمة للحفاظ على صحة اإلنسان الوايل أو الوالة املختصني إقليميا ملزمون باختاذ ةميع التداب

 .والبيئة، وتدابري اإلنقاص أو احلد من النشاطات املسببة هلذا النوع من التلوث

 :البدائل العلمية للحد أو التقـليل من التلوث الهوائي:المطلب الثاني

امللوثة لطاملا جسد العلم حلم الكثريين يف احلفاظ على البيئة، من خالل استبدال األنشطة 
 :بأخرى أقل تلويثا وميكن أن نذكر هنا
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استخدام طاقة أنظف كالكهرباء والغاز بدل الفحم، وال متتد أمهية هذه الطاقة يف اجملال  -
البيئي فقط وإمنا تتعداها للمجال االقتصادي إذ أن املوارد الطبيعية ستنضب خالل القرن احلايل 

احلالية مبوارد أخرى دائمة كالطاقة الشمسية والكهربائية،  واملقبل مما يستوجب استبدال موارد الطاقة
وهناك بعض الدول بدأت فعليا يف استخدام اإليثانول ذو املصدر النبايت وهو كحول يستخرج من 
نبات الذرة كبديل للبنزين وهذه الوسيلة رائدة يف الربازيل على سبيل املثال، كما بدأت تربز سيارات 

ت الكثري من الدول تعتمد على الغاز الطبيعي ألجل إنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالكهرباء، وأصبح
 .والذي يعد أقل تلويثا من البرتول

استخدام الطاقة الشمسية وهي طاقة متجددة تقدر مباليني السنني وهبها اهلل سبحانه عز  -
هيليوم وحيرر بذلك وجل لنا، وتقوم الشمس بدور مفاعل هيدروجيين الذي حيول اهليدروجني إىل 

طاقة هائلة ، ميكننا االستفادة منها من خالل حتويل األشعة الشمسية بواسطة خاليا مشسية إىل  
 .كهرباء ومن مث استخدامها يف شىت امليادين

التوجه حنو استخدام الطاقة الناةمة عن حركة الرياح اليت تعد نوعا مثاليا للطاقة املتجددة،  -
مثانية عشر ألف ميغاواط من الكهرباء عن طريقها، حبيث ميكن تصور استبدال  ففي أملانيا يتم توليد

إال أنه من بني املساوئ املمكن مواجهتها أثناء استعمال هذه (1)حمطات الطاقة النووية هبا مستقبال،
الطاقة هو الضجيج الناجم عن حركة املراوح وتشويهها للمناظر، كما ميكنها أن تشكل خطرا على 

 (2).شخاصأمن األ

استخدام مرشحات اهلواء يف املصانع سواء كانت مرشحات الكرتوستاتيكية كمرشحات -
اإلمسنت أو مرشحات ميكانيكية، أو باستخدام وسيلة الطرد املركزي، أو بالرتسيب، أو عن طريق 
انتظام اجلزيئات بعدة حواجز أو باستخدام مرشحات على هيأة كيس، أو استعمال وسائل لرتطيب 

 . واء، وإلزام أصحاب السيارات باستعمال مرشحات عوادم السياراتاهل

                                                           
1 -Bernard TISSOT, Energie 2007/2050 Les choix et les pièges, DNBR, Paris, France, 2007, page 38. 

2 - Michel Prieur, Droit de l’environnement, 3eme édition 1996, DALLOZ, France, Page 661. 
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مراقبة ومعاينة املصانع السيما أماكن ومعدات الصهر واالحرتاق، وكذلك وسائل النقل  -
  . للتأكد من مدى احرتامها للمقاييس املعمول هبا يف هذا اجملال

ت وتنقية اهلواء وحتسني احمليط الزيادة يف عملية التشجري كوسيلة هامة المتصاص امللوثا -
 .الذي يعيش فيه اإلنسان

ورغم هذه اآلليات املستخدمة فال بد من مواجهة هذا التلويث من مصدره، وذلك مبنع  -
املادة امللوثة من اخلروج وإن خرجت وجب منعه من التسرب إىل اهلواء اخلارجي بتعديل نوعية 

 الوسائل املستعملة وكيفية التصنيع، وألجل حتقيق ذلك وكميات املواد املستعملة، وإحداث تغيري يف
قد يتم أحيانا حرق املادة العضوية امللوثة وتفعيلها مع مواد كيميائية أخرى ألجل التخلص منها 
الحقا حيث تعد هذه الوسيلة أسهل الطرق للتخلص من هذه امللوثات، هلذا تستعمل مداخن طويلة 

عيدا مما خيفف تركيزها حول املصنع، وإن كان أحسن حل يتمثل يف مث تقوم تيارات اهلواء بنقلها ب
 . استخدام مواد قابلة للتحول طبيعيا

مراعاة التخطيط العلمي يف جمال إنشاء أية منشآت صناعية السيما الطبيعة اجلغرافية  -
نطقة على للمنطقة واملناخ السائد فيها وقرهبا من املناطق السكنية ومدى قدرة الطبيعة يف تلك امل

استيعاب امللوثات الناةمة عنها، خصوصا بعض الصناعات األكثر تلويثا كالصناعات الكيميائية 
 (1).وصناعة اإلمسنت

احلد من استخدام مركبات الكلورو فلوركاربون وأكاسيد اآلزوت واليت تساهم يف إفقار  -
 .طبقة األوزون

كاين، فتحسن الظروف الصحية يف بعض املوازنة بني القدرة اإلنتاجية للبيئة والنمو الس -
الدول النامية أدى إىل انفجار سكاين فيها والذي ال ميكن معه االستجابة جلميع متطلبات السكان 
مما يؤدي إىل تدهور البيئة بطريقة غري مباشرة ألجل توفري االحتياجات األساسية لكل فرد، وهذا 

                                                           

 .19حممد حسني عبد القوي، صفحة  - 1
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السكاين، حىت وإن كان هذا األمر يبدو صعبا حتقيقه يستلزم معه قيام الدول بالعمل على تنظيم منوها 
  (1).بالنسبة هلا

ويف جمال النقل اجلوي عمدت الدول إىل خفض مقدار الضجيج املنبعث من الطائرات  
والعمل على خفض االنبعاثات، إال أن خفض نسبة الضجيج يرافقه ارتفاع يف نسبة االنبعاثات 

  (2).ة من كفاءة الطائرة ديناميكيا على مستوى احملركاتالغازية، وتظل أحسن وسيلة هي الزياد

فال بد من تقليل تعرض األفراد هلذا النوع من التلوث  أما يف جمال التلوث الضوضائي -
وإعالمهم مبخاطر تعرضهم له، واحلفاظ على مناطق هادئة، وألجل هذا يتم وضع خريطة اسرتاتيجية 
للضجيج وفق مؤشرات على الطرقات والسكك احلديدية واملطارات، واهلدف منها السماح بتقييم 

 .وضع السبل الوقائية هلذا النوع من التلوثشامل للتعرض للضجيج يف منطقة معينة و 

وهناك وسائل أخرى هتدف إىل حتويل املادة امللوثة إىل مركب آخر غري ملوث وذلك عن  -
طريق أكسدهتا بواسطة جمموعة من املواد الكيميائية، هذه الطريقة تساهم بشكل كبري يف القضاء على 

تها إذ حتتاج هذه املواد بدورها لطاقة إضافية لنجاح امللوثات الصلبة، إال أن من أهم عيوهبا هو تكلف
عملية األكسدة، ومن أبرز استعماالت هذه الطريقة هو عادم السيارات إذ تساهم أكسدة املواد اليت 

 .مل تتأكسد داخل حمرك السيارة يف التقليل من التلوث الناجم عنه

استخدامها إال يف حالة الضرورة   ويف جمال املواد املشعة فال بد من العمل على التقليل من -
كالعالج مثال، ويف حالة ما إذا ترتب عنها نفايات مشعة ناجتة عن نشاطات يف هذا اجملال فإن 

 :التسيري احلسن هلا من شأنه التقليل منها والذي يهدف إىل

الوقاية من آثار النفايات املشعة والتقليل من ضررها عن طريق تغيري كيفيات اإلنتاج  -
 .قنية واستبداهلا بطرق أقل إنتاجية هلذه النفاياتالت

                                                           

 . 22فتحي دردار، املرجع السابق، صفحة  -1
2 - Pollution atmosphérique et aviation, O.P. Cité, Page 50. 
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ةمع النفايات عن طريق أشخاص مؤهلني مرخص هلم، وجتميعها ألجل معاجلتها يف  -
 .أماكن خمصصة لذلك

 :استحداث هيآت ومراكز للبحث ألجل مواجهة تلوث الهواء:المبحث الثاني

والوقاية من التلوث عموما والتلوث يشكل استحداث مراكز للبحث يف جمال محاية البيئة 
اهلوائي خصوصا أهم أداة ملواجهة تلوث اهلواء، هذه املراكز تسمح من جهة بالبحث عن أحسن 
وأجنع احللول للحد من التلوث اهلوائي أو التقليل منه على األقل، ومن جهة أخرى تؤدي عدة مهام 

حاول أن أذكر أبرز هذه املراكز ، وسأالتلوثأخرى يف اإلعالم والتحسيس والتوعية مبخاطر وآثار هذا 
 .املتواجدة باجلزائر من خالل املطالب الالحقة

 :مركز البحث في مجال الوقـاية من التلوث واستخدام الطاقة المتجددة: المطلب األول

البحث يف جمال تنمية الطاقة املتجددة يف اجلزائر يف سنة  مركزمت استحداث 
 :اهليأة املكلفة بالبحث وهو يهدف إىلووضع حتت وصاية (1)،4500

 ما وخاصة املتجددة الطاقات ميدان يف والتكنولوجية العلمية والتنمية البحث برامج عدادإ -
 .وتطبيقها اجلوفية واحلرارية واهلوائية الشمسية بالطاقات منها يتعلق

 واهلوائية الشمسية احلقول بتقدير تسمح اليت املعطيات ةميع معاجلة وحتليلو  ةمع يتوىل -
 .املتجددة الطاقات واستعمال اإلنتاج لتنمية الالزمة البحث أعمال، و دقيقا تقديرا اجلوفية واحلرارية

 الطاقات الستثمار الالزمة القياس وآليات والعتاد جهزةواأل التقنية الطرق ةميع إعداد -
 .                                                            حهااقرت او  املتجددة الطاقات ميدان يف التجهيزات صناعةو  املواقع مالئمة معايريو  واستعماهلا املتجددة

                                                           

لسنة  57تنمية الطاقة املتجددة اجلريدة الرمسية رقم  مركز، املتعلق بإنشاء 77/30/5922 يف ؤرخامل 83 - 22 رقم رسومامل_   1
5922. 
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 :الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية:المطلب الثاني

وهبذا (1)،3889مت استحداث هذه الوكالة وهي هيأة إدارية مقرها باجلزائر العاصمة يف سنة 
 :أمهها (2)متارسها حتت وصاية الوزير املكلف بشؤون البيئة، فهي تضطلع مبجموعة من املهام

 .ترقية إدماج التغريات املناخية يف خمططات التنمية واملسامهة يف محاية البيئة -

القيام بأنشطة التحسيس واإلعالم والدراسة يف اجملاالت اليت هلا عالقة بانبعاث الغازات  -
 .هذه الغازات راري، والتقليص من آثاراليت تتسبب يف حدوث ظاهرة االحتباس احل

 .املسامهة يف تدعيم القدرات الوطنية يف جمال مواجهة التغريات املناخية -

 .إنشاء قواعد معطيات تتعلق بالتغريات املناخية، وإعداد تقارير حول هذه األخرية -

عاون يف تنسيق األنشطة القطاعية يف جمال مواجهة التغريات املناخية والسهر على الت -
 .اجملاالت البيئية األخرى

وتسري هذه الوكالة من طرف جملس توجيه إىل جانب جملس علمي يتشكل أعضاؤه من 
 . باحثني أكادميني يف جمال التغريات املناخية

 : المستديمة والتنمية للبيئة األعلى المجلساستحداث  :المطلب الثالث

انعكس االهتمام الدويل املتزايد بقضايا البيئة على الصعيد الداخلي يف اجلزائر إذ مت وألول 
والذي (3)يرأسه الوزير األول، املستدمية والتنمية للبيئة األعلى اجمللسمرة منذ االستقالل استحداث 

 :يعمل على ما يلي
                                                           

املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغريات املناخية وحتديد مهامها وضبط   78/39/7331املؤرخ يف  31/021املرسوم التنفيذي رقم  - 1
مت النص على تنظيمها اإلداري مبوجب القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ، و 7331لسنة  82اجلريدة الرمسية رقم  كيفيات تنظيمها وسريها،

 .7332لسنة 51اجلريدة الرمسية رقم  51/57/7332
 .السابق 31/021من املرسوم التنفيذي رقم  38و 31و  33املواد  -  2
وحيدد  املستدمية والتنمية للبيئة األعلى اجمللساملتضمن استحداث  71/57/5993املؤرخ يف  93/381املرسوم الرئاسي رقم  - 3

 .5991لسنة 35صالحياته وتنظيمه وعمله، اجلريدة الرمسية رقم 
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التنمية املستدمية، وتقدير  ضبط االختيارات الوطنية االسرتاتيجية حلماية البيئة وترقية -
 .وضعية البيئة وتطورها بانتظام

 .تنفيذ الرتتيبات التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبماية البيئة وتقرير التدابري املناسبة هلا -
 .متابعة تطورات السياسة الدولية املتعلقة بالبيئة، والبث يف املشاكل البيئية الكربى -
 .  اجلمهورية عن حالة البيئة وتقومي مدى تطبيق قراراته تقدمي تقرير سنوي لرئيس -

 جلنةية و واالقتصاد القانونية لجنةويتكون هذا اجمللس من جلنتني ألجل االطالع هبامه ومها ال
 املكلفة الوزارة مصاحل تتوالها دائمة تقنية بأمانة جلنة كل تزودو  (1)،القطاعات متعددة النشاطات

 .                                                             بالبيئة

 :                        يأيت مبا عضواأربعة وعشرين  نم تتكونواالقتصادية اليت  القانونية اللجنة تكلفو 

                                                           .املستدمية التنمية وأهداف البيئية األهداف حتديد أجل من مستقبلية دراساتالقيام ب -

 محاية سرتاتيجياتا وتوضح البيئية األولويات مع وانسجامها القطاعية السياسات ليحتل - 
                                             .البيئة

 .يئةللب أفضل حبماية تسمح اليت اليةاملو  قتصاديةاال وسائلاقرتاح ال - 

اليت تتكون هي كذلك من أربعة وعشرين  القطاعات متعددة النشاطات جلنة تكلفبينما 
 :                      يأيت مبا عضوا

 الطاقات استعمالو تنفيذها  ووسائل النظيفة بالتكنولوجيات املتعلق البحث عيتشج -
 .الوسائل بكل املتجددة

 القطاعات متعددة برامجو  ،اإلنسانية للمؤسسات مندجمة ختطيط اسرتاتيجيةوإعداد  حا قرت ا -
 .الطبيعية للموارد الدائم للتسيري

                                                           

وعمله، اجلريدة الرمسية  املستدمية والتنمية للبيئة األعلى اجمللستنظيم  دد، حي72/57/5998 مؤرخ 325-98 رقم تنفيذيال رسومامل - 1
 .5998لسنة  23رقم 
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 بأي تستعني، وحلسن أداء مهامها فلها أن سنوات ةثالثوحتدد فرتة العضوية يف اللجنتني ب
              .، كما ميكن للمجلس إنشاء جلان مؤقتة للنظر يف مسائل بيئية معينةاختصاص وذ شخص

 :استحداث محافظة الطاقة الذرية ومراكز للبحث النووي:الرابع  المطلب

وهي مؤسسة عمومية (1)من القرن املاضي، 4551استحدثت حمافظة الطاقة النووية يف سنة 
ذات طابع إداري يف تعاملها مع الدولة، وطابع جتاري يف تعاملها مع الغري، ومقرها باجلزائر العاصمة، 

 :وهتدف هذه احملافظة إىل

وضع وتطبيق السياسة الوطنية وترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنميتها يف ةميع القطاعات  -
والسيما يف العلوم والطاقة والصناعة والصحة والزراعة والري واألشغال العمومية والتهيئة العمرانية 

 .والبيئة

 .ينةاملسامهة يف محاية األشخاص واألمالك والبيئة من آثار اإلشعاعات املؤ  -

وهي هيآت علمية للدراسات (2)،4555كما مت استحداث مراكز للبحث النووي يف سنة   
والبحث والتنمية يف ميدان الطاقة والتقنيات النووية واألمان النووي والبيئة وتسيري ومعاجلة النفايات 

 .املشعة

وتعد هذه املراكز هيآت عمومية ذات طابع خمتلط، فهي ختضع للقواعد املطبقة على اإلدارة 
يف تعاملها مع الدولة، وللقانون التجاري يف تعاملها مع الغري، ويضم كل مركز جملسا علميا للقيام 

 .  بالبحث

                                                           

املتضمن إنشاء حمافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسريها،  اجلريدة الرمسية  35/57/5998املؤرخ يف  98/308الرئاسي رقم  رسومامل - 1
 .5998لسنة  21رقم 
لسنة  72املتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، اجلريدة الرمسية رقم  51/33/5999املؤرخ يف  99/28رسوم الرئاسي رقمامل - 2

5999. 
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حماية  اإليكولوجية أداتين للمساهمة في   مو الرسالضبط اإلداري و  :المبحث الثالث
 : الهواء

باإلضافة للوسائل العلمية يربز دور اإلدارة يف مواجهة التلوث اهلوائي سواء بصفة بعدية أو 
، إىل (املطلب األول)قبلية عن طريق منحها حق ضبط النظام العام أو ما يعرف بالضبط اإلداري

نشاطاته  جانب آلية فرض رسوم إيكولوجية لدفع أي شخص ملوث للهواء على العمل على وقف
 (.املطلب الثاين)امللوثة أو التقليل من االنبعاثات امللوثة للهواء

 : الضبط اإلداري لحماية الهواء من التلوث: المطلب األول

يهدف الضبط اإلداري إىل احملافظة على النظام العام، وتعد السلطة اإلدارية هي صاحبة 
ية واملادية لتحقيقه، لذا فإن الدساتري متنح هلا االختصاص يف تنفيذه، فهي اليت هلا اإلمكانيات البشر 

حق إصدار اللوائح لتحقيق أهداف الضبط اإلداري، ويف جمال محاية البيئة من التلوث ميثل الضبط 
 .اإلداري أفضل الوسائل القانونية حلماية عناصر البيئة املتعددة واهلواء

فقه حيث يعرفه هذا األخري بأنه ومل يعرف لنا القانون ماهية الضبط اإلداري وترك ذلك لل
حق السلطات اإلدارية يف تقييد النشاط اخلاص من خالل فرض القيود والضوابط على ممارسة األفراد 
حلرياهتم ونشاطاهتم هبدف محاية النظام العام بعناصره املتعددة، وهي األمن العام والصحة العامة 

تفرضها سلطة عامة على األفراد يف اليت عمال ألاموعة جمبأنه كما يعرف كذلك (1)والسكينة العامة،
 بواسطةتنظيم اجملتمع وهذا ألجل حياهتم وعند ممارستهم لنشاط معني بقصد صيانة النظام العام، 

سيما يف جمال وال لحريات الفرديةلتقييد  هايرتتب عنحبيث  قرارات تنظيمية عامة تصدرها اإلدارة
 (1) .فله وظيفة إدارية حمايدة غايتها حفظ النظام العام( 2)النظام،األمن والنظافة العامة ورعاية حسن 

                                                           

نواف كنعان، دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة، دراسة تطبيقية يف دولة اإلمارات العربية، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية _   1
 .29، اإلمارات العربية، الصفحة 7338لسنة  35العدد  30واإلنسانية، اجمللد 

مؤسسة دار حسون للنشر  مقارنة،ري العدالة اجلزائية، دراسة الضابطة العدلية، عالقتها بالقضاء ودورها يف س ،يوسف شحادة -  2
 .99، صفحة5999طبعة  لبنان، والتوزيع،
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ويتميز الضبط اإلداري عن الضبط القضائي من خالل أنه يؤدي دورا وقائيا يف الدرجة    
األوىل فهو يهدف إىل منع اإلخالل بالنظام العام والوقاية مما قد يلحق به من اضطراب كمنع إحداث 

يل املثال، ويشرتط لصحة أعمال الضبط اإلداري أن تضطلع به سلطة إدارية التلوث اهلوائي على سب
إداريا عن أخطائها يف تنفيذ هذا الضبط، وباملقابل فإن الضبط القضائي  خمتصة، حبيث تكون مسؤولة

له دور قمعي، حىت وإن كنا نرى أن هذا الدور القمعي يشكل حبد ذاته دورا ردعيا وقائيا، وتضطلع 
 .  الضابطة القضائية اليت هتدف إىل الكشف عن اجلرائم ومتابعة مرتكبيهاهبذا األخري

والضبط اإلداري ينقسم من حيث مضمونه إىل ضبط إداري عام يهدف إىل احلفاظ على    
عناصر النظام العام وضبط إداري خاص ينصب على عنصر من عناصر هذا النظام العام كالوقاية من 

الضبط اخلاص على مكان معني كنشاط مديريات البيئة الوالئية على  التلوث اهلوائي، وقد يقتصر
 .مستوى الوالية ملواجهة تلوث اهلواء أو نشاط معني كمراقبة مديريات املناجم لألنشطة املنجمية

وألجل محاية اهلواء من التلوث متارس الضبطية اإلدارية جمموعة إجراءات وتدابري متعددة 
حلظر أو املنع، واإللزام أو األمر، والرتخيص أو اإلذن، واإلبالغ أو تتفاوت يف شدهتا، أمهها ا

 .اإلخطار

فاحلظر اإلداري للنشاط امللوث للهواء يلجأ إليه ملنع القيام ببعض التصرفات اليت تلوث اهلواء، 
وقد يكون هذا احلظر مطلقا أو جزئيا، هذا األخري يستعمل بكثرة من قبل اإلدارة ألجل عدم إلغاء 

 .ريات الفرديةاحل

ونذكر من أمثلة هذا احلظر اجلزئي منع التدخني يف األماكن العامة نتيجة تسببه يف خماطر  
صحية على اإلنسان وكذلك تلويثه لألماكن املغلقة ونظم املشرع اجلزائري هذا احلظر وحدد األماكن 

فمنع تعاطي هذه املادة يف املدارس  (2)اليت مينع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا املنع،

                                                                                                                                                                                     

 .32صفحة، 7333،اجلزائر ،جامعة تلمسان، النظام العام الوضعي والشرعي ومحاية البيئة ،دامي بلقاسم -  1
األماكن اليت مينع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا الذي حيدد  73/39/7335املؤرخ يف  35/721املرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .7335لسنة 11املنع، اجلريدة الرمسية رقم
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واملؤسسات التعليمية ومراكز التكوين املهين واملؤسسات اخلاصة باستقبال القصر وإيوائهم واملؤسسات 
االستشفائية وأماكن العمل والنقل اجلماعي وقاعات االنتظار واألماكن املغلقة واملخصصة الستعمال 

عقوبة إدارية تصل إىل سحب الرخصة ملدة مخسة عشر اجلماعي، وتصدر يف حق املؤسسة املخالفة 
 .يوما ولألفراد اإليقاف عن العمل ملدة ثالثة أيام

ويعد حظر تعاطي التبغ يف األماكن العمومية نتيجة طبيعية ملصادقة اجلزائر على اتفاقية منظمة 
ة من املواد ملنع واليت تضمنت جمموع(1)،3881الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف سنة 

تعاطي التبغ يف األماكن العمومية، وتعد املادة الثامنة أبرزها يف جمال احلماية من التعرض لدخان التبغ 
أو غريها من التدابري /إذ دعت الدول األطراف إىل اختاذ كافة التدابري التشريعية والتنفيذية واإلدارية و

أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام واألماكن  اليت توفر احلماية من التعرض لدخان التبغ يف
العمومية الداخلية وعند االقتضاء األماكن العمومية األخرى، هذه االتفاقية منعت الدول اليت ترغب 

 .يف االنضمام إليها من إبداء أية حتفظات عليها إذ جيب قبول كل أحكامها

تلوث فهو إجراء يفرض على األفراد واجلهات أما اإللزام اإلداري يف جمال محاية اهلواء من ال
واملنشآت القيام بسلوك معني ملنع حدوث التلوث، وبإزالته يف حال وقوعه، منها إلزام املنشآت اليت 
تسبب بنشاطاهتا انبعاث ملوثات للهواء باختاذ اإلجراءات الكفيلة لعدم جتاوز احلد األقصى املسموح 

 .به من التلوث

داة تستخدم لتنظيم جمال معني، فيتطلب القانون يف كثري من األحيان والرتخيص اإلداري أ
احلصول على رخصة ملمارسة نشاط معني، واحلكمة منه هو متكني اإلدارة من التدخل مسبقا حلث 

 .صاحب النشاط على اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع حدوث تلوث هوائي يتجاوز ما هو مسموح به

إبالغ السلطة اإلدارية مبا اختذه الشخص من إجراءات ملمارسته  واإلخطار املسبق يعين جمرد
 . نشاطه، وهبذا فهو أخف من الرتخيص، فهو جمرد إخبار وإحاطة علم لسلطة الضبط اإلداري

                                                           

املتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن  57/30/7338املؤرخ يف  38/573املرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .7338لسنة 52الرمسية رقم  اجلريدة 75/31/7330مكافحة التبغ املعتمدة جبنيف يف 
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 : اإليكولوجية مو الرسحماية الهواء من التلوث عن طريق  : المطلب الثاني

البيئة، وهي أداة تستخدم قبل تدخل قواعد تعد األدوات االقتصادية أحد أجنع السبل حلماية 
القانون اجلزائي، واجلباية البيئية املتمثلة خصوصا يف الضرائب والرسوم املفروضة من طرف الدول 
هتدف إىل تعويض الضرر الذي نتج عن النشاط امللوث على أساس أن احلق يف البيئة النظيفة هو 

املوارد املالية للجماعات احمللية والتحكم يف الثروات واملوارد كما أهنا تساهم يف زيادة (1)حق للجميع،
وتوزيعها، هذا األمر جيعل اجلباية البيئية يف قلب أية سياسة بيئية حبيث تشكل وسيلة هامة لتسيري 

  (2).ومحاية البيئة

يكون  4554ويف هذا اجملال مت استحداث الصندوق الوطين للبيئة مبوجب قانون املالية لسنة 
يه الوزير املكلف بالبيئة هو اآلمر بالصرف، وتتشكل أهم مداخيل هذا الصندوق من الرسوم على ف

النشاطات امللوثة أو اخلطرة على البيئة، والغرامات والرسوم الناةمة عن خمالفات التنظيم البيئي، 
يائية اخلطرة يف والتعويضات اخلاصة مبكافحة التلوث واحلوادث املفاجئة املتعلقة بتدفق املواد الكيم

البحر أو يف املياه اجلوفية أو يف اجلو، حبيث ترصد الستخدامها يف مواجهة أي تلوث مفاجئ أو يف 
 .   القيام بعمليات التحسيس واإلعالم أو إلعانة اجلمعيات الوطنية اليت تنشط يف اجملال البيئي

د أحد أبرز مصادر التلوث، ونتيجة أن األنشطة الصناعية واخلدماتية املختلفة اليت متارس تع
فإنه مت استحداث رسم على هذه األنشطة مبوجب املادة مائة وسبعة عشر من قانون املالية لسنة 

ألجل دفع أصحاب هذه النشاطات للعمل على جتنب تلويث اهلواء ألكرب قدر ممكن، (3)،4554
 (4).3883 وعدلت هذه املادة مبوجب املادة مائتني واثنني من قانون املالية لسنة

                                                           

 .533، اجلزائر، صفحة 7332لسنة  31كمال رزيق، دور الدولة يف محاية البيئة، جملة الباحث، العدد   -1
2- Ahmed REDDAF, L’approche fiscale des problèmes de l’environnement, Revue Idara N° 01, 

Année 2000, Algérie, Page 143. 

 .5995 لسنة 81، اجلريدة الرمسية رقم 5997املتضمن قانون املالية لسنة  58/57/5995 يف ؤرخامل 95/71 رقم قانون - 3
 .7335 لسنة 29، اجلريدة الرمسية رقم 7337املتضمن قانون املالية لسنة  77/57/7335 يف ؤرخامل 35/75 رقم قانون - 4
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كما أسس هذا القانون رسوما جديدة يف جمال معاجلة النفايات السيما املادة مائتني ومخسة 
منه كالرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي عندما تتجاوز االنبعاثات احلدود 

هذه  وختصص قيمة من (1)،3889القصوى املسموح هبا والذي مت حتديد كيفيات تطبيقه يف سنة 
الرسوم على النفايات للبلديات واخلزينة العمومية إال أن مخسة وسبعني باملائة منها يعود لفائدة 

 .الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث

مت وضع نص قانوين متعلق بالرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على  3885ويف 
ما بني واحد إىل عشرة حسب طبيعة وأمهية وختتلف قيمة العامل املضاعف هلذا الرسم (2)البيئة،

النشاط ونوع وكمية النفايات املخلفة عنه، ويقوم مدير البيئة املختص إقليميا مع املدير التنفيذي املعين 
بإعداد إحصاء للمؤسسات املصنفة اخلاضعة هلذا الرسم وإرساله مع املعامل املضاعف املطبق على  

 .املختلفة للوالية ألجل تطبيقهكل مؤسسة مصنفة إىل قابض الضرائب 

وتساهم الرسوم البيئية يف دفع أصحاب املنشآت امللوثة على احرتام احلدود املسموح هبا 
له بعض النقائص للالنبعاثات الناةمة عن نشاطاهتم، إال أن هذا النظام اجلبائي البيئي يف اجلزائر تتخ

فرض الرسوم البيئية إىل زيادة يف أسعار السلع اليت من شأهنا أن تنقص من فاعليته أحيانا، فقد يؤدي 
املنتجة من طرف املؤسسات اليت تسعى إىل االمتثال للشروط البيئية، وذلك من خالل زيادة النفقات 
على االستثمارات يف جمال احلفاظ على البيئة ومن مث زيادة التكلفة اإلنتاجية، األمر الذي يقلل من 

 .تنافسيتها يف السوق

                                                           

الذي حيدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي  72/39/7332املؤرخ يف  32/799املرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .7332لسنة  80املصدر الصناعي، اجلريدة الرمسية رقم 

، اجلريدة رية على البيئةبالرسم على النشاطات امللوثة أو اخلط تعلقامل 73/53/7339 يف ؤرخامل 39/008 رقماملرسوم التنفيذي  - 2
 .7339 لسنة 80الرمسية رقم 



62 

 

تظل قيمة سلع املؤسسات غري امللتزمة باملعايري البيئية واليت يفرض عليها الرسم  وباملقابل
البيئي أقل من سابقتها، ونتيجة لسلوك املستهلك الذي غالبا ما يفضل السلعة األقل سعرا فإنه 

 (1).سيتوجه ملنتجات املؤسسات غري امللتزمة ما يؤثر على فعالية فرض هذه الرسوم

اإلشكال ميكن أن يوجد له حل بإلزام املؤسسات باالستثمار ألقلمة منتجاهتا إال أن هذا 
ونشاطها مع متطلبات محاية البيئة، وذلك حتت طائلة املنع من املمارسة يف املستقبل أو منع منتجاهتا 

 .من التسويق داخل القطر الوطين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 .93، صفحة 7332وناس حيىي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، جامعة تلمسان، اجلزائر، سنة  - 1
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 :الباب األول

 األحكام الموضوعية لحماية الهواء جزائيا من التلوث

 
تعد البيئة على اختالف مكوناهتا أحد أهم اجملاالت اليت يتناوهلا القانون اجلنائي باالهتمام 
السيما بعد ازدياد الوعي البيئي لدى األفراد بضرورة احلفاظ على البيئة، هذا االهتمام مل يكن وليد 

تعاقب واضطراد الكوارث الطبيعية، واليت يعد اإلنسان أحد أهم املتسببني الصدفة، وإمنا كان نتيجة 
 .فيها

وكان للهواء ذلك املكون الشفاف الذي ال يعرتف بسيادة الدول وال حبدودها املصطنعة  
حصة من هذا االهتمام، ذلك أن تلوثه يف منطقة معينة من شأنه اإلضرار مبناطق أخرى، وما كارثة 
تشرنوبيل إال مثال حي عن ذلك، فلم تعان منه فقط دولة أوكرانيا وإمنا وصلت آثاره حىت إىل دول 

 .يؤكد ضرورة توفري محاية جزائية فعالة للهواء جنوب أوروبا كفرنسا، هذا كله

إال أنه على الرغم من بداية االهتمام اجلاد حبماية اهلواء قانونيا إال أنه مل يرق لدرجة 
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن خماطر التلوث (1)االهتمام الذي عرفته احلماية القانونية للبيئة املائية،

ائي مل تعرف إال مؤخرا بفعل تطور العلم واألحباث، إال أن هذا الوضع تغري اآلن وأصبح التلوث اهلو 
 . اهلوائي أكثر أنواع التلوث املعروفة خطورة

                                                           

 .532علي سعيدان، املرجع السابق، صفحة  - 1
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واحلماية املقررة للهواء ال تعين فقط أخذ االحتياطات الالزمة للحفاظ على البيئة والدفاع 
من هنا فإن تدخل القانون اجلنائي ألجل محاية (1)البيئة،عنها، وإمنا كذلك وسائل دعم وترقية تنمية 

اهلواء أضحى أكثر من ضرورة وذلك على مستوى إقليم الدولة من خالل جترمي أي اعتداء عليه، 
وذلك عن طريق وضع جمموعة من القواعد اجلنائية حلماية اهلواء والبيئة وإلزام املخاطبني بأحكامها 

وإال طبق عليهم جزاء جزائي يف حال خمالفتها، أو حىت على املستوى (2)واحرتامها،بضرورة التقيد هبا 
الدويل من خالل ةملة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية املكرسة حلماية اهلواء وعناصر البيئة األخرى 

 (.الفصل األول) 

عالة للهواء من كفي لتوفري محاية فتكما أن معرفة التجرميات اليت وضعت حلماية اهلواء لن 
التلوث، وإمنا جيب كذلك حتديد األشخاص الذين ستتم مساءلتهم عن أفعاهلم اليت أضرت بالبيئة 

 (.الفصل الثاين)اهلوائية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 - Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM, Les ONG et la protection de l’environnement en Afrique 

centrale, Université de Limoges, Juillet 2003, Page 03. 

، 5993لسنة  30 ، العددوالسياسية االقتصاديةاجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية  ،الغوثي بن ملحة، محاية البيئة يف التشريع اجلزائري 2-
 .277اجلزائر، صفحة 
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 :الفصل األول

 :تـجريم تلويـث الهواء
 

اجلنائي اية اهلواء جنائيا من التلوث إحدى أهم املوضوعات اليت يتناوهلا القانون مح أصبحت
فهو ليس فرعا من فروع القانون البيئي كما (1)البيئي، هذا األخري يشكل أحد فروع القانون اجلنائي،

قد يعتقد البعض، وهذا على الرغم من أن موضوع احلماية هنا هو اهلواء أحد عناصر البيئة، فهو 
صر األخرى املشكلة يقتصر فقط على أخذ مفهوم الضحية من قانون محاية البيئة وتبقى ةميع العنا

للحماية اجلنائية يف حقيقة األمر خاضعة للقواعد العامة واخلاصة بالقانون اجلزائي وأحكام قواعده 
 .اإلجرائية

فحقيقة كون محاية اهلواء جزائيا موضوعا من املواضيع املختلفة اليت يتضمنها القانون اجلزائي 
أخرى أن القانون اجلزائي عموما يشكل املرآة  عموما والقانون اجلزائي البيئي خصوصا، تعكس حقيقة

اليت تنعكس عليها حضارة تلك الدولة من خالل مسايرهتا لتطور العلم وتغري القيم اليت تستلزم توفري 
 .دولة مااليت وصلت إليه الرقي  مدىمحاية قانونية، ومن مث تعكس احلماية اجلزائية للهواء كذلك 

وتتنوع التجرميات اليت توضع حلماية اهلواء من التلوث حسب اجلهة اليت أصدرهتا أو احليز  
اجلغرايف الذي وجدت فيه وله، فقد تكون هذه القواعد اجلنائية املطلوب احرتامها داخلية ختص دولة 

اجلزائري املشرع يف هذا اجملال جند ، حمددة، وختضع للمبادئ العامة للقانون اجلزائي املطبق يف إقليمها
وعلى غرار جل تشريعات الدول قد قام بسن جمموعة من النصوص اجلزائية اليت جترم االعتداء على 
                                                           

1 - Jacques HENRI ROBERT et, Martin GOUILLOUD REMOND, Droit pénal de l’environnement, 

MASSON, France, 1983, Page 31. 
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اهلواء، مما يوفر آلية جنائية داخلية فعالة حلمايته من ةميع أشكال التلوث، وهذا سواء يف نصوص 
العقوبات وقانون محاية  خاصة هبذا اجملال، أو حىت يف نصوص عامة هتتم بالبيئة عموما كقانون

 .(املبحث األول)البيئة

وباملقابل فإن محاية اهلواء جزائيا من التلوث ال تقتصر على التشريعات الداخلية للدول وإمنا 
تتعداها لتصبح موضوعا دوليا تتناوله الدول يف اتفاقيات ومعاهدات دولية هتدف إىل احلفاظ عليه من 

املبحث ) هذه احلماية جمسدة كذلك يف أحكام الشريعة اإلسالمية كما أننا جند  ،ةميع أشكال التلوث
 (.الثاين

 :تجريم تلويث الهواء في القـانون الداخلي:المبحث األول
 

تتميز جرمية تلويث اهلواء على غرار جرائم التلويث األخرى بذاتية جتعلها خمتلفة عن باقي 
أو املسؤول عنها، ومن مث جيرم النشاط اجلرائم التقليدية األخرى، وهذا سواء من حيث أركاهنا 

 .املخالف للقانون ألنه ينصب على اهلواء وليس شرطا أن يؤدي إىل اإلضرار باإلنسان

 هذا األمر يعكس التوجه احلديث يف حتديد اجلرمية املاسة باهلواء على اعتبار وجود اعتداء
ما هو إال جزء من عناصر الطبيعة على اهلواء وليس اهلدف منها دوما محاية اإلنسان، فهذا األخري 

وليس هو الطبيعة حبد ذاهتا، لذا وجب أن تكون محاية اهلواء من التلوث غاية من جترمي االعتداء 
 .عليها مما سينعكس إجيابا على البشر عاجال أم آجال

حتديد جرمية االعتداء على البيئة واهلواء يتطلب إقرارا دستوريا مبدى أمهية موضوع احلماية و 
، إىل جانب استلزام توافر عدة نصوص قانونية (املطلب األول)وهو هنا احلق يف بيئة وهواء نقيني 

 (.املطلب الثاين)تعمل بصفة متناسقة لتكريس محاية جزائية فعالة للهواء 
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 :        الحماية الجزائية للهواء من التلوث في الدستور:المطلب األول

الدستور عموما عماد أي قانون داخل الدولة وقانوهنا األساسي، ما يعرض باقي  يشكل
القوانني األخرى للرفض يف حال خمالفتها لقواعده، فهو هبذا يشكل أحد ضمانات حتقيق دولة 

 .القانون

ولقد قامت عدة دول باعتبار االهتمام البيئي عموما ومن بينه محاية اهلواء مصلحة دستورية  
، إال أن الكثري من الدول األخرى مل تعلن صراحة عن هذه املصلحة (الفرع األول)تستوجب احلماية 

 يف دساتريها لكننا على الرغم من ذلك ميكننا أن نستشف وجود هذه املصلحة من خالل إدراجها
حلماية البيئة كمجال من اجملاالت اليت تنظم بتشريعات، أو جبعلها مهمة ميكن أن توكل للسلطة 

 (. الفرع الثاين)التنفيذية ألجل جتسيدها على مستوى إقليم الدولة كما هو الشأن بالنسبة للجزائر 

ة إال أنه ال جيب أن يفهم من ضرورة إدراج نص دستوري حلماية البيئة كمصلحة دستوري 
من أن هذا سيعين القضاء متاما على التلوث اهلوائي ومشاكله، ولكنه حتما سيساهم يف تفعيل 

ال سيما من خالل النص دستوريا على توفري محاية جنائية للحق يف البيئة  ،احلماية اجلزائية املكرسة له
 (.الفرع الثالث)

 :الهواءاالهتمام البيئي في دساتير الدول اهتمام بحماية  :الفرع األول

يتضمن اجملتمع الدويل حوايل مائة واثنني وتسعني دولة لكن فقط العشرات من هذه الدول 
بكوهنا إرثا مشرتكا  حة يف دساتريها على محاية البيئةواليت قد ال تتعدى اخلمسني دولة أقرت صرا

 .للشعب وعلى حق أي إنسان يف العيش يف بيئة سليمة ومتوازنة وصحية

 4551وبلجيكا الذي جاء تعديلها الدستوري األخري لسنة  ينا الربتغالمن هذه الدول لد 
نص   4554حلقوق اإلنسان لسنة-روسيا حاليا–كما أن اإلعالن السوفيايت (1)ليؤكد هذا احلق،

على حق اإلنسان يف العيش يف وسط مالئم، وبضرورة تعويض الشخص عن األضرار اليت حلقت به 
                                                           
1 -Romi RAPHAEL, Droit et administration de l’environnement, 3ème édition 1999, Montchrestien, 

France, Page 58. 
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عن االعتداءات على القواعد البيئية، وساير هذا املنهج كل من روسيا  يف صحته أو ممتلكاته الناةمة
البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، بولونيا، ةمهورية التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، تركيا، إضافة إىل إيطاليا، 

  (1).وإيران، والسعودية، هذه الدول جعلت على نفسها التزاما حبماية هذا احلق

جبعل محاية البيئة  4591تبعته كل من اليونان يف دستورها لسنة وهو نفس النهج الذي ا
عن حق كل إنسان يف  4595واجبا على عاتق الدولة، وكذلك إسبانيا اليت أقرت يف دستورها لسنة 

التمتع ببيئة مالئمة والذي جيب عليه احملافظة عليها، وعن دور السلطات يف استخدام املوارد الطبيعية 
 نوعية احلياة وإعادة تأهيل البيئة وتعزيز دورها األساسي يف إصالح األضرار بصفة راشدة وحتسني

من القرن املاضي على أن الدولة تعمل على  4502املسببة، أما يف الصني فقد نص دستورها لسنة 
 .حتسني ومحاية البيئة

واإليلينوا  كما أن القوانني األساسية لبعض األقاليم الفيدرالية كالكيبك، واألنتاريو بكندا،
وماساسوتش وبنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية تبنت هي كذلك اإلقرار باألمهية البيئية  

 .كمصلحة دستورية

ومن مث فإنه مت إقرار محاية البيئة يف دساتري عدة دول وهذا سواء بالنص على حق كل إنسان 
البيئة تقع على عاتق الدولة، إال  يف العيش يف بيئة سليمة صراحة أو عن طريق النص على أن محاية

أن الصياغة الثانية اعتمدهتا جل الدساتري رافضة النص على حق اإلنسان يف العيش بيئة سليمة، 
من أن يصبح هليأة الرقابة الدستورية كاجمللس الدستوري يف اجلزائر  تهاولعل ذلك يرجع خلشي

اليت قد ال تكون تتماشى كلية مع صالحيات أوسع يف الرقابة على القوانني اليت قد تصدر و 

                                                           

 75صفحة ( يطلب من املكتبات الكربى يف مصر) دار نشر ن، بدو 5998عبد الفتاح مراد، شرح قوانني البيئة، الطبعة األوىل لسنة  - 1
 .  
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مقتضيات هذا احلق، هذا األمر دفع دوال عديدة أخرى للنص على هذا احلق يف قوانينها العادية فقط  
 (1).ككولومبيا والواليات املتحدة واندونيسيا

أما يف فرنسا فإن غياب النص على دستورية احلق يف البيئة سابقا دفع بالكثري من 
حني اقرتح 4599هناك إىل اقرتاح تبين هذه املصلحة يف الدستور وهذا منذ  الشخصيات الفاعلة

 .إضافة فقرة للمادة العاشرة من الدستور الفرنسي وهي حق اإلنسان يف البيئة E.FAURالسيد 

يف نفس الفرتة إضافة مادة جديدة يف دستور فرنسا  J.UNTESMAIERكما اقرتح السيد   
وهي أن تضمن اجلمهورية لكل شخص احلق يف العيش يف بيئة سليمة، وميارس هذا احلق بصفة 

يف سنة  M.BARNIERمنفردة أو ةماعية يف إطار القوانني والتنظيمات، ووصوال إىل اقرتاح السيد 
دستور الفرنسي إضافة حق اإلنسان يف البيئة، وبناء وهذا يف خضم اقرتاحاته املائة لتعديل ال 4558

على هذه االقرتاحات قام الرئيس الفرنسي السابق جاك شرياك باستحداث ميثاق للبيئة متت إضافته 
 (2).للدستور الفرنسي

ويتضمن ميثاق البيئة الفرنسي على ديباجة باإلضافة لثمانية مواد، حيث أكد يف ديباجته 
البشرية مرتبط مبحيطه وبأن البيئة إرث مشرتك للجميع، إال أن اإلنسان أثر على أن مستقبل وجود 

على هذا التوازن بفعل طريقة حياته ونشاطاته اإلنتاجية، وركزت الديباجة على أن محاية البيئة ال بد 
 أن تصبح كباقي املصاحل األساسية لألمة وبأن يراعى يف حتقيقها حق األجيال املستقبلية يف العيش يف

 .بيئة سليمة

ونصت املادة األوىل من ميثاق البيئة الفرنسي على حق كل إنسان يف العيش يف بيئة متوازنة 
وحمافظة على الصحة، بينما تناولت املواد األخرى واجب كل شخص املسامهة يف محاية البيئة 

اإلضرار بالبيئة  وحتسينها، من خالل إبالغه عن أية اعتداءات قد متس البيئة، وإلزام كل من تسبب يف

                                                           

1 - Nicolas HUTEN, Les nouveaux fondements constitutionnels du droit de l’environnement, 

Les apports de la Charte de l’environnement à l’ordre juridique interne,  2003, Université de 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de Paris II Panthéon-Assas, France,  Page 61. 
2 -Romi RAPHAEL, O.P. Cité, Page 94. 
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بإصالحها، إىل جانب تكريس مبدأ احليطة بالنسبة للنشاطات اليت ال يعرف مدى تأثريها على البيئة، 
ة، كما كرس هذا امليثاق حقا دستوريا جديدا وهو ميوإلزام السلطات بالعمل وفق إطار التنمية املستد

لدستورية يف برنامج أي تكوين يف حق اإلعالم بوضعية البيئة لكل شخص، وأن تدمج هذه القواعد ا
 (1).اجملال البيئي

واملالحظ أن تبين هذا امليثاق يف فرنسا سينعكس إجيابا على أية محاية جزائية ختصص 
للحفاظ على اهلواء هناك، كما أن اعتماده مكن اجمللس الدستوري الفرنسي من القيام بالرقابة على 

هذا األمر شكل سابقة مل تكن موجودة (2)،3880ينيا يف سنة أحد القوانني املتعلقة باملواد املعدلة ج
من قبل مما سيسمح بإمكانية تعميمها على باقي القوانني األخرى اليت قد ختالف مضامينها احلق 

 .  الدستوري يف محاية البيئة واحلق يف هواء نقي

 :البعد البيئي في الدستور الجزائري:الفرع الثاني

عن مسايرة الدساتري السابقة الذكر يف اإلقرار صراحة بأمهية البيئة   ختلف الدستور اجلزائري
وبطبيعة احلال اهلواء كجزء ال يتجزأ من (3)كما للصحة والتعليم،  كحق دستوري يستوجب احلماية

مل يرق لتطلعات املهتمني مبجال إال أنه  3880مكونات البيئة، ورغم التعديل اجلزئي للدستور يف 
أنه قد تناسى إضافة االهتمام البيئي كحق دستوري كما فعل بالنسبة لتفعيل ث محاية البيئة، حي

 .حقوق املرأة دستوريا على سبيل املثال

ولعل أهم األسباب اليت سامهت يف عدم حتقيق ذلك هو ضعف الوعي البيئي للجماعات 
ف اجلماعات الضاغطة يف اجلزائر، إىل جانب عدم توفر ةماعات ضغط بيئية حقيقية وهذا على خال

 .الضاغطة يف جمال حقوق املرأة وغريها

                                                           
1 - Charte de l’environnement, sur le site ; www.gouv .fr. 

2 - Un cadre constitutionnel pour l’environnement, Le Journal Français « Les Echos », Edition du 

27/06/2008, Page 10. 
3 - Michel PRIEUR, O.P. Cité, Page. 52. 
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ن تناول الدستور اجلزائري للبيئة جاء أقل ما يوصف به حمتشما، فيجب علينا التوسع يف إ
مفهوم البيئة لندرك أنه يقصدها، وهو األمر الذي يتناقض متاما مع أسس احلماية القانونية واجلزائية 

فمن أمثلة ذلك أن الدستور ألزم كل مواطن حبماية األمالك واليت تستوجب وضوح النص القانوين، 
العامة ومنها بطبيعة احلال محاية الطبيعة ومكوناهتا كالغابات والبحريات واليت تعد إحدى مكونات 

)البيئة، 1 وأقر الدستور حق الربملان يف مسألة التشريع ألجل محاية البيئة وجعلها من (
أن نستنتج أنه أدرج محاية البيئة يف الدستور دون أن يعلن عن كل هذا يدفعنا إىل (2)اختصاصاته،

ذلك صراحة، وهذا األمر ال يسمح لنا من أن نعلن موقفه صراحة من هذه املسألة، كما أننا قد 
نتساءل عن ما إذا أراد الدستور اجلزائري محاية البيئة يف حد ذاهتا ما دام أنه مل يعلن عن محاية احلق 

 احلق يف الصحة على الرغم من اختالفهما؟ أو أنه يدرج احلق يف البيئة ضمن صراحة  يف البيئة

ورغم إقرارنا بأن االعرتاف باحلق يف البيئة كمصلحة دستورية ال يعين أن البيئة لن تتعرض 
ممارسة رقابته لالعتداء أو التلويث لكن من شأن هذا األمر أن يسمح بتمكني اجمللس الدستوري يف 

 (3) .املصلحة البيئيةشريعي ال يتماشى ومفتضيات على أي نشاط ت

 :الحماية الدستورية الجنائية للحق في البيئة وهواء نقي: الفرع الثالث

يؤدي إقرار احلق يف بيئة صحية ومالئمة للعيش يف الدستور إىل ضرورة تدخل القانون 
انتهاكها، فهو أهم ضمان اجلزائي الذي يعد شريكا يف تفعيل هذه احلقوق وإقرار العقاب يف حال 

حلماية احلقوق الدستورية ومنها احلق يف البيئة، فلما كان أخطر ما يهدد هذه احلق يبدو يف املواد 
اجلزائية فال بد من محايته يف التجرمي والعقاب، هذا ما يعرف بالقانون اجلنائي الدستوري وهو أحد 

الدستورية للقانون اجلزائي، على حنو يوضح  فروع القانون اجلزائي والذي يهدف إىل تأصيل القواعد
  (4).التوازن بني احلقوق واحلريات واملصلحة العامة يف ضوء معيار التناسب بني الوسائل والغايات

                                                           

 .5998من الدستور اجلزائري املعدل سنة  8 املادة - 1
 .5998من الدستور اجلزائري املعدل سنة  577 املادة - 2

3 - Raphaël ROMI, O.P. Cité,  Page 49. 

 . 32أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، صفحة  - 4
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كما أن دساتري عدة دول أقرت هبذه األمهية للقانون اجلزائي يف محاية احلق يف البيئة، وجند 
جزائية وإدارية النتهاك احلق يف البيئة بنصه على متتع اجلميع هنا مثال الدستور اإلسباين يقر بعقوبات 

حبق االستمتاع بالبيئة املناسبة من أجل منو اإلنسان، هذا إىل جانب واجب احلفاظ عليها، وتقوم 
السلطات العامة بالسهر على االستعمال املعقول لكل املوارد الطبيعية، وذلك هبدف محاية وحتسني 

عن البيئة وصيانتها، مع االستناد على التضامن اجلماعي الذي ال غىن عنه،  جودة احلياة والدفاع
وبالنسبة لألشخاص الذين خيرقون ما تنص عليه الفقرة السابقة، يتم مبوجب القانون حتديد عقوبات 

وهو نفس  (1)جنائية وإدارية يف حالة حتقق ذلك، هذا إىل جانب إصالح الضرر الذي مت التسبب فيه،
 .ستور اليوناينمنحى الد

إن النص مستقبال على احلق يف البيئة يف الدستور اجلزائري وتضمينه بعقوبات يف حال 
انتهاكه سينعكس ذلك على احلماية اجلزائية للهواء، حبيث تلتزم الدولة بسن قوانني جترم تلك األفعال 

حبيث أكرب من جهة، ومن جانب آخر سيؤثر على القضاة الذين سيأخذون االعتبار البيئي باهتمام 
 (2) .يتضح ذلك من خالل أحكامهم اجلزائية حول هذا النوع من اإلجرام

وعليه فإن تدخل القانون اجلزائي حلماية هذا احلق الدستوري يف هواء غري ملوث سيتم 
 :بفرعيه قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية وذلك عن طريق ثالثة أساليب وهي

، والذي يؤدي إىل احلفاظ على النظام العام الذي يتأثر جترمي أفعال املساس هبذا احلق -
 .باالعتداء على هذا املكون

إحداث توازن بني محاية احلق يف هواء نقي من جهة وبني حتقيق املصلحة العامة من جهة  -
ثانية، فال جيب مثال أن ميس جترمي االعتداء عليه املساس حبق التطور واإلنتاج، لذا ال بد من أن 

 .نا مفهوم التنمية املستدامة كحل إلجياد توازن هلذه املعادلة بني حقني خمتلفنييوضع ه

                                                           

 .من الدستور اإلسباين 30فقرة  31املادة  - 1

2 - Veronique JAWORSKI, La charte constitutionnelle de l’environnement face au droit pénal, RJ.E 

n°spécial 2005, France, Page 177. 
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ضمان حد أدىن من احلقوق األخرى فمتابعة الشخص عن جرمية تلويث اهلواء ال جيب  -
 .  معه التضحية بكامل حقوق هذا األخري كحقه يف التطور والتنمية وامللكية

لحق يف اهلواء النقي تعد من أعمال املشرع واضع قانون وعلى الرغم من أن احلماية اجلنائية ل
العقوبات إال أن تدخله هنا سيتم بالتوافق مع الدستور، فهذا األخري سيشكل أداة توجه املشرع 

وخصوصا تلك اليت تتعلق باالعتداءات اليت تؤدي إىل تلويث هذا املكون  (1)لتجرمي بعض األفعال،
 .اهلام حلياتنا

شخص يف العيش يف بيئة وهواء نقيني كمبدأ دستوري، وإلزام الدولة إن إدراج حق أي 
بضمان ذلك احلق لألجيال احلالية ويف املستقبل، سيساهم يف تفعيل احلماية اجلزائية للهواء من ةميع 
أشكال التلوث، ويعمد إىل حتقيق هذه النتيجة من خالل إشراك ةميع الفاعلني داخل الدولة ألجل 

 .فظة على هذا احلق الدستوريالعمل على احملا

 :تجريم تلويث الهواء في النصوص القـانونية وعالقته بعلم اإلجرام :المطلب الثاني
يدخل جترمي االعتداء على اهلواء يف اإلطار العام لتوفري النص اجلنائي والذي يعد ضروريا 

، (الفرع األول) تلويث اهلواءإشكالية تعريف جرمية يثري تجرمي كما أن هذا الألية محاية جزائية مقررة،
ومن جانب آخر ، (الفرع الثاين)وتطرح كذلك مسألة املكانة اليت حيتلها هذا اجلنوح يف علم اإلجرام 

تعدد جرائم تلويث اهلواء نتيجة كثرة النصوص القانونية اليت تضمنتها يؤكد مدى االهتمام الذي فإن 
هذه اجلرائم تعترب من قبيل اجلرائم اليت استحدثها املشرع فهي  ،يوليه املشرع هلذا النوع من اجلنوح

 .(الفرع الثالث)ختتلف عن تلك اجلرائم التقليدية املعروفة كجرائم القتل والسرقة

                                                           

 . 32أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، صفحة  - 1
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 :تعريف جريمة تلويث الهواء وأهمية هذا التجريم: الفرع األول

ماية اجلزائية، إذ أن يأخذ تعريف جرمية تلويث اهلواء حيزا هاما من االهتمام يف جمال احل
القانون اجلنائي يستلزم أن يعرف موضوع احلماية بصورة دقيقة ألجل تسهيل متابعة اجلانح الحقا 

 .وحتديد املسؤوليات

 :تعريف جريمة تلويث الهواء: أوال

ما ميكن مالحظته بصدد حديثنا عن تعريف جرمية تلويث اهلواء هو أن املشرع اجلزائري إن 
ه من التشريعات يف عدم وضع تعريف واضح ودقيق جلرمية تلويث اهلواء، فهو مل خيتلف عن غري 

، ولعل يكتفي يف الغالب بذكر ركنها املادي ما يضفي عليها يف الغالب طابع اجلرائم املادية احملضة
 :عدم وضع تعريف واضح وحمدد هلذه اجلرمية يرجع لألسباب اآلتية

ىت ال يضطر إىل تعديل النصوص القانونية كل مرة ترك مسألة التعاريف للفقه والقضاء ح -
 .وجد فيها أن التعريف الذي وضعه املشرع ال يتماشى مع األفعال املرتكبة

عدم وضع التعاريف يرجع لطبيعة غالبة يف القوانني اجلزائية واليت تكتفي يف أغلب  -
  .ملبدأ شرعية اجلرائموهذا تطبيقا (1)،األحيان بذكر أركان اجلرمية بصورة منفصلة وفردية

يف شىت القوانني اليت تضمنتها واليت ويف غياب تعريف واضح من املشرع جلرمية تلويث اهلواء 
ميكننا  (2)،مهمة وضع التعريفات كالعادة للفقهبذلك تكتفي غالبا بذكر أركان هذه اجلرمية تاركة 

ا االلتزام هنا هو محاية اهلواء من التلوث، هذ( 3)ماية البيئة،حبالفة اللتزام قانوين كل خمتعريفها بأهنا  
اعتداء غري مشروع على القواعد والتنظيمات املتعلقة حبيث تكون خمالفة هذا االلتزام ناةمة عن 

 .باهلواء

                                                           

 .12املرجع السابق، صفحة  عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، -  1
 50 فحةص ،5999طبعة ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،’اجلرمية -القسم العام' حماضرات يف قانون العقوبات  عادل قورة، - 2

 .75 املرجع السابق، صفحة، الكرمي سالمةد بأمحد ع  –3
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فجرمية تلويث اهلواء تعد خرقا لقاعدة جزائية جمرمة ولسلوك غري مشروع خيالف به مرتكبه 
 (1).اء كان يف صورة متعمدة أو ناةما عن إمهالتكليفا حيميه القانون جبزاء جزائي سو 

واالعتداء على اهلواء قد ينشأ يف كثري من األحيان نتيجة خمالفة املواصفات التقنية والقواعد 
، وعليه فجرمية تلويث اهلواء ال تقتصر على تلك السلوكيات اإلجرامية النظامية اليت حتظر أفعاال معينة

ص واليت تسبب التلوث، وإمنا قد تقع نتيجة االمتناع عن القيام بالتزام اإلجيابية اليت يأتيها األشخا
يفرضه القانون، وهبذا ميكننا تعريفها كذلك بأهنا كل فعل أو امتناع يظهر خارجيا على شكل اعتداء 

حبيث يقع هذا االعتداء (2)ب عقوبة،بعلى النظام واألمن والسكينة واليت برتب هلا القانون هلذا الس
 .على اهلواءهنا 

وميكننا تعريفها كذلك باالعتماد على معيار موضوعي بوصفها اعتداء على مصلحة 
 . اجتماعية حيميها القانون، فهي كل واقعة تلوث للهواء تكون ضارة باجملتمع وأمنه

، فهي على بني أفراد اجملتمع وجرمية تلويث اهلواء عموما تؤدي إىل قطع التضامن االجتماعي
إجرامي أيا كانت درجته يتطلب يف حق صاحبه أو مرتكبه ردة فعل خاصة من اجملتمع  غرار كل فعل
 (3).تعرف بالعقوبة

وبالرغم من غياب تعريف تشريعي لتجرمي تلويث اهلواء فإن املشرع اجلزائري أوىل اهتماما  
التشريعات  كبريا حلماية اهلواء جزائيا من التلوث، هذا االهتمام انعكس من خالل العدد اهلائل من

 .اليت تتناول هذا اجملال باحلماية

 :أهمية تجريم تلويث الهواء: ثانيا

تظهر مدى أمهية جترمي تلويث اهلواء من خالل تعدد النصوص القانونية اليت جترم االعتداء 
على اهلواء، ومدى تناول القانون اجلزائي هلذا النوع من اجلنوح، كما أهنا تؤكد مدى احرتام املشرع 
                                                           

 .22حممد نعيم فرحات، املرجع السابق، صفحة  1-

2- Pierre BOUZAT, O.P .Cité, Page 129. 

3- Emile DURKHEIM, Définition du crime et fonction du châtiment, Article publié dans Déviance et 

criminalité, Armand Colin , Paris , France,1970, Page 88. 
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ألحد أهم قواعد القانون اجلزائي والذي يعكس مدى احرتام حقوق اإلنسان يف الدولة أال وهو مبدأ 
 .شرعية اجلرمية والعقوبة

 :تجريم تلويث الهواء تكريس لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: أ

إن احلديث عن جترمي األفعال اليت من شأهنا تلويث اهلواء، هو نتيجة ألحد أهم مميزات 
نون اجلزائي، واليت متنع على القاضي إنشاء قواعد قانونية جديدة يف حال غياب النص اجلنائي، القا

 (1) .طبقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات وتدابري األمن

تقتضي أن يسبق النص القانوين فعل االعتداء، إىل جانب أن يكون  وعليه فالشرعية اجلنائية
ح ال غموض فيه فالنص اجلزائي جيب أن ال حيتمل التأويل أو بشكل واض هذا األخري حمددا ومعرفا

بشكل واضح حبيث تسهل مهمة  القياس كقوانني أخرى، كما ال بد أن تكون األفعال اجملرمة معرفة
 .تطبيقه أكرب أثناء حتقيق فعاليةالذي سيضمن  األمر القضاء يف استيعاهبا بسرعة

اجلنائي وهو  هو إال إقرار ألهم مبادئ القانون ووجود النص اجملرم لالعتداء على اهلواء ما
مبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة، هذا املبدأ يعد أحد أهم دعائم احلكم، والذي من شأنه كذلك أن 
حيدث توازنا بني مصلحتني متعارضتني مصلحة اجملتمع يف احلفاظ على البيئة ومصلحة فردية هتدف 

 (2) .إىل حتقيق مصاحل شخصية خمتلفة

 ال بنص،إجرمية وال عقوبة  لقد اختلف الفقه اجلنائي يف التسمية اليت يطلقها على مبدأ الو 
على ه اتفق نأال إ (4)،بدأ قانونية اجلرائم والعقوباتومسي كذلك مب (3)،طلق عليه مبدأ الشرعيةأذ إ

                                                           

املعدل  قانون العقوبات اجلزائرياملتضمن  32/38/5988املؤرخ يف  88/518األمر رقم من  35نصت على هذا املبدأ املادة   1-
  .من قانون العقوبات الفرنسي 555/30 ، واملادة5988لسنة  39واملتمم اجلريدة الرمسية عدد 

، صفحة 5997 ة، اجلزائر، طبعباتنة ،عمار قريف ةالتجرمي، مطبعلعقوبات اجلزائري، اجلزء األول، شرعية بارش سليمان، شرح قانون ا -2
57. 

حممود جنيب حسين ، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبات والتدابري االحرتازية ، دار   -3
 .  23، الصفحة 5929 طبعة السادسة سنةالالنهضة العربية ، القاهرة ، 

 . 21الصفحة بدون سنة طبع، مصر،  لفكر العريب ، االعقايب املصري ، دار  عد ، مبادئ القسم العام من التشريرؤوف عبي - 4
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نون على ذا نص القاإال إجب العقاب تستو فعل ال يعد جرمية والذي يعين أن ال مضمون هذا املبدأ
 مث يقوم بتحديد ،نسان جرميةفعال الصادرة عن اإلن حيدد سلفا ما يعترب من األأعلى املشرع ذلك، ف

الوجود القانوين للجرمية، واملسوغ العادل لفرض  إليهاالقاعدة اليت يستند فهو (1)،لكل جرمية ةعقوب
 (2).العقاب

فعل االعتداء وفقا لتوازن واضح بني وعليه يستوجب القانون اجلنائي أن يسبق النص اجلنائي 
حق اجملتمع يف العقاب على أفعال ختل بأمنه واستقراره، ومن جهة أخرى حق الشخص يف براءته عن 

 .أفعال مل تكن جمرمة عند ارتكاهبا، وهو حق من حقوقه اليت أقرهتا جل الدول

 :ضرورة تدخل القـانون الجزائي لمواجهة جنوح تلويث الهواء: ب

خل القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية أكثر من ضرورة ألجل مواجهة جنوح تلويث أضحى تد
اهلواء، بوصفه أبرز تعبري عن رفض اجملتمع لسلوك معني، ويظهر ذلك من خالل الدور الذي يؤديه 

 :هذا القانون ملواجهة اجلرائم عموما وذلك من خالل ما يلي

 .األفراد الذين يرتكبون اجلرائمللقانون اجلزائي دور قمعي يتمثل يف عقاب  -

يعرب القانون اجلزائي بتجرميه ألفعال معينة عن مسو القيم اليت يستهدفها باحلماية يف زمن  -
 .معني داخل اجملتمع

للقانون اجلزائي دور وقائي بعقاب مرتكيب اجلرائم وجترمي أفعال معينة، فإن هذا اجلانح  -
 .  م احملمية قانونا يف املستقبلسيعمد إىل عدم االعتداء على هذه القي

                                                           

، الشرقية للنشر والتوزيع، الشركة ائية ، دراسة حتليلية هلا على ضوء الفقه اجلنائي املعاصرنعبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة اجل  -1
 . 795الصفحة دون سنة طبع ، لبنان، ببريوت، 

، 5985سوريا، طبعة ،اجلزء األولنان اخلطيب ، املبادئ العامة يف مشروع قانون العقوبات املوحد ، مطبعة جامعة دمشق، عد - 2
 . 32الصفحة 
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كما أن تلويث اهلواء يشكل اعتداء على النظام العام داخل الدولة، هذا ما يستلزم بدوره 
جل متابعة مرتكبيها، وبالفعل فإن القانون ضرورة جترمي تلك االعتداءات اليت تنصب على اهلواء أل

لذي يشمل جمموعة من اجلرائم وضعت ألجل اجلنائي للبيئة بوصفه فرعا من فروع القانون اجلزائي وا
قمع عدم احرتام التزامات ومواصفات تقنية هتدف إىل احلفاظ على البيئة عن طريق إفراد عقوبات 

وتضمنه لعدة نصوص جمرمة لالعتداءات على البيئة واليت ميكننا (1)وتدابري أمن لكل مساس هلا،
مصادفتها يف عدة قوانني، بدءا بقانون محاية البيئة ووصوال إىل قانون العقوبات الذي يعد مبثابة 

 .أحسن رد ملن يرغب يف تلويث اهلواءفهو هبذا الشريعة العامة للقواعد اجلزائية عموما، 

قتل اآلخرين ببطء ألن احلياة بكل عناصرها تعتمد عليه، ومن  فتلويث اهلواء يعد من قبيل
مث فاالعتداء عليه هو اعتداء على احلياة، هذا األمر جيعل من تدخل القانون اجلزائي حلماية اهلواء 

أحد السبل اليت تكفل تلك هو ث اهلوائي يليس جمرد ضرورة وإمنا حتمية لبقاء البشرية، وجترمي التلو 
 . احلماية

تتميز به جرمية تلويث اهلواء أن ضحيتها ضحية من نوع خاص كما سبق اإلشارة إليه،  ومما
فهي غالبا ما تكون البيئة يف حد ذاهتا، واليت ال ميكن تصور حتريك املتابعة اجلزائية لالعتداء عليها 

اجهة لوال وجود أجهزة مسخرة هلذا الغرض، السيما إذا علمنا أن أغلب الناس ال يتحركون ألجل مو 
االعتداء الذي تتعرض له، هذه اخلاصية تنعكس كذلك على النص اجملرم هلا مما أدى باملشرع إىل 

 .التدخل ألجل جترمي أي اعتداء على اهلواء مع التوسع يف حتديد اجملاالت اليت يشملها هذا التجرمي

 :عالقة تجريم تلويث الهواء بعلم اإلجرام: الفرع الثاني

واء نوعا جديدا من اإلجرام املستحدث نتيجة ازدهار الصناعة وما تشكل جرائم تلويث اهل
صاحبه من انعكاسات سلبية على البيئة، فهو مييل إىل إجرام شكلي ناجم عن خمالفة املواصفات 
التقنية يف الغالب، ومل يتم االهتمام بشخص اجلانح أو النتيجة اليت استحدثها أثناء تناول هذا النوع 

 .من اإلجرام
                                                           
1 - Annie MANNHEIM - AYACHE, Environnement, Rep. Pen. DALLOZ, France, Page 02. 
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 Jean PINATELالصفة اليت ميزت هذا النوع من اجلنوح دفعت البعض كاألستاذ  هذه
إىل نفي أية عالقة بني علم اإلجرام، ذلك العلم املهتم بدراسة اجلرمية وسبل مواجهتها من جهة، 

 ،وعلم البيئة من جهة أخرى، حيث أكد أن علم اإلجرام جيهل متاما علم البيئة وال يعرف عنه شيئا
 :نتيجة ختلف ثالثة شروط الزمة وضعها العرتاف هذا العلم بوجود أية ظاهرة إجرامية وهي اوهذ

شرط تارخيي يعين أن جترمي واقعة معينة له سوابق تارخيية معروفة خالل تاريخ القانون  -
 .اجلنائي

اجتماعي يقرر حق اجملتمع يف عقاب اجملرم من خالل اعتداء هذا األخري بنشاطه  وشرط -
 .على مصاحل اجتماعية حيميها القانون

 .شرط نفسي يربز من خالل حماولة اجلانح تربير الفعل اإلجرامي -

وخلص إىل اعتبار االحنراف البيئي الذي ال يستويف هذه الشروط احنرافا معقدا ميكن وصفه 
 .باحنراف طبيعيجزئيا 

والذي رفض وصف اجلنوح البيئي باإلجرام   DESPAXكما أكد هذا التوجه كذلك األستاذ
 (1).معتربا إياه جمرد عدم انضباط اجتماعي ال يستحق عقابا صارما

إال أننا نرى أن موقف بعض فقهاء علم اإلجرام من نفي العالقة بني علم البيئة وعلم 
هذا النوع من اجلرائم يف التشريعات سابقا، ومن مث مل تتبلور حوله قواعد قلة تناول عن اإلجرام ناجم 

 :واضحة يف علم اإلجرام، كما أن املربرات اليت قدمت لنفي تلك العالقة ميكن الرد عليها كما يلي

بالنسبة للشرط التارخيي فاملالحظ أن القواعد اليت جترم االعتداء على البيئة ليست _ 
عن بعض اجلرائم اليت كالعقاب ن الوسطى وجدت عدة عقوبات تتمثل يف الغرامة  حديثة، فمنذ القرو 

                                                           

 .530و 537فحة، ص7335طبعة  ،رصالعربية، مدار النهضة  ،ةاحلماية اجلنائية للبيئة اهلوائي حسني عبد القوي، مدحم  - 1
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حول املياه أدرج جزاء جنائيا ملواجهة جرائم  4115متس البيئة، فمثال يف فرنسا األمر الصادر يف سنة 
كما  (1)تلويث املياه، مث أدرجت هذه التجرميات الحقا يف قوانينها احلديثة كالقانون الريفي الفرنسي،

 .  أن عمر القواعد اجلزائية حاليا يف اجملال البيئي يقدر حبوايل نصف قرن، مما يؤكد توافر هذا الشرط

أما عن التأثر االجتماعي بالنشاط اجلانح يف اجملال البيئي فبدأنا نلمسه السيما بعد  -
ئة صحية وسليمة ة اليت بدأت حتدث بصفة متكررة، ومن مث فإن احلق يف العيش يف بييالكوارث البيئ

أصبح أحد أبرز احلقوق يف اجملتمعات، والذي يشكل االعتداء عليه اعتداء على حق اجتماعي حيميه 
 .القانون بقواعد جزائية

إن االعتقاد بغياب العامل النفسي يف ارتكاب هذا النوع من اجلرائم، يرجع إىل تطبيق  - 
روفة لتفسري أنواع اإلجرام على هذا النوع من اجلرائم، فقهاء علم اإلجرام للقواعد التقليدية للجرائم املع

بينما ال بد أن توضع مفاهيم جديدة تتماشى وتطور اجلرمية مع تطور اجملتمعات وبروز العديد من 
اجلرائم املستحدثة اليت مل تكن معروفة من قبل، وهذا ألجل دراستها وحتليلها بصفة علمية أكثر، 

تلويث اهلواء والبيئة قد يكون نتيجة عامل اقتصادي لدى اجلانح أو فقط  فتربير اجملرم الرتكاب جرمية
جملرد رغبة منه يف االنتقام من البيئة، أو ناجم عن شعور باستصغار للشأن البيئي فيرتتب عنه حالة 

 .نفسية من اإلمهال تسبب اجلرمية البيئية

ا النوع من اإلجرام لعدم وعلى الرغم من أن أغلب علماء اإلجرام األولني مل يتطرقوا هلذ
ظهور خماطر ملحوظة له آنذاك، إال أنه بات باإلمكان اآلن إدراج هذا النوع من اجلنوح يف الدراسات 
املتصلة بعلم اإلجرام، والبدء يف دراسة شخصية جانح تلويث اهلواء ألجل حتليلها والعمل على 

 .وح البيئيجلنامواجهة حالة اخلطورة فيها ملنع معاودة ارتكابه هلذا 

كما أن وصف اإلجرام البيئي باإلجرام املستحدث حسب رأينا ال ينقص من مدى 
خطورته، ومن هنا تأيت أمهية محاية اهلواء جزائيا ليس كوسيلة للحفاظ على صحة اإلنسان بدرجة أوىل 

                                                           
1 - Mathieu LE TACON, O.P. Cité, Page 08. 
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وال مانع وكما هو االعتقاد السائد لدى غالبية الباحثني، وإمنا كضرورة تستهدف محاية البيئة أوال، 
 .بعد ذلك من أن متتد نتائج هذه احلماية لإلنسان

 :تعدد النصوص القـانونية المجرمة لتلويث الهواء: الفرع الثالث

أدرجت اجلزائر االهتمام البيئي يف تشريعاهتا املختلفة، ومل يغب اهلواء عن ذلك االهتمام  
شريعات اليت تناولت محاية اهلواء بوصفه أحد أهم مكوناهتا، فأصبحنا نتحدث عن عدد كبري من الت

 .من قريب أو من بعيد

حديث عن عدد كبري من النصوص تناولت البيئة عموما مبكوناهتا واهلواء خصوصا،  إنه 
إال أنه على الرغم من أمهية كثرة النصوص املنظمة حلماية اهلواء من التلوث فإهنا قد تؤدي إىل زيادة 

يتمثل يف جانب إجيايب  اهلصعوبة تناول الباحثني يف هذا اجملال حلماية اهلواء، إال أنه من جهة أخرى 
 محايةوهذا لكي يقر هلا  اليت ميكن فيها احلديث عن تلوث اهلواء،االت اجملميع ة التشريع جلغطيت

 .فسلبية هذا التنوع مسألة عملية حمضة قانونية الحقا،

 :تجريم تلويث الهواء في قـانون حماية البيئة الجزائري: أوال

انعكاسا للجهود الدولية اليت بذلت  (1)يعد ختصيص املشرع اجلزائري قانونا حلماية البيئة
كار السائدة بضرورة توحيد النصوص القانونية يف هذا اجملال، ألجل احملافظة على البيئة مبكوناهتا ولألف

 . ومثرة للتطور امللحوظ لدى املشرع يف إدراكه خلطورة املشاكل البيئية يف اجلزائر

هذا األمر نراه خيدم كذلك احلماية اجلزائية للهواء من التلوث، ويساهم مستقبال يف العمل 
د رغم الصعوبة التقنية الناةمة عن ذلك، ففي فرنسا مثال على توحيد النصوص البيئية يف قانون واح

صدار تقنني للبيئة، ومت إلسعى القائمون هناك على إعداد النصوص القانونية يف الوزارة املكلفة بالبيئة 
، هذا األخري Michel PRIEURتنصيب جلنة عليا ألجل هذا املسعى من أبرز أعضائها السيد 
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كما أن دار (1) توحيد النصوص بدال من األجهزة املكلفة حبماية البيئة،صرح بأنه ال بد من السعي إىل
النشر الفرنسية املتخصصة يف اجملال القانوين داللوز قامت بإصدار تقنني للبيئة معلقا عليه من طرف 

إال أنه يف احلقيقة يعد جمرد جتميع للنصوص القانونية املختلفة وليس  J.LAMARQUEاألستاذ 
إىل التصريح بأنه تقنني  V.J.DEVALAFESSEقانونا موحدا للبيئة، هذا ما دفع األستاذ 

 . للمستحيل

 :حماية متنوعة للهواء من جميع أشكال التلوث  : أ

حدد املشرع اجلزائري مقتضيات حلماية اهلواء من التلوث، وعرف التلوث اجلوي بأنه كل 
 :واليت من شأهنا(2)رة يف اجلوإدخال ملواد سواء بصفة مباشرة أو غري مباش

 .التأثري على صحة اإلنسان وتعريضها للخطر -

 .التأثري على التغريات املناخية  -

 .إفقار طبقة األوزون -

 .هتديد األمن العمومي -

 .إزعاج السكان-

 .إفراز روائح كريهة شديدة -

 .اإلضرار باإلنتاج الزراعي واملنتجات الزراعية الغذائية-

 .البنايات واملساس بطابع املواقعتشويه -

 .إتالف املمتلكات املادية -

                                                           

1 -Raphaël ROMI, O.P. Cité, Page 51. 
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فأوجب املشرع  على كل املشاريع أيا كانت جتارية أو صناعية مع مراعاة هذا اجلانب وعدم 
تلويث نتيجة قلة تؤدي إىل ضرورة وجود إحداث أي تلوث هوائي أيا كان شكله، كما أنه ويف حالة 

املعارف أو ارتفاع كبري للتكاليف البيئية فإنه يلزم امللوث وفقا ملبدأ االستبدال باستبدال عمله املضر 
بالبيئة بعمل آخر أقل ضررا بالبيئة حىت ولو كانت تكلفة هذا األخري مرتفعة باملقارنة مع النشاط 

 .األول

ملنع املسبق وإمنا تتعداه إىل إلزام املتسبب وال تكتفي مقتضيات احلماية املخصصة للهواء با
يف تلوث اهلواء بإزالته، إنه مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولية حبيث تستعمل 

 .أحسن التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ألجل ذلك

ال محاية طبقة األوزون ، ويف إطار تفعيل االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر يف جم
أوجب املشرع اجلزائري على املؤسسات االقتصادية والصناعية التوقف عن استعمال مواد تتسبب يف 

 .إفقار هذه الطبقة

ونتيجة كثرة اجملاالت اليت تتناول اهلواء باحلماية من أشكال التلوث ترك املشرع اجلزائري 
 :يف اجملاالت اآلتيةمسألة حتديد مقتضيات هذه احلماية للتنظيم 

احلاالت اليت ينظم أو مينع فيها انبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة أو  -
 .الصلبة يف اجلو وشروط مراقبة ذلك

اآلجال القانونية اليت جيب فيها على البنايات واملؤسسات االستجابة فيها ألحكام قانون  -
 .البيئة فيما خيص محاية اهلواء

تنظيم ومراقبة البنايات وإنشاء وفتح املؤسسات غري املصنفة، وجتهيز املركبات شروط -
 .وصنع األمتعة املنقولة واستعمال الوقود واحملروقات

احلاالت االستعجالية اليت جيب على السلطات اختاذ تدابري مستعجلة فيها قبل أي  -
 .تدخل قضائي



84 

 

 :تجريم التلوث الكيميائي حماية للهواء: ب

التلوث اهلوائي الناجم عن خملفات األنشطة الصناعية يف اجملال الكيميائي أحد أبرز يعد 
أنواع التلوث، بل إنه يعد أخطرها وأكثرها انتشارا وتأثريا على اهلواء، ونتيجة لذلك أدرج املشرع 

هدف منها اجلزائري يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة جمموعة من املقتضيات واليت است
محاية اإلنسان وبيئته من األخطار اليت قد تسببها املواد الكيميائية سواء يف حالتها اخلام أو كانت 
منتجة صناعيا، بسيطة كانت أو مت إدماجها مع مواد أخرى ، كل هذا ألجل منع هذا النوع من 

 (1).التلوث والتقليل منه

املواد الكيميائية داخل السوق اجلزائرية ويف هذا املنحى نظم املشرع اجلزائري عملية عرض 
 :بضوابط متعددة تتمثل يف

ضرورة حتديد قائمة املنتجات اخلطرية، والتدابري الالزمة  مبا فيها احملظورات العامة أو  -
 .اجلزئية، وتدابري إتالف هذه املواد وذلك من خالل نصوص قانونية تنظيمية

نوعه وسواء مت حتديده أو مل يتم، يف قائمة إلزام صاحب املنتج الكيميائي أيا كان  -
 :املنتجات اخلطرة، كل هذا حتت طائلة تعليق منتجه داخل السوق اجلزائرية مبا يلي

 .إدراج مكون املستحضر الكيميائي املعروض يف السوق -

 .تقدمي عينات للمستحضر الكيميائي قبل عرضه -

 .املستحضر اخلالصة أو املمزوجة بيان املعطيات املرقمة حول مكونات -

 .توضيح أية معلومات ختص مدى تأثري املنتج على البيئة -

كما أن املشرع اجلزائري استثىن من تطبيق هذه املقتضيات، واليت أورد هلا نصوصا تنظيمية 
 :خاصة، ما يلي
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 .املواد الكيميائية اليت تستخدم يف األحباث العلمية والتحاليل -

 .املشعة املواد -

املواد الكيميائية املستعملة يف مواد التجميل والنظافة البدنية واملواد املتصلة باملواد الغذائية  -
ومنتجات الصحة النباتية واملواد املخصبة واملتفجرات واملواد اليت تستعمل كإضافات للمواد الغذائية، 

وق، حيث نظم هذه اجملاالت وأية مادة قد تتطلب تصرحيا أو رخصة مسبقة قبل عرضها يف الس
 املواد إلنتاج املسبقة الرخصاملتعلق ب يتنفيذال رسومبنصوص قانونية خاصة منها على سبيل املثال امل

 (1).واستريادها خاص نوع من خطرا تشكل اليت أو السامة

ة البيئة يف خالف هذه التنظيمات اليت نص عليها قانون محاياملسؤولية اجلزائية مل تحققوت
ملة من العقوبات مكرسة ملواجهة هذا النوع من ومن مث إمكانية تعرضه جلة إطار التنمية املستدمي

مل نلمس صيغة املنع يف املواد اليت تنظم إنتاج وتسيري املواد على الرغم من أننا اإلجرام، وهذا 
جنائي لتضمنه على  الكيميائية، إال أن صيغة اإللزام تفيد كذلك اجلزاء حيال خمالفتها، وهو هنا جزاء

 .العقاب

 :منع التلوث الضوضائي في قـانون حماية البيئة  : ج

يعد التلوث الضوضائي أحد خملفات النهضة الصناعية اليت مل تكن معروفة من قبل، هذا 
النوع من التلوث ال يؤثر على مكونات اهلواء  وإمنا يتم حدوثه وانتشاره عرب هذا األخري ما يؤثر سلبا 

سان يف صحته ووسط عيشه، مما استوجب توفري محاية قانونية للوقاية أو احلد من انتشار على اإلن
 . الضوضاء

البيئة اجلزائري النشاطات اليت متارس داخل مؤسسات محاية ويف هذا اإلطار أخضع قانون 
واء ومنشآت عمومية أو خاصة، وأية نشاطات رياضية صاخبة كانت أو ثقافية أو ترفيهية، جتري يف اهل
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الطلق واليت قد تسبب أضرارا مسعية، أو قد تؤدي إىل التأثري على البيئة يف أي شكل من أشكاهلا إىل 
 .ترخيص مسبق

كما أن منح هذا الرتخيص املسبق يستلزم دراسة تأثري للنشاط على البيئة، ومما حيسب 
بقا، مراعيا يف ذلك مبدأ لفائدة املشرع اجلزائري هنا أنه ألزم صاحب النشاط باستشارة اجلمهور مس

 .حسن اجلوار الذي جيب أن يقوم بني صاحب املنشأة ومن حوله

إضافة إىل ما سبق فإن قانون محاية البيئة أكد على ضرورة حتديد قائمة النشاطات   
اخلاضعة للرتخيص وأنظمة احلماية والوقاية وتدابري العزل الصويت ضمن نصوص تنظيمية، واستثىن من 

بري منشآت تابعة لوزارة الدفاع الوطين، واملصاحل اإلدارية العمومية، واحلماية املدنية ومرافق هذه التدا
 .النقل الربي

وأدرج املشرع يف ذات القانون املنظم حلماية البيئة جمموعة جزاءات حيال خمالفة األحكام 
 .رد خمالفة تلك التنظيماتالتنظيمية اليت وضعها للتقليل من الضوضاء، ما جيعل اجلرمية هنا قائمة مبج

 :تجريم مخالفة تنظيم المنشآت المصنفة حماية فعالة من تلوث الهواء: د

ال يكاد مير يوم إال وقرأنا فيه يف الصحف عن كوارث بيئية تسببت فيها األنشطة املختلفة 
ربون، اليت ميارسها اإلنسان فتكفي اإلشارة إىل اختناق مدن بأكملها يف غازات ثاين أوكسيد الك

وتغري ألوان املباين إىل اللون الرمادي، ناهيك عن ارتفاع عدد مرضى السرطان هذا املرض أصبح يأيت 
يف املرتبة األوىل من حيث عدد املصابني والوفيات، وخصوصا يف مناطق حمددة أين ترتفع فيها نسبة 

حد هلذه االعتداءات التلوث اهلوائي، كل هذا يؤكد لنا ضرورة تدخل القانون اجلزائي ألجل وضع 
على اهلواء، ال سيما عندما تنتهك التنظيمات واملواصفات التقنية احملددة لنشاط ما أو عند حدوث 
جتاوزات تقع أثناء قيام منشأة بنشاطها، منها على سبيل الذكر جتاوز احلد األقصى للضجيج املسموح 

 .حلساسةأو عدم مراعاة قواعد وكيفية نقل البضائع اخلطرية وا(1) به،

                                                           

 .من قانون البيئة املصري 35فقرة 37املادة  اوتقابله، من القانون البيئي اجلزائري 21 إىل 27املواد من -1
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، من 4591ولقد بدأ االهتمام يف فرنسا مبسألة تنظيم املنشآت وتصنيفها بقانون منذ سنة 
خالل صدور مرسوم ينظمها هناك، وقد نص املشرع اجلزائري على تنظيم هذه املنشآت من خالل 

ة، أما خبصوص ميمحاية البيئة يف إطار التنمية املستد من قانونمثانية عشر إىل مثانية وعشرين املواد من 
بيئي من القانون ال تسعة عشر إىل تسعة وعشروناملواد من فقد نظمها مبوجب املصري املشرع 
 .املصري

واجلدير بالذكر أن اهلدف األساس الذي وضعت من أجله تنظيمات املنشآت املصنفة إمنا  
مث (1)يف الدول املصنعة يف بداية القرن التاسع عشر، تكان الغرض منه الوقاية من  احلرائق واالنفجارا

مت تعميمها على النشاطات اليت تؤثر على البيئة، ولعل أبرز تأثري وأسرعه ذلك الذي يتعلق باهلواء 
 .نتيجة األخطار اليت تنجم عن تلوثه، مما يستلزم معاقبة أي خمالف للقواعد املنظمة هلذه املنشآت

املشرع أخضع ف طر اليت قد تؤدي إىل تلوث اهلواءهذه املخا مبنآى عن تواجلزائر ليس
املصانع واملنشآت والورشات واملشاغل ومقالع احلجارة واملناجم، أيا كانت ملكيتها عامة أو اجلزائري 

خاصة، وأيا كان مالكها شخصا معنويا أو طبيعيا مىت شكلت خطرا على الصحة العمومية والنظافة 
ظمة البيئية واملوارد الطبيعية واملواقع واملعامل واملناطق السياحية، أو تسببت يف واألمن والفالحة واألن

 .إزعاج أو مساس براحة اجلوار إىل األحكام املتعلقة بتنظيم نشاط هذه املؤسسات املصنفة

 (2)كما قام بتحديد قائمة هذه املنشآت املصنفة وميز بني أنواعها وكيفيات اعتمادها،
حيث قسم هذه املنشآت إىل ثالثة أقسام حسب درجة خطورة نشاطها وطبيعة الرخصة اليت 

 .تتطلبها، سواء كانت رخصة وزارية أو والئية أو بلدية

                                                           
1 - Heinhard STELIGER, Les pollutions industrielles, Intervention en colloque international de Tunis, 

tenu du 11 au 13 Mai 1989, Tunisie sur le thème « La protection juridique de l’environnement, faculté 

de Tunis- II- Tunisie, Page 171.  

 03الذي حيدد قائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة، اجلريدة الرمسية رقم 59/31/7332املؤرخ يف  32/533ي رقماملرسوم التنفيذ - 2
 .7332لسنة 
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وقد يتطلب القانون للسماح ملنشأة من ممارسة نشاطها قيام صاحبها بدراسة أو موجز لتأثري 
ية وتقنية أو فقط موجز هلذه الدراسة على نفقته قيامه بدراسة علم أيمشروعه على سالمة اهلواء، 

 (1).لدى مكاتب معتمدة للدراسات أو اخلربات أو االستشارات من قبل الوزارة املعنية بالبيئة

وظهرت دراسة التأثري ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية حيث يتطلب القانون هناك 
وهي هتدف لدراسة (2)كن أن تؤدي إىل أضرار بيئية،إعـداد دراسة عن كل النشاطات الوطنية اليت مي

أو غري /التأثري أو موجز عنه لتحديد مدى مالءمة املشروع مع البيئة وحتديد وتقييم اآلثار املباشرة و
ولقد (3)املباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات املتعلقة حبماية البيئة يف إطار املشروع املعين،

ة التأثري كذلك يف برنامج األمم املتحدة للبيئة مث تضمنتها بعد ذلك جل التشريعات أقرت أمهية دراس
 (4).البيئية يف دول العامل، ومنها فرنسا اليت تضمن اشرتاط هذه الدراسة قانوهنا حلماية الطبيعة

وحتدد املنشآت املصنفة اليت تتطلب ترخيصا وفقا لقائمة تتحدد وفق التنظيم، والذي حيدد  
كيفية تسليم وتعليق وسحب الرتخيص، إىل جانب شروط وكيفية مراقبة هذه املنشآت   كذلك

ونشاطاهتا، ورغم أن حتديد هذه املنشآت من شأنه أن ال ميس مؤسسة ال خيضع نشاطها إىل تصنيف 
والذي ينتج عنه أضرار بيئية، فإن القانون أجاز للوايل املختص إقليميا وبناء على تقرير من مصاحل 

ئة أن يعذر صاحب املنشأة وأن مينحه أجال ألجل اختاذ التدابري الالزمة إلزالة هذه األضرار، ويف البي
حالة عدم االلتزام يوقف نشاط املنشأة مع أخذ بعني االعتبار الضمانات الالزمة اليت تكفل دفع 

 .مستحقات املستخدمني

ال محاية اهلواء من أشكال ويعد الرتخيص املسبق أحد الوسائل اليت تتبعها اإلدارة يف جم
التلوث املختلفة، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اليت يستلزمها ممارسة النشاط املعين، وهذا 
                                                           

 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدمية 30/53القانون رقم من  72املادة  - 1
 .50صفحة ، اجلزائر، 5995جملة اإلدارة، العدد األول سنة طه طيار، دراسة التأثري علي البيئة يف التشريع اجلزائري،  - 2

حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة  59/31/7332املؤرخ يف  32/531من املرسوم التنفيذي رقم  37املادة  - 3
 .7332لسنة  03وموجز التأثري، اجلريدة الرمسية رقم 

4 -  Art 02 de la loi française n° 76/629 du 10/07/1976 relative a la protection de la nature, et le décret 

n° 77/1141 du 12/10/1977 Pris pour l’application de l’article 02 de la loi relative a la protection de la 

nature Français, Code de l’environnement, Dalloz, France, 1998, Page 46. 
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يستهدف إىل محاية البشر واألموال وحتقيق األمن العام والصحة العامة وتوفري السكينة العامة إىل 
 .  جانب محاية عناصر البيئة املختلفة

التأثري مدى اخلطورة املمكن مصادفتها بالنسبة لنشاط املنشأة وعليه  كما حتدد دراسة
تتحدد معها مدى إمكانية مساءلة املسؤول عنها جزائيا، حبيث قد يسأل عن تلك النشاطات اليت 

 .قام هبا واليت ميكن أن تعرض الغري للخطر

لتأثري لدى ويلزم القانون على صاحب املشروع أن يودع عشرة نسخ من دراسة أو موجز ا
الوايل املختص إقليميا، حيث تفحصه املصاحل الوالئية املكلفة بالبيئة، وبعدها يتم فتح حتقيق عمومي 

إبداء رأيهم يف ألجل لدعوة أي شخص كان معنويا أو طبيعيا وهذا قبول الدراسة أو املوجز عند 
 (1).املشروع

والية أو البلدية وعن طريق النشر ويتم إعالم اجلمهور بالتحقيق عن طريق التعليق يف مقر ال
 .يف يوميتني وطنيتني، ويعني الوايل حمافظا ألجل السهر على حسن سري هذا التحقيق

وبعد االنتهاء من التحقيق يرسل امللف إىل الوزير املكلف بشؤون البيئة إذا تعلق األمر 
بدراسة التأثري، أو إىل املصاحل البيئية املختصة إقليميا بالنسبة ملوجز التأثري، وال جيب أن تتجاوز مدة 

 . فحص دراسة أو موجز التأثري أربعة أشهر من تاريخ إقفال التحقيق العمومي

ليت يلزم هبا صاحب املنشأة فإنه ترتتب مسؤوليته جنائية قابل هلذه اإلجراءات اإلدارية اوبال
 :ما يليفي

خمالفة صاحب املنشأة ألحكام احلصول على ترخيص أو إذن مبمارسة نشاطه يرتب عنه  -
الذي تقوم مسؤوليته اجلزائية هنا ما قد جيعله عرضة لتوقيع العقاب عليه و فإخالال بالتزام جنائي، 

 . ةة البيئة يف إطار التنمية املستدميتضمنه قانون محاي

                                                           

 .السابق32/531من املرسوم التنفيذي رقم  53املادة  - 1
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تعد اجلرمية قائمة كذلك مبجرد امتناعه عن االلتزام بالتنظيم املقرر ملزاولة نشاط مصنف  -
 .معني

 :تعدد تجريم تلويث الهواء في التشريع الجزائري :ثانيا

يؤثر سلبا على مشولية هذه  ال تقتصر محاية البيئة على قانون واحد، إذ من شأن هذا أن
احلماية خصوصا إذا أدركنا أن مفهوم البيئة ال ميكن حصره يف جمال أو إطار حمدد، نفس األمر ينطبق 
على اهلواء فتعدد اجملاالت اليت ميكننا فيها من احلديث عنه يؤكد ضرورة تناول هذه احلماية من عدة 

ل، وعن التلوث السمعي عندما يتعلق األمر جوانب، فأصبحنا مثال نتحدث عن اهلواء داخل العم
 .باهلدوء والسكينة إىل غري ذلك من األمثلة

ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الكثري من النصوص القانونية اليت تضع جمموعة من االلتزامات 
جيب التقيد هبا ملنع حدوث تلوث هوائي ال تضع عقوبات ملخالفة تلك القواعد، وترتك متابعة هذه 

ملخالفات وفق عقوبات منصوص عليها يف نصوص قانونية أخرى، هذه األخرية تعرف بالنصوص ا
كتلك النصوص اجملرمة لتلويث اهلواء يف قانون   (1)على بياض واليت تضع إطارا عاما للجرمية والعقوبة،

 .محاية البيئة اجلزائري وترتك كيفية حتديد التلوث ومدى وجوده لقوانني ومراسيم تنفيذية أخرى

 :قمع جرائم حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية: أ

تاج وختزين واستعمال جاء قانون قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإن
األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة ليؤكد تلك العالقة بني القانون الدويل والقانون اجلزائي 

فاملصادقة على االتفاقيات الدولية يتطلب التزاما من الدولة ينعكس على سياستها (2)الداخلي،
لداخلي من خالل سن جمموعة من اجلزائية، حبيث تعمد إىل تفعيل أحكام االتفاقية على الصعيد ا

                                                           

 .37، صفحة املرجع السابق، حممد حسن الكندري_   1
املتضمن قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال  59/32/7330املؤرخ يف  30/39رقم  القانون - 2

 .7330لسنة  30األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، اجلريدة الرمسية رقم 
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عد أداة فعالة على املستوى الداخلي ملواجهة هذا النوع من اإلجرام تالنصوص اجلزائية تكفل ذلك 
 .اخلطري يف حق اهلواء واإلنسان

وتعترب أسلحة كيميائية وفق هذا القانون تلك العناصر اليت تتكون من مواد كيميائية حمظورة 
تساهم يف إحداث الوفاة أو غريها من األضرار،  كيميائية  ذخريةأية الذكر، و مبوجب االتفاقية السابقة 

فهي أية مادة كيميائية أو أية سليفة من سالئفها ميكن أن حتدث الوفاة أو األذى أو العجز املؤقت 
 (1) .أو التهيج احلسي بسبب فعلها الكيميائي

 :يو أقر املشرع من خالل هذا القانون جمموعة من اجلرائم وه

منع استحداث أو إنتاج أو ختزين أو االحتفاظ أو نقل مباشر أو غري مباشر إىل أي كان  -
 .لألسلحة الكيميائية

 .استعمال األسلحة الكيميائية ألي غرض كان والقيام باستعدادات الستعماهلا -

احلث أو التشجيع أو مساعدة أي شخص وبأية وسيلة كانت على القيام بأنشطة حمظورة  -
 .دولة طرف مبوجب هذه االتفاقية على

منع حيازة املواد الكيميائية املدرجة يف ملحق االتفاقية السابقة الذكر أو االحتفاظ هبا أو  -
 .استعماهلا

منع نقل لدولة غري طرف يف االتفاقية أو تلقي منها املواد الكيميائية احملظورة واملدرجة يف  -
 .اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

ع نقل بدون رخصة إىل دولة طرف يف االتفاقية للمواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول من -
 .األول من ملحقها

                                                           

، صفحة  www.opcw.org:لى املوقع، ع7330نزع السالح الكيميائي، حقائق أساسية، منظمة حظر األسلحة الكيميائية،  - 1
38. 
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منع نقل بدون رخصة إىل دولة غري طرف يف االتفاقية للمواد الكيميائية املدرجة يف  -
 .اجلدول الثالث من ملحقها

 :زونتجريم مخالفة تنظيم استعمال المواد المستنفذة لطبقة األو : ب

تعد املواد املستنفذة لطبقة األوزون كاملواد اهلالوجينية أحد أهم املواضيع اليت قامت الدول 
ونظرا  بتنظيمها، واليت تقوم مسؤولية جزائية وإدارية ومدنية لكل شخص يقوم مبخالفة هذه األحكام،

على إفقار هذه  للخطورة اليت أصبحت حتتلها بعض املواد الكيميائية على طبقة األوزون إذ تعمل
األخرية، فإن املشرع اجلزائري سعى إىل تنظيم استعمال هذه املواد املستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها 

وهذا يف إطار تطبيق أحكام قانون محاية البيئة يف إطار التنمية (1)واملنتجات اليت حتتوي عليها،
 .املستدمية

على طبقة األوزون إىل نوعني من املواد حسب مدى ضرورة  وميكن تقسيم املواد املؤثرة
 :استخدامها، وهذا على النحو اآليت

هي تلك املواد اليت تعد هامة وضرورية للصحة وسالمة   :مواد ذات استخدام حاسم -
وحسن سري اجملتمع، حبيث مل تتوفر بدائل هلا ذات تكلفة اقتصادية مقبولة أو تقنيات جديدة تكون 

 .من اجلانب الصحي والبيئي وتتوافق مع التشريع املعمول به مقبولة

هي كاملواد ذات االستخدام احلاسم من حيث األمهية إال : مواد ذات استخدام ضروري -
أن استعماهلا ناجم عن عدم توفر املادة اخلاضعة للرقابة بكمية كافية ونوعية، فيلجأ  إىل هذه املواد 

مع ضرورة اختاذ ةميع التدابري للتقليل من استخدام هذه املواد واحلد  ألجل سد االحتياجات الوطنية،
 .من انبعاثها يف اجلو

                                                           

املتضمن تنظيم استعمال املواد املستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها  03/38/7332املؤرخ يف  32/732املرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .7332لسنة  30واملنتجات اليت حتتوي عليها، اجلريدة الرمسية رقم
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يف ملحق املرسوم التنفيذي ولقد أدرج املشرع اجلزائري أنواع املواد املستنفذة لطبقة األوزون 
 :ثالاملنظم هلذه املواد وكذلك املنتجات اليت ميكن أن حتتوي عليها، نذكر منها على سبيل امل

 .، اهلالونات، هيدروكلور وفليورو كربون(CFC)كلوروفليوروكربون: املواداملستنفذة-

أجهزة تكييف هواء السيارات، : منتجات ميكن أن حتتوي على مواد خاضعة للرقابة منها -
 ..، فيما عدا األيروسول الطيب، معدات إطفاء احلريق املنقولةمعدات التربيد، منتجات األيروسول

تناول املشرع اجلزائري كذلك تنظيم عملية استرياد وتصدير وإنتاج هذه املواد من جهة،  ولقد
ومن جهة أخرى استعمال هذه املواد، فحظر القانون اجلزائري إنتاج أو تصدير املواد املستنفذة لطبقة 

 .ليةاألوزون إال إذا كانت هذه املواد مسرتجعة وموجهة للتدمري وفقا اللتزامات اجلزائر الدو 

أما فيما خيص استرياد هذه املواد فإنه استوجب فيه احلصول على رخصة، إىل جانب 
اشرتاطه أن يتم استرياد هذه املواد من دول صادقت على نفس االلتزامات الدولية بشأن محاية طبقة 

ب األوزون، وهو أمر من شأنه أن يشجع دوال اقتصادية على التوقيع على هذه االلتزامات، ومن جان
 .آخر تظهر أمهية ذلك يف الثقة اليت تعطى لدول ملتزمة حبماية طبقة األوزون

وفيما خيص استرياد وتصدير مواد مصنعة حتتوي على هذه املواد املستنفذة لطبقة األوزون، 
 .فإن املشرع اجلزائري حظر ذلك باستثناء منتجات حتتوي على اهليدروكلور فليوروكربون

املفقرة لطبقة األوزون، فإن املشرع اجلزائري عمد إىل منع استخدام هذه نتيجة خطورة املواد و
 :املواد، واستثىن من ذلك

 .استعمال هذه املواد حلفظ وصيانة أجهزة التربيد أو تكييف اهلواء -

املواد اهلالوجينية املسرتجعة واملعاد استعماهلا ألجهزة إطفاء احلرائق إىل غاية تاريخ حيدده  -
 . كلف بالبيئةالوزير امل
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كما مت حظر طرح هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف اجلو، مع ضرورة اسرتجاع هذه املواد من 
أجهزة التربيد وتكييف اهلواء، وأجهزة الوقاية من احلريق، وهذا عن طريق تقنيات تتماشى مع احلفاظ 

واء ألجل تدمريها أو  إعادة على البيئة طبقا لاللتزامات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر، وهذا س
 .استعماهلا أو جتديدها خالل عمليات الصيانة هلذه األجهزة أو تفكيكها أو حتطيمها

ومتاشيا مع االلتزامات الدولية اليت أبرمتها اجلزائر، فإهنا عمدت إىل إزالة وتقليص تسرب  
وأنظمة الوقاية من احلريق  املواد اخلاضعة للرقابة خصوصا بالنسبة ألجهزة التربيد وتكييف اهلواء

واملنشآت اليت يتم فيها استخدام برومري امليثيل، مع حظر استعماهلا ابتداء من األول من جويلية 
 .تاريخ نشر املرسوم التنفيذي املنظم هلذه املواد 3889

كما أنه مت منح مهمة اسرتجاع اهلالونات وتدمريها وجتديدها وتسهيل تسيريها للبنك الوطين 
للهالونات، وهو بنك ينشأ مبوجب قرار مشرتك بني الوزيرين املكلفني بالتجارة والبيئة، وهذا ألجل 

 .ضمان عدم تأثريها على البيئة

 :منع تجاوز عتبة إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو: ج

واجلزيئات السائلة أو الصلبة يف  فإن إفراز الغاز والبخارنتيجة تنوع النشاطات االقتصادية 
وهذا على غرار (1)اجلو قد يعد حتمية، لذا نظم املشرع اجلزائري إفرازها مبوجب مرسوم تنفيذي،

وذلك مىت كانت هذه اإلفرازات الناةمة عن نشاط املستثمرات الصناعية أو (2)املشرع الفرنسي،
خازن ومؤسسات البيع أو التحويل واملصانع الفالحية كاملعامل والورشات واملقالع واملستودعات وامل

من شأهنا تعريض صحة اإلنسان واألمن العمومي للخطر، إىل جانب إضرارها بالنباتات واآلثار 
 .واملعامل التارخيية والطبيعية

                                                           

املنظم إفراز الغاز والبخار واجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو، وكذا  51/33/7338املؤرخ يف  38/502املرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .7338لسنة  73الشروط اليت تتم فيها مراقبتها، اجلريدة الرمسية العدد 

2 - la loi Française n° 61/842 du 02/1961 Relative a la lutte contre les pollutions atmosphériques et les 

odeurs et portant modification  de la loi du 19/12/1917, Code de l’environnement, O.P. Cité, Page 

1468. 
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حيث يلزم صاحب (1)وأضاف هذا املرسوم نوعا جديدا من الرقابة مسيت باملراقبة الذاتية،
فيه مستويات التلوث، هذا إىل جانب رقابة تقوم هبا املصاحل املختصة املنشأة مبسك سجل يدون 

 :(2)واليت تدون فيها ما يلي

 .ألقاب وأمساء وصفات املراقبني -

 .االنبعاثات اجلوية وطبيعة نشاطاهتماملتسبب يف نتج املتعيني  -

 .تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة األماكن والقياسات املتخذة يف عني املكان -

ةميع املالحظات املتعلقة مبظهر ولون ورائحة االنبعاث اجلوي واحلالة الظاهرة جملموع  -
احليوانات والنباتات القريبة من مصدر االنبعاث اجلوي ونتائج القياسات والتحاليل اليت جترى بعني 

 .املكان

 .تعريف كل عينة مأخوذة مرفقة باإلشارة للموقع والساعة وظروف أخذها -

 .املخرب أو املخابر اليت أرسلت إليها العينةاسم  -

وقد حدد املرسوم القيم القصوى لالنبعاثات املسموح هبا فعلى سبيل املثال تقدر هذه 
النسبة للغبار خبمسني مليغرام يف الطن املرتي املكعب مىت كانت املنشأة حديثة، وترتفع إىل مائة 

 (3) .ميليغرام إذا كانت قدمية

املرسوم فرق يف حتديد القيم القصوى لالنبعاثات يف اجلو بني املنشآت  واملالحظ هنا أن
احلديثة واليت تلتزم مبستوى أقل من االنبعاثات واملنشآت القدمية واليت مسح هلا بتجاوز هذا املستوى 

                                                           

 .سابقال 38/502من املرسوم التنفيذي رقم  55املادة  - 1
 .السابق 38/502من املرسوم التنفيذي رقم  58املادة  - 2
 .السابق 38/502امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم  - 3



96 

 

خالل فرتة معينة تقدر خبمسة سنوات من تاريخ صدور املرسوم، وتصل هذه املدة إىل سبعة سنوات 
   (1) .لمنشآت البرتوليةبالنسبة ل

ومىت تبني أن استغالل منشأة من شأنه أن ميثل خطرا أو يلحق أضرارا بأمن اجلوار وسالمته 
أو أن يعرض الصحة العمومية للخطر فيمكن للجهات اإلدارية املختصة إقليميا أن تتخذ ةميع 

 .ئية لصاحب املنشأةالتدابري الالزمة إلهناء هذا اخلطر، دون املساس حبق املتابعات اجلزا

وهبذا فإن تنظيم احلد األقصى املسموح به من االنبعاث الغازي يؤكد طبيعة تقنية جرمية 
تلويث اهلواء، فهو يضع معايري حمددة مينع جتاوزها، ويف حال خمالفة ذلك أمكن متابعة الشخص 

 .جزائيا عن عدم احرتام تلك املعايري

 :منع إثارة الضجيج: د

أحد أبرز االنعكاسات السلبية للتطور الصناعي، إذ من شأنه التأثري سلبا يعد الضجيج  
على صحة اإلنسان والعمران، واآلثار والبيئة عموما، ورغم أن األصوات هلا قدرة على االنتقال عرب 

 .املاء والرتبة إال أن أبرز وأسرع طرق انتقاهلا هو اهلواء، لذا تعد الضوضاء مظهرا من مظاهر تلوثه

لى هذا األساس كان لزاما تنظيم إثارة هذا النوع من التلوث، خصوصا عندما نعجز عن وع
 :وذلك على النحو اآليت (2)إزالته،

حتديد مستوى الضجيج األقصى والذي ال جيوز جتاوزه يف املناطق السكنية ويف الطرق  -
النهار من السادسة صباحا واألماكن العامة واخلاصة بسبعني ديسبل يف النهار، ومت حتديد ساعات 

إىل الثانية والعشرين ليال، وحدد مستوى الضجيج األقصى املسموح به يف الليل خبمسة وأربعني  
 .ديسبل

                                                           

 .السابق 38/502من املرسوم التنفيذي رقم  30املادة  - 1
2
وأحكام ، 5990لسنة  13اجلريدة الرمسية رقم  بتنظيم إثارة الضجيج املتعلق 72/32/5990املؤرخ  90/523رقم التنفيذي املرسوم  - 

 املتعلق مبكافحة الضجيج 05/57/5997املؤرخ يف  5337/97القانون الفرنسي رقم 



97 

 

ضبط مستوى الضجيج األقصى جبوار املؤسسات االستشفائية أو التعليمية وأماكن  -
 . عني ديسبل ليالاالسرتاحة والتسلية وداخل املؤسسات خبمسة وأربعني ديسبل هنارا، وأرب

اعتبار جتاوز احلدود القصوى للضجيج املسموح به مساسا باهلدوء يف اجلوار وإضرار  -
 .بالصحة وتعريضا لطمأنينة السكان

إلزام كل شخص أيا كان معنويا أو طبيعيا عند قيامه بأنشطة من شأهنا إحداث ضجيج  -
هتييئات مالئمة لتجنب اإلضرار  يفوق املستوى املسموح به، بوضع معدات لكبت الضجيج ووضع

 .بصحة السكان

إلزام ورشات البناء بإجناز وحدات سكنية أو مهنية متتاز جدراهنا وأرضياهتا بالقدرة على   -
 .كتم الصوت

منع ممارسة نشاط إصالح حمركات ودراجات نارية، إذا كان من شأنه اإلضرار بصحة -
 .اجلوار

 .يواناهتم ليالمساءلة مالكي احليوانات عن إزعاج ح -

تعريض كل خمالف للقواعد السابقة إىل إمكانية مساءلته جزائيا وفقا ألحكام قانون  -
 .البيئة

أما يف فرنسا فرغم وجود عدة قوانني ظهرت خالل السبعينات من القرن املاضي إال أن أهم 
ةمعها يف أزيد النصوص املوجهة لتنظيم إثارة الضجيج ظهرت يف التسعينات، فجاءت عدة قوانني مت 

ويعد أمهها (1)وذلك حسب كل قطاع،من ستمائة ومخسة ومخسني صفحة يف اجلريدة الرمسية الفرنسية 
، إذ حيتوي على آلية ردعية وأخرى رحبية ألجل 4553قانون حماربة الضجيج الصادر يف سنة 

 .مواجهة التلوث الضوضائي

                                                           
1-Tiphaine RICH, O.P. Cité, Page 05. 
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املتعلقة بتقييم  3888ة وأربعني لسنة أما على صعيد القانون األوريب فإن التعليمة رقم تسع
وتسيري الضجيج يف البيئة، تعد نصا إطارا ألية توجهات جديدة يف جمال مواجهة الضجيج والتقليل 

 .من آثاره الضارة

 : منع مخالفة تنظيم تسيير إزالة النفـايات ومراقبتها: هـ

يوجد تعريف موحد  على غرار الكثري من املفاهيم اليت تستعمل يف العلوم اجلزائية ال
للنفايات، فما يعترب من النفايات عند البعض يعد قابال لالسرتجاع عند آخرين، فكل ما ختلفه عملية 
إنتاج أو حتويل أو استعمال أو كل مادة أو منتوج أو كل شيء منقول ختلي عنه ميكن اعتباره 

  (1).نفاية

واهلواء خصوصا قام املشرع اجلزائري بتنظيم ونتيجة اآلثار السلبية للنفايات على البيئة عموما 
وسعى إىل تثمني رسكلتها بشرط أن ال يشكل ذلك خطرا على اهلواء (2)تسيريها وإزالتها ومراقبتها،

 (3).وعناصر البيئة األخرى، أو إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح األخرى

وما شاهبها ونفايات هامدة كما قام املشرع اجلزائري بتقسيم النفايات إىل نفايات منزلية 
نفايات خطرة خاصة هذه األخرية تشمل كل خملفات األنشطة والعمليات إىل و (4)ونفايات خاصة،

املختلفة أو رمادها احملتفظة خبواص املواد اخلطرة اليت ليس هلا استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل 
لناجتة عن تصنيع أي من املستحضرات من األنشطة العالجية والنفايات ا ستشفائيةالنفايات اال

الصيدلية و األدوية أو املذيبات العضوية أو األحبار واألصباغ والدهانات، واليت تكون قابلة لالنفجار 
أو ملهبة أو شديدة القابلية لالشتعال أو سريعة االشتعال أو قابلة لالشتعال أو مهيجة أو ضارة أو 
                                                           

 . 573، صفحة 7335لسنة  77حممد العريب ساكر، مشكلة نفايات اإلنتاج الصناعي يف اجلزائر واقع وآفاق، جملة اإلدارة، العدد  - 1

 7335لسنة  22املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها، اجلريدة الرمسية رقم  57/57/7335املؤرخ يف  35/59القانون رقم  - 2

 .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها  35/59القانون رقم من  55املادة  - 3
الذي  72/37/7338املؤرخ يف  38/533السابق تضمن هذا التحديد املرسوم التنفيذي رقم  35/59تطبيقا ألحكام القانون  - 4

 .7338لسنة  50حيدد قائمة النفايات مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة، اجلريدة الرمسية رقم 



99 

 

عدية أو سامة بالنسبة للتكاثر أو مبدلة  أو خطرة على سامة أو حمدثة للسرطان أو أكالة أو م
 (1).البيئة

وتناط مهمة ةمع هذه النفايات اخلاصة لكل شخص معنوي أو طبيعي يتحصل على 
اعتماد من قبل الوزير املكلف بالبيئة، حبيث يكون مسؤوال عن نشاطه السيما يف جمال محاية 

 (2).البيئة

خالل حظر خلط النفايات العادية مع النفايات واهلدف من هذا التقسيم يتجلى من 
اخلطرة، وكذلك حتديد كيفيات معاجلة النفايات اخلاصة واليت جيب أن تتم يف منشآت مرخصة لذلك  

 . كما أنه مينع استرياد النفايات اخلطرة

ومن بني أبرز اجلرائم اليت تضمنها هذا القانون منع رمي أو إمهال النفايات، أو قام أي 
شخص مبعاجلة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون، أو قام بإيداع النفايات اخلاصة اخلطرة أو 

 . رميها

منع تجاوز المستويات القصوى النبعاث األدخنة والغازات السامة والضجيج من  : و
 :لسياراتا

فإن املشرع اجلزائري أصدر مرسوما تنفيذيا  تطبيقا ملقتضيات القانون املنظم حلركة املرور 
 (3).حيدد فيه املستويات القصوى النبعاث األدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات

وحدد هذا املرسوم مفهوم األدخنة واليت يقصد هبا جمموعة من اإلفرازات الكثيفة واليت تنتج 
عن حمركات الديزل اليت تشتغل بالضغط، بينما تتشكل الغازات السامة من أحادي أكسيد الكربون 

                                                           

 .713عبد الفتاح مراد، املرجع السابق، صفحة  - 1
املتضمن تنظيم ةمع النفايات اخلاصة، اجلريدة  73/35/7339املؤرخ يف  39/59من املرسوم التنفيذي رقم  53و  37املادتني _  2

 .7339لسنة  38الرمسية رقم 
املستويات القصوى النبعاث األدخنة والغازات السامة الذي حيدد  31/55/7330املؤرخ يف  30/353املرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .7330لسنة  82والضجيج من السيارات، اجلريدة الرمسية رقم 
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ةميع واهليدروكربونات غري احملرتقة وأكاسيد اآلزوت وكذا ةميع الغازات املضرة، أما الضجيج فهي 
 (1).االنبعاثات الصوتية اليت تصدر عند توقف السيارة أو أثناء سريها

وبني املرسوم التنفيذي حدودا تقنية لالنبعاثات، فنص على سبيل املثال أنه ال جيب أن 
تتجاوز نسبة االنبعاثات اثنان فاصل مخسة باملائة من معدل امتصاص الضوء بالنسبة للمحركات 

   (2).إىل ثالثة باملائة للمحركات املزودة جبهاز تعزيز التغذية باهلواء ذات إشعال بالضغط وتصل

وحدد املرسوم نسبة االنبعاثات الغازية القصوى املسموح هبا حسب نوع املركبة، فعلى سبيل 
الذكر بالنسبة للسيارات العادية اليت تشتغل على البنزين تقدر هذه النسبة باثنني فاصل اثنني غرام يف 

رت من  أحادي أكسيد الكربون، واثنني على عشرة من املائة غرام يف الكيلومرت من الكيلوم
 (3).هيدروكربونات غري احملرتقة

كما تناول املرسوم النسبة القصوى من انبعاث الضجيج املسموح به من املركبات، فعلى 
تقدر بني أربعة سبيل املثال تقدر خبمسة وسبعني ديسبل للدراجات مبحرك، أما املركبات اخلاصة ف

 (4).وسبعني ومثانني ديسبل

إن هذا املرسوم يؤكد لنا تقنية الكثري من جرائم تلويث اهلواء، حبيث تقوم اجلرمية مبجرد 
خمالفة هذه املعايري أو نتيجة عدم اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع جتاوزها، حبيث يتعرض املخالف 

 .ة البيئةلذات العقوبات املنصوص عليها يف قانون محاي

 : األميانت مادةمنع استعمال  : ز

نتيجة األخطار الكثرية اليت ترتتب عن استعمال مادة األمنيانت السيما بعد ثبوت أنه أحد 
أهم العوامل اليت تسبب مرض السرطان، قام املشرع اجلزائري بتنظيم استعمال هذه املادة وحتديد 
                                                           

 .من نفس املرسوم التنفيذي 37املادة  - 1
 .من نفس املرسوم التنفيذي 30املادة  - 2
 .السابق  30/353من املرسوم التنفيذي رقم 33املادة  - 3
 .السابق 30/353سوم التنفيذي رقممن املر  31املادة  - 4
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 حتتوي الىت املواد عن أوه عن الناجم للغبار السكان وأ العمال تعرض أخطار من الوقاية تدابري
 (1).عليه

، وتستعمل الرعاليلأو  احلائراتتعرف ب لفية صوانيات أساسا من ميانتوتتشكل مادة األ
يف الغالب يف مشاريع البناء، لكن بعد ثبوت خطرها ولكوهنا تؤدي إىل تلوث اهلواء الذي يستنشقه 

 :عمال هذه املادة وذلك عن طريق ما يليالسكان والعمال فإنه مت حظر است

 عن املادة هذه هلا أضيفت اليت املواد و األميانت ألياف كل استعمال و تسويق منع -
 .قصد

 املواد إدماج تستدعي اليت النشاطات منعوكذلك  الرشهذه املادة عن طريق  وضع منع -
 كل عزل أو سحبيتم و ، ميانتاأل مادة على حتتوي اليت الضعيفة الكثافة ذات اخلامدة أو العازلة

 .باحلرارة احلفظ أو الرش وجود من التأكد بعد عليها حتتوي اليت شغالاألهذه  عناصر أو شغالاأل

 يف عليها حتتوي اليت املواد عن أو االميانت عن الناجم للغبار العمال تعرض خفض -
 .ممكن ىمستو  أدين ىلإالعمل  أماكن

 أو ميانتاأل عن الناجم للغبار يتعرضون قد الذين أو مباشرة املعرضني العمال عدد حصر -
 .األشغال إلجناز ضروريا حضورهم يكون الذين العمال يف يهعل حتتوي اليت املواد عن

 األميانت مادة حتويل يف املستعملة والتجهيزات واملنشآت البنايات كل صيانة و تنظيف -
 .منتظمة و جيدة بطريقة معاجلتها أو

 .ممكن حد دىنأ إىل السائلة الغازات ويف اجلو يف األميانت رمي تقليص -

                                                           

، اجلريدة الرمسية رقم األميانت مبادة املتصلة األخطار من بالوقاية يتعلق ،59/33/5999ىف ؤرخامل 91/ 99 رقم تنفيذيال رسومامل - 1
 . 7339لسنة  19، اجلريدة الرمسية رقم 32/53/7339املؤرخ يف  39/075، املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 5999لسنة  79
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، فبعد أن كانت متنع هذه استثناءدون ب األميانت من النسيج مواداسترياد أو صنع  منع -
 ألياف انفكاك عدم تضمن بطريقة املصنوعة و احلرارة و النار من محاية متنح اليت املواد باستثناء تلك

 .، عدل ذلك ليمنع استعماله يف ةميع هذه املوادالعادي االستعمال أثناء منها األميانت

 .األميانت مادة على حتتوي اليت االستهالك مواد تسويق و استرياد و صنع منع -

 وحمكمة مالئمة رزم يف بانتظام العمل مكان خارج ميانتاأل بقايا نقل و معوألزم القانون جب
، وذلك ألجل األميانت مادة على حتتوي الرزم هذه أن عليها يكتب ملصقة وضع مع اإلغالق

 .معاجلتها أو إتالفها

 : تجريم مخالفة األحكام المتعلقة بالوقـاية من مخاطر التلوث اإلشعاعي: ح

تشكل املواد مشعة خطرا كبريا على اهلواء واإلنسان والكائنات احلية عموما، وهلذا تدخل 
خاصة أثناء استرياد املواد املشعة  (1)من اإلشعاعات املؤينة، املشرع وأورد جمموعة من التدابري للحماية

وعبورها وصنعها وحتويلها واستعماهلا ومعاجلتها ونقلها وإيداعها وخزهنا وإجالئها والتخلص منها 
وتصديرها وأية ممارسة تؤدي إىل التعرض إليها مهنيا أو طبيا أو تعرض اجلمهور هلا وكذلك يف حاالت 

 .التعرض العارض

ونظم املشرع قواعد ورخصة حيازة واستعمال هذه املواد إىل جانب تأسيس رقابة تنظيمية 
ملصادرها بدءا من استريادها أو صنعها إىل غاية إجالئها أو التخلص منها أو تصديرها، وكذلك  
كيفيات تسيري منشآت حتتوي على هذه املواد والرتتيبات الالزم أن حتتويها ألجل احلماية من 

عات املؤينة يف أماكن العمل، كوضع عالمات ألجل حتديد املناطق اخلاضعة لتنظيم خاص، اإلشعا
 .وجتهيز أماكن العمل بوسائل مالئمة ملعاجلة املواد املشعة

                                                           

املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات النووية، اجلريدة  55/33/7331املؤرخ يف 31/552تناول هذه التدابري املرسوم الرئاسي رقم  - 1
لسنة  02اجلريدة الرمسية رقم  37/38/7332املؤرخ يف  525/ 32مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  املعدل 7331لسنة  72الرمسية رقم 

7332. 
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ويف نفس جمال احلماية من اإلشعاعات املؤينة نظم املشرع اجلزائري القواعد اليت حتكم   
، حبيث استوجب أن يكون األشخاص املضطلعون مبهمة تأيني تأيني املواد الغذائية ورقابتها وجتارهتا

 (1).هذه املواد ذووا تأهيل علمي متخصص، ومنع تأيني مواد غذائية مت تأيينها من قبل

ومن الطبيعي أن ينتج عن األنشطة اليت تتضمن مواد مشعة نفايات مشعة لذا فإن املشرع 
ايات بتوفري الشروط الضرورية الالزمة حلماية البيئة اجلزائري قام بتنظيمها، فألزم كل منتج هلذه النف

واجلمهور والعمال أثناء خمتلف مراحل عمليات تسيري هذه النفايات، وتناط مهمة التخزين النهائي 
  (2).هلذه النفايات حملافظة الطاقة الذرية

هنا كباقي جرائم تلويث اهلواء الطابع التقين جلرمية تلويث اهلواء باملواد املشعة، فمىت مل  وتربز
 .يتم احرتام األحكام التنظيمية احملددة الستعمال هذه املواد أمكن متابعة املخالف جزائيا عن ذلك

 :تجريم االعتداء على الغطاء الغابي والنباتي حماية للهواء من التلوث  : ط

ر أحد مدى أمهية الغطاء الغايب والنبايت يف جمال تنقية اهلواء من امللوثات، إذ تعمل ال ينك
األشجار والنباتات على امتصاص ثاين أوكسيد الكربون وتزويدنا باألوكسجني الضروري حلياتنا، وملا  

حرائق كان االعتداء على هذه العناصر يشكل اعتداء على اهلواء حبيث يزيد من تلوثه بصفة مباشرة ك
الغابات واليت تؤدي إىل اختناق مدن باألدخنة الناةمة عنها أو غري مباشرة كتجمع هذه امللوثات يف 

 (3).اجلو نتيجة عدم تنقيتها، فإن املشرع اجلزائري تدخل ألجل توفري محاية جزائية هلذه املكونات

                                                           

 . 7331لسنة  72املتعلق بتأيني املواد الغذائية، اجلريدة الرمسية رقم  55/33/7331املؤرخ يف  31/552املرسوم الرئاسي رقم - 1
 .7331لسنة  72املتعلق بتسيري النفايات املشعة، اجلريدة الرمسية رقم  55/33/7331يف  املؤرخ 31/559املرسوم الرئاسي رقم - 2

 قانوناملعدل ب5923لسنة  78اجلريدة الرمسية رقم  ،للغابات العام النظام ضمناملت 38/5923/ 70 يف ؤرخامل57- 23 رقم قانون - 3
 .5995لسنة 87اجلريدة الرمسية رقم  7/57/5995يف املؤرخ 73-95 رقم
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ألشجار وتتشكل الغابات من جتمعات غابية حيتوي كل جتمع منها على عدد معني من ا
 الواحد اهلكتار يف تقدر مبائة شجرة يف اهلكتار الواحد يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة، وثالمثائة شجرة

  .الرطبة وشبة الرطبة املناطقب

 خرىاأل الغابية والتكوينات الغايب الطابع ذات واألراضي الغاباتفسعى املشرع إىل محاية 
ها، تدهور  يف يتسبب ما وأ احلرائق من تهاوقايو  عقالنية بصفةواستغالهلا  وتسيريها وتوسيعها وتنميتها

شاملة حلماية  وطنية سياسةضمن  وتنميتهاجتب محايتها  وطنية ثروة الغابية الثروةمؤكدا هبذا على أن 
 .البيئة

ففي جمال مكافحة احلرائق والوقاية منها واليت تعد أحد مهام الدولة للحفاظ على الغطاء 
  السلطات طرف منيف حالة تسخريه  مسامهته تقدميعلى  قادر شخص أي امتناعو  رفضالغايب، منع 

 الثروة داخل، ومنع وضع أية أشياء قد تكون مصدرا هلذه احلرائق الغابات حرائق ملكافحة املختصة
 شأنه من آخر أو أي شيء الوطنية الغابية مالكنفايات يف األال تفريغ، أو منها بالقرب وأ الغابية

 .حرائق يف تسببال

واستحدث ضبطا غابيا ملواجهة االعتداءات على الغطاء الغايب وخصوصا تلك املتعلقة 
األرض،  سطح عن واحدا مرتا يبلغ علو على سنتمرت عشرين نع دائرهتا تقل شجارأ قلع وأ قطعب
 الوطنية الغابية مالكاأل يف الزرع وأ احلرث، أو القيام برخصة دون نقلها وأ الغابية املنتجات استغاللو 

 سبب بدون الغابات حرائق مكافحة يف مسامهته تقدمي رفضي مسخر شخص، أو أي رخصة بدون
 .مربر

ويف جمال محاية املساحات اخلضراء داخل املدن، فإن املشرع أدرك أمهية هذه املساحات يف 
حىت وإن ( 1)وتنميتها،احلفاظ على اجلو داخل املدن، فتدخل ألجل حتديد قواعد تسيريها ومحايتها 

رأى البعض أن هذا القانون ولد ميتا، فعلى الرغم من املصادقة عليه يف الربملان يف ماي من 
                                                           

لسنة  05الرمسية رقم  ، اجلريدةاملتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها 50/31/7332 يف ؤرخامل 32/38 رقم قانون - 1
7332. 



105 

 

فإن نشره يف اجلريدة الرمسية مت يف جانفي من السنة املوالية، هذا التأخر يف تفعيل  3889سنة
العمل أكثر ألجل حتقيق بال نصوص قانون تسيري املساحات اخلضراء حيتم على الفاعلني يف هذا اجمل

  (1).األهداف اليت سطرت من خالله

ويف إطار محاية وتسيري املساحات اخلضراء منع هذا القانون إقامة أية منشأة على مسافة 
تقل عن مائة مرت من حدود املساحة اخلضراء، ومنع وضع النفايات فيها، أو تغيري يف تصنيف 

 . املساحة، أو قطع أشجار هذه املساحات

 :تجريم تلويث الهواء في القـانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية:المبحث الثاني

يتأكد البعد الدويل جلرمية تلويث اهلواء من خالل طبيعة هذا املكون الذي ال يؤمن باحلدود، 
وتعد االتفاقيات الدولية فال ميكن حصره يف جمال حمدد كما ال حيق لدولة ما أن تدعي مبلكيتها له، 

أهم وسيلة متبعة دوليا حلمايته، ذلك أن مقتضيات محاية اهلواء تتجاوز يف الغالب حدود الدول، 
وهذه النتيجة تؤكد لنا أنه ال بد من وجود تعاون دويل يتجسد من خالل االتفاقيات واملعاهدات 

ية اهلواء جزائيا من التلوث على املستوى لكي تكتمل محاالدولية وقرارات املؤمترات واملنظمات الدولية 
  (.املطلب األول)الداخلي 

هذا التعاون ال يقتصر فقط على إبرام ةملة من االتفاقيات وإمنا يتضمن القدرة على مواجهة 
 (.املطلب الثاين)جزائية دولية جلرائم تلويث اهلواء، وتقدمي مرتكبيها للمساءلة أمام القضاء اجلزائي

ث ميكننا أن نلحظه من خالل املبادئ السامية العاملي حلماية اهلواء من التلو  كما أن البعد
للشريعة اإلسالمية واليت أدرجت محاية البيئة واهلواء ضمن إحدى مقاصدها وأهدافها يف عمارة 

 (.املطلب الثالث)األرض

                                                           
1 - Le mort né de la loi des espaces verts, Journal le « Quotidien d’Oran », Du 10/02/2008, Algérie, 

Page 09. 
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 :االتفـاقيات الدولية أداة لتفعيل الحماية الجزائية للهواء: المطلب األول

لعدد الكبري من االتفاقيات الدولية اليت عمدت إىل محاية اهلواء مدى االهتمام يعكس ا
الذي يوليه اجملتمع الدويل ألجل مواجهة تلويث اهلواء، هذا االهتمام من شأنه أن ينعكس على 

 .سياسة الدول الداخلية ألجل جترمي االعتداء على اهلواء

 :عيل حماية الهواءأهمية االتفـاقيات الدولية في تف: الفرع األول

إال أن (1)يف البداية اعتربت مشكلة التلوث اهلوائي مسألة حملية ال حتتاج إىل تنظيم دويل،
تتابع الكوارث البيئية أدى إىل تغري هذا التوجه، كل هذا يؤكد أمهية تظافر اجلهود الدولية ملواجهة 

 .عاءتلوث اهلواء، ويؤكد على أن اهلواء هو حمل اهتمام لإلنسانية ةم

 :اهتمام دولي متزايد بمكافحة التلوث الهوائي: أوال

بداية من أول قرار دويل حتكيمي لنزاع قام بني الواليات املتحدة األمريكية وكندا حول  
تلوث اهلواء يف هذه األخرية نتيجة مصهرة للحديد تقع بالدولة األخرى، والذي أقر بعدم السماح 

 يشار باستعمال إقليم دولة ألجل اإلضرار بإقليم دولة أخرى، حيث عد هذا القرار أكثر القرارات اليت
ونتيجة لتعاقب الكوارث البيئية كزيادة محوضة البحريات يف ، إليها يف املسائل املتعلقة بالقانون الدويل

واختفاء الغابات من وسط أوربا، كل هذا أكد البعد الدويل ملشكلة تلوث  ةالدول االسكندينافي
حتتوي على عدد كبري من املواد اهلواء، فتلوث هذه األوساط احلية كان نتيجة األمطار احلمضية واليت 

الكربيتية وثاين أكسيد اآلزوت ومواد برتولية غري حمرتقة تطرح يف اهلواء، واليت تأيت من دول أخرى 
حبيث تقدر حبوايل اثنني وتسعني باملائة يف النرويج واثنني ومثانني باملائة يف السويد وأربعة وستني باملائة 

يل سببا آخر هلذا التوجه الدويل، إذ تشكلت بعد احلادثة سحابة يف الدامنارك، وتعد كارثة تشرنوب
 .مشعة وصلت إىل حدود وسط أوربا

                                                           
1 -Serge PANNATIER, La protection de l'air, Revue Sebes, France, Page 37. 
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لدراسات الربيطانية يف القطب الشمايل واليت بينت أن طبقة األوزون واليت ترتفع لونتيجة 
حوايل مخسة وعشرين كيلومرت عن سطح األرض بدأت تقل كثافتها، وهي اليت تعمل على محاية 

رض من األشعة فوق البنفسجية اخلطرية واليت يؤدي التعرض إليها لسرطان اجللد، وهذا نتيجة األ
ومنذ أواسط ، تشكل غاز األوزن يف هذه الطبقةإعادة طرح مواد الكلوروالفليوروكربون واليت متنع ل

الذي أصبح السبعينات بدأ اجملتمع الدويل يبدي اهتماما بالتلوث البيئي، السيما التلوث اهلوائي و 
موضوع عدة اتفاقيات دولية وبروتوكوالت جسدته على أرض الواقع، إنه االهتمام الدويل باهلواء 

 .والعمل على احلد منه، إىل جانب تدخل القانون اجلزائي الدويل ألجل تأكيد هذه احلماية

تمع مسئولية اجمل اهلواء من ةميع أشكال التلوث هون احملافظة على وجتدر اإلشارة هنا أ 
، وتعد كارثة تفرقةالدول دون على ةميع التلوث اهلوائي بالسلب  ثارآنعكس إذ تالدويل بأسره، 

 .أبرز مثال عن ذلك من مفاعل تشري نوبل باالحتاد السوفييت السابق يشعاعاإلتسرب ال

وإلدراكها ملدى األخطار الناةمة عن تلوث اهلواء قامت الدول بسن عدة تشريعات للحد 
اعتماد الربامج واخلطط الالزمة حلماية البيئة وصيانتها يف نطاق اختصاصها املخاطر و من هذه 

تظل غري مثمرة  صعيد الداخلياهلواء من التلوث على الاجلهود الرامية إىل محاية هذه ن إال أ، قليمياإل
 .الدويليف اجملال رتن جبهود تقمل  إذا

جمال محاية البيئة، حيث تعد هذه األخرية مىت إقرارنا بأمهية االتفاقيات الدولية يف  إال أن
يسمح بإلغاء أي نصوص قانونية تتعارض أمسى من تشريعها الداخلي مما سصادقت عليها الدولة 

أحكامها وهذه االتفاقيات، إال أن هذه األخرية تظل ناقصة خصوصا مع استمرار االعتداءات على 
حد أبرز وأخطر أنواع التلوث إةماال، فنتيجة تعقد البيئة من جهة، وتفاقم مشكلة التلوث اهلوائي أ

قانونية ومالية واقتصادية وعلمية ملواجهة تلوث وضعية البيئة فإنه ال بد من تدخل عدة وسائل 
وجود آلية جزائية دولية هتدف إىل  مواجهة جنوح تلويث اهلواء ومن مث متابعة  إىل جانب(1)،البيئة

 .جرائمهممرتكيب هذا اجلنوح ومساءلتهم عن 

                                                           
1 - Jean Marc LAVIEILLE, Conventions de protection de l’environnement, PULIM, Limoge, Page 16. 
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لكونه عابرا أي التلوث اهلوائي تنوع االهتمام الدويل هبذا النوع اخلطري من التلوث لقد و 
من خالل جمموعة وجتلى هذا للحدود، فآثاره متتد إىل آالف  الكيلومرتات بل على الكوكب كامال، 

ية العمال من خطر اتفاقيات دولية تناولت محاية طبقة األوزون، وحماربة التلوث عابر احلدود، ومحا
التلوث اإلشعاعي، وامتد هذا االهتمام حىت إىل الفضاء اخلارجي مبنع استخدام أسلحة الدمار 

 .التلوث الناتج عن بقايا األجرام الصناعيةمواجهة الشامل فيها و 

 :أمهية االتفاقيات الدولية يف جمال محاية اهلواء وهذا جملموعة أسباب منهالنا من هنا تظهر 

إشكال تلوث اهلواء اإلطار الوطين الداخلي، لذا جيب اإلجابة بصفة دولية لظاهرة  جتاوز-
 .أكثر ما يقال عنها بأهنا عاملية

الوسائل الداخلية ملواجهة تلوث اهلواء غري كافية، ألن هذا األمر يتطلب تظافر جهود -
 .مشرتكة السيما على املستوى الدويل

نشاط الدول فلوال هذه االتفاقيات فلن تتحرك هذه أمهية االتفاقيات الدولية لتفعيل  -
 .األخرية

 :الهواء إرث إنساني مشترك أم اهتمام مشترك لإلنسانية: ثانيا

يرى بعض الفقهاء أن اهلواء خصوصا والبيئة عموما تصلح ألن تكون ملكية ةمعاء للبشرية  
مة، فهي تشكل مفهوما كوهنا متثل إرثا لألجيال القاد   KHRISTOLاألستاذو  KENTكاألستاذ 

على خالف املياه الدولية واليت جديدا للملكية يصلح ليكون قاعدة ألية محاية دولية للبيئة، إال أنه و 
ميكن تقاسم استعماهلا بني عدة دول فإن اهلواء ليس عنصرا طبيعيا ميكن للدول أن تتقامسه، فهنا 

الطبيعة خارج حدود الدولة مدلوله، فاهلواء يفقد مفهوم االستعمال العادل واملعقول الستغالل موارد 
والذي نعين به أحقية كل شخص يف استعماله   -res communis-ال يعد إرثا إنسانيا مشرتكا

 .دون متلكه
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نذكر هنا على سبيل املثال الطبقات العليا للجو فعلى الرغم من عدم خضوعها لسيادة أية 
 :إلنساين املشرتك بالنسبة هلا وذلك لسبنب ومهادولة، فإنه ينوه إىل استبعاد مفهوم اإلرث ا

 .استبعاد هذا املصطلح من االتفاقيات الدولية، إذ مل تتضمنه أية اتفاقية -

غموض مفهوم اإلرث اإلنساين املشرتك والذي يرجع أساسا إىل اعرتاض الواليات املتحدة  -
، خصوصا عند حتديد املياه العميقة، ولعل 4503على الفقرة التاسعة من اتفاقية قانون البحار لسنة 

، واتفاقية 4553هذا ما يفسر ابتعاد كل من اتفاقية األمم املتحدة حول التغريات املناخية لسنة 
 .هلذا املفهوم املثري للجدل 4509جنيف حول محاية طبقة األوزون لسنة 

ثة وأربعني، ثالثة ومع استبعاد مفهوم اإلرث اإلنساين جاء قرار األمم املتحدة رقم ثال
ليؤكد أن تغري املناخ يشكل انشغاال مشرتك لإلنسانية، وهذا  4500ومخسني للسادس من ديسمرب 

بناء على مبادرة مالطية، وباعتباره وحدة كاملة تستوجب حتركا وتضامنا ضد االعتداءات اليت يتعرض 
 . هلا واليت تشكل هتديدا للمجتمع الدويل

مفهوم اإلرث املشرتك ما هو إال تأكيد على أنانية يف الدول  ويف اعتقادنا أن استبعاد
املتقدمة وخصوصا الغربية واليت ال تريد أن تشاركها دول أخرى يف أي جمال ولو كان اهلواء على الرغم 
من ادعائها بغري ذلك، وهذا على خالف ما بينته الشريعة اإلسالمية على أن الناس شركاء يف ثالث 

 .ناراملاء والكأل وال

 :الهواء من التلوث حق من حقوق اإلنسان   حماية:ثالثا

سياسة جزائية التكفل حبماية حقوق اإلنسان ية لقد أصبح من الضروري يف جمال اإلعداد أل
، فغدا والصناعي ومنها حقه يف سالمته اجلسدية من ةميع املخاطر اليت تنجم عن التقدم التكنولوجي

 (1).حقا من حقوقهمفهوم محاية البيئة من التلوث 

                                                           

اإلسالمية، دراسة مقارنة، الديوان مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة  - 1
 .321، صفحة 7330الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، طبعة 
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 :تبلور الحق في البيئة كحق من حقوق اإلنسان: أ

مما ال شك فيه أن تغري املناخ واآلثار السلبية اليت رافقته على البشرية انعكس كذلك على 
اإلنسان األساسية، وهو  حقوق به على أنه حق منجديد مت االعرتاف فنشأ حق ، القانون الدويل

احلق يف االنتفاع مبوارد الرتاث املشرتك، كاحلقوق احلديثة،من فئة  وذلك يف إطار احلق يف بيئة سليمة
  .هبذا احلق أقرت صراحة اليت  االتفاقيات والوثائق الدولية، وتأكد هذا من خالل واحلق يف السالم

فأصبحت هناك جمموعة  هاطور أدى إىل تجماالت حقوق اإلنسان مع مرور الزمن  فاتساع
يت حتتاج إىل تعاون اجلميع سواء على املستويني الداخلي أو الدويل لكون هذه احلقوق من احلقوق ال

عام كاحلق يف التنمية، واحلق يف السالم، واحلق يف التضامن، واحلق يف الثروة  إنساينذات بعد 
احلق يف بيئة ، وبطبيعة احلال املوجودة يف قاع البحار، واحلق يف اإلغاثة عند الكوارث الكربى

 (1).ظيفةن

ولقد ترسخ احلق يف بيئة نظيفة خالل املؤمتر املشرتك بني املعهد الدويل حلقوق اإلنسان 
حيث مت التصريح  4595ومعهد السياسة األوروبية حلقوق اإلنسان املنعقد بسرتاسبورغ يف بداية سنة 

 (2) .بأن احلق يف وجود بيئة غري ملوثة، يعترب من اآلن فصاعدا حقا من حقوق اإلنسان

ويعد احلق يف البيئة أداة لتكريس حق آخر هو احلق يف احلياة والسالمة والذي نصت عليه 
الكثري من االتفاقيات واملعاهدات الدولية وجل دساتري الدول، هذا احلق سيتعرض ألبلغ املخاطر إذا 

البيئة اهلوائية أو مل جيد اإلنسان اهلواء النقي الذي يستنشقه واملاء النظيف الذي يشربه، فالتعدي على 
املائية أو الربية وتلويثها تشكل اعتداء على احلق يف البيئة وهتديدا للحق يف احلياة 

ويتجسد احلق يف بيئة وهواء نقيني من خالل جتسيد ثالثة حقوق أخرى وهي احلق يف (3)والسالمة،

                                                           

 ةالعربي ة، األكادمييةكلية القانون والسياس  ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان بني القانون الدويل اإلنساين ةالعالق ،محد مصلحأمولود  - 1
 .22، صفحة 7332املفتوحة، الدامنرك، 

لسنة،  77ارها حقا من حقوق اإلنسان، جملة اإلدارة العدد لبيئة يف زمين السلم واحلرب باعتباحلماية الدولية لبوكعبان العريب،  - 2
 .513صفحة  ، اجلزائر،7335

 .599سقاش ساسي، احلق يف بيئة سليمة وموقف املشرع والقاضي اجلزائريني منه،املرجع السابق، صفحة  - 3
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أسس أمام القضاء والطعن اإلعالم املسبق واحلق يف مشاركة اجلميع يف منع تدهور البيئة واحلق يف الت
وبتحقق هذه احلقوق الثالثة جمتمعة فإنه سيؤدي حتما إىل جتسد (1)أمام اجلهات اإلدارية املختلفة،

 .احلق يف البيئة

كما أن هذا احلق انعكس داخليا على قوانني الدول وأصبح لكل شخص طبيعي أو معنوي 
واجب املسامهة فرديا أو ةماعيا يف محاية احلق يف العيش يف بيئة سليمة ومتوازنة، وعلى كل شخص 

اإلرث الطبيعي والتارخيي والنشاطات الثقافية، بوصف هذا اإلرث جزءا من الرتاث العاملي  املشرتك 
 .لألمة

 :تجسيد الحق في البيئة في االتفـاقيات والمواثيق الدولية: ب

ري من االتفاقيات انعكس احلق يف البيئة وبطبيعة احلال احلق يف هواء نقي على عدد كب
ن احلقوق االقتصادية واالجتماعية أاالتفاقية الدولية بشالدولية اليت هتتم حبقوق اإلنسان، أبرزها 

اإلعالن الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول التقدم واإلمناء يف امليدان ، و والثقافية
 :، نذكر من هذه االتفاقيات ما يلياالجتماعي

 4511لسنة  ن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأتفاقية الدولية بشاالفبخصوص   -
، 4510اليت جاءت لتربز أنواعا أخرى حلقوق اإلنسان تناساها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 

طراف يف االتفاقية احلالية حبق كل فرد يف التمتع تقر الدول األ" :الثانية عشرة حيث أقرت يف مادهتا
طراف يف تشمل اخلطوات اليت تتخذها الدول األ، و أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةب

 :جلأهلذا احلق ما هو ضروري من  ياالتفاقية احلالية للوصول إىل حتقيق كل

جل التنمية أالعمل على ختفيض نسبة الوفيات يف املواليد وىف وفيات األطفال من   -
 .الصحية للطفل

  .شىت اجلوانب البيئية والصحية حتسني  -

                                                           
1 - Jean Marc LAVIEILLE, O.P. Cité, Page 46. 
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 .مراض املعدية واملتفشية واملهنية ومعاجلتها وحصرهاالوقاية من األ  -

 .ن تؤمن اخلدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املرضأهنا أخلق ظروف من ش - 

ومن خالل هذا النص فقد تأكد ذلك االعرتاف حبق اإلنسان يف العيش يف بيئة سليمة  
لزم على الدول العمل ألجل محايته وذلك من خالل توفري اآلليات القانونية الالزمة لذلك حبيث يت

 .السيما تلك املتعلقة مبحاربة اجلنوح البيئي عموما وجنوح تلويث اهلواء خصوصا

والذي تبنته اجلمعية العامة لألمم  اإلعالن حول التقدم واإلمناء يف امليدان االجتماعي -
ن أنه جيب أ" منه علىالثالثة عشرة  ادةت املفنص، 4515ي عشر من ديسمرب سنة املتحدة يف احلاد

يستهدف التقدم واإلمناء االجتماعي التحقيق التدرجيي لألهداف الرئيسية، ومنها محاية البيئة البشرية 
واء  ما جيعل  أي تقدم اجتماعي مير أساسا حبماية البيئة بعناصرها ومنها بطبيعة احلال اهل" وحتسينها

 ."كأحد أهم عناصرها

سنة  الذي انعقد بستوكهومل مؤمتر األمم املتحدة األول حول البيئةوكذلك نذكر هنا  -
كحق من حقوق اإلنسان، وذلك من   ق يف بيئة سليمة ومتوازنةوتبلور من خالله مفهوم احل ،4593

رية واملساواة، وظروف حياة لإلنسان حقا أساسيا يف احل خالل املبدأ األول هلذا املؤمتر حبيث اعترب أن
ن على اإلنسان واجبا مقدسا حلماية وحتسني أسمح له بالعيش يف كرامة ورفاهية، و تمالئمة يف بيئة 

ل، ليتأكد من ذلك أن هذا احلق ليس ملكا لألجيال احلالية جل أجيال احلاضر واملستقبأبيئته من 
 .وإمنا كذلك لألجيال يف املستقبل

ومت من خالل هذا املؤمتر تبين جمموعة من التوصيات اهلامة اليت هتدف إىل محاية البيئة 
مبكوناهتا، السيما يف جمال مواجهة التلوث واحلد منه وهذا عن طريق العمل على املستوى الداخلي 

:ل بـتعاون بني الدول على الصعيد الدويل، ويف هذا اجملال تلتزم الدو اللكل دولة من جهة وتفعيل 

  

  اهلواء والبيئةث يملنع تلو  الضروريةاإلجراءات ةميع اختاذ. 

  التنسيق والتعاون بني الدول واملنظمات الفاعلة يف جمال محاية البيئة. 
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  خصوصا إذا علمنا أن التلوث  ،قيام مسؤولية دولية ملن تسبب يف تلويث اهلواء والبيئة
عدة دول أخرى وقد ال تكون جماورة للدولة اليت وقع  اهلوائي ولو حدث يف دولة ما فإن آثاره متتد إىل

 .فيها النشاط الضار

رائدا يف جمال محاية البيئة، إذ  4504لسنة  فريقي حلقوق اإلنسانامليثاق اإلكما يعد   -
هو حق من حقوق الشعوب، و العيش يف بيئة سليمة ى احلق يف ن منه علو عشر الرابعة وال املادةنصت 

أبرز االتفاقيات الدولية على الصعيد اإلقليمي واملنشئة الحتادات إقليمية اليت وهبذا يكون من بني 
 .أقرت بأمهية البيئة صراحة، وجعلتها كأحد أهداف إنشاء هذا التكتل اإلقليمي لدول إفريقيا

ليصرح بأن العيش  4553لسنة جانري ي د ريوب لبيئة والتنميةلمؤمتر األمم املتحدة وجاء  -
يف بيئة سليمة حق من حقوق اإلنسان، وميكننا أن نستشف ذلك  من العبارات اليت استعملت يف 

لكل إنسان احلق يف احلياة واحلرية واألمان على " الذي تضمنه على أنملبدأ األول هذا املؤمتر، فنص ا
امات املتعلقة بالتنمية املستدامة، يقع البشر يف صميم االهتم منه نص على أنه املبدأ الثاينو ، "شخصه

 .مةأالناس هم أهم وأقيم مورد ألي بأن و  ،وحيق هلم التمتع حبياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة

فراد لكي يستفيدوا إىل أقصى حد من إتاحة الفرصة لكل األ ضمانعلى البلدان فيقع 
م، مبا يف ذلك ما يكفى من الغذاء إمكاناهتم، وهلم احلق يف مستوى معيشي الئق ألنفسهم وألسره

، وهذا من خالل التأكيد على أن احلياة الصحية واملستوى والكساء واإلسكان واملياه واملرافق الصحية
 .املعيشي الالئق ال بد أي يتماشى يف وئام مع الطبيعة

 :حماية الهواء من التلوث في االتفـاقيات الدولية: الفرع الثاني

دولية اليت هتدف إىل محاية اهلواء من التلوث، من محاية اهلواء العابر تتعدد االتفاقيات ال
للحدود  ومحاية طبقة األوزون والفضاء اخلارجي إىل محاية بيئة العمل، كل هذا يؤكد على األمهية اليت 

 .توليها الدول ملواجهة ةميع أشكال تلوث اهلواء
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 :عابر الحدودحماية الهواء من التلوث  :أوال

يعة اهلواء كغاز عابر للحدود فإن تلوثه بدولة ما سينعكس سلبا على دولة أخرى نتيجة طب
جماورة أو غري جماورة، هذا األمر استوجب تعاون دويل ألجل مواجهة تلوثه من خالل عدة اتفاقيات 

 .دولية

 :اتفـاقية جنيف للتلوث الهوائي عابر الحدود خطوة لمواجهة التلوث: أ

التلوث اهلوائي مسألة داخلية ال تؤثر إال على املدن واملناطق لطاملا ساد االعتقاد أن 
الصناعية، لكن يف سبعينات القرن املاضي تغري هذا االعتقاد وتأكد أن هذه الظاهرة ميكن أن متس 

أكثر الدول تضررا من آثار هذا  ةمناطق ملسافات بعيدة، ففي أوروبا كانت الدول االسكندينافي
األمر الذي جعلها أكثر الدول مطالبة مبحاربة هذا النوع  (1)األمطار احلمضية،من التلوث السيما 

من التلوث اهلوائي عن طريق اجملموعة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم املتحدة، وأمثرت جهودها 
دخلت و  4595بتبين اتفاقية حول التلوث اهلوائي العابر للحدود جبنيف يف الثالث عشر من نوفمرب 

، وامتد نطاقها ليشمل حىت دول أمريكا 4502ز التنفيذ يف السادس عشر من مارس سنة حي
 .الشمالية

تضمنت هذه االتفاقية مثانية عشرة مادة وعرفت التلوث اهلوائي بأنه إدخال يف اجلو عن 
 طريق اإلنسان سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة ملواد أو طاقة هلا تأثري ضار من شأنه تعريض صحة
اإلنسان للخطر، واإلضرار باملوارد البيولوجية واألنظمة البيئية، وتؤدي إىل تدهور األمالك املادية 

 .واملساس أو اإلضرار بقيم العناصر واالستعماالت الشرعية للبيئة

وحددت لنا كذلك مفهوم التلوث اهلوائي عابر احلدود، فيقصد حسب االتفاقية بـمصطلح 
ملسافات طويلة كل تلوث هوائي يكون مصدره الفيزيائي متشكال كلية أو  تلوث هوائي عابر احلدود

جزئيا يف منطقة خاضعة الختصاص قضاء دولة والذي يؤدي إىل آثار ضارة يف منطقة خاضعة 

                                                           
1 - Alexandre KISS et, Jean Pierre BEURIER, O.P. Cité Page 250. 
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الختصاص قضاء دولة أخرى ملسافة يصعب عموما معها متييز العناصر اخلاصة أو العامة ملصادر 
 .االنبعاث

عدم ورغم تناول هذه االتفاقية هلذا النوع من التلوث إال أهنا جاءت ناقصة من حيث 
تضمنها لبنود ردعية، كما أهنا مل تتضمن أي التزام بتحديد حجم االنبعاث، وإمنا فقط أحكاما حلث 

تدرجييا الدول املتعاقدة على تبادل املعلومات والتشاور والقيام بأنشطة للبحث واملراقبة ألجل التقليص 
 .من التلوث اهلوائي السيما أكسيد اآلزوت

ولسد هذه النقائص فإن هذه االتفاقية تدعمت بأربعة بروتوكوالت إضافية، األول يف 
 4509يتعلق بتمويل الربنامج األوريب ملراقبة وتقييم نقل ملوثات اهلواء، والثاين هبلسنكي يف  4501

ديد التزام الدول املتعاقدة خبفض هذا االنبعاث بنسبة يتعلق بالتقليل من انبعاث الكربيت، ومت حت
كمرجع لتحديد نسب االنبعاث، والربوتوكول الثالث   4508ثالثني باملائة سنويا، ومت اعتماد سنة 

أبرم بصوفيا ويتعلق بتبادل التكنولوجيا للحد من التلوث بأكسيد اآلزوت، أما الربوتوكول األخري فتم 
 .تحديد النسب اليت ال جيب جتاوزها من انبعاث الكربيتوتعلق ب 4551بأوسلو يف 

 :ومن أهم النتائج اليت يتم استخالصها من هذه االتفاقية ما يلي

  (1).تعد هذه االتفاقية أهم عامل أدى إىل بداية تنظيم املعطيات املتعلقة بالتلوث اهلوائي -

، إال أن فعالية هذا اتفاقية جنيف عكست االهتمام الدويل هبذا النوع من التلوث -
االهتمام يظل مرتبطا بإرادة سياسية جادة وبضرورة إشراك اجلميع يف هذه احلماية أفرادا كانوا أو 

 .  مؤسسات

تعلق شكلت هذه االتفاقية وبروتوكوالهتا مرجعا يقتدى به يف اتفاقيات دولية الحقة ت -
ماية البيئة، وذلك بإدراجها ملعيار كمي دائم ملواجهة تطور التلوث حيث يتم حتديد النسبة القصوى حب

املسموح هبا من االنبعاث واليت مينع جتاوزها كما هو الشأن لربوتوكول صوفيا، أما األسلوب الثاين 

                                                           
1 - Stephanie LACOUR, O.P. Cite, Page 03. 
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النبعاث، وكذلك فتضمنه بروتوكول هلسنكي ويشمل وضع نسبة معينة تلتزم هبا الدول للتقليص من ا
   .حتديد سنة حمددة كمرجع للهدف املرجو من احلد من االنبعاث

أعطت االتفاقية للدول املتعاقدة حرية اختاذ ةميع اإلجراءات الالزمة للحد من االنبعاث،  -
السيما املكافآت املالية واليت تعكس التوجه الدويل السائد ملواجهة التلوث فبدال من معاقبة من ال 

 . على البيئة نقوم مبكافأة من يعمل على احلفاظ عليها حيافظ

التزام الدول بعدم إحداث أضرار بيئية خارج إقليمها بتلويث اهلواء، باستعمال أو السماح  -
أو إلقليم دولة أخرى أو يضر /باستعمال إقليمها على حنــو يسبب مضار عن طريق األدخنة يف

  (1).مبمتلكات األشخاص يف ذلك اإلقليم

 :اتفـاقية بازل بشأن التحكم في نقـل النفـايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود: ب

تشكل اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرية والتخلص منها عرب احلدود 
واحدة من عدة اتفاقيات دولية يف جمال تسيري النفايات، باإلضافة التفاقيات أخرى كاتفاقية باماكو 

، احول منع استقبال النفايات اخلطرية يف إفريقيا ومراقبة حركة تنقل هذه املواد وتسيريه 4554لسنة 
تكون ما  افتقوم الدول املتقدمة بالبحث عن أماكن للتخلص من هذه النفايات يف دول أخرى غالب

فايات لناتفريغ لدول تستعمل أحد أقاليمها كأماكن الحظة دوال فقرية كالدول اإلفريقية، كما متت م
 (2).نذكر هنا استعمال التبت يف الصني وسيبرييا يف روسيا لتفريغ نفايات الدولتني

ونتيجة ازدياد امللوثات اليت تنقل عرب احلدود جاءت اتفاقية بازل للثاين والعشرين من مارس 
وحددت االتفاقية يف مادهتا (3)للعمل على احلد من املخاطر املمكن أن تنجم عن ذلك، 4505

                                                           

 .32صفحة، سابقاملرجع ال أمحد عبد الكرمي سالمة، - 1
2 - Gérard MONEDIARE, Les Déchets dans le droit international de l’environnement, intervention au 

séminaire sur mondialisation et droit de l’environnement, 2002, Université de Limoges, France, Page 

111. 

ة الرمسية رقم اجلريد 58/31/5992املؤرخ يف 92/512صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  - 3
 .5992 لسنة07
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 النفايات بأهنا تلك األشياء واملواد اليت يريد شخص طبيعي أو معنوي التخلص منها، عن طريق األوىل
 .نقلها عرب احلدود أي ضمن نطاقني قضائيني خمتلفني

وحظرت االتفاقية يف مادهتا األوىل تصدير النفايات اخلطرة بدون موافقة كتابية من الدولة 
هذه املواد عرب احلدود إىل احلد األدىن مع اشرتاط يف حال املستقبلة، والعمل على التقليل من نقل 

 .نقلها تقدمي املعلومات الكافية حول طبيعة هذه املواد

كما أقرت االتفاقية صراحة على أن االجتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة أو بالنفايات 
موافقة مسبقة من  األخرى يعد فعال إجراميا، وينطبق نفس األمر على التخلص بصفة عمدية دون

هذه النفايات يف دولة ما، وألزمت هلذا الغرض الدول األطراف يف االتفاقية بالعمل على سن القوانني 
ألجل تنفيذ أحكامها مبا فيها األحكام املتعلقة باملنع ومنها بطبيعة احلال جترمي هذه التصرفات غري 

ك، كما دعت االتفاقية يف حال خمالفة املشروعة واملعاقبة عليها، مع تعاون األطراف لتحقيق ذل
الدولة اليت صدرت املواد امللوثة باستعادة نفاياهتا وأطلقت على هذا الفعل تسمية واجب  هاأحكام

 .إعادة االسترياد

 :االتفـاقيات المتعلقة بحماية طبقة األوزون والتغيرات المناخية:ثانيا

كبري من الدول واألفراد على حد سواء، أضحى ثقب األوزون والتغريات املناخية حمط اهتمام  
ال سيما بعد تنامي الوعي باملخاطر املرتتبة عن ذلك، وانتشار األمراض والكوارث اإليكولوجية، هذا  
كله دفع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية على التعاون ألجل مواجهة التلوث 

 .اهلوائي املتسبب الرئيسي يف ذلك

 :فيينا لحماية طبقة األوزون  اتفـاقية: أ

على بعد يرتاوح بني عشرين ومخسة وعشرين كيلومرت يتواجد أحد أهم الغازات الالزمة 
للحياة على وجه األرض، والذي كما أوضحنا يشكل حاجزا ملنع تسرب كميات كبرية من األشعة 

ال أن هذا الغاز بدأ فوق البنفسجية إىل األرض واليت تسبب آثارا خطرية على األرض واإلنسان، إ
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بالنفاذ نتيجة التلوث الصناعي الناجم خصوصا عن استخدام مركبات الكلوورفلورو كربون وأكسيد 
النرتوجني الناجم عن احرتاق البرتول، ومع هذا ظهر ما أصبح يطلق عليه بثقب األوزون وارتفاع 

 .نسب اإلصابة بالسرطان

نفاذ هذا الغاز وحتت رعاية األمم املتحدة من  وإدراكا من الدول باخلطورة اليت قد يسببها
خالل برناجمها للحفاظ على البيئة، فإنه مت تشكيل جلنة من اخلرباء لثالثة ومخسني دولة وأحد عشرة 
منظمة دولية إلعداد مشروع اتفاقية حلماية طبقة األوزون، وتكلل نشاطها يف الثاين والعشرين من 

 (1).يينا حلماية هذه الطبقةبإبرام اتفاقية بف 4509مارس سنة 

وألزمت هذه االتفاقية الدول األطراف باختاذ ةميع التدابري الالزمة من أجل احلد من اآلثار 
 :الضارة بطبقة األوزون، وذلك من خالل

تشجيع إنشاء أنظمة الرصد وتقييم آثار امللوثات على الطبقة مع تعهد الدول بالتعاون يف  -
صد والتأكد من مدى صحتها والعمل على نقلها إىل املراكز الدولية ضمان جتميع بيانات الر 

 .املختصة

 . استحداث أنظمة قانونية داخلية ألجل احلد من استخدام املواد الضارة هبذه الطبقة -

التعاون يف ةميع اجملاالت كتبادل املعلومات واختاذ تدابري عمل ةماعية، وتلتزم الدول بعدم  -
 .ماتإفشاء هذه املعلو 

مساعدة الدول النامية يف جمال احلفاظ على هذه الطبقة من خالل تسهيل نقل  -
 .   التكنولوجيا وتوفري املعطيات العلمية وتكوين وتدريب املختصني واملوظفني

                                                           

 يف فييناب املربمة األوزون طبقة حلماية اتفاقية إىل االنضمام يتضمن 32/85/4553 يف ؤرخامل 53/291 رقم رئاسياملرسوم  - 1
 .15/4553، اجلريدة الرمسية رقم 33/82/4509
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استحداث آليتني للرقابة على تنفيذ هذه االتفاقية األول يتمثل يف مؤمتر األطراف والذي  -
ة األوزون، إىل جانب سهره على التنسيق بني األطراف ألجل التقليل من تلوث يقوم مبراقبة حالة طبق

هذه الطبقة كما أنه يقوم بإقرار الربامج والبحوث املنجزة، أما اجلهاز الثاين املكلف بالرقابة على تنفيذ 
برتتيب عقد أحكامها فيتمثل يف األمانة العامة واليت يتوالها برنامج األمم املتحدة للبيئة والذي يقوم 

 .االجتماعات ونقل التقارير واملعلومات

 :بروتوكول مونتريال ومستقبل طبقة األوزون: ب

شكل اخلالف بني الدول األطراف يف اتفاقية فيينا حول امللوثات الناةمة عن استخدام 
ي لربنامج مركبات الكلورو فلوركربون سببا لتبين بروتوكول خاص هبذه امللوثات، وقد قام املدير التنفيذ

األمم املتحدة بتشكيل جلنة ضمت سبعة دول وممثل عن السوق األوروبية املشرتكة وأمثر نشاطها بإبرام 
 (1) .يسري مفعوله بعد سنة وثالثة أشهر من تاريخ إبرامه 4509بروتوكول مونرتيال يف 

 استحداث ويعد بروتوكول مونرتيال حول املواد املستنفذة لطبقة األوزون األول من نوعه يف
آلية دولية للتقليل من انبعاث الكلوروفلوروكربون وذلك رغم عدم معرفة األخطار الناةمة عن افتقار 
هذه الطبقة علميا وهبذا شكل أول اتفاقية تتبىن مبدأ احليطة يف مسائل احلفاظ على البيئة، كل هذا 

االلتزام بأحكام هذا الربوتوكول وفق جدول زمين حمدد صارم، كما رتب الربوتوكول آلية للرقابة ومدى 
 :وذلك على النحو التايل

استحداث جلنة للرقابة تتشكل من عشرة ممثلني عن الدول األعضاء تضطلع بتحليل  -
التلوث مبنطقة معينة، إىل جانب القيام بالتفتيش،  يةاملعطيات واملعلومات الواردة خبصوص وضع

خالفة وديا، وهلا أن تعلم مؤمتر األعضاء للربوتوكول وتعمل اللجنة على حل اخلالف مع الدولة امل
 .باختاذ تدابري ضدها يف حال فشل مساعيها الودية

                                                           

بشأن املواد املستنفذة لطبقة  لبروتوكول مونرتيا إىل االنضمام يتضمن 32/85/4553 يف ؤرخامل 53/299 رقم رئاسيالاملرسوم  - 1
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إخطار جلنة الرقابة يتم إما بناء على شكوك من أحد األطراف حول تطبيق الربوتوكول،  -
تلفت انتباه أو من طرف األمانة العامة، أو حىت من طرف الدولة املخالفة واليت من خالله تريد أن 

 .األطراف األخرى إىل عدم توفرها على الوسائل العلمية والتقنية ملواجهة هذا التلوث

حيق للجمعية العامة للربوتوكول أن تنبه الدولة املخالفة بالتقيد بالتزاماهتا اليت تعاقدت  -
واملايل ونقل  عليها، مع إمكانية حتذيرها وسحب بعض االمتيازات املمنوحة هلا يف اجملال  التجاري

 .التكنولوجيا

ولكن رغم أمهية بروتوكول مونرتيال إال أن ثقب األوزون ال يزال يتسع إذ وصل إىل حدود 
 :واحد وعشرون مليون كيلومرت مربع، وذلك لألسباب التالية

مصادقة الكثري من الدول األعضاء على الربوتوكول، السيما يف الدول اليت تعرف  عدم -
 .منوا اقتصاديا

أدرج الربوتوكول مهلة عشرة سنوات من تاريخ توقيعه كمدة مساح مبخالفة أحكام  -
 .الربوتوكول

عانت  عدم احرتام التزام تبادل اخلربات السيما تلك املوجهة للدول النامية، هذه األخرية -
 .من نقص املساعدات املالية والتقنية املخصصة هلا

عدم وجود آلية ردعية ملواجهة انتهاكات أحكام هذا الربوتوكول، إذ كان من املمكن أن  -
 .يتضمن بنودا تلزم الدول املصادقة مبتابعة املتسببني يف تلوث طبقة األوزون جزائيا ومدنيا

ل مثاال ملواجهة التلوث اهلوائي ورمبا ستتحسن ومع كل هذه النقائص شكل هذا الربوتوكو 
آليات الرقابة لتفعيل محاية البيئة من خالل بناء جو من الثقة بني الدول من جانب، ومن جهة أخرى 
بني هذه الدول وأجهزة الرقابة التفاقيات محاية البيئة مع ضرورة تفعيل دور املنظمات غري احلكومية 

 .أهم وسائل الرقابة النتهاكات احلكومات يف اجملال البيئيواليت من املمكن أن تشكل أحد 
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 :اتفـاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية بداية اهتمام جاد بتلوث الهواء: ج

بدأ االهتمام الدويل بآثار التغريات املناخية يف الثمانينات من القرن املاضي من خالل 
نظمة الدولية لألرصاد اجلوية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة الندوات اليت نظمتها املنظمات الدولية كامل

واجمللس الدويل الحتادات العلماء، وذلك بعد معاينة ارتفاع نسب الغازات املسببة لالحتباس احلراري  
 .كغاز ثاين أكسيد الكربون واليت ستؤدي بدورها إىل ارتفاع حمسوس لدرجة حرارة األرض

ئي بدت مالحمه قبل احلديث عن التغري املناخي من خالل ورغم أن خطر التلوث اهلوا
املخاطر اليت جنمت عن األمطار احلمضية وافتقار طبقة األوزون، إال أهنا مل ترق إىل نفس درجة 
االهتمام الدويل مبوضوع االحتباس احلراري والذي يعرض احلياة على األرض للخطر، هذا االهتمام 

واليت كان موضوعها ارتفاع  4558لثانية للمناخ املنعقدة جبنيف يف جتسد من خالل الندوة الدولية ا
حرارة األرض، والعمل على وضع آلية قانونية دولية للحد من ذلك، وكنتيجة لذلك قامت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة بتعيني جلنة دولية لإلعداد التفاقية دولية هلذا الغرض حتت رئاسة األمني العام 

ة، وشهدت املفاوضات جتاذبا يف اآلراء بني الدول األوربية والواليات املتحدة اليت مل ترد لألمم املتحد
اخلضوع ألي التزام، أما الدول السائرة يف طريق النمو فطالبت بتعويضات مالية وتكنولوجية مقابل 

تأثري يف التزامها، ويف جانب آخر الدول املصدرة للنفط توحدت ألجل الدفاع عن مصاحلها السيما ال
أهم مورد مليزانياهتا وهو النفط، كما أن الدول الصاعدة اقتصاديا ختوفت من التزامات مالية قد ال 

 .تقدر على مواجهتها

وبلغ عدد (1)،4551بدأ التوقيع على االتفاقية ودخلت حيز التنفيذ يف مارس  4553ويف 
ل هذا شعورا مشرتكا باملخاطر اليت الدول املصادقة عليها حوايل مائة وستني دولة بعد سنتني، وشك

ميكن أن ترتتب عن التلوث اهلوائي وارتفاع درجة حرارة األرض كنتيجة له، هذه األخرية قدر العلماء 
 .مئوية ةإمكانية ارتفاعها خالل القرن احلايل حبوايل واحد فاصل مخسة درج
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هي موضوع اهتمام ووضحت االتفاقية أن اإلحساس باآلثار اخلطرية للتغريات املناخية 
 :مشرتك لإلنسانية، وأنه على الدول املتعاقدة العمل على

احلد وفقا ملقتضيات االتفاقية من تركيز الغازات املسببة لالحتباس احلراري يف اجلو ملستوى  -
مينع أية اضطرابات خطرية للنظام املناخي، والعمل على الوصول هلذا املستوى يف آجال مقبولة متكن 

البيئية من التأقلم طبيعيا مع التغريات املناخية وال تؤثر يف املواد الغذائية وتسمح بتنمية األنظمة 
 .مستدمية لالقتصاد

يشكل مرجعا ملواجهة التلوث اهلوائي حيث أن غياب القواعد إنشاء نظام قانوين للمناخ  -
يات الدولية اليت تناولت التلوث القانونية املنظمة هلذا اجملال يف القانون الدويل رغم وجود بعض االتفاق

 .اهلوائي جزئيا أو بعض األعراف الدولية شكل يف السابق عائقا لتفعيل محاية املناخ واهلواء

تفعيل املبادئ اليت تضمنتها االتفاقية نذكر منها مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملختلفة،  -
تدهور البيئة حىت وإن كانت درجة  فعلى الدول ةميعا العمل على التوعية باألخطار الناةمة عن

التلوث فيها مل تصل إىل درجة اخلطورة، وخصوصا الدول الصناعية واليت تعد أهم مسبب للتلوث 
اهلوائي، وإضافة ملبدأ املسؤوليات املشرتكة أقرت كذلك مببدأ اختاذ احليطة ألجل التوقع أو الوقاية أو 

عطيات العلمية احلالية اليت ال تؤكد خماطر التغري التخفيف من التلوث اهلوائي حبيث ال تكون امل
 .املناخي دافعا لعدم اختاذ اإلجراءات الالزمة، ومبدأ محاية حقوق األجيال احلالية واملستقبلية

وإىل جانب الطرق املعروفة حلل اخلالفات الدولية أقرت االتفاقية بإنشاء آلية استشارية  -
املتعاقدة، تعمل على حل اخلالفات الناةمة عن تطبيق هذه متعددة األطراف بناء على طلب الدول 

 .االتفاقية

ومل تتضمن االتفاقية أية داللة على إلزام الدول باختاذ إجراءات ردعية يف اجملال اجلزائي 
لتطبيق أحكامها داخليا، إال أهنا شكلت بالفعل أداة هامة حركت الكثري من املشرعني ألجل سن 

 . محاية اهلواء والبيئة، وضرورة تنظيمها بقواعد ملنع حدوث تلوثهما قوانني جزائية يف جمال
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 :بروتوكول كيوتو بداية العمل لمواجهة التغيرات المناخية: د

بكيوتو اليابانية قامت الدول اليت صادقت على  4559يف احلادي عشر من ديسمرب سنة 
واجهة االنبعاث إىل اجلو املتسبب يف م اتفاقية التغريات املناخية بتبين وثيقة أو بروتوكول يعمل على

 .3888يبدأ تنفيذها بعد سنة  احلراري باسظاهرة االحت

وتلتزم الدول املوقعة مبوجب هذه الوثيقة على احلد من انبعاث غازات الدفيئة وهي غاز ثاين 
 :ما يلي أوكسيد الكربون وغاز ثاين أوكسيد اآلزوت واملواد اهلالوجينية وغاز امليثان وذلك من خالل

وذلك  4558خفض االنبعاثات دون نسبة مخسة باملائة على األقل ودون مستويات  -
دول أوربا ه النسبة تقدر بثمانية باملائة ل، هذ3843إىل  3880بالنسبة لفرتة االلتزام من سنة 

نغاريا الوسطى والغربية وسبعة باملائة للواليات املتحدة األمريكية، وستة باملائة لليابان وكندا وه
 .وبولونيا

التبليغ باإلجراءات اليت قام هبا كل طرف ألجل احلد من االنبعاثات امللوثة وتقدميها ملؤمتر  -
 .أطراف االتفاقية

استفادة الدول النامية من مساعدات تقدمها الدول املتقدمة يف جمال التكنلوجيا األقل  -
 (1).تلويثا

واملالحظ أن الربوتوكول مل يسمح أليد دولة منضمة إليه من إبداء حتفظات عليه، كما أن 
هذا الربوتوكول مل يتضمن عقوبات ضد الدول املخالفة ونص على جمرد حتمل هذه الدول ملسؤولياهتا، 

نسحاب وهو أمر أدى إىل التقليل من فاعليته حلد اليوم، كما مسح الربوتوكول ألية دولة عضو من اال
 .  بعد ثالث سنوات من بدأ سريانه ويسري نفاذ االنسحاب بعد سنة من ذلك

                                                           

1 -Sophie RAMAS, Le réchauffement planétaire de Kyoto a la Haye , Courier de l’environnement de 

l’INRA, France, Page 02. 
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أن هذا الربوتوكول يعرف جمموعة من املعوقات اليت متنع تنفيذه السيما يف الدول كما 
املتقدمة فربيطانيا وأملانيا ال تزاالن تستخدمان الفحم احلجري يف إنتاج الطاقة الكهربائية، ودول أخرى 

 (1) .م القيم احملددة يف الربوتوكول كإيطاليا وبلجيكا وإسبانيامل حترت 

 :هواء في مجال بيئة العملالاتفـاقيات حماية  : ثالثا

تعد بيئة العمل أكثر اجملاالت تعرضا لتلوت اهلواء نتيجة النشاط الصناعي املكثف، وهبذا 
هم الصحي، وكان لزاما على يعد العمال أول من يتعرض للتلوث اهلوائي مما ينعكس سلبا على وضع

الدول العمل على محاية العمال من هذا النوع من التلوث ويف هذا املسعى جاء دور منظمة العمل 
الدولية لتحريك وتفعيل هذه احلماية املخصصة للعمال من ةميع أشكال التلوث اليت ميكنهم التعرض 

فاقية محاية بيئة العمل من تلوث اهلواء إليها، فتم حتت رعاية هذه املنظمة إبرام اتفاقيات منها ات
 . والضوضاء واالهتزازات واتفاقية جنيف حلماية العمال من خماطر اإلشعاعات املؤينة

 :اتفـاقية جنيف لحماية العمال من اإلشعاعات المؤينة: أ

نتيجة إدراكها خبطورة اإلشعاعات املؤينة على صحة العمال أقرت منظمة العمل الدولية يف 
اتفاقية حلماية العمال من  4518ا الرابعة واألربعني يف الثاين والعشرين من شهر جوان سنة دورهت

خماطر اإلشعاعات املؤينة واليت بدأ سرياهنا سنتني بعد ذلك، وألزمت االتفاقية الدول األعضاء باختاذ 
فالة محاية العمال من ةميع التدابري الالزمة من خالل إصدار القوانني واللوائح والتشريعات املناسبة لك

 .أخطار التلوث اإلشعاعي

ومن بني ما أقرته االتفاقية ضرورة العمل على اختاذ التدابري والقواعد الالزمة ألجل محاية 
العمال من خماطر التلوث اإلشعاعي ال سيما من خالل بذل كل اجلهود ألجل التقليل من تعرضهم 

 .األقصى املسموح به من اإلشعاعات املمكن التعرض هلاهلذه اإلشعاعات ألدىن حد مع حتديد احلد 

                                                           
1 - Pierre RADANNE, Etat de la lutte contre le changement climatique, Les publication de l’IEPF, 

Québec, Canada, Page 08. 
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كما ألزمت الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتعديل تدابريها وفق أحكام هذه 
االتفاقية وأوجبت عليها إبالغ املدير العام ملكتب العمل الدويل هبذه التدابري، إىل جانب وضع نظام 

س نسب التعرض لإلشعاعات ومراقبة مدى احرتام املعايري رصد حلالة العمال وأماكن العمل لقيا
 .احملددة فنيا

ومن بني أهم األحكام اليت تضمنتها كذلك هذه االتفاقية واليت انعكست على التشريع 
 :الداخلي ألجل محاية العمال من خماطر التلوث اإلشعاعي جند

ن خالل القوانني حصر النشاطات اليت تتضمن تعرضا لإلشعاعات املؤينة وذلك م -
 .واللوائح

وضع حتذيرات يف أماكن العمل للداللة على وجود خماطر تعرض إلشعاعات مؤينة ألجل  -
 .تنبيه العمال الختاذ احتياطاهتم

منع استخدام أي عامل أقل من ستة عشرة عاما يف هذا اجملال من األعمال، مع حتديد  -
 .مثانية عشرة عامانسب التعرض لإلشعاع بالنسبة للعمال أقل من 

القيام بفحص دوري للعمال الذين يزاولون هذا النوع من النشاط وفق جدول زمين، ومنع  -
العمال من متابعة نشاطهم إذا أكد الطبيب املختص ضرورة ذلك نتيجة ظهور خماطر صحية كبرية 

 .عليهم

 :اتفـاقية جنيف للحماية من تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات: ب

نتيجة توصيات مؤمتر استوكهومل لسنة اثنان وسبعني من القرن املاضي ال سيما التوصية ستة 
ج واليت دعت فيها الدول إىل دعم برامج البحث وتطوير اإلرشادات يف جمال بيئة العمل، /وسبعني

ئية وكنتيجة لذلك أعدت منظمة العمل الدولية اتفاقية حلماية العمال من خماطر تلوث البيئة اهلوا
للعمل ومن الضوضاء واالهتزازات واليت مت التوقيع عليها يف جنيف سنة سبعة وسبعني من القرن 



126 

 

املنصرم، وتعكس هذه االتفاقية حقيقة على أن التلوث اهلوائي ال ينحصر يف امللوثات الفيزيائية 
 .والكيميائية وإمنا يتعداه للتلوث الناجم عن الضوضاء واالهتزازات

 :قية جمموعة أحكام حلماية العمال من خماطر تلوث بيئة العمل منهاوتضمنت االتفا

إلزام الدول األعضاء يف املنظمة بتحديد نسب املستويات املسموح هبا يف جمال التعرض  -
ألنواع ملوثات اهلواء والضوضاء واالهتزازات، مع إلزامها كذلك باختاذ ةميع التدابري الالزمة خلفض 

 .يعرض صحة العمال للخطر ومن بينها استخدام وسائل فنية أقل تلويثا هذه النسب إىل حد ال

إعالم العمال باملخاطر اليت ميكنهم التعرض إليها مبناسبة عملهم هذا وكذلك التجهيزات  -
 .املتاحة لوقايتهم منها أو التقليل من أخطارها

تلوث إىل جانب املراقبة توفري العالج اجملاين للعمال الذين يتعرضون هلذه األنواع من ال -
 .الطبية املستمرة

 :اتفـاقية جنيف بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل: ج 

وهتدف أساسا لتوفري محاية للعمال من (1)،4504 مت اعتماد هذه االتفاقية جبنيف سنة
تلزم صانعي  املخاطر اليت ميكن أن يتعرضوا إليها مبناسبة قيامهم بنشاطاهتم أيا كان نوعها، حبيث

 .اآلالت املستخدمة بالتحقيق يف مدى سالمة املعدات وعدم تأثريها على العمال

ومما ميكننا مالحظته أن هذه االتفاقية وضعت ألجل احلفاظ على صحة العامل، لكننا نرى 
أن هذا ال يتم إال يف إطار بيئة عمل سليمة وغري ملوثة، السيما من خالل استعمال معدات تتماشى 

  . اية بيئة العمل، كما أن السالمة والصحة املهنية للعامل تتطلب هواء أقل تلوثاومح
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 :اتفـاقية حماية الفضاء الخارجي حماية غير مباشرة للهواء: رابعا

جزءا متكامال ال ميكن فصل أحد عناصره عن باقي العناصر األخرى، وملا   يعد النظام البيئي
امل القرن املاضي، ونتيجة لذلك فإنه يتعرض هو كذلك إىل كان غزو الفضاء اخلارجي أحد أبرز مع

أشكال للتلوث واليت ميكن أن ختل بتوازنه، مما سينعكس بصورة مباشرة على الغالف اجلوي لألرض 
وعلى الطقس واإلشعاعات اليت تستقبلها األرض، فحدوث انفجارات نووية يف الفضاء اخلارجي 

الغالف املغناطيسي الذي يعد حاجزا ضد الكثري من احمليط باألرض من شأنه أن يؤثر على 
اإلشعاعات الضارة، وتضرر هذا احلاجز من شأنه أن يسبب آثارا وخيمة على املناخ واهلواء وعلى 
مكونات احلياة األخرى على األرض، كما أن تلوث الفضاء اخلارجي وجمال جاذبية األرض سيؤدي 

 .إىل نتائج كارثية على البيئة عموما

سعت األمم املتحدة إىل ضرورة احلفاظ على االستعمال السلمي هلذا اجملال، ومن مث  هلذا
لتقر مبجموعة من األحكام للحفاظ على بيئة الفضاء  4519جاءت اتفاقية الفضاء اخلارجي لعام 

 :اخلارجي منها

 .إقرار االتفاقية حبق االستكشاف اخلارجي لبيئة الفضاء اخلارجي جلميع الدول -

إضفاء صفة الرتاث املشرتك لإلنسانية لبيئة الفضاء اخلارجي، ومن مث فهو ال خيضع  -
 .للسيادة اإلقليمية ألية دولة

التزام الدول باحلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي مبنع وضع أسلحة دمار شامل فيه، كما  -
 .تلتزم بعدم تلويث هذه البيئة لتجنب أية خماطر بيئية حمليط الكرة األرضية

إقرار مسؤولية تقع على عاتق الدول يف حالة تلوث هذه البيئة، وتقع هذه املسؤولية ولو   -
 .كان النشاط امللوث ناةما عن نشاط هيئات حكومية أو غري حكومية

وبعد مصادقة ستة عشرة دولة دخلت االتفاقية حيز التنفيذ وهي تؤكد ترابط ةميع مكونات 
لى مستوى الفضاء اخلارجي وأن اإلخالل بأحد مكوناهتا من شأنه البيئة سواء على األرض أو حىت ع



128 

 

التأثري على ةميع العناصر األخرى للبيئة، وتبقى فعالية االتفاقية مبنية على ضرورة تفعيل املسؤولية 
 . املقررة على عاتق الدول يف حال خمالفتها ألحكام االتفاقية

هذا التوجه، حيث نص  4512مثانني لسنة وكان قد أقر القرار رقم ألف ومثامنائة وأربعة و 
على ضرورة االلتزام باستعمال الفضاء اخلارجي ألغراض سلمية من خالل منع وضع أسلحة نووية أو  
كيميائية فيه، وتأكد هذا املسعى لألمم املتحدة من خالل قرار صادر يف نفس السنة حيمل رقم ألف 

ل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي السيما يف وتسعمائة واثنني وستني ليؤكد على مسؤولية الدو 
 .جمال عدم اإلخالل بالتوازن لبيئة الفضاء اخلارجي

 :أثر االتفـاقيات الدولية على تجريم االعتداء على الهواء: الفرع الثالث

يعد التجرمي والعقاب من املسائل اليت ختتص هبا السلطة التشريعية للدولة، لكن انضمام دولة 
دولية جترم ومتنع أفعال معينة والتصديق على تلك االتفاقية يعطيها قوة القانون الداخلي،   إىل اتفاقية

كما أن ذات االتفاقية قد تقضي بسن قوانني جزائية لتفعيل أحكامها داخل الدولة املصادقة على 
 .ة هلالذا تتدخل السلطة التشريعية ألجل جترمي تلك األفعال وحتديد العقوبات املناسباالتفاقية، 

وغالبا ما تتضمن االتفاقيات التزامات حمددة تقع على عاتق الدول املتعاقدة ألجل القيام 
هذا األمر يدفع  (1)بأفعال معينة أو االمتناع عن إتيان أفعال أخرى، وهي قواعد إلزامية بالنسبة إليها،

 .هذه الدول حنو جترمي أي إخالل بتلك االلتزامات الدولية

 :لى االتفـاقية شرط لسموها على القـانون الجزائيالتصديق ع: أوال

يقصد بالتصديق على املعاهدات الدولية، ذلك اإلجراء الذي توافق وتقبل به الدولة أو 
منظمة دولية االلتزام بصورة هنائية بأحكام معاهدة قامت باإلمضاء على أحكامها وفقا لإلجراءات 

هذا اإلجراء نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  القانونية الداخلية فيها احملددة لكيفية ذلك،

                                                           

1 - Alexandre KISS et, Jean Pierre BEURIER, Droit international de l’environnement, 3eme 

Edition, 2004, Pedone, France, Page 57. 
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، إذ عرفت التصديق يف مادهتا الرابعة عشر بأنه التعبري عن رضا الدولة لالرتباط 4515لسنة 
 .باملعاهدة

واعتمدت اجلزائر هذا اإلجراء أي التصديق إلدراج القانون الدويل االتفاقي يف قانوهنا 
اليت نصت  4551من قراءة املادة مائة واثنان وثالثون من دستور سنة الوطين، وهذا ما يتضح جليا 

على أن املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور 
شرتط لنفاذ االتفاقات الدولية يف اجملال الداخلي اجلزائري يتسمو على القانون، فالدستور اجلزائري 

ه االتفاقات الدولية، ومن هنا ميكن القول أن القاضي اجلزائري جيوز له رفض تطبيق املصادقة على هذ
 (1).املعاهدات اليت مل يصادق عليها رئيس اجلمهورية اجلزائرية

أن االتفاقية املربمة ال بد وأن تتماشى واحرتام الدستور، ويكلف اجمللس الدستوري  كما
بالسهر على ذلك، وباملقابل يسهر ذات اجمللس على مراقبة القوانني الداخلية لعدم خمالفة االتفاقيات 

 .املصادق عليها واملعاهدات

ع النصوص القانونية يف الدولة وملا تتم املصادقة على االتفاقية الدولية فإهنا تسمو على ةمي
مبا فيها قانوهنا اجلزائي، ما يؤدي إىل ضرورة تعديل هذه القوانني لتتماشى مع أحكام تلك االتفاقية،  
كما أن هذا األمر يتطلب من الدولة سن جزاءات جنائية داخلية لتجرمي أية خمالفة ألحكام تلك 

 .االتفاقية اليت صادقت عليها

 :نائية داخلية لتجريم مخالفة أحكام اتفـاقيات دوليةسن جزاءات ج: ثانيا

قد تنص االتفاقية الدولية صراحة على أن تقوم الدولة بسن اجلزاءات والتدابري اليت تكفل 
، املتعلقة جبرائم احلرب 4515تنفيذ االتفاقية على أراضيها كما هو الشأن التفاقيات جنيف لسنة 

قوانني لتنفيذ التزامها الدويل يف االتفاقية اليت صادقت  ومن مث تلتزم الدولة من خالل ذلك بسن

                                                           

 .80، صفحة 3881ة، اجلزائر، ائر، جامعة تبسز لى دستورية املعاهدات الدولية يف اجلالرقابة عاحل شرفــي، ص - 1
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عليها، السيما يف تشريعها لقوانني جزائية تتماشى وبنود االتفاقية اليت قد متنع أنشطة معينة كاألنشطة 
اليت تلوث اهلواء، هذا األمر جيعل متابعة أي جانح تلويث اهلواء يتماشى ومبدأ الشرعية اجلزائية داخل 

ذلك مبعاقبته على أفعال مت جترميها مسبقا، فيتدخل التشريع الوطين هنا ليورد نصوصا واضحة الدولة و 
 .لتعريف اجلرمية املرتكبة كجرمية تلويث اهلواء وحتديد أركاهنا واجلزاءات اليت كرسها ملن خيالف أحكامها

را مباشرا للتجرمي فاالتفاقية الدولية املربمة يف جمال محاية اهلواء من التلوث وإن مل تعد مصد
لكون أن هذا األخري من اختصاص املشرع الوطين، إال أنه وباملقابل تعد مصدرا غري مباشر له من 
خالل أن املصادقة على هذه االتفاقيات هي العامل الذي دفع املشرع إىل سن تلك القوانني اجلزائية 

 .اجملرمة لالعتداءات على اهلواء والبيئة

واملالحظ هنا أن أغلب حركة التشريع يف اجلزائر يف جمال محاية البيئة ووضع جزاءات لردع 
االنتهاكات اليت متسها جاءت يف أعقاب حركة دولية يف نفس االجتاه، فصدور قانون محاية البيئة 

أنه نكاد جاء بعد مؤمتر ستوكهومل، ونفس األمر لغريه من القوانني اليت هتتم بالبيئة، إذ  4502لسنة 
جنزم أنه لوال املبادرة الدولية يف محاية اهلواء والبيئة من التلوث ملا كانت هناك مبادرات ألجل قمع 
االعتداء على البيئة، فاملشرع اجلزائري جنده قد تأثر باملعاهدات الدولية وظهر ذلك من خالل خمتلف 

هدات واالتفاقيات الدولية تسمو على فإقرار الدستور اجلزائري بأن املعا(1)التشريعات اليت أصدرها،
القوانني ومنها القانون اجلزائي، يؤكد مدى األمهية اليت يعتليها القانون االتفاقي الدويل يف جمال حركة 

 .التشريع داخل الدولة

 :نظام المسؤولية الجنائية كآلية لتنفيذ القـانون الدولي لحقوق اإلنسانإقرار   :ثالثا

وعدم انتهاكها، كما قوق هذه احلةميع الدول باحرتام يلزم القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
للقضاء والعمل على تقدمي منتهكيها  يتعني على هذه الدول إقرار عقاب مالئم ألية جرمية متس هبا

                                                           

 0د مسعود منرتي، تأثري املعاهدات الدولية للعمل على التشريع اجلزائري، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية العد - 1
 .132، اجلزائر، صفحة 5929لسنة 
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خمتصة كانت و قام بانتهاك حقوق اإلنسان على أراضيها مىت  اجلزائي الوطين أو حىت قضاء دولة أخرى
 .بذلك

نص على بالاخلامسة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية ومن أمثلة ذلك ما قررته املادة 
، هذه األخرية ميكن أن تتم عن طريق اإلبادة اجلماعيةجرائم مرتكيب ضد عقوبات جنائية ناجعة 

  .تلويث اهلواء

اجلانح، أمكن تصور قيام  اجلزائية عن النشاط الدويلاملسؤولية ومىت توافرت شروط قيام 
ومنها حقه مسؤولية جنائية فردية على املستوى الدويل عن اجلرائم الدولية املرتبطة حبقوق اإلنسان 

 هذا احلقيف تعزيز احرتام  إقرار هذه املسؤولية اجلزائيةساهم بالعيش يف بيئة صحية ونظيفة، حبيث ي
  .همن خالل قمع ومنع االنتهاكات اخلطرية املوجهة ضد

إفالت أدت اجلهود الدولية ألجل حماربة انتهاكات حقوق اإلنسان والعمل على عدم وقد 
 ،من العقاب إىل إجياد جرائم ذات طابع دويل نظمت مبوجب اتفاقيات دوليةمرتكيب هذه اجلرائم 

  .نذكر منها االتفاقية األوربية حلماية البيئة عن طريق قانون العقوبات

ال بد من إقرار مسؤولية جزائية دولية لتلك الشركات املتعددة  ويبقى أن نشري هنا أنه
اجلنسيات، وهذا قياسا على أخذنا مبسؤولية األفراد جزائيا على املستوى الدويل أي إقرارنا مبسؤولية 

 . األشخاص املعنوية اخلاصة جزائيا

 :عالمية القـانون الجزائي لمواجهة جرائم تلويث الهواء: الفرع الرابع

األخذ مببدأ عاملية القانون اجلزائي من حتقيق العدالة بواسطة دولة أخرى، ولعل أبرز يسمح 
الدول اليت تأخذ هبذا املبدأ بلجيكا وإسبانيا، حيث أقرت حمكمة أوديانثيا ناثيونال اإلسبانية على أن 

ة االختصاص بوسع إسبانيا أن حتقق يف اجلرائم املرتكبة يف دولة الشيلي وأن احملكمة تستطيع ممارس
القضائي العاملي فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة اليت يرتكبها أجانب أو ضدهم خارج نطاق إقليم 

 .إسبانيا
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فوفقا ملبدأ االختصاص القضائي العاملي حيق ألية دولة سن قوانني تسمح هلا باختاذ إجراءات 
جلرمية وجنسية مرتكبيها، قضائية فيما يتعلق ببعض اجلرائم اخلطرية بغض النظر عن موقع حدوث ا

والغرض من ذلك هو حرمان املتهمني من التهرب من املسؤولية واقرتاف هذه اجلرائم ومن بينها اجلرمية 
 .    الدولية لتلويث اهلواء إذا متت بصورة متعمدة

ومن بني االنتقادات اليت توجه لألخذ بعاملية القانون اجلزائي هو أنه قد يؤدي إىل تعارض 
ذا املبدأ نني الدول اليت تدعي االختصاص يف متابعة اجلرمية، لذا تقوم الدول اليت تأخذ هببني قوا

  (1).على اجلرائم ضد اإلنسانية وتزييف العملة صرهحب

االتفاقيات وعلى الرغم من ذلك فإهنا ملا صادقت على  هبذا املبدأ إال أنهاجلزائر مل تأخذ و 
قد أقرت بإمكانية نية ومنها االعتداء على البيئة فإهنا هبذا تكون املتعلقة مبتابعة اجلرائم ضد اإلنسا

 .لقانون الدويل اإلنساين خارج إقليمها وقضائها الوطينانتهك متابعة م

 :القـانون الجنائي الدولي للبيئة لمواجهة جنوح التلوث الهوائي:المطلب الثاني

د القانونية الناشئة عن املعاهدات يشكل القانون اجلزائي الدويل للبيئة بوصفه جمموعة القواع
املتعلقة بتطبيق النصوص اجلنائية الوطنية فهو يسري خصوصا على اجلرائم ذات اخلطورة واليت ال 
تقتصر على دولة واحدة ومنها جرائم االعتداء على اهلواء، هذه األخرية تشكل صورة حقيقية للبعد 

بة مواجهة هذا النوع من اجلنوح بصفة منفردة من الدويل هلذا النوع من اإلجرام، كما يؤكد مدى صعو 
 .طرف الدولة

وما يتضمنه من حماكم متخصصة أو عامة ملواجهة اجلرائم عموما والقانون اجلزائي الدويل 
هو فرع حديث النشأة يرتبط عضويا بالقانون وع القانون الدويل العام اهلامة، فأحد فر  يعد الدولية

الدويل العام، إال أنه نظرا حلداثته فإنه يرتبط فنيا بالقانون اجلنائي الداخلي، لكونه يستمد منه األسس 

                                                           

 .551د اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، املرجع السابق، صفحة عب - 1
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القانونية بعد أقلمتها ألجل بناء مبادئه وأحكامه ولكي يستقر به األمر مستقبال إىل االستقالل 
 (1).بقواعده اخلاصة

اجلرائم الدولية حاليا جرمية تلويث اهلواء اليت متس عدة دول وتؤدي إىل وفاة الكثري ومن أبرز 
ما قام به رئيس دولة العراق السابق بإطالق اليت نتجت عن ارتكاهبا من األشخاص، ومن املآسي 

هذا ما جيعل غاز اخلردل على مواطين منطقة حالجبة يف  العراق ما تسبب يف هالك املئات منهم، 
مي هذه األفعال دوليا أداة فعالة ملنع التهرب امللحوظ للمجرمني الدوليني من املتابعة اجلزائية أمام جتر 

أقضية بلداهنم، ومن مث إفالهتم من العقاب، حيث كان يف املاضي القريب يستحيل حماسبة مقرتيف 
ية حتريات قد تؤدي انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة فعلية أو قانونية، كما أهنم كانوا ال خيضعون أل

إىل تعرضهم لالهتام أو االعتقال أو احملاكمة، وحىت يف حالة إدانتهم مل يقوموا بتعويض اخلسائر اليت 
 (2).تسببوا فيها

قد تفرض على الدول جترمي السلوك داخليا واهتام اليت وتتعد االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
 إالكشف عن مالبسات اجلرمية أو العمل على منعها، أو تسليم اجملرم أو التعاون مع دول أخرى لل

لالنتهاكات اخلطرية  هاعدم إدراجاملآخذ على الكثري من االتفاقيات الدولية من أن من بني أهم 
  (3).دولية لكون أن أغلبها مت إعداده من طرف سياسيني وليس رجال قانونال ائمر ألحكامها ضمن اجل

 :الهوائي على الصعيد األوربي  مواجهة جنوح التلوث: الفرع األول

شكلت مواجهة جنوح تلوث اهلواء أحد أبرز االهتمامات على الصعيد األوريب، وتعد 
حلماية البيئة عن طريق قانون العقوبات أبرز اجلهود يف اجملال اجلزائي اليت مت  ةاالتفاقية األوروبي

 .تكريسها لذلك إىل جانب تعليمة الربملان األوريب املتعلقة حبماية البيئة عن طريق قانون العقوبات

                                                           

 .31، صفحة 7335ن، طبعة سنة اعلي عبد القادر القهوجي، القانون الدويل اجلنائي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبن - 1
، سويسرا، صفحة 7337اجمللة الدولية للصليب األمحر، عدد سنة إيلينا بيجيتش، املساءلة عن اجلرائم الدولية من التخمني إىل الواقع،  - 2

521. 
 .83، صفحة 7333طبعة  ،رتاك للنشر والتوزيع، مصرتعاون الدويل ملكافحة اجلرمية، اسعالء الدين شحاتة، ال - 3
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 :لحماية البيئة عن طريق قـانون العقوبات  ةاالتفـاقية األوروبي: أوال

حلماية البيئة عن طريق قانون العقوبات واليت مت إبرامها يف السادس  ةتعد االتفاقية األوروبي
أهم اتفاقية كرست إةماال للحماية اجلزائية للبيئة بصورة  (1) 4550عشر من شهر نوفمرب سنة 

 .صرحية على الصعيد الدويل، وهي تكاد تكون الوحيدة يف هذا اجملال

القانون اجلنائي يف محاية البيئة، ومن  ولقد أكدت هذه االتفاقية وبشكل صريح على دور 
 : أبرز ما تضمنته يف جمال محاية اهلواء ما يلي

جترمي تلويث اهلواء أو اجلو أو األرض مبواد أيونية أو إشعاعية واليت ميكنها إحداث وفاة  -
األشخاص أو أضرار جسمية هبم أو باآلثار أو بأشياء أو ثروات حممية، ونقل مواد خطرية أو 

 .صناعتها

متابعة جانح تلويث اهلواء والبيئة ومعاقبته يف حال خرق قانون أو نصوص تنظيمية متس -
 .اجملال البيئي

ترك حرية االختيار للدولة األوربية بني املتابعة اجلزائية جلانح تلويث اهلواء والبيئة أو -
وأجازت حىت هلذه الدول حق التنازل االكتفاء باملطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اجلرمية البيئة، 

 .عن املتابعات اجلزائية

مل هتمل االتفاقية الدور البارز الذي ميكن أن تؤديه املنظمات غري احلكومية يف سبيل -
مواجهة اجلنوح البيئي، فنتيجة لكون محاية البيئة تكتسي بعدا إنسانيا إىل جانب كوهنا مصلحة وطنية 

 .مات ضروريا السيما أثناء املتابعة اجلزائيةهذا ما جعل تدخل هذه املنظ

وشكلت االتفاقية األوربية حلماية البيئة عن طريق قانون العقوبات اعرتافا صرحيا على  
 .املستوى األوريب مبدى أمهية إدماج القانون اجلزائي بشكل واضح لنجاعة أية محاية تستهدف اهلواء

                                                           

 .WWW على املوقع Peter CSONKAللسيد  دول أوربية 32اليت مت التوقيع عليها من طرف االتفاقية نظر تقدمي هلذه ا - 1

COE.INT. 
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ة قانون العقوبات يف جمال محاية اهلواء والبيئة ولكن ورغم أن اجملتمع األوريب اعرتف بأمهي
عموما إال أنه ويف الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط ال جند ما يؤكد ذلك االهتمام على الصعيد املغاريب، 
األمر الذي إن حدث فمن شأنه املسامهة يف تفعيل محاية هذا املكون احليوي خصوصا أن هذه الدول 

كة اهلواء تتجه من دولة ألخرى ما يعين أن تلوث اهلواء يف دولة من متتلك حدودا مشرتكة، وأن حر 
 .شأنه أن حيدث أضرارا بالغة يف الدول املغاربية األخرى

كما تربز أمهية وجود اتفاقية مماثلة لالتفاقية األوربية حلماية البيئة عن طريق قانون العقوبات 
ول األوروبية، السيما مع ظهور جمموعة مخسة ألجل تفعيل أي تعاون بني هاته الدول املغاربية والد

زائد مخسة واليت تضم الدول املغاربية اخلمسة إىل جانب دول من جنوب أوربا، والذي بدوره 
سينعكس إجيابا على تفعيل تعاون حقيقي بني اجلزائر واالحتاد األوريب والذي يرى البعض أنه يعرف 

 (1). ة بني اجلانبنيةمودا نتيجة غياب تام ملؤسسات أو هيئات خمتص

 :تعليمة البرلمان األوربي المتعلقة بحماية البيئة عن طريق قـانون العقوبات:ثانيا

صدرت هذه التعليمة املتعلقة حبماية البيئة عن طريق قانون العقوبات عن الربملان األوريب يف 
تيجة القلق املتزايد من وجاءت لتؤكد توجه دول االحتاد األوريب يف محاية فعالة للبيئة ن(2)،3880سنة 

 .ارتفاع اجلرائم اليت متسها وعدم فعالية آليات محاية البيئة األخرى يف وقف االعتداءات عليها

 :وهتدف هذه التعليمة إىل ما يلي 

ضمان محاية فعالة للبيئة وعناصرها من خالل إدراج عقوبات أكثر تأثري ضد النشاطات  -
 .تدهور نوعية اهلواء والرتبة والكائنات احلية األخرىاليت تضر بالبيئة، واليت تؤدي إىل 

                                                           
1 - Messaoud MENTRI, la coopération entre l’Union Européenne et l’Algérie au titre de la protection 

de l’environnement, Revue des sciences juridiques et administratives N°01/2003, Faculté de droit, 

Université Abou-Bekr BELKAID, TLEMEN, Algérie, Page .67. 

2 - Directive 2008/99/CE du parlement européen et du conseil, du 19/11/2008 relative a la protection 

de l’environnement par le droit pénal, Journal officiel de l’union européenne, du 06/12/2008. 
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أقلمة العقوبات املقررة للنشاطات اليت تساهم يف تدهور نوعية اهلواء والبيئة باالمتناع عن  -
القيام بالتزام تفرضه القوانني سواء بصفة متعمدة أو عن طريق إمهال، واعتباره يف نفس منزلة األفعال 

 .اء، وتركت االتفاقية للدول األطراف السلطة يف حتديد العقوبة املالئمة لكل جرميةاإلجيابية امللوثة للهو 

إلزام الدول األعضاء بسن قوانني جزائية وطنية ضد االعتداءات اخلطرية للبيئة، ولو كانت  -
أكثر صرامة مما تريد إقراره هذه التعليمة، كما أن هذه األخرية ال تعين التخلي عن الوسائل األخرى 

 .للحفاظ على البيئة يف اجملال املدين أو اإلداري

كما نصت هذه التعليمة على جمموعة من اجلرائم اليت متس اهلواء والبيئة سواء متت بصورة 
 :عمدية أو حىت تلك اليت تقع عن طريق اإلمهال وهي

رمي أو انبعاث أو إدخال جمموعة مواد أو إشعاعات مؤينة للهواء أو الرتبة أو املاء، واليت  - 
 .قد تؤدي للوفاة أو ألضرار باألشخاص أو لتدهور نوعية اهلواء وعناصر البيئة األخرى

ةمع أو نقل أو التخلص من النفايات وكذلك مراقبة هذه العمليات، واستغالل أماكن  -
يات التفاوض بشأهنا عندما تتسبب يف تدهور اهلواء أو عناصر البيئة، أو ينتج عنها الرمي أو عمل

 .مضار باألشخاص أو يعرضهم للموت

 .قيام مؤسسة بنشاطات خطرية من شأهنا تلويث اهلواء والبيئة واإلضرار باألشخاص -

 .التعامل مبواد مشعة واليت تسبب مضار للهواء والبيئة واإلنسان -

وأقرت التعليمة بإمكانية صدور النشاط امللوث من األشخاص املعنوية عندما ترتكب 
لفائدهتا من طرف الشخص الذي له سلطة داخل الشخص املعنوي والذي قد يكون املسري أو 
شخص مفوض للتسيري أو الرقابة، ومتابعة الشخص املعنوي هنا جزائيا ال تعين عدم إمكانية متابعة 

يني الذين تسببوا يف تلوث البيئة واهلواء، فيمكن اجلمع بني مسؤوليتيهما اجلزائية يف األشخاص الطبيع
 .  هذا اجملال
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 :الحماية الجزائية للهواء في القـانون الدولي اإلنساني: الفرع الثاني

يعد القانون الدويل اإلنساين أحد فروع القانون الدويل والذي ينظم املمارسات أثناء 
 (1) .يعرف هذا القانون بقانون جنيف نسبة إىل أن اتفاقياته متت جبنيفو  ،النزاعات املسلحة

بأنه جمموعة املبادئ واألحكام املنظمة للوسائل والطرق اخلاصة باحلرب باإلضافة  كما يعرف
 تلكبأنه  كذلك  عرف، ويلسكان املدنيني، واملرضى واملصابني من املقاتلني أسرى احلرباإىل محاية 

دولية خمصصة بالتحديد حلل املشاكل ذات  وأعرافية املوضوعة مبقتضى اتفاقيات القواعد الدول
املسلحة الدولية أو غري الدولية واليت حتد العتبارات  زاعاتالصفة اإلنسانية الناةمة مباشرة عن الن

إنسانية من حق أطراف النزاع يف اللجوء إىل ما خيتارونه من أساليب ووسائل يف القتال، وحتمي 
 (2) .شخاص واملمتلكات اليت تتضرر من جراء النزاعاأل

 :اهتمام القـانون الدولي اإلنساني بمنع االعتداء على الهواء:أوال

نتيجة ألن البيئة أصبحت تشكل هدفا عسكريا يف احلروب والنزاعات املسلحة، حبيث أدى 
 :االعتداء عليها إىل كوارث إنسانية كبرية نذكر هنا على سبيل املثال

قيام الواليات املتحدة باستخدام السالح النووي يف احلرب العاملية الثانية مع علمها بأن  -
باستعمال مبيدات دولة اليابان كانت على وشك االستسالم، إىل جانب قيام ذات الدولة أثناء حرهبا 

آنذاك  ما عرفهكتار من غابات الفيتنام يف السبعينات وسبعمائة  مليونأزيد من نباتية لتدمري 
  (3).بعملية رانش هاند

                                                           
1 - Rea GEHRING, La protection de l’environnement en période de conflit armé, Que peut on pourrait 

apporter la cour pénale internationale ? Université Lausanne, 2001, Suisse, Page 04. 
 .39السابق، صفحة املرجع  ،د مصلحأمحمولود  - 2

3 - Rea. GEHRING, O.P. Cité, Page.09. 
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بتدمري متاحف يف حرب اخلليج الثانية اليت احتلت دولة الكويت عراقية القوات وقيام ال -
 (1). مسسبة تلوثا هوائيا كبريا طآبار النفحرق هذا البلد و 

أسلحة اليورانيوم  3882استخدام القوات الربيطانية واألمريكية أثناء غزوها للعراق يف  -
يف حميط مطار بغداد وتسبب ذلك يف مهلك العديد من الضحايا من الطرفني وتطلب  املخصب

وتشكل يف نفس احلرب معارك الفلوجة  (2)تنظيف املطار وحميطه من اإلشعاع أكثر من ستة أشهر،
بالعراق أقرب األمثلة احلية عن تلويث اهلواء إذ قامت القوات األمريكية باستخدام قنابل حتتوي على 

ات نوووية ال تزال آثارها على اهلواء واإلنسان قائمة إىل حد اليوم، حيث سجلت أعلى نسب إشعاع
 .السرطان يف هذه املنطقة أكثر مما لوحظ بعد إلقاء القنبلة النووية يف هريوشيما

فهذه اآلثار اخلطرية اليت تنجم عن استهداف اهلواء وعناصر البيئة األخرى جعل محاية البيئة 
هم املواضيع اليت يتناوهلا القانون الدويل اإلنساين، هذا األخري يستهدف محاية حقوق عموما أحد أ

اإلنسان أثناء احلروب والنزاعات املسلحة واليت تعد البيئة أحدها، فهي تشكل اجليل الثالث هلذه 
دف إىل احلقوق، هلذا أوجد اجملتمع الدويل جمموعة من اآلليات القانونية على املستوى الدويل اليت هت

 .تفعيل محاية البيئة أثناء هذه النزاعات

ولقد كانت األمم املتحدة سباقة يف محاية البيئة سواء يف زمن السلم أو زمن احلرب، حيث 
حظر مؤمتر ستوكهومل االعتداء على البيئة بوصفها أحد األعيان املدنية وجعلها هدفا عسكريا، كما 

عليها،  بادر اجملتمع الدويل إىل إبرام عدة اتفاقيات ملنع تغيري البيئة ألغراض عسكرية واالعتداء
بأن تدمري البيئة الذي ال تربره ضرورة  4553وأكدت ذلك ةمعية األمم املتحدة بقرارها يف سنة 

 (3).عسكرية والذي يتم بصورة متعمدة يتعارض بوضوح مع القانون الدويل القائم

                                                           

 .78صفحة ة، املرجع السابق، ئموسوعة محاية البي، العاديل احلصحممود  - 1
 .97عامر طراف، التلوث البيئي والعالقات الدولية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، بدون سنة نشر، صفحة  - 2
 .19، صفحة 7331خلضر، موقف القانون الدويل اإلنساين من األسلحة النووية، جامعة سعد دحلب البليدة اجلزائر، شعاشعية  - 3
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من هنا فإن العديد من االتفاقيات الدولية كرست يف أحكامها ضرورة محاية البيئة أثناء 
املسلحة واحلروب، حبيث ميكن أن نقرأ يف املبدأ الرابع والعشرين ملؤمتر ريو بالربازيل حول  النزاعات

أن احلرب هلا أثر تدمريي على  4553البيئة والتنمية املنعقد من الثالث إىل الرابع عشر من سنة 
 .التنمية املستدمية ويقع على الدول واجب محايتها أثناء النزاعات املسلحة

ا جيدر مالحظته هنا عند حديثنا على تدخل القانون الدويل اإلنساين حلماية البيئة إال أنه مم
أنه مل يكن يقصد مباشرة محاية الطبيعة كأحد أهدافه املنشودة، فقواعده أدرجت يف الغالب للحد من 

  (1).املعاناة غري الضرورية للمتحاربني فضال عن آثارها العشوائية اليت تلحق بغري املتحاربني

 :اتفـاقيات حماية الهواء أثناء النزاعات المسلحة والحروب:ثانيا

يعد اهلواء أحد أبرز مكونات البيئة استهدافا أثناء النزاعات املسلحة واليت تسمح بإحداث 
أكرب قدر من األضرار باملدنيني وغري املدنيني، وأمام خطورة استهدافه سعت الدول إىل جترمي أي 

 .ثه واملساس باملدنيني واألعيان املدنيةمساس متعمد به قدر تلوي

 :األول اإلضافي التفـاقيات جنيف لجرائم الحرب على حماية البيئة تأكيد البروتوكول: أ

على إشكالية محاية البيئة  4591أكدت عدة بعثات دبلوماسية يف األمم املتحدة يف سنة 
ة، فاستحدثت جلنة عمل عرفت السيما بعد التدمري الكبري هلذه األخرية يف حرب اهلند الصيني

مبجموعة الوسط البيئي، هذه األخرية اقرتحت إضافة فقرة جديدة للمادة  اخلامسة والثالثني من 
اتفاقيات جنيف حول جرائم احلرب مفادها منع استعمال طرق ووسائل للحرب حبيث تشكل اعتداء 

لربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات على البيئة بطريقة هتدد توازهنا، هذا النص مت إقراره من خالل ا
، ويتعلق خصوصا بالضرر الواسع والدائم واخلطري على البيئة 4599جنيف جلرائم احلرب لسنة 

الطبيعية دون باقي األضرار البيئية األخرى، وهذا يرجع لكون اللجنة اليت أعدت نص املادة كانت 
م املتحدة واليت كانت تعد التفاقية بني الدول تعمل يف نفس الوقت مع جلنة نزع األسلحة التابعة لألم

                                                           

 .79، صفحة 7331اجلزائر،  اجلزائر،، جامعة محاية البيئة البحرية أثناء النزاعات املسلحة يف البحار، بن سامل رضا - 1
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الكربى حول منع تغيري البيئة ألغراض عسكرية، مما أدى إىل تدخل ممثلي الدول الكربى للضغط على 
 .تبين صيغة املادة السابقة، فجاءت الصياغة سياسية أكثر منها قانونية

د أن أطراف أي نزاع حريب ليست إن إضافة الفقرة الثالثة للمادة اخلامسة والثالثني جاء ليؤك
متاحة هلم كل وسائل احلرب، وإمنا فقط تلك اليت تكفل محاية البيئة أثناء النزاعات املسلحة من 

 .األضرار الكبرية والدائمة واخلطرية

نفس الربوتوكول اإلضايف األول  اخلامسة واخلمسني مناملادة هذا املنحى أكدته بعد ذلك 
تراعى أثناء القتال محاية البيئة الطبيعية من التفاقيات جنيف جلرائم احلرب بنصها على ضرورة أن 

وتتضمن هذه احلماية حظر استخدام أساليب أو  ،األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد
ثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن مث تضر وسائل القتال اليت يقصد هبا أو يتوقع منها أن تسبب م

 (1) .حتظر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية ، كمابصحة أو بقاء السكان

وجاءت كل من املادتني اخلامسة والثالثني حول وسائل احلرب واخلامسة واخلمسني حول 
 .ة السكان وحياهتم أثناء احلروبمحاية الطبيعة متكاملتني لتؤكدا مدى أمهية محاية البيئة حلفظ صح

واملالحظ هنا أن النصوص املقررة حلماية البيئة يف هذا الربوتوكول مل يكن يقصد منها محاية 
البيئة بصفة منفردة وذاتية وإمنا كان الغرض منها يف األساس محاية الصحة العمومية وصحة الناس، 

ال للميثاق العاملي للبيئة والذي تبنته األمم وعلى الرغم من ذلك فإهنا تشكل بداية حسنة فتحت اجمل
  (2).بنصه على ضرورة تفادي النشاطات املضرة بالبيئة 4503املتحدة يف سنة 

                                                           

 .www.icrc.org :وقعامل هذه االتفاقية موجودة على - 1

 .539صفحة  املرجع السابق،بوكعبان العريب،  - 2
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 :اتفـاقية منع استعمال تقنيات تغيير البيئة ألهداف عسكرية: ب

من القرن املاضي، وانضمت إليها اجلزائر يف  4590هذه االتفاقية دخلت حيز التنفيذ يف 
ونصت املادة األوىل منها على منع الدول من استعمال تقنيات تغيري البيئة ألغراض (1)،4554

عسكرية أو أي غرض آخر خيدم نزاعا مسلحا واليت من شأهنا إحداث آثار خطرية ودائمة وأضرار 
 .على أية دولة طرف يف االتفاقية

 اآلثار ذات البيئة يف يريالتغ تقنيات استخدام بعدم االتفاقية هذه يف األطراف دولال تعهدو 
 أخري عدائية أغراض ألية أو عسكرية ألغراض الشديدة أو البقاء الطويلة أو االنتشار الواسعة
 .أو املساعدة على ذلك أخري طرف دولة بأية األضرار أو اخلسائر أو الدمار إلحلاق كوسيلة

، حيث دعت اجلوي غالفومن بني اجملاالت البيئية اليت تناولتها االتفاقية حظر تغيري ال
 مكان أي يف االتفاقية أحكام ينتهك نشاط أي منع و حظر جلأل الزمةال تدابريال اختاذالدول إىل 

 .لسيطرهتا أو لواليتها خيضع

مىت  املتحدة لألمم األمن جملس إىل ىشكو كما أقرت االتفاقية حق أية دولة يف تقدمي -
 .االتفاقية هذهى تعمل على انتهاك أحكام أخر  دولةرأت أن 

ومن بني االنتقادات اليت وجهت هلذه االتفاقية واليت جاءت يف أعقاب حرب الفيتنام يف 
السبعينات أهنا تناولت فقط الوسائل احلربية املستقبلية وتناست الطرق التقليدية، وألجل تفادي 

دمت عدة من القرن املاضي وق 4553االنتقادات اجتمعت الدول األعضاء ألجل مراجعتها يف 
 :اقرتاحات منها

 .مت اقرتاح أن تدرج كل األسلحة ولو مل تكن متقدمة ضمن أحكام االتفاقية -

 .متت مناقشة كيفية تفعيل أحكام االتفاقية عن طريق العقوبات -
                                                           

املتضمن انضمام اجلزائر إىل اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة 72/39/5995املؤرخ يف  95/033املرسوم الرئاسي رقم - 1
 .5995لسنة   32ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى، اجلريد الرمسية رقم 



142 

 

وعلى الرغم من هذه االقرتاحات اليت مل يعمل هبا، فإن هذه االتفاقية ال تزال تعاين من 
فات دقيقة لبعض مصطلحاهتا واقتصارها على تغيري البيئة عن طريق ضعف نتيجة عدم وضع تعري

  (1) .األسلحة املتطورة

 :مقـارنة كل من البروتوكول اإلضافي واتفـاقية منع تغيير البيئة ألغراض عسكرية: ج

من الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف واتفاقية منع تغيري البيئة ألغراض عسكرية  كل
يهدفان حلماية البيئة، ومنها بطبيعة احلال محاية اهلواء كأحد أهم األهداف املراد محايتها أثناء احلروب 

 .والنزاعات املسلحة

 :إال أهنما خيتلفان من عدة أوجه منها

ب البيئية ومن مث محاية البيئة من األضرار اليت تنجم عن استعمال الربوتوكول يتناول احلر  -
أية وسيلة كسالح، بينما االتفاقية الثانية تتعلق باحلرب اجليوفيزيائية وهتدف إىل الوقاية من استعمال 

 .تقنيات تغيري البيئة كسالح

اشرة أو غري تضمن الربوتوكول على ةميع األفعال العمدية وغري العمدية سواء تلك املب - 
املباشرة اليت تستهدف البيئة، أما االتفاقية الثانية فتتعلق فقط باألفعال العمدية لتغيري البيئة ألغراض 

 .عسكرية

تناول الربوتوكول فقط اجلرائم الدولية ضد البيئة اليت تضع صحة وحياة الناس يف خطر،  -
ىل إخالل جدي باحلياة أو املوارد الطبيعية أما االتفاقية الثانية فتخص فقط تلك األفعال اليت تؤدي إ

 .والبيئية

 :توجيهات منظمة الصليب األحمر حول حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة: د

 4551قدمت جلنة الصليب األمحر الدولية بعد استشارة عدد من اخلرباء الدوليني يف سنة 
البيئة أثناء النزاعات املسلحة، وعلى لألمم املتحدة جمموعة من التوجيهات العسكرية حول محاية 

                                                           
1 - Rea. GEHRING, O.P. Cité, Page.38. 
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الرغم من أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مل تقرها رمسيا إال أهنا حثت الدول على إدراجها ضمن  
 (1).كتيباهتا حول التعليمات الواجب اتباعها عسكريا

 :ليما ي والتوجيهات هذه متثل خالصة للقواعد الدولية املتبعة أثناء احلروب فهي هتدف إىل

املسامهة بطريقة عملية وفعالة يف محاية البيئة حبيث يقع ذلك على عاتق الدول وخصوصا  -
 .القوات املسلحة

متثل تشريعات الدول الداخلية أو أية طرق أخرى وسائل أساسية ألجل محاية البيئة أثناء -
 .بصفة فعالة وعملية النزاعات املسلحة

املبادئ اليت تتعلق بالنزاعات املسلحة كمبدأ التمييز و مبدأ النسبية تطبق كذلك على  -
 .جمال محاية البيئة

احلرص على أن تظل االتفاقيات الدولية الرامية حلماية البيئة نافذة أثناء النزاعات املسلحة  -
 .واحلروب

تسبب أضرار دائمة وواسعة  تدمري البيئة غري املربر عسكريا أو استخدام وسائل عسكرية  -
وخطرية على البيئة أو تؤدي لتغيريها ألهداف عسكرية تعد جرائم حرب، ونفس األمر بالنسبة 

 واهلواء جملرد االنتقام  لالعتداء على البيئة

 :بروتوكول منع استعمال الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية: هـ

على حترمي استعمال الوسائل البكرتيولوجية  والغازات  أكدت الدول األطراف يف الربوتوكول
اخلانقة يف احلروب، ويؤكد هذا الربوتوكول مدى أمهية محاية اهلواء من التلوث باملصادر الكيميائية 
وكذلك البكرتيولوجية واليت من شأهنا أن تسبب آثارا خطرية على صحة الناس، وكذلك على احلياة 

 .قة املستهدفةاحليوانية والنباتية للمنط
                                                           
1 - Hans Peter GASSER, Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection 

de l’environnement en période de conflits armé, revue internationale de la croix rouge, N°818, 

Suisse, Page 242. 
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ونتيجة املخاطر اليت تنجر عن استعمال هذه املواد قامت اجلزائر باالنضمام إىل هذه 
 (1).4554االتفاقية يف سنة 

اتفـاقية موسكو لحظر إجراء تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي  : و
 : وتحت الماء

والرغبات يف مراقبة السباق حنو التسلح إنه ملن املؤسف بالرغم من كل التوصيات والتقارير 
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإن الدول الكربى مل تقم سوى بتطوير اآلثار املدمرة هلذه 

  (2).األسلحة احلديثة واالستعمال املفرط هلذه األسلحة يف النزاعات املسلحة

من القرن املاضي  4512هلذا سعت هذه الدول إىل إبرام هذه االتفاقية مبوسكو يف سنة 
فوقعت عليها مائة وعشرون دولة، واجلدير بالذكر أن هذه االتفاقية مل تستهدف بدءا محاية البيئة 
وإمنا فقط احلد من سباق التسلح بني الدول الكربى، إال أهنا خدمت البيئة من خالل منع استعماهلا  

 .كمجال للتجارب النووية

العمل ألجل وضع حد لتلوث األجواء واحمليط الذي ولقد أكدت االتفاقية على ضرورة 
يعيش فيه اإلنسان، ويف هذا املسعى مينع إجراء أية جتربة نووية يف اجلو أو الفضاء اخلارجي أو حتت 
املاء مع التزام الدول األطراف بعدم تشجيع هذا النوع من التجارب بأية طريقة كانت، وتعد هذه 

الدويل يف جمال منع تلوث اهلواء، وهذا على الرغم من بعض النقائص االتفاقية نظاما جديدا للتوافق 
اليت ميكن مالحظتها حول هذه االتفاقية ولعل أمهها انعدام آلية فعالة للمراقبة، وآليات للمتابعة 

 .اجلزائية يف حال ارتكاب مثل هذه األفعال اليت حظرهتا االتفاقية

                                                           

املتضمن االنضمام مع التحفظ إىل بروتوكول منع استعمال الغازات  72/39/5995املؤرخ يف  95/035قم املرسوم الرئاسي ر  - 1
لسنة  32، اجلريدة الرمسية رقم52/38/5971اخلانقة وغريها من الغازات يف احلروب وكذلك الوسائل البكرتيولوجية املوقع جبنيف يف 

5995 . 
2 - Nicolas MATEESCO MATTE, Droit aérospatial, Edition A .Pedone, France, 1969, Page 264. 
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 : معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية: ز

عد قيام اجلزائر باالنضمام ملعاهدة نيويورك ملنع انتشار األسلحة النووية املوقعة يف األول من ي
إقرارا منها ألمهية احلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي مل تسلم منه ال البيئة  4510جويلية 

 (1).وال اإلنسان

يئة جراء قيام حرب نووية ولقد أكدت هذه املعاهدة مدى الدمار الذي يصيب البشرية والب
ىل تبين التزام مبنع نقل أو بيع األسلحة إوخطورة انتشار هذه األسلحة، مما دعى الدول األطراف فيها 

 .النووية

ويف نفس املسعى قامت اجلزائر باملصادقة على اتفاق بينها وبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وهو نابع من (2)يا منطقة خالية من أي هتديد نووي،لتؤكد عزمها على أن تكون منطقة مشال إفريق

إمياهنا بأن هذا النوع من السالح ليس دمار للبشرية وحسب وإمنا للبيئة ككل وللهواء على وجه 
 . اخلصوص

 :المحكمة الجزائية الدولية أداة ردع لجريمة تلويث الهواء الدولية: الفرع الثالث

اهلواء والبيئة كإحدى اجلرائم الدولية اليت تستحق متابعة أدرج القانون اجلنائي الدويل محاية 
 .ؤدي إل تفعيل احلماية اجلزائية املقررة للهواء ولو خارج حدود الدولةما سيجزائية ملرتكبيها، هذا 

هذا التوجه يف متابعة جانح تلويث اهلواء ميكننا قراءته من خالل اتفاقية روما حول إنشاء  
، واليت هتتم بالفصل يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 4550ية لسنة احملكمة اجلنائية الدول

                                                           

املتضمن انضمام اجلزائر إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية املوقعة  75/39/5993املؤرخ يف  93/722املرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .5993لسنة  87م بنيويورك، اجلريدة الرمسية رق 35/32/5982بتاريخ 

املتضمن املصادقة على االتفاق بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  35/57/5998املؤرخ يف  98/301املرسوم الرئاسي رقم  - 2
اريخ والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية املوقع عليه يف اجلزائر بت

 .5998لسنة  21اجلريدة الرمسية رقم  03/30/5998
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كما أن (1)بصفة عامة، واليت تشكل جرائم االعتداء على اهلواء والبيئة أحد موضوعاهتا واهتماماهتا،
هذه احملكمة شكلت حتوال هاما الحرتام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان وخصوصا القانون 

 .نساين، وهذا ألجل إزاحة فكرة الالعقاب عن اجلرائم الدولية واليت تسود يف اجملتمع الدويلالدويل اإل
(2) 

فحظر نظام روما األساسي استخدام السموم أو األسلحة املسممة واعتربها من قبيل 
حة األفعال احملظورة أثناء النزاعات املسلحة، ويف نفس السياق تعترب كذلك أسلحة حمظورة دوليا األسل

الكيميائية واليت تكون هلا خاصية التسميم والقتل مثل الغازات اخلانقة وغاز األعصاب الذي يؤدي 
إىل شلل األعصاب، واألسلحة البكرتيولوجية أو البيولوجية اليت حتمل أمراضا خطرية، واحلكمة من 

ملدنيني ويلوث اهلواء، حترمي هذه املواد أن ضررها ال يقتصر على احملاربني وإمنا ألنه ميس غريهم من ا
  (3).وهذا ما يتجاوز ضرورات احلرب

فمن خالل قراءة املادة الثامنة من االتفاقية جندها تنص صراحة على جرائم احلرب واليت 
 :تشغل جرمية تلويث اهلواء والبيئة أحد أبرز هذه اجلرائم فنصت على ما يلي

طار سياسة أو خطط أو عندما ختتص احملكمة جبرائم احلرب خصوصا عندما ترتكب يف إ -
 .ترتكب على حنو واسع

ويقصد حسب االتفاقية جبرائم احلرب املخالفات اخلطرية ألحكام اتفاقيات جنيف،  -
وكذلك األفعال اليت تستهدف األشخاص واملمتلكات احملمية مبوجب اتفاقيات جنيف، وةميع 

اء النزاعات املسلحة، كالقيام هبجمات تسبب املخالفات اجلسيمة للقوانني واألعراف الدولية املتبعة أثن
خسارة بشرية معتربة لدى املدنيني، أو تسبب أضرار ذات طابع مدين أو أضرار واسعة ودائمة وخطرية 

 .على البيئة الطبيعية مقارنة بالغرض من النشاط العسكري
                                                           

 ، سويسرا،5995السنة الرابعة  77النزاع املسلح، اجمللة الدولية للصليب األمحر، عدد  يف ه، محاية البيئة الطبيعيةيأنطوان بوفي - 1
 .322صفحة

2 - Rea. GEHRING, O.P. Cité, Page.50. 

 .22السابق، صفحة  علي عبد القادر القهوجي، املرجع - 3
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رؤساء والقادة اجلنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف السؤولية أقرت هذه االتفاقية م كما
 إلمرهتمواملرتكبة من جانب قوات ختضع ومنها اجلرائم ضد اهلواء والبيئة، اختصاص احملكمة 

التدابري الالزمة  وامل يتخذيف املستقبل مع علمهم بذلك إذا و  ة، أو تلك اليت ستقعالفعلي موسيطرهت
   .قمع ارتكاب هذه اجلرائم أوملنع 

إال أن نشاط احملكمة اجلزائية الدولية يف جمال قمع اجلرائم الدولية ومنها تلك اليت تستهدف 
سالمة اهلواء حمدود من حيث الزمان إذ ألغت املتابعات اجلزائية عن اجلرائم املرتكبة قبل دخوهلا حيز 

و الدولة اليت صدر التنفيذ، ومن حيث املكان إذ ال بد من قبول الدولة اليت حدث فيها االعتداء أ
لس من حيث االختصاص فيمكن جملمنها الختصاص احملكمة ألجل متابعة مرتكيب اجلرمية الدولية، و 

فيها وتعطيل اختصاصها لسنة قابلة للتجديد لدواعي سياسية وأمنية، وعلى الرغم من التدخل األمن 
ومنها حقه يف (1)ان، هذه النقائص فإن وجود هذه احملكمة مهم ألجل ردع منتهكي حقوق اإلنس

 . العيش يف بيئة سليمة وصحية

امتداد بين االختصاص القضائي الدولي والداخلي لقمع جريمة تلويث  : الفرع الرابع
 :الهواء

ملواجهة اجلرائم الدولية ومنها جرمية تلويث اهلواء العابر للحدود أو اجلناية ضد اإلنسانية 
تقر جبواز متابعة مرتكبيها أمام احملاكم الدولية وحتث كذلك بتلويث اهلواء، فإن االتفاقيات الدولية 

 (2).على إمكانية متابعتهم أمام القضاء الداخلي للدولة

هذا االمتداد يف االختصاص بني القضاء اجلزائي الدويل والقضاء اجلزائي الداخلي يؤدي إىل 
 :جمموعة نتائج هامة وهي

                                                           

جامعة البليدة، اجلزائر،  نائية حلقوق اإلنسان يف ظل التشريع الوطين والقانون الدويل االتفاقي،ماية اجلاحل، آيت عبد املالك نادية - 1
 .552، صفحة 7331

2  - Cyril LAUCCI, Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit international 

humanitaire,  Revue RICR, Volume 83 N° 842, Suisse, Page 418.  
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للقضاء اجلزائي الدويل أن يطلب من احملاكم اجلزائية الداخلية التخلي عن النظر يف  ميكن-
الدعوى العمومية لصاحله، وعلى هذه األخرية أن توقف املتابعات اليت مت حتريكها وحيال امللف إىل 

 .القضاء اجلزائي الدويل

اجتاه القضاء اجلزائي  احلكم الصادر من القضاء اجلزائي الداخلي له قوة الشيء املقضي به -
 .الدويل، وهذا باستثناء ما إذا تبني وجود حتايل أو مت حتت تكييف غري الذي جيب أن يتابع به اجملرم

ميكن للقضاء اجلزائي الدويل أن يرتك اختصاصه للقضاء الداخلي، ويف هذه احلالة تنظر  -
 .يف هذه اجلرائم وتقر اجلزاء املناسب هلا

ختصاص القضائي الداخلي والدويل ما هو إال نتيجة لألحكام اليت إن االمتداد بني اال
تضمنتها الكثري من االتفاقيات الدولية، والذي ميكن من متابعة اجملرم أين ما كان، ومن مث سينعكس  

 . كذلك إجيابا على مواجهة جرائم تلويث اهلواء السيما تلك اليت يكون هلا طابعا دوليا

 :حماية الهواء من التلوث في الشريعة اإلسالمية: الثالث  المطلب

تعد الشريعة اإلسالمية أبرز من تناول محاية البيئة واهلواء من أشكال التلوث، وهذا قبل 
قرون من ادعاء البعض بأهنم هم من طوروا قواعد محاية البيئة، لكن عدم القيام ببحوث معمقة يف 

حلقيقة على مستوى الباحثني يف جمال محاية اهلواء والبيئة، ومن الوقت الراهن صعب من إدراك هذه ا
القلة الذين تناولوا أحكام هذه احلماية يف الدين اإلسالمي نذكر األستاذ ماجد راغب 

  (2).واألستاذ عبد اجمليد عمر النجار(1)احللو

 :أهمية الهواء وعناصر البيئة في الشريعة اإلسالمية:الفرع األول

للحديث عن مدى السبق الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية يف شىت  لن يكفي كتاب
اجملاالت، ولعل أمهها بالنسبة لبحثنا هذا هو إدراجها للبيئة كغاية تستوجب احلفاظ عليها، فكان 

                                                           

 .7337ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، منشأة املعارف، مصر، طبعة  - 1
 .5999قضايا البيئة من منظور إسالمي، مركز البحوث والدراسات، قطر، سنة عبد اجمليد عمر النجار،  - 2
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خلق اهلل آلدم ليستخلفه يف األرض وليحافظ على األمانة الثقيلة اليت استودعها إياه، بل إن روعة 
يربط اجلزاء األخروي بالطبيعة واجلنان، ويقرب املفاهيم املعقدة بأمثلة عن البيئة هذا الدين حينما 

ومكوناهتا، فالرجل الطيب شجرة والكافر أضل من احليوانات وغريها من األمثلة اليت ال يسعها كتاب 
 .أو مقال

بل إن عناصر البيئة متتلك لغة وحسا يف اإلسالم، إذ يسبح الوجود كله هلل، قال عز 
تسبح له السماوات واألرض ومن فيهن، وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال  "جلو 

 (1)."تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا

كما أن احلق عز وجل ربط شرح املفاهيم العقائدية بالبيئة، وهذا لتعزز البعد الروحي، وهبذا 
أنزلنا عليها الماء    ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة فـإذا":فقال احلق الصمد سبحانه

فتصوير البعث  (2)،"اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير
مبظاهر البيئة يؤكد هذا البعد الروحي يف عقيدة املسلمني هلا، فالقرآن الكرمي يتضمن يف وصف احلياة 

 (3) .اآلخرة بتشبيهها مبظاهر بيئية جتعل الشخص وكأنه يرى تلك املشاهد يف احلياة اآلخرة

فإن هذه العبادة  وإن كان اهلدف األساس من خلق البسيطة وما عليها هو عبادة اهلل وحده
تستلزم أن متارس يف بيئة سليمة حىت أصبحت هذه األخرية مقصدا من مقاصد الشريعة إىل جانب 
حفظ الدين والعقل والنفس واملال، فالقاعدة الشرعية تقضي بأنه ماال يتم الواجب إال به فهو 

 .واجب

العبادات يف أماكن  فحفظ الدين يستلزم أن متارس شعائره يف بيئة نقية فال جتوز ممارسة 
النجاسة وال أن متارس بثياب جنسة جنستها شىت امللوثات، كما ال حيق لشخص احلضور إىل ةماعة 

 .ويف فمه رائحة ضارة بغريه ولو كان ألداء عبادة
                                                           

 .33سورة اإلسراء اآلية  - 1
 .09سورة فصلت، اآلية  -  2
 .91عبد اجمليد عمر النجار، املرجع السابق، صفحة  - 3
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كما أن حفظ العقل يتطلب راحة وسكينة وهدوء فال جيب رفع الصوت بغري مربر ولكم   
أصحابه وأدبنا وعلمنا حنن عندما وجههم إىل  هلل عليه وسلمصلى اأدب وعلم سيدنا رسول اهلل 

ضرورة خفض أصواهتم عند احلديث عنده وعدم إزعاج اجلار جلاره بصوت أو غري ذلك مشهدا على 
 .ذلك بتمام اإلميان قانون استنتجته تشريعاتنا حاليا وأكدته من خالل تنظيم إثارة الضجيج

خال من امللوثات واليت قد تؤدي باألفراد إىل  وحفظ النفس يتطلب العيش يف حميط نقي
املرض فنهى الدين احلنيف عن تلويث املاء وأماكن االستجمام والطرقات بشىت املخلفات، فقال 

نظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود التي تجمع األكباء في  ":صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ى رمي النفايات وتنظيف أماكن تواجد عل الصالة والسالم عليهفحض الرسول (1)،"دورهم

 .الشخص، وهو حفاظ على صحة اإلنسان

وال عجب إن قلنا أن احلفاظ على البيئة هو حفاظ على أموالنا فمنع انتشار امللوثات من 
شأنه التقليل من نفقات الدولة يف جمال الرعاية الصحية وتنظيف احمليط، كل هذا يؤكد لنا أن حفظ 

قائما بذاته يف ديننا جيب أن تبىن عليه كذلك األحكام الفقهية، السيما يف البيئة أصبح مقصدا 
 .عصرنا احلديث حبيث تتماشى يف تناسق مستمر

وتتضح مقتضيات احلماية من التلوث من خالل حترمي اإلسالم اإلفساد يف األرض إذ قال 
وقال (2)،"وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين "عز وجل

وجاءت القاعدة  (3)،"وال تبغ الفساد في األرض إن اهلل ال يحب المفسدين" احلق سبحانه
 .األصولية اهلامة اليت تقر بأن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

ويضع اإلسالم على عاتق اجلميع احلفاظ على احلقوق وااللتزامات فيقول خري من بعث 
مثل القـائم في حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم  " وسلمصلى اهلل عليه  رسول اهلل 

                                                           
1
 رواه البخاري -  

 .12سورة األعراف اآلية  - 2
3
 .22اآلية  القصص، سورة -  
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استهموا في سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفـلها وكان الذين في أسفـلها إذا  
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقـالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقـا ولم نؤذ من  

على أيديهم نجوا ونجوا    فوقنا، فـإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا
على عاتق اجملتمع، من خالل  تقعمسؤولية البيئة أن  تأكد لنافاإلمعان يف هذا احلديث ي (1)،"جميعا

حض اجلميع على تغيري املنكر وإال هلكت البشرية، ومن أبشع صور هذا املنكر يف اإلسالم تلويث 
 .اهلواء والبيئة

 :ه اإلنسانالهواء ملك هلل استخلف في: الفرع الثاني

وإذ قـال ربك للمالئكة إني  "استخلف اهلل سبحانه اإلنسان يف األرض فقال عز وجل
جاعل في األرض خليفة قـالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح  

وكرمهم خبلقه آلدم بيديه، وسخر هلم ما يف (2)،"بحمدك ونقدس لك قـال إني أعلم ماال تعلمون
ونعم وهيأها هلم مبا يضمن هلم حياة سعيدة، واالستخالف يعين أن موارد البيئة تعد األرض من منافع 

 .أمانة مشرتكة يتقاسم اجلميع االنتفاع واحلفاظ عليها

وفكرة االستخالف يف األرض تؤكد معادلة متالزمة بني الواجب يف االنتفاع بالبيئة واليت 
فقط استخالف انتفاع خبريات الكون بل هو يقابلها احلق يف بيئة سليمة ونظيفة، أي أنه ليس 

 :استخالف مسؤول يتحدد من خالل ما يلي

 .تنمية املوارد اليت استخلف فيها اخلالق سبحانه اإلنسان وذلك عن طريق عمارة األرض -

االمتناع عن اإلفساد يف األرض وإهالك احلرث والنسل، وتعد كلمة الفساد أدق يف املعىن  -
من كلمة التلوث وهي نقيض كلمة الصالح، وتعين التلف والعطب والضرر، بينما تتميز كلمة التلوث 

ة مبعىن غري منضبط فهي تعين خلط الشيء مبا ليس من جنسه فيكدره، فهي تعين تارة التهذيب وتار 

                                                           

 .متفق عليهحديث  - 1
 .03رقم اآلية  بقرة،ال ةسور  -2 
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اجلنون وتارة القوة، مما جيعل استخدام اهلل سبحانه عز وجل لكلمة الفساد أدق، حىت وإن كانت 
  .الكلمة الشائعة اليوم هي التلوث للداللة على فساد عناصر البيئة ومنها اهلواء

فاستخالف اهلل اإلنسان يف األرض جعل هلذا األخري حق القوامة على البيئة وعناصرها، 
عليه قوامتها ورعايتها، واستهالكه منها جيب أن يكون موجها مبقتضيات تسخري اهلواء  ومن مث يتعني

والبيئة لإلنسان، فال يبالغ يف تعظيمها وال ينقص من أمهيتها، أليس حقيقة هذا ما يطلق عليه حاليا 
 . بالتنمية املستدامة واليت جاءت لتحل مشكلة االستنفاع بالبيئة

 :ولية جزائية لالعتداء على البيئة في اإلسالمإقرار مسؤ : الفرع الثالث

يرى الفقه اإلسالمي أن املسؤولية اجلزائية تتحقق مبجرد حصول هتديد للمصاحل اليت حتميها 
الشريعة اإلسالمية ومبجرد جتاوز الفرد حلدوده، ويتأتى ذلك عن طريق ارتكاب فعل حيرمه الشرع كرمي 

فيتحمل  (1)القيام بفعل يستوجبه الشرع كإماطة األذى عنها،نفايات يف الطريق العام أو امتناع عن 
اإلنسان نتائج األفعال احملرمة اليت يأتيها خمتارا وهو مدرك ملعانيها ونتائجها، وتستثين الشريعة 

  (2) .اإلسالمية الشخصيات املعنوية رغم أهنا تقر هبا كالوقف وبيت املال من املساءلة اجلزائية

جرمية يف نظر الشريعة واليت تنتج من إتيان فعل حمرم معاقب على وتشكل هذه األفعال 
فعله، أو ترك فعل حمرم الرتك معاقب على تركه، فهي فعل أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب 

وال تفسدوا في األرض  :"فنهى اهلل سبحانه عز وجل عن اإلفساد فقال سبحانه وتعاىل(3)عليه،
 .يل هذا اإلفساد تلويث اهلواء والبيئةومن قب (4)،"بعد إصالحها

                                                           

، 7338نور الدين محشة، احلماية اجلنائية للبيئة دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، جامعة باتنة، اجلزائر،  سنة  - 1
 .17صفحة 

القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، اجلزء األول، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، بدون سنة  عبد - 2
 .093طبع، صفحة 

 .82عبد القادر عودة، املرجع السابق، صفحة  - 3
 .18سورة األعراف، اآلية  - 4
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وأقرت الشريعة اإلسالمية جمموعة جزاءات ملواجهة االعتداء على اهلواء والبيئة، فهذه اجلرائم 
تتداخل مع جرائم احلدود والقصاص والدية، كأن يرتب تلوث اهلواء مقتل شخص، أو أن يعتدي 

صيده يف احلرم، إال أن أغلب جرائم تلويث اهلواء على البيئة يف منطقة حممية كاالعتداء على احليوان و 
تقام ضدها عقوبات تعزيرية حبيث يرتك يف الشريعة لويل األمور وفق صالحياته حتديد العقوبة املالئمة 

 .  لردع اجملرم

وهتدف العقوبة يف الشريعة اإلسالمية سواء إىل التخويف والزجر لردع ارتكاب اجلرائم يف 
تئصال والتغريب السيما يف جرائم احلدود والقصاص وخصوصا بالنسبة للجانح املستقبل، وإىل االس

الذي ال يرجى إصالحه، وأخريا هتدف إىل اإلصالح وخصوصا عن طريق التعزير، كما أن هذه 
العقوبة ال بد أن ختضع للشرعية مبعىن وجود نص عليها، وأن يتوىل القضاء إصدارها وأن ال تطبق إال 

  (1).ولعلى اجملرم املسؤ 

 :العالقة بين القـانون الجزائي وحماية الهواء في الشريعة اإلسالمية: الفرع الرابع

على الرغم من أن املشرع اجلزائري مل يدرج الشريعة اإلسالمية كأحد مصادر القانون 
اجلزائي، إال أنه ال ميكن أن ننكر وجود عالقة كبرية بينهما، إذ أن جل اجملاالت اليت يستهدفها 

ماية اجلزائية إمنا هي اقتباس عن تلك القيم اليت جاء اإلسالم ليحميها، ومن هنا فإن االختالف باحل
يف بعض املسائل ال يعين بالضرورة أن هناك اختالفا جوهريا بينهما، كما أن احلركة اليت يشهدها تطور 

 .سالمية وهذا القانونالقانون اجلزائي قد تدفع به إىل إدراج القواعد املختلف فيها بني الشريعة اإل

ويف جمال محاية اهلواء من التلوث جند أن اهلدف األساسي من إقرار هذه احلماية هو منع 
االعتداءات على هذا اجملال احليوي حلياة اإلنسان، فيما يعرفه أهل االختصاص بالردع العام، إال أن 

ية يف إقرار هذا الردع بالنسبة فكرة اجلزاء األخروي اليت تتضمنها الشريعة اإلسالمية أكثر فاعل
 .لألشخاص

                                                           

 .57، صفحة 7335ة بودور رضوان، اجلزاء اجلنائي، جامعة اجلزائر، سن - 1
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من هنا تبدو العالقة بني كل من القانون اجلزائي ومحاية اهلواء من التلوث يف الشريعة 
اإلسالمية عالقة تعاون وتكامل ال عالقة تعارض واختالف، فالقانون اجلزائي بإقراره للعقوبة وبتأكيد 

مثل يف مكافأة من يستجيب ألوامرها أو معاقبة من ينتهك حرماهتا هذا  واملتخروي األجزاء للالشريعة 
 . كله سيؤدي حتما إىل تفعيل دور احلماية اجلزائية للهواء من التلوث
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 :الفصل الثاني

 
 :الجانحــون المسؤولون جزائيا عن تلويث الهواء

 
 Françoisعرفت املسؤولية القانونية عموما تطورا خالل القرنني املاضيني، ومييز األستاذ 

Ewald ،يف املرحلة األوىل أقيمت املسؤولية على أساس اخلطأ ( 1)بني ثالثة مراحل هلذه املسؤولية
 الناجم عن األفراد، وكذلك على أساس االحتياط والتوقع بالنسبة لتصرفات الشخص أو لتصرفات

الغري، وسادت هذه املرحلة يف القرن التاسع عشر وكان يهدف منها وقف رفع الدعاوى أو حتريك 
املتابعات ضد األشخاص لكي ال تعيق النمو االقتصادي يف الدول الرأمسالية، مث يف املرحلة الثانية 

طأ وإمنا على اعتمدت هذه املسؤولية على أساس التضامن مبعىن أنه ال تقوم املسؤولية على أساس اخل
 . أساس اخلطر، وأصبحت يف مرحلة ثالثة تبين هذه املسؤولية على أساس السالمة

هذا التطور انعكس كذلك على املسؤولية اجلزائية واليت ميكن إقامتها سواء على أساس اخلطأ 
ائي الفردي العمدي أو اخلطأ الناجم عن اإلمهال، أو على أساس اخلطر وهو ما يعرف يف القانون اجلز 

باخلطر اجلزائي، أما يف ما خيص قيام املسؤولية نتيجة عدم ضمان سالمة األشخاص أو ممتلكاهتم فإنه 
 .مل يتم ترةمته يف اجملال اجلزائي

ويشكل جانح تلويث اهلواء طرفا بارزا يف جرمية تلويث اهلواء، هذا األخري قد يكون شخصا 
يث اهلواء سواء جنم ذلك عن قصد أو بدون قصد، طبيعيا أو معنويا يتسبب بنشاطه اإلجرامي يف تلو 

                                                           
1  - Maxime DANDOIS, La responsabilité pénale des élus en matière d’infraction non intentionnelles 

autour de la loi du 10 juillet 2000, Page 33. 
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ولقيام مسؤوليته اجلزائية عن تلك األفعال فإنه ال بد من أن تكتمل جرمية تلويث اهلواء اليت ارتكبها 
 .بتوافر ةميع أركاهنا

واحلديث عن املسؤولية اجلزائية جلانح تلويث اهلواء يستلزم توافر الركن املادي واملعنوي يف 
يت ارتكبها وهذا يدفعنا إىل احلديث عن خمتلف أنواع جرائم تلويث اهلواء وفق هذا اجلرمية ال

 (.املبحث األول)ركنيها

كما يتطلب لقيام املسؤولية اجلزائية هنا حتديد الشخص املسؤول عن هذا النشاط اجلانح يف   
و منتخبا حمليا كلف  مرحلة ثانية والذي ميكن أن يكون فردا عاديا أو مسريا ألحد األشخاص املعنوية أ

قانونا أو بتفويض باإلشراف على محاية البيئة عموما، أو قد ميتاز جنوح هذا الشخص بالتطرف مما 
يؤدي إىل تشديد املسؤولية اجلزائية له كما هو احلال بالنسبة جلرائم تلويث اهلواء  نتيجة عمل إرهايب، 

 عن شخصية األفراد املكونني له، والذي وقد يكون كذلك هذا الشخص اجلانح كيانا قانونيا مستقال
اعرتف له القانون بالوجود إنه الشخص املعنوي املسؤول جزائيا عن تلويث اهلواء، وتقوم هنا مسؤوليته 
اجلزائية وهذا على الرغم من اجلدل الذي ثار حول إمكانية مساءلة األشخاص املعنوية وفق أحكام 

 (. املبحث الثاين)القانون اجلزائي

 :ركنا جريمة تلويث الهواء المسؤول عنها جزائيا:األول  بحثمال

ختضع لنفس أحكام اجلرائم األخرى إال أن الطبيعة على الرغم من أن جرمية تلويث اهلواء 
اخلاصة اليت يتميز هبا اهلواء سواء من حيث تركيبته أو مكان تواجده ينعكس كذلك على أركان اجلرمية 

 ،الركن املادي والركن املعنوي، وتنحصر أركان جرمية تلويث اهلواء خصوصا يف ركنني ومها املاسة به
 Jeanمنهم األستاذ ضاف البعض ركنا آخر وهو عدم توافر أسباب اإلباحة حىت وإن أ

LARGUIER .(1)        

                                                           
1- Jean LARGUIER, Droit pénal des affaires, 8eme  Edition 1992, Armand Colin, France, Page 00.. 
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ا أما يف ما خيص اعتبار خضوع اجلرمية لنص سابق للجرمية ركنا قائما فيها فقد أثار هذ
جعل بعض الفقه ينكر ذلك، إذ يرى هذا اجلانب من الفقه بأن النص اجلنائي ينشئ  اجدال فقهيا م

عنصرا فيما نشئ أن يكون امل اجلرمية فليس سائغا أن يقال أن املنشئ عنصر فيما أنشأه، كما ال ميكن
املصدر الوحيد قانوين جعل النص اليف مبدأ الشرعية باعتبار ما يرتبه من نتيجة تتمثل ف(1)أنشأه،

نه  أمنا هو كاشف على ركنيها املادي واملعنوي كما إركان اجلرمية و أللتجرمي والعقاب ليس ركنا من 
شريع تال ميكن أن يكون وال ،كاشف لنوع العقاب املقرر على مرتكبها ألن اجلرمية فعل غري مشروع

    (2).من اجلرمية ان هذا املبدأ ليس جزءإغري مشروع وبالتايل ف

ومن هنا فإن جرمية تلويث اهلواء تقع نتيجة لتوافر ركنيها املادي والذي يعد أهم أركاهنا 
والسمة الغالبة فيها حىت أنه يغطي ركنها الثاين وهو الركن املعنوي الذي ميتاز بضعف بروزه يف هذا 

 . منفصل طلبيف م كال من الركنني على حدى  لالنوع من اإلجرام، وسنتناو 

 :الركن المادي لجريمة تلويث الهواء:األول  المطلب

أو تصرفات يشكل  (3)ركات،احلإن املظهر اخلارجي للتفكري يف اجلرمية عن طريق األلفاظ أو 
الركن املادي ألية جرمية، ، فالقانون اجلنائي ال يعاقب على التفكري اجملرد يف اجلرمية أو تلك الدوافع 

ن تظهر هذه النزعات والعوامل النفسية يف صورة واقعة مادية والنزعات الشخصية اخلالصة، بل جيب أ
وذلك عن طريق سلوك إنساين، يرتتب عنه نتيجة يعاقب عليها القانون (4)تشكل الواقعة اإلجرامية،

 .عن فعل اكان هذا السلوك فعال أو امتناع  ءسوا(5) اجلنائي

                                                           

، 5929، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة االشرتاكيحبيب إبراهيم اخلليلي، مسؤولية املمتنع املدنية واجلنائية يف اجملتمع  -1
 .01صفحة

 .53صفحة  ، 7335مبدأ شرعية التجرمي والعقاب، دراسة مقارنة، جامعة بابل، العراق،  عبده حيي حممد الشاطيب، - 2
3 - Annie MANNHEIM - AYACHE, O.P. Cité, Page 04. 

 .530صفحة عادل قورة، املرجع السابق،  - 4
 .529صفحة حممد حسني عبد القوي، املرجع السابق،  - 5
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ويف جرمية تلويث اهلواء يربز هذا الركن بشكل واضح حيث تتخذ به هذه اجلرمية  
بل إنه يعد أهم أركاهنا وخصوصا إذا أدركنا أن الركن املعنوي يف اجلرائم البيئية عموما (1)جسدها،

 .وجرمية تلويث اهلواء خصوصا يتميز بضعف مرده أن أغلب جرائم تلويث اهلواء هي جرائم شكلية

الركن املادي جلرمية تلويث اهلواء من سلوك إجرامي يتمثل يف تلويث اهلواء أيا   ويتشكل
كانت صورته، ومن نتيجة تتمثل يف تغيري عناصر اهلواء، وال بد أن تكون هذه النتيجة مردها فعل 

 .التلويث

 :فعل تلويث الهواء:الفرع األول

ء، ولقد عرف املشرع اجلزائري يشكل فعل تلويث اهلواء السلوك املادي جلرمية تلويث اهلوا
فعل التلويث عموما يف املادة الرابعة الفقرة الثامنة من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدمية بأنه  
كل تغيري مباشر أو غرب مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة 

ء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية، مث حدد وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلوا
يف الفقرة العاشرة للمادة الرابعة لنفس القانون تعريف تلويث اهلواء والذي ينجم عن إدخال أية مادة 
يف اهلواء أو اجلو تسبب انبعاث غازات أو أخبرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شأهنا 

 .أو أخطار على اإلطار املعيشيالتسبب يف أضرار 

ومن خالل تعريف املشرع اجلزائري لفعل التلويث فإن هذا األخري ينتج عن إضافة أو إدخال 
مواد أيا كانت طبيعتها للهواء من شأهنا تغيري طبيعته أو التسبب يف أخطار على الصحة والطبيعة 

 .عموما

فعل التلويث أمرا هاما هو أن األفعال واملالحظ هنا أن املشرع اجلزائري تناسى يف تعريفه ل
اإلجرامية ال تكون دوما نتيجة أفعال إجيابية وإمنا قد تتحق كذلك من خالل أفعال سلبية تعرف 

                                                           
1 - Pierre  BOUZAT, O.P. cité, Page 182. 
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بسلوك االمتناع وعليه كان األجدر إدراج عبارة أو االمتناع عن القيام بالتزام يفرضه القانون ألجل 
 .حفظ طبيعة اهلواء يف منطقة أو جمال معني

ومن خالل قراءتنا للمادة الرابعة الفقرة العاشرة جند أن املشرع اجلزائري مل يفرق بني مكون 
أو آخر يلوث اهلواء، فأية مادة ملوثة كانت أو مل تكن يتم إدخاهلا إىل اهلواء من شأهنا أن تغري أو 

شمل أية مكونات تفسد اهلواء تشكل سببا للمساءلة اجلزائية، وهذا النص بلفظه العام من شأنه أن ي
 .يف املستقبل تؤثر على اهلواء واليت مل يكن معروفا تأثريها حاليا

وال بد أن يكون كذلك هذا اإلخالل أو التغري يف اهلواء ناجم عن نشاط اإلنسان أو 
الشخص املعنوي مما جيعلنا نستبعد التلوث الناتج يف الطبيعة بفعل الرباكني وغريها من النشاطات 

 .الطبيعية

كما أنه ال بد أن ينصب هذا السلوك اإلجرامي وهو هنا فعل التلويث على اهلواء، ونتيجة 
أن اهلواء بوصفه أحد مكونات البيئة فإنه يتميز هو كذلك مبفهوم فضفاض مثلها، فهل نقصد باهلواء 

ر جيعل ما نستنشقه أو نقصد به هواء العمل أو الغازات املوجودة يف الطبقات العليا للجو؟ هذا األم
 . من مسألة مواجهة هذا النوع من اجلنوح أمرا معقدا يستلزم خربة ودراية مبكوناته

 :صور فعل تلويث الهواء: الفرع الثاني

كما سبق أن أشرنا فإن تلويث اهلواء قد يكون نتيجة إدخال مواد أيا كانت طبيعتها للهواء 
خالل االمتناع عن االلتزام بأحكام القانون اليت إهنا جرمية إجيابية بتلويث اهلواء، أو قد ينجم حىت من 

تستوجب االمتثال لضوابط حمددة ملمارسة نشاط حمدد تسمح باحلفاظ على نوعية اهلواء يف مكان 
 .حمدد، وغالبا ما جند هذه القواعد يف نصوص تنظيمية جتعل جمرد االمتناع عن تنفيذها جرمية

 :نتيجةجريمتي تلويث الهواء باالمتناع وبال: أوال

يعكس هذا النوع من السلوك اإلجرامي مدى خطورة اجلرمية إذ أن أغلب مرتكبيه هم من 
األشخاص املعنوية والذين ميتنعون عن االلتزام بأحكام النصوص التنظيمية جملاالت نشاطاهتم نتيجة 
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اإلضرار باهلواء فإنه والتكاليف املالية اإلضافية، ونتيجة العدد اهلائل من النشاطات اليت قد تؤدي إىل 
منذ منتصف القرن املاضي أصبحت محاية اهلواء من التلوث بواسطة سن جمموعة من النصوص 

 .التنظيمية تشكل اجملال األكرب حلماية البيئة عموما واهلواء خصوصا

 (1)وعلى الرغم من أن جانبا من الفقه أنكر أن يكون االمتناع سببا لقيام مسؤولية جزائية،
الرأي الراجح هو أن االمتناع يشكل حبد ذاته سلوكا إجراميا  يتمثل يف عدم مراعاة االلتزام  إال أن

 .باألنظمة اليت حددها املشرع لكيفيات ممارسة نشاط معني

وتربز أمهية جترمي هذا النوع من السلوك يف اجملال البيئي خصوصا من خالل أن الضرر  
ا قد يطول ظهوره أحيانا لسنوات أو عقود من الزمن، أضف البيئي كما سبق ذكره ال يظهر آنيا وإمن

على ذلك صعوبة إصالح الضرر البيئي، وكذلك طبيعة التلوث اهلوائي الذي ال يقتصر على منطقة 
معينة دون أخرى إذ قد ميتد إىل دول أخرى، كل هذا جيعل من جترمي جمرد االمتناع عن االلتزام 

ثر من مهم، إذ من شأنه املسامهة يف جتسيد وقاية قبلية هلذا بضوابط ينص عليها القانون أمرا أك
املكون قبل حدوث التلوث ما جيسد حقا مبدأ النشاط الوقائي الذي تناولته املادة الثالثة الفقرة 
اخلامسة من قانون محاية البيئة اجلزائري بإلزام أي شخص كان ميكن أي يلحق نشاطه ضررا بالبيئة 

بل قيامه بأي تصرف، ومنها مصلحة هذا الغري يف عدم تلويث اهلواء الذي مراعاة مصاحل الغري ق
 .   يستنشقه

كما تربز أمهية هذه النصوص التنظيمية اليت تضع على األشخاص جمموعة واجبات 
واحتياطات يستلزم القيام هبا ليس فقط يف محاية اهلواء من أشكال التلوث فقط، وإمنا كذلك من 

ة االمتثال هلا إىل جمموعة من األجهزة مسخرة لغرض محاية البيئة  مما ينعكس خالل منح سلطة مراقب
 .إجيابا على فعالية احلماية املقررة هلذا املكون احليوي

                                                           

 .01املرجع السابق، صفحة حبيب إبراهيم اخلليلي، _  1 
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وينقسم السلوك اإلجرامي لتلويث اهلواء باالمتناع حسب طبيعة االمتناع إىل نوعني من 
نا بصدد جرمية تلويث اهلواء شكلية السلوك، فمىت كان جمرد عدم امتثال للنصوص التنظيمية ك

باالمتناع، أما لو نتج هذا االمتناع عن سلوك للجانح ميتنع فيه إجيابيا عن تطبيق تلك األحكام اليت 
 .تفرضها النصوص التنظيمية فإننا نكون بصدد جرمية تلويث اهلواء اإلجيابية باالمتناع

 : جريمة تلويث الهواء باالمتناع الشكلية: أ

ه اجلرمية جرمية امتناع واضحة حيث يكون السلوك اإلجرامي فيها ناةما عن عدم تعد هذ
ترخيص للقيام بنشاط كما  باحرتام االلتزامات اإلدارية أو املدنية أو األحكام التقنية والتنظيمية، كغيا

جرمية وال يشرتط هنا أن يؤدي هذا االمتناع إىل حدوث نتيجة أو ضرر بيئي إهنا (1)تقتضيه األنظمة،
 (2).امتناع حمضة، ومن أمثلتها عدم احرتام الشروط الالزمة لنقل البضائع واملواد احلساسة

وتشكل هذه اجلرائم أغلب أنواع جرائم تلويث اهلواء، وهذا األمر يشكل يف حد ذاته 
وائح ما انعكاسا للسياسة االستباقية يف جمال محاية البيئة من خالل جترمي جمرد عدم مراعاة األنظمة والل

يسمح للسلطات املختصة يف جمال الرقابة من التدخل قبل حدوث الضرر، ورغم أن أغلب 
االلتزامات اليت تفرضها النصوص التنظيمية تعد تقنية يف الغالب ما يصعب على رجال القانون فهمها 

عد التقنية أو حق االستعانة بذوي اخلربة يف هذا اجملال ألجل فهم هذه القواهلم إال أن القانون أجاز 
 . تبسيطها على األقل

 :جريمة تلويث الهواء اإليجابية باالمتناع:ب

قد ال يكتفي الشخص باالمتناع احملض وإمنا أحيانا يقوم بأفعال إجيابية تؤدي لعدم االمتثال 
للنصوص التنظيمية املنظمة لنشاط معني مما قد يؤدي لتلوث اهلواء، هذا األمر يصعب مسألة التفرقة 

 هذه اجلرائم وجرائم االمتناع الشكلية وكذلك اجلرائم اإلجيابية، ومعيار التفرقة بينها أن اجلرائم بني

                                                           
1 - Mathieu  LE TACON, O.P. Cité, Page 17. 

املتعلق بشروط ممارسة أعمال حراسة األموال واملواد  33/57/5990املؤرخ يف  90/58من املرسوم التشريعي رقم  31و 33املادتني  - 2
 .5990لسنة  23جلريدة الرمسية رقم احلساسة ونقلها، ا
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الشكلية حتدث نتيجة عدم االلتزام باملواصفات التقنية املوجودة يف هذه النصوص التنظيمية وهذا على 
يب من اجلانح ينصب على خالف جرمية تلويث اهلواء اإلجيابية باالمتناع واليت تنشأ نتيجة سلوك سل

فعل خمالفة التنظيم، فالفرق يكمن يف كون اجلانح أثناء سلوكه جامدا أم متحركا؟ أي هل فقط مل 
يلتزم بتنفيذ أحكام النصوص التنظيمية أم أنه قام مبجموعة من التصرفات اإلجيايية ألجل عدم 

 االمتثال لتلك القواعد التنظيمية؟ 

بصدد جرمية تلويث اهلواء اإلجيابية باالمتناع عند عدم مراعاة وللتوضيح أكثر فإننا نكون 
األنظمة ألجل محاية اهلواء من ةميع أشكال التلوث، ويف هذه احلالة فال جيب النظر إىل حدوث 
نتيجة عن تلك املخالفة أو مل حتدث، فعلى سبيل املثال انبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاوز فيه 

قيام مسري املنشأة مع علمه بذلك باحلد من هذا التلوث يشكل جرمية  احلدود املسموح هبا وعدم
شكلية باالمتناع، ويف نفس هذا املثال فإن خمالفة هذا املسري عن تنفيذ النصوص التنظيمية وامتناعه 
عن ذلك كوضع آالت للتصفية ليست بنفس املواصفات املوضوعة أو احملددة قانونا يشكل جرمية 

 .وهذا حىت ولو مل حيدث انبعاث لغازات ملوثة إجيابية باالمتناع

 :جريمة تلويث الهواء بالنتيجة: ج

تقوم جرمية تلويث اهلواء اإلجيابية عن طريق اعتداء مادي على مكونات اهلواء جملال حمدد قد 
ية يكون هواء بيئة العمل، أو اهلواء املوجود داخل املصانع أو املنبعث منها أو اهلواء يف الطبقات اجلو 

 .سواء كان إدخال هذه املواد بصفة مباشرة للهواء أو بطريقة غري مباشرة

ومن أمثلة هذا النوع من جرائم تلويث اهلواء رمي نفايات من شأهنا بعث روائح كريهة أو 
 .مواد قابلة للتحلل أثناء مالمستها للهواء مسببة تلوث هذا األخري

 :أهمية التمييز بين جريمتي تلويث الهواء اإليجابية وباالمتناع: ثانيا

ترجع أمهية التمييز بني جرمييت تلويث اهلواء اإلجيابية بالنتيجة وجرمية تلويث اهلواء باالمتناع 
 :لألسباب التالية
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تاريخ إذا كنا بصدد جرمية تلويث اهلواء بالنتيجة فإن ميعاد تقادم هذه اجلرمية يبتدئ من  -
حدوث ضرر على اإلنسان أو الكائنات احلية أو اهلواء حبد ذاته، ومىت كان فعل التلويث قائما أو 
مستمرا فإن آخر نشاط ملوث يعد أساسا الحتساب ميعاد التقادم، بينما يف جرائم االمتناع الذي ال 

تاريخ خمالفة النص تشرتط فيه حدوث نتيجة ناةمة عن السلوك اإلجرامي فإن هذا امليعاد يبتدئ من 
 .التنظيمي

يف حالة تنازع قوانني نشأ فيهما الفعل اإلجرامي فإن قاعدة عدم رجعية القانون اجلزائي  -
ال تطبق هنا على جرمية تلويث اهلواء بالنتيجة ما دام أن الفعل نشأ غري خمالف للقانون يف املاضي 

صوص التنظيمية ومل يعد كذلك، لكن وتطبق قاعدة القانون األصلح للمتهم مىت نشأ خمالفا للن
ونتيجة كون جرمية تلويث اهلواء باالمتناع عبارة عن جرائم خمالفة للقواعد التنظيمية فإنه يستلزم على 
صاحب املنشأة اليت أقيمت يف ضوء القانون القدمي وأصبحت خمالفة للنصوص اجلديدة أن ميتثل 

إلدارية واجلزائية من سحب للرخصة والغلق اإلداري ألحكام هذه األخرية وذلك حتت طائلة املساءلة ا
 .وتطبيق العقوبات اجلزائية عليه، أي أنه يف جرائم االمتناع ختضع للقانون اجلديد ولو مل تنشأ فيه

على خالف اجلرائم بالنتيجة واليت ختضع ملبدأ عدم جواز حماكمة شخص عن جرم واحد  -
تظل قائمة حىت ولو حكم على الشخص مسبقا إذا ظل غري  ملرتني، فإن جرمية تلويث اهلواء بالنتيجة

 .ملتزم يف نشاطه بأحكام القانون

 :حدوث تلوث هوائي أو إمكانية حدوثه:الفرع الثالث

ال بد لقيام الركن املادي من حدوث نتيجة إجرامية قد تكون حتقق تلوث هوائي ناجم عن 
النتيجة من خالل جمرد حدوث خرق للوائح إدخال مواد أيا كانت طبيعتها فيه، أو قد تتحقق هذه 

التنظيمية ولو مل حيدث تلوث هوائي لكن من املمكن حدوثه، هذا األمر نلمسه من خالل استخدام 
يف نفس املادة من " وأخطار"املشرع لعبارة أو قد حيدث أضرارا يف تعريفه للتلوث واستعماله لعبارة 

 .مية أثناء تعريفه للتلوث اهلوائيقانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستد
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كما أن النتيجة اإلجرامية ال تتحقق دوما حبدوث ضرر مادي كتلوث اهلواء هنا مثال، 
ولكنها يف األصل تنشأ نتيجة اعتداء على املصلحة اليت حيميها القانون وهي اهلواء سواء وقع ضرر 

دى مادي أو مل يقع، وعليه فمىت وقع اعتداء على اهلواء سواء بأفعال إجيابية أو عن طريق امتناع وأ
إىل هذا السلوك اإلجرامي إىل اإلضرار باهلواء أو كان من شأنه أن يؤدي لذلك، فإنه يكون الركن 

 .   املادي متوافرا يف هذه األفعال

 :حدوث تلوث هوائي: أوال

أشار املشرع اجلزائري إىل ضرورة حتقق ضرر ميس احمليط واإلنسان والبيئة عموما واهلواء 
ب التشريعات البيئية، واليت أقرت بضرورة حدوث ضرر على املصلحة خصوصا مسايرا بذلك هنج أغل

اليت يسعى القانون حلمايتها وهي هنا محاية اهلواء من شىت أنواع التلوث، وذلك يتضح من خالل 
استعماله لعبارة من شأهنا التسبب يف أضرار ومل حيدد لنا أنواع األضرار اليت تقوم بشأهنا املتابعة اجلزائية 

 .كتفى فقط بذكر بعض من سيتأثرون بالتلوث اهلوائيهنا وا 

ومن هنا فإن الضرر الناجم عن تلويث اهلواء قد يكون إما ضررا آنيا حيدث نتائجه الضارة 
مباشرة بعد حدوثه كالتلوث اإلشعاعي، أو أن هذا الضرر قد ال يظهر إال بعد مرور مدة زمنية معينة  

لكيماويات واالمسنت وغريها، إذ تبدأ آثارها بالظهور كما هو الشأن النبعاثات مداخن مصانع ا
 .خالل عقود من بدأ التلوث اهلوائي

كما أنه ميكننا القول بأن هذا الضرر ال يقتصر فقط على اإلنسان وإمنا ميتد جلميع عناصر 
لى البيئة األخرى واإلطار املعيشي كما أشار إليه قانون محاية البيئة اجلزائري، بل إنه ال يقتصر ع

منطقة دون أخرى فخاصية اهلواء الغازية جتعل ةميع املناطق معنية بالتلوث ولو كانت يف إقليم دولة 
 . أخرى، ما جيعل مسألة مواجهته ذات أمهية بالغة

أن الضرر البيئي  Claude LAMBRECHTS و  Michel PRIEURويرى األستاذان
اط الطبيعة وهو ال يعنينا يف دراستنا حول ميكن أن يكون ضررا بأمت معىن الكلمة حبيث ينجم عن نش
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محاية اهلواء جزائيا، وقد يشمل أي ضرر ينتج عن التلوث وهذا التعريف ال يعتمد على طبيعة الضرر 
وأحيانا يتغري وصف الضرر من ضرر بيئي إىل ضرر اقتصادي عندما يتسبب يف (1)وإمنا على مصدره،

 . تدمري احملاصيل وفشل موسم سياحي

ث التلوث الناجم جمموعة أضرار تستحق التعويض وفق ما أقرته اتفاقية املسؤولية فقد حيد
املدنية عن األضرار البيئية الناةمة عن نشاطات خطرية على البيئة، أمهها الوفاة أو أضرار جسمانية، 

كل   غري املنشأة، أضرار ناةمة عن تدهور البيئة، زيادة يف تكاليف احلماية، تضياع أو تلف للممتلكا
 .هذه األضرار من شأهنا أن تكون حمل متابعة جزائية ضد مرتكبيها

  :تعريض الغير للخطر أو إمكانية حدوث تلوث هوائي: ثانيا

مل يكتف املشرع اجلزائري بكون الضرر حمققا وإمنا أدرج  مسألة تعريض الغري للخطر أو 
املسائلة اجلزائية، فعلى الرغم من أن إمكانية حدوث تلوث هوائي كأحد أهم األسباب اليت تؤدي إىل 

النتيجة املادية مل حتدث إال أن جمرد احتمال حدوثها نتيجة خمالفة األنظمة القانونية يسمح بقيام 
 .مسؤولية ملن تسبب يف ذلك

ويثور التساؤل اآليت هنا هل ميكن معاقبة شخص على جرمية مل يرتكبها بعد؟ يرى علماء 
ني االعتبار تصرف املتهم فإنه ميكن معاقبته ليس على اجلرائم اليت ارتكبها اإلجرام أنه جيب األخذ بع

ولكن حىت عن تلك اليت ميكنه ارتكاهبا يف املستقبل، وذلك باستغالل حماكمته ألجل مواجهة 
ومن مث جيوز متابعة الشخص جزائيا مىت توافرت لديه حالة اخلطورة  (2)خطورته اإلجرامية الحقا،

اخلطورة تظهر لدى جانح تلويث اهلواء من خالل إمهاله أو رعونته أو حىت أحيانا اجلزائية، هذه 
تعمده عدم القيام باالحتياطات اليت ميليها عليه القانون ألجل ممارسة نشاطه، مما قد يرتب آثارا 

 .خطرية تتمثل هنا يف تلويث اهلواء واإلضرار بصحة اآلخرين أو قد تتسبب يف هالكهم

                                                           
1 - M. PRIEUR Et, C. LAMBRECHTS, Les hommes et l'environnement : Quels droits pour le vingt et 

unième siècle Frison Roche, Paris, 1998, page 515. 

2 -  Maurice CUSSON, Pourquoi punir ? Librairie DALLOZ, France, Edition 1987, Page 120. 
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أن الشخص قد ال يقصد تعريض الغري للخطر إال أن تصرفه اخلطري من فعلى الرغم من 
شأنه حتريك متابعة جزائية ضده حىت ولو مل تكن  لديه رغبة يف حدوث النتيجة أو اإلضرار 

إال وأنه وباملقابل فإن توافر نية لدى الشخص يف تعريض الغري للخطر بفعل تلويث اهلواء (1)باهلواء،
 .مشددا يف جرمية تلويث اهلواء من شأنه أن يشكل ظرفا

وتربز أمهية جترمي أفعال تلويث اهلواء ولو مل تؤدي إىل نتيجة وإمنا فقط جمرد تعريضها للهواء 
واإلطار املعيشي للخطر إىل حرص املشرع على تنبيه األشخاص معنويني كانوا أو طبيعيني إىل ضرورة 

قد ترتتب عن إمهاهلم، ولعل اهلدف الرئيسي من هذا   مراقبة نشاطاهتا بأكثر صرامة نتيجة املخاطر اليت
 :كله هو املسامهة يف التقليل من هذا النوع من اإلجرام ، وهذا ما سيؤدي إىل حتقق النتائج التالية

تفعيل دور الردع العام الذي تؤديه القواعد اجلنائية من خالل التأكيد على معاقبة جانح  -
ه إىل اإلضرار باهلواء مادام أهنا تنطوي على تصرفات خطرية نتيجة تلويث اهلواء ولو مل تؤدي نشاطات

إخالهلا بأحكام النصوص التنظيمية املؤطرة ملمارسة نشاط معني، فتجرمي هذه األفعال اليت تعرض 
واليت تستهدف التقليل من فرص ارتكاب (2)البيئة اهلوائية للخطر يدخل يف إطار توقع التصرفات،

 .وبالتايل تفادي حدوث أضرار بالبيئة اهلوائيةجرمية تلويث اهلواء 

تساعد مسألة إفراد عقوبة عن تعريض اهلواء للخطر القضاء يف حتديد مقدار العقوبة اليت  -
يستحقها جانح تلويث اهلواء، وذلك من خالل معرفة ما إذا قصد أو مل يقصد إحداث هذه اخلطورة 

 .بتصرفه اجلانح

دون احلاجة لتحقق النتيجة، هذه األخرية قد يطول  تسهيل إثبات مسؤولية اجلانح -
حدوثها أو قد ال يتم معرفتها نتيجة عدم توافر املعطيات التقنية يف الوقت الراهن فتكتفي اجلهة 
املكلفة بعبء اإلثبات بتبيان ما إذا توافر نشاط اجلانح على خطورة ومن مث قيام مسؤولية جزائية هلذا 

ثبات عالقة سببية بني ضرر معني، مرض على سبيل املثال، والتلوث الذي األخري، فغالبا ما يصعب إ
                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité, Page 101. 
2 - Pierre LANDREVILLE et, Germain TROTTER, La notion de risque dans la gestion pénale, Revue 

«Criminologie », Volume 34 N°01 /2001, France, Page 07.  
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حصل، كما أن طبيعة التلوث اهلوائي والذي يتسم بسرعة انتشاره يصعب مسألة حتديد هذه العالقة 
 .السببية، لذا فإن االستعانة مبفهوم تعريض الغري للخطر من شأنه أن يضع حال هلذا اإلشكال

األشخاص على تصرفاهتم اخلطرة اجتاه اهلواء نتيجة للتوجه الدويل تعد مسألة معاقبة   
القاضي بالتأكيد على معاقبة األفعال اليت قد تؤدي إىل اإلضرار بالبيئة هذه اخلطورة تظهر من خالل 

 .خمالفة املواصفات التقنية اليت يتطلبها ممارسة نشاط معني، واليت كان يتعني االلتزام هبا

عن جمرد تعريضه للهواء والبيئة للخطر ميكننا اعتباره انعكاسا لتطبيق إن متابعة الشخص 
مبدأ الوقاية واحليطة يف القانون البيئي، فال جيب كذلك أال يكون عدم توافر املعارف التقنية والعلمية 

حبيث  احلالية سببا يف عدم اختاذ تدابري فعلية ومتناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة
تقوم مسؤولية جزائية عند انتهاك تلك التدابري، ورغم وجود اجتهادات حتكيمية يف تطبيق هذا املبدأ 

كرفض منظمة التجارة الدولية طلبا كنديا رفع ضد   تجاري واملدين على املستوى الدويليف شقه ال
النوع الذي تنتجه مل  فرنسا ملطالبتها برفع احلظر عن مادة األميانت واليت تعد أكرب مصدريه، وبأن

يثبت إضراره بالصحة، إال أن جلنة التحكيم رفضت هذا الطلب تطبيقا ملبدأ احليطة وبأن استعمال 
هذه املادة من شأهنا أن تؤدي إىل خماطر جسيمة حىت ولو مل يؤكدها العلم، إال أن استعمال هذا 

 .  املبدأ يف اجلانب اجلزائي ال يزال مل يعرف نضجا كافيا

 :توافر عالقة سببية بين فعل التلويث والنتيجة اإلجرامية: الفرع الرابع

أيا كان السلوك اإلجرامي جلرمية تلويث اهلواء سواء كان سلوكا إجيابيا أو سلوكا سلبيا  فإنّه 
ال بد من توافر عالقة سببية بني الفعل اإلجرامي جلانح تلويث اهلواء وبني النتيجة اإلجرامية اليت 

وسواء كانت هذه النتيجة ضررا مباشرا على اهلواء أو اإلنسان أو احليوان أو النبات أو أي حدثت، 
 .مكون آخر للبيئة، أو كان جمرد خماطر ستلحق بالبيئة

فارتباط كل من السلوك اإلجرامي والنتيجة بعالقة سببية يعين أن يكون التلوث الذي مس 
 .ا كان أو معنويااهلواء مرده النشاط الذي قام به الشخص طبيعي
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ولقد تنوعت املعايري ألجل حتديد هذه العالقة السببية من معيار تعادل األسباب ومعيار 
السبب املنتج ومعيار السبب الفعال األكثر استعماال من طرف القضاء، فإن توافر هذه العالقة 

 . حلال جرمية تلويث اهلواءوبطبيعة ا(1)السببية أمر هام ألجل احلديث عن توافر الركن املادي ألية جرمية

 :    الركن المعنوي لجريمة تلويث الهواء: المطلب الثاني

على غرار جسد جرمية تلويث اهلواء أي ركنها املادي فإن هذه األخرية تستلزم لقيامها توافر 
ركن آخر يشكل روحها أال وهو الركن املعنوي، فال يكفي وجود النص اجلزائي املنشئ للجرمية 

السلوك اإلجرامي وإحداثه لتلوث اهلواء بل ال بد من توافر هذا الركن للحديث عن جرمية  وارتكاب
كما أنه من خالل قصد ،  (الفرع األول)تلويث اهلواء الذي يتميز خبصوصية يف هذا النوع من اإلجرام 

هذه  ،(الفرع الثاين)ارتكاب جرمية تلويث اهلواء ميكن تقسيمها إىل جرمية عمدية وأخرى غري عمدية
 (.الثالثالفرع )األخرية تعد أكثر أنواع جرائم تلويث اهلواء انتشارا

 :    خصوصية الركن المعنوي لجريمة تلويث الهواء.الفرع األول

يتميز الركن املعنوي جلرمية تلويث اهلواء خبصوصية متيز هذه األخرية عن باقي اجلرائم 
الركن املادي، فغالبا ما تكون هذه اجلرائم شكلية األخرى، أال وهي ضعف هذا الركن يف مقابل بروز 

ناةمة عن جمرد خمالفة املواصفات التقنية مما ينتج عنه ضمور الركن املعنوي يف الركن املادي إذ مبجرد 
عدم االلتزام بالنصوص التنظيمية فإن جرمية تلويث اهلواء تكون قائمة، إال أن هذا ال مينع من أن 

 .تتوافر على إرادة آمثة تتجه إىل تلويث اهلواء سواء بأفعال إجيابية أو سلبية تكون هذه اجلرمية عمدية

أنه مندمج مع الركن املادي، هذا االعتقاد مرده أن أغلب  علىالركن املعنوي قد يظهر لنا و 
، ائماجلر هذه النصوص اليت تتحدث عن جرائم تلويث اهلواء ال تكاد تشري إىل قصد أو إرادة ارتكاب 

ميكن و نا إىل اعتبار أن أغلب جرائم تلويث اهلواء جرائم مادية يضعف فيها الركن املعنوي، ما يدفع
من خالل السلوك املادي نفسه، ومن مث فإن اجلهة املكلفة بإثبات اجلرمية  تواجد هذا الركناستنباط 

                                                           

املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة ديوان األول، حممد مروان، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري، اجلزء  - 1
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تلويث اهلواء وهي يف الغالب النيابة العامة ال تبحث عن مدى توافر هذه اإلرادة اآلمثة لدى جانح 
وتسعى فقط إىل إثبات النشاط اإلجرامي وهو فعل تلويث اهلواء أي إثبات قيام الركن املادي للجرمية 

 .فقط ألجل اإلقرار باملسؤولية اجلزائية للجانح

ولعل مرجع كون الركن املعنوي ميتاز هبذه اخلصوصية يف جرمية تلويث اهلواء مرده أن أغلب 
انت عبارة عن خمالفات يف املاضي القريب، وذلك النعدام االهتمام سابقا هبذا اجلرائم البيئية عموما ك

النوع من اجلنوح، وعليه مت متديد قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود اخلطأ اجلنائي املوجودة يف مادة 
 .املخالفات، واليت كانت تشكل أغلب اجلرائم البيئية سابقا، إىل جنوح تلويث اهلواء 

ية املساس بقرينة الرباءة، إذ أن افرتاض وجود خطأ جانح تلويث اهلواء ولو وتربز هنا إشكال
حكم مسبق عليه، هذا ما قد يدفع إىل االعتقاد بأنه مبثابة مل تتجه إرادته إلحداث الضرر البيئي يعد 

إال أن طبيعة جنوح تلويث اهلواء الذي (1)انتهاك حلق من حقوقه األساسية اليت نص عليها الدستور،
ميز بأضراره اخلطرية على البيئة تدفع إىل الضغط على األشخاص من أجل احرتام النصوص يت

التنظيمية يف جماالت أنشطتهم، كما أنه ال جيب أن تعمم فكرة افرتاض خطأ جانح تلويث اهلواء إال 
على األنشطة املصنفة، واليت تتطلب قبل ممارستها توفر الشخص على معرفة كافية بنشاطه، أما 

نشطة العادية واليت قد تؤدي إىل تلويث اهلواء أو جرائم التلويث بالنتيجة فإنه ال بد من إثبات األ
 .توافر قصد جزائي فيها ما مل تكن جمرد خمالفات

 :جريمة تلويث الهواء غير العمدية: الفرع الثاني

ولعل  ،تشكل جرمية تلويث اهلواء عن طريق اخلطأ اجلانب األكرب من جرائم تلويث اهلواء
ذلك مرده إىل جهل بالنصوص القانونية املنظمة حلماية اهلواء، وكما أن هذه اجلرائم غالبا ما تقع 
نتيجة خمالفة الضوابط التقنية اليت تشكل هذه احلماية، وعليه فإن أكثر جرائم االعتداء على اهلواء 

 .تكون جرائم غري عمدية
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ينتها العمدية بكون اجلانح يف هذه األخرية وتتميز جرائم تلويث اهلواء غري العمدية عن قر 
تكون لديه رغبة يف خمالفة القانون بصفة مقصودة ولو ملرة واحدة، بينما تكون هذه الرغبة لدى هذا 
اجلانح يف جرائم تلويث اهلواء غري العمدية دائمة يف خمالفة النصوص التنظيمية اليت تقيده وتفرض 

 .حدودا على ممارسة نشاطاته

سبب الثاين الذي جيعلها يف الغالب جرائم تلويث عن طريق اخلطأ فهو هذه النصوص أما ال 
القانونية اليت حتتوي على جترمي االعتداء على اهلواء، هذه األخرية هتمل يف الغالب التأكيد على ضرورة 

عل توافر قصد جزائي لقيام جرمية تلويث اهلواء إذ جندها تكتفي بذكر الفعل اإلجرامي وهو هنا ف
التلويث وكذلك العقوبة املقررة هلذا النوع من اإلجرام، هذا األمر جيعل هذا النوع من اإلجرام يتشكل 

 .يف أغلب األحيان من جرائم مادية

ومما يؤكد هذا أن ال قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة وال القوانني األخرى املنظمة 
 دول كثرية تضع ضمن نصوصها القانونية فكرة قصد إحداث حلماية اهلواء يف اجلزائر أو حىت يف

النتيجة، فمثال جند أن بعض التشريعات العقابية كالتشريع الفرنسي ومن خالل املادة مئة وواحد 
واليت يؤكد فيها أنه ال بد من  4551وعشرين الفقرة الثالثة من قانون عقوباته اجلديد الصادر يف سنة 

رائم سواء كانت جناية أو جنحة لكنه يعود ليؤكد أنه ميكن أن تقوم جنحة توافر قصد ارتكاب يف اجل
 .نتيجة اإلمهال أو عدم االحتياط أو نتيجة تعريض الغري للخطر

لكن هناك من يرى أنه من خالل قراءة املادة مئة وواحد وعشرين من قانون العقوبات 
ل صفة اجلرائم املادية على اجلرائم  العمدية اجلديد الفرنسي أن هناك حتوال من قبل هذا األخري، إذ أزا

لكن وكما سبق أن أشرنا فإن العبارة جاءت (1)واليت كان يفرتض فيها اخلطأ أي الركن املعنوي،
واضحة فهي مل تؤكد على ضرورة توافر قصد ارتكاب اجلرائم غري العمدية، بالتأكيد على أنه من 

عدم احتياط أو تعريض للغري للخطر، كما أن هذه املادة املمكن أن تقع هذه اجلرائم نتيجة إمهال أو 
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أكدت على ضرورة توافر القصد اجلزائي يف اجلنايات واجلنح مل تذكر املخالفات واليت كانت تشكل 
 .لوقت قريب أبرز اجلرائم غري العمدية وبطبيعة احلال جرائم تلويث اهلواء

اء من اجلرائم املادية فإن إشكالية وبالرغم من اجلدل القائم حول كون جرائم تلويث اهلو 
الركن املعنوي ال تزال قائمة يف هذا النوع من اجلنوح، فجرائم تلويث اهلواء اليت تقع باإلمهال أو عدم 
االحتياط أو الرعونة أو عدم مراعاة األنظمة يصعب تكييفها، فهل تعد جمرد جرائم خطأ أم أنه توجد 

 لتعليمات والنصوص التنظيمية اليت وضعها املشرع حلماية البيئة؟إرادة آمثة تتمثل يف عدم االمتثال ل

األمر كان سيبدو أكثر سهولة عندما كان التلوث اهلوائي عبارة عن جمرد خمالفة، متتاز 
بعقوبات رمزية، لكن الوضع احلايل تغري فأغلب جرائم تلويث اهلواء تعد من قبيل اجلنح أو حىت 

العقوبات اليت أفردها املشرع هلا، وعليه نرى أنه ال تزال هذه اجلرائم اجلنايات أحيانا وتغريت بذلك 
مادية يف الغالب نتيجة اخلطورة اليت يراها املشرع فيها على اجملتمع واإلطار املعيشي، حبيث أنه مبجرد 

ى جانح ارتكاهبا يقوم افرتاض بتوافر سوء نية ال حيتاج من األجهزة املكلفة باإلثبات تبيانه وإمنا يقع عل
 .تلويث اهلواء دحض وجود سوء النية ألجل التخفيف من مسؤوليته اجلزائية

وسواء كان الركن املعنوي مفرتضا يف جنوح تلويث اهلواء أو أنه حيتاج إىل إثبات فإن هذا 
النوع من اجلنوح مىت كان غري عمديا فإنه يندرج ضمن صور اخلطأ غري العمدي واليت أدرجها املشرع 

الرعونة، وعدم االحتياط، : وهي يف املادة مائتني ومثانية ومثانني من  قانون العقوبات اجلزائري اجلزائري
 (1) .وعدم االنتباه أو اإلمهال، وعدم مراعاة األنظمة

فبالنسبة للرعونة فهي تنجم عن سوء تقدير لألمور وخفة يف شخص مرتكبها، فمن يقوم 
تلوثا هوائيا فإنه هبذا ال يكون مدركا لعواقب االستخفاف برتك مواد كيميائية لدى أطفال قد تسبب 

 .هبذه األمور
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أما عدم االحتياط فهو يقع يف مقابل الرعونة اليت تتميز باالستخفاف بعواقب األمور نتيجة 
ضعف يف شخص اجلانح، فإنه يف عدم االحتياط هناك ثقة زائدة يف شخصه إذ ورغم معرفة 

ضر باهلواء إال أنه يعتقد أنه كان باإلمكان تفاديه فال يتخذ الشخص بعواقب تصرفه الذي قد ي
االحتياطات الالزمة،كرمي مواد كيميائية يف العراء دون اختاذ االحتياطات الضرورية ملنع تأكسد هذه 

 .املواد بسرعة يف اهلواء نتيجة اعتقاده أن هذا األمر ميكنه الحقا اختاذه

ه عدم االحتياط لكن بوجود اختالف بسيط بينهما أما عدم االنتباه أو اإلمهال فهو يشب
مفاده أن جرائم اإلمهال تقع نتيجة تراخي الشخص يف اختاذ االحتياطات الالزمة مع علمه بوجود 
خطر، لكنه عند عدم احتياطه فإنه يكون على علم بوجود اخلطر وما سينجر عن حتققه إال أنه 

 .جلرمية نتيجة ثقته بأنه سيتفادى وقوعهاالضرورية ملنع حدوث ا تيرفض اختاذ االحتياطا

لكن ورغم أن جرمية تلويث اهلواء غري العمدية قد تقع بفعل رعونة يف الشخص أو إمهاله أو 
عدم اختاذه لالحتياطات إال أن امليزة الغالبة فيها ترجع إىل الفئة الرابعة اليت أدرجها املشرع يف صور 

 .اخلطأ، أال وهي عدم مراعاة األنظمة

فاإلمهال وعدم االحتياط يكون يف احلاالت اليت مل يدرج فيها املشرع قواعد تنظيمية حمددة،  
حبيث يرتك للشخص تقدير ما هي اإلجراءات الواجب اختاذها، وتقدير مدى صحة تلك اإلجراءات 
خيضع لرقابة القاضي والذي يستعني يف ذلك مبعيار الرجل العادي، لكنه وخبصوص اجلنوح البيئي 

نوح تلويث اهلواء فإن املشرع قد وضع جمموعة من القواعد التقنية اليت جيب اتباعها سواء على وج
األشخاص املمارسني لنشاطات حمددة وكذلك على اهليآت املعنية بتطبيق أحكام محاية اهلواء، فقد 

دات لعزل حيدث تلوث هوائي نتيجة عدم االلتزام باملعايري احملددة يف نص قانوين معني كانعدام مع
اإلشعاعات يف املكان الذي وضعت فيه األجهزة اليت تصدر هذه اإلشعاعات أو تعرض عمال 

 . إلشعاعات نتيجة عدم استخدام مالبس واقية وغريها كثري



173 

 

وال جيب مع هذا على الرغم من أن أغلب جرائم تلويث اهلواء هي جرائم غري عمدية من 
على ضرورة تشديد اجلزاء أو العقوبة فيها وذلك لألسباب  أن هنمل اجلانب اجلزائي، بل جيب التأكيد

 :اآلتية

صعوبة حتديد ما إذا كان فعل اجلانح نتيجة خلطأ غري عمدي منه، أي ناجم عن إمهاله  -
أو عدم احتياطه أو رعونته أو خمالفته لللوائح التنظيمية، هذه الصعوبة تطرح مبناسبة إثبات خطأ 

سيما بالنسبة للقاضي اجلزائي الذي جيب عليه القيام مبقارنة تصرف اجلانح اجلانح وأثناء متابعته، وال
هناك جرمية  تمع تصرف الرجل العادي الذي يوجد يف نفس الظروف، ألجل حتديد ما إذا كان

 .  عمدية أو غري عمدية

الطبيعة اخلاصة اليت يتميز هبا تلوث اهلواء، إذ أنه قد يتأخر ظهوره أو قد يؤثر على  -
طق تبدو بعيدة عن مصدر التلوث كل هذا يستدعي تشديد اجلزاء ألجل حتقيق محاية أجنع للهواء منا

 .من أي شكل من أشكال التلوث

إقرار تدابري أمن ولو قام جانح تلويث اهلواء باالحتياطات الالزمة إذا ما حصل تلوث،  -
هذه احلالة اإلقرار ذلك أن تربئته رغم وقوع تلوث أمر غري مستحسن، لذا يستحسن حىت يف 

باملتابعات اجلزائية مع تغيري اجلزاءات هنا، فال جيب أن نتمادى يف التوسع يف مفهوم امللوث الدافع 
 .لكي يكون اهلواء ضحية نشاطاتنا إذا ما قمنا بدفع أعباء إضافية

ه وعلى العموم كلما كان جانح تلويث اهلواء مرتاخيا يف اختاذ االحتياطات اليت يفرضها علي
القانون تظهر أمهية معاقبته عن سلوكه، واحلكمة من ذلك هو تشجيع األشخاص على بذل جهد 
أكرب وعدم الرتاخي يف اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع هذا النوع من اإلجرام، ومىت وقع هذا الرتاخي 

 (1) . العمديةال يوجد ما مينع من تقرير مسؤولية جزائية له شأنه شأن ةميع مرتكيب اجلرائم غري هفإن
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ويثور إشكال حجم اخلطأ غري العمدي الذي جيب تشديد العقاب فيه، فهل كل خطأ من 
اجلانح جتب معاقبته بنفس الدرجة؟ الراجح هنا أن اخلطأ اجلسيم والذي من شأنه إحداث تلوث كبري 

مدية،  للهواء هو الذي يستحق جزاء أشد، بينما ميكن أن تشكل األفعال األخرى خمالفات غري ع
 . كالتدخني يف أماكن عمومية

 :جريمة تلويث الهواء العمدية: الفرع الثالث

يتوافر فيها قد يسعى الشخص إىل ارتكاب جرمية تلويث اهلواء فتصبح حينها جرمية عمدية 
ي علم اجلانح بأفعاله غري املشروعة مث اجتاه إرادته حنو القيام هبا، ما يعكس تطور القصد اجلنائي أ

يتطلب مواجهة صارمة له والتقليل من ما على اإلنسان والبيئة عموما  تهخطور و هذا النوع من اجلنوح 
متناعه عن عبء اإلثبات، فتقوم مسؤولية جانح تلويث اهلواء مبجرد ارتكابه ألفعاله الضارة باهلواء أو ا

 .االمتثال للنصوص املنظمة لنشاط معني

وبالرغم من أن جل جرائم تلويث اهلواء تعد جرائم شكلية ال حتتاج إىل توافر قصد جنائي 
فيها إال أنه مىت قصد اجلاين بنشاطه تلويث اهلواء عن طريق إدخال مواد أيا كانت طبيعتها كحرق 

تتوافر عناصر القصد اجلنائي  د أو تتبخر يف اهلواء فإنتتأكس مواد أو غريها أو ترك مواد كيميائية
 .لديه

 :علم جانح تلويث الهواء بنشاطه غير المشروع الضار بالهواء:أوال

ال بد لقيام جرمية تلويث اهلواء العمدية من توافر معرفة وعلم بأن نشاطه ضار باهلواء من 
أفعال غري مشروعة، فلكي تقوم متابعة  جهة ومن جهة أخرى أن يعلم بأن األفعال اليت يقوم هبا هي

شخص عن جرمية عمدية ال بد من توافر العلم بوقائع اجلرمية اليت ارتكبها وكذلك بالقانون الذي جيرم 
 .هذه األفعال

والعلم الذي جيب أن يتطلب يف جانح تلويث اهلواء هو العلم بأركان اجلرمية وعناصرها، فال 
بأنه مسؤول ذو أهلية كاملة، أو أنه ال يستفيد من موانع املسؤولية اجلزائية وموانع هله جبمثال يعتد 
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العقاب، بل يكفي علمه بأن فعله يعد عمال غري مشروع وأنه يشكل اعتداء على مصلحة حيميها 
 .القانون، وبأن هذا الفعل سيؤدي إىل اإلضرار بالبيئة اهلوائية

 : ضار بالهواءعلم جانح تلويث الهواء بنشاطه ال: أ

لكي يتوافر عنصر العلم يف قصد جانح تلويث اهلواء بصفة عمدية ال بد أن يكون على 
دراية بأن إدخاله ملواد يف اهلواء أيا كانت طبيعتها أو أن نشاطه من شأنه اإلضرار به، ويتوافر عنصر 

 :العلم يف احلاالت التالية

مثال أو قيامه بإحراق مواد من شأنه تلويث  عندما يعلم أن استخدامه ملواد كيميائية معينة -
اهلواء، ومىت مل يكن على دراية بأن هذه املواد اليت قام بإدخاهلا للهواء تعد مواد ضارة فإن عنصر 

 .العلم هنا ال يعد متوافرا وال ميكن مساءلته عن جرمية عمدية

مي، أي أن يعلم كما جيب أن يكون جانح تلويث اهلواء على علم مباديات سلوكه اإلجرا  -
 .أن سلوكه سيؤدي إىل النتيجة اإلجرامية

ومىت كان اجلانح شخصا مسؤوال داخل نظام قانوين معرتف به فإن بعض الفقه يرى أنه  -
ال بد من أن يكون على معرفة بالصفة اليت يشغلها واليت جتعله مسؤوال عن نشاط املؤسسة أو 

دراية هبذه الصفة اليت يتطلبها القانون أحيانا فإن  الشخص املعنوي الذي يسريه، فمىت مل يكن على
 .  عنصر القصد اجلنائي ال يعد متوفرا لديه، وإمنا ميكن مساءلته عن أفعال غري عمدية

 :علم جانح تلويث الهواء بأن نشاطه غير مشروع:ب

إىل جانب أن القانون استلزم أن يكون الشخص على علم بأن نشاطه ضار باهلواء إال أن 
العلم يعد ناقصا وال ميكن إذن القول بتوافر قصد عمدي الرتكاب جرمية تلويث اهلواء ما مل  هذا

 .يكن الشخص اجلانح على علم بأن أفعاله تعد غري مشروعة
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وعلى الرغم من أن القانون يفرتض أن يعلم به كل مواطن خصوصا القانون اجلزائي حبيث ال 
ما السيما يف ما خيص اجلرائم التقنية احملضة، وعليه قد  يعذر جبهل القانون، فإن األمر يصبح صعبا

وهذا أمر فيه من الغرابة إذ ال يتعلق (1)يرى البعض ضرورة إنذار الشخص قبل توقيع العقاب عليه،
 .األمر هنا بإنذار باإلخالء حملل جتاري

وعليه فإن العلم بالقانون اجلزائي مفرتض هنا حىت ولو كنا بصدد جرمية تلويث اهلواء واليت 
تعد من قبيل اجلرائم التقنية، وذلك نتيجة لكون اجلانح تعمد إتيان األفعال غري املشروعة ومن مث فال 

 . جيب أن يكون تنوع وتعدد وتعقد نصوص القوانني البيئية سببا إلفالته من العقاب

 :    اتجاه إرادة الجانح لتلويث الهواء: ثانيا

تشكل إرادة جانح تلويث اهلواء اجلانب األهم من قصده اجلزائي، بل تكاد تعد املعيار 
البارز للتمييز بني اجلرمية العمدية وغري العمدية، فرغم أن الشخص يكون على دراية بأن نشاطه غري 

 .رمية تلويث باخلطأ ما مل يتوافر هذا العنصرمشروع وضار باهلواء إال أنه قد يساءل عن ج

وقد يشرتط القانون توافر هذه اإلرادة بنص صريح حبيث يؤدي غياهبا إىل زوال الصفة 
اإلجرامية عن الفعل كإنشاء مصنع بغرض معاجلة نفايات خطرة بدون رخصة، فإضافة الغرض اخلاص 

ويسمى هذا الغرض  ن بصدد هذه اجلرميةعاجلة النفايات هو سبب التجرمي وبغيابه فإنه ال نكو مل
 .اخلاص بالقصد اخلاص جلرمية تلويث اهلواء والذي بزواله يزول وصف اجلرمية هنا

كما أن اجتاه إرادة جانح تلويث اهلواء قد يكون عاما يهدف من خالله إىل إحداث تلوث 
ح هذا القصد حمددا إذا هوائي األمر الذي جيعل القصد اجلنائي للجانح عاما وغري حمدد، بينما يصب

 .أراد الشخص من فعل تلويثه إيذاء شخص حمدد أو حيوان معني أو جماال بيئيا حمددا

                                                           

 . 759، انظر حممد حسني عبد القوي، املرجع السابق، صفحة عبد األحد ةمال الدين -  1
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وقد يقصد الشخص مباشرة ارتكاب جرمية التلويث بإدخاله ملواد ملوثة أو يقصدها بطريقة 
شاطه فيؤدي إىل غري مباشرة لكنها متوقعة كأن ال ميتثل للتنظيمات املتعلقة حبماية اهلواء وميارس ن

 .تلويثه

 :جانـحوا تلـــويث الـهـواء:المبحث الثاني  

للهواء من التلوث مبجرد وقوع فعل االعتداء سواء بقصد  ال ميكن احلديث عن محاية جزائية
أو بدون قصد، كما أن وضع النصوص اجملرمة لالنتهاكات اليت تقع على اهلواء لن يفيد هو كذلك 
هذه احلماية بدون معرفة مسببيها ألجل متابعتهم الحقا وحتقيق أهم غرض  لتدخل القانون اجلزائي 

وهو حتقيق الردع العام واخلاص، حىت وإن كنا حنبذ التوعية على العقوبة، يف جمال احلماية اجلزائية أال 
لكن مىت فشلت (1) فتتم معاقبة أولئك األشخاص الذين ميكن أن تؤدي العقوبة وظيفة نفعية هلم،

هذه التوعية فال بد من اجلزاء ألجل الدفاع عن مصاحل اجملتمع، حيث يشكل حق اجملتمع يف العيش 
 . اؤه نقيا مصلحة تستوجب احلماية اجلزائيةيف وسط يكون هو 

وتساهم مسألة معرفة جانح تلويث اهلواء يف تسهيل متابعة مرتكب هذا السلوك اإلجرامي 
سواء على األجهزة املكلفة بالرقابة أو على األجهزة املنوط هبا مهمة اإلثبات واإلدعاء أو حىت على 

زائية عن جرمية تلويث اهلواء مصدرها نشاط مؤسسة أو القضاء، والسيما عندما يتعلق األمر مبتابعة ج
منشأة حيث يصعب حتديد الشخص املمكن مساءلته جزائيا هل هو مسري املؤسسة أو املستخدم أو 

 هل هو الكيان القانوين املتمثل يف الشخص املعنوي حبد ذاته؟

ونتيجة تنوع النشاطات امللوثة بفعل التطور الصناعي واالجتماعي فإن ذلك ينعكس على 
جانح تلويث اهلواء ، هذا األخري ميكن أن يكون شخصا معنويا يؤدي نشاطه إىل تلويث اهلواء، بل 
إن أغلب وأخطر جرائم تلويث اهلواء مصدرها نشاطات األشخاص املعنوية واليت إىل جانب القدرة 

دية من معدات ميكنها إحداث تلوث كبري للهواء، فإهنا متتلك قدرة أخرى خفية متكنها من املا

                                                           
1 - Pierre  BOUZAT, O.P. Cité, Page  305. 
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الضغط على الدول ألجل غض الطرف عن نشاطات ملوثة ما جيعل أصحاب القانون الدستوري 
 .يدرجوهنا ضمن القوى الضاغطة

مضار  أما النوع الثاين من جاحني تلويث اهلواء فهو كل شخص طبيعي ينتج عن أفعاله
وخماطر بالنسبة للهواء، هذا األخري ميكن أن يكون فردا عاديا تؤدي نشاطاته لتلويث اهلواء سواء 
بصفة عمدية أو عن طريق اخلطأ فيسأل جزائيا بصفة فردية عن سلوكه اإلجرامي، وقد يسأل حىت 

ري بالنسبة مكلفا باإلشراف والرقابة على هذا الغري كما هو الشأن للمسكان عن نشاط غريه مىت  
للمنشآت، أو قد يكون شخصا حتصل على جمموعة سلطات عن طريق االنتخاب كرئيس البلدية 

 .واليت متكنه من القيام بواجبات الرقابة يف جمال محاية البيئة

وهناك نوع ثالث من جاحني تلويث اهلواء أشد خطورة، إذ ال يهدف من وراء تلويث اهلواء 
و مصاحل خاصة، وإمنا يهدف إىل زرع الرعب وإحداث جو من احلصول على امتيازات مادية أ

 .     ، إنه جانح تلويث اهلواء اإلرهايبما الالأمن داخل دولة

 :الشخص المعنوي المسؤول عن جنوح تلويث الهواء:المطلب األول

إن اإلشارة يف حبثنا هذا للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي قبل احلديث عن املسؤولية 
اجلزائية لألشخاص الطبيعيني له ما يربره من الناحية العملية، فعلى الرغم من أن مسؤولية األشخاص 

بية وبأن املعنوية تشكل استثناء أخذت به جل التشريعات اجلزائية مؤخرا وضمنته يف تشريعاهتا العقا
طورة نشاطات هذه خلأينا ذلك تر ااملسؤولية اجلزائية لألشخاص الطبيعية تعد هي األصل، فإننا 

املنشآت على اهلواء، وقدرهتا على اإلفالت من العقاب سواء نتيجة عدم وجود نصوص قانونية 
لضغط على ، أو لقدرهتا على ا3881تسمح مبساءلتها جزائيا كما كان عليه الوضع يف اجلزائر قبل 

اجلهات متخذة القرار السيما بالنسبة للشركات الكربى متعددة اجلنسيات، أو لصعوبة إثبات أو 
 .حتديد مسؤوليتها واليت تتشابك مع مسؤولية املسري أو املستخدمني
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وميكن أن نعرف الشخص املعنوي بأنه مزيج من أشخاص طبيعيني جيتمعون فيما بينهم 
عينة يعرتف هبا القانون حبيث ينجم عن احتادهم شخص جديد مستقل ألجل حتقيق غاية قانونية م

فهو جمموعة من األشخاص أو جمموعة من األموال (1)عن إرادهتم يقر له القانون حقوقا والتزامات،
ترمي إىل حتقيق غرض معني، يعرتف هلا القانون بالشخصية القانونية ويكون هلا كياهنا املستقل عن 

وعن شخصية من قام بتخصيص األموال ومن مث يكون هلا قدرة على تقبل شخصية املكونني هلا 
احلقوق واليت  تقابلها قدرة على حتمل املسؤولية اجلزائية اليت ميكن أن تنجم عن انتهاك القانون 

 . وتلويث اهلواء

 :   إقرار أم رفض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا: الفرع األول

و تأخر إن صح القول يف االعرتاف بقدرة األشخاص املعنوية لطاملا رفض القانون اجلزائي أ
على ارتكاب اجلرائم، ولعل ذلك يرجع إىل ارتباطه مبفاهيم تقليدية للمجرم والذي ال ميكن أن يكون 
إال شخصا طبيعيا وارتباط هذه املفاهيم باإلرث العقائدي والشعيب لألمم واليت ال تعرتف مبعاقبة 

  .ماديا شخص أو كيان غري ملموس

فعلى الرغم من أن الكثري من اجلرائم ترتكبها األشخاص املعنوية إال أن مسألة اإلقرار 
دول هناك  مبسؤولية هذا األخري مل ترق بعد للعاملية، فكثري من الدول ال تعرتف هبا مع العلم أن

تعرتف باملسؤولية املدنية هلذه األشخاص، أما يف أوربا فكانت اجنلرتا الدولة األوىل اليت أقرت هبذا 
النوع من املسؤولية، أما حاليا فأصبح اجلدل القدمي القائم حول الطبيعة القانونية لألشخاص املعنوية 

شخص معنوي من املاضي، الشهرية بأنه مل يتناول غذاءه أبدا مع  JEZEالسيما عبارة الفقيه 
الدول تقر مبسؤولية األشخاص املعنوية اجلزائية سواء بصفة مباشرة أو غري كثري من وأصبحت  

 (2).مباشرة

                                                           

  ،5922املعارف باإلسكندرية، مصر، طبعة  ةوجنائيا،  منشأحيي أمحد موايف، الشخص املعنوي ومسؤولياته قانونا، مدنيا وإداريا  - 1
 .51فحةص

2 - Joseph KAMGA,  L'ordre public pénal et les pouvoirs privés économiques, Université de Nice 

Sophia Antipolis, France, Page 20. 
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    :موقف الفقه من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا: أوال

لكن التطور الذي عرفته البشرية من خالل ظهور مفهوم الدولة كشخص معنوي ودخوهلا 
ظهور الشركات واملؤسسات دفعت إىل تبين القانون ملفهوم الشخصية املعنوية ككيان عصر الصناعة و 

مستقل عن شخصية مكونيه، وبالتايل حتميل هذا الكيان تبعات النشاطات والتصرفات اليت تربم 
 بامسه، إال أن القانون اجلزائي مل جياري جل القوانني األخرى السيما القانون املدين والتجاري واإلداري
يف االعرتاف بإمكانية مساءلة األشخاص املعنوية وتأخر يف اإلقرار هبا، بل ظلت هذه الفكرة تعرف 

 :جدال فقهيا بني رفضها أو اإلقرار هبا

فحسب الرأي الرافض فإن الشخص املعنوي حمض افرتاض قانوين وليس له وجود مادي،  -
فحسب، فهو صاحب احلق  وأن الشخصية القانونية تنحصر فقط يف نطاق الشخص الطبيعي

والقدرة يف اإلرادة والعمل، أما الشخص املعنوي فليس إال حتايل من قبل القانون على الواقع، وعليه 
ال يستطيع إتيان سلوك جمرم مما يستحيل نسبة اجلرمية إليه، وأن ذلك من قبيل االفرتاض والقانون 

  .اجلزائي ال يقر إال بالواقع

 ركد أن االعرتاف بقدرة األشخاص املعنوية على اإلضرار بالبيئة، وتقريأما الرأي املقر هبا يؤ _
مسؤولية جزائية هلا هبذا الشأن هدفها األساسي هو تفعيل احلماية اجلنائية للبيئة عموما إىل جانب 

يف هذا الصدد مت إحصاء حوايل تسعمائة مادة يف قوانني الشركات الفرنسية (1)ختفيف تبعات املسري،
أعباء تنفيذها على املسري، هذا باإلضافة إىل تعقد مفاهيم هذه النصوص القانونية اليت  اليت تقع

 (2).يستوجب عليهم االلتزام هبا

ويف (3)أمر مسلم به حاليا، وكما أن اإلقرار مبسؤولية الشخص املعنوي مدنيا من جهة، وه
ما، فإما أن نقبل مبسؤوليتيه كاملة  املقابل عدم اإلقرار مبسؤوليته يف اجلانب اجلزائي أمر متناقض نوعا

                                                           
1 - D. GUIHAL, O.P. Cité, Page 110. 

2 - Pierre BEZARD, L’objet de la pénalisation de la vie économique, article paru dans le livre « Les 

enjeux de la pénalisation  de la vie économique »,  Dalloz, France, 1997, Page 11. 
 .73و 32صفحة  ،املرجع السابق ،حيي أمحد موايف -3
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أو نرفضهما كلية، وملا كان األمر الثاين غري ممكن عمليا ألمهية هذه األشخاص داخل اجملتمع فإنه ال 
 .بد كذلك من اإلقرار مبسؤولية هذه األشخاص يف اجملال اجلزائي

املعنوي وتتبع أغلب الدول موقفا واضحا خبصوص هذه املسألة وتقر مبسؤولية الشخص 
اجلزائية عن اجلرائم اليت ترتكب بامسه وأثناء تأدية نشاطه، ومن شأن هذا اإلقرار هبذه املسؤولية 
التخفيف من تبعات املسؤولية امللقاة على عاتق املسري واليت كانت تقوم يف  غالب األحيان رغم قيامه 

 .جبميع واجباته القانونية

ة إمكانية مساءلة األشخاص املعنوية على جمموعة ولقد اعتمد الفقه يف تأسيسه ألخذه بفكر 
 :من النظريات أمهها

تنسب اجلرمية اليت ارتكبها مسري الشخص املعنوي هلذا األخري على أساس تفويضه له -
للقيام بنشاطاته بامسه ولصاحله، وبالنتيجة فإن اجلرائم اليت ترتكب تعد وكأن هذا الشخص املعنوي 

 .هو الذي ارتكبها

موقف من الفقه يعرتف مبسؤولية الشخص املعنوي عن اجلرائم املرتكبة ال على وهناك -
أن الشخص الطبيعي أو املعنوي يعدان شريكان يف أساس أساس فكرة التفويض السابقة وإمنا على 

اجلرمية املرتكبة، ويظهر هذا من خالل إقرار التشريعات اجلزائية جبواز مساءلتهما بصفة مشرتكة، 
هذه الفكرة يف تأصيل املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ألن املشرع أجاز إمكانية ويصعب قبول 

مساءلة فردية له أو للشخص الطبيعي من جهة، كما أنه ال ميكن تصور فكرة الشريك يف اجلرائم غري 
 .العمدية املرتكبة

وتوجه جانب من الفقه إىل جتسيد الشخص املعنوي بتشبيهه بالشخص الطبيعي إذ  -
يشكل هذا األخري عضوا من أعضائه، وعليه فالتصرفات اجلاحنة اليت يرتكبها تنسب له ال إىل 

 .أعضائه
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لكن ورغم هذه النظريات فإن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي تعد وسيلة وضرورة 
تتطلبها مقتضيات التطور الذي عرفته البشرية، وال تعين أبدا التخلي عن جواز مساءلة األشخاص 

 .لطبيعيني الذين ينشطون داخل هذا الكيانا

ونتيجة اعرتافنا بوجود إرادة متميزة للشخص املعنوي يعرب عنها عن طريق ممثليه وأجهزته،  
فمن املنطقي االعرتاف له كذلك بقدرة متساوية مع تلك اليت تكون لألشخاص الطبيعية يف ارتكاب 

م على ذلك، فاألفراد الذين يعملون داخل اجلنوح واليت قد تتجاوز يف كثري من األحيان قدرهت
ملصلحتهم ومن مث فمن العدل أن ننسب  سالشخص املعنوي إمنا يعملون ملصلحة هذا األخري ولي

 .  تصرفاهتم هلذا الشخص الذين ينشطون فيه

 :   توجه التشريعات الجنائية لقبول مساءلة الشخص المعنوي جزائيا: ثانيا

باملسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية، فمىت قامت هذه األخرية تأخذ جل التشريعات حاليا 
بتلويث اهلواء أمكن متابعتها عن نشاطها اجلانح هذا، ولقد ظل موقف املشرع اجلزائري مرتددا من 

 .األخذ هبا إىل عهد قريب

    :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع المقـارن: أ

باالهتمام بقدرة جتمعات األشخاص على اإلضرار وانتهوا  يعد الرومان أول من بدؤوا
باالعرتاف بأن األشخاص املعنوية ليسوا فقط جتمعا مستقال وإمنا هلا القدرة على القيام 

أما يف الشريعة اإلسالمية فإن بيت املال أو اخلزينة حاليا إضافة للوقف مت االعرتاف (1)بالنشاطات،
 .لة منذ عدة قرونهلما بالشخصية املعنوية املستق

جبواز مساءلة األشخاص املعنوية جزائيا عن  4551 وأخذ املشرع الفرنسي بعد تعديل
مئة وواحد وعشرين الفقرة الثانية يف املادة  اجلرائم اليت ترتكب أثناء ومبناسبة قيامها بنشاطاهتا املختلفة

، ومل يقتصر جترميه على األشخاص املعنوية القانونية بل جعلها األصلو من قانون العقوبات اجلديد 
                                                           
1 - Marcel LIZEE, De la capacité organisme et des responsabilités délictuelle et pénale des personnes 

morales, Revue de droit de Mc Gill. Volume 41année 1995, Canada, , Page135. 



183 

 

امتد ليشمل الشركات الفعلية، هذه األخرية تشكل مفهوما ابتكره القضاء هناك وخيص تلك 
الشركات اليت مل تستكمل إجراءاهتا القانونية أو وجد أثناء مرحلة تكوينها عيب وتعاملت مع الغري 

ي مكتمل الوجود القانوين، هذا التوجه أخذ به التشريع حسن النية على أساس أهنا شخص معنو 
 .اهلولندي بإقراره جواز متابعة الشخص املعنوي عن النشاطات اليت يرتكبها كما الشخص الطبيعي

أما يف الواليات املتحدة فإنه مت االعرتاف هبذه املسؤولية قبل العديد من التشريعات، فنتيجة  
التشريعات حسب كل والية فإن القضاء أدى دورا كبريا هناك يف كوهنا دولة فدرالية تتعدد فيها 

مسألة اإلقرار هبذه املسؤولية حيث تصبح السوابق القضائية هناك يف منزلة النصوص التشريعية يستلزم 
 .األخذ هبا

أما التشريع اإلجنليزي فلقد أقر هبذه املسؤولية منذ هناية القرن التاسع عشر وميز بني كون 
كبا من طرف مسريي الشخص املعنوي فهنا تتحمل الشركة مسؤولية جزائية عن تلك اخلطأ مرت

األفعال مىت أخلت بالقانون، أما األخطاء الناةمة عن املوظفني فيتحملها هؤالء، ولعل هذا التمييز 
يرجع إىل تركيبة اجملتمع اإلجنليزي الذي يضم فئة النبالء وهم يف الغالب يشكلون أصحاب املصانع 

 .ة العموم اليت تتكون منها فئة املستخدمنيوفئ

أما التشريعات العربية فإننا جند املشرع اللييب قد أقر يف قانونه للتنظيم الصناعي على معاقبة 
الشخص املعنوي يف حال قيامه بتلويث اهلواء بالغرامة وسحب الرخصة واملصادرة، أما التشريع 

ولية يف قانونه للعقوبات إال أنه أقر هبا يف نصوص قانونية املصري فرغم عدم اعرتافه رمسيا هبذه املسؤ 
 .  متفرقة، كالقانون املنظم للتعامل يف األنشطة السياحية

كما أخذ املشرع اللبناين هبذه املسؤولية كمبدأ عام يف قانون العقوبات، وحدد اجلزاءات اليت 
املشرع السوري نفس التوجه إذ أقر  ميكن تطبيقها عليها وهي الغرامة واملصادرة ونشر احلكم، وساير

باملسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية مىت ارتكبت بامسها أو بوسائلها، وتبىن املشرع العراقي هذا 
 . التوجه حينما أقر جبواز مساءلتها جزائيا باستثناء مصاحل احلكومة والدوائر الرمسية
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 :جزائريالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع ال: ب

ظل الباحثون يف جمال القانون غري واثقني من مدى قبول أو رفض املشرع اجلزائري 
للمسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية أو على األقل مل ميكنهم اجلزم بالنفي أو اإلثبات حول هذا 

 .3881املوقف، وبقي الوضع على حاله إىل أن مت تعديل قانون العقوبات اجلزائري يف سنة 

 :موقف المشرع الجزائري قبل تعديل سنة ألفين وأربعة -1

ظل املشرع اجلزائري مرتددا رغم حسم املشرع الفرنسي موقفه من املسؤولية اجلزائية 
لألشخاص املعنوية، والذي يعد أقرب التشريعات للتشريع اجلزائري، ولعل السبب يف تأخره يرجع إىل 
وجود أشخاص معنوية يف اجلزائر تعود ملكيتها للدولة، فلم يكن باإلمكان تصور قيام متابعات 

 . يةجزائ

فإننا جنده  3881لكن من خالل قراءة نصوص قانون العقوبات اجلزائري قبل تعديل سنة  
ينص يف كثري من األحيان على جمموعة عقوبات ال ميكن تطبيقها إال على األشخاص املعنوية كعقوبة 

ء حل الشخص املعنوي أو غلق املؤسسة وهذا على الرغم من غياب نص يسمح مبتابعتها جزائيا، فجا
أي أهنا  ،من قانون العقوبات على حل الشخص املعنوي كعقوبة تكميليةنص املادة السابعة عشر 

، أي إن صح القول متابعة شخص طبيعي ومعاقبة تكون تبعا لعقوبة أصلية ملسري أو مالك املؤسسة
 (1) .شخص معنوي أمر قد يبدو متناقضا

أحكامه نصوصا تقر هبذه هذا يف ما خيص قانون العقوبات الذي مل تكن تتضمن 
املسؤولية، لكن بالتمعن يف نصوص قانونية جترم االعتداءات على البيئة جنده قد أدرج هذه املسؤولية 

على معاقبة كل تها بتسيري النفايات ومراقبملتعلق ا قانونالمن السادسة واخلمسني املادة  تفنص
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ات التوجه لدى املشرع املصري الذي ، وهو ذبرمي أو إمهال النفاياتيقوم شخص طبيعي أو معنوي 
 (1).قبل جبواز مساءلة األشخاص املعنوية جنائيا عن األضرار البيئية وذلك على سبيل االستثناء

وشكل قبول املشرع اجلزائري إلمكانية مساءلة األشخاص املعنوية عن نشاطها الضار بالبيئة 
 .هلذه املسؤولية حىت وإن مل يصرح بهيف هذه النصوص القانونية املختلفة مقدمة لقبوله الحقا 

قبول المشرع الجزائري لمساءلة األشخاص المعنوية جزائيا بعد تعديل سنة ألفين   -2
 :وأربعة

القانون املعدل لقانون العقوبات والذي حسم يف النهاية موقف املشرع اجلزائري من  جاء
هذه املسألة باعرتافه بصفة هنائية جبواز مساءلة األشخاص املعنوية عن اجلرائم اليت ارتكبت بامسها أو 

 .ألجلها

دولة فنصت املادة واحد ومخسون مكرر من قانون العقوبات اجلزائري على أنه باستثناء ال
واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا 
عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك، 

عي كفاعل أصلي أو وإن هذه املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال متنع من مساءلة الشخص الطبي
 .شريك يف نفس األفعال

ومن خالل قراءة نص املادة السابقة نرى أن املشرع اشرتط إلقرار مسؤولية الشخص املعنوي 
من أن يتضمن النص اجملرم على جواز مساءلته عن األفعال اليت حظرها هذا النص، ما يعين أن غياب 

عي فقط، هذا األمر كان ليقبل لو أن املشرع قام النص اجلزائي يقتضي االكتفاء مبتابعة الشخص الطبي
بتعديل النصوص السابقة اليت جترم االعتداء على البيئة واهلواء لكي تتماشى وهذه األحكام اجلديدة، 
فمن غري املقبول أن ال نقرر مسؤولية لألشخاص املعنوية عن جرائم تلويث خطرية فقط ألن النصوص 
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، وألن ذات التعديل 3881على تعديل قانون العقوبات لسنة  اليت جرمتها وجدت يف فرتة سابقة
 .اشرتط ملتابعة هذه األشخاص جزائيا أن يتضمن النص اجلزائي على ذلك

كما أن نص املادة أكد على ضرورة أن ترتكب اجلرمية من ممثلي الشخص املعنوي الشرعيني 
املسري الفعلي ولو كان هذا األخري  وهبذا أخرج من دائرة هذه املسؤولية تلك األفعال اليت يرتكبها

 . حسن النية

    :شروط ومجال مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن جرائم تلويث الهواء: الفرع الثاني

ال ميكن مساءلة األشخاص املعنوية جزائيا إال إذا توافرت جمموعة شروط، كما ال تقوم هذه 
عنوي، ما جيعل من مساءلة األشخاص املعنوية املسؤولية عن ةميع األفعال اليت يرتكبها الشخص امل

تعرف جمموعة من الضوابط واألحكام اليت تقيدها، ويرجع ذلك أن هذه املسؤولية كانت لوقت قريب 
 .غري معرتف هبا

هذه احلدود يف مساءلة األشخاص املعنوية جزائيا عن جنوح تلويث اهلواء تفرض توافر 
تكب لقيام هذه املسؤولية، كما أهنا تستلزم حتديد اجلرائم جمموعة شروط يف السلوك اإلجرامي املر 

 .واألفعال املمكن قيام مسؤولية جزائية بشأهنا

كما أن تنوع األشخاص املعنوية بني أشخاص ختضع للقانون العام وأخرى ختضع للقانون 
نوح اخلاص فإنه ال بد من حصر فئة األشخاص املعنوية اليت من املمكن مساءلتها جزائيا عن ج

 .تلويث اهلواء

    :شروط مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن تلويث الهواء: أوال

استلزم القانون اجلزائي جمموعة شروط لقيام مسؤولية الشخص املعنوي اجلزائية عن نشاطه 
الضار باهلواء وهي تتعلق سواء بالشخص ذاته أو مبوضوع نشاطه اجلانح، فيجب أن تتوافر يف 

 :شرطني هامني يتمثالن يفارتكاب اجلرمية 
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ارتكاب الفعل اإلجرامي من قبل أجهزة الشخص املعنوي أو من األشخاص الذين هلم  -
 .احلق يف التصرف بامسه مبعىن أن ترتكب من قبل الشخص املعنوي

ارتكاهبا لفائدة أو لصاحل هذا الشخص املعنوي أي أهنا قد ارتكبت ملصلحته ولتحقيق -
 .مت استحداثه األغراض اليت من أجلها

 :ارتكاب جريمة تلويث الهواء من قبل الشخص المعنوي:أ

يشرتط لقيام املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن تلويثه للهواء من أن تكون أجهزته هي 
اليت ارتكبت السلوك اإلجرامي، وميكن حتديد أجهزة أي شخص معنوي من خالل قانونه األساسي 

 .األشخاص املعنوية من أن تضع هذا القانون ألجل اعتمادها إذ يلزم القانون على أي من

كما أن اجلرمية تعد مرتكبة من طرف الشخص املعنوي مىت ارتكبها املسري أو املفوض أو 
حىت املصفي أثناء مرحلة حل الشخص مىت كان ميتلك قدرة التسيري والرقابة داخله، أي أنه قد يكون 

 (1) .القرار أي مستخدم له صالحيات وسلطة اختاذ

ويثور تساؤل هنا حول مدى إمكانية إقرار مسؤولية الشخص املعنوي اجلزائية يف حالة ما إذا 
 جتاوز مسريه حدود صالحياته وكذلك يف حالة املسري الفعلي؟

فمىت جتاوز مسري الشخص املعنوي حدود صالحياته فإن جانبا من الفقه يرى أن هذه 
، ومن مث ال يسأل جزائيا عنها، Achile MESTREمنهم الفقيه التصرفات ال ميكن إسنادها له، و 

ألنه ال بد من أن تكون التصرفات صادرة يف حدود صالحيات وسلطات الشخص الذي يعرب عن 
 .إرادة الشخص املعنوي، هذا التوجه هو السائد يف اجنلرتا

التصرفات اليت لكن باملقابل يرى توجه ثاين أن عدم مساءلة الشخص املعنوي عن هذه 
 .صدرت خارج اختصاصات مسريه قد تؤدي إىل إنشاء مناطق لالمسؤولية اجلزائية غري املربرة

                                                           
1 - Marcel LIZEE, O.P. Cité, Page 165. 
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وال يشرتط القانون الفرنسي أن تكون الصالحيات وسلطات التسيري والرقابة قانونية، إذ 
يتم ميكن تصور قيام مسؤولية الشخص املعنوي اجلزائية حىت عن أعمال مسريه الفعلي لكي ال 

حبيث تسمح هلذه املؤسسات من (1)التشجيع على إنشاء مؤسسات يكون ملمثليها اسم مستعار،
التهرب من املتابعة اجلزائية، لكن مساءلة الشخص املعنوي عن سلوك مسريه الفعلي من شأهنا 
اإلضرار به، كونه قد يكون هو كذلك ضحية لتصرفات هذا املسري، لذا يشرتط هنا املشرع الفرنسي 

ن تكون األفعال اليت ارتكبت ملصلحة الشخص املعنوي ولفائدته، وأن تكون داخلة ضمن أ
 .النشاطات اليت أسس من أجلها

أما يف اجلزائر فقانون العقوبات أكد على ضرورة أن يكون املمثل للشخص املعنوي شرعيا، 
لفعلي، ونكتفي هنا بإقرار وهبذا ال جمال لقيام هذه املسؤولية يف اجلزائر عن أفعال ارتكبها املسري ا

 . مسؤولية فردية هلذا األخري عن نشاطه

 :استفـادة الشخص المعنوي من ارتكاب جريمة تلويث الهواء: ب

على الرغم من أن تلويث اهلواء قد نتج من تصرفات صادرة عن أجهزة الشخص املعنوي أو 
األفعال والنشاطات قد متت  ممثليه إال أن هذا الشرط ال يكفي لوحده بل ال بد من أن تكون تلك

ملصلحته ولفائدته، وهذا شرط مهم خصوصا للتمييز بني مسؤولية املسري الفردية عن نشاطاته 
 .ومسؤولية الشخص املعنوي الذي يسريه

هذا الشرط يعد معيارا موضوعيا للتفرقة بني املسؤولية اجلزائية لكل من املسري والشخص 
هنا حول تلك األفعال اجلاحنة اليت ترتكب باسم الشخص املعنوي  املعنوي، ورغم أنه قد يثور إشكال

واليت ال توجد فيها أية فائدة أو مصلحة سواء للشخص املعنوي أو الشخص الطبيعي الذي ارتكبها، 
فهنا تقوم مسؤولية املسري أو املفوض ولو عن جرمية غري عمدية، إذ كان مفروضا عليه أن يتحلى 

 .مه بسلطات التسيري والرقابة وال تقوم بالتايل مسؤولية الشخص املعنويبواجب اليقظة أثناء قيا

                                                           
1 - Mathieu  LE TACON, O.P. Cité, Page  41. 
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ويعد شرط ارتكاب جنوح تلويث اهلواء لفائدة أو مصلحة الشخص املعنوي مفهوما واسعا 
غري حمدد، ما يطرح تساؤالت عدة حول كيفية إمكاننا القول بأن النشاط اإلجرامي املرتكب مت 

لتصرفات اليت ارتكبت ملصلحته ومت حدوث جتاوزات فيها من قبل لفائدته؟ وهل ننسب له تلك ا
 املسري؟ 

ميكننا القول بأن النشاط اجلانح ارتكب لفائدة الشخص املعنوي مىت ارتكبه شخص طبيعي 
ينشط بداخله وذلك أثناء القيام بنشاطات الغرض منها ضمان تنظيم وتسيري وحتقيق أهداف 

حلكم تلك األفعال املرتكبة واليت يكون الغرض منها حتقيق مآرب فتخرج إذن من هذا ا(1) املؤسسة،
 .شخصية حمضة

أما يف ما خيص جرائم تلويث اهلواء اليت ارتكبت باسم الشخص املعنوي وملصلحته لكن 
تبني فيها أن املكلف بالتسيري أو الرقابة قد جتاوز صالحياته أو قد قام هبا ألجل مصاحل شخصية  
كذلك فهنا قد تقوم مسؤولية جنائية مشرتكة بني الشخص املسري والشخص املعنوي إال إذا تبني أن 

غاية من ارتكاب اجلرمية هو حتقيق أغراض خاصة للمسري فتقوم حينها مسؤولية جزائية للشخص ال
 . الطبيعي بصورة منفردة

 :    مجال المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث الهواء: ثانيا

رتكاهبا، نقصد باجملال الذي تقوم فيه مسؤولية األشخاص املعنوية تلك اجلرائم اليت ميكنها ا
أي قبل سنة من  3882واملالحظ أن صدور قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يف سنة 

إقرار املشرع اجلزائري هلذه املسؤولية اجلزائية قد أثر على ذكر جرائم تلويث اهلواء اليت تقوم فيها 
 .التشريعات البيئيةمن  ولية هذه األشخاص، واألمر نفسه لكثريمسؤ 

                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité Page  41. 
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التأثري يظهر من خالل أن أغلب النصوص ركزت يف جترميها على األشخاص الطبيعيني  هذا
وتناست ذكر اجلرائم اليت ميكن أن يتسبب فيها الشخص املعنوي نظرا لسهولة متابعة الشخص 

 .الطبيعي يف هذا النوع من اإلجرام املعقد والذي يصعب فيه إثبات اجلرمية واجملرم معا

عن إمكانية متابعة الشخص املعنوي جزائيا إال إذا أدى نشاطه اجلانح فال ميكننا احلديث 
إىل تلويث اهلواء أو كان ممكنا أن يعرضه لذلك، وتشكل جرائم تلويث اهلواء الناجتة عن نشاطات 

 .اختالل التوازن الطبيعي هلذا املكونمسببات املؤسسات الصناعية ومقالع احلجارة وغريها أحد أهم 

ائما سواء داخل املؤسسة بتغري اخلصائص القانونية للهواء يف بيئة العمل، أو ويعد التلوث ق
قد يظهر هذا التلوث خارج املؤسسة ويؤثر سواء على املناطق القريبة من املنشأة أو حىت اليت قد تبدو 
بعيدة، كما جيب أن ينتج هذا التلوث نتيجة إخالل بااللتزامات والقيود اليت تفرضها النصوص 

 .يميةالتنظ

وال يشرتط القانون حدوث تلوث من املنشأة، بل يكفي أن يكون عدم التقيد باألحكام 
والقواعد اليت وضعها املشرع ألجل إنشاء أو سري الشخص املعنوي ألجل القول بأن هناك تعريض 

 .للغري للخطر عن طريق املساس بسالمة اهلواء من التلوث ومن مث إمكانية املساءلة اجلزائية له

املالحظ هنا يف ما خيص جرائم تلويث اهلواء اليت ميكن مساءلة األشخاص املعنوية جزائيا و 
تتمثل يف الغالب يف جرائم تلويث احمليط وترك النفايات ورميها بشكل أهنا عنها يف التشريع الفرنسي، 

 (1) .خمالف للتنظيم وكأنه قد مت حصرها يف هذه األفعال وأمهلت باقي اجلرائم األخرى

 :  األشخاص المعنوية الممكن مساءلتها جزائيا عن جريمة تلويث الهواء: لفرع الثالثا

ليست كل األشخاص املعنوية تنتمي لنفس النوع وختضع لذات األحكام، فهناك أشخاص 
معنوية ختضع للقانون العام كالدولة والبلدية والوالية، وأشخاص ختضع للقانون اخلاص كما الشركات 

                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité Page 112. 
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االقتصادية واليت تكون غالبا مصدر تلوث اهلواء، وعليه فإنه ال ميكن مساءلة كل واملؤسسات 
 .األشخاص املعنوية جزائيا وهذا ما سنوضحه يف الفروع التالية

 :مساءلة األشخاص المعنوية الخاضعة للقـانون الخاص جزائيا عن تلويث الهواء: أوال

اخلاضع للقانون اخلاص بأنه جتمع يعرتف له القانون  ميكن تعريف الشخص املعنوي
 :بالشخصية املعنوية ويتميز مبا يلي

 .ال ميتلك هذا التجمع القانوين مظاهر السيادة وامتيازات السلطة العامة -

خيضع يف تنظيمه وأحكامه إىل القانون اخلاص وهذا حىت وإن كانت ملكيته تعود إىل  -
 .الدولة

لربح ومن مث ميكن أن يتعرض إىل اإلفالس يف حال توقفه عن دفع يهدف إىل حتقيق ا -
ديونه، ونتيجة ذلك فإن ةميع التنظيمات اليت ال هتدف إىل الربح من ةمعيات ومنظمات وأحزاب 

 .ونقابات خترج من نطاق هذه الفئة

ميكن أن تكون ملكية هذه األشخاص خاصة كالشركات التجارية أو قد تكون مملوكة  -
 .كاملؤسسات االقتصادية العموميةللدولة  

وعليه فاألشخاص املعنوية العمومية اخلاضعة للقانون اخلاص ميكن مساءلتها جزائيا عن 
األفعال اليت ترتكب أثناء ومبناسبة القيام بنشاطاهتا باإلضافة لباقي األشخاص املعنوية اخلاضعة 

السيما الشركات متعددة اجلنسيات مما  للقانون اخلاص واليت تعد أبرز مرتكيب جرائم تلويث اهلواء،
يستوجب أقلمة النصوص اجلزائية حلماية البيئة مع هذا النوع من اجلاحنني الذي نراه أكثر خطورة على 

 .سالمة اهلواء
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مساءلة األشخاص المعنوية الخاضعة للقـانون العام من المتابعة الجزائية وموقف  : ثانيا
 :المشرع الجزائري منها

ألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص فإن األشخاص املعنوية اخلاضعة على خالف ا
 .للقانون العام واليت هي الدولة والوالية والبلدية، متتلك جمموعة من االمتيازات كامتياز السلطة العامة

وعليه فال ميكن كقاعدة عامة مساءلة هذه األشخاص جزائيا على الصعيدين الداخلي 
تتمتع بالسيادة وهي اليت يناط هلا مهمة تطبيق القانون اجلزائي، إذ متتلك وحدها والدويل، فالدول 

 .حق العقاب على إقليمها

لكن مىت قامت بعض هذه األشخاص املعنوية بنفس النشاطات االقتصادية كالشركات 
 واملؤسسات فهل ميكن تصور مساءلتها هنا جزائيا؟

خل أحيانا يف احلياة االقتصادية وتباشر أعماال األمر هنا يتعلق خصوصا بالبلدية واليت تتد
 إىل(1)هتدف للربح ما قد يتسبب يف تلويث اهلواء، فإزالة النفايات تعد من املهام الرئيسية للبلدية،

، هذه النشاطات املادية احملضة من شأهنا أن والنظافة جانب تكفلها بالنقل البلدي واإلطعام املدرسي
 تلوث اهلواء، فهل ميكن تصور مسؤولية جزائية هلا نتيجة ذلك؟ 

 :جواز مساءلة بعض األشخاص المعنوية الخاضعة للقـانون العام في فرنسا: أ

قبل املشرع الفرنسي بفكرة إمكانية مساءلة األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام  
جزائيا عن نشاطاهتا الضارة وبطبيعة احلال تلويث اهلواء، إال أن هذه القاعدة ال تنطبق على  كالبلدية 

كل األشخاص املعنوية هناك، فلقد استثىن املشرع الفرنسي صراحة الدولة من إمكانية متابعتها 
ببت يف جزائيا، هذا األمر قد يطرح إشكاال هناك يف حال ما إذا قامت الدولة بنشاطات كاألفراد وتس

                                                           
1  - Mohamed KAHLOULA, la relative autonomie des APC en matière de protection de 

l’environnement, Revue IDARA, Ecole nationale de l’administration, volume 05, N°01/1995, Algérie, 

Page 18.   
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أفعال ضارة كتلويث اهلواء مثال، ولعدم حدوث هذا تعمل الدولة هناك على منح ةميع هذه األنواع 
   (1).من النشاطات للقطاع اخلاص أو ملؤسسات عمومية اقتصادية

ففي فرنسا فإن نص املادة مائة وواحد وعشرون من قانون العقوبات اجلديد عندما أقر جبواز 
وية مل يستثن إال الدولة وعليه فإن ةميع املؤسسات العمومية اإلدارية مساءلة األشخاص املعن

واجلماعات احمللية كالبلدية واملقاطعات والتجمعات احلضرية والتجمعات البلدية هناك ميكن مساءلتها 
 (2).جزائيا كاألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص

وية العامة اليت ميكن مساءلتها عن وتعد مساءلة البلدية جزائيا أبرز األشخاص املعن 
نشاطاهتا السيما يف اجملال البيئي أين تقوم بعدة مهام خوهلا هلا القانون، لذا ال بد ألجل مساءلتها 

 : جزائيا من توافر عدة شروط تتمثل يف

استيفاء نفس الشروط العامة ملساءلة األشخاص املعنوية جزائيا، أي أن يكون الفعل -
 (3).ملصلحة البلدية ولفائدهتا، وهذا من طرف أجهزهتا أو ممثليها اجلانح قد ارتكب

أقلمة اجلزاءات مع طبيعة هذا الشخص املعنوي، فالغرامة هنا ميكنها أن تكون أهم  -
العقوبات، مع ضرورة استبعاد باقي العقوبات األخرى كحل البلدية أو غلقها كما هو الشأن بالنسبة 

 .ات االقتصاديةللعقوبات املطبقة على املؤسس

إدراج مسؤولية مشرتكة فيما خيص رئيس البلدية أو نائبه بوصفه املمثل القانوين هلا  -
 (4).والبلدية، وذلك لتجنب ترك جماالت واسعة لالمسؤولية اجلنائية غري املربرة

                                                           

1 - Pierre DEVOLVE, Répression, Droit pénal et droit administratif, article paru dans le livre 

« Les enjeux de la pénalisation de la vie économique »,  Dalloz, France, 1997, Page 40. 
2 - Pierre DEVOLVE, O.P. Cité, Page 41. 
3 - Agnès BERTRAND, la responsabilité pénale du maire et de la commune, Jiri pole de lorraine, 

France, 2004, P age12. 

4 - R. MERLE et I. VITU, Cité par : Agnès  BERTRAND, O.P. Cité, Page 13. 
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موقف المشرع الجزائري من المساءلة الجزائية لألشخاص المعنوية الخاضعة للقـانون  : ب
 :العام

على خالف املشرع الفرنسي فإن املشرع اجلزائري مل يأخذ بفكرة مساءلة األشخاص املعنوية 
اخلاضعة للقانون العام جزائيا كالبلدية مثال، فاملشرع اجلزائري وبعد تعديل قانون العقوبات لسنة 

 .منع أن تكون البلدية أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام حمل مساءلة جزائية 3881

ن مث مىت وقع تلويث للهواء نتيجة خطأ البلدية فال حيق سوى اللجوء إىل القضاء وم 
اإلداري أو املدين حسب الظروف ألجل املطالبة بالتعويضات أو منعها من تنفيذ قرارات من شأهنا 

 .اإلضرار حبماية اهلواء

 :جواز الجمع بين مسؤوليتي الشخصين المعنوي والطبيعي جزائيا  : الفرع الرابع

قد تؤدي مساءلة األشخاص املعنوية أو األشخاص الطبيعية عن جنوحهم بتلويث اهلواء 
 :بصورة منفردة إىل تناقض يتمثل خصوصا يف ما يلي

مساءلة األشخاص املعنوية جزائيا دون األشخاص الطبيعيني من شأنه أن يؤدي إىل  -
 .إفالت املسري أو املفوض من العقاب واملتابعة اجلزائية

جانب ثان فإن االكتفاء مبساءلة األشخاص الطبيعيني عن ةميع جرائم تلويث اهلواء  ومن -
غري عادل، إذ يف كثري من األحيان يبذل هؤالء قصارى جهدهم ملنع حدوث تلوث إال أن هذا 
األخري حيدث رغم ذلك، هذا األمر يساهم يف تشديد العقوبة عليهم مما قد يساهم يف تعطيل 

 . عدةمشاريع استثمارية 

إال أنه ميكن هلذا اإلشكال أن جيد حال عندما نعلم أن مسؤولية الشخص املعنوي ال  
تقصي مسؤولية األشخاص الطبيعية والعكس صحيح، حبيث ميكننا أن نقرر مسؤولية مشرتكة لكل 
منهما تسمح مبتابعتهما جزائيا، فيبقى كل فرد مسؤوال شخصيا عن خطئه اجلزائي وإن أتى هذا اخلطأ 
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اسم اهليأة املعنوية أو بإحدى وسائلها، فمسؤولية الشخص املعنوي ال حتجب مطلقا مسؤولية ب
 (1).الشخص الطبيعي حىت وإن قام بأفعاله بامسها أو بإحدى وسائلها

 :وإمكانية اجلمع بني املسؤوليتني اجلزائيتني للشخص الطبيعي واملعنوي له ما يربره

خصوصا إذا أثبت (2) إىل التخفيف من مسؤولية املسري،يؤدي إقرار اجلمع بني املسؤوليتني_ 
 .قيامه بواجب الرقابة الذي يفرضه عليه القانون

تساهم فكرة اجلمع بني املسؤوليتني من منع املسريين من القيام بنشاطات ملوثة للهواء مث -
ي إىل إفالهتم من العقاب بوضع اخلطأ على عاتق الشخص املعنوي، هذا األمر من شأنه أن يؤد

 .محاية فعالة للهواء

 :  الجانح الطبيعي المسؤول عن جريمة تلويث الهواء: المطلب الثاني  

يأيت جنوح تلويث اهلواء الذي يرتكبه الشخص الطبيعي يف املرتبة الثانية من حيث اخلطورة 
مباشرة وهي تشبه هنا يتنوع بني أفعال انفرادية يرتكبها بنفسه بصفة مباشرة أو غري  على البيئة، وهو

أي جنوح عادي وختضع لنفس القواعد اليت حتكم هذا األخري، ونشاطات تلويث للهواء هتدف إىل 
اإلخالل بأمن الدولة واستقرار اجملتمع وليس جمرد إحداث تلويث للهواء، هذا النوع األخري من 

 .األعمال اإلرهابيةاإلجرام يهدف إىل زرع الرعب والشعور بالالأمن داخل اجملتمع واليت توصف ب

وعليه فإن جانح تلويث اهلواء ميكن أن يكون شخصا طبيعيا عاديا من أفراد اجملتمع أو قد 
يكون مضطلعا مبهام تسيري داخل الشخص املعنوي، كأن يكون مسريا ملؤسسة أو يكون منتخبا حمليا 

أن هذا اجلانح  اينتج عن سوء تسريه تلويث للهواء ناجم عن الشخص املعنوي الذي يسريه، كم
الطبيعي مىت تنازعته قوى التخريب والتدمري وسيطرت عليه فإنه يستهدف اهلواء بأفعال إرهابية ألجل 

 . زعزعة استقرار دولة ما
                                                           

 .032، صفحة 5927مصطفى العوجي، املسؤولية اجلنائية يف املؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، طبعة  - 1
2 - Mathieu  LE  TACON, O.P. Cité Page  41. 
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ويقوم املشرع بتحديد األشخاص املمكن مساءلتهم جزائيا يف النص اجملرم لالعتداء على 
ن ملسري منشأة صناعية أو إدارية يف بعض اهلواء وذلك سواء بتحديدهم بصفاهتم كما هو الشأ

 .التشريعات، أو يقوم بتحديدهم بأفعاهلم مىت ارتكب جنوح تلويث اهلواء من األشخاص العاديني

 :مسؤولية األفراد الجزائية عن تلويث الهواء:الفرع األول

كون أن تكون مسؤوال يف القانون اجلزائي يعين أن تكون قابال الستحقاق العقاب، فالفرد ي
فتقوم املسؤولية اجلزائية (1)مسؤوال عندما ميكن توقيع عقوبة عليه نتيجة تسببه فعليا يف جرمية معينة،

للشخص الطبيعي مىت توافرت أركان اجلرمية وانتفت موانع املسؤولية اجلزائية، وتتحقق مع ذلك أحقية 
عة عن تلك األفعال اليت تؤدي الشخص للعقاب، فال حيق متابعة اجملنون والصيب وال احليوان أو الطبي

 .لتلوث اهلواء

ويقوم املشرع بتحديد األشخاص املمكن متابعتهم جزائيا وفقا لألفعال اليت ارتكبوها، وعليه 
فمىت نسب لشخص معني سلوك إجرامي بإدخال مواد من شأهنا تلويث اهلواء أو حىت االمتناع عن 

 .ملسؤولية اجلزائية هلذا الشخص تقومالقيام بأفعال حتول دون وقوع هذا التلوث، فإن ا

فيسأل الفرد هنا عن نشاطاته الضارة باهلواء بصفة فردية، إال أنه مىت قام هبذا النشاط مع 
شركاء فإن هؤالء يسألون كما لو أهنم ارتكبوا هم فعل تلويث اهلواء بصورة أصلية وكما لو أهنم ارتكبوا 

القضاء الفرنسي، كما أن الشخص الذي يستغل شخصا أفعاهلم بصورة فردية، وهذا التوجه أخذ به 
كان فاعال أصليا هلذه  آخر غري مسؤول جزائيا ألجل تلويث اهلواء ميكن مساءلته عن أفعاله كما لو

 . اجلرمية

                                                           
1 - Maurice CUSSON, O.P. Cité, Page 120. 
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مسؤولية مسير الشخص المعنوي والمنتخب المحلي الجزائية عن جريمة تلويث  : أوال
 :   الهواء

ات والشركات واليت يتسبب فيها إمهال املسريين عن القيام غالبا ما تكون نشاطات املؤسس
بدورهم يف رقابة تابعيهم ومستخدميهم يف حدوث تلوث هوائي، كما ميكن تصور حدوث نشاط 
ملوث نتيجة عدم قيام رئيس البلدية أو من هو خمول لبعض مهامه باختاذ االحتياطات الالزمة ملنع 

ثال يف جمال النقل أو حرق النفايات حلدوث تلوث هوائي تلوث هوائي كأن تؤدي بعض نشاطاهتا م
خطري نتيجة عدم احرتام النصوص التنظيمية وإمهال يف رقابة املستخدمني، باملقابل ال تكاد تذكر 
جرائم تلويث اهلواء عندما ترتكب بصورة فردية خارج الشخص املعنوي أو البلدية باستثناء ما إذا متت 

 . ، أو يف جرائم حرائق الغاباتبغرض استهداف أمن الدولة

وإعماال ملبدأ شخصية املتابعة اجلزائية واليت متنع عقاب شخص مل يتسبب يف ارتكاب اجلرمية 
مل يكن باإلمكان أن نتصور متابعة شخص جزائيا عن أفعال مل يرتكبها، لكن خطورة جنوح تلويث 

خص عن تصرفات غريه، إهنا مسؤولية اهلواء على اإلنسان والبيئة فإنه بدأ قبول فكرة معاقبة الش
 .جزائية عن فعل الغري

وعليه تقوم مسؤولية جزائية للمسري أو من يكون يف مقامه عن نشاط تابعيه مىت أدت إىل 
 .تلوث اهلواء، بل إننا جند التشريع الفرنسي يقبل حىت مبساءلة املنتخب احمللي عن جنوح تلويث البيئة

 :معنوية عن جنوح تلويث الهواءمسؤولية مسيري األشخاص ال: أ

تعد قاعدة شخصية املتابعة اجلزائية أحد املبادئ اليت يقوم عليها القانون اجلزائي وعليه فمن 
العدالة أن ال يسأل الشخص جزائيا إال عن جرائمه اليت ارتكبها، لكن هذه القاعدة تعرف استثناءات 

فمىت ارتكبت اعتداءات على اهلواء  عندما نكون بصدد أنشطة متارس داخل مؤسسات ومنشآت،
من طرف مسري هذه املنشآت وألغراضه الشخصية قامت مسؤوليته اجلزائية بصفته فردا عاديا ال 

 .مسريا، لكن لو ارتكبت هذه األفعال من تابعيبه فهنا ميكن متابعته جزائيا عن أفعال هذا الغري
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 :أ همية مساءلة المسير جزائيا عن نشاط تابعيه    -1

يعد املسري وهو شخص ميتلك  القدرة على التسيري واختاذ القرارات داخل جهاز يهدف إىل 
مسؤوال عن النشاطات اليت تنجم عن الشخص املعنوي الذي يسريه، ويتحمل املصفي هذه (1)الربح

 :املسؤولية يف مرحلة التصفية اليت يكون فيها هذا الشخص، وتتجلى هذه األمهية يف األسباب التالية

تشكل فكرة إمكانية متابعة املسري أو املتبوع هنا نوعا من العدالة فتحميل التابع أو  -
العامل املسؤولية اجلزائية عن األفعال اليت تشكل اعتداء على اهلواء ليس من العدالة كذلك إذ أنه يف 

 .الغالب يكون منفذا لتعليمات رب عمله

ه أن يساهم يف زيادة حرصه على االلتزام إدراج مسؤولية جزائية لصاحب املنشأة من شأن -
بالتعليمات يف جمال محاية اهلواء والقيام برقابة جادة على نشاط تابعيه وضمان فعالية أكرب يف تنفيذ 

 .القوانني البيئية وهذا ال يتأتى إال من خالل التوسع يف جمال مساءلته اجلزائية

جة لكونه أكثر املستفيدين من نشاط تعد متابعة املسري جزائيا عن نشاط مستخدميه نتي -
املنشأة من الناحية املالية واملادية، وعليه باملقابل حتمل التبعات املرتتبة عن خمالفة تابعيه للنصوص 

 .القانونية املنظمة حلماية اهلواء

أمهية متابعة املسري أو املسؤول عن منشأة مبناسبة أفعال تابعيه أو مستخدميه تظهر  -
ال تقر التشريعات اجلزائية لدولة ما مبسؤولية جزائية لألشخاص املعنوية، فتطرح فكرة  خصوصا عندما

متابعة املتبوع كبديل ألجل قمع األفعال غري املشروعة الناةمة بفعل نشاطات املؤسسة، فيسأل عن 
ثلة أخطائه وكذلك عن ةميع األفعال اليت ارتكبت داخل مؤسسته أو مبناسبة قيامها بنشاطها، ومن أم

املرسوم التشريعي املتعلق بشروط ممارسة أعمال حراسة  اخلامسة عشر منما نصت عليه املادة  ذلك
لشركة املعنية عن ارتكاب ا مسري املدير أو، حيث نصت على معاقبة احلساسة ونقلها داألموال واملوا

 .من هذا املرسوم السابعةاملادة  ألحكامأية خمالفة 

                                                           
1 - Mathieu  LE TACON, O.P. Cité, Page 30. 
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ء جرائم مادية ميتاز فيها الركن املعنوي بالضعف، فتقوم املسؤولية أغلب جرائم تلويث اهلوا -
 .مبجرد ارتكاب الفعل اإلجرامي مما يستلزم تسهيل حتديد الشخص املسؤول عنها وهو هنا املسري

تعد امللوثات الناةمة عن النشاط الصناعي أهم مصادر تلويث اهلواء وأخطرها، مما جيعل  -
 .املكون احليوي هذااملنشآت ضروريا لتفعيل محاية من متابعة املسؤول عن هذه 

 : أساس المساءلة الجزائية للمسير عن نشاط تابعيه  -2

تعد متابعة شخص جزائيا عن أفعال مل يرتكبها من األمور املستحدثة يف القانون اجلزائي 
النعكاس التطور والسيما يف القانون اجلزائي البيئي، فتحميل املسري تبعات فعل مستخدميه هو نتيجة 

 .الذي عرفته البشرية على قواعد القانون اجلزائي كيف ال وهذا األخري يعد املرآة العاكسة هلذا التطور

 :وميكن تأسيس فكرة مسؤولية املسري اجلزائية عن نشاط تابعيه على جمموعة من النظريات

ه يف اختاذ افرتاض وجود إمهال منه يف أداء واجب الرقابة على مستخدميه و تراخي -
االحتياطات الالزمة ملنع حدوث االعتداء على اهلواء، فأساس مسؤولية املسري هنا هو ذلك التهاون 

 .هو واجب الرقابة واإلشراف على الغريو  يف القيام بالتزام يفرضه عليه القانون، أال

ة ذلك  قرينة وتعترب اجلرائم اليت يرتكبها التابع أثناء مباشرة نشاطه داخل املؤسسة أو مبناسب
على عدم التزام املكلف بالرقابة بواجباته القانونية، وبالنتيجة تقوم مسؤوليته اجلزائية فينال هذا املراقب 

 (1).املهمل عقابه إذ ذاك ولو كان عقابه هو بعينه عقاب هذا األخري

ا أو وبذلك فإن مسؤولية املتبوع اجلزائية ال تقوم نتيجة الشرتاك يف السلوك اإلجرامي هن
 (2).مسامهته اجلزائية فيه، وإمنا نتيجة إلمهال منه يف القيام بواجباته القانونية

                                                           

 .932صفحة السابق،  عهبنام، املرجرمسيس  - 1
2 - Raphael De Prat, La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilité pénale dans l’entreprise, 

Université de Lille2, France, Page 08. 
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فكرة املخاطر واليت مفادها أن النشاطات اليت تقوم هبا شىت املنشآت تتضمن على عدة  -
خماطر غالبا ما تكون البيئة أوىل ضحاياها، مما حيتم التوسع يف املسؤولية اجلزائية هنا لتشمل مسري 

ث يقع املنشأة وحتميله تبعات نشاطات تابعيه، وكنتيجة لذلك فإن اخلطأ اجلزائي يعد مفرتضا حبي
إثبات عكسه على املسري بأنه اختذ كافة التدابري اليت يفرضها القانون وقام بواجب الرقابة لكن التلوث 

 .  حدث رغم ذلك

وميكن أن ترتكز فكرة حتميل املسري املسؤولية اجلزائية على فكرة أعمال السلطة، مبعىن أن  -
اع عن إصدار التعليمات من املسري، وعليه أفعال املستخدم وأخطائه ناةمة عن تلك األوامر أو االمتن

 .  يتحمل هذا األخري مسؤوليته نتيجة لذلك

ويبقى أن نشري هنا أن نفس األحكام اليت تطبق على املسري القانوين تنطبق متاما على املسري 
الفعلي للمؤسسة، هذا األخري هو ذلك الشخص الذي ميتلك قدرة تسيري املؤسسة وإعطاء التعليمات 

املسري القانوين إال أن هذه القدرة مردها للواقع وليس القانون، فهنا يتحمل املسؤولية عن نشاط مثل 
املستخدمني وحىت عن الشخص املعنوي الذي تعامل بامسه نتيجة أن سلطاته غري قانونية وعليه ال 
ميكن أن يستفيد من ختفيف للمسؤولية اجلزائية جبمع مسؤوليته مع مسؤولية ذلك الشخص 

 (1).ملعنويا

 : شروط مساءلة المسير جزائيا عن نشاط تابعيه -3

نتيجة كوهنا استثناء يف القانون اجلزائي فإن املسؤولية اجلزائية للمسري عن النشاط اجلانح 
 :لتابعيه ال تقوم إال إذا توافرت جمموعة من الشروط وهي

يث اهلواء أن ترتكب من ال بد لكي تقوم مسؤولية صاحب املنشأة أو املسري يف جرمية تلو 
طرف أحد مستخدميه، أي أن تكون هناك رابطة تبعية بني هذا املسري ومستخدمه، فتقوم هذه 
املسؤولية عن اجلرائم التنظيمية اليت يرتكبها التابع، أما جرائم تلويث اهلواء املتعمدة واليت مل تقع نتيجة 

                                                           
1 - A. MANNHEIM-AYACHE, O.P. Cité Page. 08. 
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ة فردية هلذا املستخدم، وتظل مسألة حتديد أوامر من صاحب املنشأة أو املسري فهنا تكون املسؤولي
 .ذلك ضمن السلطات التقديرية للقضاء

وباملقابل تظل مسؤولية املسري قائمة عن اجلرائم اليت يرتكبها تابعه مىت كانت غري عمدية،  
أي ناةمة عن إمهال وعدم احتياط أو رعونة أو خمالفة للتعليمات، وسبب ذلك يرجع إىل أن حدوث 

ستخدم مرجعه وقوع خطأ من املسري ناجم عن إخالل بواجب الرقابة الذي يفرضه خطأ من امل
القانون عليه، أي أنه لوال خطأ املكلف بالرقابة ملا وقعت جرمية تلويث اهلواء من مستخدميه، 
ومعاقبته تشكل دافعا لكي يبذل جهدا أكرب يف قيامه بواجب الرقابة الذي يفرضه عليه القانون ألجل 

.  سن للهواءمحاية أح

 -

لكي تقوم مسؤولية جزائية للمسري عن أنشطة مستخدميه جيب أن تظل سلطة الرقابة  -
 .قائمة لديه، مبعىن أن ال يكون قد قام بتفويض هذه الصالحيات إىل شخص آخر

إال أن مسؤولية املسري تنتفي مىت أثبت بأنه مل يكن بإمكانه توقع وجتنب التصرف اخلطري  
ألحد تابعيه املؤهلني أو املختصني، كما أنه إذا نتجت جرمية تلويث اهلواء بنشاط يقع ضمن 

قع صالحيات املراقبة اليت خولت للمفوض فهنا ميكن للمسري أن يتخلص من املسؤولية اجلزائية واليت ت
  (1).على الشخص اجلديد الذي ميلك سلطة الرقابة

كما خيضع النشاط اإلجرامي الذي يرتكبه املسري اجلانح جملموعة من التربيرات والقواعد اليت 
 :متيزه عن األفعال اجلاحنة األخرى لغريه من األشخاص وهذا من عدة نواحي أمهها

يث اهلواء والذي يتمثل يف البحث عن دور املنفعة يف ارتكابه للجرمية ومنها جرمية تلو  -
الربح ولو على حساب الشخص املعنوي، أو حىت من خالل العمل على زيادة أرباح الشخص 

وعلى الرغم من أن الربح هو حمرك أي نشاط يراد (2)املعنوي بتجاوز املعايري املقيدة ملمارسة النشاط،

                                                           
1 - Jean LARGUIER, O.PCité, Page 42. 

2 - Dany COHEN, Le chef d’entreprise est il délinquant ordinaire ?article paru dans le livre « Les 

enjeux de la pénalisation de la vie économique »,  Dalloz, France, 1997, Page 73. 
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شروعة هي اليت جتعل من هذه املنفعة وسيلة حتقيقه إال أنه بالنسبة للمسري يعد استعمال طرق غري م
 .لتحقق مسؤوليته اجلزائية

يقوم املسري بنشاطه اجلانح بتأين وتدبر بل إنه قد يقوم باستشارة الغري يف القيام به وكيفية  -
 .ذلك، وهذا على خالف جمرم عادي الذي غالبا عندما يرتكب جنحة ال يفكر يف اجلزاء املقرر هلا

جرمية تلويث اهلواء أو جرائم أخرى للمسري على أساس اإلمهال، إال أن هذا  غالبا ما تقر -
الدفع لتخفيف املسؤولية اجلزائية له عيوب كذلك إذ من شأنه التأثري على صورة هذا املسري بأنه غري 

  (1).مؤهل للتسيري نتيجة سوء التسيري

لذلك هو مصلحة الشخص  دفاع املسري املتهم بارتكاب جرمية تلويث اهلواء بأن دافعه -
 .املعنوي، وهنا تطرح مسألة الدافع كوسيلة لتخفيف العقوبة

السلطات املخولة للمسري تسمح له سواء بارتكاب جرمية تلويث اهلواء أو السماح  -
بارتكاهبا، وقد نتساءل عما إذا كان جيهل األفعال اليت ترتكب داخل الشخص املعنوي الذي يسريه، 

 (2).مسؤولية هذه األفعال فالقدرة على التحكم تعين املعرفةوهنا يتحمل كذلك 

 :انتقـال المسؤولية الجزائية للمفوض عن جرائم تلويث الهواء: ب

تظهر هنا فكرة اإلنابة يف اجملال اجلزائي كنتيجة حتمية للتطور اهلائل للنشاطات الصناعية 
مر الذي أدى إىل ظهور فكرة فيصعب على شخص واحد اختاذ ةميع القرارات بصورة أحادية، األ
 .تقاسم بعض املهام وبالنتيجة تقاسم املسؤولية مىت استوجبت الظروف

ويشكل تفويض الصالحيات لشخص آخر وسيلة ال مفر منها ألجل تسيري املنشأة أو 
املؤسسة عن طريق اإلنابة نتيجة سلسلة اإلنتاج واآلالت املستخدمة لذلك، فبمقابل االمتيازات اليت 

ح للمفوض أو املنيب إليه سواء كانت مادية، أو القدرة على إصدار القرارات واألوامر كاملنيب إال متن

                                                           
1 - Dany COHEN, O.P. Cité, Page 74. 
2 - Dany COHEN, O.P. Cité, Page 75. 
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أنه ال بد يف املقابل من حتمل تبعات هذه االمتيازات، فصاحب املنشأة أو مدير املؤسسة عندما يقوم 
لفات اليت باختيار شخص يفوضه جمموعة من صالحياته فإنه جيعله كذلك مسؤوال عن كافة املخا

ترتكب أثناء أو بسبب األنشطة اليت متارسها املنشأة واملؤسسة واليت تدخل ضمن الصالحيات اليت 
هنا املسؤولية من املسري إىل املفوض مادام أن هذا األخري انتقلت إليه  لفوضها، ومن مث تنتق

 (1).اهلواء اليت ارتكبت صالحيات إدارة وتسيري املؤسسة، وحتميله املسؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث

فنتيجة تعقد مهام املسري أو رئيس املنشأة وازدياد مسؤولياته تبعا للتطور التشريعي يف خمتلف 
اجملاالت وما يصاحبها من عقوبات، فإن القضاء الفرنسي أقر بأن هذا املسري ميكنه التخلص من 

يصبح مسؤوال عن األفعال اليت ترتكب مسؤوليته اجلزائية مىت فوض سلطاته ألحد تابعيه، هذا األخري 
 (2) .داخل املنشأة، أي أن التفويض يصبح وسيلة إلعفاء املفوض من املسؤولية اجلزائية

وعلى خالف القانون املدين واإلداري أين تظهر فكرة تفويض السلطات كأمر عادي 
الرتدد بني موقف رافض تستلزمه ضرورة التسيري، فإن هذه الفكرة تؤخذ يف القانون اجلزائي بنوع من 

مما يطرح عدة (3) وآخر مؤيد األمر الذي جعل لفكرة تفويض الصالحيات مؤيدين ومعارضي،
تساؤالت حول أساس قبول اإلنابة يف اجملال اجلزائي من جهة، وكذلك حول شروط األخذ هبا إذا 

 . أقررنا هبا من جهة أخرى

 :أساس قبول تفويض صالحيات المسير  -1

ختتلف الرؤى حول رفض أو األخذ بفكرة تفويض الصالحيات يف القانون اجلزائي عموما 
والقانون اجلزائي البيئي، ويثور اإلشكال هنا يف حتديد الشخص املسؤول عن جنوح تلويث اهلواء هنا، 

 هل هو املفوض أو من أناب الشخص؟  

                                                           

 .710فحةحممد حسني عبد القوى، املرجع السابق، ص - 1
2 - Raphael De Prat, O.P. Cite, Page 39. 

 .713صفحةحممد حسني عبد القوي، املرجع السابق،  -3
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 J.D.HAENENES فريى معارضوا فكرة تفويض الصالحيات ومن بينهم األستاذان

 :أن القبول هبا من شأنه أن يؤدي إىل عدة نتائج سلبية أمهها J.M.PIREو

تسمح مسألة تفويض السلطات للجانح الفعلي من اإلفالت من العقاب، وذلك من  -
 .خالل تفويضه لشخص آخر ألجل حتمل املسؤوليات عنه سواء كانت مدنية أو جزائية

معفي فتزول أية متابعة جزائية عن الضرر الناجم قد يستفيد الشخص املفوض من عذر  -
 .من تلويث اهلواء رغم خطورته أحيانا

تصعب مهمة القاضي اجلزائي يف حتديد املسؤول جزائيا عن تلويث اهلواء، خصوصا إذا  -
قصد املسري أو صاحب املنشأة تفويض صالحياته ألجل التهرب من املتابعة اجلزائية الحقا مع علمه 

 . ت املؤسسة من شأهنا إحداث تلوث هوائيبأن نشاطا

األساتذة حممد  وبالقابل جند مؤيدي فكرة تفويض الصالحيات يف اجملال اجلزائي ومنهم
 :يربرون موقفهم مبا يلي D. DONCCHIERو J.MATHIJS حسني عبد القوي و

يعد التفويض هنا عقدا بني صاحب املنشأة واملفوض وعليه فمىت قبل الشخص  -
 .ازات اليت حيتويها العقد فعليه القبول بااللتزامات والتبعات اليت تنشأ عنهباالمتي

مسألة تفويض الصالحيات تسمح حبماية فعالة للهواء، فاملفوض يعلم مسبقا أن  -
 .املسؤولية اجلزائية ستطاله مىت وقعت انتهاكات للقانون، فيعمد على احلرص أكثر ألجل تفاديها

من مهمة أجهزة اإلثبات والقضاء يف حتديد املسؤول جزائيا يسهل تفويض الصالحيات  -
 .عن النشاط الضار باهلواء

وعلى الرغم من أن أغلب التشريعات اجلزائية تسمح مبتابعة املفوض عن النشاطات غري 
املشروعة ومنها تلوث اهلواء، إال أن هذا ال جيب أن يتخذ كوسيلة يتهرب هبا صاحب املنشأة من 

زائية، بل جيب األخذ مبفهوم اإلنابة يف املسائل اجلزائية بصفة نسبية وليست مطلقة، فمىت املسؤولية اجل
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تبني أن صاحب املنشأة هدف من خالل التفويض التهرب من املسؤولية فال بد من معاملته بنقيض 
 .نيته وحتميله املسؤولية عن اجلنوح املرتكب

فالقاضي اجلزائي ال يبحث عن  وتثار هنا مسألة على من يقع عبء إثبات التفويض،
وجودها بل ال بد أن تثار لتنتج آثارها، فاألصل بالنسبة جلرائم تلويث اهلواء أن الشخص املسؤول أي 
املسري أو أي شخص له سلطة الرقابة والتسيري مىت تسبب نشاط املنشأة يف جرمية تلويث اهلواء يقع 

لية اجلزائية، كما يستلزم عليه تقدمي ما يثبت هذا صالحياته إلعفائه من املسؤو لعليه إثبات تفويضه 
التفويض جبميع الوسائل، ولكي يدفع مسؤوليته اجلزائية فإن املفوض جيب عليه أن يثبت أن األدلة 

  (1).اليت قدمها املسري ال تسمح له بأداء سلطات الرقابة والتسيري على الشخص املعنوي

أن تقتصر من حيث الزمان على النشاطات اليت ويبقى أن نشري أن مسؤولية املفوض ال بد 
ارتكبت خالل التفويض، ومن حيث املوضوع على الصالحيات اليت خولت له، هذا األمر يدفعنا 

 .للحديث عن شروط قبول التفويض يف اجملال اجلزائي

 :الشروط الالزمة لقبول تفويض المسير لصالحياته  -2

 : نعمل فكرة اإلنابة يف اجملال اجلزائي ال بد من أن تتضمن جمموعة الشروط اآلتية لكي

جيب أن ميتلك املفوض سلطة اإلدارة ويتنوع هذا الشخص حسب طبيعة املؤسسة فقد  -
 (2).يكون الرئيس املدير العام يف شركات املسامهة أو املسري يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة

بد أن يقتصر التفويض على األشخاص املعنوية، أي أننا نكون بصدد مؤسسة أو  ال -
منشأة تتعقد فيها النشاطات مما يتطلب تفويض بعض املهام والصالحيات ألشخاص حمددين، فال 

 .يتصور هذا التفويض يف النشاطات الفردية

                                                           
1 - Katy DUPRIEZ, Les sanctions de l’obligation de sécurité du chef d’entreprise, Université LILLE 

02, France, 2003, Page 54. 

2 - Raphael De Prat, O.P. Cite, Page 16. 
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قد تثري جيب أن يكون التفويض واضحا حبيث ال يتضمن عبارات غامضة أو مبهمة  -
 إشكاال يف حتديد املفوض أو الصالحيات اليت مت منحه إياها

ال جيب أن يكون التفويض مطلقا أي يشمل ةميع الصالحيات بل ال بد أن حيدد يف  -
موضوعه، واحلكمة من ذلك منع  صاحب املنشأة من التهرب من املساءلة اجلزائية بصفة مطلقة، ما 

 (1).ملفوض، وال مينع القضاء تفويض عدد كبري من الصالحياتسيدفعه إىل القيام بالرقابة على ا

مينع تفويض نفس الصالحيات لعدة أشخاص داخل املؤسسة وذلك خشية من أن يؤدي  -
هذا األمر، إن حدث، إىل اضطراب يف تسيري الشخص املعنوي ويوقع خلال يف املبادرات اليت ميكن 

ألة حتديد الشخص املسؤول جزائيا واليت تعد للمفوض القيام هبا، كما أنه يصعب كذلك من مس
 .إحدى مربرات األخذ بفكرة اإلنابة يف القانون اجلزائي

توفري ةميع الظروف القانونية والتقنية اليت تسمح للمفوض من مباشرة مهامه يف ظروف  -
 .جيدة داخل املؤسسة وسهره على احرتام النصوص التنظيمية لتفادي وقوع أية أضرار باهلواء 

ال يشرتط يف التفويض عموما شكل معني فقد يكون بقرار أو عقد، وعليه أجاز الفقه  -
إثباته بكل الوسائل، وألجل القضاء على التفويض السري اشرتط القضاء الفرنسي أن يكون التفويض 

ي، وال رمسي حلد معني لينتج آثاره، فتم استبعاد ةميع التفويضات اليت مل يتم فيها إشهار رمسي أو واقع
 .يشرتط يف هذا اإلشهار أية شكلية حمددة

جيوز تفويض بعض الصالحيات من املفوض له إىل مفوض له آخر، هذه الفكرة القت  -
أين أقر هبا، وكان يشرتط يف  4502قبوال من الفقه يف فرنسا لكن القضاء ظل رافضا هلا إىل غاية 

لك ليسمح هبذا التفويض الثانوي ولو مل يؤخذ رأي بداية األمر موافقة املسري أو املدير مث تراجع عن ذ
 (2).املسري

                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité, Page108. 
2 - Raphael De Prat, O.P. Cite, Page 75. 



207 

 

 :مسؤولية المنتخب المحلي عن جرائم تلويث الهواء: ثانيا

أصبح املنتخب احمللي يؤدي دورا بارزا يف تفعيل محاية اهلواء من التلوث على مستوى 
فه، وباملقابل فإن ذات البلدية، هذا يتضح من خالل املهام الكثرية اليت جعلها القانون حتت إشرا

 .القيام مبهامه عنالشخص قد يقع حتت طائلة املساءلة اجلزائية مىت تقاعس 

 :مهام المنتخب المحلي في مجال حماية الهواء والبيئة: أ

يلزم القانون اجلزائري رئيس اجمللس الشعيب البلدي باختاذ التدابري الضرورية ألجل محاية 
فيتعني عليه  (1)من الكوارث الطبيعية واحلفاظ على البيئة ونقاوة اهلواء،األشخاص واملمتلكات والوقاية 

 :يف سبيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي

 .احملافظة على النظام العام و سالمة األشخاص و األموال  -

 .احملافظة على حسن النظام يف ةميع األماكن العمومية اليت يرتدد عليها األشخاص -

 .اس بالراحة العمومية وكل األعمال املخلة هبااملعاقبة على كل مس -

 .اختاذ  االحتياطات و التدابري الضرورية ملكافحة األمراض املعدية و الوقاية منها -

 .القضاء على احليوانات املؤذية واملضرة -

 .السهر على نظافة املواد االستهالكية املعروضة للبيع  -

 .ت يف جمال التعمري السهر على احرتام املقاييس و التعليما -

وهبذا فإن رئيس البلدية يعمل على حفظ النظام العام و األمن والذي تشكل محاية اهلواء 
من التلوث وكذلك البيئة أحد أهم ركائزه يف الوقت احلايل، وهو هبذا ميلك جمموعة من الصالحيات 

                                                           

، اجلريدة 53/53/5925املؤرخ يف  25/782تناول مهام رئيس البلدية يف جمال الطرق والنقاوة والطمأنينة املرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .5925لسنة  35الرمسية رقم 
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حدود إقليم البلدية، وهو يعد  والسلطات واليت من شأهنا احلد أو التقليل من التلوثات الناةمة يف 
 (1).كذلك الضامن األول للطمأنينة واألمن وصحة املواطنني فيها

املصاحل العمومية للبلدية،   يوألجل أداء هذه املهام املتعددة فإنه يوضع حتت تصرفه مفتش 
كما ميكنه أن يسخر الشرطة أو الدرك أو أي عون عمومي آخر ملساعدته يف القيام بقمع 

 . ءات على احمليطاالعتدا

فحماية البيئة وحتسينها من خالل اختاذ ةميع اإلجراءات اليت ختص النظافة مبا يف ذلك 
نظافة املساكن والعمارات واملساحات والبنايات واملؤسسات العمومية وحفظ الصحة العمومية ، وكذا 

افحة األمراض كلها التنظيف وةمع النفايات وصيانة شبكات التطهري و تصريف املياه القذرة، ومك
مهام يشرف على رقابتها رئيس البلدية مما يعطيه مكانة هامة يف جمال محاية اهلواء والبيئة من التلوث 

 .على املستوى احمللي

 
 :اإلقرار بمساءلة المنتخب المحلي جزائيا لتفعيل حماية الهواء: ب

م البيئي مل يكن حىت مما شجع على ضرورة إدراج هذا النوع من املسؤولية هو أن االهتما
مما انعكس سلبا على اسرتاتيجية محاية البيئة واهلواء (2)وقت قريب أحد انشغاالت املنتخب احمللي،

دفع إىل التأكيد على أن احلماية اإلدارية اليت تقوم هبا البلدية عن يعلى املستوى احمللي، إن هذا األمر 
يف جمال محاية البيئة، هذه احلماية تعد أحد  مل حتقق أهدافهاطريق ما يوصف بالضبط اإلداري 

 .أهداف الدولة على املستوى احمللي

ولقد عرفت هذه املسؤولية اجلزائية للمنتخب احمللي يف فرنسا تطورا مستمرا، فمن حصانة 
تامة هلم يف املاضي إىل كثرة املتابعات اجلزائية اليت حترك ضدهم بصفة مبالغة السيما بعد تعديل قانون 

، وهذا بسبب التطورات الصناعية واليت صاحبتها كثرة الكوارث البيئية 4551عقوبات الفرنسي يف ال

                                                           
1 - Maxime DANDOIS, O.P. Cité, Page 13. 

2 - Mohamed KAHLOULA, O.P. Cite, Page 08. 
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مما أدى إىل ازدياد ضغط وسائل اإلعالم ألجل متابعة املتسببني فيها، فأصبح من املمكن تصور 
إذا مل يضمن القيام باالحتياطات الالزمة ملنع التلوث أو عن متابعة املنتخب احمللي جزائيا مىت أغفل 

 .شروط النظافة واألمن لصحة املواطنني على سبيل املثال

وإقرار املسؤولية اجلزائية للمنتخب احمللي جاء نتيجة الرغبة يف تفادي بعض مساوئ 
الالمركزية اليت تعد البلدية أبرز مثال عنها، لكنه وباملقابل انعكست كثرة املتابعات اجلزائية ضدهم 

دميقراطية احمللية، حيث متت مالحظة أن عدد املرتشحني النتخابات رؤساء سلبا على املمارسة ال
البلديات يف فرنسا عرف اخنفاضا نتيجة إقرار نص إمكانية متابعتهم جزائيا عن أخطائهم غري 

هذا األمر أدى إىل نوع من الالأمن القانوين أثناء تأدية املنتخبني احملليني ملهامهم نتيجة  (1)املقصودة،
 (2).ءالت اجلزائية احملركة ضدهم عن جرائم إمهاهلم وعدم احتياطهماملسا

كما أنه أثر على صفة املرتشحني هلذا املنصب والذين أصبحوا يف غالبيتهم يتشكلون من 
أشخاص يكرسون كل وقتهم للسياسة، ويتميزون مبعرفتهم بكيفيات جتنب أية خماطرة جزائية، وذلك 

ية مبادرة من طرفهم لذلك، كل هذا األمر دفع املشرع الفرنسي إىل من خالل االبتعاد عن القيام بأ
ال بد ملتابعة  هليؤكد أن 4551ختفيف املسؤولية عن اجلرائم غري العمدية عموما،  فجاء تعديل سنة 

 3888املنتخب احمللي أن تتم مقارنته برجل عادي يف نفس الظروف، مث جاء تعديل آخر يف سنة 
ملنتخبني احملليني جزائيا عن اجلرائم غري العمدية اليت ارتكبوها، بالتأكيد على أن ليؤكد ختفيف متابعة ا

ما كان عليه هو إثبات عبء اإلثبات يقع على النيابة العامة، واليت عليها إثبات خطأ املنتخب بعد
 (3).وإال أطلق سراحه العكس

                                                           
1 - Agnès BERTRAND, O.P. Cité, Page. 02 & 03. 

2 - Maxime DANDOIS, O.P. Cité, Page 13. 

3 - Gatien-Hugo RIPOSSEAU, Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005), Université de Poitiers, 

France, 2005, Page 37. 
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التشريعات اليت وتظهر كذلك صعوبة متابعة املنتخب جزائيا نتيجة العدد الكبري من 
تستهدف محاية اهلواء والبيئة واليت يصعب على املتخصصني اإلملام هبا فكيف يكون الشأن لشخص 

 (1).يستلزم عليه أن يعرف كل القوانني املتعلقة بالبيئة والصحة والتجارة وغريها

تماد واملالحظ يف اجلزائر أنه متت متابعات جزائية كثرية ضد منتخبني حمليني لكن دون االع
على نص خاص هبذا النوع من املسؤولية شأنه شأن نظريه التشريع املصري، هذا األمر ال مينع إذن من 
إدراج مثل هذا النص، مع متكني املنتخب احمللي من نفي مسؤوليته مىت أثبت قيامه بصالحيات 

 . الرقابة واالحتياط الالزمة لدى الشخص العادي

متابعة املنتخب احمللي عن إمهاله يف محاية البيئة، فإن من وعلى الرغم من اجلدل الدائر حول 
شأن إدراج هذا النوع من املسؤولية اجلزائية أن يساهم يف تفعيل احلماية املخصصة للهواء، وهذا بعيدا 

 .عن املزايدات السياسية واملتعلقة بضعف الرتشح يف اجملالس احمللية

عن جرائم إمهاله يف محاية اهلواء من التلوث  فاألخذ باملسؤولية اجلزائية للمنتخب احمللي
والبيئة يعد حال بالنسبة للتشريعات اليت ال تأخذ بإمكانية مساءلة البلدية جزائيا ومنها اجلزائر، هذا 
األمر سيؤدي بالبلديات ومنتخبيها احملليني إىل بذل جهد أكرب حلماية البيئة نتيجة خشيتهم من 

 .املتابعات اجلزائية

اؤل بشأن هذه املسؤولية عن مدى أساسها القانوين سواء يف فرنسا أين كرست هلا ويثور تس
نصوصا قانونية خاصة، ويف اجلزائر حيث تغيب هذه النصوص اخلاصة، وهل ميكن كذلك أن تقوم 

 هذه املسؤولية يف حال تفويض الصالحيات؟ 

                                                           

 .39، صفحة7330، طبعة اجلزائر ،نوالتوزيع، وهرارب للنشر غخب احمللي حلماية البيئة، دار الوناس حيي، دليل املنت - 1
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 :أساس مسؤولية المنتخب المحلي الجزائية عن جريمة تلويث الهواء: ج

غالبا ما تدرج مسؤولية املنتخب احمللي اجلزائية يف جمال اجلرائم غري العمدية واليت تقوم على 
أساس اإلمهال وعدم اختاذ االحتياطات الالزمة ألجل منع حدوث تلوث هوائي وبيئي، هذا اإلمهال 

 .سببه ضعف إملامه بشؤون البيئة والقوانني املنظمة هلا

اخلطأ أبرز أنواع هذه اجلرائم واليت غالبا ما تكون جرائم  وتشكل جرائم التلويث عن طريق
حبيث حتدث بفعل تقصري املنتخب يف اختاذ االحتياطات الالزمة ملواجهة التلوث، مما (1)غري عمدية،

جيعل من مساءلة املتنخب احمللي جزائيا وسيلة تساهم يف دفعه حنو العمل أكثر على احلفاظ على 
تضح بعد حدوث تلوث هوائي أن السبب الرئيسي يرجع إىل وجود عدم احتياط البيئة، ألنه غالبا ما ي

 .وإمهال صادرين من هذا املنتخب

وقد تقوم يف حاالت قليلة هذه املسؤولية بصفة عمدية نتيجة تعمده يف عدم القيام 
ونية بالتزامات يفرضها القانون، ومن أمثلتها منح رخصة ممارسة نشاط دون أن يستويف الشروط القان

الالزمة نتيجة تواطؤ مع صاحب املشروع، ونتيجة غياب نصوص جترم هذا الفعل يف القوانني البيئية 
فإننا نطبق هنا أحكام قانون العقوبات اجلزائري، ومنها املادة مائة واثين عشر واليت تقر عقوبات على 

 .ونأية هيأة تتوىل قدر من السلطة العمومية إذا اختذت إجراءات ختالف القان

ونتيجة صفة رئيس البلدية اليت متنحه حق الرقابة وصفة الضبط القضائي، فإنه قد يتعرض 
للعقوبات اليت قررهتا املادة مائة وثالثة وأربعون مىت تساهل عن عمد يف فرض التدابري القانونية املتطلبة 

قوبة يف منح الرتاخيص تصل إىل الضعف يف حال ترتب عن ذلك جنحة تلويث أو تصل إىل ع
 .اجلناية إذا تسببت فيها

                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité, Page 602 et, A. BERTRAND, O.P. Cité Page  03. 
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 : تفويض الصالحيات من المنتخب المحلي: د

ختضع اإلدارة احمللية يف أحكامها للقانون اإلداري، هذا األخري يفرق لنا بني نوعني من 
التفويض األول تفويض لإلمضاء تقتضيه ضرورة تسيري املصاحل، إذ ال ميكن لرئيس البلدية أن يقوم 

وم بتفويض جزء منها إىل موظفني تابعني له، فيفوض شخصا مثال إلمضاء وثائق جبميع املهام فيق
احلالة املدنية، على الرغم من أنه هو صاحب االختصاص أصال بذلك فهو الذي ميلك صفة ضابط 
احلالة املدنية، لكنه نتيجة املهام الكثرية اليت يؤديها يقوم مبنح تفويض لشخص معني حبيث يكون 

 .ري وكأنه صدر من رئيس البلديةنشاط هذا األخ

أما النوع الثاين فهو اإلنابة واليت تتصور حال غياب رئيس البلدية، وهنا تكون التصرفات 
 .صادرة باسم الشخص املنيب إليه، وترجع آثار التصرف القانوين الذي قام به له وليس لرئيس البلدية

الطابع التقين هلذه احلماية، فإن  ويف جمال محاية اهلواء من كل أشكال التلوث فإنه نتيجة
رئيس البلدية يقوم بتفويض ةملة من الصالحيات ألشخاص حمددين يكونون خمتصني كموظفي 
مكتب النظافة ألجل القيام بالرقابة ومتابعة النشاطات الضارة باهلواء والبيئة عموما، حبيث يتمتع 

لذا أمكنه تفويضهم يف جمال محاية  هؤالء األشخاص بكفاءة علمية ال تتوافر لدى رئيس البلدية
 .البيئة

وكذلك مىت قام نائب رئيس البلدية يف غياب هذا األخري بنشاط تسبب يف تلوث اهلواء أو 
امتنع عن التدخل ألجل توفري هذه احلماية حني يتطلب منه القانون التدخل، فإن مسؤوليته اجلزائية 

 .البلدية نتيجة غيابه تقوم بصورة فردية، فال يتصور هنا مساءلة رئيس

أما لو فوض رئيس البلدية لصالحيات هليأة معنية فإنه يظل مسؤوال عن تلك اهليآت ألن 
واجب الرقابة الذي مينحه له القانون ال يسقط مبجرد منح الصالحيات، إال إذا أثبت قيامه هبذا 

 .الواجب وأن اخلطأ مل يكن ليتوقعه أو يتجنبه
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 :مسؤوليتي المنتخب المحلي والمسير الجزائيتينالتمييز بين  : هـ

تتشابه كل من مسؤولييت املنتخب احمللي واملسري يف جمال محاية اهلواء، إذ يلزمهما القانون  
بالقيام بواجباهتما اجتاه توفري هذه احلماية واحرتام النصوص املنظمة لألنشطة، وكليهما بإمكانه 

للقيام مبهام تتعلق بتسيري الشخص املعنوي، إال أنه  تفويض جزء من صالحياته لشخص أو جهاز
ورغم تشابه كل من مسري املؤسسة واملنتخب احمللي من حيث اإلقرار مبسؤولياهتما يف جمال جنوح 

 :تلويث اهلواء فهما خيتلفان يف عدة أمور منها

ميكن أن يتميز املسري مبعرفة أحسن عموما من املنتخب احمللي يف املسائل البيئية، فال  -
يتصور قيامه بنشاط إال بعد القيام بدراسات جدوى واإلملام مبوضوع النشاط وكذلك النتائج اليت من 
املمكن أن تنشأ عنه، لكن باملقابل يشكل االهتمام البيئي أحد املوضوعات اليت يتدخل فيها 

لوث سطحية، حبيث املنتخب احمللي وليس أمهها، ما جيعل نظرته يف الغالب للمشاكل الناةمة عن الت
 . يتطلب وجود أجهزة متخصصة تساعده ألجل سد هذا النقص السيما يف جمال اخلربة العلمية

مدة تسيري أحد مسريي شخص معنوي خيضع للقانون اخلاص قد تستمر لعشرات  -
السنني، هذه املدة جد كافية لكي يتدخل لتغيري النشاطات امللوثة ومواجهتها، لكن باملقابل تقدر 

دة خبمسة سنوات يف الغالب بالنسبة لرئيس البلدية  واليت يطالب فيها بالقيام بتجسيد برامج امله هذ
احلماية على املستوى احمللي وهي بطبيعة احلال غري كافية لذلك، خصوصا إذا جاء رئيس بلدية آخر 

 . ال يهتم باملسائل البيئية يف الدرجة األوىل

لشخص املعنوي الذي يسريه إىل جانب أجر عن قيامه املسري أرباحا عن نشاط ايتقاضى  -
مبهام التسيري هذا األمر حيفزه إلجناح نشاط هذا الشخص واحرتام البيئة لكي ال يعرض املشروع 

وكذلك نوابه واملتصرف  نشاطهبطة بتمنحة مر يتحصل على رئيس البلدية للمساءلة اجلزائية، لكن 
 (1). القانوين للبلدية

                                                           

 .2011لسنة  02املتعلق بالبلدية، اجلريدة الرمسية رقم  77/38/7355املؤرخ يف  55/53القانون رقم من  28 املادة -1
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 :هابي جريمة تلويث الهواءإر :الفرع الثاني

يعكس إدراج هذا النوع من اإلجرام بصفة منفردة عن باقي اجلرائم األخرى مدى اخلطورة 
اليت تكتسيها جناية تلويث اهلواء اإلرهابية ما جعل منها كذلك حمل اهتمام سياسي، فتلويث اهلواء 

استقرار دولة باإلخالل بأمنها هنا ال يشكل فقط جنوحا ضد احمليط بل هو اعتداء الغرض منه زعزعة 
 .والذي قد متتد آثاره حىت للدول اجملاورة

ث البيولوجي يوليد التلو كذلك فاإلرهاب ليس وليد أعمال العنف والقتل فقط وإمنا هو  
وهو أخطر أنواع اإلرهاب، فإن كان هناك خطر على البشرية فهو إرهاب املتعمد والكيميائي والنووي 

 (1).البشر، والذي ينذر بفناء األرض نتيجة فقدان التوازن الطبيعي بفعل التلوثالتلوث وليس إرهاب 

وكان ال بد أن ينعكس هذا التوجه السياسي للجزائر على منظومتها القانونية ملواجهة هذا 
اجلنوح املتطرف الذي ال يؤمن باحلدود وال الدين وال األخالق، فسنت جمموعة من النصوص القانونية 

افحة اإلرهاب بنشاطاته التقليدية كالقتل وتدمري املمتلكات وحىت مبفاهيمه اجلديدة عن تستهدف مك
يستهدف بأعمال إجرامية هتدد أمن الدولة قد طريق االعتداء على البيئة والسيما اهلواء، هذا األخري 

ثاليا وأمن الدول اجملاورة نتيجة أن التلوث اهلوائي ال يعرتف باحلدود، حبيث أصبح يشكل هدف م
 . ألجل زعزعة استقرار الدولة وهتديد أمنها

 :اإلرهاب بتلويث الهواء جناية عالمية ضد اإلنسانية: أوال

توصف األفعال اإلرهابية املاسة باهلواء والبيئة بأهنا جرائم ضد اإلنسانية نتيجة األفكار 
رة عاملية تعاين منها كل واإليديولوجيات اليت حيملها اإلرهاب عن طريق تلويث اهلواء، فهو أصبح ظاه

اجملتمعات بدون استثناء، وذاقت ويالته اإلنسانية ةمعاء بارتكاب أفظع اجلرائم كقتل األبرياء وتدمري 
 .مثيل هلا يف التاريخ  والعمل على زرع الرعب لدى األشخاص املمتلكات وختريب البيئة بوحشية ال

                                                                                                                                                                                     

 
 .23 عامر طراف، املرجع السابق، صفحة - 1
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املادة اخلامسة من مشروع تقنني ة ولقد تبنت وصف جرمية اإلرهاب باجلرمية ضد اإلنساني
من اإلنسانية الصادر عن جلنة القانون الدويل املنبثقة عن األمم املتحدة يف أسالم و الجرائم ضد 

، وهذا 4554سنة ل تقننيا الة هذمن صور  الرابعة والعشرونويف املادة  4591سنة لصورهتا األوىل 
وال القانون وال الوطن وال اجلنس وال حىت بأمهية اهلواء  نتيجة أن اجلرائم اإلرهابية ال تعرتف ال بالدين

 .والبيئة، بل تقتصر عقيدته على القتل والسلب والتدمري والتخريب واإلفساد يف األرض

وتتأكد كذلك عاملية جرمية اإلرهاب من خالل إدراجها على جدول األعمال الدولية سواء  
عندما طرح ألول مرة  مشروع اتفاقية ملنع اإلرهاب  4521يف عصبة األمم املتحدة وذلك منذ سنة 

 .واملعاقبة عليه، وبالفعل مت اعتمادها بعد سنتني من ذلك إال أهنا مل تدخل حيز التنفيذ

وكذلك يف الفرتة احلالية بعد إنشاء منظمة األمم املتحدة إذ ميكن إحصاء ما يزيد عن ثالثة  
 :، نذكر منها على سبيل املثال4512 وهذا فقط منذ(1)عشر صكا دوليا ملنع األعمال اإلرهابية

 .واخلاصة باجلرائم وبعض األفعال املرتكبة على منت الطائرات 4512اتفاقية طوكيو لعام  -

 .ملكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات 4598اتفاقية الهاي لسنة -

 .4559االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية لسنة -

 .4555فاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لسنة االت-

، واليت تعد أهم االتفاقيات 3889االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة -
املوجودة حاليا واليت متس البيئة مباشرة نتيجة األضرار اليت تنجم عن هذا النوع من اجلرائم حبيث 

ملمكنة، مبا يف ذلك منشآت الطاقة النووية، واملفاعالت تشمل جمموعة كبرية من األفعال واألهداف ا
تنص على تسليم أو كما  ،التهديد بارتكاب تلك اجلرائم وحماولة ارتكاهبا واالشرتاك فيها، و النووية

ع الدول على التعاون يف منع اهلجمات اإلرهابية بتبادل يتشج، و مقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم
مساعدة الدول على ، و لتحقيقات اجلنائية وإجراءات تسليم املطلوبنياملعلومات والتعاون يف سياق ا

                                                           

 ./www.un.org/arabic/terrorism: على املوقع الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب، -  1
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، تأمني املواد النووية عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذريةكحل األزمات واحلاالت اليت تلي األزمات  
 . تدخل حيز النفاذ بعد وهذا رغم أن االتفاقية مل 

 :مفهوم جناية اإلرهاب بتلويث الهواء: ثانيا

استعمال العنف والتخويف منذ القدم وسيلة للسيطرة والضغط على السلطة شكل 
ووسائل ذات طبيعة ختويف ةماعي، هدفها يف اعتقاد مربريها شرعية قضية عن طريق (1)السياسية،

أفعال تشكل اعتداء على املبادئ السامية داخل اجملتمع حبيث تأخذ معها (2)اإلخضاع والرعب،
هاب يستعمل وسائل شديدة اخلطورة واليت ال تتوافق نتائجها مع الوسائل ضحايا ال ذنب هلم فاإلر 

 (3).املستعملة ما جيعل آثارها النفسية ال تتناسب مع نتائجها املادية

وعليه وقبل تعريف جناية اإلرهاب بتلويث اهلواء البد من تعريف اإلرهاب أوال مث وصوال إىل 
 .رهابية ثانياتوضيح معامل جرمية تلويث اهلواء بأفعال إ

 :مفهوم جناية اإلرهاب: أ

أنه يف ما من رغم وهذا على ال تصعب يف العلوم االجتماعية مسألة وضع تعاريف حمددة،
خيص مسألة احلماية اجلزائية تتطلب وضع تعاريف واضحة ألجل تسهيل املتابعة اجلزائية ضد مرتكيب 

د يغيب وجود تعريف شامل له، ما جيعل اجلرائم، هذا األمر يسري على جناية اإلرهاب واليت يكا
مفهومه يتداخل مع مفاهيم أخرى تقرتب منه يف املعىن وذلك نتيجة كونه مفهوما ديناميكيا متطور 

وميكننا تعريف   (4).ختتلف صوره زمانيا ومكانيا، ما جيعله ظاهرة وصفها أسهل من تعريفها
لدقة واخلفة، ويف االصطالح  فلقد مت اإلرهاب لغة بأنه يدل على اخلوف كما أنه يعين كذلك ا

استخدام هذا اللفظ ألول مرة مبعناه احلايل أثناء الثورة الفرنسية وهو ذات الوصف الذي يستخدم يف 
                                                           

 .32، صفحة  7333جامعة تلمسان، اجلزائر، -مقارنة دراسة-عبد الالوي جواد، احلماية اجلنائية للبيئة -  1
2 - Alain PLANEY, Réponses Européenne au terrorisme international, revue des sciences criminelles 

et de droit pénal n°03juillet/septembre1983, France, Page 379. 

، 5993واهم جرائمه يف القانون اجلنائي الدويل،منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، طبعة  اإلرهاب مفهومه مصطفى مصباح دباره، - 3
 .505صفحة

 .31اإلرهاب الدويل دراسة قانونية ناقدة، دار العلم للماليني بريوت، لبنان، صفحة  حممد عزيز شكري ، -  4
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توصيات وقرارات هيأة األمم املتحدة والذي يعين أي عمل من شأنه أن يؤدي إىل تعريض أبرياء 
 (1).والتسوية السلمية للمنازعات ق اإلنسانانتهاك ملبادئ القانون والنظام وحقو فهو  للخطر

وتعرفه االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب بأنه كل فعل أيا كان دافعه هبدف إلقاء الرعب بني 
الناس وترويعهم وتعريض حياهتم وأمنهم للخطر وإحلاق الضرر بأحد املرافق أو األمالك العامة أو 

أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر، واستثنت االتفاقية يف اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها 
 .مادهتا الثانية حاالت الكفاح املسلح ضد االحتالل األجنيب

واملالحظ هنا أن املصطلح األصح ليس اإلرهاب وإمنا الصحيح استخدام لفظ إرعاب الن 
 (2).تزرع الذعر والرعباإلرهاب فيه احرتام مع اخلوف أما اإلرعاب فهو خوف ناجم عن قوة مادية 

 :مفهوم جناية اإلرهاب بتلويث الهواء: ب

ميكننا تعريف جناية اإلرهاب بتلويث اهلواء بأهنا جمموعة أفعال يقوم هبا شخص أو جمموعة 
أشخاص هبدف ضرب املصاحل الرئيسية للدولة واستهداف األفراد يف أمنهم وممتلكاهتم ويف شخصهم 

الوسيلة األنسب لتحقيق ذلك، ما يؤكد وبشكل صريح أن تلويث اهلواء حيث يشكل تلويث اهلواء 
ميكن أن يكون ضحية مفضلة لإلرهاب، مما جيعل تدخل التشريع اجلنائي أكثر من ضرورة ملواجهة 

 .هذا النوع من اإلجرام

إن جترمي عمل إرهايب بتلويث اهلواء يعكس األمهية اليت حتتلها محاية اهلواء يف املنظومة 
انونية، حىت وإن يرى البعض أن التجرمي هنا مل يوضع أساسا حلماية عناصر البيئة وإمنا أخذ بعني الق

 .االعتبار الوسائل اجلديدة لإلرهاب باستهداف هذه العناصر، وإحداث أكرب قدر من اخلسائر

                                                           

 .  www.Huwu.org/arabic/terrorism: ، على املوقعفارق ث، إحدااألمم املتحدة يف مواجهة اإلرهاب -1 

ماجد بن سلطان السبيعي، اإلرهاب البيولوجي الوقاية وسبل املكافحة دراسة مقارنة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية،  -  2
 .31، صفحة7332سنة 
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 فبعد أن كان اإلرهاب يعتمد على األسلحة النارية اخلفيفة واملتفجرات برز حاليا اإلرهاب 
وأصبح تلويث اهلواء (1)الكيماوي واملخاوف من إرهاب نووي السيما بعد تفكك االحتاد السوفييت،

 .أحد أهم أهداف النشاط اإلرهايب

وقد يكون هذا اإلرهاب بيولوجيا والذي يتمثل يف استخدام ةماعات إرهابية ملواد بيولوجية 
ني أو ملنعهم من استخدام ممتلكاهتم أو لغرض نشر األمراض الوبائية والسموم بني األفراد املستهدف

إلرهاهبم من خالل إحلاق أكرب عدد من اإلصابات والوفيات أو اإلعاقة أو العجز، فهو يستخدم  
  (2).كائنات جمهرية كالبكترييا والفريوسات والفطريات إلحداث هذه األمراض

 :إدراج الفعل اإلرهابي في التشريع الجنائي الجزائري: ج

نشاطات اإلرهابية اليت تستهدف اهلواء يف التشريعات اجلزائية املختلفة داخل مت إدراج ال
 .الدولة بدء من قانون العقوبات إىل قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

ففي قانون العقوبات مت وألول مرة إدراج اجلرائم اإلرهابية اليت تستهدف اهلواء والبيئة سنة 
من خالل املادة السابعة والثمانني مكرر الفقرة اخلامسة، وعرف املشرع جناية اإلرهاب  4551

يعترب عمال إرهابيا أو ختريبيا يف مفهوم هذا القانون كل " عموما من خالل األفعال اليت تتضمنها بأنه
العادي عن  فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الرتابية واستقرار املؤسسات وسريها

 :طريق إي عمل غرضه ما يأيت 

بث الرعب يف أوساط السكان وإنشاء جو انعدام األمن من خالل االعتداء املعنوي أو  -
 . اجلسدي على األشخاص وتعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو املس مبمتلكاهتم

عتصام يف الساحات عرقلة حركة املرور أو حرية التنقل يف الطرق والتجمهر أو اال - 
 . العمومية

                                                           

 .02خمتار شعيب، اإلرهاب صناعة عاملية، هنضة مصر للنشر، مصر، صفحة -  1
 .57حةماجد بن سلطان السبيعي، املرجع السابق، صف -  2
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 . االعتداء على رموز األمة واجلمهورية ونبش أو تدنيس القبور -

االعتداء على وسائل املواصالت والنقل واملمتلكات العمومية واخلاصة لالستحواذ عليها  -
 .أو احتالهلا دون مسوغ قانوين

و أو يف باطن األرض أو االعتداء على احمليط أو إدخال مادة سامة أو تسريبها يف اجل -
إلقائها عليها أو يف املياه مبا فيها املياه اإلقليمية من شأهنا جعل صحة اإلنسان أو احليوان أو البيئة 

 .الطبيعية يف خطر

عرقلة سري املؤسسات العمومية واالعتداء على حياة أعواهنا أو ممتلكاهتا وعرقلة تطبيق  -
 .القوانني والتنظيمات

د أن املشرع اجلزائري تنبه ألن تكون البيئة عموما أحد ضحايا هذا النوع من وهبذا النص جن
اإلجرام ما يطلق عليه اإلرهاب البيئي، وهو ذات التوجه يف فرنسا اليت أقرت هذا النوع من اإلجرام  
كأحد صور اإلرهاب مبوجب املادة مائتني وواحد وأربعني الفقرة الثانية من قانون العقوبات الفرنسي 

 .4553ملعدل يف ا

ونصت نفس املادة الفقرة األوىل أن نفس اجلزاءات املمكن معاقبة هبا اإلرهايب تطبق كذلك 
على شركائه، وميس التجرمي كذلك اجلمعيات واملنظمات اليت يكون الغرض من إنشائها القيام بتلويث 

تسري نفس اجلزاءات فقط اهلواء بأفعال إرهابية، أو فقط تقدمي الدعم املايل هلذه النشاطات، كما 
 .على جمرد اإلشادة باألعمال اإلرهابية

 3889ويف قانون الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها الصادر يف سنة 
والذي يعكس اسرتاتيجية اجلزائر وسياستها يف مواجهة اإلرهاب، سعت الدولة إىل استنفاذ موارد 

ع أموال ميكن استخدامها كليا أو جزئيا يف ارتكاب جرائم إرهابية، متوين اإلرهاب مبنع تقدمي أو ةم
فألزمت املؤسسات املالية بالتأكد من هوية اآلمر بالعملية املالية ومصدر األموال، وإلزام أي شخص  
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كان طبيعيا أو معنويا باإلبالغ عن أية عملية مالية تستهدف متويل اإلرهاب وذلك حتت طائلة 
 .نية وإداريةعقوبات جزائية ومد

 :مصادقة الجزائر على اتفـاقيات مكافحة اإلرهاب لتفعيل الحماية من مخاطره: د

ال ميكن مواجهة إرهاب تلويث اهلواء فقط على املستوى الداخلي وذلك أنه يف الغالب ما 
تكون مصادر متويله خارجية، كما أن آثار التلوث قد تصيب عدة دول بفعل حترك اهلواء، كل هذا 

على ضرورة النص على هذا النوع من اإلجرام يف االتفاقيات الدولية ألجل استحداث تعاون يؤكد 
 .دويل ملكافحة النشاط اإلرهايب أيا كانت صورته

وقامت اجلزائر باملصادقة على جل االتفاقيات الدولية الرامية إىل التعاون يف مواجهة هذا 
ومات يف هذا اجملال واخلربات والتحريات والتعاون النوع من اإلجرام وجتسيدها من خالل  تبادل املعل

القضائي يف جمال تسليم اجملرمني، ومن أهم صور هذا التعاون ما جتسد من خالل التعاون العريب و 
 .األورويب واإلفريقي

فعلى صعيد التعاون األوريب تأكد هذا يف إطار قيام اجلزائر بالتصديق على مشروع برشلونة 
حلوض املتوسط، هذه الشراكة االسرتاتيجية بني االحتاد األورويب ودول جنوب البحر للتعاون بني دول ا

منع انتشار أسلحة تسعى لتحقيق  4559املتوسط وخصوصا اجلزائر يف إطار عملية برشلونة لسنة 
 (1).ضمن ةملة من األهداف مكافحة اإلرهابو  الدمار الشامل

مدريد ما استدعى توسيع التعاون يف جمال ولقد تأكدت أمهية هذه الشراكة بعد تفجريات 
مواجهة اإلرهاب عموما، ونتيجة التقارب اجلغرايف لدول البحر املتوسط فإن تلويث اهلواء يف أي منها 
بأعمال إرهابية من شأنه هتديد االستقرار يف دول أخرى، ولقد أدت اجلزائر دورا هاما يف استقرار 

رهايب يف أراضيها أو من استخدامها كمركز تدرييب لإلعداد األمن باحلوض املتوسط ومنع أي نشاط إ
 .أو لشن هجوم يستهدف البيئة  وسالمة اهلواء

                                                           

،على الشراكة اإلسرتاتيجية لالحتاد األورويب مع البحر املتوسط والشرق األوسط وحميطه، وزارة اخلارجية األملانية املركز األملاين لإلعالم - 1
 .www.almania-info.diplo.de: املوقع
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تعد اجلزائر شريكا فعاال يف حماربة اإلرعاب على املستوى وعلى مستوى التعاون العريب 
مبصر،  4550العريب، السيما من خالل مصادقتها على االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لسنة 

وجاءت االتفاقية لتعزز التعاون بني األشقاء العرب يف جمال مواجهة اإلرهاب عموما واإلرهاب 
 (1) .بالتلويث خصوصا

أما على املستوى القاري جند أن اجلزائر سعت إىل إنشاء تعاون جهوي ملواجهة إرهاب 
اجلزائر للوقاية ومكافحة اإلرهاب تلويث اهلواء والبيئة، يف هذا اجملال جند املادة  األوىل من اتفاقية 

لسنة تسعة وتسعني وتسعمائة وألف قد نصت على أن فعل اإلرهاب يشمل خرق القوانني اجلنائية 
لدولة عضو واليت ميكن أن تعرض حياة ،حرية ،أو إحداث جروح تفضي للموت ألي شخص كان 

املوارد الطبيعية ،أو البيئة، أو أو جمموعة أشخاص أو إحداث أضرار بامللكية اخلاصة أو العامة ، أو 
الرتاث اإلنساين بغرض إرعاب أو ختويف أو إكراه أو إرغام حكومة ، أو تنظيم، أو منظمة ، أو 

 .السكان، بالقيام أو االمتناع عن فعل أو تبين أو التخلي عن موقف أو التحرك وفق مبادئ معينة 

ضحايا اإلرهاب وذلك نتيجة اخلطورة  هذه االتفاقية تؤكد إدراج البيئة بكل عناصرها كأحد
اليت ميكن أن تنجم عن هذا النوع من اإلجرام السيما تلويث اهلواء، ومل تفرق لنا هذه االتفاقية بني 

 (2).مرتكيب هذه النشاطات اإلرهابية  واجملموعات اليت تدعمها

 :العناصر المكونة لجريمة اإلرهاب بتلويث الهواء: هـ

بتلويث اهلواء حسب قانون العقوبات اجلزائري بأهنا اعتداء على تعرف جناية اإلرهاب  
احمليط بإدخال مواد سامة أو تسريبها يف اجلو من شأهنا جعل صحة اإلنسان أو احليوان أو البيئة 
الطبيعية يف خطر، حبيث تصدر هذه األفعال بإرادة واعية أي أن هذه اجلرمية تنتمي لفئة اجلرائم 
                                                           

 واليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب 77/33/5992 املوقعة يف القاهرة بتاريخالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ااملادة األوىل من  - 1
 .5992لسنة  90، اجلريدة الرمسية رقم 32/57/5992املؤرخ يف  92/350رقم املرسوم الرئاسي 

2 -Jakkie CILLIER et kahriyn STURMAN ,L’AFRIQUE ET LE TERRORISME, Participer à la compagne 

planétaire, sur le site www.iss.co.za 
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م هذه اجلرمية من خالل سلوك إجرامي متعمد بتلويث اهلواء والذي يقصد منه العمدية، ومن مث تقو 
 . إحداث أكرب ضرر باهلواء 

 :اعتداء خطير على الهواء  -1

املالحظ هنا أن املشرع اجلزائري استعمل عبارة اعتداء على اجلو بينما استخدم املشرع 
يت تتم نتيجة عدم االمتثال للنصوص الفرنسي لفظ إدخال ما جعله يستثين جرائم تلويث اهلواء ال

القانونية، واألحسن ما قام به املشرع اجلزائر عندما استخدم عبارة اعتداء فيشمل ةميع األفعال اجيابية  
كانت أو سلبية مادام أهنا تستهدف اهلواء والبيئة ألجل اإلخالل باستقرار وامن الدولة ومؤسساهتا 

 .سياسية اليت هتدف إىل إنشاء اجلو املناسب لظهور اإلرهاببأية وسيلة، كما يشمل تلك األنشطة ال

 :االعتداء اإلرهابي المادي بتلويث الهواء -

قد يكون االعتداء ناجم عن نشاط مادي مباشر كإحراق غابة مثال، أو عن طريق إدخال 
يف  aum shinrikyoمواد سامة يف اهلواء تضر بالناس وأبرز مثال عن ذلك ما قامت به طائفة 

والذي أدى إىل مقتل اثين عشر شخص  sarinباليابان باستخدام غاز  4559عشرين مارس سنة 
وإصابة أزيد من مخسة آالف آخرين، هذا االعتداء تسبب يف إحساس الشعب الياباين بعدم الثقة يف 

رف قدرة حكومته على توفري األمن له وهو أهم أهداف العمل اإلرهايب، هذا النوع من اإلرهاب يع
 .باإلرهاب الكيميائي 

كما أن هذا االعتداء على اهلواء قد يتم بإدخال مواد بيولوجية قادرة على االنتقال يف اجلو   
واليت من شأهنا إحداث الوفاة أو أمراض خطرية، فعلى سبيل الذكر فان مثانية أونصات من مادة 

toxine botulique type a   غريها كثري، واملالحظ هنا ميكنها قتل كل كائن على هذه األرض و
أن اإلرهاب بتلويث اهلواء عن طريق املواد البيولوجية يعد أشد أنواع اإلرهاب خطورة وذلك لسهولة 
احلصول على املواد الكيميائية املستخدمة فيه وتوافر  التقنيات، ومن أمثلته يف القرن املاضي استخدام 
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ذائف اجلرثومية يف حرب الفيتنام واستعمل غاز الواليات املتحدة ألزيد من مائة ألف طن من الق
  (1).اخلردل اخلانق يف احلرب العاملية األوىل من قبل جنود احللفاء

وتقوم  مسؤولية إرهايب تلويث اهلواء ولو مل تتحقق النتائج اليت كان يرجوها، إذ أن جمرد  
كوهنا تعد جرمية شكلية ال تعريض الغري للخطر بأفعال تستهدف تلويث اهلواء جيعل اجلرمية قائمة  

تتطلب حدوث النتيجة، لكن مىت أدت إىل حدوث تلوث خطري أو أضرت بالكائنات احلية 
 .واإلنسان فهنا تؤدي هذه النتيجة إىل تشديد العقوبة على مرتكب هذه األفعال

 :منع األنشطة السياسية التي تحرض على ارتكاب اإلرهاب -

قد تتخذ النشاطات السياسية كذريعة الرتكاب نشاطات إرهابية، لذا فإن الدستور  
حظر إنشاء أحزاب سياسية على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جنسية أو  4551اجلزائري لسنة 

مهنية أو جهوية، وتأكد هذا التوجه يف القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية الصادر سنة 
 : هلدف من منع هذه األنشطة السياسية ما يلي، وا4559

 .منع استخدام السياسة كغطاء مستقبلي ألي نشاط إرهايب أيا كانت مربراته -

احلؤول دون استخدام القدرات املتاحة للحزب واحلريات املتاحة ألجل الدعاية أو اإلشادة -
 .بالنشاطات اإلرهابية 

إدماج العمل السياسي يف إطار السياسة الوقائية مبشاركة التيارات السياسية يف إطار  -
 .براجمها يف مواجهة اإلرهاب عموما واإلرهاب البيئي خصوصا

 .منع التالعب مبقومات اهلوية الوطنية -

                                                           

، 7338عبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، جرائم البيئة وسبل املواجهة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، طبعة  - 1
 . 88الصفحة 
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 :قصد اإلرهابي تلويث الهواء -2

ديد هذا النوع من اإلجرام والذي مييزه يربز دور اإلرادة اآلمثة لإلرهايب بتلويثه للهواء يف حت
عن باقي اجلرائم األخرى اليت توصف بأهنا جنايات، ، فاإلرهايب يعلم مسبقا خبطورة أفعاله إىل جانب 
قصد حتقيق نتائجها، وذلك باستهدافه أمن الدولة ووحدهتا واستقرار مؤسساهتا وسريها العادي عن 

ة، فهو يعمد إىل إحداث جو من الرعب والالأمن والشعور طريق االعتداء على سالمة اهلواء والبيئ
 .بعدم القدرة على الدفاع عن الذات

أنسب لإلرهايب من خالل نشرها  اويعد اهلواء أكثر طرق نشر األوبئة فعالية مما جيعله هدف
متوت  فيه على شكل ضباب حممل باجلراثيم وذلك يف أقصر وقت ممكن ألن هذه اجلراثيم غالبا ما

 (1).فرتة قصرية أو أثناء تعرضها حلرارة الشمس خالل

لذا فإن قصد هذا النوع من اإلجرام خيرجه متاما من دائرة اجلرائم اليت يتصور فيها اخلطأ، إذ 
أن اإلرهايب على علم مسبق بالنشاط املراد ارتكابه وبأن نشاطه هذا غري مشروع، فعلى الرغم من أن 

مادية أي يغلب عليها ركنها املادي إال أنه خبصوص هذا النوع  أغلب جرائم تلويث اهلواء هي جرائم
 .من اإلجرام فإن الركن املعنوي يؤدي أبرز دور يف حتديد وصف اجلرمية 

 :تلويث الهواء  مسبل دفع المسؤولية الجزائية في جرائ: المطلب الثالث

فمىت ارتبطت  (2)ة،أدت التجربة القضائية إىل بروز العديد من األسباب املعفية من املسؤولي
جرمية تلويث اهلواء بظروف معينة فإن هذه األخرية قد تكون سببا معفيا ملساءلة اجلانح، هذه الوسائل 

، أو قد تكون نتيجة وقوع اجلانح يف غلط أو ارتكب جرميته بعل (الفرع األول)قد تكون عامة 
 (. الفرع الثالث)ة إدارية مسبقة، أو يعفى من املسؤولية نتيجة حتصله على موافق(الفرع الثاين)الضرورة

                                                           

 .28ماجد بن سلطان السبيعي، املرجع السابق، صفحة  - 1
2 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité, Page  118. 
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 :الوسائل العامة لدفع المسؤولية الجزائية: الفرع األول

هذه األسباب أصبحت مقننة وحمددة على سبيل احلصر من قبل جل التشريعات اجلزائية 
 :واليت تصنفها يف الغالب إىل قسمني

للجرمية، كحالة وسائل دفع موضوعية للمسؤولية اجلزائية ترتبط بالظروف املوضوعية  -
 .الدفاع الشرعي والضرورة

أما الصنف الثاين من وسائل دفع املسؤولية فهي شكلية تتعلق بشخص جانح تلويث  -
 .اهلواء، كتوافر القصد اجلزائي لديه من عدمه

ولقد حدد القانون اجلنائي على سبيل احلصر احلاالت اليت تعد أسبابا عامة معفية  
 :للمسؤولية وهي تتمثل يف

جنون اعرتى الشخص اجلانح أو وقوعه حتت تأثري مرض نفسي خطري، ولقد رفض  -
القضاء الفرنسي دفاع مسري شركة ادعى بأنه كان يف حالة نفسية خطرية وقضى مبسؤوليته عن فعل 

 .التلويث الذي نشأ عن منشأته

 .احلدوثاملادي أو املعنوي، وميكن تصوره يف اجلرائم اإلرهابية لكنه نادر  هواإلكرا -

 .وصغر السن وحي حالة قليلة احلدوث يف هذا النوع من اإلجرام -

الدفاع الشرعي ضد خطر غري مشروع وحال،  وقد رفض القضاء الفرنسي دفع أحد  -
 (1).املتهمني الذي قتل أحد اجلوارح حبجة الدفاع الشرعي عن أرنب كان حيمله

لكن ميكن مصادفته مثال يف إحراق استعمال احلق ألداء الواجب وهو أمر نادر احلدوث -
 .مصاحل الغابات لبعض األحراش ملنع انتشار احلرائق

                                                           
1 - Mathieu  LE TACON O.P. Cité, Page 27. 
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وتدخل هذه احلاالت املعفية يف اإلطار العام لألسباب التقليدية املعفية من املسؤولية اجلزائية 
ن ويقل استعماهلا يف القانون اجلنائي للبيئة لدفع املسؤولية، حيث ميكن مالحظة أنه مت رفضها م

طرف احملاكم الفرنسية يف  بعض األحيان، إال أن هذا ال مينع من القول بأهنا مىت توافرت ظروفها 
 .وشروطها أمكن الدفع هبا

 :الحاالت األخرى المعفية من المسؤولية الجزائية عن تلويث الهواء:الفرع الثاني

لة إذن القانون أو على غرار احلاالت األخرى املعفية من املسؤولية فإن حالة الضرورة وحا
اللوائح التنظيمية مبمارسة نشاط ملوث عن طريق موافقة إدارية مسبقة ملمارسة نشاط ولو كان ملوثا 

   .للهواء، وحالة اجلهل والغلط ميكننا مصادفتها كثريا يف القانون اجلنائي للبيئة

 :حالة الضرورة كعذر معفي في جريمة تلويث الهواء: أوال

ص نفسه يف ظروف ال قبل له هبا فتتأثر إرادته نتيجة ذلك ما يدفعه إىل غالبا ما جيد الشخ
ارتكاب اجلرمية، وال بد من أن تكون هذه الظروف من صنع الطبيعة أي ال دخل لإلنسان فيها، وإال 

 (1).عد دفاعا شرعيا

ولقد أخذ القانون اجلنائي للبيئة هبذا العذر مىت تطلبته ظروف احلال، فيحق لشخص دفع 
مسؤوليته اجلزائية عن جرمية تلويث اهلواء مىت كان يف حالة ضرورة، كرمي مواد من شأهنا تلويث اهلواء 
ألجل ختفيف منطاد هوائي سيقع على األرض، إال أننا جند هذا الدفع جمسدا بشكل واضح يف 
القانون البحري، إذ نصت أغلب التشريعات على جواز رمي زيوت ومواد ملوثة ألجل منع غرق 
السفينة، ولعل احلكمة من عدم ورود نص قانوين جييز ذلك يف مسائل تلويث اهلواء أنه ميكن التوقف 
عن استعمال البحر لفرتة حمددة لو حصل تلوث حبري، لكن األمر خمالف لو حدث تلوث هوائي إذ 

 ميكن االستغناء عنه، ومن مث نرى أن األخذ هبذا السبب املعفي خيضع لتقدير القاضي اجلزائي ال

                                                           

 .072عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، املرجع السابق، صفحة  - 1
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والذي ميكنه حتديد مدى خطورة املواد اليت لوث هبا الشخص اهلواء، فال ميكن التذرع هبذا السبب 
 .ينلإلضرار حبياة الكثري 

زائية جلانح تلويث اهلواء إال أنه واملالحظ هنا أن حالة الضرورة وإن متنع أحيانا املتابعة اجل
جيوز لكل من له مصلحة كاهليآت املختصة حبماية البيئة واجلمعيات التدخل لدى القضاء ألجل 
املطالبة بالتعويضات املرتتبة عن تلويث اهلواء من جهة، ومن جهة أخرى املطالبة بإعادة الوضع إىل ما  

 .كان عليه قبل حدوث التلوث إن أمكن

 : غلط والجهل لدفع مسؤولية جانح تلويث الهواءال: ثانيا

ال يأخذ القضاء عموما بالغلط واجلهل بالقانون أو الوقائع كسبب من أسباب اإلعفاء من 
املسؤولية، إذ أن اجلرمية تقوم ولو مل يعلم الشخص بأهنا جرمية أو أنه مثال قصد ارتكاهبا ضد شخص 

الوضع خمتلف متاما يف جرمية تلويث اهلواء إذ نتحدث ونتيجة غلطه أصاب الشخص اخلطأ، إال أن 
هنا عن مصطلحات تقنية حمضة وغازات ومواد كيميائية يصعب اإلحاطة هبا على رجل متخصص 

 فما هو الشأن لشخص عادي؟

وعليه يشرتط لقبول الغلط أو اجلهل كوسيلة لدفع املسؤولية عن جنوح تلويث اهلواء من أن 
يف اجلرمية، كعدم العلم بأن فعال معينا يعد ركنا من أركاهنا، أما لو كان ينصب على مسألة جوهرية 

هذا الغلط منصبا على مسألة ثانوية فإنه والراجح ال يؤخذ به كالغلط يف ظروف اجلرمية أو وقت 
 . ارتكاهبا مثال

  :جريمة تلويث الهواء    الغلط في وقـائع:أ

اء كسبب معفي للمسؤولية اجلزائية، ومنيز هنا ميكن األخذ بالغلط يف وقائع جرمية تلويث اهلو 
بني نتائج األخذ هبذا السبب املعفي حسب نوع جرمية تلويث اهلواء يف ما إذا كانت عمدية أو غري 

 . عمدية
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 : الغلط في جريمة تلويث الهواء العمدية-1

ؤدي ي مىت كانت جرمية تلويث اهلواء عمدية فإن األخذ هبذا السبب املعفي من املسؤولية
إىل إزالة الصفة العمدية عن هذه اجلرمية واليت تفرتض سوء النية  لتتحول إىل جرمية غري عمدية مما 

 :  (1) يرتب عدة نتائج حسب القضاء الفرنسي

وصف جرمية تلويث اهلواء عن الفعل الذي ارتكبه شخص أراد رمي مواد كيميائية  زوال -
 .قابلة للتأكسد مع اهلواء فإذا به يرمي مواد عضوية نافعة للرتبة

حتول جرمية تلويث اهلواء العمدية إىل جرمية غري عمدية ناةمة عن إمهال أو رعونة أو عدم  -
ئية يف جمال خمصص لذلك إال أنه ونتيجة رعونة منه قام احتياط كشخص أراد التخلص من مواد كيميا

بسكبها يف مكان آخر مما أدى إىل تلوث هواء ذلك اجملال، فهنا يسأل الشخص عن جرمية غري 
 . عمدية

قد يسمح الغلط يف الوقائع للشخص من االستفادة من ظروف ختفيف العقوبة، فمىت  -
ار باهلواء وختلص منه ظنا منه أنه غري ضار فهنا تشابه على الشخص مكونان كيميائيان أحدمها ض

 .ميكنه االستفادة من ختفيف للعقوبة

وال يعتد بالغلط كسبب معفى للمسؤولية مىت أراد الشخص تلويث اهلواء مبكون أو مادة   -
كيميائية وغلط فلوثه مبادة ضارة أخرى فهنا ال يستفيد من هذا العذر ويظل مسؤوال جزائيا عن 

 .راميسلوكه اإلج

 : الغلط في جرائم تلويث الهواء غير العمدية  -2

ال يكون هنا للغلط يف الوقائع أي تأثري على هذا النوع من اجلرائم تلويث اهلواء غري 
العمدية، فإضافة إىل كون اإلرادة املطلوبة يف هذه اجلرائم ضعيفة جدا، فإنه يصعب القول بعد ذلك 

 . بأن الغلط يف الوقائع قد ألغاها
                                                           
1 - Pierre  BOUZAT, O.P. Cité, Page  267. 
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ويظهر هذا السبب املعفي هنا خصوصا يف اجلرائم  املادية ويف املخالفات واليت تعد أغلب 
اجلرائم تلويث اهلواء منتمية إليها، فهو يشكل إىل جانب إمهال اجلانح البيئي وعدم احتياطه خطأ 

ته آخر حىت يف ذلك اإلمهال، ورغم هذا يظل القضاء الفرنسي يرفض هذا الدفع ويعتربه يف حد ذا
خبالف القضاء البلجيكي الذي يستبعد مسؤولية اجلانح اجلزائية مىت تبني أن الشخص (1)خطأ،

 (2).العادي ما كان يف نفس الظروف ليكون أحرص منه

 : الغلط في النصوص المنظمة لحماية الهواء من التلوث  -ب

ليت يدرسها طلبة جبهل القانون أحد أوىل املبادئ ا دألح ريعد املبدأ املشهور بعدم وجود عذ
احلقوق السيما إذا تعلق األمر بالقانون اجلنائي، هذا األخري يفرتض العلم بأحكامه وخصوصا تلك 

 .اليت يتضمنها قانون العقوبات

إال أن القانون اجلزائي أصبح أوسع من أن حيتويه تقنني واحد إذ أصبحت قواعده ونصوصه 
اجملاالت، فهناك قواعد جزائية خاصة مبخالفة القانون الطيب جندها يف أغلب القوانني املنظمة لشىت 

وأخرى باملستهلك واملنافسة التجارية واحلرف والطريان والصيد وغريها كثري، وبطبيعة احلال فإن 
القانون اجلنائي البيئي بوصفه فرعا من فروع القانون اجلزائي ال حييد عن هذه القاعدة، فهناك قواعد 

ة املائية والربية واجلوية واليت تتضمن جمموعة من األحكام يلزم األشخاص هبا وتقوم خاصة حبماية البيئ
 .مسؤوليتهم اجلزائية مىت متت خمالفتها

هذا التشعب للنصوص اجلزائية جيعل من مسألة التطبيق التام ملبدأ عدم العذر جبهل القانون 
زائية املنصوص عليها يف قانون حمل نظر من جديد، فهل نطبقه كليا أم نقصره على القواعد اجل

 العقوبات؟

                                                           
1 - Mireille DELMAS –MARTY & Catherine TEITGENCOLLY, Punir sans juger, de la répression 

administrative au droit administratif pénal, ECONOMICA, France, 1992, Page  21 . 

2 - Pierre  BOUZAT, O.P. Cité, Page 267. 
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 :الغلط في نص مجرم لتلويث الهواء في قـانون العقوبات  - 1

يكاد يصري هناك إةماع على أن الغلط يف إحدى أحكام قانون العقوبات ال ميكن أن يتخذ  
زائية يف كسبب معفي من املسؤولية اجلزائية، هذا املوقف تبناه القضاء الفرنسي إذ رفضت احملاكم اجل

أغلب أحكامها الدفع بالغلط أو جهل أحكام قانون العقوبات الفرنسي، بل إن ذات القضاء طبق 
هذه القاعدة حىت على األجانب، لكن ورغم موقف احملاكم الفرنسية من هذا املبدأ إال أن جمالس 

 (1).االستئناف يف فرنسا يشهد موقفها ترددا يف األخذ أو عدم األخذ به

فالغلط مثال يف نص من نصوص قانون العقوبات وتذرع اجلانح بعدم علمه بوجود وعليه 
هذا النص ال ميكن أن يتخذ كسبب معفي من املتابعة اجلزائية عن تلويث اهلواء، فمثال ال حيق 
إلرهايب لوث اهلواء حىت ولو مل يتضرر الناس من أن يدعي من أنه مل يكن ليعلم أن تلويث اهلواء 

 .يةل جناية إرهابميكن أن يشك

 : مجرم لتلويث الهواء  الغلط في نص جنائي تنظيمي -2

على غرار الكثري من القوانني أصبح القانون اجلنائي للبيئة يتضمن على عدد كبري من 
النصوص اجلزائية املتواجدة يف عدة قوانني غري قانون العقوبات، ومن مث بتنا جند القواعد املنظمة 

نصوص تتشكل يف غالبيتها من تعليمات وتنظيمات تقنية ولوائح يصعب على  حلماية اهلواء يف عدة
الفرد معرفتها ما مل يتم إبالغه هبا أو نشرها بصورة كافية أو إشهارها، فهل نلزم كل شخص باإلملام 
جبميع هذه النصوص واليت قد تتغري يف ظرف قصري؟ وعليه هل ميكننا أن نتقبل فكرة الغلط يف 

معفي من املسؤولية اجلزائية عندما يتعلق األمر بنصوص تنظيمية هتدف إىل محاية القانون كسبب 
 اهلواء من التلوث؟

هناك من يرى من أن على أي شخص يباشر نشاطا معينا معرفة القواعد الواجب االلتزام 
مري كل هبا، على أساس أن محاية اهلواء والبيئة عموما تنبع ليس فقط من القواعد اجلزائية وإمنا من ض

                                                           
1 - Pierre  BOUZAT, O.P. Cité Page  272. 
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كان من املمكن معرفة ما إذا تسبب النشاط أو سيتسبب يف تلويث اهلواء، بل إن هذه   اشخص إذ
احلماية أضحت عند الكثريين مقصدا من مقاصد الدين احلنيف اليت تستلزم محايتها من طرف 

 (1).اجلميع

ملسؤولية لكن ورغم هذا  املوقف فإن الرأي السائد لدى القضاء الفرنسي هو إمكانية دفع ا
اجلزائية نتيجة الغلط يف أحكام نص تنظيمي، فلو اعتقد شخص بأن نسبة التلوث املمنوعة جتاوز 
نسبة معينة وكانت يف القانون أقل من ذلك فهنا ميكن له أن يدفع جبهله للقانون، إذ كيف نطلب من 

ات صاحب مؤسسة صغرية أو متوسطة أن يكون قادرا على فك رموز نصوص حتتوي على عتب
حدود وضعها رجال علم خمتصني تتالءم مع خرباهتم حبيث يصعب  )2)ال جيب جتاوزها؟  ةبيولوجي

هنا جزءا كبريا من  دتفق (3) أحد جبهل القانون رعلى غريهم هضمها أو حىت معرفتها، فقاعدة ال يعذ
 .معناها بل إنه يصعب تطبيقها

التنظيمي ويدفع مسؤوليته لذا ميكننا أن نسمح لشخص بأن حيتج بعدم معرفته للنص 
 :اجلزائية عن جرمية تلويث اهلواء وذلك بعد توفر الشروط التالية

أن ال يكون النص املنظم حلماية اهلواء قد مت نشره أو إشهاره بصورة كافية تسمح ألغلبية -
 .الناس من معرفة أحكامه

 .ظيمية واللوائحأن ال يتعلق هذا الدفع بنص قانوين وأن يقتصر فقط على النصوص التن-

ونرى أن هذا الدفع جيب قصره على األشخاص الطبيعية دون األشخاص املعنوية اليت تباشر 
نشاطات أهم وذات تأثري أكرب على اهلواء، واليت متتلك من الوسائل ما يؤهلها ملعرفة النصوص 

 .التنظيمية املنظمة لنشاط معني

                                                           

 .770صفحة  سابق،، املرجع الحممد حسني عبد القوي - 1
2 - Mathieu LE TACON O.P. Cité, Page 14.  
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نشاط الملوث للهواء لدفع المسؤولية  الموافقة اإلدارية على ممارسة ال:الفرع الثالث
 :الجزائية

قد يؤدي الرتخيص اإلداري املسبق ألن يصبح النشاط امللوث سببا معفيا للمسؤولية، 
ويشكل هذا السبب امتدادا ملبدأ امللوث الدافع يف القانون البيئي، ونتيجة املخاطر اليت قد تسببها 

جب توافر شرطني ضرورين ألجل األخذ هبذا الدفع، النشاطات املوافق عليها إداريا فإن املشرع أو 
 .حبيث يرتب إباحة الفعل اجملرم يف احلاالت العادية

 :    شروط األخذ بالموافقة اإلدارية لإلعفـاء من المسؤولية الجزائية :أوال

اشرتط القانون ألجل األخذ باملوافقة اإلدارية املسبقة على ممارسة نشاط معني ملوث للهواء 
ن مرجع املوافقة وجود نص قانوين يقضي هبا حبيث جتسد أحكام هذا القانون، ومن جانب أن يكو 

 . آخر يشرتط عدم جتاوز حدود املوافقة وخمالفة نصوص تنظيمية أخرى مل تشملها

 :  موافقة صادرة من اإلدارة مرجعها نص قـانوني :أ

القانون، وهبذا ال يقبل هذا السبب يستلزم القانون أن تكون املوافقة اإلدارية قد نص عليها 
املعفي إذا كان مصدرها الئحة تنظيمية، وهذا ألن أغلب جرائم تلويث اهلواء مصدرها نصوص 

 .قانونية فال ميكن حينها احرتاما ملبدأ توازي األشكال أن تبيح الئحة تنظيمية ما أقره القانون

إلدارة ملمارسة نشاطات تؤدي إىل ونتيجة الشرتاط نص القانون على إمكانية منح موافقة ا 
تلويث اهلواء، فإنه ال تقبل هذه املوافقة إال إذا صدرت من هيأة خمتصة خوهلا القانون صراحة حق 
منحها، ومن مث فإن هذا االختصاص قد مينح بصفة شاملة جلميع النشاطات اليت تلوث اهلواء كمنح 

قد متنح جلهة خمتصة مبجال حمدد، ومىت صدرت هذه الصالحية للوزير املكلف بشؤون البيئة مثال أو 
 .من غري جهة خمتصة قانونا بذلك ال يقبل هذا السبب املعفي من املسؤولية اجلزائية
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 :ممارسة النشاط الملوث في ظل احترام النصوص المنظمة له: ب

ال يعين منح موافقة إدارية ملمارسة نشاط ملوث للهواء أن يقوم صاحب املوافقة مبخالفة 
النصوص املنظمة لنشاطه وأن يتخطى حدود ما مسح له به، بل ال بد أن يزاول نشاطاته مع احرتامه 

وعليه فإن املوافقة تصبح يف حكم العدم مىت تبني وجود إمهال أو عدم جلميع األحكام اليت تنظمه، 
 .ةاحتياط من طرف اجلانح، وحينها ال ميكنه التمسك بأنه حتصل على موافقة إدارية مسبق

وتظل هنا للقضاء سلطة تقديرية ألجل حتديد ما إذا كان اجلانح قد التزم حبدود الرخصة 
وأنه احرتم القواعد التنظيمية للنشاط، أم أنه جتاوز ذلك وتسبب بإمهاله يف حدوث جرمية تلويث 

 (1) .اهلواء

 :اإلعفـاء من المسؤولية نتيجة األخذ بالموافقة اإلدارية المسبقة:ثانيا

ملوث للهواء إىل نزع صفة اجلرمية على هذه  األخذ باملوافقة اإلدارية املسبقة لنشاطيؤدي 
األفعال، فاملشرع رأى أنه ال ميكن تفادي حدوث تلوث نتيجة نشاط معني فإنه أزال عنه صفة اجلرمية 

 .من خالل تنظيمه بقواعد خاصة أمهها اشرتاط الرتخيص أو التصريح بالنشاط ألجل مزاولته

بعض النشاطات املصنفة كمقالع احلجارة ومصانع االمسنت وغريها من املشاريع اليت  فنجد
يرى فيه املشرع أمهية اقتصادية ال ميكن منعها تؤدي حتما إىل تلويث اهلواء، لذا أخضعها لضرورة 

 مل توافرها على موافقة مسبقة ملمارستها، وغياب هذه املوافقة يشكل جرمية قائمة بذاهتا حىت ولو
حيدث تلويث للهواء، وهذا نتيجة األخذ مبفهوم تعريض الغري للخطر يف اجملال اجلزائي ما جيعل منها 

 .  جرمية شكلية

قبول فكرة أن يلوث النشاط اهلواء بفعل موافقة إدارية أمرا يصعب تقبله، فهو قبول  ويعد
لفكرة امللوث الدافع اليت تثري جدال لدى املدافعني عن البيئة، لذا كان لزاما من إخضاعها لعدة قيود 

 :حبيث يراعى فيها جمموعة من القواعد أمهها

                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité, Page  121. 
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ط امللوث، وهنا حيق هلذا الغري االعرتاض مراعاة مصاحل الغري الذي قد يتضرر من النشا-
على النشاط بعد استشارته وفق ما ينص عليه القانون، وهذا ما أكدته املادة الرابعة والسبعون من 

 .قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدمية

دمي ال متنح املوافقة إال بعد دراسة تأثري املشروع على اهلواء أو فقط يف أحيان أخرى تق -
لوث بدراسة مدى تأثري موجز عنه، وهذا يؤكد مدى االهتمام حبماية اهلواء والبيئة من ةميع أشكال الت

 .املشروع عليهما

مراقبة قبلية وبعدية ملدى احرتام صاحب املشروع للقواعد والنصوص التنظيمية املتعلقة  - 
 .بالنشاط من قبل اإلدارة

ط مرخص للتعويض، فهذه املوافقة متنع إمكانية مطالبة أي شخص متضرر من نشا -
املتابعة اجلزائية واإلدارية لكنها ال تلغي املسؤولية املدنية املرتتبة عن نشاط املؤسسة الضار، فيحق ألي 

 .شخص رأى أنه تضرر من نشاط املنشأة أن يطالب بتعويضه أمام  اجلهة القضائية املختصة
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 :ثانيال  الباب

 :الجزائية لحماية الهواء من التلوثالقواعد اإلجرائية  
 

تعد املتابعة اجلزائية آخر مرحلة من مراحل مواجهة جنوح تلويث اهلواء، هذه األخرية ابتدأت 
من خالل إقرار النصوص القانونية اجملرمة لالعتداءات على اهلواء والذي يشكل أحد أغراض العقاب 

عتبار ذلك كوسيلة حتذير ملن يريد أن يعتدي على املتمثل يف اجلانب الردعي العام، حبيث ميكننا ا
اهلواء وإعالمه بوجود نص متضمن للعقوبة إذا ما فكر يف ارتكاب سلوكه اإلجرامي، مث مت حتديد 

 .أركان جرمية تلوث اهلواء وكذلك األشخاص املسؤولني عن هذا النوع من اجلنوح

ابعة جزائية ضد مرتكبه كآخر وكان لزاما يف حال وجود اعتداء على اهلواء أن تتحرك مت
مرحلة من مراحل محاية اهلواء اجلزائية، هذه املتابعة ال تتحقق إال من خالل جمموعة من اآلليات 
اإلجرائية واليت يقصد منها تقدمي جانح تلويث اهلواء للعدالة ألجل إقرار حق اجملتمع يف عقابه، والذي 

م كفايتها  الوسيلة األجنع ملواجهة هذا النوع من يعد يف حال فشل اآلليات األخرى للحماية أو عد
 (1) .اجلنوح بوصف العقوبة أهم أنواع اجلزاء

وألجل حتقيق جناعة يف محاية اهلواء جزائيا من التلوث جيب أن تناط مهمة الرقابة على ةميع 
القبلية أي األنشطة اليت من املمكن أن حتدث هذا النوع من التلوث إىل جمموعة أجهزة تقوم بالرقابة 

قبل بداية ممارسة النشاط وقبل حدوث التلوث، وبرقابة بعدية من خالل متابعة منتهكي النصوص 
 (.الفصل األول)التنظيمية وملوثي اهلواء

                                                           

 .31صفحة ،5992طبعة  ر،اجلزائ ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري -1
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وال تقتصر املتابعة اجلزائية على استحداث أجهزة رقابة على جنوح تلويث اهلواء أو تفعيل 
العقوبات والتدابري األمنية هتدف ملواجهة هذا النوع من أجهزة أخرى، إمنا تتطلب توفري جمموعة من 

الفصل )اإلجرام ينطق هبا على مستوى القضاء، واليت جيب أن تتناسب مع خطورة اجلانح وأفعاله
 (. الثاين
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 :الفصل األول

 :معاينة جنوح تلويث الهواء
 

جمموعة من األجهزة كلفها على غرار جل التشريعات جند املشرع اجلزائري قد استحدث 
مبواجهة ومعاينة جنوح تلويث اهلواء وجرائم تلويث البيئة عموما، فنجد هيآت خصها املشرع مبواجهة 
جنوح تلويث اهلواء حبيث تعرف هبيآت الضبط القضائي املتخصص، منها مديريات البيئة واملناجم 

تضاف إىل أجهزة أخرى متارس  ومفتشيات العمل وهي تتوزع على خمتلف الواليات هذه األجهزة
مهام مواجهة اجلرمية بصفة عامة تعرف بالضبطية القضائية كمصاحل األمن والدرك واحلرس البلدي هذا 

، إال أن هذه األجهزة ومبناسبة قيامها مبهامها تعرتضها عدة (املبحث األول)األخري هو يف طور الزوال 
 . (املبحث الثاين)صعوبات قد تؤثر على فعاليتها

اإلدارات والضبط القضائي المكلفين بمهام مواجهة ومعاينة جنوح تلويث  :المبحث األول
 :الهواء

أوكل املشرع مهمة محاية اهلواء جملموعة من اإلدارات املختلفة، وذلك نتيجة اختالف 
كما أن األنشطة اليت ميكنها تلويث اهلواء حبيث تتعدد معها اجلهات اإلدارية املكلفة بتنظيم جماالهتا،  

سواء من قبل مديريات البيئة أو من هذا التعدد قد يؤدي إىل الزيادة من جناعة مواجهة تلويث اهلواء 
املطلب )جانب عدد مهم من اإلدارات واليت تعد شريكا لتلك املديريات يف تفعيل هذه احلماية 

ي للمسامهة يف تعدد جرائم تلويث اهلواء والبيئة يستدعي تدخل الضبط القضائ، إال أن (األول
 (.املطلب الثاين)مواجهة هذا النوع من اإلجرام
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 :تعدد اإلدارات المكلفة بحماية الهواء من التلوث: المطلب األول

تتنوع مصادر التلوث اهلوائي وتتنوع معها األجهزة اليت تستهدف مراقبة هذه املصادر 
جمموعة من األجهزة أناط هلا مهمة  ومعاينة املخالفات للتنظيم املعمول به، فاملشرع اجلزائري أوجد

 :تنظيم جماالت معينة ومن مث مراقبة هذه النشاطات واليت قد تكون

رقابة قبلية متارس قبل بدء النشاط، فتقوم هذه األجهزة بالتأكد من مدى احرتام القوانني  -
ارة عن منح رخصة وتوافر الشروط اليت يتطلبها التنظيم املعمول به يف هذا النشاط، وعليه متتنع اإلد

 .مزاولة النشاط إذا ما تبني وجود نقائص يف ملف طالبها

رقابة بعدية بعد مزاولة النشاط فهنا متتلك هذه األجهزة نوعني من الرقابة، رقابة إدارية  - 
تتمثل يف إمكانية سحب الرخصة أو تعليقها أو حىت توقيع غرامات إدارية يف إطار عقوبات إدارية، 

ثاين من الرقابة وهو أكثر ردعا يتمثل يف معاينة املخالفات املرتكبة سواء تعلقت بالنصوص أما النوع ال
 . القانونية وشروط ممارسة النشاط، أو تلك األفعال اليت تسببت يف تلويث اهلواء

ولقد خول املشرع اجلزائري جملموعة كبرية من األجهزة مسألة معاينة جنوح تلويث اهلواء، 
يقتصر على وزارة واحدة وإمنا يتعداه لعدة وزارات خمتلفة متارس رقابة على جمال معني وهذا األمر ال 

ألجل مواجهة تلويث اهلواء، هذا ما دفع البعض إىل التصريح بأن جناح محاية البيئة يكمن حقيقة يف 
وذلك عن طريق إدراج مسألة محايتها لعدة قطاعات، لكن هذا الرأي من شأنه  (1)اختفاء هذه الوزارة

أن يؤدي إىل التقليل من أمهية محاية البيئة، فالوزارات األخرى ال تستهدف من خالل أنشطتها توفري 
هذه احلماية للبيئة حبد ذاهتا ولكنها تستهدف تنظيم جمال معني، ومىت حتقق ذلك التنظيم فإنه ال 

 . ن كانت البيئة قد تضررتيهم إ

إن وجود وزارة للبيئة من شأنه تفعيل احلماية اجلزائية للهواء من ةميع أشكال التلوث، حبيث 
تساهم من خالل رقابة قبلية وبعدية يف مواجهة أي جنوح قد تتعرض له البيئة اهلوائية، كما أن تدخل 

                                                           
1 - Michel PRIEUR, O.P. Cité, Page 156. 
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احلماية، ومع هذا فإنه ال مينع باملقابل من هيآهتا على املستوى احمللي ميكن أن يساهم يف تفعيل هذه 
 . مسامهة أجهزة أخرى يف جمال احلماية اجلزائية للهواء

كما أن تعدد األجهزة املختصة يف جمال مواجهة تلوث اهلواء انعكس على صفة املوظفني 
تقين والعلمي الذين ينشطون فيها، فأتاح القانون هلم مسألة معاينة جرائم تلويث اهلواء نتيجة الطابع ال

وهو أمر منطقي وحتمي يف كثري من األحيان لكوهنم أنسب األشخاص لذلك، مما دفع باملشرع إىل 
   (1).منحهم صفة الضبطية القضائية يف اجملاالت اليت ينشطون فيها

 :مديريات البيئة لمواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع األول

املستوى احمللي باجلزائر ملديريات البيئة واليت  أنيطت مهمة اإلشراف على شؤون البيئة على 
واليت تتكفل بتصور وتنفيذ برامج محاية البيئة على مستوى (2)كانت تدعى سابقا مبفتشيات البيئة،

 .الوالية بالتنسيق مع األجهزة احمللية األخرى

املعمارية ومحاية وأعطيت مهمة محاية املواقع واملناظر واآلثار التارخيية وترقية التعمري واهلندسة 
واليت تقوم بدراسة تأثري النشاط على البيئة، أما (3)البيئة والطبيعة يف فرنسا للمفتشيات اجلهوية للبيئة

مراقبة التلوث اهلوائي واملنشآت املصنفة والضجيج فقد ترك هناك للمديريات أو املفتشيات اجلهوية 
لوزارة الصناعة حبيث تقوم بنشاطاهتا بالتنسيق  تشكل املصاحل اخلارجية للصناعة والبحث البيئي واليت

  (4).مع مصاحل وزارة البيئة

وأنيطت مهمة محاية البيئة وإدارة شؤوهنا يف مصر جلهاز مركزي لشؤون البيئة يقوم بوضع 
حبيث يكون له فروع يف احملافظات مع إعطاء األولية يف إنشائها (5)اسرتاتيجية عامة حلماية البيئة، 

                                                           

من قانون البيئة املصري اليت  22واملادة  ،من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 72واملادة  ، من قانون اإلجراءات اجلزائية 72املادة  -1
 . منح هذه الصفة لعاملني آخرين املصري لوزير العدل يزجت

لسنة  32، املتضمن إحداث مفتشية البيئة يف الوالية، اجلريدة الرمسية رقم 72/35/5998املؤرخ يف  98/83 املرسوم التنفيذي رقم - 2
 .7330لسنة  23، اجلريدة الرمسية رقم 52/57/7330املؤرخ يف  30/393، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم رقم 5998

3 - Raphael ROMI, O.P. Cité, Page 147. 

4 - Michel PRIEUR, O.P. Cité, Page 220.  
 .املتعلق بشأن البيئة 5993لسنة  33من القانون املصري رقم  50إىل  37واد من امل - 5
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ويكاد يكون هذا اجلهاز املكلف بشؤون محاية البيئة ذا (1)اليت حتتوي على مناطق صناعية،للجهات 
طابع إداري حمض، إذ ال جند جهاز رقابة واضح لقمع اجلرائم البيئية ومتابعة مرتكبيها ما عدا عندما 

لقرارات املتعلقة فلقد أنيطت له مهام إعداد مشروعات القوانني وا(2)يتعلق األمر حبماية البيئة املائية،
بتحقيق أهداف اجلهاز، وإعداد الدراسات عن الوضع البيئي وصياغة خطة وطنية حلماية البيئة، 
ووضع املعايري اليت يستلزم على أصحاب املشاريع التقيد هبا، وةمع املعلومات حول الوضع البيئي، 

    (3).وإعداد برامج التوعية

والية يف اجلزائر مبراقبة مدى احرتام النصوص التنظيمية وتقوم مديريات البيئة على املستوى ال
املتعلقة بالبيئة وذلك عن طريق  جتسيد برنامج محاية البيئة حمليا بالتعاون مع ةميع الفاعلني السيما 
البلدية و املصاحل األخرى املعنية حبماية البيئة، كما تقوم بوضع كافة التدابري الالزمة حلماية اهلواء من 

 (4).شكال التلوث، إىل جانب تفعيل الربامج األخرى حلماية ةميع عناصر البيئةةميع أ

 :األشخاص المؤهلون بمديرية البيئة لمعاينة جنوح تلويث الهواء: أوال

يشكل سلك مفتشي البيئة الفئة ذات االختصاص الشامل ملعاينة شىت جرائم تلويث اهلواء، 
ويضم هذا (5)يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، هذه املهام خوهلا إياهم املشرع اجلزائري

 (6)السلك أربعة رتب هي رتبة مفتش ورتبة مفتش رئيسي ورتبة مفتش قسم ورتبة مفتش قسم رئيس،
وميتد اختصاصهم إىل جرائم تلويث اهلواء األخرى اليت تضمنتها قوانني أو نصوص تنظيمية أخرى 

لسنة  ري النفاياتيستوقانون  ،4552لسنة  ملتعلق بتنظيم النفايات السائلةاتنفيذي ال املرسوممثل 
3884. 

                                                           

 .لشأن البيئة املصري قانونالمن  37املادة  - 1
 .003صفحة حممد حسني عبد القوي، املرجع السابق،  -2

 .لشأن البيئة املصري قانونالمن  31املادة  - 3
 .01صفحة  ،املرجع السابق ،وناس حيي -4
 .ي اجلزائريئمن القانون البي 555املادة  -5
املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني إىل  77/32/7332املؤرخ يف  707-32التنفيذي رقم املرسوم من  07املادة  -6

 .7332لسنة  30اجلريدة الرمسية رقم األسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة بالبيئة وهتيئة اإلقليم 
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 :مهام مفتشي البيئة في مواجهة جنوح التلويث: ثانيا

ُكلف مفتشوا البيئة يف إطار التصدي للجنوح البيئي وجرائم تلويث اهلواء باحلرص على 
ئة جبميع عناصرها من ةميع أشكال التلوث، إىل تطبيق القواعد التنظيمية والقوانني يف جمال محاية البي

جانب مراقبة املؤسسات املصنفة قبل مزاولة نشاطها وأثناءه وحىت بعده وهذا للتأكد من مدى 
 (1).احرتامها للقانون وقرار منح رخصة االستغالل

كما أهنم مكلفون مبراقبة كيفيات وشروط معاجلة النفايات، وكذلك احرتام شروط إثارة 
ج، إىل جانب تعاوهنم مع اهليآت املختصة يف جمال الرقابة على أي نشاط تستعمل فيه مواد الضجي

خطرية كاملواد الكيماوية واملشعة، وجيب على مفتشي البيئة تقدمي  حصيلة سنوية عن نشاطهم 
 .وتدخالهتم والقيام بتقارير ترسل إىل الوزير املكلف بالبيئة والوالة املعنيني عن كل نشاط أجروه

ويستلزم على مفتشي البيئة قبل قيامهم مبهامهم أداء  اليمني القانونية يف احملكمة اليت يقع 
حبيث ميكنهم ذلك من احلصول على بطاقة مهنية تفوضهم إياها وزارة البيئة بعد (2)فيها مقر املديرية،

ل مواجهة جنوح إرسال ملفهم اإلداري كامال إىل مصاحلها، وهبذا ميكنهم القيام بأعماهلم يف جما
تلويث اهلواء وميكن للوزير املكلف بشؤون البيئة أو الوايل املعين أن يسند هلم أية مهمة يف اجملال 

 .البيئي

ويقوم مفتشوا البيئة مىت تبني هلم أن هناك انتهاكا للقواعد املنظمة لشؤون البيئة بتحرير 
حتدد هوية اجلانح ونشاطه وتاريخ حماضر يذكر فيها  اسم ولقب وصفة حمرريها، إىل جانب ذلك 

والساعة، مع ذكر موقع حدوث املخالفة وظروف املعاينة، وأية تدابري مت  مفحص األماكن باليو 
 .كما يذكر يف احملضر اجلرمية املتابع هبا والنصوص اليت جترمها(3)اختاذها،

                                                           

 .السابق  32/707رقم  تنفيذيمن املرسوم ال 00املادة  -1
 .السابق  32/707رقم  تنفيذيمن املرسوم ال 32املادة  -2

 .5990لسنة  38، اجلريدة الرمسية رقم املنظم للنفايات الصناعية 53/32/5990املؤرخ يف  90/583من القانون رقم  59املادة  - 3



242 

 

ال نسخة منها وتسجيله فإنه يتعني على مفتشي البيئة إرس(1)وبعد حترير احملضر من نسختني
إىل الوايل املختص إقليميا ألجل اختاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة كقرار غلق املنشأة ونسخة ثانية إىل 

قبل  ءاجلهة القضائية املختصة وذلك يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ إجراء املعاينة  وسوا
 (2). أو رفض املخالف اإلمضاء على احملضر

بد أن تكون صحيحة ومطابقة للشروط اليت يستلزمها القانون كأن تكون هذه احملاضر ال 
ويف حدود الصالحيات املخولة ملفتش (3)حررت من طرف موظف خمتص عن ما عاينه من جرائم،

البيئة، فإهنا تعد قرينة قاطعة على ثبوت األفعال املدونة فيها حبق مرتكبيها حبيث ال ميكن الطعن فيها 
 (4). إال بالتزوير

وال حيق ملفتشي البيئة القيام بتفتيش املنازل واحملال إال مبوافقة من وكيل اجلمهورية ويف حدود 
اإلجراءات املتبعة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، وهذا باستثناء املنشآت املصنفة اليت هلم احلق يف 

 (5).أداء مهامهم ءتفتيشها أثنا

البيئة للواليات لتمثيل اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام كما أن املشرع اجلزائري أجاز ملفتشي 
القضاء، حبيث حيق هلم التدخل يف الدعوى العمومية سواء كانوا مدعني مدنيا أو مت االدعاء عليهم، 

 (6) .ما يسمح هلم من تقريب مفاهيم محاية البيئة إىل القضاة ذووا التخصص القانوين

 

 

                                                           

 .ااملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدمية 30/53من القانون  535املادة  -1
  .من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدمية 535املادة  557املادة  - 2
 .555 فحةص ،5929طبعةاجلزائر،  ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،قتناع الشخصي للقاضي اجلزائريزبدة مسعود، اال - 3
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 333املادة  - 4
 .املنظم للنفايات الصناعية 90/583من القانون رقم  59املادة  - 5
الذي يؤهل املوظفني لتمثيل اإلدارة املكلفة  57/39/5992املؤرخ يف  92/728املرسوم التنفيذي رقم من  37و  35تني املاد - 6

 .5992لسنة  82اجلريدة الرمسية رقم بالبيئة أمام العدالة، 
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 :بمواجهة جنوح تلويث الهواء  إدارات مختلفة مكلفة: الفرع الثاني

ال تقتصر معاينة جنوح تلويث اهلواء والبيئة على مديريات البيئة اليت هلا اختصاص شامل يف 
معاينة ةميع االعتداءات على البيئة، بل متتد لقطاعات أخرى تشكل هياكل قاعدية لوزارات متعددة  

 .   كوزارة الصناعة والداخلية والتجارة

 :جم لمواجهة جنوح تلويث الهواءشرطة المنا : أوال

وأنيطت له مهام (1)،3884استحدث هذا السلك يف اجلزائر مبوجب قانون املناجم لسنة 
خاصة يف جمال احلماية من التلوث السيما التلوث اهلوائي، وهو يعمل إىل جانب جمموعة من األجهزة 

املنجمية، منها الوكالة الوطنية  اليت منحها القانون شخصية معنوية يف جمال الرقابة على النشاطات
للممتلكات املنجمية ذات مهام يف الرقابة اإلدارية البحتة والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة 

وأنيطت مهام القيام هبذا الضبط يف فرنسا لرؤساء املصاحل اجلهوية املختصني يف جمال (2)املنجمية،
 (3).ت إمرهتماملناجم واملهندسني والتقنيني املوضوعني حت

وهبذا فهي تساهم يف تفعيل احلماية اجلزائية من خالل مراقبة إدارية وتقنية للنشاطات 
املنجمية ومتابعة مدى احرتام املتعاملني االقتصاديني للنصوص التنظيمية، وخيضع أفراد هذا السلك 

حاملني لشهادة مهندس يف ويتطلب أن يكونوا (4)للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية،
 .املناجم

ويلزم أفراد هذا السلك كذلك بأداء اليمني القانونية على غرار مفتشي البيئة وذلك أمام 
، ويناط هلم  مراقبة ميكن أن ميتد إىل كافة الرتاب الوطين لكون نشاطهموذلك جملس قضاء العاصمة 

مدى احرتام القوانني واألنظمة يف اجملال البيئي عندما يتعلق األمر بنشاط منجمي خصوصا تلك 
املتعلقة باألمن والنظافة، ومراقبة البحث واالستغالل املنجمي واحلفاظ على األمالك املنجمية، ومحاية 
                                                           

 .7335لسنة 01، اجلريدة الرمسية رقماملتضمن قانون املناجم 30/32/7335املؤرخ يف  35/53القانون رقم  من 13املادة  - 1
 .املتضمن قانون املناجم 35/53القانون رقم  من 31و   33و  30املواد رقم  - 2

3 - Art 140 du code Minier Français, Code de l’environnement, O.P. Cité, Page 182. 

 .السابق الذكر 35/53من القانون رقم  13املادة  -4
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اية البيئة، وألجل ذلك منح هلم القانون حق املوارد املائية، والطرق العمومية، والبنايات املسطحة ومح
زيارة املناجم وبقايا املعادن وأكوام األنقاض واملقالع وورشات البحث، وأن تقدم هلم كل الوثائق 

 (1).مبختلف أنواعها وتسليمهم العينات الالزمة للقيام بالتحاليل

حماضر من حترير حيال معاينتهم ملخالفة أحكام هذا القانون أن القانون يلزمهم  اكم
املرتكبة، ويتم حتديد وقائع املخالفة بدقة مع ذكر املعلومات اليت مت ةمعها، وجييز القانون املخالفات ب

 .كذلك ملعايين اجلرائم املتعلقة بقانون املناجم من االستعانة بالقوة العمومية ألداء مهامهم

توقيع صاحب املخالفة، ويف ويستلزم القانون كذلك أن يوقع املعاين على احملضر إضافة ل
إىل وكيل اجلمهورية املختص  حالة امتناع هذا األخري عن التوقيع يذكر ذلك يف احملضر، ويتم إرساله

 .طبقا للقانون املنظم للمناجم مع إشعار الوكالة الوطنية للجيويلوجيا واملراقبة املنجميةيام مثانية أخالل 

 :ية من التلوث الهوائيمساهمة محافظة الغابات في الحما: ثانيا

تؤدي الغابة وظيفة تنقية اهلواء من جهة ومن جهة أخرى متدنا باألكسجني، كم أهنا  
تساهم يف تثبيت الرتبة واحلفاظ عليها من التصحر، ونتيجة أمهية احلفاظ عليها فإن املشرع اجلزائري 

دارة وتثمني ومحاية وتسيري واليت تقوم بتنمية وإ(2)استحدث على مستوى كل والية حمافظة للغابات،
 .األمالك الغابية يف إطار السياسة الوطنية على مستوى الوالية 

 (3)كما أن القانون خول لفئة من املوظفني التابعني إداريا للمحافظة ممارسة الضبط الغايب،
والذي يتشكل أساسا من رؤساء األقسام (4)هذا األخري يعد ضبطا قضائيا متخصصا يف هذا اجملال،

                                                           

 الذكر، السابق  35/53من القانون رقم  10املادة  -1
املتضمن استحداث حمافظة الغابات للوالية واحملدد لتنظيمها وعملها،  71/53/5991املؤرخ يف  91/000التنفيذي رقم  املرسوم - 2

 .5991لسنة  83اجلريدة الرمسية رقم 
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 77و 75املادتني  - 3
 .غاباتنظام العام للالاملتضمن  23/57من القانون رقم  87املادة  - 4
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واملهندسني واألعوان الفنيني والتقنيني املختصني يف الغابات، حبيث يباشرون مهامهم بعد أدائهم 
 (2).ويلزمون بارتداء بدلة رمسية، كما حيق هلم محل السالح(1)لليمني القانونية يف حمكمة مقر سكناهم،

هلم صفة ضابط الشرطة القضائية وهم الضباط وينقسم أعوان الضبط الغايب إىل أشخاص 
املرمسون التابعني للسلك النوعي إلدارة الغابات واملعينون مبوجب قرار وزاري مشرتك بني وزيري العدل 
والوزير املكلف بالغابات، وأعوان الضبط القضائي وهم الضباط وضباط الصف الذين ال ميلكون 

 ( 3).صفة ضابط الشرطة القضائية

مع أي اعتداء على البيئة الغابية قد يؤدي لتلويث اهلواء كإضرام النار يف األمالك وألجل ق
الغابية فإهنم حيق هلم توقيف اجلانح وتسليمه للضبطية القضائية املختصة مع ضرورة حترير حماضر 

ق وذلك بعد معاينة مسرح اجلرمية ألجل البحث عن أدلة، وأثناء ذلك ال حي(4)باجلرمية اليت عاينوها،
 .هلم الدخول ملساكن أو حمالت أو عمارات إال وفق التشريع املعمول به يف قانون اإلجراءات اجلزائية

كما يشرتط لصحة  حماضرهم أن حترر من أشخاص خمتصني مكانيا وموضوعيا مبعاينة 
 اجلرائم اليت متس النظام الغايب، وفق شكليات حمددة كأن حيرر على وثيقة معدة لذلك، وأن حيرر 
خبط اليد ومينع فيه أي شطب، وأن يكون احملضر مدموغا بدمغ اإلدارة ومرقما، كما جيب أن يذكر 
فيه تاريخ املعاينة وتاريخ حترير احملضر إىل جانب ضرورة إمضائه من طرف حمرريه، ويف األخري ترسل 

 . هذه احملاضر إىل اجلهة القضائية املختصة

 

 

                                                           

 .السابق الذكر 23/57من القانون رقم  80املادة  - 1
 .نفس القانونمن  83املادة  - 2
املتضمن  23/57يعدل ويتمم القانون رقم 37/57/5995املؤرخ يف  95/73من القانون رقم  35مكرر 87مكرر و  87تني املاد - 3

 .5995لسنة  87النظام العام للغابات، اجلريدة الرمسية رقم 
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 77املادة  - 4
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 :ي حماية الهواء من التلوثمصالح رقـابة مختلفة تساهم ف: ثالثا

أناط املشرع اجلزائري على غرار الكثري من التشريعات مسألة مراقبة نوعية اهلواء وعدم 
االعتداء عليها إىل جمموعة كبرية من املصاحل، وذلك يرجع إىل تعدد مصادر التلوث الناةمة عن عدة 

 .نشاطات مما يتطلب تدخل عدة أجهزة ملواجهة جنوح تلويث اهلواء

فبالنسبة للمصاحل اخلارجية لوزارة التجارة فهي متارس رقابة يف جمال شروط املمارسات 
التجارية  للتأكد من مدى توفر الشخص على رخصة استغالل أو من أن النشاط املدون يف سجله 
التجاري هو نفسه املمارس، كما حيق هلا التدخل يف جمال محاية املستهلك ألن سالمة هذا األخري 

 .ب بيئة نظيفةتتطل

وتساهم املكاتب البلدية حلفظ الصحة بالسهر على احلفاظ على بيئة نظيفة على مستوى 
ويتم إنشاء هذه املكاتب يف كل بلدية أو بلديتني يبلغ تعداد سكاهنا عشرين ألف نسمة (1)البلدية،

 .بقرار وزاري مشرتك بني عدة قطاعات

 الصحية الوقاية مهام تنفيذة رئيس البلدية يف ساعدوهتدف مكاتب حفظ الصحة إىل م
، وهي تتشكل من واحد إىل أربعة تقنيني يف الصحة، ومن تقين إىل العمومية النقاوة و الصحة وحفظ

تقنيني يف البيئة ومن تقين إىل تقنيني يف الفالحة إىل جانب طبيب بيطري أو تقين يف الصحة 
ما يرأس املكتب طبيب، واملالحظ أن أعضاء هذه املكاتب احليوانية، ومفتش  يف مراقبة النوعية، ك

غالبا ما خيضعون هليآت إدارية حملية أخرى كمديرية التجارة أو الفالحة ويوضعون حتت االنتداب 
 .للعمل فيها

 على العمومية والنقاوة الصحة حلفظ الدائمة املراقبة يالبلد الصحة حفظ مكتب يتوىلو 
 :نسيق مع مصاحل حملية أخرى خمتصة مبا يلي بالت يكلف و، البلدية مستوى

                                                           

 72املتضمن إنشاء مكاتب حلفظ الصحة البلدية، اجلريدة الرمسية رقم  03/38/5922املؤرخ يف  22/538املرسوم الرئاسي رقم - 1
 .5922لسنة 
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 ةميع يف النقاوة و الصحة على الدائمة احملافظة ضمان إىل الرامية التدابريدراسة واقرتاح  -
 .العمومية األماكن و املؤسسات أنواع

 مكافحةو  ،وترقيتها احمللية ةياجلماع صحةال ايةهتدف إىل مح مجابر  أو برياتداقرتاح  -
 .األمراض ناقالت ومقاومة املتنقلة األمراض

 .حماربة اآلفاتو  التطهري عمليات بتنفيذ يأمر - 

 .وتسخر هلذه املكاتب ةميع الوسائل التقنية واإلدارية واملالية الالزمة إلجناز مهامهم

ويف هذا اجملال يقوم (1)أما مصاحل مفتشية العمل فرتاقب كذلك مدى احرتام بيئة العمل،
مبعاينة جرائم تلويث اهلواء ونظافة أماكن العمل، وقبل حترير حماضر باملخالفات اليت مفتشوا العمل 

 .عاينوها ميكنهم إعذار صاحب املنشأة ألجل اختاذ التدابري الالزمة

التعمري والبناء رقابة على مدى توفر الشروط الالزمة للتعمري ملنع أي  ةومتارس مصاحل مديري
ملفتشي التعمري اجلرائم هذه  تقصي و البحث عن الل القانون سلطة خو تلويث للهواء أو احمليط، و 

واملهندسني املعماريني واملتصرفني اإلداريني والتقنيني السامني لدى اإلدارة املركزية للوزارة املكلفة 
يف إطار وتأيت منح صفة الضبط القضائي عن هذه اجلرائم (2)بالتعمري أو مصاحلها الوالئية،

وألجل التعمري جمال خصوصية وتعقد ، نتيجة يدة اليت جاءت هبا خمتلف القواننياإلصالحات اجلد
أكثر كاآلثار واملعامل الوطنية، فهؤالء األشخاص هم املناطق احملمية  محاية التدخل الصارم من أجل 

 .تأهيال للبحث و التحري على املخالفات يف هذا اجملال املعقد

                                                           

 .5993لسنة 52اجلريدة الرمسية رقم ، املتعلق بعالقات العمل 57/33/5993املؤرخ يف  93/55القانون رقم من  502املادة  - 1
املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس  51/33/5993املؤرخ يف  93/32من املرسوم التشريعي رقم  15املادة  - 2

 .5993لسنة  07املعماري، اجلريدة الرمسية رقم 
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مقر  اختصاصهااليمني القانونية أمام احملكمة اليت يوجد يف دائرة األعوان هؤالء ويؤدي 
يف حماضر اليت يعاينوها املخالفات ويقومون بإثبات إقامتهم اإلدارية قبل الشروع يف أداء مهامهم،  

  (1).وترسل إىل رئيس البلدية ومدير التعمري للوالية حترر

ت القوانني املنظمة الستعمال املواد املشعة كما أن املشرع أناط مهمة الرقابة يف جمال خمالفا
إىل مفتشي احلماية من اإلشعاع التابعني حملافظة الطاقة الذرية وكذلك إىل أعوان الرقابة املختصني 
حبكم نشاطهم، كسلك الرقابة التابع للهياكل اخلارجية لوزارة التجارة فيما خيص تأيني املواد الغذائية، 

 (2).ذه املخالفات يف أماكن العملومفتشي العمل يف مراقبة ه

 :تدخل الضبط القضائي لمواجهة جنوح تلويث الهواء:المطلب الثاني

يندرج تدخل الضبط القضائي يف جمال احلماية اجلزائية للهواء من التلوث ضمن ما يعرف 
عن ورغم أنه ينشط يف أغلب األحيان بصورة منفردة (3)بالضبطية القضائية ذات االختصاص الشامل،

باقي األجهزة األخرى إال أن هذا ال مينع من قيام األجهزة املكلفة بالضبط القضائي العام من طلب 
 .معلومات أو االستعانة خبربات من األجهزة املتخصصة يف جمال محاية البيئة

واملالحظ أن تسمية الضبط القضائي ختتلف من دولة عربية ألخرى، فتسمى برجال الضبط 
ودية، والضابطة العدلية يف سوريا واألردن ولبنان، والضابطة القضائية يف مصر وليبيا اجلنائي يف السع

  (4).والعراق، أما يف اجلزائر فتسمى بالشرطة القضائية

                                                           

احملدد لشروط تعيني األعوان واملوظفني املؤهلني لتقصي  53/53/5991املؤرخ يف  91/052من املرسوم التنفيذي رقم  30املادة  - 1
 .5991لسنة  85خمالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها يف ميدان اهلندسة املعمارية والتعمري، اجلريدة الرمسية رقم 

من املرسوم الرئاسي رقم  58ادة املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات النووية، وامل 31/552من املرسوم الرئاسي رقم  538املادة _  2
 .املتعلق بتسيري النفايات املشعة31/559من املرسوم الرئاسي رقم  70املتعلق بتأيني املواد الغذائية، واملادة  31/552

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  53املادة  -3
دراسة مقارنة، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، ياسر حسن كلزي،حقوق اإلنسان يف مواجهة سلطات الضبط اجلنائي  - 4

 .10، صفحة  7332طبعة 
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وهتدف مصاحل الضبط القضائي ذو االختصاص الشامل إىل حتقيق حفظ النظام العام 
 : والذي يبدو مفهوما واسعا إذ يشمل

 .م داخل اجملتمع وما ينجر عليه من توفري سبل التنميةحتقيق األمن العا -

وكنتيجة حلماية اهلواء من التلوث من قبل مصاحل الضبطية القضائية فإن مفهوم األمن  
 .يتحقق بأمن الناس على أرواحهم وبأن ال يكونوا معرضني خلطر تلوث عمدي أو عن طريق اخلطأ

صر أصبحت فيه حماربة الضجيج أكثر من حتقيق السكينة العامة واهلدوء السيما يف ع -
 .ضرورة 

حفظ الصحة العامة هذه األخرية تربز كضرورة تقتضيها محاية اهلواء من ةميع أشكال  -
التلوث، وتدخل الضبط القضائي بصفة مسبقة مهم جدا للحد من أية كوارث قد تطال صحة 

طرية كالسرطان واالختناق إىل املواطنني خصوصا أن التلوث اهلوائي من شأنه أن حيدث أمراضا خ
 .جانب تسببه يف أمراض مزمنة كالربو مثال

 .البحث والتقصي عن اجلرائم املرتكبة يف حدود اختصاصهم -

وينقسم عناصر الضبط القضائي ذووا االختصاص الشامل إىل فئتني، األوىل منحها املشرع 
 إذا وقعوها، وألداء مهامهم يف صفة ضابط الشرطة القضائية حبيث ال تصح احملاضر القضائية إال

أحسن الظروف فإن املشرع خول لفئة ثانية مساعدة ضباط الشرطة القضائية وهم أعوان الشرطة 
 .القضائية
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 :ضابط الشرطة القضائية ومهامه في مجال مواجهة تلوث الهواء: الفرع األول

ون بصفة ضابط أدرج املشرع جمموعة من األشخاص يف قانون اإلجراءات اجلزائية يتمتع
وهم خيضعون مبناسبة ممارسة نشاط الضبطية القضائية إلشراف وكيل اجلمهورية (1)الشرطة القضائية،

 .املختص إقليميا

 :مهام رئيس البلدية في مجال مواجهة جرائم تلويث الهواء: أوال

وتظهر أمهية منح صفة ضابط الشرطة القضائية لرئيس البلدية يف كون هذا األخري أقرب 
سؤول من املواطن، فهو ينتخب عن طريق االقرتاع املباشر، ومن مث يعد األقرب ملعرفة اإلجرام م

احلادث يف حدود إقليم بلديته، األمر الذي يسمح له من معاينة بعض اجلرائم اليت تقع داخل البلدية 
ليم، السيما أن نتيجة تلويث اهلواء أو حىت تلك اليت تقع خارج إقليمها وتكون آثارها داخل هذا اإلق

 .هذا التلوث قد ينتقل من منطقة ألخرى

وبوصف البلدية شخصا معنويا فإن رئيس اجمللس الشعيب البلدي حيق له إضافة لصفة 
الضبطية اليت ميتلكها أن يتأسس بامسها ألجل املطالبة بالتعويضات اليت حلقت هبا من جراء التلوث 

 . اهلوائي الناجم عن نشاط إجرامي

وقد تتعارض فكرة منح رئيس البلدية صفة الضبطية القضائية يف جمال مواجهة اجلرائم عامة 
وجنوح تلويث اهلواء خاصة مع جواز مساءلته جزائيا بصفة شخصية عن تقصريه يف جمال محاية اهلواء 

مواجهة ه يف صالحيات يستدعي حصرمن التلوث، خصوصا إذا كان سبب ذلك يرجع إىل إمهاله، مما 
حاالت التلبس كما هو الشأن للوايل حبيث يقتصر دوره على القبض على اجملرم وتسليمه  علىاإلجرام 

 .للضبط القضائي املختص

إال أن املالحظ أن رؤساء البلديات غالبا ما ال يقومون مبهامهم يف جمال الضبط القضائي، 
مر يدفعنا إىل تأكيد الرأي القائل بأن هذه املهام يرتكوهنا هليآت الضبط القضائي األخرى، هذا األ

                                                           

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 51املادة  -1
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حبيث يستلزم إعادة النظر فيه أو على (1)إسناد صفة ضابط الشرطة القضائية هلم أمر غري مربر واقعيا،
 . األقل تقليصه

 :الضباط وذوو الرتب في الدرك الوطني: ثانيا

ا كانت رتبتهم فبالنسبة للضباط وذوي الرتب فإهنم ميتلكون صفة ضابط الشرطة القضائية أي
أو مدة خدمتهم، وميكن استثناء منح هذه الصفة نتيجة االحتياجات املهنية للدركيني الذين أمضوا 
ثالثة سنوات يف مهامهم، ويشرتط أن يتم منحهم هذه الصفة مبوجب قرار وزاري مشرتك بني وزيري 

 .الدفاع والعدل

 :   محافظوا الشرطة وضباطها:ثالثا

الوطين فإن حمافظي الشرطة وضباطها تكون هلم صفة ضابط  على غرار ضباط الدرك
الشرطة القضائية، كما ميكن منح هذه الصفة ملفتشي األمن الوطين والذين أمضوا ثالث سنوات يف 

 .مهامهم وذلك مبوجب قرار وزاري مشرتك بني وزيري الداخلية والعدل

 :الضباط وضباط الصف التابعين لألمن العسكري: رابعا

صفة ضابط الشرطة التابعني لألمن العسكري ذلك للضباط وضباط الصف متنح ك
 (2).القضائية، مبوجب قرار وزاري مشرتك بني وزيري الدفاع والعدل

وتناط لضباط الشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن اجلرائم البيئية يف إطار نشاطهم 
عليهم حترير حماضر بعملهم وبإخطار وكيل  ويتعني(3)العام وةمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها،

                                                           

 .  335، صفحة 5993قايد رزق، التنظيم القانوين للمجالس احمللية يف اجلزائر، جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، سنة  - 1
 .قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من 70املادة  - 2
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 57املادة  - 3
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اجلمهورية املختص من غري متهل باجلرائم اليت تصل إىل علمه، وإفادته بأصول هذه احملاضر وةميع 
 (1).املستندات الالزمة للملف كما أهنم ملزمون بذكر صفة الشرطة القضائية اخلاصة هبم بتلك احملاضر

الختصاص العام للبحث عن اجلرائم ومنها اجلرائم إنه هبذا يعد هؤالء الضباط من ذوي ا
البيئية، أينما كانت وهلم يف أداء مهامهم امتيازات عدة ال توجد ألسالك مفتشي البيئة كالتفتيش 

ومالحظة ورقابة السلطة واحلبس حتت النظر واستخدام قوهتم العمومية مع بقاء خضوعهم إلدارة 
 (2).ضع للسلطة التنفيذيةرغم انتمائهم جلهاز إداري خاالقضائية 

 : دور أعوان الشرطة القضائية في مواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

ضباط الشرطة القضائية على الرغم من عدم امتالكها هلذه ل الفئة سندا هاماتشكل هذه 
واملفتشني ن املوظفني املختلفني ملصاحل الشرطة كأعوان الشرطة موهي تتشكل يف اجلزائر (3)الصفة،

واألمن بالنسبة لسلك الدرك الوطين نفس األمر الذين مل يتم منحهم صفة ضابط الشرطة القضائية، و 
وعناصر األمن العسكري عموما ما مل متنح هلم صفة ضابط  فتتكون من رجال الدرك العسكري 

 .كذلكالشرطة القضائية  

ة يتمتع هبا مرؤوسوا الضبط أما يف دولة يف مصر فنجد أن صفة عون ضابط الشرطة القضائي
ويقتصر دورهم على معاونة ضباط الشرطة القضائية (4)القضائي والذين تقل رتبهم عن رتبة مساعد،

يف مباشرة مهامهم والقيام بالبحث والتحري وةمع األدلة واملعلومات عن اجلرائم املرتكبة ألجل 
خاضعا لعالقة تبعية من رؤسائهم، إال أن نشاطهم يظل (5)اكتشاف مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة،

 .  فال تصح أعماهلم إال إذا مت إقرارها من طرف األشخاص الذين يتبعون هلم

                                                           

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 52املادة  - 1
2 -Ahmed LOURDJANE, Le code algérien de procédure pénale, de la société nationale d’édition et de 

diffusion, Alger, Edition 1977.Page 26. 

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 59املادة  - 3
 .053صفحة  ،حممد حسني عبد القوي، املرجع السابق-- 4
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 73املادة  - 5
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ساهم يف تفعيل للحماية اجلزائية  4551يف سنة كما أن استحداث سلك احلرس البلدي 
ما وهو يشكل دع( 1)للهواء لتعوض الصيغة السابقة اليت كانت مستعملة وهي الشرطة البلدية،

للحماية اجلزائية اليت أقرها املشرع للمجاالت البيئية املختلفة وبطبيعة األمر اهلواء أحد أهم مكوناهتا 
 .وذلك على املستوى احمللي

واملالحظ أن هذا السلك يف طور الزوال، إذ سيدمج أفراده سواء يف اجليش أو الشرطة أو 
هذا السلك وحتويل تسميته إىل سلك  أسالك إدارية أخرى، ونرى أنه من األفضل اإلبقاء على

الشرطة البلدية كما كان سابقا، إىل جانب الزيادة من فعالية أعضائه عن طريق تأهيلهم وتكوينهم يف 
 .اجملال القانوين

 :معوقـات نشاط معايني جنوح تلويث الهواء:المبحث الثاني

تفعيل احلماية تساهم عدة معوقات مرتبطة بنشاط معايين جنوح تلويث اهلواء يف منع 
اجلزائية للهواء من التلوث، تنشأ هذه املعوقات نتيجة عدة صعوبات، سواء تعلقت باهلواء ذاته حيث 

انتقاله من مكان  أن محاية هذا املكون والذي يتميز حبركية دائمة تصعب مسألة معاينة التلوث نتيجة
هنا قد يتأخر ظهوره، أو قد  أو حىت يف كثري من األحيان اكتشاف التلوث الناجم، فالضرر آلخر

ترجع ملرتكب جنوح تلويث اهلواء والذي يصعب إثبات تسببه فيها أو حتديد من تقع على عاتقه 
املسؤولية اجلزائية، إال أن الصعوبات املتعلقة بطبيعة اهلواء أو بتحديد املتسبب يف اجلرمية ميكن التغلب 

 .ةعليها بتحسني فعالية األجهزة املخولة بالرقاب

ملعايين جنوح تلويث اهلواء يف األساس ترجع لفعالية نشاط الرقابة إال أن أهم هذه املعوقات  
واليت ميكن حصرها يف فئتني اثنتني من املعوقات، تتمثل األوىل يف جمموعة من املعوقات الشخصية 

                                                           

 32، اجلريدة الرمسية رقم 30/32/5998املؤرخ يف  98/781املرسوم التنفيذي رقم تسمية هذا السلك باحلرس البلدي مبوجب مث  -1
 73رمسية رقم ال،اجلريدة  1/32/5922ملؤرخ يف ا 22/522مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مت سابقا إنشاء هذا السلك ، أما 5998لسنة 
   .5990لسنة  83، اجلريدة الرمسية رقم 77/39/5990املؤرخ يف  90/732املرسوم التنفيذي رقم مث   5922لسنة 
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القانونية لفئة معايين جرائم تلويث اهلواء، وهي تتعلق مبدى كفاءاهتم وقدراهتم يف هضم النصوص 
 (.املطلب األول)املنظمة للحماية اجلزائية للهواء، واإلملام بالتقنيات واملعرفة يف جمال هذه احلماية

إىل جانب الصعوبات الشخصية توجد صعوبات موضوعية تعرتض معايين جنوح تلويث 
شىت اجملاالت  اهلواء وهي ترجع إىل نقص اإلمكانيات املتوفرة هلم والنقص يف اإلطارات واملراقبني يف

ملعاينة هذه اجلرائم، ناهيك عن ضعف االعتمادات املالية املخصصة، هذا ما جيعل مسألة معاينة 
كما أن عدم قيام   (1)جرائم تلويث اهلواء مسألة تثري نوعا من احلساسية سواء سياسيا أو قانونيا،

ء، ونفس األمر ميكن مالحظته اإلعالم بالتوعية من شأنه أن حيد من فعالية معايين جنوح تلويث اهلوا
 (.املطلب الثاين)خبصوص عدم مسامهة اجلمهور يف حتريك املتابعات اجلزائية ضد جاحني البيئة اهلوائية

 :المعوقـات الشخصية لمعاينة جنوح تلويث الهواء: المطلب األول

ترجع هذه املعوقات إىل شخص معاين جرائم تلويث اهلواء وهي ترجع إىل ضعف إملامهم 
باملعارف املتطلبة ألجل جناعة احلماية اجلزائية للهواء، هذا النقص يكمن يف صعوبة هضمهم 

 .للنصوص القانونية السيما بالنسبة لألفراد التقنيني الذين ينشطون ملواجهة هذا النوع من اإلجرام

أما فيما خيص رجال الضبط القضائي ذووا االختصاص الشامل فإهنم يف الغالب ما تصعب 
هم اإلحاطة باملسائل التقنية ما قد يعرقل نشاطهم ويؤثر على فعالية احلماية املقررة للهواء، هذا ما علي

 .سنوضحه يف الفروع التالية

 :صعوبة اإللمام بالنصوص القـانونية لألعوان المتخصصين: الفرع األول

لك على تعرتض معايين جنوح تلويث اهلواء إشكالية ضعف إملامهم بالنصوص القانونية وذ
الرغم من تأهيلهم العلمي والتقين، هذا الضعف يرجع إىل عدم تكوينهم بصفة جيدة يف اجملال 
القانوين سواء أثناء دراساهتم املتخصصة أين تشكل املواد القانونية املدرسة مواد ثانوية ال حتظى بذات 

دورات تكوينية ألجل االهتمام ملواد التخصص، وكذلك بعد توظيفهم إذ ال خيضعون يف الغالب إىل 

                                                           

1 -Mathieu LE TACON, O.P, Cité, Page 44. 
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اإلملام باإلجراءات القانونية الواجب اتباعها أثناء معاينتهم للجرائم املرتكبة ومتابعة جانح تلويث 
 .اهلواء

هو انعدام التنسيق اهلواء لويث ت ومما يؤدي إىل عدم فعالية نشاطهم يف مواجهة جنوح
ينتمي إليها معاينو جنوح تلويث اهلواء، والتعاون بني هذه املصاحل املتخصصة، فتناثر األجهزة اليت 

ورغبة كل منها يف تقدمي حصيلة عمل جيدة ولكن بصورة منفردة بدون عمل ةماعي ضعف من 
 .فعالية محاية البيئة اليت كان من املفرتض أن تعدد األجهزة سيخدمها أكثر

 وجند كذلك أن هذه األجهزة تعمل بصورة مستقلة عن مصاحل الضبط القضائي، هذه
األخرية ذات التكوين القانوين كان بإمكاهنا أن تسهل من نشاط املصاحل املكلفة حبماية البيئة، هذه 
األخرية قد يؤدي إغفاهلا لبعض اإلجراءات إىل سقوط املتابعة اجلزائية برمتها، نذكر هنا أن عدم توقيع 

 (1).املوظف املختص على احملضر الرمسي قد يفقد هذا األخري قيمته القانونية

وقد يظهر عدم إملام األعوان املتخصصني بالنصوص القانونية عندما تتضمن هذه األخرية يف 
بعض األحيان بعض الغموض، قد تؤدي إىل وقوعهم يف أخطاء أثناء تفسريهم هلا نتيجة  ضعف 

للتفتيش معارفهم يف اجملال القانوين، نذكر هنا كيفيات حترير حماضر املعاينة واإلجراءات الالزمة 
واحرتام املواعيد القانونية يف هذه اإلجراءات واملدد الالزمة إلرسال احملاضر إىل العدالة وغريها كثري مما 

 .يتطلب نوعا من الدراية القانونية

ولتدارك هذا الضعف جند أغلب املصاحل اإلدارية تتضمن على مصلحة خاصة للمنازعات 
ص من ذوي التخصصات القانونية، والذي يرتكز دوره أو مكتب على األقل ينشط فيه جمموعة أشخا

على تقدمي االستشارات القانونية للمصلحة اإلدارية ومراقبة مدى مطابقة احملاضر للقوانني قبل 
تسجيلها وإرساهلا للعدالة، لكن الواقع العملي يبني أن التنسيق داخل املصلحة الواحدة يف الغالب 

                                                           

 .599فحة ص ،املرجع السابق ،يوسف شحادة -1
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لى ضرورة تكوين معايين جنوح تلويث اهلواء يف اجملال القانوين سواء غري موجود، هذا ما جيعلنا نؤكد ع
 . أثناء تكوينهم أو حىت بعد توظيفهم

 :نقص المعرفة العلمية ألسالك الشرطة القضائية: الفرع الثاني

رغم املعارف القانونية اليت متتلكها أسالك الشرطة القضائية واليت من شأهنا املسامهة يف 
نح تلويث اهلواء من املتابعة اجلزائية نتيجة أخطاء يف اإلجراءات، إال أنه وباملقابل تفادي إفالت جا

ونتيجة املهام الكثرية املنوطة هبذه الفئة فإن املعارف العلمية ألجل اإلملام بعناصر جرمية تلويث اهلواء 
خرى حتتل الريادة يف السيما يف جانبها التقين تبدو متواضعة بالنسبة هلذه الفئة، كما أن اجلرائم األ

نشاطها مما جيعل املسائل البيئية تشكل آخر اهتمامات هذه األسالك، هذا األمر يدفعنا إىل التأكيد 
واليت تتميز بتقنية العناصر (1)بأن نشاطات هذه األسالك ال تتماشى مع خصوصية اجلرمية البيئية،

هبا، وهي مسألة حتتاج إىل تفرغ يف الوقت املكونة هلا، وكثرة القوانني والنصوص التنظيمية املتعلقة 
 .ومعرفة باملسائل التقنية إىل جانب اإلملام باألحكام التنظيمية هلا

هذا ما جيعل نشاط أسالك الشرطة القضائية يقتصر دورها على مواجهة جرائم تلويث اهلواء 
ت اليت تسببت يف وفيات اخلطرية كما هو الشأن يف جرائم اإلرهاب بتلويث اهلواء أو اجلنح أو احلاال

أو أخطار بيئية بالغة، وترتك هبذا باقي اجلرائم األخرى سواء تلك اجلرائم ذات الطبيعة التقنية اخلالصة 
أو املخالفات للمصاحل املختصة، هذا األمر من شأنه أن يؤثر على دور هذه األسالك يف محاية اهلواء 

ن يشمل جل جرائم تلويث اهلواء والبيئة، ولنجاح لذا ال جيب أن يقتصر على اجلرائم اخلطرية بل أ
 .هذا املسعى فال بد من تكوين هلا يف هذا النوع من اإلجرام

 :المعوقـات الموضوعية لنشاط معايني جنوح تلويث الهواء:المطلب الثاني

ال تقتصر الصعوبات اليت تواجهها محاية اهلواء جزائيا على األشخاص املكلفني مبعاينة جنوح 
تلويث اهلواء، وإمنا تعود يف غالبيتها إىل جانب مادي يتمثل على اخلصوص يف ضعف االعتمادات 

                                                           
1-Mathieu LETACON, O.P. Cité Page 46. 
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صاحل املوجهة حلماية البيئة عموما واليت تنعكس على فعالية محايتها جزائيا كذلك، وإىل تغليب امل
 . االقتصادية على محاية البيئة اهلوائية

 :تغليب المصالح االقتصادية على مصلحة حماية الهواء: الفرع األول

تعد املصاحل االقتصادية داخل الدولة أبرز اهتمامات هذه األخرية إذ من شأهنا التقليل من 
يزان املصلحتني االقتصادية البطالة واملسامهة يف ضمان مستوى معيشي أنسب للمواطن، ومن مث فإن م

والبيئية مييل دوما إىل جانب األوىل، هذا األمر جعل الدول تؤثر محاية أنشطتها االقتصادية بالدرجة 
 .اهلواء والبيئةاألوىل على محاية 

وميكننا أن نالحظ ذلك من خالل إدراج الدول سواء يف تشريعاهتا الداخلية أو يف 
املفاهيم اليت قد تبدو للوهلة األوىل متناقضة كمبدأ امللوث الدافع، أو  موعة منجملاالتفاقيات الدولية 

 .التصديق عليهاإذا مل يتم  واءعدم تفعيل اتفاقيات محاية اهل

 : الملوث الدافع مبدأ ضد أو مع مصلحة حماية الهواء من التلوث: أوال

جراء ذلك، هذا قد ميكننا شرح مبدأ امللوث الدافع بعبارة لوث اهلواء لكن شرط أن تدفع 
يبدو متناقضا فتارة نريد تفعيل محاية جزائية للهواء من جهة، ومن جهة أخرى نسمح بتلويث اهلواء 

 .يف حدود معينة

هذا املبدأ الذي استعري من االقتصاد والذي يعين أن يدرج الشخص ةميع التكاليف يف 
واء سبب نشاطه يف إحلاق ضرر باهلنشاطه، يستعمل يف القانون البيئي مبعىن حتميل الشخص الذي يت

بيئة نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن إىل حالتها األصلية وعليه وال
 :فيتحمل امللوث

 .تكاليف آليات محاية البيئة بصفة اختيارية أو إلزامية -

 .نفقات الدولة للرقابة والوقاية من التلوث أو التقليل منه -



258 

 

 .تكاليف االستعدادات اجتاه أية كوارث قد تنجم عن التلوث والتأمينات عن ذلك -

وغالبا ما جند املستثمرين الصناعيني يبحثون عن أماكن تسكنها فئات فقرية ألجل التخلص 
على  مبقابل بالتلويث غياب عدالة بيئية، حبيث يسمح هلم من ملوثاهتم ما يعد أحد أبرز األمثلة عن

   (1).اهتم تكتسي أمهية اقتصادية للدولةأساس أن نشاط

أن هذا املبدأ من شأنه أن يدفع بأصحاب يرى  Michel PRIEURاألستاذ إال أن 
املنشآت إىل التقليل من التلوث بالبحث عن تكنولوجيا ال تضر بالبيئة، فعبارة سأدفع املال إذن 

ستثمر يكمن يف حتقيق األرباح سألوث اهلواء تفقد هنا معناها، خصوصا أن الغرض األساسي ألي م
وأن هذه األخرية ستنخفض إذا ما تعرض إىل رسوم بيئية كبرية لذا فإنه سيعمد على العمل أكثر 

 .للحفاظ على البيئة

 :عدم تبني سياسة صادقة في إطار التنمية المستدامة: ثانيا

وذلك عن (2)والبيئة،إن غياب إرادة سياسية صادقة تعمل على تفادي الصراع بني االقتصاد 
كل هذا (3)طريق سياسة شاملة من شأهنا أن ترجح طريقة الوقاية مع اللجوء إىل العقاب يف األخري،

سينعس سلبا على نشاط معايين جنوح تلوث اهلواء والذين يلحظون ترددا يف مواجهة هذا اإلجرام،  
أخرى إدماجها يف وزارات  كما ميكن مالحظة هذا الرتدد من خالل ختصيص وزارة للبيئة مث تارة

 .أخرى

ويرجع األستاذ أمحد النكالوي الرتدد يف اختاذ مواقف صادقة ألجل احلماية من التلوث  يف 
  (4) :الدول العربية إىل

                                                           
1 - Pauline ABADIE, Le cumul des inégalités sociales et écologiques à travers le cas de la justice 

environnementale aux états unie, 2005, France, Page13. 

2- Romi RAPHAEL, Quelques réflexions sur l’affrontement économie-écologie et son influence sur le 

droit, Revue de droit et société N°38/1998 Université de Nantes, France, Page. 131. 

 .25صفحة ،السابق عملحة، املرجالغويت بن  -3
الرياض، اململكة  5999ميية نايف للعلوم األمنية الطبعة األوىل،دأمحد النكالوي، أساليب محاية البيئة العربية من التلوث، أكا - 4

 .81، صفحة السعودية
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 .بيئي على اجملتمعهلا تأثري غياب الوعي البيئي لدى متخذي القرارات -

 .نقص البيانات واملعطيات حول الوضع البيئي داخل الدولة -

 .ضعف التخطيط البيئي ومتيزه بعدم الوضوح -

تعدد اجلهات املسؤولة عن محاية البيئة ما قد يؤدي إىل تنازع يف االختصاص بني هذه  -
 .اجلهات

 .نقص اإلطارات املتخصصة يف جمال مواجهة التلوث جبميع أشكاله -

 . عدم إدراج األمن البيئي ضمن األمن القومي هلاته الدول -

من العمل على محاية البيئة من ةميع أشكال التلوث سواء على الصعيد الفردي  لذا ال بد
وخصوصا على مستوى الدولة مع إدراج محاية اهلواء من التلوث والعمل على التوجه حنو إيقاف 

مبواصلة النشاط االقتصادي امللوث من جهة، ومن  كاألنشطة امللوثة للبيئة واالبتعاد عن التناقض وذل
 .االدعاء باحلفاظ على البيئة جهة أخرى

وال بد من اختيار البديل هلذه األنشطة امللوثة بتجسيد خيار التنمية املستدمية بشكل 
صادق، واليت تعد أهم وسيلة للتقارب بني املصلحتني املتناقضتني، حبيث حتقق التنمية مع توافق مع 

 .محاية البيئة

حلماية اهلواء والبيئة من التلوث أن تقوم صادقة سياسة وطنية ومن أهم وسائل حتقيق 
 :باملسائل التالية

والتطور ومنع أي تلوث بصفة مواكبة التقدم العلمي ألجل  تشريعات وقواننيسن  -
 واإلنتاجيةتضع هذه التشريعات قيودًا صارمة على النشاطات الصناعية والعمرانية استباقية، حبيث 

 .سايرهتا للقواعد البيئيةم عامة، لضمان واإلمنائيةواالستهالكية 
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االلتزام السياسي بدعم التخطيط والتنفيذ يف جمال إدارة البيئة وبرتشيد استخدام املوارد -
 (1) .البيئية، والعمل على التقليل من تنازع االختصاصات بني املؤسسات املنفذة هلذه السياسة

هتدف فالضرائب  جيعية،من ضرائب بيئية وحوافز تش ماليةالتشجيع على اختاذ تدابري  -
 إىلواالستهالك وأساليب احلياة اليت تؤدي  اإلنتاجالتحكم بأمناط  لردع النشاطات امللوثة من خالل

تنطوي على دعم فاحلوافز أما  ، والضغط على أصحاب وسائل اإلنتاج الحرتام البيئة،تدهور بيئي
 .ءات وختفيضات بيئيةلألنشطة اليت تتماشى واحلفاظ على البيئة والقيام بإعفامادي 

سعت حثيثا إىل (2)واملالحظ هنا أن اجلزائر ومن خالل قانون هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة 
تبين هذه السياسة الصادقة ألجل محاية اهلواء والبيئة من ةميع أشكال التلوث، فتضمنت أحكام هذا 

قوانني املالية، حبيث تسمح بدعم القانون على حوافز مالية ألجل ذلك واليت مت حتديدها يف إطار 
الربامج التنموية املتكاملة وترقية املبادرات العمومية واخلاصة يف جمال التنمية واستحداث هذه األنشطة 

  (3).وتطوير هندسة التنمية

 :اعتمادات مادية ضئيلة ال تتناسب وحجم حماية الهواء جزائيا: الفرع الثاني

يكفي االطالع على حجم امليزانية اليت ختصص لوزارة البيئة لنتأكد من مدى ضعف 
حبوايل مخسة باملائة من جمموع امليزانية  3881االعتمادات اليت ختصص هلا ففي اجلزائر قدرت سنة 

املعتمدة فيها أي حوايل نصف مليار دينار، وهو نفس الوضع يف فرنسا اليت تقدر فيها هناك هذه 
هلذه االعتمادات ويقابلها عدد كبري من املنشآت املصنفة اليت تلقي (4)نية حبوايل اثنني من املائةامليزا

 .مبلوثاهتا يف اهلواء

                                                           

م عبد الرمحان محزة كماس، معوقات محاية البيئة يف الدول العربية، مداخلة يف ملتقى أمن ومحاية البيئة، املنظم يف أكادميية نايف للعلو  -1
 .512بالرياض، اململكة السعودية، صفحة  5998 58/53و  53األمنية بني 

 .7335لسنة 22اجلريدة الرمسية رقم ،هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامةاملتضمن  57/57/7335املؤرخ يف 35/73القانون رقم - 2
 .املتضمن هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة 35/73من القانون رقم 12املادة  - 3

4 - Michel PRIEUR, O.P. Cité, Page 32. 
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ويف احلقيقة نقص االعتمادات املادية ما هو إال نتيجة لتغليب املصلحة االقتصادية على 
تلويث اهلواء تعرف هي كذلك ضعفا  احلماية من التلوث، ما جيعل احلماية اجلزائية املقررة ضد جنوح 

 :كنتيجة لذلك والذي ميكن أن نرجعه إىل ما يلي

إن مواجهة جرائم تلويث اهلواء تتطلب وسائل تقنية متقدمة للكشف عن هذه اجلرائم،  -
وبانعدامها ال ميكن كشف هذه اجلرائم يف الغالب أو اكتشافها بصفة احتمالية وغري متوقعة 

 . ذه الوسائل من شأنه أن جيعل الرقابة ضعيفة وتسيريها صعبافانعدام ه(1)ومصادفة،

توفري عدد مناسب من معايين اجلرائم البيئية ألجل متابعة اجلاحنني، فنتيجة العدد الكبري  -
للنشاطات امللوثة فإنه يستلزم الزيادة يف عدد معايين هذه اجلرائم على خمتلف األجهزة املكلفة حبماية 

فمن خالل مالحظة أن عدد املنشآت املصنفة اليت أحصتها  مديرية الوقاية من  اهلواء من التلوث،
يبلغ أزيد من مخسة آالف منشأة منها ألف منشأة تصنف على أهنا والذي التلوث واألخطار بفرنسا 

 .(2)خطرية يقابلها فقط ألف وثالمثائة ومخسة وعشرون معاينا تابعا ملفتشيات املنشآت املصنفة

إن  محاية فعالة للهواء من التلوث تستوجب اعتمادات مالية معتربة سواء من خالل توفري 
عدد مناسب من املعاينني أو يف توفري املعدات مما لو توفر فمن شأنه أن يساهم يف مواجهة جنوح 

 . تلويث اهلواء

 :تردد في المصادقة على اتفـاقيات حماية البيئة: الفرع الثالث

إشكالية التحفظ على معاهدات محاية البيئة، أو عدم املصادقة عليها إذ  تطرح هنا وبشدة
ال يكفي التوقيع على اتفاقية لتدخل حيز التنفيذ وإمنا ال بد من مصادقة الدولة عليها لتصبح نافذة 

 .يف حقها

                                                           
1 - M .Rémond - Gouilloud Cité par : Mathieu LE-TACON, O.P. Cité, Page 81. 
2-Eric TOUTAIN, Installations classées et préventions des risques technologiques majeurs, université 

de Paris (I) et Paris (II) 2000, France, Page 44. 
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فكثري من الدول تتقاعس عن التصديق على االتفاقيات الدولية ألسباب سياسية أو مالية، 
ا على ورق، وقد ال تدخل هذه االتفاقية جمال التنفيذ لعدم اكتمال العدد الالزم من فتظل حرب 

التصديقات لذلك إذا ما اشرتطت لنفاذها ضرورة التصديق عليها من طرف عدد معني من الدول، 
إىل جانب قيام الدولة يف كثري من األحيان بالتحفظ على بنود اتفاقية ما مما ينقص من مدى 

 (1).فعاليتها

واملالحظ هنا أن هناك اتفاقيات محاية البيئة أصبحت ترفض صراحة انضمام أية دولة هلا 
 .بتحفظ كما هو الشأن يف بروتوكول كيوتو، وهذا ألجل التأكيد على مدى أمهية احلفاظ على البيئة

 وتبقى عدم مصادقة أبرز الدول امللوثة كالواليات املتحدة على االتفاقيات املتعلقة حبماية
 .اهلواء يؤكد أن هذه احلماية تأيت يف املرتبة الثانية بعد املصلحة االقتصادية ملثل هذه الدول

 :ضعف مساهمة اإلعالم في تحريك المتابعة الجزائية للهواء من التلوث:الفرع الرابع

ال بد من تفعيل دور اإلعالم يف جمال احلماية اجلزائية للهواء من التلوث، والذي يسمح 
عن ةميع االعتداءات واليت قد ال تكتشف نتيجة اعتبارات معينة، والسيما اإلعالم املرئي بالكشف 

 (2).والذي غري فعال تلك العالقة بني العدالة ووسائل اإلعالم

عدة كوارث تلويث اهلواء منها حادثة الضباب القاتل فمثال غطت وسائل اإلعالم العامة  
، وحادثة انفجار يف مصنع كيمياويات سيفيزو يف ايطاليا عام 4593الذي حدث يف لندن سنة 

من القرن املاضي، وحادثة تشرنوبيل  4501من القرن املاضي، وحادثة هبوبال يف اهلند سنة  4591
 .4501سنة 

وال يقتصر دور وسائل اإلعالم بالكشف عن االعتداءات وإمنا يساهم يف التوعية مبخاطر 
ر غطي عدة أحداث سياسية أو علمية متعلقة حبماية البيئة كمؤمتهذا اجملال توث على البشرية، ويف التل

                                                           

 .78ماجد راغب احللو، املرجع السابق، صفحة  - 1
2 - Maxime DANDOIS, O.P. Cité, Page 54. 
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ؤدي دورا هاما يف تقوية االهتمام بقضايا التلوث البيئي، مما يشكل ستوكهومل وقمة األرض وغريها، وت
أداة ضغط على احلكومات للعمل على محاية اهلواء وعلى القضاء اجلزائي كذلك ألجل النطق 

 .من ةميع أشكال التلوث محايته بأحكام لصاحل

إال أن التغطية اإلعالمية لقضايا التلوث يف الدول العربية عموما واجلزائر خصوصا ال تزال مل 
تصل إىل حجم التطلعات املنتظرة منها يف هذا اجملال،  ففي دراسة عن التغطية الصحافية ملواضيع 

اجملالت املتخصصة يف شؤون البيئة تدعى جملة الدول العربية اليت مشلها استطالع إلحدى  البيئة يف
سبتمرب  3889والذي مشل مخسة عشر بلدا عربيا، للفرتة املمتدة ما بني نوفمرب  البيئة والتنمية

 :تأكدت املالحظات التالية(1)،3881

أقل من عشرة يف املائة من الصحافة العربية ختصص حمرراً لشؤون البيئة والتنمية املستدامة،  -
بة نفسها من الصحف ختصص صفحة أسبوعية أو دورية أو مساحة حمددة لشؤون البيئة، فعلى والنس

 .سبيل املثال ال يوجد ختصيص صفحات خاصة للبيئة يف اإلعالم اجلزائري عموما

إلغاء الصحف اليت ختصص صفحات دورية للبيئة عند ضغط أحداث سياسية أو  -
احلال ال يشمل الصفحات األخرى كالصفحة الرياضية اقتصادية أو حىت اإلعالنات، وهذا بطبيعة 

 .مثال

ترتبط كثري من صفحات البيئة يف الصحافة العربية بدعم أجهزة البيئة احلكومية، مما  -
 .يفقدها احليادية وجيعلها عاجزة عن توجيه النقد إىل هذه األجهزة

بوضع البيئة على املستوى احمللي أو انعدامه، مما يفقد اإلعالم قوة  ضعف املصادر املتعلقة -
 .ومصداقية يف معلوماته

                                                           

ـ  39وسائل اإلعالم العربية، امللتقى اإلعالمي العريب األول للبيئة والتنمية املستدامة، املنعقد بالقاهرةجنيب صعب،البيئة يف  -1
 .www.unep.org.bh، حبث منشور على موقع  35/44/3881
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إمهال اإلعالم ملواضيع هامة ختص التلوث كتلوث اهلواء باستثناء حاالت الكوارث  -
 .وترشيد استهالك الطاقة، وهذا على خالف املواضيع األخرى

لدول الغربية كانت حلد بعيد احملرك األساسي ومما ميكن مالحظته أن وسائل اإلعالم يف ا
للمتابعات اجلزائية ضد كثري من املسؤولني السيما يف اجلرائم غري العمدية، وسامهت يف حتقيق عدة 

  (1).إدانات ضد منتخبني حمليني يف إطار اجلرائم غري العمدية اليت ارتكبوها

من التلوث تتمثل خصوصا يف جمال  إن مهمة اإلعالم البيئي يف جمال محاية البيئة واهلواء
وهو اهلدف املرجو من احلماية اجلزائية، وكذلك يف حتريك الرأي العام ألجل متابعة  يةالتوعية البيئ

جاحني التلوث ولو كانوا ذووا نفوذ اقتصادي، واملسامهة يف الكشف عن جرائم التلوث اهلوائي والبيئي 
دعما ملعايين جرائم التلوث وكذلك لألجهزة املكلفة مبتابعة أيا كان مصدرها ومسببها، فهي هبذا متثال 

 .مرتكيب هذا النوع من اإلجرام

إال أنه ال بد أن يؤخذ هذا الدور بأمانة وال يكون اهلدف منه حتقيق السبق اإلعالمي، يف  
أن وسائل اإلعالم واليت تعد تعبريا عن غضب  Antoine GARAPONهذا اإلطار يرى األستاذ 

ني، ميكنها أن تتسبب يف تسريع غزو دميقراطية املشاعر عن طريق بث شعور من اخلوف املواطن
  (2).والتضحية، حبيث يصبح املسري كبش فداء هلا

 :ة للجمهور في المتابعة الجزائية لجنوح تلويث الهواءيغياب مساهمة حقيق: الفرع الخامس

أية محاية للهواء، وهو مبدأ تضمنت االتفاقيات الدولية على مبدأ هام يساهم يف تفعيل 
املبدأ العاشر منها  يف 4553مسامهة اجلمهور يف مقتضيات محاية البيئة، فأكدت اتفاقية ريو لسنة 

على أن أحسن وسيلة ملعاجلة املسائل البيئية هو ضمان مشاركة ةميع املواطنني على الصعيد الوطين 
مبنحهم القدرة على املشاركة يف آلية اختاذ القرار، وعلى الدول أن تسهل وتشجع التحسيس ومشاركة 

                                                           
1 -  Maxime DANDOIS, O.P. Cité, Page 55. 

2 - Maxime DANDOIS, O.P. Cité, Page 18. 
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دأ يكرس الدميقراطية البيئية عن طريق اجلمهور بتمكينهم من االضطالع على وضعية البيئية، هذا املب
 (1).املشاركة واإلعالم واالضطالع على الوضع البيئي

إال أن وجود هذا املبدأ يف النصوص القانونية املختلفة يقابله غياب على أرض الواقع، مما 
 :ينعكس على مدى الفعالية املرجوة من محاية اهلواء والبيئة جزائيا وذلك لألسباب اآلتية

وض النصوص اليت تتضمن هذا املبدأ، حيث أهنا مل تبني لنا بصفة واضحة آليات غم -
 .املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالبيئة، وكيفيات حترك األفراد ملواجهة جنوح تلويث اهلواء

تردد يف إدماج املواطنني يف آلية اختاذ القرارات اليت متس البيئة من قبل املنتخبني احملليني،  -
 .والذين قد يرون أن ذلك يشكل تدخال يف مهامهم

 :ضعف التعاون الدولي في مجال مواجهة جريمة تلويث الهواء: الفرع السادس

غالبا ما تتميز جرمية تلويث اهلواء بطابع دويل، فملوثات اهلواء تعرب احلدود مما جيعلها 
جل معاينة اجلرمية ومتابعة تتسبب يف أضرار على دول أخرى، هذا األمر يتطلب تعاونا دوليا أل

 .مرتكبيها

ويهدف التعاون الدويل يف أي جمال إىل تبادل املساعدة وتظافر اجلهود املشرتكة بني دولتني 
حبيث تتظافر هذه  (2)أو أكثر لتحقيق منفعة مشرتكة أو خدمة على املستوى العاملي أو اإلقليمي،

بر للحدود، السيما يف القبض على اجملرمني اجلهود يف جمالنا ملواجهة جنوح تلويث اهلواء العا
 .وتسليمهم إىل الدولة املتضررة من اجلرمية ألجل حماكمتهم

 :إال أن واقع هذا التعاون مغاير للحقيقة، فهو يصطدم مبجموعة من العقبات أمهها

                                                           
1 - Tristan AOUSTIN, La participation du public aux plans et programmes  relatifs a l’environnement, 

Université de Limoges, France, Année 2004, Page 08 et, Gérard MONEDIARE, Participation du 

public a l’élaboration des politiques publiques environnementales d’Aarhus a Bruxelles, intervention 

au séminaire sur mondialisation et droit de l’environnement, 2002, Université de Limoges, France, 

Page 33. 
 .37عالء الدين شحاتة، املرجع السابق، صفحة  - 2
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أغلب النشاطات امللوثة تنتج عن نشاطات صناعية يف الدولة مصدر التلوث، وهذا  -
 .كنها أن تقوم بتسليم أشخاص يقومون بدعم اقتصادهابعلمها فال مي

تصطدم مكافحة التلوث اهلوائي كذلك باملشاكل السياسية العالقة بني الدول، مما يعرقل  -
أي تعاون جدي بينها، بل إن تعمد القيام بنشاطات ملوثة يف دولة ما قد يكون لغرض الضغط على 

 .معينةدولة أخرى ألجل احلصول منها على تنازالت 
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 :الفصل الثاني

 :المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء
 

ال بد لكي تكتمل متابعة جانح تلويث اهلواء من تقدمي هذا األخري أمام القضاء اجلزائي 
ألجل حتقيق حق البيئة واجملتمع يف عقابه، فمىت قامت األدلة ضد هذا اجلانح وتبني ارتكابه لتلويث 

هلواء ومىت احرتمت القواعد اإلجرائية السابقة للمحاكمة أمكن حينها القول بأنه يصبح مستعدا ألن ا
توجه له االهتامات من قبل النيابة العامة وأن حيال إىل احملكمة املختصة ألجل النظر يف قضيته ومن مث 

 .إقرار مدى استحقاقه للجزاء أو أنه يستحق أن يرتك لشأن سبيله

واملالحظ أن الصعوبات اليت يواجهها معاينو جنوح تلويث اهلواء تنعكس هي بدورها على 
أنه مظهر  ونيعتقدالكثريون الذي ال زال و املتابعة القضائية للجانح، فضعف االهتمام بشؤون البيئة 

ابعات من مظاهر الرتف يؤدي كثريا إىل ضعف تناول القضاء اجلزائي هلذا اجلنوح، إذ تقدر نسبة املت
 (1).اجلزائية عن اجلرائم البيئية يف فرنسا اثنني باملائة من جمموع املتابعات اجلزائية

املبحث )فاملتابعة القضائية جلانح تلويث اهلواء تبتدئ بتحريك الدعوى العمومية بشأنه
األحكام ، إال أن هذه املتابعة أمام القضاء اجلزائي تعرتضها عدة صعوبات تنقص من فاعلية (األول

، كما أهنا تنتهي مبجرد النطق بالعقوبات واجلزاء يف حق من ثبتت إدانتهم (املبحث الثاين)املنطوق هبا
، وقد حيكم هنا كذلك على املدان بتعويض األضرار اليت (املبحث الثالث)يف جرائم تلوث اهلواء

 (.املبحث الرابع)موميةنتجت بفعل جرميته عن طريق الفصل يف الدعوى املدنية التبعية للدعوى الع

                                                           

1 - Mathieu LE TACON, O.P. Cité, Page 48. 
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  :مباشرة الدعوى العمومية عن جرائم تلويث الهواء :المبحث األول

تؤدي النيابة العامة  دورا هاما يف متثيل اجملتمع والدفاع عن مصاحله اليت خصها القانون 
حبماية جزائية، هذا الدور ميكنها من أن متارس حقا يكاد حيصر هلا فقط وهو حق حتريك الدعوى 

مومية، هذه األخرية متارسها باسم اجملتمع ونيابة عنه ألجل تقرير حق هذا األخري يف عقاب الع
 (.املطلب األول)الشخص الذي اعتدى على مصلحة حيميها القانون اجلزائي

كون اهلواء يف حد ذاته والذي ال ميلك شخصية تكما أن الضحية كما رأينا ميكن أن 
ملشرع منح حق طلب حتريك الدعوى العمومية نيابة عن اهلواء معنوية للدفاع عن نفسه، لذا فإن ا

ومكونات البيئة األخرى للجمعيات البيئة وهو تأكيد على أن دور هذه األخرية هام جدا ألجل 
 (.املطلب الثاين)حتقيق محاية جزائية فعالة للهواء من التلوث

يؤدي إىل ترك بعض القضايا لكن كثرة القضايا اجلزائية على مستوى احملاكم املختلفة قد 
نتيجة عدم علم السلطات هبا أو نتيجة ضعف أمهيتها أحيانا لذا فإن القانون اجلزائري مسح هليآت 
أخرى بتحريك الدعوى العمومية ألجل ضمان حق الضحية هذا األمر يعرف بالنظام املختلط يف 

فإن لكل متضرر أن يطلب حتريك  وعلى هذا األساس( 1)حتريك الدعوى يف قانون اإلجراءات اجلزائية،
 (.املطلب الثالث)الدعوى العمومية كذلك أمام قاضي التحقيق مع تأسسه كطرف مدين

بل إنه ميكن حىت حملكمة اجلنايات أن تقوم بتحريك دعوى عمومية مىت تبني هلا أثناء  
النيابة العامة ن أعلى  نظرها لقضية جنائية وجود ارتكاب جرمية تلويث للهواء، ويشكل هذا استثناء

هي األصل يف حتريك الدعوى العمومية وعلى قاعدة أن ال تنظر حمكمة اجلنايات إال يف التهم اليت 
متت متابعة الشخص عنها، لكن هذا االستثناء تقيده عدة شروط تتمثل يف أن تكون الدعوى حمل 

يف قرار اإلحالة أو صدر فيها نظر من قبل احملكمة وأن تكتشف أثناءها هذه اجلرمية وأن مل يتم ذكرها 

                                                           

 .57صفحة ،املرجع السابق ،أمحد شوقي الشلقاين-1
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وبعد حتريك الدعوى العمومية يقوم القاضي اجلزائي املختص بالتصدي هلا (1)أمر بأال وجه للمتابعة، 
 . ،  (املطلب اخلامس)، وهذا ما مل تسقط الدعوى العمومية(املطلب الرابع)ألجل الفصل فيها

 :  تلويث الهواء  النيابة العامة عنصر هام في مواجهة جنوح: المطلب األول

تشكل النيابة العامة عنصرا هاما يف معادلة محاية اهلواء من التلوث، فبوصفها ممثلة للمجتمع 
فإهنا تعمل على متابعة أي جانح يؤدي بأفعاله إىل املساس مبصاحل هذا اجملتمع اليت حيميها القانون 

 .بأحكام جزائية

ة اليت حتركها حبيث يعطيها سلطة اإلشراف ويربز دور النيابة العامة يف الدعوى العمومي 
والتحكم فيها بصفة مستقلة عن القضاء وذلك باسم اجملتمع، وباملقابل توضع على عاتق النيابة 

التنازل عن الدعوى العمومية، وهذا يرجع إىل أهنا ال متلك  منها عدم قدرهتا علىالعامة عدة التزامات 
مع يف ذلك، كما أهنا ليست خصما فيها إال أهنا ورثت صفة حقيقة هذه الدعوى وإمنا تنوب عن اجملت

حبيث خيطئ الكثريون عندما يعتقدون بأهنا خصم هلم   (2)اخلصم حللوهلا حمل األفراد يف توجيه االهتام،
فاحلقيقة أن هدفها األساسي هو مطالبتها بتطبيق القانون ومبجرد إحالتها للملف هليأة احلكم فال حيق 

 (3).هلا التدخل يف إدانة أو تربئة املتهم

اجلزائية جلنوح ومن مث تظهر أمهية تدخل النيابة العامة كشريك فعال ومؤثر يف جمال املواجهة 
تلويث اهلواء، وهذا نتيجة أن أغلب أو جل مهامها يقتصر على املسائل اجلزائية، فهي تشكل أحد 
أعمدة املتابعة اجلزائية ألي نظام قضائي، فمىت توصلت النيابة العامة مبحضر من حماضر األجهزة 

 .الدعوى العمومية ضد اجلانحاملختصة مبواجهة جنوح تلويث اهلواء فإهنا تتحرك باسم اجملتمع وحترك 

                                                           

 .13 صفحة ،نفس املرجع -1
حممد مدين بوساق، النيابة العامة يف ضوء الفقه اإلسالمي، املؤمتر الدويل حول القضاء والعدالة، مركز البحوث والدراسات جلامعة نايف - 2

 .823، صفحة 7338للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل سنة 
3 - Roger PERROT, Institutions judiciaires, 7eme Edition 1995, Montchrestien DELTA, France, Page 

451. 
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 : مهام عامة للنيابة لحماية الهواء من التلوث :الفرع األول

أثناء مباشرهتا ملهامها فإن النيابة العامة تؤدي كذلك دورا بارزا يف جمال محاية اهلواء من 
كون جمرد التلوث والبيئة عموما، فهي اجلهة اليت خوهلا القانون حق االهتام إذ أن اجلانح قبل ذلك ي

وسواء حركت هي الدعوى العامة أو مت حتريكها من طرف قاضي التحقيق بناء على (1)مشتبه به،
فهي وهبذا حق توجيه االهتام واملطالبة بتوقيع اجلزاء على اجلانح إال هلا  يكونطلب الضحية، فإنه ال 

 (2).تعد خصما إجرائيا يف مسائل القانون اجلزائي

م ومساعديه على مستوى احملكمة العليا واجملالس القضائية إضافة ويؤدي كل من النائب العا
لوكيل اجلمهورية ومساعديه على مستوى احملاكم مهام النيابة العامة باإلضافة إىل جهاز إداري وكتاب 
ضبط يساعدوهم يف ذلك، فعلى صعيد احملكمة يقوم وكيل اجلمهورية جبميع األعمال الضرورية 

 (3).للبحث ومتابعة اجلرائم

ومىت مت تقدمي املتهم أمام القاضي اجلزائي ليفصل يف متابعته فإن النيابة العامة ال حيق هلا 
الرتاجع أو التنازل عن املتابعة ولو تبني أن املتهم بريء، وهنا حيق هلا املطالبة بتحقيق العدالة عن طريق 

العمومية أو التنازل عنها ملك هلذا تطبيق القانون ذلك أهنا متثل اجملتمع، وعليه فحق حتريك الدعوى 
 .اجملتمع وهي متارسه عن طريق النيابة عنه

وال يقتصر دور النيابة العامة يف اجملال اجلزائي على تقدمي املتهم أمام القاضي اجلزائي 
واملطالبة بتوقيع العقاب عليه وإمنا ميتد نشاطها حىت بعد احملاكمة، ويف هذا اإلطار متارس حق 

و نقض األحكام اجلزائية يف شقها املتعلق باجلزاء مىت رأت أن هذا األخري ال يتناسب استئناف أ
واجلرمية املرتكبة والعقوبات املقررة، وهلا أن تطلب كذلك حتريك الدعوى يف جرائم تقرر فيها مسبقا 
 بعدم وجود وجه للمتابعة مىت ظهرت أدلة جديدة على اجلرمية بشرط أن ال تكون قد تقادمت هذه

                                                           

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 79املادة  - 1
 . 03 صفحةأمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق،  - 2

3 - Pierre TRUCHE, La recherche et la poursuite des comportements délictueux,  article paru dans le 

livre « Les enjeux de la pénalisation de la vie économique »,  Dalloz, France, 1997, Page 61. 
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اجلرمية، وهي تشكل كذلك أحد أطراف أية جلسة قضائية حملاكمة اجلانح وتكون األحكام والقرارات 
 .الصادرة يف غياهبا باطلة

وميارس وزير العدل حافظ األختام سلطة إدارية على النيابة العامة، كما أن أعضاءها 
يل اجلمهورية، وهذا األخري خيضعون لقاعدة التدرج يف السلطات فيخضع وكيل اجلمهورية املساعد لوك

للنائب العام باجمللس القضائي، وهبذا حيق للرئيس  أو األعلى درجة أن يطلب ممن هو دونه رتبة أن 
حيرك الدعوى العمومية يف أي وقت شاء، ومع ذلك فيحق للنيابة العامة أن تبدي طلبات شفوية 

 . أثناء اجللسة وفق قاعدة إذا كان القلم مقيدا فاللسان طليق

وخول القانون للنيابة العامة جمموعة امتيازات ألجل تسهيل مهامها يف تقدمي اجملرمني 
للمساءلة، فأناط القانون هلا حق إصدار جمموعة من األوامر كأمر إحضار املتهم أو القبض عليه 
واإلنابة القضائية وأمر بالتسرب وغريها كثري، كما منحها حق الرقابة على الضابطة القضائية 

 .واإلشراف عليها يف جمال تطبيق القانون

إن هذه املهام العامة اليت كرسها املشرع للنيابة العامة تسمح مبواجهة اجلرمية وبشىت أنواعها 
عن باقي اجلرائم، ولكن رغم هذا فال بد من تفعيل  ووبطبيعة احلال جرمية تلويث اهلواء اليت ال تشذ

 .من التلوث والبيئة عموماهذا الدور أكثر يف جمال محاية اهلواء 

 :تفعيل دور النيابة العامة في مجال مواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

ألجل تفعيل دور النيابة العامة يف جمال مواجهة جرائم التلويث السيما تلك املتعلقة باهلواء 
ما سيؤدي إىل ويث اهلواء فال بد من زيادة التعاون بينها وبني شىت األجهزة املكلفة مبعاينة جنوح تل

 .مواجهة هذا النوع من اإلجرام

إال أن مهام النيابة العامة يف جمال مواجهة جرائم تلويث اهلواء ليست دوما سهلة، فأحيانا 
ترتكب هذه اجلرائم يف سرية تامة خصوصا إذا متت من قبل أشخاص ميلكون القدرة على إخفاء 

يتعلق على اخلصوص داخل املؤسسات أين يقوم املسري املعلومات داخل جهاز معني، األمر هنا 
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النيابة العامة اليت متتلك خربة قانونية كما أن  (1)،بإخفاء املعلومات اليت من شأهنا حتريك مسؤوليته
هامة قد تضطر أحيانا إىل حفظ ملف لعدم معرفتها التقنية باملكونات املادية للسلوك اإلجرامي، أو 

ة غري هامة ومن مث ال توليها االهتمام الالزم، لكن من شأن تفعيل التعاون مع قد ترى أحيانا أن اجلرمي
أن يوضح األمور أكثر ما قد يؤدي لتفادي هذه املتخصصة يف اجملال البيئي األجهزة اإلدارية 

 . األخطاء

ء، وال يكفي التعاون والتنسيق بني النيابة العامة واألجهزة املكلفة مبعاينة جرائم تلويث اهلوا
إذ ال بد من القيام بتكوين ولو قصري هلذه الفئة تسمح ألعضائها بالتعرف على مميزات هذا النوع من 
اجلنوح، ومدى خطورته على البيئة واإلنسان إىل جانب أهم السبل ملواجهته قضائيا كدراسة أنسب 

البيئي أثناء تكوينهم  اجلزاءات هلذا النوع من اجلاحنني، كما ميكن إدراج مقياس خاص بالقانون اجلزائي
 . باملدرسة الوطنية للقضاة ألجل نفس الغاية

إن تكوين أعضاء النيابة العامة يف جمال محاية البيئة وكذلك تعاوهنم مع األجهزة املختصة 
مبعاينة اجلنوح البيئي لن يؤيت نتائجه املرجوة من دون توعية هذه الفئة مبدى أمهية محاية اهلواء من 

ء النيابة العامة قد يتناسون يف خضم العدد اهلائل للملفات املطروحة أمامهم ذلك التلوث، فأعضا
 ( 2).االهتمام هبذا اجلنوح، هذا األمر قد يدفع هبم إىل متابعة جرائم تلويث اهلواء اخلطرية فقط

ويف نفس السياق يستلزم أن تتبع السياسة اجلزائية ملواجهة اجلرائم وحتريك الدعوى العمومية 
بسياسة جزائية للمتابعات فالبحث اجليد عن اجلرمية املرتكبة ال يستوجب بالضرورة إمتام املتابعة 
اجلزائية، فأعضاء النيابة العامة بوصفهم قضاة هم أول من يتصدون للقضية اجلزائية، ومن مث ميكنهم 

 (3).أن يستعملوا كل الوسائل املتاحة هلم يف قانون اإلجراءات اجلزائية حلل القضية

ونظرا للرتدد الذي ميكن مالحظته أحيانا من طرف النيابة العامة يف أداء دور فعال حلماية 
 .البيئة، أجاز املشرع اجلزائري للجمعيات التدخل يف جمال املتابعة اجلزائية للجانح تلويث اهلواء والبيئة

                                                           
1 - Pierre TRUCHE, O.P. Cité, Page 61. 

2 - Mathieu  LE-TACON, O.P. Cité, Page 49. 

3 - Pierre TRUCHE, O.P. Cité, Page 61. 
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 :جمعيات حماية البيئة لمواجهة جرائم تلويث الهواء:المطلب الثاني

با ما يكون اهلواء ضحية لإلجرام والذي غالبا ما ال يظهر إال بعد فرتة زمنية أو حيدث غال
آثاره يف مناطق أخرى غري جماورة ملكان ارتكابه، ومن هنا فإن املشرع اجلزائري أناط مهمة التأسس يف 

غراض اليت حق اهلواء جلمعيات محاية البيئة وأية ةمعية ترى يف أن االعتداء عليه يشكل مساسا باأل
 (1) .قامت ألجلها كحماية املستهلك أو صحة املواطن وغريها

وهبذا فإن هذه اجلمعيات ميكنها أن تغطي الكثري من نقائص املتابعة اجلزائية مىت نشطت 
 (2).فعليا وقامت جبميع احلقوق اليت خوهلا هلا القانون يف جمال محاية البيئة اليت تعد ناطقة بامسها

أن أهم حتد تواجهه محاية البيئة هو ذلك الذي تؤديه   ROMI Raphaelويرى األستاذ
هاته اجلمعيات األمر الذي جيعل تدخلها أمام القضاء اجلزائي ذا أمهية بارزة، جيعل هذا األخري يقع 

كما أن تدخلها ال يقتصر على (3)حتت ضغط العمل على تفعيل محاية البيئة واهلواء من التلوث،
 .ميكنها العمل مع األجهزة املكلفة حبماية البيئة مما يزيد من فعاليتهاالقضاء بل 

 : القواعد العامة التي تحكم جمعيات حماية البيئة: الفرع األول

ختضع لنفس األحكام اليت فهي ال يوجد نص قانوين خاص جبمعيات محاية البيئة وبالتايل 
اتفاقية ختضع للقوانني املعمول هبا بوصفها ة فاجلمعيتسري اجلمعيات سواء كانت حملية أو أجنبية، 

يشرتكون و  وجيتمع يف إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غري مربح
يف تسخري معارفهم و وسائلهم ملدة حمددة أو غري حمددة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع املهين 

تعد شريكا فعاال للدولة (4)،قايف والرياضي على اخلصوصواالجتماعي والعلمي والديين والرتبوي والث
  .خصوصا يف املسائل االجتماعية والبيئية السيما بعد تبين فكر االقتصاد احلر

                                                           

 .523، صفحة5999 اجلزائر، ،جامعة وهران ،ية يف اجلزائرئوناس حيي، اإلدارة البي -1
2 - Jerome FROMAGEAU & Philippe GUTTINGER, Droit de l’environnement, EYROLLES, France, 

édition 1993, Page 215. 

3- ROMI Raphael, O.P. Cité Page 122. 

 .5993لسنة  10، اجلريدة الرمسية رقم باجلمعياتاملتعلق 33/57/5993املؤرخ يف  93/05من القانون رقم  37املادة  -4
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وهبذا فإن القانون اجلزائري وعلى غرار جل التشريعات كرس حق املواطن يف إنشاء 
حىت يف القوانني الداخلية األخرى، أو (1)اجلمعيات سواء يف القانون األساسي للدولة أي دستورها،

 .فجاء قانون اجلمعيات ليؤكد هذا التوجه من خالل إقرار حق إنشاء ةمعيات خمتلفة األغراض واملهام

وبوصفها ةمعية فيمكننا أن نعرف ةمعيات محاية البيئة بأهنا تعاقد جمموعة أشخاص طبيعيني 
ون يف تسخري معارفهم ووسائلهم ملدة حمدودة و معنويني للقيام بأغراض غري مرحبة، حبيث يشرتك /أو

أو غري حمدودة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع البيئي من محاية لعناصرها، والدفاع عن مصاحل 
وحق التقاضي والتأسس كطرف مدين (3)والقيام بالتوعية البيئية،(2)البيئة أمام األجهزة اإلدارية املختلفة،

أهلية التقاضي مبجرد يعطيها لشخصية املعنوية فاكتساهبا ل(4)س اجملال البيئي،يف املسائل اجلزائية اليت مت
وميكنها حينئذ أن متثل أمام القضاء ومتارس خصوصا أمام احملاكم املختصة حقوق الطرف  ،تأسيسها

  (5).املدين بسبب وقائع هلا عالقة هبدف اجلمعية وتلحق ضررا بأعضائها الفردية أو اجلماعية

قانون حضور مخسة عشر عضوا مؤسسا على األقل يف ةمعية تأسيسية للمصادقة ويتطلب ال
على القانون األساسي للجمعية، حبيث تكتسب الشخصية القانونية مبجرد إيداع تصريح التأسيس 

وهذا (6)وقبوله من طرف السلطات العامة، ويعد السكوت عن الرد ملدة ستني يوما مبثابة قبول هلا،
 (7).الفرنسي الذي اعترب سكوت اإلدارة ملدة ستة أشهر رفضا لتأسيس اجلمعيةعلى خالف املشرع 

 : وتقوم ةمعيات محاية البيئة مبجموعة مهام، وذلك قبل تدخلها أمام القضاء، أو بعده أمهها

                                                           

 .من الدستور اجلزائري.35املادة -1
 .اجلزائري البيئيمن القانون  01املادة  -2
 .32صفحة،  7333سنة  اجلزائر، قسنطينة،جامعة  ،ية يف اجلزائر ودورها يف محاية البينةئساسي سقاش، اجلمعيات البي -3
 .529 صفحة ،وناس حيي، املرجع السابق -4
 .باجلمعياتاملتعلق  93/05من القانون رقم  58املادة  -5
 .باجلمعياتاملتعلق  93/05من القانون رقم  39املادة  -6

7 - Art R.252-14 du code rural Français, Code de l’environnement, O.P. Cité, Page 53. 



275 

 

إعالم وتوعية السلطات وهذا األمر من شأنه أن جيعل من قانون البيئة قانونا رضائيا أكثر  -
فيعلم أصحاب القرار باحتياجات املواطنني يف هذا اجملال ألجل أن تكون قوانينهم منه مفروضا، 

 .وقراراهتم أكثر قابلية لألخذ هبا

ميكن أن تساهم يف اختاذ القرارات سواء بصفتها مراقبة أو باستشارهتا نتيجة خربهتا يف  -
 .جمال احلماية

ني وتقدمي النصائح هلم، مما سيساهم تؤدي اجلمعيات البيئية دورا بارزا يف توعية املواطن -
أكثر يف جمال تفعيل احلماية اجلزائية من تلوث اهلواء والبيئة، ألن اهلدف من تدخل القانون اجلزائي 

 .هو الردع قبل القمع

القيام بأنشطة للحفاظ على البيئة من خالل تدخلها مباشرة يف ذلك، أو عن طريق  -
يت تتعرض هلا، وسواء كان مصدرها نشاط حكومي أو نشاط التبليغ عن االنتهاكات واملخاطر ال

 (1).شركات خاصة أو حىت األفراد

 .  تقدمي طلبات تصنيف حظائر وطنية أو حمميات، أو إنشاء مناطق خضراء -

تشكل مصدرا إلبداء اقرتاحات يف جمال االتفاقيات الدولية املراد إبرامها، خصوصا أهنا  -
 (2).األقرب من الواقع

االعرتاف باجلمعيات املهتمة بالبيئة كعنصر فاعل يف القانون البيئي، جيعل منها أداة إن  -
سمح هلا بالتأسس قضائيا ألجل املطالبة بالتعويضات وي(3)متنع تعسف اإلدارة يف اجملال البيئي،

 .     ومعاقبة اجلانح

تساهم بآرائها يف اسرتاتيجية احلفاظ على البيئة وهذا لدى اجمللس األعلى للبيئة والتنمية  -
 . املستدامة، إذ أهنا تعد عضوا يف جلنته القانونية واالقتصادية

                                                           

1 - Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM, Op cité, Page 25. 
2 - Jean Marc LAVIEILLE, O.P. Cité, Page 434. 

 .533فحة وناس حيىي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -3
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 : النشاط القضائي لجمعيات حماية البيئة في المجال الجزائي: الفرع الثاني

ل اجلزائي أحد املهام اليت خوهلا القانون البيئي يعد تدخل ةمعيات محاية البيئة يف اجملا
صراحة هلا ألجل احلفاظ على اهلواء من التلوث، فهي تساهم يف مواجهة جنوح تلويث اهلواء من 

 .خالل كشف اجملرمني أحيانا أو من خالل توضيح مدى خطورة اجلنوح يف حاالت أخرى

سواء ضد جانح معني أو ضد جمهول  وهبذا فاملشرع أجاز هلا أن تباشر ادعاء أمام القضاء
مىت مل تعلم هبوية مرتكب تلويث اهلواء، كما هلا أن تقدم شكواها إىل اجلهات اإلدارية املختصة 
مبواجهة جرائم التلويث، ومىت تقدمت بشكواها أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق فلها أن تتأسس  

كان عليه قبل تلويث اهلواء وأن تطالب كطرف مدين ألجل املطالبة بإرجاع الوضع إىل ما  
 .بالتعويضات عن املضار اليت تسبب فيها التلوث

وحق التدخل القضائي هذا كرسته أغلب التشريعات حبيث تعطي للجمعيات البيئية حق 
اجلزائري مل يتأخر عن ذلك بإقراره هلذا  التمثيل القانوين للحد من االعتداءات على البيئة، واملشرع

حيث نصت املادة السادسة  3882احلق يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة لسنة 
والثالثني منه على أنه دون اإلخالل باألحكام القانونية السارية املفعول ميكن للجمعيات املنصوص 

حىت يف احلاالت  ية املختصة عن كل مساس بالبيئية،عليها أعاله رفع الدعوى أمام اجلهات القضائ
 .اليت ال تعين األشخاص املتسببني هلا بانتظام

هذا األمر جنده مكرسا كذلك يف قانون محاية الرتاث الثقايف اجلزائري حيث نصت مادته 
الواحدة والتسعني على حق كل ةمعية مؤسسة قانونا اليت يتضمن قانوهنا األساسي حكما يقضي 

يها حلماية املمتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصما مدعيا باحلق املدين فيما خيص خمالفات بسع
ويف نفس املسعى أقرت املادة الرابعة والسبعون من قانون التهيئة والتعمري (1)أحكام هذا القانون،

مل من اجلزائري بأنه ميكن لكل ةمعية تشكلت بصفة قانونية تريد مبوجب قانوهنا األساسي أن تع

                                                           

1 - Mohammed KAHLOULA, O.P.Cité, Page 07. 
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أجل هتيئة إطار احلياة ومحاية احمليط أن تطالب باحلقوق املعرتف هبا لطرف مدين، فيما يتعلق 
 (1).مبخالفات أحكام التشريع الساري املفعول يف جمال التهيئة والتعمري

أما يف فرنسا فنجد أن هذا احلق منح للجمعيات اليت متارس نشاطها منذ ثالثة سنوات على 
حلكمة من إدراج هذه املدة هو التأكد فعليا وحقيقة أن نشاط اجلمعية هو لصاحل ولعل ا)2(األقل،

 .محاية البيئة وليس ألغراض أخرى جانبية

إن تدخل ةمعيات محاية البيئة أمام القضاء يؤكد مدى األمهية اليت تؤديها يف جمال مواجهة 
اظ على البيئة وتوعية األفراد بأمهية جنوح تلويث اهلواء وثقل املسؤولية امللقاة على عاتقها ألجل احلف

  (3).ذلك، وحض السلطات ألجل احلصول منها على أكرب قدر من احليطة

ومن مث فإهنا جيب أن تتحمل كافة مسؤولياهتا وهذا باسم األجيال املستقبلية ألجل الوقوف 
اة للرقابة على ةميع كما أهنا تعد أهم أد(4)يف وجه ةميع األنشطة اليت ميكن أن تلوث اهلواء والبيئة،

األنشطة امللوثة حىت ولو مسحت هبا السلطات، ويف هذا اجملال هلا أن تتقدم بشكاوى سواء ضد 
األفراد أو األشخاص املعنوية اخلاصة أو حىت ضد املسؤولني كرئيس البلدية يف حال تقاعسه يف أداء 

 .مهامه حلماية البيئة

اية البيئة لوالية تلمسان بتقدمي شكوى يف سنة نذكر هنا على سبيل املثال قيام ةمعية مح 
ضد رئيس بلدية تلمسان وضد جمهول لدى وكيل اجلمهورية حملكمة تلمسان، كما تأسست  3848

يقدر ( platane)مدنيا للمطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت البيئة جراء قطع شجرة دلب 
عمرها بأزيد من مائة سنة يف وسط املدينة واليت متثل معلما بيئيا ميكن استغالله سياحيا، واعتمدت 

                                                           

 .5993لسنة 17اجلريدة الرمسية رقم  املتعلق بالتهيئة والتعمري، 35/57/5993املؤرخ يف  93/79قانون رقم  - 1
2 - Art L.252-1 et, Art L.252-3 du code rural Français Code de l’environnement, O.P. Cité, Page 46. 

 .5993لسنة 17اجلريدة الرمسية رقم  املتعلق بالتهيئة والتعمري، 35/57/5993املؤرخ يف  93/79قانون رقم  - 3
4 - SITACK-YOMBATINA. B, O.P. Cité, Page 66. 
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يف شكواها ضد رئيس البلدية على تقاعس هذا األخري يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع حدوث 
 (1).اجلرمية

حلماية البيئة فقط  ومل حيصر القانون البيئي حق التدخل للجمعيات اليت تكرس نشاطاهتا
وإمنا كذلك ميكن جلمعيات أخرى املسامهة والتأسس كطرف مدين للدفاع عن مصاحلها اليت تضررت 

ما يؤكد أن ضرر التلويث البيئي ال يقتصر على شخص حمدد بل هو (2)بفعل جرمية تلويث اهلواء،
طبيعي أو معنوي ضرر ةماعي لكافة األفراد، ومما يؤكد ذلك أن املشرع أكد على أن كل شخص 

ميلك معلومات حول تلوث معني أن يقدمها للمصاحل املختصة وهذا ما نصت عليه املادة الثامنة من 
 .قانون محاية البيئة اجلزائري

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من طرف ةمعيات محاية البيئة، فغالبا ما يكون دورها رمزيا 
 :يق نشاطها أمههاوذلك يرجع إىل جمموعة من األسباب اليت تع

نقص االعتمادات املالية اليت ختصص هلا مما ينعكس سلبا على نشاطها، خصوصا إذا  -
علمنا أن مواجهة جنوح تلويث اهلواء يتطلب إمكانيات مادية معتربة، كما أن هذه اجلمعيات ال 

 .دخل احملدودتستطيع ةمع مبالغ معتربة عن طريق التربعات نتيجة أن أغلب فئات اجملتمع من ذوي ال

نقص الكفاءات البشرية املتخصصة، إذ أن أغلب هذه اجلمعيات تتشكل من أصدقاء  -
تربطهم عالقات، بدون أن تكون لديهم كفاءة متخصصة يف اجملال البيئي مما يؤثر على نشاط هذه 

 . اجلمعيات

يئة هتميش هذه اجلمعيات من خالل عدم إشراكهم أو استشارهتم يف نشاطات تسيري الب -
ويف حال العكس ال يؤخذ برأيها، وهذا يرجع إىل اإلحساس بأن هذه اجلمعيات من شأهنا أن تصغر 

 ( 3).من دور الدولة يف جماالت التدخل

                                                           
1 -Plainte contre le Maire,  Le quotidien d’Oran, Edition N° 4710 du 01/06/2010, Page 10. 

 .اجلزائري يئيالبمن القانون  02املادة  -2
3 - Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM, O.p.cité, Page 29. 
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عدم التنسيق بني ةمعيات محاية البيئة فيما بينها من جهة ومن جهة أخرى بينها وبني  -
تصور قيام جتمع ةمعيات يهدف إىل  ةمعيات ناشطة يف جماالت أخرى ترتبط بالبيئة، إذ ميكن

 .مواجهة جنوح البيئة

كما أن قلة اجلمعيات املهتمة بشؤون البيئة وضعف املشاركة اجلمعوية يف اجلزائر إذ تقدر 
هذه األخرية حبوايل مخسة باملائة من جمموع السكان نتيجة عدم رغبة الكثري يف النشاط يف العمل 

  (1).سلبا على نشاطها يف جمال محاية اهلواء والبيئةالتطوعي، كل هذه األسباب تؤثر 

إال أنه وعلى الرغم من ةميع املشاكل اليت ميكن أن تصادفها ةمعيات محاية البيئة فإنه ال 
 . ميكننا أن ننكر الدور البارز الذي تؤديه للحفاظ على البيئة بتأسسها أمام القضاء اجلزائي

 :الدعوى العمومية عن جريمة تلوث الهواءحق األفراد في تحريك  : المطلب الثالث

ال يسمح القانون لألفراد بتحريك الدعوى العمومية عموما لكون هذا االختصاص من 
صالحيات النيابة العامة لوحدها، إال أن القانون أجاز للطرف املتضرر من أي جرمية حتريك الدعوى 

اجلرمية هو أن النيابة العامة قد متتنع  واحلكمة من منح هذا احلق للمتضرر من(2)العمومية استثناء،
 .أحيانا عن حتريك الدعوى ألسباب معينة مما قد يؤدي إىل ضياع حقه

 :وال بد إذن لقبول حتريك املضرور للدعوى العمومية من توافر الشروط اآلتية

رر أن تقبل دعواه املدنية التبعية للدعوى العمومية اليت ينوي حتريكها، أي أن يثبت أنه تض -
 .من فعل تلويث اهلواء الذي ارتكبه املتهم وإال رفضت دعواه النعدام الصفة

تأدية الرسوم القضائية اليت حيددها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، وهذا منعا لتعسف  -
 .األفراد يف استعمال هذا الطريق االستثنائي يف حتريك الدعوى العمومية

                                                           

 .513وناس حيي، املرجع السابق، صفحة  - 1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 37الفقرة  35املادة  - 2
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 :ئي لجريمة تلويث الهواءتصدي القـاضي الجزا: المطلب الرابع

بعد جدولة النيابة العامة أو غرفة االهتام مللف املتابعة اجلزائية جلانح تلويث اهلواء، يتصل 
القاضي اجلزائي هبذا امللف سواء كان يف جلسة للمخالفات أو اجلنح أو يف حمكمة اجلنايات، وذلك 

 .ألجل إقرار القانون يف حق هذا اجلانح

دعوى يستعني القاضي اجلزائي مبجموعة من اإلجراءات ألجل تكوين وأثناء فصله يف ال
اقتناعه الشخصي حول مدى ثبوت التهمة يف حق جانح تلويث اهلواء من عدمها، ومينح القانون 
حرية له يف تكوين اقتناعه الشخصي، فله احلق يف االستعانة جبميع وسائل اإلثبات ما عدا احلاالت 

ومن مث ميكنه ألجل الوصول إىل ذلك االكتفاء باحملضر (1)ى خالف ذلك،اليت ينص فيها القانون عل
 . احملرر من طرف هيآت الرقابة، أو االستعانة باخلربة القضائية أو بقرائن أخرى كاعرتاف املتهم

 :في جريمة تلويث الهواء االستعانة بالخبرة القضائية: الفرع األول

ات ارتكاب جرمية تلويث اهلواء ونسبتها حيق للقاضي ألجل فهم النص البيئي أو إلثب
وميكنه كذلك االستعانة باألساليب العلمية والفنية اليت كشف عنها (2)لشخص معني االستعانة خببري،

العلم احلديث يف جمال إثبات اجلرمية ملرتكبها، وتعد االستعانة هبذه الوسائل احلديثة نتيجة لتطور 
ولعل من أبرز هذه  (3)ئل علمية حديثة تتيح له إخفاء إجرامه،اإلجرام حيث بدأ اجملرم يلجأ إىل وسا

اجلرائم تلويث اهلواء الذي يتميز بتعقد مفاهيمه مما يستلزم على القاضي االستعانة باخلربة العلمية 
 .إلثبات ذلك اإلجرام

كما أن االستعانة باخلربة العلمية ال هتدف فقط ملعرفة مرتكب اجلرمية وإمنا كذلك لفهم 
النص البيئي الذي وضعه املشرع، هذا األخري لكي ينظم منع التلوث استعان برجال علم من 

                                                           

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 757املادة  - 1
  .اجلزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 530املادة  - 2
التفسري للنشر واإلعالن، أربيل، العراق، صفحة ، 7332، الطبعة األوىل لسنة ثبات اجلنائي بالوسائل العلميةكوثر أمحد خالند، اإل  - 3
03. 
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د بيولوجيني ورياضيني وفيزيائيني وكيميائيني وغريهم لوضع املقاييس التشريعية والتنظيمية لتحديد احل
األقصى النبعاث املواد امللوثة على سبيل املثال، ألن املشرع ال ميلك هذه املعارف اليت تسمح له 

  (1).بوضعها

 :مساهمة المحاضر الرسمية في إثبات جريمة تلويث الهواء: الفرع الثاني

احملاضر هي أعمال يقوم هبا األعوان املكلفون مبهام الضبط القضائي يكشفون من خالهلا    
وتتنوع احملاضر الرمسية بني تلك اليت هلا حجية مطلقة وأخرى (2)خالفات املرتكبة أثناء أداء مهامهم،امل

نسبية، فبالنسبة للمحاضر اليت حيررها رجال الضبط القضائي ذووا االختصاص  الشامل فإهنا تعترب 
 .أهنا أثناء اجللسةبصفة عامة جمرد استدالالت، فيحق للقاضي األخذ مبضموهنا أو القيام بتحقيق بش

أما احملاضر اليت خيوهلا القانون بصفة خاصة ملأموري الضبط القضائي وأعواهنم أو املوظفني  
املوكل إليهم بعض مهام الضبط القضائي فإن هلذه احملاضر اليت حيرروهنا حجية قانونية ال تقبل إثبات 

 (3).العكس إال بالكتابة أو شهادة الشهود

ى يشرتط القانون لنفي ما جاء يف احملاضر الرمسية الطعن فيها ويف أحيان أخرى أخر 
 .  أي أن ما تضمنته يعد عنوانا للحقيقة حىت نفيه بدعوى التزوير (4)بالنزوير،

 :االعتراف بارتكاب تلويث الهواء: الفرع الثالث

جل ال يعد االعرتاف جبرمية تلويث اهلواء إال وسيلة من الوسائل اليت يستعملها القاضي أل
التوصل إلدانة اجلانح والذي خيضع لسلطته التقديرية، وهو إقرار املتهم بكل أو ببعض الوقائع املنسوبة 

 .إليه، ورغم أمهيته يف مسائل اإلثبات اجلزائي إال أنه يرتك لتقدير القاضي اجلزائي

                                                           
1 - Johanne VEZINA, La preuve technique et scientifique en droit pénal environnemental, Université 

Laval, Canada, 1998, Page 37. 

2  - Dominique GUIHAL, O.P. Cité, Page 54. 

 .557املرجع السابق، صفحة زبدة مسعود،  - 3
 .قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريمن  752املادة  -  4
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اعرتافه أثناء فله أن يقبله كلية أو جيزئه أو يقبل اعرتافا سابقا للمتهم أثناء التحقيق ويرفض 
احملكمة، وله أن يراقب مدى انطباقه مع بقية عناصر اإلثبات األخرى، فهذه املسائل كلها ترتك 

 .لتقدير القاضي اجلزائي

وما ميكن مالحظته أن هذا الدليل يقل استعماله أمام القضاء اجلزائي اجلزائري، إال يف 
نه يكثر يف الدول اليت تسمح للنيابة احلاالت اليت يتم فيها أمام مصاحل الضبط القضائي، ولك

 .بالتفاوض مع املتهم ألجل ختفيض عقوبته مقابل اعرتافه

 :اشتراط تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائي: الفرع الرابع

ال ميكن للشخص املعنوي أن ميتثل بنفسه أمام القضاء، لذا استوجب القانون أن ميثله 
ائية، هذا الشخص قد يكون ممثله القانوين الذي ميثله أثناء مراحل شخص طبيعي أثناء املتابعة اجلز 

الدعوى العمومية، وهو الشخص الطبيعي الذي خيوله القانون األساسي للشخص املعنوي ذلك، ما 
مل يكن هو كذلك متابعا عن نفس األفعال بصفة فردية، مما قد يؤدي إىل تعارض مصاحل كال 

احملكمة شخصا آخر لتمثيل الشخص املعنوي أمامها من بني الشخصني املتابعني، وهنا تعني 
 . مستخدمي هذا األخري وذلك بناء على طلب من النيابة العامة

 :سقوط الحق في المتابعة الجزائية لجانح تلويث الهواء: المطلب الخامس

امل أو يسقط احلق يف متابعة اجلانح جزائيا مىت تقادمت اجلرمية أو تويف املتهم أو بالعفو الش
 .تكون قد متت إدانته حبكم حائز لقوة الشيء املقضي به أو تنقضي عن طريق غرامة املصاحلة

 :تقـادم جريمة تلويث الهواء: الفرع األول

تتقادم الدعوى العمومية عن جرمية تلويث اهلواء مبرور مدة زمنية على اقرتافها أو اقرتاف آخر 
هذه املدة بعشرة سنوات مىت كانت جناية، وإذا كانت  فعل إجرامي مىت كانت جرمية مستمرة، وتقدر

جنحة فبمضي ثالثة سنوات أما لو كانت خمالفة فتنقضي مبرور سنتني، ولو فتح بشأهنا حتقيق فإن 
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هذه املدة تبدأ من تاريخ القيام بآخر إجراء، وتستثىن هنا من التقادم اجلناية اإلرهابية بتلويث اهلواء 
 .نت املدة اليت مرت عليهافإهنا ال تتقادم أيا كا

وكذلك ال تتقادم جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت تعد منها جرمية تلويث اهلواء 
 واجلرائم احلرب جرائم تقادم عدمكاملة ألجل ذلك هي اتفاقية  اتفاقيةوالبيئة الدولية، إذ أقرت 

رقم  العامة اجلمعية بقرار واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت، واليت اإلنسانية ضد املرتكبة
، وبدأ نفاذ هذه 4510ثالثة وعشرون املؤرخ يف السادس والعشرون من نوفمرب  -دال- 3254

 .4598االتفاقية يف 

 : وفـاة جانح تلويث الهواء: الفرع الثاني

مدنية يتم هنا وقف املتابعة اجلزائية ضد جانح تلويث اهلواء لكن هذا ال مينع من رفع دعوى 
للمطالبة بالتعويضات من ذوي احلقوق عن النشاط امللوث، فمىت حدثت الوفاة وجب حفظها أو 

 .األمر فيها بأال وجه للمتابعة

وإذا أحيلت الدعوى على احملكمة وتويف اجلانح تقضي هذه األخرية برفضها إال أهنا ميكن 
ت صناعتها أو استعماهلا أو حيازهتا على الرغم من ذلك أن تقضي مبصادرة األشياء احملجوزة إذا كان

  (1).أو بيعها يشكل جرمية، وال تشكل املصادرة هنا عقوبة وإمنا جمرد تدبري أمن

 :العفو الشامل: الفرع الثالث

ميكن وقف املتابعة اجلزائية عن أية جرمية مرتكبة بالعفو الشامل عن اجلرمية، فما املقصود 
 ائر؟هبذا الدفع؟ وكيف مت تطبيقه يف اجلز 

 

 

                                                           

 .23فحة ص ، أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق - 1
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 :مفهوم العفو الشامل:أوال

قد ال تؤدي العقوبة الدور املرجو منها ألجل مواجهة بعض أنواع اجلرائم، لذا مت استحداث 
العفو الشامل كأحد السبل اليت تؤدي إىل دفع املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم عموما، وذلك بالعفو 

 .الشامل عن نشاطات إجرامية لكن مبوافقة الشعب

هذا اإلجراء يف شعور الناس بأنه ميكن الصفح عن فئة من اجملرمني، وغالبا ما حيدث  ويتمثل
هذا العفو بعد استفتاء الشعب ألجل رفضه أو قبوله، ومىت مت قبوله فإن ةميع املتابعات القائمة أو 

 .تلك اليت متت تنتهي وهذا حبكم قانون العفو الذي صدر

اها البعض عقبة حتول دون حتقيق العدالة يف جمال إال أن مسألة األخذ بالعفو الشامل ير 
اجلرائم ضد اإلنسانية ومنها االعتداء اجلسيم على اهلواء وعناصر البيئة األخرى، فمنح العفو 
للمتهمني باقرتاف جرائم خطرية مبوجب القانون الدويل هو انتهاك هلذا القانون يف إقامة الدعوى ضد 

بفيينا إىل إلغاء القوانني اليت  4552ؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لسنة املذنبني، ويف هذا اإلطار دعا امل
متنح حصانة للمسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، هذا األمر أكدته جلنة حقوق 
اإلنسان عدة مرات خبصوص قوانني العفو يف عدة دول حبيث أقرت أن إعالن العفو ال يتوافق بصفة 

 (1) .ول التحقيق يف تلك اجلرائم املتعلقة حبقوق اإلنسانعامة مع واجب الد

لكن يبقى أن نشري رغم هذا أن إعالن العفو وإن مل يؤدي إىل عقاب اجلانح فإنه أحيانا 
يكاد الوسيلة الوحيدة إلعادة السلم داخل جمتمع معني مما يتطلب أحيانا التضحية مبصلحة خاصة يف 

 .  األمن والسلم داخل اجملتمع العقاب ألجل مصلحة أكرب وهي حتقيق

 :المصالحة الوطنية تطبيق للعفو الشامل في الجزائر:ثانيا

على غرار الكثري من الدول اليت أدرجت العفو الشامل كآلية لدفع املسؤولية اجلزائية فإن 
من  4511اجلزائر أدرجته كذلك يف قانوهنا لإلجراءات اجلزائية وهذا منذ صدور هذا القانون يف 

                                                           

 .592إيلينا بيجيتش، املرجع السابق، صفحة  - 1
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قرن املاضي، إال أنه مل يتم تطبيقه عمليا إال يف هناية التسعينات يف إطار سياسة إعادة السلم واألمن ال
 .اليت اتبعتها اجلزائر

 4555وأخذ هذا القانون عدة تسميات، فأطلق عليه تارة قانون الوئام املدين يف سنة 
استفتاء الشعب خبصوص  ، ومت3883وألف مث مسي مرة أخرى بقانون املصاحلة الوطنية يف سنة 

 :إقرارمها، وكان من أهم معاملهما ما يلي

انقضاء الدعوى العمومية بتسليم الشخص نفسه للسلطات باستثناء من شارك يف اجملازر  -
 .اجلماعية واستخدم املتفجرات يف األماكن العمومية

 .اجلرائم اإلرهابية واستبدال العقوبة ملن مل يستفد من العفو العفو عن مرتكيب -

 .االستفادة من إلغاء احلرمان من احلقوق ملن استفاد من قانون الوئام املدين -

 .التكفل باملفقودين وضحايا املأساة الوطنية وتعويضهم -

 .التكلف بأسر اإلرهابيني ومنع أي متييز حبقهم  -

لتنفذ هذه السياسة فكان  3881راسيم الرئاسية الصادرة يف سنة مث جاءت جمموعة من امل 
املرسوم املتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية، ومرسوم آخر متعلق بإعانة الدولة لألسر احملرومة اليت 
ابتليت بضلوع أحد أقارهبا يف اإلرهاب، واملرسوم احملدد لكيفيات إعادة إدماج أو تعويض األشخاص 

 .موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنية  الذين كانوا

 :صدور حكم قضائي سابق ضد جانح تلويث الهواء: الفرع الرابع

ال حيق متابعة الشخص عن جرم مرتني وعليه تسقط املتابعة اجلزائية مىت صدر ضد اجلانح 
س األفعال، فاحلكم البات احلائز لقوة الشيء حكم قضائي حائز لقوة الشيء املقضي به عن نف

 .املقضي به هو ذلك احلكم الذي استنفذ طرق الطعن وصار عنوانا للحقيقة
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ويستند هذا السبب يف أن العدالة تقتضي عدم حماكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة 
العمومية أن تقضي به واحدة، وهو يعد من قبيل النظام العام الذي ميكن للجهة الفاصلة يف الدعوى 

 .ولو من تلقاء نفسها ويف أي مرحلة كانت فيها هذه الدعوى

ويشرتط لألخذ هبذا السبب الذي يؤدي إىل زوال املتابعة اجلزائية أن يصدر من جهة قضائية 
فتخرج من دائرته أوامر قاضي التحقيق أو القرارات التأديبية، وأن يفصل يف اجلرمية، وأن يكون احلكم 

    (1).تنفذ طرق الطعن فيهقد اس

 :انقضاء الدعوى العمومية بغرامة المصالحة: الفرع الخامس

سمح مبوجبها لإلدارة من إصدار عقوبات ت اتعيشر تها التغرامة املصاحلة هي وسيلة استحدث
حبيث هتدف إىل التقليل من حجم القضايا اجلزائية املطروح (2)مالية على املخالف لألنظمة القانونية،

أمام العدالة، وذلك من خالل قبول املخالف لغرامة مالية تقرتحها عليه اإلدارة تدفع يف حساب 
خاص لدى اخلزينة العمومية، ومن مث تساهم هي كذلك يف حصول الدولة على موارد مالية من هؤالء 

 .املخالفني

احرتام أمن  وغرامة املصاحلة ميكننا مصادفتها بشأن جرائم التجارة كانعدام النظافة وعدم
وهي متواجدة كذلك يف القضايا اجلمركية، لكننا مل جند املشرع اجلزائري قد نص (3)املنتج وغريها،

عليها يف القوانني البيئية اليت أخذنا هبا باستثناء قانون محاية املستهلك وقمع الغش، رغم أنه كان 
ملني االقتصاديني، هذا األمر من بإمكانه القيام بذلك ألن أغلب هذه اجلرائم ترتكب من قبل املتعا

شأنه من جهة التقليل من أعباء القضاء اجلزائي، ومن جهة أخرى احلصول على الغرامات اليت أقرها 
 .القانون دون أن يكون هنالك إنقاص من قيمتها يف احلكم اجلزائي

                                                           

 .22فحة ص ، أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق -  1
اجلريدة  ،املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم 32/38/5988املؤرخ يف  88/511رقم  األمرمن  33فقرة  38املادة  - 2

 .5988لسنة  39الرمسية عدد 
لسنة  51وقمع الغش، اجلريدة الرمسية رقم  املتعلق حبماية املستهلك 71/37/7339املؤرخ يف  39/37القانون رقم  من 28ة ادامل - 3

7339. 
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الفة إال أنه ميكن تصور غرامة املصاحلة عن جرائم تلويث اهلواء اليت تكيف على أهنا خم
وذلك بإعمال القواعد العامة اليت نص عليها قانون اإلجراءات اجلزائية، هذا األخري جييز للنيابة العامة 
تقرير غرامة مصاحلة للمخالف ميكنه دفعها قبل حماكمته، وتسري على هذا النوع من غرامة املصاحلة 

  (1):القواعد اآلتية

اهلواء باحلد األدىن لعقوبة هذه املخالفة، وإذا حتدد قيمة غرامة املصاحلة عن خمالفة تلويث  -
 .تعددت خمالفات الشخص فيجمع احلد األدىن هلا

يبلغ املخالف بالغرامة وبعناصر اجلرمية اليت ارتكبها، وذلك خالل مخسة عشر يوما من  -
 .اختاذ قرار الغرامة، ومينح شهرا ألجل سدادها

 .ضائيال يقبل قرار حتديد غرامة الصلح ألي طعن ق -

دفع غرامة الصلح يؤدي إىل انقضاء الدعوى العمومية، وهو ميثل اعرتافا باملخالفة، ويعد  -
 .مبثابة حكم أول ألجل حتديد حالة العود الحقا

 .حيق للشخص رفض دفع الغرامة وهنا تتخذ إجراءات حماكمته أمام القاضي اجلزائي -

الة عود أو وجد حتقيق قضائي أو ال تطبق على الشخص غرامة املصاحلة إذا كان يف ح -
 .إذا ثبت يف نفس احملضر ارتكابه ملخالفتني يف آن واحد

وتعد غرامة املصاحلة مهمة بالنسبة للكثري من املتعاملني االقتصاديني واملواطنني الذين ال 
 يرغبون يف املثول أمام القضاء اجلزائي عن جرائم ارتكبوها كجرمية تلويث اهلواء، وهذا خشية من

 . تكوين نظرة سلبية عنهم داخل اجملتمع

                                                           

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 095إىل  025املواد من  - 1
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 :الصعوبات التي تعترض المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء  :المبحث الثاني

يكفي االطالع على منطوق الكثري من األحكام القضائية يف جمال مواجهة جنوح تلويث 
فعلى سبيل املثال جند اهلواء ملعرفة أن هناك صعوبات تعرتض متابعة جانح تلويث اهلواء أمام القضاء، 

 .ألف دينار جزائرينعدام النظافة ال تتجاوز اأن أغلب األحكام يف جرائم 

سواء إىل عدم إملام القضاة وأعضاء النيابة العامة باجلرمية البيئية اليت  هذه الصعوبات ترجع
أي صعوبات (1) تعد جرمية تقنية بالغالب وتعقدها الرتباطها بكل اجملاالت من صحة واقتصاد وثقافة،

،أو لصعوبة املتابعة حبد ذاهتا وهذا نتيجة الطابع املميز هلذا (املطلب األول)ترتبط بشخص القضاة
نوح، فضرر تلويث اهلواء ميتد زمانيا حبيث ال يظهر آنيا بعد حدوث التلوث، وميتد كذلك مكانيا اجل

، إىل جانب انعدام ختصص نوعي بالقضايا اجلزائية (املطلب الثاين)حيث ينتقل من منطقة ألخرى
انح تلويث ، كما أن تغييب احلق يف اإلعالم أثر على هذه املتابعة القضائية جل(املطلب الثالث)للبيئة
 (.املطلب الرابع)اهلواء

 :الصعوبات الشخصية التي تعترض المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء: المطلب األول

تواجه متابعة جرائم تلويث اهلواء على غرار جرائم البيئة األخرى جمموعة من املعوقات اليت 
تعقد أن تعرتضها واليت تتعلق بالقضاة وأفراد النيابة العامة، وهذا أمر غري مستغرب السيما إذا علمنا 

عة جانح تلويث اهلواء مفاهيم احلماية هنا، وكثرة املتابعات اجلزائية اليت تتم أمامهم، يؤثر على متاب
 .أمام القضاء اجلزائي، وهذا ما سنشرحه يف الفروع التالية

 :تعقد مفـاهيم حماية الهواء  : الفرع األول

جيد القضاة أنفسهم ملزمني باإلملام باجلرمية املرتكبة ألجل استيعاهبا، هذا األمر قد يسهل يف 
وع من اإلجرام املستحدث فإن األمر ال يبدو اجلرائم التقليدية كالقتل والسرقة لكن خبصوص هذا الن

                                                           

 5998لسنة 5عدد  38وطنية لإلدارة، اجمللد لاجمللة ا ، ري احمليط ومحاية البينةياملتعلق بتسمصطفى كراجي، كيفيات تطبيق التشريع  - 1
 .55فحةمركز التوثيق والبحوث اإلدارية، اجلزائر، ص
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هبذه السهولة وهذا سواء من الناحية التقنية أو حىت القانونية، فالتشريع اجلنائي البيئي يتضمن قواعد 
ففي اجلانب القانوين فإنه حيدد املبادئ اليت حتكم محاية البيئة  (1)معقدة ناةمة عن ةمعه لعدة جوانب،

واألجهزة اليت ميكنها التدخل ملواجهة اجلنوح البيئي ويقوم بتحديد العقوبات املقررة له، أما يف اجلانب 
الثاين فهو يرتبط مبفاهيم اقتصادية كحماية املوارد الطبيعية والثروات، ويرتبط جبانب آخر تقين يتمثل 

 (2) .يف حتديد هذه املعايري التقنية الواجب االلتزام هبا

  :مفـاهيم تقنية صعبة الفهم على رجال القضاء: أوال

إن النصوص التقنية اليت يتشكل منها القانون اجلنائي البيئي عموما وجرائم تلويث اهلواء غري 
نسبة للقرارات اإلدارية التنظيمية إشكالية تعقد املفاهيم البيئية بالتربز واضحة بالنسبة لغري املختص، و 

واليت مت حتريرها من طرف رجال علم خمتصني وليس من طرف أشخاص خمتصني يف القانون، حبيث مت 
وضعها ملواجهة انشغاالت موضوعية وتقنية، فلم يكن هدفها انشغاالت إجرامية تتعلق بتحديد 

عب من عتبات علمية حمددة، وهو أمر يص هذا ما جيعل منها جرائم جتاوز(3)اجلرمية واجملرم والعقاب،
، حبيث يتعني عليه قبل تطبيقها فهمها تلويث اهلواءلمتابعة اجلزائية جلانح ل مهمة نظر القاضي اجلزائي

 .أوال

حلسن تطبيق القواعد اجلزائية للتشريع البيئي يستلزم أن يكون القضاة مكونني يف املنازعات و 
يغلب عليها الطابع التقين عند حتديد مفهوم املساس اخلطري بالبيئة،  البيئية باعتبارها منازعات متشعبة

فجرائم تلويث اهلواء تتطلب إملاما بتلك املواصفات التقنية اليت مينع جتاوزها، واليت تتعلق مبسائل  
بإثارته يف الغالب، ومن أمثلة ذلك أننا نقدر نسبة الضجيج بالديسبيل ويسمح  ةأو فيزيائي ةكيميائي

فمىت جتاوز الشخص هذه النسبة أمكن (4)ليال، ديسبل ستني ديسبل هنارا ومخسة وأربعنير مبقدا

                                                           

1 - - Annie MANNHEIM - AYACHE, O.P.Cité, p. 03. 

 .55صفحة  املرجع السابق،مصطفى كراجي ،  -2
3 - Jacque HENRI ROBERT, La pénalisation des matières juridiques techniques, L’exemple du droit 

de l’environnement,  article paru dans le livre « Les enjeux de la pénalisation de la vie économique »,  

Dalloz, France, 1997, Page 57. 

 .إلثارة الضجيج ماملنظ 90/523رقم يملرسوم التنفيذامن أحكام  0و 7املواد  -4
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متابعته جزائيا، وتقوم جرمية عدم احرتام املواصفات التقنية لبناء السكنات عند عدم احرتام مواصفات 
معينة كما حيدد القانون نسبة (1)تقنية ختص احلرارة واملستوى الصويت املسموح به بني اجلدران،

  (2).مسموح هبا النبعاث األدخنة من السيارات ومىت مت جتاوزها أمكن متابعة مرتكب املخالفة

إن مثل هذه املفاهيم قد تسبب صداعا يف الرأس لذوي االختصاص من الباحثني رغم أهنم 
فكيف سيكون األمر ألشخاص تلقووا تكوينا (3)حيسنون فهم أحكامها وطرق حدوثها ومواجهتها،

 .نيا خالصاقانو 

ومن الناحية العملية كنتيجة لتعقد مفاهيم محاية اهلواء من التلوث، فإن القاضي اجلزائي 
سيصبح جمرد منسق آلراء اخلرباء الذين استعان هبم لفهم اجلرمية، هذا األمر يعطي للمشتبه به شعورا 

 .بعدم االطمئنان القانوين

كثرة النصوص المجرمة لالعتداء على    إشكالية صعوبة تعامل القـاضي الجزائي مع: ثانيا
 :الهواء

ال تقتصر احلماية اجلزائية للهواء من التلوث على قانون واحد، بل متتد إىل عدد كبري من 
القوانني واالتفاقيات الدولية والنصوص التنظيمية، ويعد هذا نتيجة لطبيعة اهلواء والذي غالبا ما يتم 

ك خلصوصية محايته واليت تتطلب التقيد مبعايري تقنية تعريفه وفق مفاهيم علمية معقدة، وكذل
تنص عليها هذه النصوص القانونية املختلفة، حبيث تقوم مسؤولية الشخص وتنظيمات ومواصفات 

 .يصبح مرتكبا جلرمية تلويث اهلواءو  (4)احرتام تلك القواعد،املخالف جزائيا يف حال عدم 

إن تعدد القوانني والنصوص التنظيمية اليت تتناول محاية اهلواء كأحد موضوعاهتا يؤكد لنا 
األمهية اليت يوليها التشريع حلماية هذا املكون احليوي، إال أنه من زاوية نظر أخرى فإن هذه مدى 

                                                           

املتعلق باملعايري للمساحة والرفاهية املطبقة على املساكن  52/32/7335املؤرخ يف  الوزارينظر دفرت الشروط امللحق بالقرار ا -1
 .املخصصة باإلجيار

 .والضجيج للسيارات ازاتالغو نبعاث األدخنة د للحد األقصى الاحملد 30/353املرسوم التنفيذي رقم  -2
3- Mathieu LE TACON, O.P. Cité P. 14 et, Page  92. 

4 - Jacques HENRI ROBERT et Martine REMOND-GOUILLOUD, O.P. Cité, Page 31. 
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حاطة هبا  الفائدة النظرية من تعدد النصوص قد تواجهها عوائق عملية تتمثل خصوصا يف إشكالية اإل
كليا، فليست العربة يف كثرة هذه النصوص القانونية اليت تنظم محاية اهلواء من أشكال التلوث، ولكن 

  (1).مبدى تناسق هذه النصوص وانسجامها وفعاليتها وصرامة تطبيقها يف اجملال العملي

ئة عموما إىل هذا األمر دفع البعض من الباحثني يف هذا اجملال واملكلفني حبماية اهلواء والبي
فعلى الرغم من تعدد النصوص يف (2)القول بأن كثرة النصوص اجملرمة تؤدي إىل اإلحساس باالختناق،

نقص لالتشريع اجلنائي البيئي ملواجهة جنوح تلويث اهلواء قابله فقر يف التطبيق والذي قد يرجع أساسا 
النصوص، إال أننا نرى أن هذا الثراء  يف تكوين القضاة ملواجهة جنوح ذو طابع تقين وقلة إملامهم هبذه

من شأنه أن خيدم احلماية اجلزائية للهواء ويزيد من فاعلية تدخل القاضي اجلزائي، فهو لن يضطر إىل 
احلكم بالرباءة النعدام النص اجملرم، لكن يبقى أوال وقبل الوصول إىل هذه الغاية أن يدرك القضاء 

 .ضاة ما يتطلب ضرورة تكوينهم يف هذا اجملالفحوى أغلب هذه النصوص وأن يفهمها الق

 : لرجال القضاء غياب تدريس القوانين البيئية: ثالثا

ال يكاد ينكر أحدنا أن رجل القانون ال يلتقي بالقانون البيئي إال بصدد ممارسة مهام مرتبطة 
هبذا اجملال أو نتيجة قيامه بأحباث متعلقة به، وبطبيعة احلال أدى غياب تدريس هذا التخصص سابقا 

 . ط بهيف كليات احلقوق ومدارس تكوين القضاة إىل التأثري على مدى إملامهم باجلنوح املرتب

إن تفعيل القواعد اجلزائية حلماية البيئة يتطلب تكوين القضاة يف املنازعات البيئية بوصفها 
 (3) .قين السيما عند حتديد مفهوم املساس اخلطري بالبيئةتمنازعة متشعبة يغلب عليها الطابع ال

إن املفاهيم اخلاصة اليت حيتويها القانون البيئي عموما وتأثريها على القانون اجلزائي البيئي  بل
خصوصا من شأهنا أن حتدث تغيريا شامال لدى القضاة وأفراد النيابة العامة يف نظرهتم البسيطة 

 :والسطحية هلذا النوع من اإلجرام ونذكر هنا املسائل التالية

                                                           

 .52علي سعيدان، املرجع السابق، صفحة  - 1
2 - Jacques HENRI ROBERT et Martine REMOND GOUILLOND, O. P. Cité, Page 29. 

 .52كراجي مصطفى، املرجع السابق، صفحة  -3
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وبشكل واضح فال ميكن معرفة  ت اإلجرامية بضرورة أن تكونتتميز عموما النشاطا -
متابعة شخص إال عن فعل جمرم وحمدد بصورة واضحة مسبقا، لكن بصدد جنوح تلويث اهلواء ال 
ميكن حصر ةميع النشاطات امللوثة فقد يظهر نشاط يؤدي إىل تلويث اهلواء مستقبال وعلى الرغم من 

 .خالله بالتوازن القائمهذا تتم معاقبة مرتكبه على أساس إ

ظهور مفاهيم جديدة كاخلطورة اإلجرامية واليت يعاقب عليها، هذا األمر ال ميكن تقبله  -
يف القواعد العامة لقانون العقوبات إذ ال بد من وقوع الفعل اإلجرامي ألجل القول بأن هناك اعتداء 

املتابعات اجلزائية على أساس أن سلوك  على القانون، لكنه يف القانون اجلزائي البيئي تقوم الكثري من
 .اجلانح يشكل خطورة على البيئة

أال يكون عدم توفر التقنيات مبقتضاه جيب إقرار مبدأ احليطة يف املسائل اجلزائية والذي  -
التدابري الفعلية واملناسبة للوقاية من خطر األضرار  اختاذللمعارف العلمية والتقنية سببا يف تأخري  انظر 

، فتتم معاقبة اجلانح عن جرائم مل تقع  لكن مؤكد وقوعها، هذا األمر غري يمة املضرة بالبيئةاجلس
موجود يف أغلب اجلرائم التقليدية يف القانون اجلزائي، فضرورة توفري احلماية اجلنائية للهواء من التلوث 

 .بصفة مسبقة حىت ولو حيدث فعليا تلوث، السيما عند وجود احتمال باخلطر

ظهور سبب جديد لإلعفاء من املسؤولية اجلزائية يتمثل يف احلصول على ترخيص أو  -
موافقة إدارية ملمارسة نشاط يعد يف احلاالت العادية جمرما، لكن وجود مثل هذه املوافقة يبعد أية 

 .متابعة ضد ملوث اهلواء

إن تأهيل القضاة يستمد القانون البيئي الكثري من أحكامه من االتفاقيات الدولية، لذا ف -
 (1) .سيسمح هلم من أن يؤدوا دورهم كآخر حلقة يف الدفاع عن اهلواء والبيئة

وال تشكل هذه املسائل وحدها ضرورة ألجل تكوين القضاة يف جمال القانون البيئي والقانون 
 :اجلزائي البيئي بل هناك أمور أخرى تدفع حنو هذا االجتاه نذكر منها

                                                           
1 - Brice Severin PONGUI, Les défis du droit international de l'environnement, Université de 

Limoges -  2007, Page 18. 
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لقانونية واليت سبق وأن أشرنا إليها، واليت أصبح معها القانون مسألة تعدد النصوص ا -
 اجلزائي يشبه حلد كبري القانون اإلداري، خصوصا يف كثرة القوانني وتبعثرها على العديد من النصوص،

هذا األمر يصعب على القضاة وأعضاء النيابة والباحثني واملهتمني باجلنوح البيئي البحث عن (1)
 .يوجد حقيقة تقنني للبيئة، بل جمرد نصوص مبعثرة على كثري من القواننياجلرائم، إذ ال 

غالبا ما يوضع يف القانون اجلزائي البيئي نص جيرم االعتداء على البيئة واهلواء، لكن ال  -
حيدد لنا هذا النص مىت ميكن أن نعترب السلوك إجراميا، وهنا حييلنا النص إىل قوانني ونصوص تنظيمية 

املعايري املعتمدة لذلك، هذه اإلحاالت تصعب مهمة القضاء يف متابعة جانح تلويث  أخرى حتدد
 (2) .اهلواء والبيئة

فهم النص القانوين يساهم يف تفعيله على أرض الواقع لكن مىت كان العكس فإن من  -
يابة شأن هذا أن يؤدي إىل إفالت جانح تلويث اهلواء من العقاب، لذا ال ميكن للقضاة وأعضاء الن
 .العامة القيام مبهامهم على أكمل وجه إال إذا كانت هلم معرفة ولو سطحية مبضمون هذه القوانني

قلة معرفة القضاة وأعضاء النيابة العامة هلذا اجلنوح والقوانني اليت تنظم محاية اهلواء، يؤثر  -
األدىن مخسة آالف على احلكم الذي يصدرونه فمثال قد يقرر القانون عقوبة الغرامة وجيعل حدها 

دينار، لكن القاضي اجلزائي حني ينطق حبكمه جيعلها مثال مخسمائة دينار وأحيانا كثرية تكون هده 
 .الغرامة موقوفة التنفيذ

إن التوجه حنو تكوين القضاة وأعضاء النيابة العامة يستلزم إدماج هذا التخصص يف كليات 
إىل القانون اجلنائي البيئي فالقانون الدويل البيئي، إىل احلقوق وهذا جبميع فروعه، من القانون البيئي 

جانب اإلملام مبهام الضبط اإلداري واجلنائي يف هذا اجملال والسبل الفنية والتقنية ملعرفة هذا اجلنوح 
كما ميكن تكوين القضاة للتخصص يف هذا النوع من اجلنوح، فعلى سبيل املثال (3)والكشف عنه،

                                                           
1 - Ramdane ZERGUINE, la législation de l’environnement en Algérie, Revue Algérienne des 

sciences juridiques économiques et politiques, volume (XXX) N°1et02/1992, Université d’Alger Page 

94. 

2 - A.M. AYACHE, O.P. Cité, Page 05. 
 .70صفحة  ،لسابقعبد الفتاح مراد، املرجع ا - 3
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فما (1) القضاة إىل تكوين خاص يف احملاسبة االقتصادية ملواجهة اجلرائم املالية،تقوم أملانيا بإخضاع 
 الذي مينع من تعميم ذلك على اجلنوح البيئي؟

لكن نتيجة تبين اجلزائر يف منظومتها اجلامعية لنظام جديد يعتمد على عدة ختصصات 
الشأن بفرنسا اليت بدأ فيها  أصبح باإلمكان أن جند مثل هذا التخصص يف جامعاتنا مثل ما هو عليه

 .بعد التدرج يف هناية الثمانينات له دراسات عليا مايف السبعينات وخصص هذا القانون  دريست

 : إباحة أم إبقـاء لتجريم جنوح تلويث الهواء التقني: رابعا

نتيجة كثرة القوانني واللوائح التنظيمية واليت بلغت يف فرنسا حوايل سبعة آالف ومخسمائة 
فإن هناك من دعا إىل إباحة بعض األفعال اليت  (2)قانون وأزيد من اثنان ومثانون ألف الئحة تنظيمية،

كانت تعد جمرمة من قبل، ونعين بإباحة الفعل اجملرم سابقا هو إزالة الصفة اجلزائية عنه، كما يرى 
اعي أن إباحة فعل هو اعرتاف كلي قانوين واجتم Mireille DELMAS-MARTY   األستاذ

 ( 3).للفعل املباح ومن مث يستلزم االعرتاف حبق شرعي يف طريقة العيش الذي كان سابقا خمالفا للقانون

 :هذا األمر حسب رأينا ال ميكن تطبيقه وذلك لألسباب التالية

أغلب جرائم تلويث اهلواء والبيئة جرائم تقنية، وهبذا ال ميكن نزع صفة اإلجرام عنها وإال  -
 .إباحتها كليا وهذا أمر غري مقبولفإن هذا يعين 

املتابعة اجلزائية هي وسيلة ردعية مبعىن أهنا تأيت يف املرتبة الثانية بعد تدخل األجهزة  -
اإلدارية يف مواجهة تلويث اهلواء، ونتيجة أهنا لن تؤيت مثارها أصبح من الالزم تدخل القانون اجلزائي 

فقط ألننا نريد أن نسهل على إباحتها ال ميكننا  إلعادة التوازن لالختالل الذي حدث، ومن مث

                                                           

1 - Joseph KAMGA Op Cite Page 92. 

2 - Maxime DANDOIS, O.P. Cité, Page 13. 
3- J- H. ROBERT et R. GOUILLOUD, O.P. Cité, Page 29. 
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 (1)القضاة مهمتهم حبيث ال يكون القضاء اجلزائي غرفة لتسجيل الشكاوى وجهاز لتوزيع العقوبات،
 .بأن نبعد أهم القوانني اليت تردع هذا اجلنوحوذلك 

إن إزالة وصف اجلرمية على جرائم تلويث اهلواء هو إنكار لدور القانون اجلزائي يف  -
مواجهة اإلجرام البيئي، كما أن كال منا يعلم متام املعرفة أن أكثر القوانني اليت يلم هبا األفراد هي 

 . قواعد هذا القانون ما جيعل منه أداة فعالة يف ردع االعتداءات على اهلواء

 :غياب مفهوم تخصيص قضاة حسب نوع الجرائم المرتكبة: ثانيالفرع ال

مل تتضمن قواعد اإلجراءات اجلزائية يف اجلزائر إال على ثالثة أنواع من القضاة املتخصصني 
يف هذا اجملال وهم قاضي األحداث وقاضي التحقيق وقاضي تطبيق العقوبات، هذا األمر يدفعنا إىل 

لتخصيص على القضاة الذين قد يتلقون تكوينا حمددا يف جمال معني  التصريح بأنه ميكن تعميم هذا ا
نتيجة لغياب يعد كاجملال البيئي مثال، كما أن غياب ختصيص القضاة خصوصا على مستوى احملاكم 

 .أقسام جزائية متخصصة يف نظامنا القضائي اجلزائي

أن فكرة قبول هذا التخصيص يف القضاء اجلزائي تلقى معارضة هلا وذلك جملموعة من  إال
 :األسباب نذكر منها

إن القاضي اجلزائي ال جيب أن يقتصر علمه على املسائل اجلزائية بل جيب أن ميتد لكافة  -
م فيها بصفة القوانني األخرى، هذا األمر سيساعده يف فهم القضية املطروحة أمامه وميكنه من احلك

 .حسنة يف شقها غري اجلزائي كالدعوى املدنية التبعية للدعوى العمومية

يرى معارضوا فكرة ختصيص القضاة يف اجملال اجلزائي إىل أن قبوهلا سيجعل من القاضي  -
 .وسيلة للنطق بالعقوبات

جلرائم إال أنه وعلى الرغم من االنتقادات السابقة فإن ختصص القاضي اجلزائي للنظر يف ا
حسب نوعها أثر إجيايب على األحكام اليت ستصدر عنه، كما أن هذا األمر سيسمح من مواجهة 
                                                           
1 - Gatien-Hugo RIPOSSEAU, O.P. Cité, Page 31. 
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اجلرائم املستحدثة كجرائم تلويث اهلواء ومعرفة الشخصية اإلجرامية للجانح، مما سيؤدي إىل زيادة 
 (1).فعالية احلماية اجلزائية للمجال احملمي

اجلرائم ومنها جرائم االعتداء على البيئة لعدة  ويؤدي ختصيص قاض أو قضاة لكل نوع من
 :نتائج أمهها

تسمح فكرة ختصيص قاضي جلرمية تلويث اهلواء والبيئة من دراسة شخصية اجملرم من عدة  -
نواحي، وبالنتيجة فإن هذا القاضي ستتكون لديه معرفة دقيقة عن هذا النوع من اجملرمني مما يسمح له 

 .م معهمبالنطق بأحسن عقوبة تتالء

يف اجملال اجلزائي إىل سرعة حماكمة اجملرمني وبالتايل  القضاةيؤدي قبول فكرة ختصص  -
 .تنفيذها، مما يساهم يف حتقيق الردعني العام واخلاص الذين تصبو إليهما العقوبة اجلزائية

مواجهة اجلرائم املستحدثة عموما وجرمية تلويث اهلواء  يفلقضاة اختصص تساهم مسألة  -
يت تعنينا يف دراستنا، حيث تعد معرفة هذه اجلرائم أحسن السبل ملواجهتها، وميكن أن يتحقق هذا ال

 .من خالل قضاة جزائيني متخصصني

لقضاة هنا من األخطاء القضائية السيما من ناحية تسبيبها، اتقلل مسألة ختصص  -
ألنه يبني كيفية  فالتسبيب القضائي هو أحسن معيار للتعرف على مدى صحة احلكم القضائي

، وانعدام التخصيص للقاضي يف نوع اجلرمية املرتكبة من شأهنا اقتناعه توصل القاضي اجلزائي لتكوين
 .  أن يضعف هذا التسبيب

وال بد أن تتوافر للقاضي اجلزائي زيادة على ختصيصه يف جمال جرائم التلويث البيئي 
 . جل جناح مهمته يف تفعيل محاية البيئةاستقاللية اجتاه السلطات السياسية واالقتصادية أل

                                                           

حول القضاء والعدالة، مركز البحوث والدراسات جلامعة نايف حممد عيد الغريب، أثر ختصص احملاكم يف األحكام، املؤمتر الدويل  - 1
 .253، صفحة 7338للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل لسنة 



297 

 

 :مجال تأسسها أمام القضاء الجزائي ضعف نشاط جمعيات حماية البيئة في: الفرع الثالث

إن ضعف نشاط ةمعيات محاية البيئة يف تأسسها أمام القضاء اجلزائي يظهر من خالل 
 :املسائل اآلتية

حتاط غالبا علما باجللسات اليت  ضعف تعامل القضاء مع ةمعيات محاية البيئة إذ ال -
تكون فيها متابعة جزائية عن جنوح تلويث، كما أن القانون ال يلزم النيابة العامة أو القاضي اجلزائي 

 .باستدعائها للتأسس كطرف مدين

ينعكس ضعف تعامل القضاء اجلزائي مع نشاط هذه اجلمعيات من خالل العدد القليل  -
يات محاية البيئة يف التدخل يف املنازعة اجلزائية، والذي ال يرجع فقط إىل أو النادر الذي قامت به ةمع

عدم إحاطتها علما بالقضايا اجلزائية بل إىل تغيبها عموما عن أداء مهام خوهلا القانون هلا يف اجملال 
 .اجلزائي، ما جيعل تدخلها اجلزائي إن مت يعرف باحلدث

ام القضاء عموما من خالل ضعف األحكام يظهر ضعف نشاط ةمعيات محاية البيئة أم -
الصادرة الناةمة عن دعاوى حركتها ةمعيات محاية البيئة، فعلى سبيل املثال رفضت دعوى أقامتها 

مبحكمة احلجار ضد مؤسسة أمسيدال حول التلوث  4559ةمعية محاية البيئة لوالية عنابة سنة 
على أساس انعدام الصفة، ويف نفس اإلطار  اهلوائي الناجم عن الغازات املنبعثة من املصنع وذلك

حكمت حمكمة اجلنح لوالية تلمسان يف قضية قطع الشجرة بغرامة قدرها أربعة آالف دينار جزائري 
وتعويض قدره عشرة آالف دينار جلمعية محاية البيئة، وبعد استئناف احلكم حتولت الغرامة إىل ألف 

 (1).دينار
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الصعوبات الموضوعية التي تواجه المتابعة القضائية لجانح تلويث  : الثاني  المطلب
 :الهواء

تتمثل هذه الصعوبات يف موضوع املتابعة القضائية أي جرمية تلويث اهلواء حبد ذاهتا، فقد 
يتأخر ظهور النتيجة اإلجرامية بعد مدة من نشاط اجلانح، كما أن ذات اجلرمية قد متس عدة مناطق 

 .يف آن واحد خمتلفة

 :صعوبة تحديد جريمة تلويث الهواء المتابع عنها جزائيا: الفرع األول

قد تؤدي النتيجة اإلجرامية يف جرائم تلويث اهلواء إىل تغري املتابعة املمكن حتريكها بشأن  
جانح تلويث اهلواء، فقد ال حتدث أية نتيجة إجرامية ومن مث تتم معاقبته على خمالفته للقوانني 

لتنظيمات أي أن اجلرمية تكون هنا شكلية تقوم مبجرد القيام بالفعل ولو مل حتدث النتيجة اإلجرامية وا
مثل جرمية التسميم التقليدية، وأحيانا أخرى يظل النشاط اجلانح مستمرا بتلويث اهلواء ما جيعلها 

 .تشاف النشاط امللوثجرمية مستمرة، وهنا تصبح كاجلرائم املستمرة اليت ال تتقادم إال من تاريخ اك

كما أن آثار التلوث تظل لسنوات أو حىت قرون وتزداد معها األضرار، هذا األمر جيعل من 
متابعة اجلانح صعبا إذ ستتم متابعته عن جرمية تلويث للهواء شكلية مث بعد مدة قد تؤدي إىل وفاة 

 أشخاص، فهل ستتم متابعته مرة أخرى عن جرمية قتل غري عمدي؟ 

ذا فإن جرمية التلويث تعد ذات طبيعة خاصة خمتلفة عن اجلرائم التقليدية اليت إضافة هل
يفرتض يف عناصرها الثبات واالستقرار فيما خيص عناصر اجلرمية، فهي جرائم يصعب حتديد معيار 

   (1).دائم هلا

هذا كله يؤكد صعوبة تناول القضاء هلذا النوع من اجلنوح، فمسألة تكييف اجلرمية صعبة 
دا إىل جانب حتديد تقادم اجلرمية من عدمه، مما يستوجب وضع أحكام خاصة هبذا النوع من ج

اجلنوح ختتلف يف بعض أحكامها عن القواعد العامة للقانون اجلزائي، هذا األمر يستلزم أقلمة فعالة 

                                                           

 .93السابق، صفحة  حممد نعيم فرحات،املرجع -1
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وجبها العوملة حىت للقواعد اجلزائية املوضوعية اليت حتدد جرمية تلويث اهلواء والبيئة واليت تعد ضرورة تست
 .يف جمال قانون العقوبات

كما تظهر صعوبة حتديد جرمية تلويث اهلواء من خالل العدد الكبري من النصوص القانونية 
اليت جترم االعتداء على اهلواء مما خلق حسب وصف البعض تضخما عقابيا نتيجة أن استعمال 

 (1 ).عمال ألجل ردع اجلانحالقواعد اجلزائية غالبا ما يشكل حال سريعا وسهل االست

 : إشكالية االختصاص المكاني لجريمة تلويث الهواء: الفرع الثاني

يتميز الضرر الناجم عن جرمية تلويث اهلواء بأنه قد يشمل عدة مناطق يف آن واحد، بل إنه 
قد ال يؤثر على املنطقة اليت جتاور مصدره بينما ينتج هذا األثر يف مناطق بعيدة عنها، هذا األمر 

الذي ينعكس على اختصاص القضاء اجلزائي مكانيا باجلرمية، فهل يقع االختصاص للقاضي اجلزائي 
حدثت فيه اجلرمية أم النتيجة أم مكان القبض على اجلانح؟ لإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من 

 :التفرقة بني حالتني

احلالة األوىل تتعلق جبرمية حدثت داخل اإلقليم اجلزائري وأنتجت آثارها به، فهنا جند أن  -
على حد االختيار بني مكان وقوع قانون اإلجراءات اجلزائية أكد على أنه ميتد االختصاص املكاين 

اجلرمية أو مكان القبض على اجملرم أو مكان إقامته بالنسبة لألشخاص الطبيعيني أما األشخاص 
املعنوية فيتحدد اختصاصها وفق املادة مخسة وستني مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

 .ملكان ارتكاب اجلرمية أو مكان وجود مقرها االجتماعي

احلالة الثانية تثار عندما حتدث النتيجة اإلجرامية يف دولة أخرى غري الدولة اليت حدث  -
فيها السلوك اإلجرامي، فهنا قد ترتبط الدولتان باتفاقيات قضائية يف هذا اجملال فتطبق أحكام هذه 

انح واحد االتفاقيات، لكن يثور اإلشكال يف حال غياب هذه االتفاقيات مما قد يؤدي إىل متابعة ج
 .عن جرمية مرتني لذا تطبق قواعد االختصاص اجلزائي الدويل هنا
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إن احلالة الثانية تؤكد أن هذا النوع من اجلنوح ميكن أن يكون دوليا ما جيعل مواجهته أمرا 
فهو ال (1)هذه اخلصوصية ناةمة عن عوامل طبيعية حمضة، فاهلواء ال ميكن توقيفه باحلدود،صعبا، 

ذه الدول السياسية أو اجلغرافية، فتلوث اهلواء يف دولة قد يسبب مثال سقوط أمطار يعرتف حبدود ه
 .حامضية يف دولة أخرى

هذه األسباب تدفعنا إىل االعرتاف بصعوبة متابعة هذا النوع من اجلنوح على القضاء 
فة اجلزائي، حبيث يستلزم معرفة خبصوصية هذا اإلجرام وباألحكام اليت تنظمه إىل جانب معر 

االتفاقيات اليت تسمح مبتابعة مرتكبيه، فال تكفي معرفة القواعد العامة لالختصاص واملبادئ اليت 
بد من معرفة قواعد أخرى خاصة هبذا اجلنوح ومبادئه كمبدأ شخصية ال حتكم القانون اجلزائي، بل 

اب فعل التلويث أو اجلرمية البيئية والذي نعين هبا متابعة جانح تلويث اهلواء سواء يف  مكان ارتك
 .حدوث نتيجته الضارة، أو مكان حتقق آثاره، وأينما وجد هذا اجلانح نمكا

 :تعدد مصادر نص تجريم تلويث الهواء: الفرع الثالث

على الرغم من أن تعدد مصادر جترمي تلويث اهلواء حيتسب لفائدة احلماية اجلزائية للهواء، إذ 
تطلبها هذه احلماية، إال أن هذا األمر يصعب من املتابعة من شأنه أن يغطي ةميع اجلوانب اليت ت

القضائية جلانح تلويث اهلواء، فالقضاة وأعضاء النيابة يستلزمهم معرفة ةميع هذه النصوص واإلملام هبا 
ألجل توجيه االهتام واحلكم مبقتضى القانون، هذا األمر يأخذ منهم وقتا وجهدا إضافيا مما سيؤثر 

 .تابعة القضائيةسلبا على تلك امل

 :إن تعدد مصادر جترمي تلويث اهلواء يظهر من خالل ما يلي

تنوع النصوص اجملرمة لالعتداء على اهلواء بني عدة قوانني حتتوي على عشرات أو مئات  -
من املواد القانونية، األمر الذي يتطلب أن جتمع النصوص اجملرمة يف قانون العقوبات يف باب يشمل 

 .األخرى، هذا األمر سيسهل معرفة هذه القواعد من املواطن و من املكلفني بتطبيقهاباقي اجلرائم 
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 .قلة اإلملام مببدأ الشرعية يف اجلانب العملي من املكلفني بتطبيق نصوص محاية البيئة -  

بروز عدد كبري من النصوص القانونية يف جمال القانون اجلزائي البيئي بصفة عشوائية،  -
 (1).نون حتول إىل غابة كثيفة اليت ال يعرف خمارجها إال عدد قليل من املتخصصنيوكأن هذا القا

تبعثر النصوص اجملرمة لالعتداء على اهلواء واليت أصبحت تشبه حلد كبري القانون  -
اإلداري، فأصبح على اجلهاز القضائي البحث والتأكد من أن امللوث خمالف أو غري خمالف مع 

ما، مث حتديد العقوبة املالئمة، فعلى سبيل املثال ميكن أن يعاقب الشخص النصوص املنظمة جملال 
 .مبوجب قانون العقوبات عن جرمية إضرام حريق أو مبوجب قانون النظام العام للغابات

يقتضي توفري احلماية اجلنائية للبيئة بصفة  يوالذ كما أن إقرار املشرع اجلزائري ملبدأ احليطة،
، جتعل من املمكن متابعة جانح تلويث اهلواء عند وجود احتمال يالبيئ مسبقة قبل حدوث الضرر

باخلطر باالعتماد على القرارات الصادرة عن الضبط البيئي، وتثور أحيانا هنا مشكلة حتديد مدى 
 . صحة هذه القرارات وشرعيتها السيما من أهنا ستستخدم يف املتابعة القضائية إلدانة املتهم

س بركن هام من أركان القانون اجلنائي وميس مببدأ شرعية التجرمي، لذا إن هذا األمر قد مي
أجاز املشرع الفرنسي من خالل املادة مائة وإحدى عشر الفقرة اخلامسة من قانون العقوبات للقضاء 
اجلزائي مطابقة هذه القرارات مع النصوص القانونية والتأكد من مدى شرعيتها، وال جيب أن يفهم 

 .ته يف إلغائها وإمنا يقتصر فقط على استبعادها من القضية اجلزائيةمن هذا أحقي

 :انعدام أقسام جزائية متخصصة: المطلب الثالث

مما يتطلب ختصصا يف تكوين (2)يتميز اجلنوح البيئي عموما بعدم الوضوح أو املنطقية،
القضاة كما هو الشأن بالنسبة ملعايين هذا اجلنوح، إال أنه لن يؤيت هذا التخصص فعالية أكرب إال من 
خالل استحداث ختصصات داخل القضاء اجلزائي على غرار ما هو احلال بالنسبة للقضاء العادي يف 

رية واجتماعية ولشؤون األسرة ولالستعجايل فما اجملال املدين، فما دمنا نقبل بوجود أقسام مدنية وجتا
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الذي مينعنا من استحداث ختصص يف القضاء اجلزائي، كما هو الشأن يف دول أوربية عدة ففي 
عاصمة فرنسا باريس تتضمن النيابة العامة هناك قطبا متخصصا يف اإلجرام االقتصادي واملايل، وهو 

  (1) .نفس األمر يف كل من هولندا وإسبانيا

 :هذا األمر نراه أكثر من ضروري وذلك لألسباب اآلتية

تنوع اإلجرام فأصبح لدينا قضايا خاصة جبرائم الصحة واملرور والبيئة والتجارة، هذا التنوع  -
 .يستلزم إملام القضاة هبذه األنواع من اجلرائم وهذا األمر غري موجود حاليا

على سبيل املثال أن املشرع اجلزائري  عدم مسايرة القضاة غالبا توجهات التشريع فنجد -
 بيئيميكننا مالحظة هذا مقارنة بالقانون الو  يسعى إىل تشديد العقوبات يف جمال اجلنوح البيئي،

ة ميكن أن تصل امنالحظ حاليا أن قيمة الغر  بالقانون احلايل حيث 4502سنة السابق الصادر يف 
 .لقضائي ال يزال حيكم أحيانا بغرامات رمزيةي، إال أن اجلهاز اماليني دينار جزائر  عشرةإىل 

 .انعدام التخصص يف القضاء يؤدي إىل استصغار جنوح التلويث مقارنة باجلرائم األخرى -

وباملقابل فإن استحداث قضاء جزائي متخصص خصوصا على مستوى احملاكم من شأنه 
اجلرائم املتقاربة كجنوح التلويث تفعيل احلماية اجلزائية للهواء من التلوث، وهذا ممكن من خالل دمج 
 . وجرائم ضد الصحة، وجرائم التجارة مع جرائم ضد املستهلك وهكذا

 :ضعف المتابعات الجزائية انعكاس لتغيب الحق في اإلعالم: المطلب الرابع

يعد احلق يف اإلعالم أحد احملاسن اليت يتضمنها القانون البيئي، وذلك من خالل اطالع 
ى وضعية البيئة، إال أن هذا احلق ال يقتصر على هذا القانون إذ جنده مكرسا من ةميع األشخاص عل

خالل قوانني أخرى كقانون البلدية الذي يلزم بنشر مداوالت اجمللس الشعيب للمواطنني وإعالمهم 
كما أن قانون عالقة اإلدارة باملواطن أكد هذا املنحى من خالل اطالع املواطنني بالتنظيمات  (2)هبا،
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وهو  (1)،والتدابري اليت تسطرها اإلدارة وبنشرها عن طريق الوسائل املالئمة ألجل إعالم املواطن هبا
  (2)نفس األمر بالنسبة ملداوالت اجمللس الشعيب الوالئي،

إال أن أهم القوانني اليت تكرس هذا احلق مما يساهم يف مشاركة اجلمهور يف جماالت محاية 
هو قانون البيئة، حيث نصت املادة الثالثة الفقرة الثامنة من قانون محاية البيئة البيئة واهلواء من التلوث 

يف إطار التنمية املستدمية على مبدأ هام من مبادئ محاية البيئة، وهو مبدأ اإلعالم واملشاركة الذي 
قة يكون مبوجبه لكل شخص احلق يف أن يكون على علم حبالة البيئة واملشاركة يف اإلجراءات املسب

 .عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة

لكن مبقابل النص القانوين جند أنه يف الواقع العملي ال ميارس املواطنون هذا احلق، بل أنه 
حىت يف احلاالت اليت يلزم القانون أصحاب نشاطات مصنفة القيام بدراسة أو موجز التأثري والذي 

 .قيام هبا، ال نكاد جند ممارسة فعلية لتجسيد هذا احلقيتضمن إعالم اجلمهور بالنشاطات املزمع ال

كل هذا بطبيعة احلال ينعكس على املتابعة اجلزائية جلانح تلويث اهلواء، وذلك أن عدم 
معرفة الوضع البيئي احلقيقي يعرقل أي حترك من املواطنني ألجل املطالبة مبتابعة املتسببني يف التلوث،  

 .  لناشطة يف هذا اجملالكما يضعف من تدخل اجلمعيات ا

 :العقوبات والتدابير الجزائية للحد من جرائم تلويث الهواء: المبحث الثالث

يشكل اجلزاء آخر احللقات يف املتابعة اجلزائية جلانح تلويث اهلواء، بل يكاد يكون الردع عن 
يف رد االعتداء  طريقه الوسيلة األنسب ملواجهة هذا اجلنوح ما دام أنه قد فشلت الوسائل األخرى

على اهلواء، هذه اجلزاءات تتعدد يف القانون اجلزائي ما بني عقوبات وتدابري أمن تستهدف احلد من 
 .خطورة اجلانح
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إن القواعد اجلزائية تعترب العقوبة وتدابري األمن جزاء مبقابل الضرر الذي نشأ عن تلويث 
، وميتاز اجلزاء يف جرمية تلويث اهلواء بأنه اهلواء أو مكافأة إن صح التعبري عن خطأ ارتكبه اجلانح

 (1) .ينصب على جرمية متس شيئا مباحا ال ميكن متلكه وال ميس شخصا معينا بعينه

 :تنوع العقوبات والتدابير االحترازية في مواجهة جنوح تلويث الهواء: المطلب األول

طبيعيا أو شخصا خيتلف اجلزاء باختالف جانح تلويث اهلواء الذي قد يكون شخصا 
معنويا، ومن مث ختتلف كيفيات مواجهته وفق أحكام القانون اجلنائي للبيئي، فنجده تارة ينص على 
العقوبة كوسيلة للردع وتارة أخرى يستخدم تدابري األمن للوقاية من اخلطورة اإلجرامية ، وأحيانا أخرى 

 .يستعملهما معا

لألشخاص الطبيعيين للحد من جنوح تلويث  الجزاءات والتدابير الجنائية  : الفرع األول
 :الهواء

يعد اجلزاء اجلنائي أداة يستخدمها املشرع للرد على انتهاك قواعد قانونية تضمنها القانون 
اجلزائي، فهو رد اجتماعي متارسه الدولة ممثلة بسلطاهتا نيابة عن اجملتمع، وال بد أن تصدر عن هيأة 

فاجلزاء يعد خطابا قضائيا على (2)حلقوق الشخصية للشخص،قضائية ألهنا تستهدف تقييد بعض ا
وبدون اجلزاء فإن التشريعات لن تكون (3)من ينتهك قواعد قانون العقوبات باالنتقاص من حقوقه،

 (4).خاطبني هبا ألجل تنفيذهاسوى جمرد توصيات تعتمد فقط على حسن رغبة األشخاص امل

وتعد العقوبة أقدم وسيلة عرفتها السياسة اجلزائية ملكافحة اجلرمية ومحاية اجملتمع حيث 
الزمت العقوبة اجلرمية من حيث وجودها وتطورها وتغريها إىل يومنا هذا، وتعرف العقوبة بأهنا جزاء 

صيب املتهم يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعترب جرمية يف القانون لي
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يف شخصه أو ماله أو شرفه، فهي قدر مقصود من األمل يقرره اجملتمع ممثال بسلطته التشريعية ليوقع  
  (1).كرها على من يرتكب جرمية يف القانون مبقتضى حكم قضائي

وهتدف العقوبة لتحقيق الردع العام ملنع إعادة ارتكاب اجلرمية مرة أخرى واخلاص بعقاب 
ب إعادة تأهيل اجلانح ألجل اندماجه كشخص سوي داخل اجملتمع، ولتحقيق مرتكبها، إىل جان

ذلك فإهنا تتميز باإليالم سواء كان ماديا أو جسديا أو حىت معنويا، وهذا ضمن إطار زمين حمدد، 
حبيث يوقع هذا اجلزاء على شخص مرتكب اجلرمية، وكالتجرمي ختضع العقوبة كذلك ملبدأ الشرعية فال 

 .إنشاؤهاميكن للقضاء 

وتتعدد اجلزاءات والتدابري املمكن تطبيقها على األشخاص الطبيعيني حسب اجلرمية املرتكبة 
 . وخطورة اجلانح

 : العقوبات األصلية المطبقة على جريمة تلويث الهواء: أوال

نص قانون العقوبات اجلزائري على جمموعة من العقوبات األصلية اليت ميكن النطق هبا على 
وهي ختتلف حسب نوع اجلرمية املرتكبة إذا ما كانت جناية أو جنحة أو (2)شخص الطبيعي،اجملرم ال
 .خمالفة

 : العقوبات األصلية المطبقة على جناية تلويث الهواء  -أ

العقوبات األصلية يف مادة اجلنايات عموما وجناية تلويث اهلواء هي اإلعدام والسجن املؤبد 
والسجن املؤقت، وتعد أشد أنواع اجلزاءات نتيجة خطورة اجلانح، واملالحظ هنا أن املشرع أضاف 

نون عقوبة الغرامة إىل العقوبات األصلية يف مادة اجلنايات مبقتضى املادة اخلامسة مكرر من قا
، وتسمى هذه العقوبات باألصلية ألنه ميكن احلكم هبا بصفة 3881العقوبات اجلزائري املعدل يف 

 .منفردة دون أن تقرتن هبا عقوبة أخرى وهذا ما أكدته املادة الرابعة من قانون العقوبات اجلزائري
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 :عقوبة اإلعدام وتوجه عملي للجزائر نحو إلغائها -1

بني فقهاء القانون وإلغائها  ئهابقاإرجح ما بني أتف جدال واسعا يتعر ال تزال هذه العقوبة 
بارزين  اجتاهنيحبيث جند اجلزائي وعلماء اإلجرام والعقاب واملدافعني عن احلقوق املدنية لإلنسان، 

ويرى آخرون أهنا (2)بل إن هناك من يعتربها داللة خاصة ودائمة للرببرية داخل اجملتمع،(1)،لذلك
 .خطورة للجانح حبيث مل يعد باإلمكان للمجتمع أن يقبله ويعيد تأهيله وإدماجهتعكس مدى 

وجند أن هناك توجها دوليا حنو إلغاء هذه العقوبة السيما أن ذلك قد يعد معيارا ملدى 
ونفس األمر يف جل الدول (3)احرتام الدولة حلقوق اإلنسان، فتم إلغاؤها يف جل دول أمريكا الالتنية،

وجند املشرع الفرنسي قد ألغاها منذ الثمانينات، حبيث تكونت هلذه الدول قناعة بأنه رغم األوربية، 
تنفيذها كعقوبة لعدة قرون إال أن الدراسات العلمية حول العقوبات ال تسمح لنا باجلزم بأن هذه 

  (4).العقوبة قادرة على محاية اجملتمع من اجلرائم أو استجابتها ملتطلبات العدالة

املقابل ال تزال الكثري من الدول ومنها اجلزائر ومصر تقر يف نصوصها القانونية هبذه لكن وب
 (5).العقوبة، وهذا باخلصوص يف بعض اجلرائم اخلطرية كجناية اإلرهاب بتلويث اهلواء مثال

هذه النصوص القانونية اليت تقر هذه العقوبة يف اجلزائر يقابلها توجه عملي بعدم تنفيذ 
القضائية الصادرة واليت تتضمن هذه العقوبة، واستبداهلا عمليا بعقوبة السجن املؤبد، هذا األحكام 

مل يتم تبنيه بنصوص تشريعية حنو إلغاء هذه العقوبة، وهو أمر  يؤكد على أن هناك توجها يف اجلزائر
 :نستحسنه لألسباب اآلتية

استبدال هذه العقوبة يف رغم أن القصاص يف اإلسالم حياة لألمم إال أن الدين أجاز  -
 .جرائم القتل العمدي بالدية

                                                           

1 - Choukri KALFAT, La mort en droit pénal spécial algérien, Université de Tlemcen, Algérie, 1994, 

Page10. 

2 - Victor Hugo, Cité par ;Ioanna NAKOU, La peine de mort en doit international, Université LILLE 

02,France ,2000, Page 92. 
3 - Choukri KALFAT, O.P. Cité, Page10. 

4 - Ioanna NAKOU, O.P. Cité, Page 92. 
 .من قانون العقوبات اجلزائري 35مكرر  22املادة  - 5
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قد حيدث خطأ قضائي فتزهق روح نتيجة حكم اإلعدام، فكيف سنعوض هذه النفس  -
 (1).اليت أزهقت

غالبا ما نالحظ أن اجلاين ينتظر احلكم عليه باإلعدام، نتيجة طبيعة شخصيته اإلجرامية،  -
 .نتحاروحتقيق هذا الغرض له هو مساعدته على اال

 .أغلب أهايل الضحايا يفضلون عقاب اجلاين بالسجن املؤبد على إعدامه-

 :لردع جاني تلويث الهواء عقوبة السجن   -2

كل من عقوبة السجن بنوعيها املؤبد واملؤقت وسيلة هامة ملواجهة جناية تلويث   تشكل
اهلواء، فهي إحدى أنواع العقوبات املقيدة للحرية واليت جندها يف اجلرائم البيئية اليت تصنف بأهنا جناية  

 .كجناية اإلرهاب بتلويث اهلواء

 :عقوبة السجن المؤبد كجزاء لالعتداء على الهواء -

بالسجن املؤبد أي السجن ملدة مخسة وعشرين سنة كل من يستعمل سالحا   يعاقب
كيميائيا أو مادة كيميائية مدرجة يف اجلدول رقم واحد من ملحق اتفاقية حظر استعمال األسلحة 

 (2).الكيميائية

 :عقوبة السجن المؤقت في جرائم االعتداء على الهواء -

 : ع اجلرمية املرتكبةيعاقب بالسجن املؤقت والذي يرتاوح حسب نو 

من عشرة إىل عشرين سنة وبالغرامة كل من استحدث أو أنتج أو حاز بطريقة أخرى أو  -
خزن أو احتفظ باألسلحة الكيميائية أو نقلها بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل أي كان، أو قام 

ممن ذكروا يف باستعدادات من أي نوع كان الستعماهلا، أو اكتسب أو احتفظ مبادة كيميائية 

                                                           
1 - Pierre BOUZAT, O.P .Cité, Page 444. 

 . املتضمن قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة الكيميائية 30/39من القانون  39 املادة -2
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اجلدولني رقم واحد واثنان من ملحق اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية، أو أنشأ عتادا أو 
 (1).استخدمه ملمارسة نشاط حمظور يف االتفاقية

صدرها أو  من مخسة إىل مثانية سنوات وبالغرامة كل من استورد نفايات خاصة خطرة أو -
  (2).زائري خمالفا بذلك أحكام القانونعمل على عبورها عرب اإلقليم اجل

 :استحداث عقوبة الغرامة في الجنايات  -3

أضاف املشرع اجلزائري عقوبة الغرامة يف مادة العقوبات اليت ميكن احلكم هبا على جانح 
تلويث اهلواء، هذا األمر يؤكد النضج الذي يعرفه القانون اجلزائي يف اجلزائر، إذ لطاملا رغبنا يف أن 

هذا النوع من العقوبات والذي من شأنه أن يردع جنوحا يتميز يف غالبية األحيان بوصفه  يدرج
 .باجلنوح االقتصادي

واملالحظ أن املشرع اجلزائري اشرتط للنطق بالغرامة يف اجلنايات أن يكون منطوق العقوبة 
 عقوبة السالبة للحرية هي السجن املؤقت، هذا األمر يدفعنا للتساؤل عن سبب حصر ذلك يف

السجن املؤقت؟وكان من األحسن أن تعمم حىت على السجن املؤبد السيما أننا نعلم أن هذا األخري 
 .مدته مخسة وعشرون سنة فقط

وقد يكون السبب احلقيقي الستثناء النطق بالغرامة كعقوبة يف اجلنايات فقط إذا نطق  
اء عقوبة اإلعدام وتعديل عقوبة السجن بعقوبة السجن املؤقت، أنه رمبا قد يكون هناك توجه حنو إلغ

 . املؤبد لتصبح أطول مدة مما هي عليها اآلن

 :ومن أمثلة هذه العقوبة ما قرره القانون يف

                                                           

 .السابق الذكر 30/39من القانون  53املادة  -1
 .املتضمن تسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 35/59من القانون  88املادة  -2
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القانون املتعلق بقمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية  -
هبا، إذ قرر غرامة تقدر مبليون إىل  خبصوص استحداث هذه األسلحة وختزينها واستعماهلا واالحتفاظ

 (1).ثالثة ماليني دينار جزائري

القانون املنظم لتسيري النفايات عندما قرر عقوبة السجن والغرامة من مليون دينار إىل  -
مخسة ماليني دينار جزائري أو إحدى هاتني العقوبتني لكل من استورد نفايات خاصة خطرة أو 

 (2).عرب اإلقليم اجلزائري مع إمكانية مضاعفة العقوبة يف حالة العودصدرها أو عمل على عبورها 

 : العقوبات األصلية المطبقة على جنحة تلويث الهواء  -ب

 .قد تكون العقوبة األصلية املطبقة على جنحة تلويث اهلواء إما احلبس أو الغرامة أو كليهما

 :عقوبة الحبس المطبقة على جنحة تلويث الهواء -1

وبة احلبس أكثر اجلزاءات املستعملة يف القانون اجلنائي البيئي ملواجهة جنوح تلويث متثل عق
اهلواء، فاملالحظ أن نظرة الكثري من التشريعات جلرائم التلويث على أهنا خمالفات تغريت وحتولت 

 (3).معها العقوبات املقررة ألغلب جرائم التلويث إىل عقوبة احلبس

ملقررة يف مادة جرائم تلويث اهلواء حسب نوع اجلرمية املرتكبة وختتلف مدة عقوبة احلبس ا 
 :من

ستة أشهر إىل ثالثة سنوات وبالغرامة لكل شخص يواصل نشاطه املنجمي رغم منعه من  -
  (4).ذلك

 (5) .ومن شهرين إىل سنتني وبالغرامة كل من يقوم بنشاط منجمي دون رخصة -

                                                           

 .السابق الذكر 30/39من القانون  53املادة  -1
 .املتضمن تسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 35/59من القانون  88املادة  -2

3 - Jacque HENRI ROBERT, O.P. Cité, Page 58. 

 .املتضمن قانون املناجم 35/53من القانون  525املادة  - 4
 .املتضمن قانون املناجم 35/53من القانون  521املادة  - 5
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لغرامة يف حالة عدم قيام مستغل منشأة معاجلة ومن ستة أشهر إىل مثانية عشر شهرا وبا -
  (1).نفايات بإعادة املوقع حلالته األصلية يف حال غلق املنشأة

ومن ثالثة سنوات إىل عشرة سنوات وبالغرامة كل من استورد أو صدر أو قام بالعبور أو  -
االتفاقية املتعلقة حبظر  االجتار أو السمسرة باملواد الكيميائية املدرجة يف اجلدولني واحد واثنني من

  (3).أو حاول القيام بذلك(2)استعمال األسلحة الكيميائية من أو إىل دولة ليست طرفا فيها،

من سنة حبس إىل مخسة سنوات وبالغرامة كل من يعرقل نشاطات مراقبة ألحكام اتفاقية  -
  (4).منع استعمال األسلحة الكيميائية

الغرامة كل من استورد أو صدر أو اجتر أو مسسر مبواد  من سنة حبس إىل ثالثة سنوات وب -
كيميائية مدرجة يف اجلدول األول من ملحق اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية بدون 

 (5).ترخيص مع دولة طرف يف االتفاقية أو حاول القيام بذلك

مة أو حاول ومن ستة أشهر إىل ثالثة سنوات وبالغرامة كل من يرمي مواد كيميائية سا -
 (6).القيام بذلك

ومن ستة أشهر إىل سنتني كل من مل يعلن عن امتالكه ملواد كيميائية مدرجة يف االتفاقية  -
 (7).املتعلقة مبنع استعمال األسلحة الكيميائية أو حاول القيام بذلك

                                                           

 .املتضمن تسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 35/59ن القانون م 81املادة  -1
 .السابق الذكر 30/39من القانون  55املادة  -2
 .السابق الذكر 30/39من القانون  77املادة  -3
 .السابق الذكر 30/39من القانون  57املادة  -4
 .السابق الذكر 30/39من القانون  50املادة  -5
 .السابق الذكر 30/39القانون من  53املادة  -6
 .السابق الذكر 30/39من القانون  51املادة  -7



311 

 

ومن شهرين إىل سنة وبالغرامة كل من استورد أو اجتر أو مسسر أو قام بالعبور ملواد   -
كيميائية مدرجة يف اجلدول الثالث التفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية بدون ترخيص إىل 

 (1).دولة ليست طرفا يف االتفاقية أو حاول القيام بذلك

احلبس ملدة سنة والغرامة لكل مستغل ملنشأة مصنفة دون احلصول على ترخيص أو من  -
 (2).ربة للمنشآت املصنفةعرقل مهام املكلفني باملراقبة أو إجراء اخل

احلبس ملدة سنتني والغرامة كل من أعاد القيام بنشاطات داخل املنشأة اليت تقرر توقيفها _ 
 (3).أو غلقها

احلبس ملدة ستة أشهر والغرامة كل من واصل يف نشاطه دون االمتثال لإلعذار املوجه إليه  -
دابري احلراسة أو إعادة املنشأة إىل مكاهنا أو ألجل احرتام املقتضيات التقنية املطلوبة أو الختاذ ت

 (4).حالتها األصلية بعد توقف النشاط أو أعاق نشاط أعوان الرقابة

 :الغرامة كجزاء على جنحة تلويث الهواء  -2

تشكل الغرامة أحد أنسب اجلزاءات بل وأجنعها، نتيجة أن الطابع االقتصادي هو املميز هلذا 
أغلب مرتكيب جنوح تلويث اهلواء هم من املستثمرين يف األنشطة النوع من اإلجرام، كما أن 

 .االقتصادية، وأحسن جزاء يتناسب مع هذه الفئة هو العقوبات املالية أي الغرامة

واملالحظ هنا أن قوانني محاية البيئة احلالية نصت على جزاءات مالية مرتفعة ما جيعلها 
ي هبا إىل حتقيق الغرض من استحداثها أال وهو احلد تتناسب مع هذا النوع من اجلنوح، مما قد يؤد

 .من تلويث اهلواء

 :فتنوعت الغرامة اليت ميكن احلكم هبا حسب اجلرمية املرتكبة
                                                           

 .السابق الذكر 30/39من القانون  52املادة  -1
 .ااملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدمية 30/53من القانون  538و  530املادتني  -2
 .ة يف إطار التنمية املستدميةااملتعلق حبماية البيئ 30/53من القانون  23املادة  -3
 .ااملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدمية 30/53من القانون  532و 531و  533املادتني  -4
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بغرامة من عشرة آالف دينار إىل مخسني ألف دينار جزائري كل شخص معنوي  فيعاقب -
أو طبيعي ميارس نشاطا جتاريا أو صناعيا قام برمي أو إمهال نفايات أو يرفض استعمال نظام ةمع 

 (1).النفايات وتضاعف العقوبة املقررة له يف حالة العود

جزائري كل من مل يصرح لدى الوزير ويعاقب بغرامة من مخسني ألف إىل مائة ألف دينار  -
 (2).املكلف بالبيئة بطبيعة النفايات اخلاصة اليت ميتلكها وتضاعف العقوبة يف حالة العود

وترتاوح هذه الغرامة من مخسة آالف إىل مخسة عشر ألف دينار جزائري وقد تصل يف  -
اهلواء واجلو، وذلك مبخالفة حالة العود إىل ما بني مخسني ألف ومائة ومخسني ألف دينار عن تلويث 

النصوص املنظمة للحد األقصى النبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة أو الصلبة، 
وملخالفة اآلجال اليت تطلبها القانون فيما خيص البنايات واملركبات واملنقوالت األخرى ألجل 

شروط املتطلبة إلنشاء البنايات والعمارات االستجابة ملقتضيات محاية اهلواء من التلوث، أو ملخالفة ال
واملؤسسات التجارية والصناعية واحلرفية وفق متطلبات احلماية من التلوث اجلوي، أو ملخالفة التدابري 

  (3).االستعجالية اليت أمرت هبا السلطات املختصة ملواجهة أو احلد من االضطراب الذي حصل للهواء

وعشرة آالف دينار جزائري يف حالة عدم احرتام جانح وتقدر الغرامة بني مخسة آالف  -
تلويث اهلواء لألجل الذي منحه له القضاء ألجل القيام بأشغال إعادة الوضع إىل ما كان عليه وهتيئة 

  (4).األماكن مصدر التلوث

 : العقوبات األصلية المطبقة على مخالفة تلويث الهواء  -ج

اع اجلنوح البيئي لوقت قريب، لكن أدى الوعي مبدى كانت املخالفات البيئية متثل أبرز أنو 
خطورة هذا اإلجرام إىل حتول هذه اجلرائم إىل جنح ومت الرفع من العقوبات املخصصة ملواجهتها، 

                                                           

 .املتضمن تسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 35/59من القانون  18املادة  - 1
 .تها وإزالتهااملتضمن تسيري النفايات ومراقب 35/59من القانون  12املادة  -2
 .ااملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدمية 30/53من القانون  23املادة  -3
 .القانوننفس من  28املادة  -4
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أو الغرامة من /والعقوبات األصلية يف مادة خمالفات البيئة تتمثل يف احلبس من يوم إىل شهرين، و
 .يألفني إىل عشرون ألف دينار جزائر 

فيعاقب كل شخص مل ميتثل للتسخريات اليت تصدر عن مهندسي املناجم يف حال وجود 
خطر حمدق أو وقوع حادث يف ورشة البحث واالستغالل املنجميني باحلبس من عشرة أيام إىل 

  (1) .شهرين وبغرامة من مثانية آالف إىل ستة عشر ألف دينار جزائري

الف دينار جزائري كل من يقوم برمي نفايات ويعاقب بغرامة من مخسمائة إىل مخسة آ
منزلية أو يهملها أو يرفض استعمال نظام ةمع النفايات وتضاعف العقوبة املقررة له يف حالة 

ويعاقب بغرامة من ألفني إىل أربعة آالف دينار جزائري كل من مل ميتثل لألحكام املتعلقة (2)العود،
 (3) .الضجيج عند جتاوز املستويات احملددةبتصاعد األدخنة والغازات السامة وصدور 

 : العقوبات التكميلية المطبقة على جريمة تلويث الهواء: ثانيا 

ال ميكن احلكم بعقوبة تكميلية إال إذا اقرتنت بعقوبة أصلية، ما مل ينص القانون على 
قوبة األصلية خالف ذلك، كما أن النص القانوين هو الذي حيدد ما إذا كان جيب النطق هبا مع الع

 . أو يرتك للقاضي حق االختيار يف النطق هبا

 :عقوبة الحجر القـانوني  على الجاني-أ

هو عقوبة تكميلية حتكم هبا حمكمة اجلنايات وجوبا على جناية تلويث اهلواء، حبيث حيرم 
وتظهر (4)ي،املدان من إدارة أمواله أثناء تنفيذ العقوبة األصلية واليت تسري وفق قواعد احلجر القضائ
 .أمهية هذه العقوبة يف منع اجلاين من هتريب أمواله أو استعماهلا جمددا يف نشاطات إجرامية

                                                           

 .املتضمن قانون املناجم 35/53من القانون  593املادة  - 1
 .املتضمن تسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها 35/59من القانون  11املادة  - 2
املؤرخ يف  35/53املعدل واملتمم للقانون رقم  77/32/7339املؤرخ يف 39/30األمر رقم  من 52/الفقرة ج  88املادة  - 3
 .7339لسنة  31املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها، اجلريدة الرمسية رقم  59/32/7335
 .من قانون العقوبات اجلزائري مكرر 39املادة  - 4
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عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ومزاولة بعض المهن   -ب
 :واألنشطة

رمية واحلرمان من تتمثل يف العزل من ممارسة الوظائف واملناصب العمومية اليت هلا عالقة باجل
حق االنتخاب والرتشح ومحل أي وسام، وعدم األهلية ألن يكون مساعدا أو حملفا أو خبريا أو 
شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستدالل، وحرمانه من حق محل 

مدرسا أو مراقبا، األسلحة أو التدريس أو إدارة مؤسسة أو اخلدمة يف مؤسسة تعليم بوصفه أستاذا أو 
 .وعدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما وسقوط احلق يف الوالية كلها أو بعضها

وجيب على القاضي أن حيكم بأحد هذه املوانع وذلك ملدة عشرة سنوات على األكثر تبدأ 
 (1).من تاريخ قضاء العقوبة يف مادة اجلنايات، أما يف اجلنح فهذه املدة ال تزيد عن مخسة سنوات

واملالحظ هنا أن املشرع اعترب منع الشخص من مزاولة نشاطه عقوبة حبيث مينعه من 
 (2).احلصول على موارد مالية منه، ومن أمثلته سحب رخصة تصريف النفايات الصناعية

 :عقوبة تحديد اإلقـامة -ج

ي يتمثل حتديد اإلقامة يف منع الشخص حتت طائلة املساءلة اجلزائية من جتاوز نطاق إقليم
معني ملدة مخسة سنوات على األكثر تبدأ من تاريخ اإلفراج عن احملكوم عليه أو قضائه لعقوبته، 
وحيدد احلكم القضائي هذا النطاق كما ميكن لوزارة الداخلية منح استثناءات للتنقل، ويف حال خمالفة 

لغرامة من مخسة هذا املنع فإن املخالف يتعرض لعقوبة احلبس من ثالثة أشهر إىل ثالثة سنوات ول
 (3) .وعشرون ألف دينار إىل ثالمثائة ألف دينار

                                                           

 .من قانون العقوبات اجلزائريمكرر 58و 53و 35مكرر 39ملادة ا - 1
 .لةئاسللنفايات الصناعية ال ماملنظ 90/583من املرسوم التنفيذي رقم  53املادة  - 2
 .من قانون العقوبات اجلزائري11 املادة - 3
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 :عقوبة المنع من اإلقـامة -د

على خالف حتديد اإلقامة الذي مينع فيه الشخص من التنقل فإن املنع من اإلقامة يعين منع 
الشخص من التواجد يف بعض األماكن احملددة وذلك ملدة ال تتجاوز مخسة سنوات بالنسبة للجنح 

عشرة سنوات بالنسبة للجنايات، أما إذا كان مرتكب اجلرمية شخص أجنيب فقد يكون احلظر هنائيا و 
أو ملدة عشرة سنوات على األكثر ويتم اقتياد الشخص مباشرة إىل احلدود بعد قضائه للعقوبة 

 .األصلية

 ويعاقب الشخص الذي خالف هذا احلظر بنفس عقوبة خمالفة حظر حتديد اإلقامة، وتبتدئ
 (1).مدة املنع من تاريخ قضاء العقوبة السالبة للحرية أو اإلفراج عن املتهم

 :مصادرة أموال المجرم واألدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة -هـ 

هي أن تصبح ملكية أموال اجملرم للدولة ما مل تكن بطبيعتها غري قابلة للمصادرة كاملوارد اليت 
يعيشون حتت كفالته، واألموال املنصوص عليها يف قانون تسمح بعيش أصوله وفروعه الذين 

اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت ال تقبل املصادرة، والسكن الذي يعيش فيه أصوله أو فروعه للدرجة 
 .األوىل أو زوجه شرط أن ال يكون مكتسبا عن طريق غري مشروع

يف تنفيذها أو املنافع األخرى اليت  وتتم مصادرة األموال املرتتبة عن اجلرمية أو اليت استعملت
اكتسبت مكافأة عن تنفيذها وجوبا يف اجلنايات، وال ميكن القيام هبا يف مادة اجلنح أو املخالفات إال 
إذا نص عليها القانون صراحة، وتراعى أثناء املصادرة حقوق الغري حسن النية الذي اكتسب هذه 

 (2) .األموال بطريقة شرعية

                                                           

 .من قانون العقوبات اجلزائري 50و 57املادة  - 1
 .ن العقوبات اجلزائريمن قانو  7مكرر51و5مكرر51و51املادة  2
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 :اء من الصفقـات و إصدار شيكات أو بطاقـات دفععقوبة اإلقص -و

ميكن معاقبة اجملرم حبرمانه من املشاركة يف أية صفقة عمومية ملدة عشرة سنوات يف اجلنايات 
على األكثر وملدة ال جتاوز مخسة سنوات يف اجلنح مع إمكانية احلكم بالنفاذ املعجل هلذا احلظر، ويف 

 .لف بنفس عقوبة خمالفة حظر حتديد اإلقامةحالة خمالفة هذا احلظر يعاقب املخا

كما ميكن أن مينع اجلانح كعقوبة تكميلية من حترير شيكات ويلزم بإرجاعها إىل املؤسسة   
املصرفية، وال يسري هذا احلظر على الغري حسن النية الذي يتعامل هبا، ويعاقب على خمالفة هذا 

 .ائة ألف إىل مخسمائة ألف ديناراحلظر باحلبس من سنة إىل مخسة سنوات وغرامة من م

 :عقوبة سحب جواز السفر أو رخصة السياقة أو تعليقها أو إلغائها -ز  

جيوز احلكم بسحب جواز السفر ملدة ال تزيد عن مخسة سنوات سواء يف جنحة أو جناية 
حلظر مع تبليغ مصاحل وزارة الداخلية، وجيوز احلكم بتنفيذ هذا احلظر مستعجال، ويف حال خمالفة ا

حيكم على املخالف بعقوبة ترتاوح بني ثالثة أشهر وثالثة سنوات وغرامة بني مخسة وعشرين ألف 
وثالمثائة ألف دينار، هذه العقوبة تنطبق كذلك على خمالفة حظر منح رخصة السياقة أو تعليقها أو 

تنفيذ هذا إلغائها، حبيث ال يزيد التعليق أو السحب عن مخسة سنوات على األكثر مع إمكانية 
 (1) .احلظر بصورة مستعجلة، إضافة إىل تبليغ اجلهات اإلدارية املعنية بتنفيذ احلظر

 :عقوبة نشر حكم اإلدانة -ح  

يتمثل هذا النوع من العقوبة يف نشر حكم اإلدانة أو مستخرج منه يف جريدة أو أكثر، أو 
دد يف احلكم، وذلك ملدة شهر واحد يف أماكن معينة على نفقة احملكوم شرط أن ال يتجاوز املبلغ احمل

 .على األكثر

ويعاقب كل من قام بإخفاء هذا النشر أو متزيقه باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وبغرامة 
 .من مخسة وعشرون ألف إىل مائيت ألف دينار، مع احلكم بإعادة نشر احلكم على نفقة هذا األخري

                                                           

 .من قانون العقوبات اجلزائري 3مكرر58و 1مكرر58املادة  1
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انة يساهم يف اإلعالم أكثر من تبيانه للجرمية وعلى الرغم من أهنا عقوبة فإن نشر حكم اإلد
 .املرتكبة، ويؤثر أكثر على األشخاص املعنوية حبيث يعد إشهارا مضادا عن صورة هذا الشخص

 :استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام: ثالثا

فتنفذ يف نص عليها املشرع الفرنسي مبوجب املادة مائة وواحد وثالثون من قانونه للعقوبات، 
اجلرائم اليت تكيف على أهنا جنحة وميكن للحدث البالغ من العمر ستة عشر سنة االستفادة من 
تنفيذها، ويلزم القانون القاضي النطق هبا حبضور املتهم مع إخطاره بإمكانية رفضه هلا، وحتدد مدة 

 .ني ساعة يف األسبوعاخلدمة هذه بثمانية عشر شهرا على األكثر على أن ال تقل مدة العمل عن أربع

أما يف اجلزائر فإن املشرع ساير التوجه العاملي يف التقليل من األحكام القضائية اجلزائية 
عقوبة العمل للنفع العام كبديل ميكن تطبيقه  3885السالبة للحرية واستحدث هو كذلك يف سنة 

ض عدد نزالء السجون ولعل احلكمة من إقرار هذه العقوبة هو خف(1)على احملكوم عليه باحلبس،
والذي أصبح يشهد ارتفاعا حمسوسا يف السنوات األخرية، إذ ال نرى أن إقراره كان نتيجة دراسات يف 

 .علم اإلجرام حول طبيعة اجملرم والعقوبة املالئمة ملواجهة حالة اخلطورة لديه

 :وهبذا فلقد أقر املشرع اجلزائري جمموعة من القواعد لتطبيق هذه العقوبة وهي

ال تطبق هذه العقوبة إال على األشخاص الطبيعيني واستثىن من ذلك األشخاص املعنوية،  -
مما يظهر أن اهلدف منها هو خفض عدد نزالء السجون، وكان بإمكانه إدراجها على األشخاص 

ح املعنوية بالنسبة للعقوبات املالية املقررة عليه، حبيث أن هذه األخرية متتلك من اإلمكانات ما يسم
 .هلا من حتقيق العمل للنفع العام السيما بالنسبة جملال محاية اهلواء والبيئة

                                                           

واملتضمن قانون  32/38/5988املؤرخ يف  88/518املعدل واملتمم لألمر رقم  71/37/7339املؤرخ يف  39/35قانون رقم  - 1
 .7339لسنة  51العقوبات، اجلريدة الرمسية رقم 
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اقتصر استعمال هذه العقوبة كبديل فقط على عقوبة احلبس اليت ال تتجاوز ثالثة  -
سنوات، وال يوجد حسب رأينا ما مينع من تعميمها كذلك على عقوبات الغرامة، هذه األخرية يثبت 

 .إجراءات حتصيلها ومن مث االستفادة منهاالواقع العملي طول 

العمل للنفع العام جماين ترتاوح مدته بني أربعني ساعة وستمائة ساعة، حبساب ساعتني  -
عن كل يوم حبس يف أجل أقصاه مثانية عشر شهرا، وإذا كان الشخص قاصرا وعقوبة احلبس ال 

شرين ساعة وأن ال تزيد عن ثالمثائة تتجاوز سنة فإن مدة العمل للنفع العام جيب أن ال تقل عن ع
 .ساعة

ال يستفيد من هذه العقوبة املتهم الذي سبق وأن متت متابعته جزائيا، حيث أن املشرع  -
 .يرى أهنا بديل لعقوبة احلبس ومن مث ال يستفيد منه إال من أجرم ملرته األوىل

 .هنائياال يشرع يف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام إال مىت صار احلكم  -

تنفذ عقوبة النفع العام لدى شخص معنوي خيضع للقانون العام، وهو أمر يؤكد عدم ثقة  -
 . املشرع هنا يف غري هذه األشخاص

ينطق بالعقوبة من طرف اجلهة القضائية املختصة، وينبه احملكوم عليه بأن إخالله يف  - 
تنفيذها يؤدي إىل تطبيق العقوبة السالبة للحرية عليه، وهذا من خالل إخطار النيابة العامة ألجل 

 .اختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك

وبات، هذا األخري ميكنه تناط مهمة اإلشراف على تنفيذ العقوبة لقاضي تطبيق العق -
 .توقيف هذه العقوبة ألسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية

ومن خالل حتليلنا فإن إدراج قواعد تطبيق هذه العقوبة يف قانون العقوبات أمر يتعارض مع 
طبيعة هذا القانون، إذ أن هذا من اختصاص قانون تنظيم السجون وإعادة التأهيل االجتماعي ألن 
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ربها عقوبة ، فكان األحسن االكتفاء باملادة األوىل اليت تبني هذه العقوبة مث إدراج قواعد املشرع اعت
 . تطبيقها يف القانون الثاين

ونرى أن هذه العقوبة ذات فعالية يف جمال مواجهة جنوح تلويث اهلواء، إذ أن أغلب 
بس هنا بعقوبة العمل للنفع العقوبات فيه ال تتجاوز الثالثة سنوات، ومن مث فإن استبدال عقوبة احل

 :العام من شأنه املسامهة يف تفعيل احلماية اجلزائية للهواء من التلوث وذلك بشروط

أن تعمم عقوبة النفع العام على األشخاص املعنوية ألن هذه األخرية ذات قدرات أكرب  -
 .متكنها من التدخل حلماية اهلواء والبيئة من أشكال التلوث

فقط للمسائل البيئية كعقوبة على جرائم تلويث اهلواء للنفع العام  أن خيصص العمل  -
وذلك سيمكن من جهة محاية الكيان املعتدى عليه، ويزيد من إحساس احملكوم عليه بأمهية اجملال 

 .الذي اعتدى عليه مما سيعمل على جتنب املساس به مستقبال

مساوئ احلبس، كما أهنا متنح  ويبقى أن ننوه أن هذه العقوبة تسمح بتمكني احملكوم عليه
املدان كثريا من احلرية مع محاية اجملتمع يف نفس الوقت، أما من اجلانب املادي فهي تسمح خبفض 

 (1) .تكاليف مكافحة اإلجرام واملساعدة على تأهيل اجلانح يف أقصر مدة ممكنة

 :تدابير األمن لمواجهة تلويث الهواء: رابعا

تدابري األمن لغرض إصالح اجملرم وإعادة تأهيله داخل اجملتمع، ويثور جدل حول  وضعت
عدد كبري من طبيعة هذه التدابري هل هي جزاء أم جمرد نشاطات وقائية؟ فنجد جانبا من الفقه ومنهم 

هدف فقط ي أن التدبري ونيعترب   Manzini, Rocco, Grispini كاألساتذة  الفقهاء اإليطاليني
، ولقد تبىن املشرع اجلزائري هذا الطرح حيث نصت املادة ليس جزاء ومن خطر اجلانح فهللوقاية 

 .الرابعة من قانون العقوبات اجلزائري على أن لتدابري األمن هدف وقائي

                                                           

 سعداوي حممد صغري، السياسة اجلزائية ملكافحة اجلرمية، دراسة مقارنة بني التشريع اجلنائي الدويل والشريعة اإلسالمية، جامعة تلمسان، - 1
 .500فحة ص، 7353اجلزائر، 
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القضاء ملواجهة اإلجرام وهذا ما يراه  ضهجزاء يفر  هذه التدابري هو أن حالراجالرأي إال أن  
 القضائي،فال يستحسن أن يعهد به لغري اجلهاز  ،Vilو  Merle  تاذينكاألس  جانب آخر من الفقه

وهبذا ميكننا من تعريفها بأهنا جزاء جنائي يهدف ليس لردع اجلانح وإمنا للحد من خطورته على 
 ( 1). اجملتمع

 :تدبير مصادرة األشياء الخطيرة والمضرة –أ  

تعد صناعتها أو استعماهلا أو حيازهتا أو ال يعد هنا التدبري عقوبة إذ يتعلق مبصادرة أشياء 
محلها أو بيعها جرمية، وكل األشياء اليت تعد يف نظر القانون خطرية أو مضرة، واملالحظ هنا أن سبب 

فاملصادرة قد  (2)مصادرة األشياء هنا ليس اجلرمية اليت ارتكبت بل نتيجة طبيعتها اخلطرية أو املضرة،
مباح ليتحقق هبا إيذاء اجلانح يف ذمته املالية، وتعد تدبريا تكون عقوبة مىت انصبت على شيء 

احرتازيا عندما تنصب على أشياء غري مباحة أو أشياء حمظورة ارتكبت يف اجلرمية  أو من احملتمل أن 
منها مصادرة األسلحة اليت استعملت يف اجلرمية، كاألسلحة واملواد الكيميائية اليت (3)تسهل ارتكاهبا،
مية من جرائم قانون قمع جرائم خمالفة اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية وهذا تشكل حمل جر 

  (4).ألجل إتالفها، ويتحمل مصاريف اإلتالف احملكوم عليه يف هذه اجلرمية

 :تدبير وضع المجرم في مصحة أو مؤسسة استشفـائية -ب  

جاز وضعه مبؤسسة نتيجة خطورة للمجرم ناةمة عن مرض عقلي أو إدمان فإن املشرع أ
 (5).استشفائية متخصصة بناء على حكم أو أمر قضائي بعد معاينة اجملرم

                                                           

 .83.ص ،املرجع السابق  ،االحرتازيةالعامة للتدابري  ةالنظري عبد اهلل سليمان سليمان، - 1
 .من قانون العقوبات اجلزائري 58املادة  -  2
من قانون العقوبات الفرنسي  505/75واملادة  ،من قانون العقوبات املصري 03واملادة  ، من قانون العقوبات اجلزائري 71املادة  - 3

 .اجلديد
 .السابق الذكر 30/39من القانون  73املادة  -4

 .من قانون العقوبات اجلزائري 77و  75املادة  - 5
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 :الجزاءات الجنائية لألشخاص المعنوية لمواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

أدرج املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات بابا جديدا خصصه للعقوبات املقررة لألشخاص 
وتعد معاقبة الشخص املعنوي على جرمية (1)اشى مع إقراره للمسؤولية اجلزائية هلم،املعنوية وهو ما يتم

وتتنوع هذه العقوبات بني عقوبة أصلية واحدة (2) تلويث اهلواء وسيلة حلثه على مراقبة مستخدميه،
  .هي الغرامة وعقوبات أخرى تكميلية

 :عقوبة الغرامة المطبقة على األشخاص المعنوية: أوال

اختالف اإلمكانيات املادية بني الشخص املعنوي والشخص الطبيعي فإن املشرع رفع  نتيجة
 :من قيمة الغرامة املفروضة على هذه األشخاص وذلك على النحو اآليت

من مرة إىل مخسة مرات احلد األقصى لقيمة الغرامة املفروضة على الشخص الطبيعي عن  -
 .نفس اجلرمية املرتكبة

دم وجود نص على معاقبة الشخص الطبيعي عن نفس اجلرمية مبليوين وتقدر يف حالة ع -
دينار إذا كانت جناية معاقبا عليها باإلعدام أو السجن املؤبد، ومبليون دينار إذا كانت جناية معاقبا 

 .عليها بالسجن املؤقت، أما لو كانت جنحة فالعقوبة هي مخسمائة ألف دينار جزائري

 :ـة بعقوبة الغرامة يف بعض النصوص القانونية وحددها بوأقر املشرع اجلزائري صراح

غرامة من مخسة ماليني إىل مخسة عشر مليون دينار جزائري عن استعمال السالح  -
   (3) .الكيميائي أو مادة كيميائية حمظورة مبوجب اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية

                                                           

 .من قانون العقوبات اجلزائري مكرر 52املادة  1
2 -Pierre KOPP, Analyse économique de la délinquance financière, université Paris (I), 2002, Page 38. 

 .السابق الذكر 30/39من القانون  35فقرة  52املادة  -3
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تعادل مخسة مرات عقوبات استحداث أو إنتاج أو اجتار أو مسسرة أو نقل أو  عقوبة -
حفظ أسلحة كيميائية، أو مواد كيميائية مدرجة يف مالحق اتفاقية حظر استعمال األسلحة 

  (1) .الكيميائية

 :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي الجانح: ثانيا

لشخص املعنوي اجلانح وهي تتمثل خصوصا يف حل تتنوع العقوبات التكميلية املقررة ل
الشخص املعنوي، وغلقه، واإلقصاء من الصفقات العمومية، واملنع من مزاولة نشاط معني، ونشر 
احلكم القضائي والوضع حتت احلراسة القضائية، واملصادرة، فيحكم بواحدة من هذه العقوبات أو 

 . بعقوبة املصادرة يف املخالفات وهو أمر جوازي أكثر مىت تعلقت جبناية أو جنحة، وال حيكم إال

ويف حال خمالفة احلظر الوارد يف هذه العقوبات فإن الشخص الطبيعي الذي قام باملخالفة 
يعاقب باحلبس من سنة إىل مخسة سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار جزائري إىل مخسمائة ألف 

 .دينار جزائري

ين اثنني ومها حل املؤسسة وإغالقها، ألن التدابري األخرى وسنركز يف دراستنا هنا على تدبري 
 .تشبه التدابري املخصصة لألشخاص الطبيعيني

 :عقوبة حل أو إعدام الشخص المعنوي -أ

مبثابة عقوبة اإلعدام لدى (2)يعد حل الشخص املعنوي كعقوبة جزائية أقرها املشرع
ين بصفة هنائية، ويرتتب عن ذلك تعيني مصفي ونعين هبا إهناء وجوده القانو (3)األشخاص الطبيعيني،

 .له ألجل القيام باستحقاق ديونه وتسديد التزاماته خالل فرتة التصفية

                                                           

 .السابق الذكر 30/39من القانون  37فقرة  52املادة  -1
 .من قانون العقوبات اجلزائري 52املادة  - 2
 .585.ص ،السابق عاملرج االحرتازية ،العامة للتدابري  ةسليمان،  النظريعبد اهلل سليمان  - 3
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ارتكاب الشخص املعنوي جلرمية من  زائري هذه العقوبة يف حاالت منهاولقد أقر املشرع اجل
ل األسلحة الكيميائية وذلك اجلرائم اليت تضمنها قانون قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية حظر استعما

  (1) .بصفة اختيارية مع غلق املؤسسة

 :عقوبة غلق المؤسسة المخالفة -ب

متثل هذه العقوبة وسيلة هامة ملواجهة جنوح التلويث الصادر عن الشخص املعنوي، ويكون 
ميكن أن تغلق هذا الغلق سواء مؤقتا أو هنائيا يف حال خمالفة التشريع البيئي، ومن هذه احلاالت اليت 

فيها املؤسسة، غلقها ملدة ال تتجاوز مخسة سنوات يف حال ارتكاهبا جرمية من اجلرائم اليت نص عليها 
شروط النظافة  املؤسسة عندما ال تراعي قكذلك غلو (2) ،قانون حظر استعمال األسلحة الكيميائية

ة مىت شكلت خطرا على وإيقاف نشاط املؤسس(3)ملدة ترتاوح من مخسة عشر يوما إىل شهر واحد،
 (4) .البيئة

 :عقوبة إعادة األماكن إلى الحالة التي كانت عليها قبل التلوث: الفرع الثالث

مل ينص قانون العقوبات على هذا النوع من العقوبات التكميلية لكننا ميكننا مصادفته من 
خالل القوانني البيئية املختلفة، فعلى سبيل املثال نصت املادة السادسة والثمانني من قانون محاية 

انت عليه قبل إىل الوضع اليت ك البيئة يف إطار التنمية املستدمية على عقوبة إعادة وهتيئة األماكن 
 .تلويث البيئة واهلواء

ويتالءم هذا النوع من العقوبات مع جرائم تلويث اهلواء، واليت تتضمن إلزام جانح تلويث 
اهلواء بإعادة األوضاع ملا كانت عليه من قبل، ومن مث إصالح الضرر البيئي الذي جنم عن اجلرمية، إال 

                                                           

 .السابق الذكر 30/39من القانون  30فقرة  52املادة  -1
 .السابق الذكر 30/39من القانون  30فقرة 52املادة  -2
 .ق حبماية املستهلكاملتعل 39/37القانون رقم  -3
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عقوبة خصوصا أن القانون مينح حرية النطق هبا من ذه الالقضاء اجلزائي ينطق هبجند ال عمليا  هأن
 .طرف القاضي اجلزائي

وغالبا ما تتبع هذه العقوبة بغرامة يقررها القاضي اجلزائي جلانح تلويث اهلواء عند عدم 
احرتامه لألجل املمنوح له إلعادة األوضاع ملا كانت عليه قبل التلوث، وهو أمر جديد على قواعد 

 .القانون اجلزائي

 :استحداث عقوبة الغرامة التهديدية في جرائم تلويث الهواء: لفرع الرابعا

من خالل قراءة املادة السادسة والثمانني من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدمية جند 
عدم احرتام األجل الذي منحه القاضي  يف حالةاملشرع اجلزائري قد نص على عقوبة الغرامة التهديدية 

تلويث اهلواء ألجل إعادة وهتيئة األماكن مصدر التلوث اهلوائي إىل ما كانت عليه من قبل،  جلانح
ويشكل هذا أسلوبا جديدا غري معهود يف القواعد اجلزائية باستحداث هذا النوع من العقوبة حيث 

 .قدرها هذا النص القانوين حبوايل ألف دينار جزائري عن كل يوم تأخري

دية أداة تستخدم يف قواعد القانون املدين وحىت القانون اإلداري ألجل وتعد الغرامة التهدي
حث املدين على أداء التزامه، ونتيجة عدم القدرة على إكراه املدين على ذلك فإنه يضغط عليه يف 

 .ذمته املالية عن طريق تلك الغرامة

ميتلك أدوات ردع  غريبا يف القانون اجلنائي ألن القاضي اجلزائيتصوره  قد يبدوهذا األمر 
قوية إلجبار احملكوم عليه على تنفيذ منطوق احلكم اجلزائي كاحلبس والغرامة واملصادرة وغريها من 

 .العقوبات والتدابري

وعلى الرغم من عدم وجود كتابات جادة يف اجملال القانوين جلرائم البيئة يف اجلزائر، متكننا 
نصوص القانونية، فإننا نقر أن النص هذا قصد منه من االستعانة هبا ألجل فهم هذا النوع من ال

استحداث نوع جديد من اإلكراه اجلزائي هو الغرامة التهديدية الصادرة عن القاضي اجلزائي يف جمال 
 .جرائم تلويث اهلواء
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 :انقضاء أو اإلعفـاء من العقوبة وتدابير األمن أو تخفيضها:المطلب الثاني

والتدبري األمين جلرمية تلويث اهلواء عن باقي اجلرائم  ال ختتلف كيفيات انقضاء العقوبة
 :األخرى، فهي تنقضي سواء بـ

 .تنفيذ العقوبة وهي الصورة الطبيعية لتنفيذها -

 .وفاة الشخص الطبيعي اجلانح أو حل الشخص املعنوي -

نة، تقادم العقوبة وذلك مبرور مدة زمنية على النطق هبا، حبيث تؤدي إىل زوال آثار اإلدا -
وتقدر هذه املدة الزمنية بعشرين سنة يف اجلنايات، ومخسة سنوات عموما يف اجلنح ما مل تكن العقوبة 

 .املقررة للجنحة أكثر من مخسة سنوات فتقادمها يكون مساويا لتلك املدة، وبسنتني يف املخالفات
(1)   

الذي يقره  الشاملالعفو عن اجملرم من طرف اجلهة املخولة لذلك وهو خيتلف عن العفو  -
املشرع بينما العفو عن اجملرم يقره رئيس اجلمهورية، وهو إجراء فردي مينح مبرسوم وغالبا ما يكون 

 (2) .مشروطا بسلوك املدان، وقد يكون جزئيا ميس فرتة زمنية حمددة من العقوبة

الشخص  اإلعفاء من العقوبة املقررة حبكم القانون وذلك يف عدة نصوص قانونية، كإعفاء -
الذي يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن جرمية من جرائم قانون قمع خمالفة أحكام اتفاقية حظر 

 (3) .استعمال األسلحة الكيميائية

وقد ختفض العقوبة املقررة جلانح تلويث اهلواء وهذا بنص القانون، مثل ختفيض عقوبة املبلغ 
اتفاقية حظر استعمال األسلحة الكيميائية درجة  عن جرمية من جرائم قانون قمع خمالفة أحكام

                                                           
1 - Ahmed LOURDJANE,  O.P. Cité, Page 112. 

2 - Jean LARGUIER, O.P. Cité, Page 55. 
 .السابق الذكر 30/39من القانون  35فقرة  78املادة  -3
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واحدة بعد تنفيذها وقبل بدء املتابعات اجلزائية، أو إذا مكن من القبض على الفاعلني أو الشركاء يف 
  (1) .هذه اجلرائم بعد بدء املتابعات

 :تفعيل العقوبات والتدابير األمنية لمواجهة جرائم تلويث الهواء: المطلب الثالث

ا شكلت العقوبة أحد أبرز العناصر اليت يتحقق هبا ردع اجلانح من جهة، وحتقيق الردع لطامل
العام بطريقة غري مباشرة من جهة أخرى، لكننا عندما نكون بصدد القانون اجلزائي البيئي فإن آلية 

علق الردع هذه قد تقل نتيجة تردد املشرع يف اإلقرار بدور أكثر للعقوبة يف مواجهة جنوح خطري يت
من خالل صعوبة اختاذ موقف واضح اجتاه جرائم التلويث، فهل جمسدا بالبيئة، هذا الرتدد جنده 

تفضل املصاحل االقتصادية اليت توفر مناصب شغل أم املصاحل البيئية اليت تتطلب جمهودات تقنية ومالية 
 ضخمة؟

موافقة خالل ذلك من لنا يتضح و ب املصاحل االقتصادية يتغلبإن اإلجابة تبدو واضحة 
أو ما يعرف مببدأ امللوث  السلطات على نشاطات ملوثة شرط أن يدفع أصحاهبا مقابل تلويثهم

تصور تشديد العقوبات على جنوح أغلب أصحابه مستثمرين ورجال  اإلمكان فلم يكن يف الدافع،
الء يستغلون اقتصاد، أين تشكل جرائم التلويث أغلب املتابعات اجلزائية ضدهم، والغريب هنا أن هؤ 

أحيانا ضعف املتابعة اجلزائية ألجل حتقيق أكرب قدر من الربح رغم ارتكاهبم جلنوح تلويث اهلواء 
والبيئة وتسببهم يف أضرار بيئية، حيث أصبح هذا النوع من اإلجرام يضاهي األرباح اليت حيققوهنا عن 

ال بيئي مث دفع غرامات باقي اجلرائم االقتصادية األخرى، وذلك من خالل القيام بتلويث جم
 .وتعويضات رمزية مقارنة باألرباح اليت حققوها

كما أن أغلب التشريعات ومنها التشريع اجلزائي اجلزائري يعتمد يف تصنيف اجلرائم على 
تتحدد مدى خطورة اجلرمية واجلهة القضائية املخولة  ى ذلك األساسأساس العقوبات املقررة هلا، وعل

ب خضوعها إلجراءات معينة وحمددة، ومن مث فإن خفض العقوبة يف جرمية بالنظر فيها إىل جان
تلويث اهلواء يعين خفض تصنيف هذه األخرية، ومبعىن آخر التقليل من األمهية اليت يضعها املشرع يف 
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هذا النوع من اجلنوح، هذا األمر  قد يتناىف مع ما كان سائدا يف املاضي أين عوقب أشخاص 
للمواشي يف الغرب األمريكي، حيث تأكد هلم آنذاك مدى أمهيتها للبقاء على قيد باإلعدام لسرقتهم 

 (1).احلياة يف وسط صحراوي

هذا األمر يدفعنا إىل تفعيل العقوبات املقررة حاليا ملواجهة جنوح تلويث اهلواء والبيئة ضمن 
ذلك من خالل الرفع سياسة جزائية جديدة، تكون أكثر صرامة يف مواجهة االعتداءات على البيئة، و 

من قيمة الغرامات اليت توضع للحماية من التلوث، فال ميكننا االعتماد على غرامات متثل مبالغ رمزية 
لشركات كربى كالشركات املتعددة اجلنسيات واملؤسسات الضخمة اليت تلوث اهلواء، كما ال ميكننا 

ت واليت تكلف مئات األضعاف قيمة أن نربر ضعف الغرامة مقارنة حبجم األضرار البيئية اليت حصل
الغرامة ألجل إصالحها هذا إن أمكن ذلك، فال بد أن تتماشى الغرامة مع قيمة األرباح اليت حتصل 

 (2) .عليها اجلانح من خالل نشاطه غري املشروع

ويف نفس جمال تفعيل العقوبات اجلزائية فإن اجمللس األورويب ميز بني جرائم خمالفات غري 
عمدية للتنظيمات اإلدارية واليت اقرتح عقوبة خمففة بالنسبة هلا، وجرائم التلويث اخلطرية والضارة واليت 

يطالية، هذا ما تستوجب جزاء يتناسب وخطورهتا، مستوحيا هذه الفكرة من القوانني اإلجنليزية واإل
يف قانون العقوبات مثل جرائم االعتداء بتلوث البيئة جترميات مستقلة  وضعيدفع إىل التصريح بضرورة 

  (3) .على األشخاص

واملالحظ من خالل املتابعات اجلزائية يف جمال جرائم تلويث اهلواء والبيئة وجرائم كثرية ال 
، جلزائي هو غياب مفهوم العود يف أحكام هذا القضاءدرجة كافية من االهتمام أمام القضاء الترقى 

النظرة والذي رغم إقراره من خالل النص اجملرم إال أن الواقع العملي يغيبه عن احلكم القضائي، ف
السابقة للشخص الذي يعيد ارتكاب نفس اجلرمية على أنه فرد غري طبيعي جيب هتميشه داخل 

قوبة تأخذ بعني االعتبار شخصية مرتكب اجلرمية، وغالبا ما اجملتمع حتولت وألزمت القاضي بالنطق بع

                                                           
1 - Fabian JENNY, O.P. Cité, Page 14. 

2 - Pierre KOPP, O.P. Cité, Page 02. 
3 - Jacque HENRI ROBERT, O.P. Cité, Page 57. 
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لكن الوضع يف القضاء اجلزائري خمتلف متاما، إذ على (1)يؤدي إىل تشديد العقوبة يف حال العود،
الرغم من أن قانون العقوبات ينص على حالة العود بصفة عامة وأن النصوص البيئية يف أغلبها تقر 

جترميها لالعتداءات على البيئة إال أنه وباملقابل ال ينعكس هذا على جممل بأحكام العود أثناء 
األحكام القضائية ولعل ذلك يرجع إىل ضعف تعامل القضاء اجلزائي مع هدا النوع من اإلجرام 

 .واستصغاره يف كثري من األحيان

واليت ال ختضع  كما أن أبرز جرائم تلويث اهلواء تلك اليت ترتكبها األشخاص املعنوية الدولية
لنفس األحكام اليت ختضع هلا الشركات الداخلية، وتطبيق نفس القواعد اجلزائية على كل منهما من 
شأنه أن يؤثر على فعالية متابعة هذه الشركات املتعددة اجلنسيات، هذا األمر ميكن تفاديه بإقرار 

ب بعض اجلرائم الدولية السيما عقوبات جزائية دولية تتناسب وطبيعة  األشخاص املعنوية اليت ترتك
 .تلك اليت متس حبق اإلنسان يف احلماية من ةميع أشكال التلوث

كما يستلزم تفعيل الدعوى العمومية واليت كقاعدة عامة ال تنقضي بغرامة املصاحلة باستثناء 
وث احمليط، احلاالت اليت يقر القانون فيها ذلك، وهو استثناء يتعلق يف الغالب جبرائم اقتصادية قد تل

هذا األمر قد يؤدي بأصحاهبا إىل اإلفالت من ردع حقيقي بدفع غرامات مصاحلة تقرر من طرف 
اإلدارة تعترب رمزية بالنسبة هلم، مما يؤثر على مبدأ املساواة يف اخلضوع للعقوبة بني مرتكيب اجلرائم 

 (2) .عموما

غرامة النسبية، حبيث كما ميكن استحداث نظام عقوبات جديد يتمثل يف استحداث ال  
تتناسب الغرامة مع نسبة الفائدة اليت استفاد منها اجلانح أو الضرر الذي حلق بالبيئة، ومن جانب 
إقرار ةمع العقوبات املالية يف جمال اجلنح مما سيؤثر على هذا النوع من اجلنوح الذي يتميز يف الغالب 

 (3).بارتكابه من طرف املتعاملني االقتصاديني

                                                           
1 - Celine Jacques,  Le droit de la récidive, Université Lille 02, France, 2006,  Page 21. 

2- Joseph KAMGA, O.P. Cité, Page 99. 
3 - Marie Anne Frison Roche, La constitution d’un droit répressif ad hoc entre système juridique et 

système économique et financier, article paru dans le livre «  La Justice pénale face a la délinquance 

économique et financière », DALLOZ, France, 2001, Page 24. 
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قابل فإننا نلتمس حتسنا يف موقف املشرع اجلزائري الذي بدأ يدرك فعليا خطورة امله وبإال أن
جرائم التلويث، السيما تلك املتعلقة جبرائم األشخاص املعنوية، حبيث ضاعف العقوبة املقررة جلرائمها 

عي، وكذلك واليت تقدر فيها الغرامة خبمسة أضعاف قيمة الغرامة املقررة عن جرمية ارتكبها شخص طبي
بدأ يظهر تطور ملحوظ لدى بعض األجهزة القضائية، واليت بدأت حتكم كذلك بعقوبات 

إىل جانب الغرامة يف جرائم تلويث اهلواء والبيئة، وهذا على غرار الكثري من الدول اليت (1)احلبس،
عن هذا  يف فرنسا مثاال Erikaسعت إىل تشديد اجلزاءات ملواجهة تنامي هذا اجلنوح، وتعد قضية 

التوجه اجلديد يف تشديد العقوبات، حيث جند شركة توتال الفرنسية وثالث أشخاص آخرين طبيعيني 
ومعنويني متت إدانتهم بغرامة لكل منهم ثالثة مائة ومخسة وسبعني ألف أورو ودفع تعويض يقارب 

 ( 2) .ام البيئةمائة واثنان وتسعون مليون أورو، ما يشكل حتذيرا لباقي الناقلني البحريني باحرت 

وال بد أن حتقق العقوبة األغراض اليت من أجلها وضعت كاحلرمان من حق اجتماعي 
ومكافحة تلويث اهلواء، وال يتحقق هذا إال من خالل سياسة عقابية هتدف أساسا إىل إعادة التوازن 

 . هلذه املصلحة اليت انتهكت

 :بدائل المتابعة الجزائية أو تدابير المنحى الثالث: الرابع  المطلب

منذ السبعينات بدأت تظهر عدة أنواع جديدة من بدائل العقوبة التقليدية منها الرقابة 
القضائية، تأجيل تنفيذ العقوبة، التذكري بالقانون، أو التوجيه ملصلحة اجتماعية، أو مهنية أو صحية، 

 . يت تعين تفاهم الضحية مع اجلانح أمام النيابة العامةأو الوساطة القضائية وال

هذه اإلجراءات نتجت يف فرنسا عن ممارسة النيابة العامة وذلك باستبدال املتابعة اجلزائية 
هبذه البدائل، وكان اهلدف منها هناك هو احلد من عدم املتابعات اجلزائية أو تعطلها نتيجة العدد 

إىل النيابة العامة، األمر الذي كان يدفعها أحيانا إىل التصريح بعدم وجود اهلائل من اجلرائم اليت تصل 

                                                           
1 - Dominique  GUIHAL, O.P. Cité, Page 603. 

2 - Joseph KAMGA, O.P. Cité, Page 09. 
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وجه للمتابعة اجلزائية، كما أن استحداثها جاء نتيجة إحساس النيابة العامة بإمكانية حل الكثري من 
 .القضايا اجلزائية دون احلاجة لتحريك الدعوى العمومية

وكيل اجلمهورية أو املفوض عنه ال يقوم  لبدائل فإنا تقرر النيابة العامة اللجوء هلذه فعندما
بتحريك الدعوى العمومية، وهذا بطبيعة احلال بعد مراعاة مصاحل الضحية، ومن مث فإن هذا األمر من 
شأنه أن يقلص من عدد املتابعات اجلزائية اليت حكم فيها بعدم وجود وجه للمتابعة لقلة اإلثبات، 

لضحية بأن العدالة مل تتم مما قد يساهم يف حتقيق السلم ومن جانب آخر يقلل من شعور ا
 (1) .االجتماعي

 :ويؤدي األخذ هبذه البدائل عن املتابعة اجلزائية إىل النتائج التالية

تتخذ هذه البدائل من طرف النيابة العامة وينفذها مرتكب األفعال دون احلاجة ألية -
 .متابعة جزائية

 .دم اجلرمية املرتكبةيقطع اختاذ هذه البدائل تقا -

 .يؤدي عدم التزام اجلانح هبذه البدائل إىل حتريك املتابعة اجلزائية حبقه -

ختتلف بدائل املتابعة عن موانع العقاب يف كون هذه األخرية تتم بعد حتريك املتابعة  -
اليت توقف املتابعة دون اجلزائية وينطق هبا القضاء، بينما يف بدائل املتابعة اجلزائية فإن النيابة العامة هي 

 . احلاجة للجوء إىل اجلهة القضائية املختصة

وتشكل الوساطة اجلزائية أحد أهم هذه البدائل اليت ميكن تصورها هنا واليت تعد وسيلة 
رائجة يف النظام القضائي األمريكي والكندي، أما يف فرنسا فظهرت الوساطة اليت تقوم هبا النيابة 

جهة واجلانح من جهة أخرى يف منتصف الثمانينات من القرن املاضي، حيث  العامة بني الضحية من
 .تقوم النيابة العامة بوساطة بني الضحية واجملرم ألجل إصالح الضرر الذي نشأ عن أفعال هذا األخري

                                                           
1 -Emilie DESCHOT, Le caractère hybride de la composition pénale, université Lille2, France, 2006, 

Page 31. 
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ويعد هذا النظام نتيجة طبيعية لتطور اآلليات غري القضائية حلل النزاعات، وهي رد فعل 
لل الذي أصاب اجلهاز القضائي والذي يظهر من خالل تكدس القضايا وبطء طبيعي ناجم عن اخل

النظر فيها وتعقدها إىل جانب ارتفاع تكاليف اإلجراءات اجلزائية يف جمال اخلربة واملتابعة القضائية، 
بل إن هذا الضعف ميكن إرجاعه لألزمة اليت مير هبا اجملتمع عموما يف شىت اجملاالت من األسرة إىل 

  (1) ..تعليمال

وهلذا جاء استحداث هذا النوع من البدائل للمتابعة اجلزائية ملواجهة هذه املشاكل اليت 
تغرتض املتابعة اجلزائية للجانح، فهي تعد بديال للمتابعة اجلزائية من جهة ومن جانب آخر هي 

 .انعكاس لتطور اجملتمع الذي تطبق فيه

القضائية التقليدية ملتابعة اجلانح والوسائل غري القضائية وتعد هذه البدائل هجينا بني الطرق 
حلل النزاعات يف اجملال اجلزائي، فالقضاة والشرطة والناشطني يف اجملال االجتماعي كلهم يؤكدون على 
الدور اهلام يف اجملال اجلزائي ويف تقليل املتابعات القضائية، هذا يدفع للتصريح بأن النظام القضائي 

 .أ يعرف حتوال يف جمال تسيري النزاعات من النظام القمعي إىل النظام االتفاقياجلزائي بد

هذا التوجه يتمثل على اخلصوص بالتحول حنو التعويض بدال من العقوبة، وعلى الرغم من 
أمهية هذه البدائل للمتابعة اجلزائية فإنه ال ميكننا أن نصرح بأهنا ستؤدي إىل زوال القضاء اجلزائي، 

ن اجلهة املخولة بتفعيلها النيابة العامة هي جزء هام من هذا القضاء، بل إهنا تعد وسيلة وذلك أل
إضافية ملساعدته يف مهامه، خصوصا مع كثرة القضايا اجلزائية واليت بلغت يف فرنسا حوايل مخسة 

بدون  ماليني جرمية، وكنتيجة هلذا العدد الضخم من القضايا فإن الكثري منها يكون قد متت تسويته
 .أي وجه للمتابعة

                                                           
1  - Jean Pierre Bonafé-Schmitt,  La médiation pénale en France et aux états unis, L.G.D.J. France, 

1998, Page 32. 
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كل هذا يؤكد تطور السياسة اجلزائية التقليدية، حبيث نرى إمكانية األخذ هبا يف اجلزائر ويف 
جمال اجلرائم املاسة باهلواء والبيئة، ومن مث الزيادة يف فعالية مواجهة اجلرمية بصفة عامة وجرمية تلويث 

 . اهلواء اليت هتمنا يف حبثنا هذا

 :التنمية المستدامة الخيار األمثل لمواجهة جرائم تلويث الهواء: المطلب الخامس

لقد أصبح خيار بيئة سليمة يف إطار تنمية مستدامة أحد أهم السبل حلماية اهلواء، إذ  
تشكل تنمية منطقة معينة والقضاء فيها على الفقر وسيلة ملواجهة جرائم تلويث اهلواء أو غريه من 

 .نمو فيها هذه اجلرائمتاجلرائم، وذلك بالقضاء على الوسط الذي 

ء من التلوث خيار حتقيق تنمية مستدامة والذي من شأنه العمل فال بد أن تشمل محاية اهلوا
على حتسني املستوى املعيشي للمجتمع ومواجهة الفقر والبطالة واللتان تغذيان أغلب النشاطات 

 .اإلجرامية، كما أن التنمية املستدامة من شأهنا حتسني املستوى التعليمي لألفراد

حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ليكمل القانون  و يف هذا اإلطار جاء القانون املتعلق 
املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ويؤكد هذا التوجه يف محاية البيئة ملكافحة جرائم تلويث البيئة 

 .عموما وجرائم تلويث اهلواء خصوصا

 :الدعوى المدنية الناجمة عن جريمة تلويث الهواء:المبحث الرابع

ور املسؤولية يف النصف الثاين من القرن املاضي بفعل تطور مفهوم احلرية إىل أن أدى تط 
يكون الشخص مسؤوال عن نتائج أفعاله، فتقوم مسؤوليته عن نشاطاته اجلاحنة واليت تسببت يف أضرار 

ين، للهواء واإلنسان واحمليط، وهذا وفقا لقواعد املسؤولية التقصريية املنصوص عليها يف القانون املد
وأجاز القانون للشخص املضرور أو للجهة املخولة قانونا متثيل مصاحل محاية اهلواء من التأسس مدنيا 

 .أمام القضاء اجلزائي ألجل املطالبة بالتعويض وفقا لقواعد املسؤولية املدنية

إن إدراج املشرع حلق التأسس كطرف مدين جاء ليعوض نقص املبادرة أحيانا من طرف 
امة، إال أنه من الناحية العملية اصطدم بعدم تأقلم القانون املدين الذي ميجد فردية الشخص النيابة الع
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والذي تبىن عليه هذه املسؤولية يف كثري من األحيان مع القواعد اجلزائية اليت هتدف حلماية مصاحل 
ة للتملك من جهة، اجملتمع، ففي املسائل البيئية العناصر املشمولة باحلماية يف الغالب تكون غري قابل

  (1) .ومن جهة أخرى يصعب تقييمها ماليا

في المتابعة الجزائية لجانح تلويث    المدنية التبعية الدعوى  تحديد :المطلب األول
 :الهواء

هى الدعوى الىت تقام ممن حلقه ضرر من  زائياجلقضاء ال ماماملرفوعة أ ةالتبعي ةالدعوى املدني
، وجيب لقبول بالتعويض عن الضرر الذى حلقهوهذا ألجل املطالبة اجلنائية القائمة  للدعوىتبعا  ةجرمي

هذه الدعوى التبعية للدعوى العمومية أن تقوم هناك متابعة قضائية عن جرمية مت ارتكاهبا وهبذا خترج 
 .من هذا اإلطار األخطاء املدنية احملضة، وجيب أن ينتج عن ذلك ضرر

ني املدنية التبعية واجلزائية تنشآن نتيجة الرتكاب اجلرمية فإهنما وعلى الرغم من أن الدعوي
 فالدعوى العمومية سببها اجلرمية أما الدعوى املدنية الذي تقوم من أجله، همامن حيث سببتتميزان 

التبعية حترك بسبب الضرر الذي نشأ عن اجلرمية، وختتلفان من حيث أطرافهما فالدعوى املدنية التبعية 
 الضحية أو املضرور من جهة واملتهم أو املسؤول املدين من جهة أخرى، بينما الدعوى تقوم بني

 .العمومية فأطرافها النيابة العامة واملتهم

ومن جانب آخر ختتلف الدعوى املدنية التبعية عن الدعوى املدنية املرفوعة أمام القضاء  
 :املدين من عدة نواحي

هو القضاء اجلزائي الدعوى املدنية التبعية بالنظر يف من حيث اجلهة القضائية املختصة  -
 تعطى احملاكمل العام، فاالختصاص النوعي يف القضاء من النظام العام ومن مث صاألاستثناء من وهذا 

املشرع كذلك  ال أن هذا االختصاص قد منحه، إاملدنية سلطة الفصل ىف الدعاوى املدنية دون غريها
مهما بلغت قيمتها  يجوز رفع الدعوى املدنيةف ،األصل العامهذا للمحاكم اجلنائية استثناءا من 

                                                           
1 - Mathieu LE TACON, O.P. Cité, Page 13. 
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أو أمام  ةالدعوى اجلنائيالقضاء اجلزائي أثناء نظرها يف   ن اجلرمية أمامعبتعويض الضرر الناشىء 
أول مرة عند استئناف قاضي التحقيق أو قبل انعقاد اجللسة عن طريق كاتب الضبط، وال تقبل ك

القضاء  لدعوى املدنية التبعية أمامنطاق ااملشرع  حددوقد (1)احلكم اجلزائي أو الطعن فيه بالنقض،
 .التوسع فيهوال جيب ناشىء عن اجلرمية الضرر الصالح تقتصر على إف ياجلنائ

التبعية للدعوى  ةجنده قد تعرض للدعوى املدني ةاإلجراءات اجلنائي قانون ةن مطالعإ
أخذ املشرع للدعوى املدنية التبعية يربر ، ومما بنظرها ختصاصاال حق ياجلنائ يوجعل للقاضالعمومية 

ة حملاكم املدنية ابني احملاكم اجلنائي يعلى قواعد توزيع االختصاص القضائه خروجو  للدعوى اجلزائية
يستوجب وفقا للقواعد  يالذ ملدينخطأ من اجلانب ا عمل غري مشروع تشكل هو أن اجلرمية بوصفها

والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكاهبا ووسيلة اقتضاء هذا  التشريع املدنية املستقرة يف
يكون موضوعها مطالبة املضرور للمسئول عن التعويض تعويضه  الدعوى املدنية واليت يالتعويض ه

 .حلقه من هذه اجلرمية يالضرر الذ عن

ق الدعوى إذ ال جيب التوسع يف مفاهيم التعويض يف الدعوى املدنية من حيث نطا -
 .التبعية، واالكتفاء بالتعويض عن الضرر املباشر الذي أصاب البيئة أو اإلطار املعيشي أو اإلنسان

تتأثر الدعوى املدنية اخلالصة بالدعوى العمومية إذ ينص املبدأ على أن اجلزائي يوقف  -
الدعوى املدنية التبعية إذ ال حاجة لذلك، فالدعويان ينظر فيهما القاضي  املدين، وهذا على عكس

 .اجلزائي وحيكم فيهما حبكم واحد يتضمن شقا جزائيا وآخر مدنيا

 املدنية اخلالصة والتبعية للدعوى العمومية من حيث نيوباملقابل تتشابه كل من الدعوي
ثبات طرق اإلنظر فيها نفس ت اليت املدنيةاملسائل  تتبع احملاكم اجلنائية يفوسائل اإلثبات فيهما، ف

 .لذلكالقانون اخلاص  يف ةاملقرر 

                                                           
1 -  Ahmed LOURDJANE, O.P. Cité, Page 73. 
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 :حق االختيار بين الطريق المدني أو الجزائي لطلب التعويض: المطلب الثاني

للشخص املتضرر من جرمية تلويث اهلواء االختيار بني احملاكم املدنية أو اجلزائية ألجل  ميكن
احلصول على تعويض، فكثرة النصوص اجلزائية اليت جترم االعتداء على اهلواء أصبحت تغطي ةميع 

 .احلاالت املمكن مواجهتها خبصوص األضرار الناةمة عن التلوث اهلوائي

ضاء اجلزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تلويث اهلواء إال أن التأسس أمام الق
 :يبدو مستحسنا وذلك لألسباب اآلتية

قلة تكاليف ةمع األدلة يف اجملال اجلزائي عنها لو اختار الطريق املدين، ففي الغالب  -
 .تتكلف أجهزة الضبط القضائي جبمع االستدالالت مما يسهل من مهمة الضحية

بحث عن مرتكب اخلطأ اجلزائي من قبل القضاء اجلزائي فال حتتاج الضحية تسهيل ال -
 .للبحث عن املتسبب يف الضرر الذي أصاهبا

دين رفع دعواه أمام القضاء املدين فإنه يصبح غري وجتدر املالحظة هنا أن اختيار الطرف امل
دين وملا ترفع أمامه قادر على التأسس أمام القضاء اجلزائي، ألن األصل هو اختصاص القضاء امل

 .الدعوى فال حاجة إىل إثقال عبء القضاء اجلزائي بالنظر فيها

 :المدنية التبعية الدعوىقبول  شروط  :المطلب الثالث

وضع املشرع جمموعة شروط ألجل قبول الدعوى املدنية التبعية، وذلك ألنه قد متت 
بالتأسس كطرف مدين تنتهي يف مالحظة الكثري من طلبات حتريك الدعاوى العمومية املصحوبة 

الغالب حبفظ الدعوى واليت تبني فيها وجود تعسف من قبل األشخاص، فعلى مستوى نيابة باريس 
تبني أن من بني مائة ملف متابعة سبعة وسبعون ملف منها يوجد فيه تأسس كطرف مدين، وأن 

 (1) .فيها مثانني باملائة من هذه الدعاوى اليت تؤسس فيها مدنيا مت حفظ الدعوى

                                                           
1 -Jean Pierre Dintihac, La pénalisation de l’activité économique et financière, article paru dans le 

livre «  La Justice pénale face a la délinquance économique et financière », DALLOZ, France, 2001, 

Page 05. 
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لذا يشرتط لقبول الدعوى املدنية التبعية أن تتوافر على ضرر ناجم عن جرمية وضحية أو 
 .مضرور وجانح أو مسؤول مدين عنه وعالقة سببية بني النشاط اإلجرامي والضرر

 :نشوء الضرر بفعل إجرامي يتمثل في تلويث الهواء: الفرع األول

يستوجب القانون لقبول الدعوى املدنية التبعية أمام القضاء اجلزائي أن يكون الضرر قد نشأ 
يف تلويث اهلواء، ومن مث فقد يقع الفعل اإلجرامي سواء بصورة مباشرة من هنا بفعل إجرامي يتمثل 

ؤوليته الشخص اجلانح أو نتيجة إمهاله يف حراسة الشيء، أو بفعل نشاط تابعه وهنا ميكنه نفي مس
إذا أثبت أن التابع عمل بدون رخصة منه أو قام هبذه األعمال ألغراض شخصية غري تلك اليت فوض 

 .فيها

أيا كان نوعها، إال  حتركت بشأهنا دعوى جنائية ة تلويث اهلواءجرميوهذا الشرط يعين وجود 
ة أو هل يستلزم أن هذ األمر يدفعنا للتساؤل هل تقبل هذه الدعوى مبجرد حتريك الدعوى العمومي

لقبوهلا وجود حكم إدانة للمتهم؟ عمليا فإن هذه الدعوى تقبل  مبجرد حتريك الدعوى العمومية 
فيحق ألي شخص التأسس كطرف مدين ألجل املطالبة بتعويضه عن الضرر الذي حلقه من جراء 

 .جرمية تلويث اهلواء إال أن إحداثها آلثارها يرتبط حبكم اإلدانة

 : حدوث ضرر لألشخاص أو الممتلكات أو للبيئة: الفرع الثاني

يشرتط القانون ألجل التأسس مدنيا أمام القضاء اجلزائي أن ينتج عن جرمية تلويث اهلواء 
ضرر ميس سواء البيئة أو اإلنسان، ويتميز هذا الضرر بأنه قد ال ميكن إصالحه يف كثري من األحيان 

ث وهو يعد نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي، وبأنه فال ميكن أن نعيد نباتات انقرضت بفعل التلو 
يرتاكم وينتشر حبيث ال يؤثر فقط على املناطق اجملاورة ملصدر التلوث، كما ميتاز بتعدد املتسببني يف 

 .حدوثه يف الغالب

ذا  إال تلويث اهلواء إ الناشئة عن جرمية ةتص بالدعوى املدنيخيال قضاء اجلزائي الكما أن 
ها، وحتكم احملكمة بعدم االختصاص مىت كانت طلبات ناشئ عنالضرر الا تعويض كان موضوعه
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رفع هذه الدعوى املدنية التبعية هو استثناء على القاعدة العامة يف عدم  ألنأخرى غري هذا، 
 .اختصاصه بنظره يف هذه اجلرائم

الوقوع يف والضرر الناجم عن تلويث اهلواء ال بد أن يكون حمققا يف احلاضر أو مؤكد 
املستقبل، هذا األمر ال يطرح إشكاال عندما نكون بصدد تلويث ملك للغري أو تسببه يف حتقيق 

مدنيا  دعاءجيوز اإل الخسارة، لكن يصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما ال منلك حقائق علمية مؤكدة، ف
يف و أقق الوقوع حاال واحمل ةاجلرمي املباشر الناشئ عن يعن الضرر الشخصإال  تعويض الب ةطالبوامل

 :، فيجب إذن ما يلياملستقبل

عليه هو  سواء وقع الفعل الضار يناملد يشخص املدعب يا وحلقأن يكون الضرر شخص -
 .أو على غريه

  .هلا ياملاد وناشئا عن الفعل ة مباشرةاملرتكب ةجلرميبفعل احتقق ا مباشر  ن يكون الضررأ -

إذن احتمال وقوعه ي فال يكفأو سيقع يف املستقبل حمقق الوقوع حاال  أن يكون الضرر -
وإمنا جيب أن يتأكد وقوعه يف املستقبل، فيتعني على الضحية إثبات ذلك مبجموعة من الوسائل  

 (1) .كمحاضر املعاينة أو اخلربة القضائية أو بأحكام إدانة سابقة

 .للمضرور ة حيميها القانونمشروع ةقد أصاب مصلح يكون الضرر أن -

تيجة أن املشرع أجاز بعض النشاطات ومسح حبدوث نسب من التلوث اليت رأى أن ون
الطبيعة مبكنها استيعاهبا فإنه ال ميكن املطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث اهلواء جراء تلك 

 .النشاطات

                                                           

 .30وعلي ةمال، املرجع السابق، صفحة  - - 1
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 :قيام رابطة سببية بين جريمة التلويث والضرر الناشئ: الفرع الثالث

بالتعويضات أن تقع اجلرمية بل جيب أن يثبت أن الضرر تسبب نتيجتها،  ال يكفي للمطالبة
فال بد إذن من عالقة سببية بني الفعل اإلجرامي والضرر، هذا األمر يصعب تطبيقه نتيجة أن الضرر 
قد حيدث بعد فرتة زمنية من حدوث التلوث، كما أن الضرر قد حيدث يف أماكن بعيدة عن مصدر 

وث اهلوائي، إىل جانب أن الضرر قد يكون مصدره عدة ملوثات مثال دخان التلوث السيما التل
مصانع والسيارات وأجهزة التدفئة، ولتسهيل إثبات العالقة السببية فإنه يتعني على القاضي األخذ 
بعني االعتبار املخاطر اجلسيمة اليت أدت إىل الضرر، وجند القضاء البلجيكي يأخذ باملسؤولية 

 (1).لنشاط الضار ومطالبة أي من مسبيب التلوث بالتعويض كليةالتضاممية عن ا

 ةن تكون الدعوى املدنيأ من تلويث اهلواء تعينوالعالقة القائمة بني اجلرمية والضرر احلاصل 
، الضرر بدون اجلرميةهذا تصور حتقق ميكن نه ال أعلى ضرر ناشئ عن اجلرمية ذاهتا مبعىن  قائمة

ذا مل إفحبكم إدانة، املتهم يف حق  ةن تثبت اجلرمياملرتكبة وأ ةعناصر اجلرميتوافر هذا أن تويتطلب 
 .ة التبعية أو إقرار عدم اختصاصهالدعوى املدنيحيكم القاضي اجلزائي برفض  يثبت ذلك

 كما أن املشرع أجاز للمتهم يف حال عدم ثبوت التهمة عليه أن يطالب بتعويضه عن
منع التعسف يف  ة، واحلكمة من ذلكعليه الدعوى املدني ياملدعة ذي حلق به من جراء إقامالضرر ال

 الفصل يفمهامه األساسية يف تشغله عن لكي ال  يمام القضاء اجلنائأ ةدنياملدعاوى هذه ال ةقامإ
 . صليةالدعوى اجلنائية األ

 :تواجد ضحية للتلوث الهوائي: الفرع الرابع

لكي يقبل القانون كذلك التأسس مدنيا لطرف معني ال بد أن يكون هناك ضحية لتلويث 
للهواء، هذا األمر يبدو سهال ملا يكون اإلنسان هو ضحية ذلك التلويث، لكن ملا تكون الطبيعة اليت 
                                                           

1 - VINEY, G et DUBUISSON, B., Les responsabilités environnementales dans l'espace européen, point 

de vue franco-belge,  L.G.D.J., Paris, France, 2006, Page 55. 
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ئة ال متتلك شخصية قانونية هي الضحية فإن القانون البيئي أجاز هنا للجمعيات املهتمة بشؤون البي
 .أن تتأسس كطرف مدين ألجل املطالبة بالتعويضات للبيئة

 :إجراءات تحريك الدعوى المدنية التبعية عن جرائم تلويث الهواء:المطلب الرابع

ميكن أن تقام الدعوى املدنية سواء بإحالتها من سلطة التحقيق أوةمع االستدالالت، ومىت 
أمام القاضي  ايني العمومية واملدنية التبعية معقبل تأسس املدعي املدين يف التحقيق فتحال الدعو 

وال بد احلكم، اجلزائي، أو قد تتم حبضور املدعي املدين أمام احملكمة اجلزائية وادعائه مدنيا قبل 
ة وهي األهلية واملصلحة املدني وىاالدعالعامة لقبول شروط أن تتوافر على ال لتحريك هذه الدعوى

 .والصفة

سن تسعة عشر سنة كاملة ومىت كان  هاضي للشخص الطبيعي هي بلوغفبالنسبة ألهلية التق
العمومية مامها الدعوى أ ةاملرفوع ةللمحكم ومل يكن له من ميثله قانونا جاز املدعي املدين فاقد األهلية

عنه بناء على طلب من النيابة العامة ألجل رفع الدعوى املدنية التبعية على املتهم وكيال  تعني لهأن 
 املسئولى ترفع عل ةاملدنيالدعوى ن إف ةاألهليغ سن الرشد اجلزائي، أما لو كان هذا األخري فاقد البال
 .اجلرمية املرتكبةعن  ةاحلقوق املدني عن

أما أهلية التقاضي للجمعيات فتكتسب مبجرد تأسيسها بصفة سليمة، فلقد أقر قضاء 
ه تكتسب اجلمعية الشخصية املعنوية واألهلية مبجرد تأسيسها وميكنها حينئذ احملكمة العليا باجلزائر أن

أن متثل أمام القضاء ومتارس خصوصا أمام احملاكم املختصة حقوق الطرف املدين بسبب وقائع هلا 
، ورفض أي طعن تتقدم به ةمعية ضررا بأعضائها الفردية أو اجلماعية تحلقأ وأعالقة هبدف اجلمعية 

  .اتكون قد سببت ضررا هلاليت رمية اجلمع ذلك  إذا مل يرتبطحبقوق مالية للمطالبة 

ا، وهذا الشرط يدفع إىل التحقق قبوهل ألجل الدعوى يف كما جيب أن يتوافر شرط املصلحة
من حدوث ضرر ناشئ عن اجلرمية، كما جيب أن ال يكون املدعي املدين قد رفع دعواه أمام القضاء 

 .املدينو  زائياجل ءينبني القضاختيار االحق  يسقطاملدين، ألن هذا 
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 :نتائج قبول الدعوى المدنية التبعية: المطلب الخامس

 املسئول وأاملتهم  ترمي هذه الدعوى املدنية التبعية لتحصل الضحية على تعويض من  
 فهي هتدف إىل حتقيق هدف جزائي يتمثل يف جزاء مدين وهو التعويض مما يزيد من أعباء املدين

املتهم إىل جانب عقابه، إىل جانب أن حضور الضحية يف كثري من األحيان أمام القاضي اجلزائي 
 ئولاملسدخاله إبهذا األخري ميكنه التملص من مسؤوليته املدنية ن أال إ ،على موقف املتهميؤثر سلبا 

 . كشركات التأمني عن احلق املدين

يرتتب  ليته اجلنائية ؤو مس برتتيباملتهم هو أن مشرتك واحد فكلتا الدعويني جيمعهما عامل 
وذلك حلماية املضرور من آثار  التعويض طلبن نشاطه اإلجرامي الذي جنم عضرر كذلك عن ال

 . ارتكبهااجلرمية اليت

 ةطالباملتعويض عن جرمية تلويث اهلواء فإنه ميكن ومىت توافرت شروط مطالبة الضحية بال
 :سواء بـ

التعويض العيين ويقصد به إرجاع الوضع إىل ما كان عليه قبل حدوث التلوث، هذا إن -
 .أمكن ذلك حبيث أنه غالبا ال ميكن أن نعيد الوضع البيئي إىل طبيعته األوىل اليت كان عليها

بفعل تلوث اهلواء وهنا تثور إشكالية حتديد قيمة التعويض املايل عن الضرر الذي نتج  -
بقبول الكائنات احلية ال تقدر بثمن، لكن ميكن التغلب على هذا املشكل  هذا الضرر فبعض أنواع

كرامة شخص رغم الرغم من ذلك كما قبلنا بالتعويض عن املساس بعلى على اهلواء عتداء االعويض ت
 .أن هذه األخرية ال تقدر كذلك بثمن

 يينبغة للدعوى العمومية اليت ينظر فيها القضاء اجلزائي تبعي ةالدعوى املدنيتيجة كون ون
عقوبة اجلزائية والتعويض املدين، وهلا أن يتضمن ال هذا األخري الفصل يف الدعويني يف حكم واحدعلى 

يضات حتفظ حقوق الطرف املدين من أجل متكينه من التوجه أمام القضاء املدين للمطالبة بالتعو 
 . وذلك يف حالة تغيبه عن جلسات احملكمة أو بناء على طلبه



341 

 

ويطعن يف احلكم الصادر يف الدعوى املدنية من قبل الطرف املدين وهو اجملين عليه أو   
املمثل القانوين له كجمعيات محاية البيئة مع الدعوى العمومية أو بدوهنا، وذلك عن طريق استئناف 

 . النقضهذا احلكم أو الطعن فيه ب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :خاتـمة

لطاملا شكل اهلواء ذلك املكون الغامض أبرز جزء يف معادلة احلياة، إال أن اإلنسان مل يدرك 
تلك القيمة اليت حيتلها هذا املكون يف حياتنا وهلا، وظن أنه سيطر عليه وقادر على التحكم فيه، 

القيام بكل شيء قدمت له التطور يف شىت فالثورة الصناعية اليت أنشأها واعتقد معها أنه حر يف 
إىل أن بدأت كذلك ولكنه مل يدرك ما حرمته منه   اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية،

واليت تسببت فيها كميات االنبعاث امللوث للهواء، وبدأنا نسمع بشكل  الكوارث الطبيعية تتالحق
 .األلوف بفعل ذلكمتكرر عن هالك العشرات واملئات وحىت 

وأصبح التلوث اهلوائي أبرز املشاكل اليت تؤرق حياتنا، فاختناق املدن يف امللوثات، وتغري 
الطقس بسبب االحتباس احلراري، كل هذا وغريه أكد لنا ضرورة العمل على مواجهته، إال أن املكانة 

ال احلماية القانونية وهذا على اليت حيتلها اهلواء يف معادلة الوجود مل جتد هلا جتسيدا كافيا يف جم
 .خالف احلماية اليت أقرهتا جل التشريعات للماء
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من هنا كان لزاما على الدول العمل على حتقيق مواجهة جادة هلذا التلوث وتدارك ذلك 
النقص البني يف املنظومة التشريعية، فسعت جاهدة إىل توفري احلماية على الصعيد الدويل، ويعد هذا 

ورة بل هو أمر حتمي يتعلق خصوصا بطبيعة هذا املكون الذي ال ميلك جنسية أو أكثر من ضر 
على تنفيذ التزاماهتا أخرى عمدت إىل حض دول كما وطنا، والذي أدرجته العديد من االتفاقيات،  

جزء من حق اإلنسان يف بيئة سليمة، ىل اعتبار احلق يف هواء نقي وإ الدولية بشأن هذه املواجهة
 .ج االعتداء عليه أحيانا كجرمية دولية تستحق جزاء دولياا در ك مت إولتجسيد ذل

ومل تكتف الدول بإقرار محاية فعالة للهواء على الصعيد الدويل، فهذا األمر لن يؤيت مثاره إال 
إذا أتبعت الدول ذلك بتنظيم هذه احلماية على الصعيد الداخلي، وهي محاية تبتدئ بالتوعية 

يع اجملاالت واألنشطة اليت من شأهنا أن تسبب تلوث هذا املكون احليوي، والتحسيس، مث تنظيم ةم
ووصوال إىل تبين شىت الطرق ألجل مطالبة املتسببني يف التلوث سواء بإيقاف نشاطاهتم أو بتعويضهم 

 .عن األضرار اليت سببوها يف حق اهلواء

تفعيل أحكام القانون  إال أن تدخل قواعد القانون املدين ألجل اإلقرار بالتعويضات، أو
اإلداري يف جمال تنظيم النشاطات املختلفة اليت ترتبط مبقتضيات محاية هذا املكون، أو حىت إقرار 

 . جزاءات إدارية إليقاف النشاط الضار، كلها مل تستطع وقف الضرر الذي أضحينا نلحقه باهلواء

عن االعتداء على اهلواء من هنا تربز أمهية قواعد أخرى تظهر بصورة الزجر لثين الغري 
وتلويثه، فهي أدوات للردع قبل القمع، إهنا بطبيعة احلال القواعد اجلزائية، واليت تشكل جوابا واضحا 
ملن مهه الربح وال يريد إال أن يهلك بتلويثه للهواء غريه من األشخاص، ومتثل أداة للتحرك املسبق قبل 

ا على مواجهة أولئك الذين مل توقفهم ال التوعية حلول الكارثة من خالل سهر األجهزة املكلفة هب
بأمهية اهلواء وال إمكانية مطالبتهم بالتعويضات عن األضرار اليت حيدثوهنا، ومتابعتهم وتسليمهم إىل 

 .اجلهاز القضائي اجلزائي ألجل إقرار حق اهلواء واجملتمع يف عقاهبم
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رث أليمة، فإن التشريع أجاز ونتيجة أن اهلواء مكون صامت ال ينطق إال من خالل كوا
ألولئك الذين حيملون على أعناقهم محل الدفاع عن هذا احلق بأن يطلبوا من العدالة أن تؤدي 
واجباهتا اجتاه القانون واهلواء، إهنا ةمعيات محاية البيئة واليت ال تدخر جهدا على قدر مستطاعها يف 

 .داف احلماية من تلوث اهلواءالعمل مع كل الفاعلني يف هذا اجملال ألجل حتقيق أه

كما انعكس إدراج املشرع لقواعد احلماية اجلزائية للهواء من التلوث من خالل إعادة 
االعتبار للجزاءات املكرسة، فلم تعد هذه اجلرمية مقصورة على خمالفات ال تف مبتطلبات احلماية 

يات أمر أصبح اليوم واردا، كما اجلزائية للهواء، بل إن إمكانية تصور قيام متابعات على أساس جنا
أن جرائم تلويث اهلواء أصبحت تتشكل يف غالبيتها من جنح وتفرض بشأهنا أحكام تصل إىل احلبس 

 .والغرامة

ولكن يقف أمام هذا التحرك اجلريء للمشرع ملواجهة تلويث اهلواء جزائيا سد منيع من 
، صعوبات ترجع لطبيعة اهلواء هذا املكون املعوقات اليت متنع من أن تصبح هذه احلماية فعالة أكثر

 .الذي يصعب تعريفه، وإىل وسائل التدخل اليت أقرها ملواجهة االعتداءات عليه

ويربز اهلواء كسائح بدون تأشرية فهو ينتقل من مكان آلخر حامال معه ما محلناه من هدايا، 
زائي لتلوثه يصطدم مبفاهيم أخرى  واليت متثل كميات هائلة من امللوثات، وعليه فمواجهة القانون اجل

كمفهوم سيادة الدول ولعبة ضغط دولة بتلويثها للهواء ألجل حتقيق مصاحل وأغراض سياسية معينة،  
كما أنه يقف يف جانب آخر طبيعة تكوين اهلواء، والذي يتشكل من جمموعة من املكونات 

ء هي مفاهيم تقنية وضعها رجال الكيميائية اليت يصعب حصرها وفهمها، فأغلب مفاهيم محاية اهلوا
 .العلم، فمن سيدرك تلك املفاهيم الكيميائية املعقدة والفيزيائية البيولوجية واجليولوجية وغريها

ولكن الصعوبات اليت تعرتض محاية اهلواء ال تقتصر على طبيعته بل إهنا متتد إىل اآلليات 
ن كثرة األجهزة اليت تعاين جرائم تلويثه فإهنا اجلزائية اليت استحدثناها ملواجهة تلوثه، فعلى الرغم م
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أجهزة يغلب عليها الطابع االنعزايل، فهي تعمل بدون تعاون أو تنسيق بينها، إىل جانب أهنا تكاد 
 .تعمل بالعدم، فكيف نقابل أنشطة ملوثة تقدر باملاليري مبيزانية خمصصة هلذه األجهزة تقدر باملاليني

ومتتد صعوبة مواجهة تلوث اهلواء للقضاء اجلزائي والذي ال يزال يرى أن جرمية قتل شخص 
واحد أجدر باالهتمام من قتل بطيء للبشرية، ويف هذا اجملال ال يزال تنظيم اجلهاز القضائي يشكل 

 .   سببا يف ضعف مواجهة تلوث اهلواء نتيجة غياب مفهوم التخصص وانعدام أقضية متخصصة

ن صورة احلماية اجلزائية للهواء من التلوث ليست قامتة، بل هي على العكس تنبئ إال أ
بصحوة ال مثيل هلا للمشاكل اليت تطرح يف هذا اجملال، فليس من املبالغة إن قلنا أننا حققنا يف ثالثة 

أن عشريات من الزمن يف جتسيد هذه احلماية ما تطلب لعناصر أخرى كاملاء عدة قرون، ويبقى علينا 
محاية اهلواء من التلوث عموما وآليات محايته جزائيا على اخلصوص ألجل  يف تفعيل آليات نواصل

حقهم يف العيش يف هواء  ةالتقليل من هذا التلوث ألدىن قدر ممكن، ما سيضمن لألجيال الالحق
 .نقي

على للهواء، فتدخل التشريع اجلنائي هو نتيجة طبيعية ألجل وقف هذا التلوث الكبري واخلطري   
إال أن فعاليته ترتبط أساسا باألخذ مبجموعة من التوصيات ميكنها أن تساهم يف تفعيل محاية هذا 

 :املكون احليوي و ذلك من خالل ما يلي

جعل محاية البيئة ومكوناهتا ومنها اهلواء مصلحة دستورية منصوص عليها صراحة كاحلق يف  (أ  
 .التعليم والصحة

بدون استثناء للعمل على أن تصبح حلماية اهلواء أمهية اسرتاتيجية يف  إشراك اجلميع( ب  
 .حياتنا ويف سياسات الدولة

تفعيل الدور الوقائي لصعوبة إصالح األضرار الناةمة عن تلوث اهلواء واليت تصعب إزالتها ( ج  
 . وحتتاج لوقت طويل لكي ترجع األماكن امللوثة إىل حالتها األصلية
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ني االعتبار للخصوصية الدولية جلرمية تلويث اهلواء، وذلك يف التشريع اجلنائي األخذ بع( د  
 .املوجه حلماية اهلواء

محاية اهلواء جنائيا من التلوث تستلزم وجود تعاون دويل وإقليمي مكثف وعلى أعلى ( هـ  
كون املستويات من أجل مواجهة جنوح عابر احلدود، وذلك بإنشاء أجهزة متخصصة بني الدول ي

 .اهلدف منها تسهيل متابعة اجلاحنني البيئيني وتسليمهم للعدالة

ضرورة تأهيل كفاءاتنا البشرية املتخصصة يف اجملال القانوين السيما معايين اجلنوح البيئي ( و 
والذين هم من رجال العلم أصال، فهم ال حيسنون استساغة النصوص القانونية واإلجراءات، وال 

 .رية تذكريرون فيها أمهية كب

تأهيل اجلهاز القضائي من قضاة ونيابة وخرباء قضائيني وذلك من خالل دورات تكوين ( ز 
 .وملتقيات يكون اهلدف منها رفع معارفهم العلمية يف هذا اجملال

إدراج محاية اهلواء جنائيا ضمن أهداف السياسة، وال بد إذن من توفري إرادة سياسية ( ح  
 .ت املالية والبشرية ملواجهة اجلنوح البيئيصادقة، بتوفري اإلمكانيا

الرفع من عدد أعوان الرقابة يف ةميع اجملاالت املرتبطة حبماية اهلواء، إىل جانب حتسني ( ط  
 .مستواهم ورسكلتهم ال سيما يف اجلوانب القانونية

رز يف توفري اإلمكانيات املادية الالزمة للجمعيات البيئية ألجل لعب دور هام كطرف با( ي  
  .معادلة محاية البيئة، وأن يتقبل القضاة هذا الدور وجيسدونه بشكل فعال على أرض الواقع

أقلمة العقوبة وجعلها منسجمة كما ونوعا مع جرمية تلويث اهلواء املرتكبة وكذا مع اجلانح ( ك  
كثر تناسبا مع شخصا طبيعيا كان أو معنويا، ومع تفضيل العقوبة املالية، واليت تعد حسب رأينا األ

 .هذا النوع من اجلنوح
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أن جنعل البيئة  اإن تفعيل محاية اهلواء بشكل صادق على ةميع املستويات، يستوجب من  
شعارا ألية تنميه اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأن نؤمن حقيقة بأمهية احلفاظ على هذا املكون لنا 

 .وألجيالنا يف املستقبل
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 .7353اجلنائي الدويل والشريعة اإلسالمية، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

شعاشعية خلضر، موقف القانون الدويل اإلنساين من األسلحة النووية، جامعة سعد  - .2
 .7331دحلب، البليدة اجلزائر، 

فـي، الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية يف اجلزائر، جامعة تبسة، اجلزائر، صاحل شر  - .9
7338. 

عبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، جرائم البيئة وسبل املواجهة، جامعة نايف  - .53
 . 7338للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، طبعة 

جامعة تلمسان، اجلزائر،  -دراسة مقارنة-عبد الالوي جواد، احلماية اجلنائية للبيئة  - .55
7333. 

مبدأ شرعية التجرمي والعقاب، دراسة مقارنة، جامعة بابل،  عبده حيي حممد الشاطيب، - .57
 .7335العراق، 
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قايد رزق، التنظيم القانوين للمجالس احمللية يف اجلزائر، جامعة سيدي بلعباس،  - .50
 .  5993اجلزائر، سنة 
وناس حيىي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، جامعة تلمسان، اجلزائر، سنة  - .53

7332. 

 .5999 ، اجلزائر،جامعة وهران ،ية يف اجلزائرئوناس حيي، اإلدارة البي - .51
دين وعلي ةمال، املسؤولية املدنية الناةمة عن أضرار التلوث الصناعي يف القانون امل - .58

 .7330اجلزائري، جامعة تلمسان، اجلزائر، 
ماجد بن سلطان السبيعي، اإلرهاب البيولوجي الوقاية وسبل املكافحة دراسة  - .52
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 :النصوص القـانونية:سادسا

 :الدستور  -أ 
 .5998لسنة  28املعدل، اجلريد الرمسية رقم  1996لسنةالدستور اجلزائري  .5

 :االتفـاقيات والمعاهدات الدولية  -ب

بروتوكول منع استعمال الغازات اخلانقة وغريها من الغازات يف احلروب وكذلك الوسائل  .5
، واليت انضمت إليه اجلزائر بتحفظ مبوجب املرسوم 52/38/5971البكرتيولوجية املوقع جبنيف يف 

 . 5995لسنة  32، اجلريدة الرمسية رقم72/39/5995املؤرخ يف  95/035الرئاسي رقم 

ستخدام تقنيات تغيري البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية اتفاقية حظر ا - .7
املؤرخ يف  95/033أخرى، واليت انضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 .5995لسنة   32، اجلريد الرمسية رقم 72/39/5995

ها اجلزائر واليت انضمت إلي 77/30/5921 يف بفيينا املربمة األوزون طبقة محاية اتفاقية - .0
 .89/5997، اجلريدة الرمسية رقم 70/39/5997 يف ؤرخامل 97/013 رقممبوجب املرسوم الرئاسي 

سنة  لبشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون الذي أبرم يف مونرتيا لبروتوكول مونرتيا - .3
 رقم رئاسيواليت انضمت إليه اجلزائر مبوجب املرسوم ال 5993وتعديالته بلندن سنة  5922

 .89/5997، اجلريدة الرمسية رقم 70/39/5997 يف ؤرخامل 97/011

اتفاقية األمم املتحدة حول التغريات املناخية واليت انضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم  - .1
 .5990لسنة 73، اجلريدة الرمسية رقم53/33/5990يف  املؤرخ 90/99الرئاسي رقم

بنيويورك واليت  35/32/5982ملوقعة بتاريخ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ا - .8
، اجلريدة 75/39/5993املؤرخ يف  93/722انضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 .5993لسنة  87الرمسية رقم 
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االتفاق بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية،  -  .2
طار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية املوقع عليه يف اجلزائر بتاريخ لتطبيق الضمانات يف إ

 21اجلريدة الرمسية رقم  35/57/5998املؤرخ يف  98/301املرسوم الرئاسي رقم  03/30/5998
 .5998لسنة 

اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واليت  - .2
، اجلريدة 58/31/5992املؤرخ يف 92/512انضمت إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

 5992لسنة  07الرمسية رقم 

املرسوم  77/33/5992االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة يف القاهرة بتاريخ  - .9
واليت صادقت عليها اجلزائر، اجلريدة الرمسية رقم  32/57/5992املؤرخ يف  92/350الرئاسي رقم 

 .5992لسنة  90

اتفاقية جنيف بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل واليت انضمت إليها اجلزائر  - .53
لسنة  32ة الرمسية رقم ، اجلريد55/37/7338املؤرخ يف  38/19مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

7338. 

اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ املعتمدة جبنيف يف  - .55
املؤرخ يف  38/573واليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  7330/ 75/31
 .7338لسنة  52اجلريدة الرمسية رقم  57/30/7338

 :القوانين  -ج  

املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل  32/38/5988املؤرخ يف  88/511األمر رقم  .5
 .5988لسنة  39واملتمم، اجلريدة الرمسية عدد 

املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم،  32/38/5988املؤرخ يف  88/518األمر رقم  .7
 .5988لسنة  39اجلريدة الرمسية عدد 

اجلريدة  للغابات العام النظام ضمناملت 38/5923/ 70 يف ؤرخامل 23/57 رقم قانونال .0
 5923لسنة 78الرمسية رقم 
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 02املتعلق بالبلدية، اجلريدة الرمسية رقم  77/38/7355املؤرخ يف  55/53القانون رقم  .3
 .7355لسنة 

 57املتعلق بالوالية، اجلريدة الرمسية رقم  75/37/7357املؤرخ يف  57/32القانون رقم  .1
 .7357لسنة 

، اجلريدة الرمسية رقم املتعلق بعالقات العمل 57/33/5993املؤرخ يف  93/55القانون رقم  .8
 .5993لسنة  52

اجلريدة الرمسية رقم  املتعلق بالتهيئة والتعمري، 35/57/5993املؤرخ يف  93/79القانون رقم  .2
 .5993لسنة 17

 10باجلمعيات، اجلريدة الرمسية رقماملتعلق 33/57/5993املؤرخ يف  93/05القانون رقم  .2
 .5993لسنة 

املتضمن  23/57يعدل ويتمم القانون رقم 37/57/5995 املؤرخ يف 95/73القانون رقم  .9
 .5995لسنة  87النظام العام للغابات، اجلريدة الرمسية رقم 

، 5997املتضمن قانون املالية لسنة  58/57/5995 يف ؤرخامل 95/71 رقم القانون .53
 .5995 لسنة 81لرمسية رقم اجلريدة ا

، اجلريدة املنظم للنفايات الصناعية 53/32/5990املؤرخ يف  90/583القانون رقم  .55
 .5990لسنة  38الرمسية رقم 

، اجلريدة الرمسية املتضمن قانون املناجم 30/32/7335املؤرخ يف  35/53القانون رقم  .57
 .7335لسنة 01رقم

املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها  57/57/7335املؤرخ يف  35/59القانون رقم  .50
 7335لسنة  22اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن هتيئة اإلقليم وتنميته املستدامة  57/57/7335املؤرخ يف 35/73القانون رقم .53
 .7335لسنة 22اجلريدة الرمسية رقم



380 

 

، 7337املتضمن قانون املالية لسنة  77/57/7335 يف ؤرخامل 35/75 رقم القانون .51
 .7335 لسنة 29اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن قمع جرائم خمالفة أحكام  59/32/7330املؤرخ يف  30/39القانون رقم  .58
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، اجلريدة 

 .7330لسنة  30الرمسية رقم 

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  59/32/7330املؤرخ يف  30/53انون رقم الق .52
 .7330لسنة  30املستدامة، اجلريدة الرمسية عدد 

املتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها  50/31/7332 يف ؤرخامل 32/38 رقم قانون .52
 .7332لسنة  05وتنميتها، اجلريدة الرمسية رقم 

وقمع الغش،  املتعلق حبماية املستهلك 71/37/7339املؤرخ يف  39/37القانون رقم  .59
 .7339لسنة  51اجلريدة الرمسية رقم 

املؤرخ  35/53املعدل واملتمم للقانون رقم  77/32/7339 املؤرخ يف 39/30األمر رقم  .73
 31املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها، اجلريدة الرمسية رقم  59/32/7335يف 

 .7339لسنة 

 :المراسيم    -د  

املتضمن مهام رئيس البلدية يف  53/53/5925املؤرخ يف  25/782املرسوم الرئاسي رقم  .5
 .5925لسنة  35جمال الطرق والنقاوة والطمأنينة اجلريدة الرمسية رقم 

تنمية الطاقة  مركز، املتعلق بإنشاء 77/30/5922 يف ؤرخامل 22/83 رقم رسومامل_  .7
 .5922لسنة  57املتجددة اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن إنشاء مكاتب حلفظ  03/38/5922املؤرخ يف  22/538املرسوم الرئاسي رقم  .0
 .5922لسنة  72الصحة البلدية، اجلريدة الرمسية رقم 
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املنظم للعالقات بني اإلدارة واملواطن،  33/32/5922املؤرخ يف  22/505املرسوم رقم  .3
 .5922لسنة  72اجلريدة الرمسية رقم 

 بتنظيم إثارة الضجيج املتعلق 72/32/5990املؤرخ  90/523رقم التنفيذي املرسوم  .1
 .5990لسنة  13اجلريدة الرمسية رقم 

املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري  51/33/5993املؤرخ يف  93/32املرسوم التشريعي رقم  .8
 .5993لسنة  07وممارسة مهنة املهندس املعماري، اجلريدة الرمسية رقم 

 اجمللساملتضمن استحداث  71/57/5993املؤرخ يف  93/381املرسوم الرئاسي رقم  .2
نة لس 35وحيدد صالحياته وتنظيمه وعمله، اجلريدة الرمسية رقم  املستدمية والتنمية للبيئة األعلى
5991. 

احملدد لشروط تعيني األعوان  53/53/5991املؤرخ يف  91/052املرسوم التنفيذي رقم  .2
واملوظفني املؤهلني لتقصي خمالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها يف ميدان اهلندسة املعمارية والتعمري، 

 .5991لسنة  85اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن استحداث حمافظة  71/53/5991املؤرخ يف  91/000املرسوم التنفيذي رقم  .9
  .5991لسنة  83الغابات للوالية واحملدد لتنظيمها وعملها، اجلريدة الرمسية رقم 

، املتضمن إحداث مفتشية 72/35/5998املؤرخ يف  98/83املرسوم التنفيذي رقم  .53
 .5998لسنة  32البيئة يف الوالية، اجلريدة الرمسية رقم 

سلك احلرس إنشاء املتضمن  30/32/5998املؤرخ يف  98/781املرسوم التنفيذي رقم  .55
 .5998لسنة  32البلدي، اجلريدة الرمسية رقم 

، املتضمن القانون األساسي 30/32/5998املؤرخ يف  98/788املرسوم التنفيذي رقم  .57
 .5998لسنة  32للحرس البلدي، اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن إنشاء حمافظة الطاقة  35/57/5998املؤرخ يف  98/308املرسوم الرئاسي رقم  .50
 .5998لسنة  21الذرية وتنظيمها وسريها،  اجلريدة الرمسية رقم 
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 األعلى اجمللستنظيم  دد، حي72/57/5998املؤرخ يف  98/325 رقم تنفيذي مرسوم .53
 .5998لسنة  23وعمله، اجلريدة الرمسية رقم  املستدمية والتنمية للبيئة

 املسبقة بالرخص تعلقامل 32/32/5992 يف ؤرخامل 92/713 رقم التنفيذي املرسوم .51
لسنة  38، اجلريدة الرمسية رقم واستريادها خاص نوع من خطرا تشكل اليت أو السامة املواد إلنتاج

5992. 

الذي يؤهل املوظفني لتمثيل  57/39/5992املؤرخ يف  92/728املرسوم التنفيذي رقم  .58
 .5992لسنة  82اإلدارة املكلفة بالبيئة أمام العدالة، اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن إنشاء مراكز البحث  51/33/5999املؤرخ يف  99/28املرسوم الرئاسي رقم  .52
 .5999لسنة  72النووي، اجلريدة الرمسية رقم 

 األخطار من بالوقاية يتعلق ،59/33/5999 يف مؤرخ 99/91 رقم تنفيذيال رسومامل .52
، املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 5999لسنة  79، اجلريدة الرمسية رقم األميانت مبادة املتصلة

 .7339لسنة  19، اجلريدة الرمسية رقم 32/53/7339املؤرخ يف  39/075

الذي حيدد األماكن اليت مينع  73/39/7335 املؤرخ يف 35/721املرسوم التنفيذي رقم  .59
 7335لسنة 11فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا املنع، اجلريدة الرمسية رقم

الذي حيدد املستويات  31/55/7330املؤرخ يف  30/353املرسوم التنفيذي رقم  .73
نة لسـ 82القصوى النبعاث األدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات اجلريدة الرمسية رقم 

7330 

املتعلق بتدابري احلماية من  55/33/7331املؤرخ يف 31/552املرسوم الرئاسي رقم  .75
 .، املعدل واملتمم7331لسنة  72اإلشعاعات النووية، اجلريدة الرمسية رقم 

املتعلق بتأيني املواد الغذائية،  55/33/7331املؤرخ يف  31/552املرسوم الرئاسي رقم  .77
 . 7331نة لس 72اجلريدة الرمسية رقم 

املتعلق بتسيري النفايات  55/33/7331املؤرخ يف  31/559املرسوم الرئاسي رقم  .70
 .7331لسنة  72املشعة، اجلريدة الرمسية رقم 
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املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  78/39/7331 املؤرخ يف 31/021املرسوم التنفيذي رقم  .73
لسنة  82للتغريات املناخية وحتديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسريها،اجلريدة الرمسية رقم 

7331. 

املتعلق بضبط القيم القصوى  32/35/7338املؤرخ يف  38/37املرسوم التنفيذي رقم  .71
لسنة  35اجلريدة الرمسية العدد  ومستويات اإلنذار وأهداف نوعية اهلواء يف حالة التلوث اجلوي،

7338. 

الذي حيدد قائمة النفايات مبا  72/37/7338املؤرخ يف  38/533املرسوم التنفيذي رقم  .78
 .7338لسنة  50يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة، اجلريدة الرمسية رقم 

املنظم إفراز الغاز والبخار  51/33/7338املؤرخ يف  38/502املرسوم التنفيذي رقم  .72
 73واجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو، وكذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها، اجلريدة الرمسية العدد 

 .7338لسنة 

الذي حيدد قائمة املنشآت  59/31/7332املؤرخ يف  32/533املرسوم التنفيذي رقم .72
 .7332لسنة  03املصنفة حلماية البيئة، اجلريدة الرمسية رقم 

حيدد جمال تطبيق وحمتوى  59/31/7332املؤرخ يف  32/531قم املرسوم التنفيذي ر  .79
 7332لسنة  03وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري، اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن تنظيم استعمال  03/38/7332 املؤرخ يف 32/732املرسوم التنفيذي رقم  .03
لسنة  30توي عليها، اجلريدة الرمسية رقم املواد املستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واملنتجات اليت حت

7332. 

الذي حيدد كيفيات تطبيق  72/39/7332 املؤرخ يف 32/799 املرسوم التنفيذي رقم .05
 .7332لسنة  80الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي، اجلريدة الرمسية رقم 

املتضمن القانون األساسي  77/32/7332 املؤرخ يف 707-32التنفيذي رقم املرسوم  .07
اخلاص باملوظفني املنتمني إىل األسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة بالبيئة وهتيئة اإلقليم اجلريدة الرمسية رقم 

 .7332لسنة  30
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املتضمن تنظيم ةمع النفايات  73/35/7339 املؤرخ يف 39/59املرسوم التنفيذي رقم  .00
 .7339لسنة  38اخلاصة، اجلريدة الرمسية رقم 

 

 :القرارات الوزارية  -هـ 

املتعلق باملعايري للمساحة والرفاهية املطبقة على  52/32/7335 املؤرخ يف الوزاريالقرار  .5
 .7335لسنة  17، اجلريدة الرمسية رقم املساكن املخصصة باإلجيار

حيدد التنظيم اإلداري للوكالة الوطنية  51/57/7332القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  .7
 .7332لسنة  51للتغريات املناخية، اجلريدة الرمسية رقم 

 

 :نصوص قـانونية أجنبية -و

 باللغة العربية -3

 .قانون العقوبات املصري .5

 .املتضمن إصدار قانون يف شأن البيئة 5993لسنة  33القانون املصري رقم  .7

  .الدستور اإلسباين .0

 باللغة الفرنسية  -4
1. Charte de l’environnement, sur le site : www.gouv .Fr. 

2. Code de l’environnement, Dalloz, France, 1998 

3. Directive 2008/99/CE du parlement européen et du conseil, du 

19/11/2008 relative a la protection de l’environnement par le droit pénal, Journal 

officiel de l’union européenne, du 06/12/2008. 
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 : الفهـرس

 3 :مقـدمــة

 01 :الهواء محل الحماية الجزائية من التلوث :باب تمهيدي

 00 :ماهية الهواء مناط الحماية الجزائية :الفصل األول

 03 :تنوع مكونات الهواء حسب طبقات الغالف الجوي: المبحث األول

 01 :طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير:المطلب األول

 01 :طبقة التروبوسفير: الفرع األول

 01 :طبقة الستراتوسفير:الفرع الثاني

 01 :طبقتي اإلينوسفير واإلكزوسفير:المطلب الثاني

 01 طبقة اإلينوسفير: الفرع األول

 01 :طبقة اإلكزوسفير:الفرع الثاني

 01 :مشكالت العصر الحديث تلوث الهواء أبرز: المبحث الثاني

 01 :مفهوم تلوث الهواء: المطلب األول

 22 :أنواع ملوثات الهواء وآثارها: المطلب الثاني

 22 :أنواع ملوثات الهواء :الفرع األول
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 21 :أبرز أمثلة التلوث الهوائي ذو المصدر البشري: الفرع الثاني

 21 :لتلوث اإلشعاعيا: أوال

 21 :لتلوث الناجم عن عوادم السياراتا: ثانيا

 21 :التلوث الناجم عن المصانع : ثالثا

 22 :لتلوث الناجم عن الطائراتا: رابعا

 31 :التلوث الضوضائي مفهوم جديد لتلوث الهواء: خامسا

 30 :آثار التلوث الهوائي: الفرع الثالث

 32 :آثار تلوث الهواء على صحة اإلنسان: أوال

 31 :آثار تلوث الهواء على الكائنات الحية: ثانيا

 31 :آثار تلوث الهواء على النهج العمراني والسياحة: ثالثا

 31 :آثار تلوث الهواء على الطقس :رابعا

 31 :باس الحراريتبروز ظاهرة االح -أ

 32 :مفهوم ظاهرة االحتباس الحراري -0

 11 :تحول االحتباس الحراري إلى محط اهتمام سياسي -2

 11 :آثار االحتباس الحراري-3

 10 :األمطار الحمضية -ب
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 13 :ثقب طبقة األوزون نتيجة للتلوث الكيميائي -خامسا

 11 :اآلليات غير الجزائية لمواجهة تلوث الهواء:الفصل الثاني

 14 :اآلليات العلمية لحماية الهواء من التلوث: المبحث األول

 14 :استحداث شبكات رصد واإلنذار في حالة تلوث الهواء: المطلب األول

 11 :ر برنامج األمم المتحدة للبيئةانتشار شبكات الرصد في إطا: الفرع األول

 11 :أنواع محطات رصد التلوث الهوائي دوليا: الفرع الثاني

 11 :محطات الخط القاعدي للتلوث الهوائي:أوال

 11 :محطات إقليمية لمراقبة التلوث الهوائي:ثانيا

 11 :المحطات الفرعية لرصد التلوث الهوائي:ثالثا

 11 :هوائي بالجزائرضبط القيم القصوى لإلنذار في حالة التلوث ال: الفرع الثالث

 12 :البدائل العلمية للحد أو التقليل من التلوث الهوائي:المطلب الثاني

 43 :استحداث هيآت ومراكز للبحث ألجل مواجهة تلوث الهواء:المبحث الثاني

 43 :مركز البحث في مجال الوقاية من التلوث واستخدام الطاقة المتجددة: المطلب األول

 41 :الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية:المطلب الثاني

 41 :استحداث المجلس األعلى للبيئة والتنمية المستديمة :المطلب الثالث

 41 :استحداث محافظة الطاقة الذرية ومراكز للبحث النووي:المطلب الرابع
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 41 :الضبط اإلداري والرسوم اإليكولوجية أداتين للمساهمة في حماية الهواء :المبحث الثالث

 41 :الضبط اإلداري لحماية الهواء من التلوث: المطلب األول

 11 :حماية الهواء من التلوث عن طريق الرسوم اإليكولوجية: المطلب الثاني

 13 األحكام الموضوعية لحماية الهواء جزائيا من التلوث:الباب األول

 14 :تـجريم تلويـث الهواء:الفصل األول

 11 :تجريم تلويث الهواء في القانون الداخلي:المبحث األول

 11 :الحماية الجزائية للهواء من التلوث في الدستور:المطلب األول

 11 :االهتمام البيئي في دساتير الدول اهتمام بحماية الهواء:الفرع األول

 11 :البعد البيئي في الدستور الجزائري:الفرع الثاني

 10 :الحماية الدستورية الجنائية للحق في البيئة وهواء نقي: الفرع الثالث

 13 :تجريم تلويث الهواء في النصوص القانونية وعالقته بعلم اإلجرام :المطلب الثاني

 11 :تعريف جريمة تلويث الهواء وأهمية هذا التجريم: الفرع األول

 11 :تعريف جريمة تلويث الهواء: أوال

 14 :أهمية تجريم تلويث الهواء: ثانيا

 11 :تجريم تلويث الهواء تكريس لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: أ

 11 :ضرورة تدخل القانون الجزائي لمواجهة جنوح تلويث الهواء: ب
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 11 :عالقة تجريم تلويث الهواء بعلم اإلجرام: الفرع الثاني

 10 :تعدد النصوص القانونية المجرمة لتلويث الهواء: الفرع الثالث

 10 :تجريم تلويث الهواء في قانون حماية البيئة الجزائري: أوال

 12 :حماية متنوعة للهواء من جميع أشكال التلوث : أ

 11 :تجريم التلوث الكيميائي حماية للهواء: ب

 14 :منع التلوث الضوضائي في قانون حماية البيئة : ج

 11 :تجريم مخالفة تنظيم المنشآت المصنفة حماية فعالة من تلوث الهواء: د

 21 :تعدد تجريم تلويث الهواء في التشريع الجزائري :ثانيا

نتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية: أ  21 :قمع جرائم حظر استحداث وا 

 22 :المواد المستنفذة لطبقة األوزونتجريم مخالفة تنظيم استعمال : ب

 21 :منع تجاوز عتبة إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو: ج

 21 :منع إثارة الضجيج: د

 21 :منع مخالفة تنظيم تسيير إزالة النفايات ومراقبتها: هـ

 22 :منع تجاوز المستويات القصوى النبعاث األدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات: و

 011 :منع استعمال مادة األميانت: ز

 012 :تجريم مخالفة األحكام المتعلقة بالوقاية من مخاطر التلوث اإلشعاعي: ح
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 013 :تجريم االعتداء على الغطاء الغابي والنباتي حماية للهواء من التلوث : ط

 014 :تجريم تلويث الهواء في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية:المبحث الثاني

 011 :االتفاقيات الدولية أداة لتفعيل الحماية الجزائية للهواء: المطلب األول

 011 :أهمية االتفاقيات الدولية في تفعيل حماية الهواء: الفرع األول

 011 :اهتمام دولي متزايد بمكافحة التلوث الهوائي: أوال

 011 :الهواء إرث إنساني مشترك أم اهتمام مشترك لإلنسانية: ثانيا

 001 :اإلنسان حماية الهواء من التلوث حق من حقوق :ثالثا

 001 :تبلور الحق في البيئة كحق من حقوق اإلنسان: أ

 000 :تجسيد الحق في البيئة في االتفاقيات والمواثيق الدولية: ب

 001 :تفاقيات الدوليةحماية الهواء من التلوث في اال: الفرع الثاني

 001 :حماية الهواء من التلوث عابر الحدود:أوال

 001 :اتفاقية جنيف للتلوث الهوائي عابر الحدود خطوة لمواجهة التلوث: أ

 001 :اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود: ب

 001 :االتفاقيات المتعلقة بحماية طبقة األوزون والتغيرات المناخية:ثانيا

 001 :اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون: أ

 002 :بروتوكول مونتلاير ومستقبل طبقة األوزون: ب
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 020 :مام جاد بتلوث الهواءاتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية بداية اهت: ج

 023 :بروتوكول كيوتو بداية العمل لمواجهة التغيرات المناخية: د

 021 :هواء في مجال بيئة العملالاتفاقيات حماية : ثالثا

 021 :اتفاقية جنيف لحماية العمال من اإلشعاعات المؤينة: أ

 021 :اتفاقية جنيف للحماية من تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات: ب

 021 :اتفاقية جنيف بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل: ج

 021 :اتفاقية حماية الفضاء الخارجي حماية غير مباشرة للهواء: رابعا

 021 :أثر االتفاقيات الدولية على تجريم االعتداء على الهواء: الفرع الثالث

 022 :ط لسموها على القانون الجزائيالتصديق على االتفاقية شر : أوال

 031 :سن جزاءات جنائية داخلية لتجريم مخالفة أحكام اتفاقيات دولية: ثانيا

 030 :إقرار نظام المسؤولية الجنائية كآلية لتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان: ثالثا

 030 :عالمية القانون الجزائي لمواجهة جرائم تلويث الهواء: الفرع الرابع

 032 :القانون الجنائي الدولي للبيئة لمواجهة جنوح التلوث الهوائي:المطلب الثاني

 031 :مواجهة جنوح التلوث الهوائي على الصعيد األوربي: الفرع األول

 031 :االتفاقية األوروبية لحماية البيئة عن طريق قانون العقوبات: أوال

 031 :تعليمة البرلمان األوربي المتعلقة بحماية البيئة عن طريق قانون العقوبات:ثانيا
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 031 :الحماية الجزائية للهواء في القانون الدولي اإلنساني: الفرع الثاني

 031 :اهتمام القانون الدولي اإلنساني بمنع االعتداء على الهواء:أوال

 032 :اتفاقيات حماية الهواء أثناء النزاعات المسلحة والحروب:ثانيا

 011 :األول اإلضافي التفاقيات جنيف لجرائم الحرب على حماية البيئة تأكيد البروتوكول: أ

 010 :اتفاقية منع استعمال تقنيات تغيير البيئة ألهداف عسكرية: ب

 012 :مقارنة كل من البروتوكول اإلضافي واتفاقية منع تغيير البيئة ألغراض عسكرية: ج

 013 :توجيهات منظمة الصليب األحمر حول حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة: د

 011 :بروتوكول منع استعمال الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية: هـ

 011 :اتفاقية موسكو لحظر إجراء تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء: و

 014 :معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية: ز

 011 :المحكمة الجزائية الدولية أداة ردع لجريمة تلويث الهواء الدولية: الفرع الثالث

 011 :بين االختصاص القضائي الدولي والداخلي لقمع جريمة تلويث الهواءامتداد : الفرع الرابع

 012 :حماية الهواء من التلوث في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثالث

 012 :أهمية الهواء وعناصر البيئة في الشريعة اإلسالمية:الفرع األول

 042 :الهواء ملك هلل استخلف فيه اإلنسان: الفرع الثاني

 043 :إقرار مسؤولية جزائية لالعتداء على البيئة في اإلسالم: الفرع الثالث
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 041 :العالقة بين القانون الجزائي وحماية الهواء في الشريعة اإلسالمية: الفرع الرابع

 041 :الجانحــون المسؤولون جزائيا عن تلويث الهواء:الفصل الثاني

 041 :ركنا جريمة تلويث الهواء المسؤول عنها جزائيا:المبحث األول

 041 :الركن المادي لجريمة تلويث الهواء:المطلب األول

 042 :فعل تلويث الهواء:الفرع األول

 011 :صور فعل تلويث الهواء: الفرع الثاني

 011 :جريمتي تلويث الهواء باالمتناع وبالنتيجة: أوال

 012 :جريمة تلويث الهواء باالمتناع الشكلية: أ

 012 :جريمة تلويث الهواء اإليجابية باالمتناع:ب

 013 :جريمة تلويث الهواء بالنتيجة: ج

 013 :أهمية التمييز بين جريمتي تلويث الهواء اإليجابية وباالمتناع: ثانيا

 011 :حدوث تلوث هوائي أو إمكانية حدوثه:الفرع الثالث

 014 :حدوث تلوث هوائي: أوال

 011 :تعريض الغير للخطر أو إمكانية حدوث تلوث هوائي: ثانيا

 011 :توافر عالقة سببية بين فعل التلويث والنتيجة اإلجرامية: الفرع الرابع

 012 :الركن المعنوي لجريمة تلويث الهواء: المطلب الثاني
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 012 :خصوصية الركن المعنوي لجريمة تلويث الهواء.الفرع األول

 011 :جريمة تلويث الهواء غير العمدية: الفرع الثاني

 014 :جريمة تلويث الهواء العمدية: الفرع الثالث

 014 :علم جانح تلويث الهواء بنشاطه غير المشروع الضار بالهواء:أوال

 011 :علم جانح تلويث الهواء بنشاطه الضار بالهواء: أ

 011 :علم جانح تلويث الهواء بأن نشاطه غير مشروع:ب

 011 :اتجاه إرادة الجانح لتلويث الهواء: ثانيا

 011 :جانـحوا تلـــويث الـهـواء:المبحث الثاني 

 012 :الشخص المعنوي المسؤول عن جنوح تلويث الهواء:المطلب األول

 011 :إقرار أم رفض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا: الفرع األول

 010 :موقف الفقه من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا: أوال

 013 :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع المقارن: أ

 014 :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري: ب

 014 :ألفين وأربعةموقف المشرع الجزائري قبل تعديل سنة  -0

 011 :قبول المشرع الجزائري لمساءلة األشخاص المعنوية جزائيا بعد تعديل سنة ألفين وأربعة -2

 011 :شروط ومجال مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن جرائم تلويث الهواء: الفرع الثاني
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 011 :شروط مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن تلويث الهواء: أوال

 011 :ارتكاب جريمة تلويث الهواء من قبل الشخص المعنوي:أ

 012 :استفادة الشخص المعنوي من ارتكاب جريمة تلويث الهواء: ب

 021 :عن جرائم تلويث الهواء مجال المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: ثانيا

 020 :األشخاص المعنوية الممكن مساءلتها جزائيا عن جريمة تلويث الهواء: الفرع الثالث

 022 :مساءلة األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص جزائيا عن تلويث الهواء: أوال

مساءلة األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من المتابعة الجزائية وموقف المشرع الجزائري : ثانيا
 023 :منها

 023 :جواز مساءلة بعض األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام في فرنسا: أ

 024 :موقف المشرع الجزائري من المساءلة الجزائية لألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام: ب

 024 :جواز الجمع بين مسؤوليتي الشخصين المعنوي والطبيعي جزائيا : الفرع الرابع

 021 :الجانح الطبيعي المسؤول عن جريمة تلويث الهواء: المطلب الثاني 

 021 :مسؤولية األفراد الجزائية عن تلويث الهواء:الفرع األول

 021 :المحلي الجزائية عن جريمة تلويث الهواءمسؤولية مسير الشخص المعنوي والمنتخب : أوال

 021 :مسؤولية مسيري األشخاص المعنوية عن جنوح تلويث الهواء: أ

 022 :أ همية مساءلة المسير جزائيا عن نشاط تابعيه  -0

 211 :أساس المساءلة الجزائية للمسير عن نشاط تابعيه -2
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 210 :شروط مساءلة المسير جزائيا عن نشاط تابعيه -3

 213 :انتقال المسؤولية الجزائية للمفوض عن جرائم تلويث الهواء: ب

 211 :أساس قبول تفويض صالحيات المسير -0

 211 :الشروط الالزمة لقبول تفويض المسير لصالحياته -2

 211 :مسؤولية المنتخب المحلي عن جرائم تلويث الهواء: ثانيا

 211 :مهام المنتخب المحلي في مجال حماية الهواء والبيئة: أ

 212 :اإلقرار بمساءلة المنتخب المحلي جزائيا لتفعيل حماية الهواء: ب

 202 :أساس مسؤولية المنتخب المحلي الجزائية عن جريمة تلويث الهواء: ج

 203 :المحليتفويض الصالحيات من المنتخب : د

 201 :التمييز بين مسؤوليتي المنتخب المحلي والمسير الجزائيتين: هـ

 204 :إرهابي جريمة تلويث الهواء:الفرع الثاني

 204 :اإلرهاب بتلويث الهواء جناية عالمية ضد اإلنسانية: أوال

 201 :مفهوم جناية اإلرهاب بتلويث الهواء: ثانيا

 201 :مفهوم جناية اإلرهاب: أ

 201 :مفهوم جناية اإلرهاب بتلويث الهواء: ب

 202 :إدراج الفعل اإلرهابي في التشريع الجنائي الجزائري: ج
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 220 :مصادقة الجزائر على اتفاقيات مكافحة اإلرهاب لتفعيل الحماية من مخاطره: د

 222 :اإلرهاب بتلويث الهواء العناصر المكونة لجريمة: هـ

 223 :اعتداء خطير على الهواء -0

 224 :قصد اإلرهابي تلويث الهواء -2

 224 :سبل دفع المسؤولية الجزائية في جرائم تلويث الهواء: المطلب الثالث

 221 :الوسائل العامة لدفع المسؤولية الجزائية: الفرع األول

 221 :الحاالت األخرى المعفية من المسؤولية الجزائية عن تلويث الهواء:الفرع الثاني

 221 :معفي في جريمة تلويث الهواءحالة الضرورة كعذر : أوال

 221 :الغلط والجهل لدفع مسؤولية جانح تلويث الهواء: ثانيا

 221 :الغلط في وقائع جريمة تلويث الهواء :أ

 222 :الغلط في جريمة تلويث الهواء العمدية-0

 222 :الغلط في جرائم تلويث الهواء غير العمدية -2

 231 :الغلط في النصوص المنظمة لحماية الهواء من التلوث -ب

 230 :العقوباتالغلط في نص مجرم لتلويث الهواء في قانون  - 0

 230 :الغلط في نص جنائي تنظيمي مجرم لتلويث الهواء  -2

 233 :الموافقة اإلدارية على ممارسة النشاط الملوث للهواء لدفع المسؤولية الجزائية:الفرع الثالث
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 233 :شروط األخذ بالموافقة اإلدارية لإلعفاء من المسؤولية الجزائية: أوال

 233 :موافقة صادرة من اإلدارة مرجعها نص قانوني: أ

 231 :ممارسة النشاط الملوث في ظل احترام النصوص المنظمة له: ب

 231 :بالموافقة اإلدارية المسبقةاإلعفاء من المسؤولية نتيجة األخذ :ثانيا

 231 :القواعد اإلجرائية الجزائية لحماية الهواء من التلوث :الباب الثاني

 231 :معاينة جنوح تلويث الهواء:الفصل األول

 231 :اإلدارات والضبط القضائي المكلفين بمهام مواجهة ومعاينة جنوح تلويث الهواء:المبحث األول

 232 :تعدد اإلدارات المكلفة بحماية الهواء من التلوث: المطلب األول

 211 :مديريات البيئة لمواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع األول

 210 :األشخاص المؤهلون بمديرية البيئة لمعاينة جنوح تلويث الهواء: أوال

 212 :مهام مفتشي البيئة في مواجهة جنوح التلويث: ثانيا

 211 :إدارات مختلفة مكلفة بمواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

 211 :شرطة المناجم لمواجهة جنوح تلويث الهواء: أوال

 214 :مساهمة محافظة الغابات في الحماية من التلوث الهوائي: ثانيا

 211 :الهواء من التلوث مصالح رقابة مختلفة تساهم في حماية: ثالثا

 212 :تدخل الضبط القضائي لمواجهة جنوح تلويث الهواء:المطلب الثاني
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 240 :ضابط الشرطة القضائية ومهامه في مجال مواجهة تلوث الهواء: الفرع األول

 240 :مهام رئيس البلدية في مجال مواجهة جرائم تلويث الهواء: أوال

 242 :الضباط وذوو الرتب في الدرك الوطني: ثانيا

 242 :محافظوا الشرطة وضباطها:ثالثا

 242 :الضباط وضباط الصف التابعين لألمن العسكري: رابعا

 243 :دور أعوان الشرطة القضائية في مواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

 241 :معوقات نشاط معايني جنوح تلويث الهواء:المبحث الثاني

 244 :المعوقات الشخصية لمعاينة جنوح تلويث الهواء: المطلب األول

 244 :صعوبة اإللمام بالنصوص القانونية لألعوان المتخصصين: الفرع األول

 241 :نقص المعرفة العلمية ألسالك الشرطة القضائية: الفرع الثاني

 241 :معايني جنوح تلويث الهواء المعوقات الموضوعية لنشاط:المطلب الثاني

 241 :تغليب المصالح االقتصادية على مصلحة حماية الهواء: الفرع األول

 241 :الملوث الدافع مبدأ ضد أو مع مصلحة حماية الهواء من التلوث: أوال

 242 :عدم تبني سياسة صادقة في إطار التنمية المستدامة: ثانيا

 210 :اعتمادات مادية ضئيلة ال تتناسب وحجم حماية الهواء جزائيا: الفرع الثاني

 212 :تردد في المصادقة على اتفاقيات حماية البيئة: الفرع الثالث
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 213 :ضعف مساهمة اإلعالم في تحريك المتابعة الجزائية للهواء من التلوث:الفرع الرابع

 214 :غياب مساهمة حقيقية للجمهور في المتابعة الجزائية لجنوح تلويث الهواء: الفرع الخامس

 211 :ضعف التعاون الدولي في مجال مواجهة جريمة تلويث الهواء: الفرع السادس

 211 :المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء:الفصل الثاني

 212 :مباشرة الدعوى العمومية عن جرائم تلويث الهواء: المبحث األول

 211 :النيابة العامة عنصر هام في مواجهة جنوح تلويث الهواء: المطلب األول

 210 :مهام عامة للنيابة لحماية الهواء من التلوث :الفرع األول

 212 :تفعيل دور النيابة العامة في مجال مواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

 211 :جمعيات حماية البيئة لمواجهة جرائم تلويث الهواء:المطلب الثاني

 211 :القواعد العامة التي تحكم جمعيات حماية البيئة: الفرع األول

 211 :النشاط القضائي لجمعيات حماية البيئة في المجال الجزائي: الفرع الثاني

 211 :تحريك الدعوى العمومية عن جريمة تلوث الهواءحق األفراد في : المطلب الثالث

 210 :تصدي القاضي الجزائي لجريمة تلويث الهواء: المطلب الرابع

 210 :في جريمة تلويث الهواء االستعانة بالخبرة القضائية: الفرع األول

 212 :مساهمة المحاضر الرسمية في إثبات جريمة تلويث الهواء: الفرع الثاني

 212 :االعتراف بارتكاب تلويث الهواء: الفرع الثالث
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 213 :اشتراط تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائي: الفرع الرابع

 213 :سقوط الحق في المتابعة الجزائية لجانح تلويث الهواء: المطلب الخامس

 213 :الهواءتقادم جريمة تلويث : الفرع األول

 211 :وفاة جانح تلويث الهواء: الفرع الثاني

 211 :العفو الشامل: الفرع الثالث

 214 :مفهوم العفو الشامل:أوال

 214 :المصالحة الوطنية تطبيق للعفو الشامل في الجزائر:ثانيا

 211 :صدور حكم قضائي سابق ضد جانح تلويث الهواء: الفرع الرابع

 211 :بغرامة المصالحةانقضاء الدعوى العمومية : الفرع الخامس

 212 :الصعوبات التي تعترض المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء: المبحث الثاني

 212 :الصعوبات الشخصية التي تعترض المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء: المطلب األول

 212 :تعقد مفاهيم حماية الهواء : الفرع األول

 221 :مفاهيم تقنية صعبة الفهم على رجال القضاء: أوال

 220 :إشكالية صعوبة تعامل القاضي الجزائي مع كثرة النصوص المجرمة لالعتداء على الهواء: ثانيا

 222 :لرجال القضاء تدريس القوانين البيئيةغياب : ثالثا

 224 :إباحة أم إبقاء لتجريم جنوح تلويث الهواء التقني: رابعا
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 221 :غياب مفهوم تخصيص قضاة حسب نوع الجرائم المرتكبة: الفرع الثاني

 221 :مجال تأسسها أمام القضاء الجزائي ضعف نشاط جمعيات حماية البيئة في: الفرع الثالث

 222 :الصعوبات الموضوعية التي تواجه المتابعة القضائية لجانح تلويث الهواء: المطلب الثاني

 222 :صعوبة تحديد جريمة تلويث الهواء المتابع عنها جزائيا: الفرع األول

 311 :إشكالية االختصاص المكاني لجريمة تلويث الهواء: الفرع الثاني

 310 :تعدد مصادر نص تجريم تلويث الهواء: الفرع الثالث

 312 :انعدام أقسام جزائية متخصصة: المطلب الثالث

 313 :في اإلعالمضعف المتابعات الجزائية انعكاس لتغيب الحق : المطلب الرابع

 311 :العقوبات والتدابير الجزائية للحد من جرائم تلويث الهواء: المبحث الثالث

 314 :تنوع العقوبات والتدابير االحترازية في مواجهة جنوح تلويث الهواء: المطلب األول

 314 :الجزاءات والتدابير الجنائية لألشخاص الطبيعيين للحد من جنوح تلويث الهواء: الفرع األول

 311 :العقوبات األصلية المطبقة على جريمة تلويث الهواء: أوال

 311 :العقوبات األصلية المطبقة على جناية تلويث الهواء -أ

 311 :إلغائهاعقوبة اإلعدام وتوجه عملي للجزائر نحو  -0

 311 :لردع جاني تلويث الهواء عقوبة السجن  -2

 312 :استحداث عقوبة الغرامة في الجنايات -3
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 301 :العقوبات األصلية المطبقة على جنحة تلويث الهواء -ب

 301 :عقوبة الحبس المطبقة على جنحة تلويث الهواء -0

 302 :الغرامة كجزاء على جنحة تلويث الهواء -2

 301 :العقوبات األصلية المطبقة على مخالفة تلويث الهواء -ج

 301 :العقوبات التكميلية المطبقة على جريمة تلويث الهواء: ثانيا

 304 :عقوبة الحجر القانوني  على الجاني-أ

 304 :عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ومزاولة بعض المهن واألنشطة -ب

 304 :عقوبة تحديد اإلقامة -ج

 301 :عقوبة المنع من اإلقامة -د

 301 :مصادرة أموال المجرم واألدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة -هـ 

 301 :عقوبة اإلقصاء من الصفقات و إصدار شيكات أو بطاقات دفع -و

 301 :عقوبة سحب جواز السفر أو رخصة السياقة أو تعليقها أو إلغائها -ز 

 301 :عقوبة نشر حكم اإلدانة -ح 

 301 :استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام: ثالثا

 320 :تدابير األمن لمواجهة تلويث الهواء: رابعا

 320 :تدبير مصادرة األشياء الخطيرة والمضرة –أ 
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 322 :تدبير وضع المجرم في مصحة أو مؤسسة استشفائية -ب 

 322 :الجزاءات الجنائية لألشخاص المعنوية لمواجهة جنوح تلويث الهواء: الفرع الثاني

 322 :المطبقة على األشخاص المعنويةعقوبة الغرامة : أوال

 323 :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي الجانح: ثانيا

 321 :عقوبة حل أو إعدام الشخص المعنوي -أ

 321 :عقوبة غلق المؤسسة المخالفة -ب

 321 :عقوبة إعادة األماكن إلى الحالة التي كانت عليها قبل التلوث: الفرع الثالث

 324 :استحداث عقوبة الغرامة التهديدية في جرائم تلويث الهواء: الفرع الرابع

 321 :انقضاء أو اإلعفاء من العقوبة وتدابير األمن أو تخفيضها:المطلب الثاني

 321 :تفعيل العقوبات والتدابير األمنية لمواجهة جرائم تلويث الهواء: المطلب الثالث

 330 :بدائل المتابعة الجزائية أو تدابير المنحى الثالث: المطلب الرابع

 333 :التنمية المستدامة الخيار األمثل لمواجهة جرائم تلويث الهواء: المطلب الخامس

 331 :الدعوى المدنية الناجمة عن جريمة تلويث الهواء:المبحث الرابع

 331 :المدنية التبعية في المتابعة الجزائية لجانح تلويث الهواء تحديد الدعوى: المطلب األول

 331 :حق االختيار بين الطريق المدني أو الجزائي لطلب التعويض :المطلب الثاني

 331 :المدنية التبعية شروط قبول الدعوى:المطلب الثالث
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 331 :نشوء الضرر بفعل إجرامي يتمثل في تلويث الهواء: الفرع األول

 331 :حدوث ضرر لألشخاص أو الممتلكات أو للبيئة: الفرع الثاني

 332 :قيام رابطة سببية بين جريمة التلويث والضرر الناشئ: الفرع الثالث

 311 :تواجد ضحية للتلوث الهوائي: الفرع الرابع

 311 :إجراءات تحريك الدعوى المدنية التبعية عن جرائم تلويث الهواء:المطلب الرابع

 310 :نتائج قبول الدعوى المدنية التبعية: المطلب الخامس

 313 :خاتـمة

 311 :المـالحـق

 312 :تعليمة البرلمان األوربي المتعلقة بحماية البيئة عن طريق قانون العقوبات :المـلحـق األول

نتاج وتخزين واستعمال األسلحة  :المـلحـق الثاني قانون قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وا 
 341 .الكيميائية وتدمير تلك األسلحة

المرسوم المنظم إلفراز الغاز والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذا  :المـلحـق الثالث
 342 .الشروط التي تتم فيها مراقبتها

 312 :قائمة المراجع

 311 :الفهـرس
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 :الكلمات الرئيسية

 -الجرائم البيئية -الجانح البيئي-المتابعة الجزائية-القانون الجزائي -التلوث -البيئة-الهواء - 

 

االنشغاالت اليت أصبحت تطرح بشكل بارز يف جمال محاية اهلواء جزائيا من التلوث تتماشى مع التحرك العاملي يف إن 
من أخطار على احلياة، إىل جانب هذا فإن االهتمام بتدخل  هكارتفاع درجة حرارة األرض وما يصحبهذا اجملال والظواهر اجلديدة  

تدخال سواء كان على مستوى النصوص القانونية ما يتطلب القانون اجلزائي يؤكد اخلطورة اليت أصبحت تتواجد فيها البيئة اهلوائية، 
 .هذا اجملال والعمل على ختطي الصعوبات اليت تعرتض هذه احلماية واملتابعات اجلزائية أومن خالل تفعيل دور الدول يف

 

Mots clés : 

 -Air - environnement - pollution - droit pénal - poursuite judiciaire - délinquant écologique - crimes 

écologiques- 

  

Les préoccupations soulevées de façon significative pour une protection pénale de l'air contre la 

pollution suivent le mouvement mondial dans ce domaine et, les nouveaux phénomènes qui l’accompagnent tels 

que l’augmentation de la température de la terre et, leurs conséquences fatale sur la vie. En plus de cela l’intérêt 

de l’intervention du droit pénal confirme la dégradation de l’environnement aérien, ce qui nécessite une 

intervention, que ce soit au niveau des textes et les poursuites judiciaires pénales ou à travers l'activation du rôle 

des États dans ce domaine et de travailler pour surmonter les difficultés de cette protection.         

 

Keywords: 

 -Air - Environment - pollution - Criminal Law - Judicial Pursuit - offender ecological – environmental 

crimes- 

 

The concerns that are raised significantly in the criminal protection against air pollution following the 

global trend in this area and the accompanying new phenomena such as increasing the temperature of the earth, 

and their consequences fatal to life. The interest of the intervention of criminal law confirms the deterioration of 

the air environment, which requires an intervention, either in the texts and criminal prosecutions or through the 

activation of the role of States in this area and work to overcome the difficulties of this protection. 

 
 

 

 


