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 : مقدمة
 تعد قوانين حماية البيئة من القـوانين الوضـعية
 الوليدة، نظراً إلى أن مشكالت تعدي اإلنـسان علـى
 البيئة والوسط الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنـات

 قد تفاقمت وازدادت، ونتيجة الكتشاف الـنفط ، الحية
 ذلـك ال في النصف الثاني من القرن العشرين، وما ت

 لمي وصناعي وتقني، برزت إلى الوجـود من تقدم ع
 ، ة ــ أخطار بيئية نتجت عن تعامل اإلنسان مع البيئ

 مثلت في تلوث الهواء والمياه والتربة وغيرها مـن ت
 األمر الذي أثـار اهتمـام المجتمـع ، عناصر البيئة

 ومناداته بضرورة التدخل لحماية البيئة مـن ، الدولي
 هتمـام فـي قـوانين وقد تجسد هذا اال . خطر التلوث

 تعالج مـشكالت تلـوث المختلفة، صدرت في الدول
 . البيئة

 دم ــ بسبب التق ، ازداد تفاقم الملوثات على البيئة

 في مكافحة جرائم التلوث البيئي للتشريعات العربية الجزائية دراسة مقارنة

 علي عدنان الفيل

 ، العراق عام، كلية الحقوق، جامعة الموصل مدرس القانون الجنائي المساعد، فرع القانون ال

 الملخص

 لقد ازداد تفاقم الملوثات البشرية على بيئتنا الطبيعية الجميلة، بسبب التقدم الصناعي وغيره من األسباب األخرى التي أسهمت في تغير قيمة البيئة؛ فبعد أن
 ميلة، أصبحت مصدراً لألوبئة واألمراض؛ بسبب الفساد الذي طرأ على عناصر البيئة الطبيعية كانت مصدراً للراحة واالستجمام واالستمتاع بمواردها الطبيعية الج

 إلى إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكافحـة - إدراكاً منها لهذه المخاطر – وقد عمدت كل دولة في نطاق سيادتها اإلقليمية . ماء، وهواء، وتربة : من
 ت بجزاءات جنائية تجبر الناس على احترامها، حيث تضمنت التشريعات البيئية جزاءات جنائية، تمثّلت في عقوبات توقع علـى مع تدعيم هذه التشريعا ، التلوث

 دة الحالة إلى ما مرتكبي الجرائم البيئية؛ فالغاية من العقوبة الجنائية البيئية هي تحقيق الردع العام والخاص، متمثالً بردع المخالف، وإزالة آثار المخالفة البيئية، وإعا
 . كانت عليه قبل وقوع الجريمة البيئية

 تناولنا في المبحث األول العقوبات األصلية، متمثلة بالعقوبات الماسة بالنفس، والعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات : تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث
 وفي المبحث الثالث تناولنا أسباب تشديد العقوبة . تمثلة في المصادرة، ونشر الحكم، وغلق المنشأة وفي المبحث الثاني تعرضنا إلى العقوبات التكميلية م . المالية

 . ونوع الجريمة البيئية المرتكبة ، المتمثلة في العود الجنائي، وعدم االمتثال واإلذعان لقرارات المحاكم
 . . التوفيق - عز وجل - نسأل اهللا و التوصيات، وختاماً توصلنا إلى جملة من النتائج و

 . 2009 / 10 / 19 : ، تاريخ قبول البحث 2009 / 1 / 29 : تاريخ استالم البحث
. جزاءات جنائية، تلوث بيئي، جرائم بيئية، عقوبات : الكلمات المفتاحية
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 التي كانت سـبباً المختلفة اإلجرام الصناعي و صور
 كانـت مـصدراً إنهـا في تغير قيمة البيئة من حيث
 مـصدر لألوبئـة إلى ، للراحة واالستمتاع بمواردها

 بسبب الفساد الذي طرأ على عناصـرها ، مراض واأل
 قد عمدت و . وغذاء ، وتربة ، وهواء ، ماء : الطبيعية من

 هذه ل إدراكا منها - ا اإلقليمية ه كل دولة في نطاق سيادت
 وقـوانين لحمايـة إصدار تـشريعات إلى - المخاطر

 مع تدعيم هـذه التـشريعات ، ومكافحة التلوث ، البيئة
 وقـد . لى احترامهـا بجزاءات جنائية تجبر الناس ع

 تضمنت معظم التشريعات البيئية جـزاءات جنائيـة،
 هـذه حكـام أ من ينتهك على تمثلت في عقوبات توقع

 ألنه ال فائدة من صدور تـشريع يقـصد ؛ التشريعات
 وتعيد ، يتضمن عقوبة تردع المخالف ال حماية البيئة،

 فالغرض من العقوبـة هـو . ما كانت عليه إلى الحالة
 ي توفير الظروف عاماً أو خاصاً، وبالتال تحقيق الردع

 المالئمة لتحقيق القاعدة التشريعية للغايـة المرجـوة
 . ) 15 ( منها

ى إيـالم ، والعقوبة جزاء تقويمي  ينطـوي عـل
 تنزل بمرتكب الجريمة طالمـا كـان أهـالً ، مقصود

 ويتحقق اإليالم عـن طريـق . ) 9 ( للمسؤولية الجنائية
 يه، وتحدد جسامة المساس بحق من حقوق المحكوم عل

 عليه ودرجة ، العقوبة بمقدار أهمية الحق المعتدى
 ، المساس به، فقد تمس العقوبة حياة المحكـوم عليـه

 فتتخذ صورة ، فتتخذ صورة اإلعدام، وقد تمس حريته
 فتتخـذ صـورة ، الحبس، وقد تمس مالـه أو السجن
 المـصادرة، وقـد تمـس مـصلحة مـن أو الغرامة

 متجـره، وقـد تمـس و أ مصالحه، كإغالق مصنعه
ة ، . ) 14 ( سمعته كالتشهير به  ومن حيث تطبيق العقوـب

 يضيق نطاق وسائل التفريد التـي يقررهـا القـانون
 للقاضي عند تقدير العقوبة، فاالتجاه في تقدير العقوبة

 ، أخـذ الجـاني بالـشدة إلى عن الجريمة البيئية يميل
 . العقوبة ِمن وحرمانه من وسائل التخفيف

 الجنائية التـي أوردهـا المـشرع و الجزاءات
 ، الجنائي البيئي لـردع مرتكبـي الجـرائم الجنائيـة

 وليـست جنايـة ، نه جنحة بيئيـة بأ معظمها يوصف
 أغلـب أن تستدعي تـشديد العقـاب، فمـن المؤكـد

 السلوكات واالنتهاكات الماسة بالبيئة تعكـس النظـرة
 . العادية للمشرع الجنائي البيئي تجاه المصالح البيئيـة

 عبرة في وصف الجـزاء بالـسلطة المختـصة وال
 بإصداره، فيكون الجزاء عقوبة متـى انطبـق عليـه

 ولو كانت السلطة اإلداريـة هـي ، الوصف المذكور
 . ) 16 ( المختصة بإصداره

 وهذا البحث جاء ليدلي بدلوه في مـدى فاعليـة
 فالقانون . في حماية البيئة وإسهامها الجزاءات الجنائية

 التي يلجـأ الفاعلة لوسائل المهمة و الجنائي يعد إحدى ا
 إليها المجتمع الدولي والوطني دائمـا فـي مكافحـة

 . والسيطرة عليه ، اإلضرار بالبيئة تلوثا وإفسادا
 مشكلة البحث : أوالً

 الجزاءات تعرف إن الغرض من هذا البحث هو
 على الـصعوبات و ، الجنائية المقررة على تلوث البيئة

 . ها تنفيذ كيفية و ، زاءات ترض تطبيق هذه الج التي تع
 عناصر المشكلة : ثانيا
 بيان مدى كفاية هذه الجزاءات الجنائيـة لمعالجـة . 1

 مشكالت البيئة في التشريعات الجنائية البيئية العربيـة
 . من خالل استعراضها وتحليلها

 بيان مدى فاعلية الجزاءات الجنائيـة فـي ظـل . 2
 اسبها العقوبات المقررة لألشخاص المعنوية، ومدى تن

 مع تلك العقوبات لمستوى اإلجرام البيئي المرتكـب
 . من هؤالء األشخاص

ما الجزاءات الجنائية التي أثبتت فاعليتها؟ . 3
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 أهمية البحث : اً لث ثا
 : ترجع أهمية البحث لألسباب التالية

 ، حداثة الدراسات القانونية في نطاق حماية البيئة . 1
 عد منتـصف حيث لم يبرز اهتمام العالم بها جدياً إال ب

 سِهم القرن العشرين، فجاء هذا البحث إضافة علمية تُ
سد بعـض ، في إثراء المكتبة القانونية العربيـة  وـت

 جوانب النقص في مثل هذا النـوع مـن األبحـاث
 . والدراسات

 تبدو األهمية العملية لهذه الدراسة في أنها تحاول . 2
 أنواع الجزاءات الجنائية المقررة على تلـوث تعرف

 . ة في التشريعات البيئية العربية البيئ
 معرفة مدى كفاية التشريعات الجنائيـة البيئيـة . 3

 والـضوابط التـي التزامها بالمعايير العربية ومدى
دول المختلفة، أرستها االتفاقيات الدولية  وقـوانين اـل

 صور الجريمة البيئيـة ِل والتصدي ، بشأن حماية البيئة
 بيئـي أصـبح اإلجـرام ال أن على اعتبار المختلفة،

 . إجراماً عابراً لحدود الدول ونطاقها
 أهداف البحث : رابعاً
 العقوبات المقررة على تلوث البيئة أنواع تعرف . 1

 . في التشريعات الجنائية البيئية العربية
 واستجالء أبعـاده ، عامة للموضوع صورة تقديم . 2

 في مخطط يبين أساس الجزاءات الجنائيـة ، الرئيسة
 دراسة مقارنة بين التـشريعات ب ومجالها ومضمونها،

 . الجنائية  البيئية العربية
 بيان مدى كفاية الجـزاءات الجنائيـة للجـرائم . 3

 والكـشف عـن أوجـه ، أو قصورها عنهـا البيئية
 . قصورها وكيفية معالجتها

 في ضـوء ، اقتراح الحلول المالئمة والتوصيات . 4
 ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج ، وتقديمها للجهات

 ن ـ د م ــ قة، فالقصور في هذا المجال يع ذات العال

 المعوقات األساسية لتبني سياسة بيئية متقدمـة فـي
 ستراتيجية عربية طويلة األمـد ا وبناء ، الدول العربية

 . لحماية البيئة والمحافظة عليها
 تساؤالت الدراسة : خامساً

 : يطرح هذا البحث التساؤالت التالية
 لوث البيئـة ما أنواع العقوبات المقررة على ت . 1

 . في التشريعات الجنائية البيئية العربية
 ما المعوقات التي تواجه تنفيذ الجزاءات الجنائية . 2

 في بالدنا العربية؟ وتطبيقها
 هل الجزاءات الجنائية النافذة تكفي لدرء الجرائم . 3

 البيئية؟
 هل يوجد قصور تشريعي في نطاق الجـزاءات . 4

 بية؟ الجنائية المقررة على تلوث بيئتنا العر
 ما الجزاءات الجنائية التي أخذت بها التـشريعات . 5

 المقارنة ولم تأخذ بها قوانين حماية البيئة العربية؟
 خطة البحث : سادساً

 : العقوبات األصلية : المبحث األول
 . العقوبات الماسة بالنفس : المطلب األول
 . العقوبات السالبة للحرية : المطلب الثاني
 . ات المالية العقوب : المطلب الثالث
 : العقوبات التكميلية : المبحث  الثاني
 . المصادرة : المطلب األول
 . نشر الحكم : المطلب الثاني
 . غلق المنشأة : المطلب الثالث
 : تشديد العقوبة : المبحث الثالث
 . العود الجنائي : المطلب األول
 عدم االمتثال واإلذعان لاللتزامـات : المطلب الثاني

 . القضائية
. ة المرتكبة ي نوع الجريمة البيئ : الثالث المطلب
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 مبحث األول ال
 العقوبات األصلية

 العقوبة األصلية هي الجزاء األساسي للجريمـة
 التي يقررها القانون، وتكفي بذاتها في أغلب األحوال
 لتحقيق األهداف المنشودة من العقوبـة، يحكـم بهـا

 محـدداً نوعهـا ، القاضي علـى مرتكـب الجريمـة
ه قانونـاً، ومقدارها  في نطاق ما هو منصوص علـي

 مـع عقوبـة تكميليـة عنـد أو وينطق بها وحـدها
 ، مع عقوبة تبعية تلحق بها بحكم القانون أو ، االقتضاء

 . ) 1 ( مع العقوبتين التكميلية والتبعية معاً أو
 والعقوبات األصلية متنوعة، وهي تختلف فيمـا

 ومن حيـث األحكـام التـي ، بينها من حيث الطبيعة
 خضع لها ، فثمة عقوبة تمس حـق الحيـاة وهـي ت

 وعقوبات أخرى تمس الحق ، العقوبات الماسة بالنفس
 وثمـة ، في الحرية وهي العقوبات الـسالبة للحريـة

 ) 2 ( مة المالية وهي العقوبات الماليـة عقوبات تمس الذ

) 4 ( . 
 المطلب األول

 العقوبات الماسة بالنفس
 في نفسه هي العقوبة التي توقع على اإلنسان وتصيبه

 عقوبة اإلعدام، وهي من أشد العقوبات وأقساها علـى
 اإلطالق، فهي عقوبة استئصالية مفادها إزهـاق روح

 ذ بحقـه نفَّ تُ استبعاد من إلى ؤدي ت المحكوم عليه، حيث
 من عداد أفراد المجتمع على نحو نهـائي ال رجعـة

 أن وجدنا وباستقراء التشريعات البيئية العربية . ) 14 ( فيه
 اإلعـدام ن حماية البيئة اإلماراتي قد أخذ بعقوبة قانو

 أو معنـوي يـستورد أو في حق كل شخص طبيعي
 يقوم أو ، نفايات خطرة أو نفايات نووية أو يجلب مواد

 يتخلص منها بأيـة أو ، تخزينها أو إغراقها أو بدفنها
 ال يوجد ما يمنع فـي نه أ كما . صورة في بيئة الدولة
 لمملكة العربية الـسعودية مـن النظام العام للبيئة في ا

 أن متى تبـين للجهـات المعنيـة ، األخذ بهذه العقوبة
 اإلشـعاعية، أو أو السامة أو إدخال النفايات الخطرة

 مياههـا أو أراضـي المملكـة إلـى محاولة إدخالها
 المنطقة االقتصادية الخاصة لهـا، كـان أو اإلقليمية

 ل يحمـ أو ، بغرض اإلخالل باألمن الوطني للمملكـة
 الجهـات إلـى فيحال المخـالف ؛ الصبغة اإلجرامية

 األمنية المختصة إليقاع العقوبات التي تـنص عليهـا
 الالئحة التنفيذية تنص فـي ن أ كما . األنظمة المرعية

 عدم اإلخـالل ومع " نه أ على ) 1 - 18 ( مقدمة المادة
 بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة اإلسـالمية أو

 . " ينص عليها قانون آخر
 ترتب على مخالفة النظام اإلخالل إذا نه أ والشك

ى المـوارد ، باألمن الوطني  أو ، أو ضرر دائـم عـل
 ن ذلـك يعـد إ إعاقات مستديمة، ف أو حدوث عاهات

 ضرباً من الفساد في األرض، يتطلـب إيقـاع حـد
 ن ـ زاء الذي ــ إنما ج " مصداقاً لقوله تعالى ، الحرابة

 أن ألرض فساداً يحاربون اهللا ورسوله، ويسعون في ا
 تقطع أيديهم وأرجلهم من خـالف أو يصلبوا أو يقتلوا

 .* " ينفوا من األرض أو
 وكذلك األمر في بقية قوانين حماية البيئة العربية
 التي أجمعت على إيقاع أشد العقوبـات المنـصوص

 من قانون ) 101 ( كالمادة ، عليها في قوانينها األخرى
 يخـل تطبيـق ال " بقولهـا ، حماية البيئة المـصري

 العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أيـة
 والمـادة ، " عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر

 ليس في هـذا " من قانون حماية البيئة األردني ) 18 (
 القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبـة أشـد ورد

 والمادة ، " النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول
 ال يخل تطبيق " حماية البيئة اإلماراتي من قانون ) 87 (

 العقوبات المنصوص عليها في هـذا القـانون بأيـة

) 33 سورة المائدة٬ اآلية ( *
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 وما ورد فـي ، " عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر
 من ) 42 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 32 ، 31 ( المواد

 بأيـة اإلخـالل مع عدم " قانون حماية البيئة العماني
 ) 66 ( ة والماد ، ." .. عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر

بأية اإلخالل مع عدم " القطري من قانون حماية البيئة
 عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قـانون

 .". .. آخر
 المطلب الثاني

 العقوبات السالبة للحرية
 العقوبة السالبة للحرية هي الـسجن أو الحـبس،
 حيث تعد العقوبة السالبة للحرية من أهـم العقوبـات

 ، لذلك تم الـنص ) 8 ( في حماية البيئة المجدية والمؤثرة
 . كلهـا العربية على هذه العقوبة في التشريعات البيئية

 وتتفاوت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها تبعـاً
 . لجسامة االعتداء أو الضرر المرتكـب ضـد البيئـة

 وهذا ما نصت عليه ، ويجوز الحكم بالغرامة بدالً عنها
 وهي سياسة حكيمة ، العربية معظم قوانين حماية البيئة

 وتتيح للقاضي مهمة ، نظراً ألنها تتسم بطابع االعتدال
 ) 5 ( ضوء ظروف الجريمة في اختيار العقوبة المالئمة

 من قانون حمايـة وتحـسين البيئـة ) 20 ( ، كالمادة
 يعاقب المخالف ألحكام المـادة ... " : العراقي بقولها

 ومـا ورد ". بغرامة أو من هذا القانون بالحبس ) 19 (
 من قانون حماية البيئـة ) 98 ، 91 ، 85 ( في المواد
 ، 65 ، 64 ب، / 63 ، 62 ، 60 ، 59 ( والمواد المصري

 من قـانون ) 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66
 ، 76 ، 75 ، 73 ( البيئة الفلسطيني وما ورد في المـواد

 بإحـدى أو "... من قانون حماية البيئة اإلماراتي ) 78
 . أي الحبس أو الغرامة " .. . هاتين العقوبتين
 حسب ما يحدده ، يلزم الجمع بينهما أو كما يجوز

 النظام في بعض أو النص القانوني، وقد يحدد التشريع
 أو الحاالت حداً أعلى ال تتجـاوزه عقوبـة الـسجن

 كما نصت على ذلك ، دون تحديد للحد األدنى ، الحبس
 : ولهـا الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة السعودي بق

 هذا النظام بمدة ال تزيد على حكام أ يعاقب من يخالف "
 أن أخـرى أحيانـا وعكس ذلك نجـد " سنوات خمس

 لعقوبة الـسجن أدنى المشرع الجنائي البيئي يحدد حداً
 ، 60 ( ادتين كالمـ ، الحبس دون تحديد للحد األعلى أو
 نـه فـي أكثـر أ إال ، من قانون البيئة الفلسطيني ) 61

 مشرع الجنائي البيئي يحـدد حـداً ال أن نجد الحاالت
 أو أعلى وحداً أدنى وتتراوح بينهما عقوبـة الـسجن

 كما نص على ذلك قانون حماية البيئة العماني ، الحبس
 يعاقب كل من يتسبب فـي إفـساد منـاطق صـون "

 الطبيعة، بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيـد
 الذي وقانون حماية البيئة اللبناني , " على خمس سنوات

 سـنة، إلـى عاقب المخالف بعقوبة الحبس من شهر
ذي جعـل العقوبـة  وقانون حماية البيئة القطري اـل
 تتراوح ما بين الحبس مدة ال تقل عن ثالث سـنوات
 وال تتجاوز عشر سنوات، وقـانون حمايـة البيئـة
 األردني الذي عاقب المخالف بعقوبة الحبس لمـدة ال

 خمس عشرة سنة تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على
 نفايات خطرة، أمـا إذا إدخال ارتكب جريمة إذا فيما

 ، الباخرة أو كان مرتكب الجريمة البيئية ربان السفينة
 ، مواد ملوثة في الميـاه اإلقليميـة إلقاء تم أن وحصل

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيـد علـى
 ثالث سنوات، وكانت أقل عقوبة للحبس مـن حـصة

 وإخراجها ، ة قطف المرجان واألصداف مرتكب جريم
 عندئذ يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سـتة ، من البحر

 . أشهر وال تزيد على سنة واحدة
 كل هذه التوجهات التـشريعية هـي نـوع مـن

 يمنحها المـشرع الجنـائي البيئـي ، السياسة العقابية
 لتفريد العقوبة في حـدود مـا ، للمحاكم سلطة تقديرية

تراعي مدى جسامة أن على ، قانوني يسمح به النص ال
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 . الجريمة البيئية ووضع مرتكب هذا النوع من الجرائم
 غير كافية أنها والمالحظ على العقوبة السالبة للحرية

 لتحقيق ما يرمي إليه المشرع الجنـائي البيئـي مـن
 ؛ إرساء لقواعد العدالة وتحقيق الردع العام والخـاص

 ن الجريمـة البيئيـة فالعدالة تتأذى من عدم التناسب بي
 جسامة األضرار أن إذ ، المرتكبة والعقوبة المفروضة

 المادية والمعنوية الناجمة عن الجرائم البيئيـة التـي
ة الحـبس  يعاقب عليها المشرع الجنائي البيئي بعقوـب

 الذنب في هذا أو اإلثم قدر - في أكثر األحيان - تفوق
 . النوع من الجرائم

 تناسب قد أصبح سمة ن مبدأ ال إ وكما هو معلوم ف
 من سمات السياسة الجنائية السليمة، إذ كلما تناسـبت
 ، العقوبة السالبة للحرية مع الجريمة البيئية المرتكبـة

 بما ، قناعية للقاعدة الجنائية إل كلما زاد ذلك من القيمة ا
 . يكفل تحقيقها لوظيفة الردع بنوعيه المرجـو منهـا

 واطن الصادر إعالن حقوق اإلنسان والم ه وهذا ما أكد
 في مادته الثامنة التـي أكـدت 1789 في فرنسا سنة

 تتضمن القاعدة القانونية سوى العقوبـات أالّ ضرورة
 الضرورية، بمعنى آخر على المشرع الجنائي البيئـي

 يلجأ إال للعقوبات المتناسبة وفداحة الفعـل البيئـي أال
 . ) 11 ( المرتكب

 ن بساطة عقوبـة الحـبس ال أ ما تقدم إلى أضف
 تحول دون إقدام الكثيرين على اقتراف مثل هذا النوع
 من الجرائم، األمر الذي يعني عدم تحقق الردع العـام

ة الحـبس ال ن أ وال الردع الخاص، إذ  بساطة عقوـب
 منع المحكوم عليه من أن يعود مرة ثانية الرتكـاب ت

 كما تثور مشكلة أخرى تتمثل في . جريمة بيئية مماثلة
 الحبس بحـق مرتكـب الجريمـة كيفية تطبيق عقوبة

ال تستقيم معـه البيئية إذا ما علمنا أنه شخص معنوي 
 . ) 3 ( هذه العقوبة

 ورغم المنافع المتأتية من العقوبة السالبة للحرية
 فـي تحقيـق الـردع العـام الفاعل وأثرها ، الشديدة

 المحاكم أن والخاص بحق مرتكبي الجرائم البيئية، إال
 ما ينـتج عـن مخالفـة أحكـام ال تلجأ إليها، إال عند

 التشريعات البيئية خسائر وفقدان في األنفس واألرواح
 ، ) 14 ( أو إصابات بالغة وجسيمة باألشـخاص ، البشرية

 من قـانون حمايـة ) 95 ( وهذا ما نصت عليه المادة
 يعاقب بالسجن مـدة ال تزيـد " : البيئة المصري بقولها

 على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد األفعـال
 المخالفة ألحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحـد
 األشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤهـا، وتكـون
 العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفـة إصـابة ثالثـة

 فإذا ترتب على هذا الفعل . أشخاص فأكثر بهذه العاهة
 المؤقتـة، وفاة إنسان تكون العقوبة األشغال الـشاقة

 الشاقة المؤبدة إذا ترتب على وتكون العقوبة األشغال
 ". الفعل وفاة ثالثة أشخاص فأكثر

 المطلب الثالث
 العقوبات المالية

ة هـي أبـرز  إذا كانت العقوبة الـسالبة للحرـي
 ن العقوبات المالية هـي إ العقوبات في القانون العام، ف

ه و برز العقوبات بالنسبة للجرائم البيئية ، أ  فقـد علـي
 جنائية البيئية نحو تغليـب اتجهت معظم التشريعات ال

 الجزاء المالي بخصوص جرائم تلويث البيئة، حيـث
 يترتب على إيقاعها إنقاص الذمة المالية للمحكوم عليه

 وتتمثـل العقوبـة الماليـة فـي . بها للمصلحة العامة
 . الغرامة

 فالغرامة هي مبلغ من المال يلتزم المحكوم عليه
 الحدود التـي وذلك ضمن ، الخزينة العامة إلى بدفعه

 إن األهمية التي و . ) 6 ( ) 1 ( النظام أو ينص عليها القانون
ة ـ تحتلها عقوبة الغرامة بالنسبة للحماية الجنائية للبيئ
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 في التشريعات الجنائية البيئية العربية ليـست وليـدة
 للجـرم هذه العقوبة مالءمة فراغ، بل هي ناتجة عن
 أن إذ مع الجـرم تتالءم فهي ؛ والجاني على حد سواء

 أغلب الجرائم البيئية تتصل بالمال بطريقة أو بأخرى،
 فتكـون ، إذ تحدث بمناسبة ممارسة نشاط اقتـصادي

ـ الغرامة بالنسبة لها من جنس العمـل، حيـث يج م ر 
 المحكوم عليه من الكـسب غيـر المـشروع الـذي

ة  أو ، استهدف الحصول عليه من جراء مساسه بالبيـئ
ابل للضرر الذي حـدث نزل بالمحكوم عليه غرم مق ي 

 مـع تـتالءم ن الغرامة فإ ومن جهة أخرى . ) 11 ( للبيئة
 أشـخاص إلى فالجرائم البيئية غالباً ما تسند ؛ الجاني
 فتكون عقوبـة الغرامـة مناسـبة لطبيعـة يين، معنو

 أهميـة أن كمـا . وتحديداً عنـد تـشديدها ، مرتكبيها
 جملة فوائد يمكن جنيها من الناحية إلى الغرامة ترجع

 إذ تعد هذه الغرامات بمثابة ضريبة األمن ، القتصادية ا
 وقـد . ) 7 ( البيئي الذي خرقه مرتكب الجريمـة البيئيـة

 ال أدنـى في بعض الجرائم حـدا أحياناً يحدد القانون
 أن دون ، يجوز النزول عنه عند فرض عقوبة الغرامة

 من قانون حماية ) 79 ( كالمادة ، يتقيد بتحديد حد أعلى
 يعاقب بغرامة ال " نه أ اتي التي نصت على البيئة اإلمار

 ) 49 ( تقل عن ألف درهم كل من خالف حكم المـادة
 ." من هذا القانون

 قد يحدد الـنص أخرى، وعكس ذلك في حاالت
 القانوني حداً أعلى ال تتجاوزه عقوبـة الغرامـة دون

 من قانون اسـتغالل ) 55 ( كالمادة األدنى، تحديد للحد
 لمائيـة الحيـة اإلمـاراتي وحماية وتنمية الثروات ا

 هـذا ألحكام أخرى مخالفة أية يعاقب كل من ارتكب "
 القرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامـة ال أو القانون
 يحـدد الـنص وأحيانـاً ." الف درهم آ أربعة تتجاوز

 أو القانوني مبلغاً ثابتاً للغرامة ال يجوز النزول عنـه
 لسطيني التي من قانون البيئة الف ) 61 ( تجاوزه كالمادة

 ن و يعاقب بغرامـة مقـدارها عـشر " نه أ نصت على
 ما يعادلها بالعملة المتداولـة قانونـاً أو أردنياً اً دينار

 النص القانوني المقـرر يضع في العادة نه أ ، إال ." ..
ليتيح الفرصة ألعمـال ؛ أدنى وأعلى : ين للغرامة حد 

 السلطة التقديرية للمحـاكم بمـا يـراه مناسـباً دون
 وتنص التشريعات الجنائية البيئيـة علـى . ما تجاوزه

ة أو  تطبيق الغرامة بديالً عن العقوبة الـسالبة للحرـي
 المبالغ النقدية التـي نـصت أن باإلضافة إليها، غير

 ال تتناسـب مـع ، عليها معظم التشريعات البيئية قليلة
 حجم الضرر المترتب على ارتكاب الجريمة البيئيـة،

 ئية البيئيـة العربيـة التـي مما دفع التشريعات الجنا
 تشديد عقوبة الغرامـة ومـضاعفة إلى صدرت حديثاً

 وذلك لزيادة أثرها ، خاصة في حاالت العود ، مقدارها
 وفاعليتها في ردع المخـالفين ألحكـام التـشريعات

 ، وهذا ما جاء به التعـديل األول لقـانون ) 17 ( البيئية
 حماية وتحسين البيئة العراقـي عنـدما جعـل مبلـغ

 خمسين ألف دينار وال ) 50.000 ( غرامة ال يقل عن ال
 ، مئتين وخمسين ألف دينـار ) 250.000 ( يزيد على

 عـشرة آالف ) 10.000 ( كانت ال تقل عـن أن بعد
 . مئة ألـف دينـار ) 100.000 ( دينار وال تزيد على

 وقانون حماية البيئة اللبناني الذي جعل الغرامة ال تقل
 ة ماليـين ليـرة، عن مليون ليرة وال تزيد على عشر

 خطـورة ل وإدراكاً من المشرع الجنائي البيئي اللبناني
 تلوث البيئة بالنفايات الضارة والمواد الخطرة فقد رفع

 وجعلها ال تقل عن عشرة ماليين ليرة ، مقدار الغرامة
 وإذا كانـت المخالفـة ، وال تزيد على مئة مليون ليرة

 يئيـة تتعلق بعدم التقيـد بالمواصـفات والمعـايير الب
 مثل دراسة ، الواجب مراعاتها عند تنفيذ المشروعات

 األثر البيئي عندئـٍذ ال تقـل تقويم أو ، الفحص البيئي
 خمسة عشر مليون ليرة وال تزيـد ) 15 ( الغرامة عن

وقانون حماية البيئة اإلماراتي . مليون ليرة مئتي على
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 مبلـغ عـشرة ماليـين إلى الذي جعل الغرامة تصل
 وتكون العقوبة " منه ) 73 ( المادة حيث ورد في ، درهم

 السجن المؤبد والغرامة التي ال تقـل عـن أو اإلعدام
 مليون درهم وال تزيد على عشرة ماليين درهم علـى

 مـن هـذا ) 2 بنـد / 62 ( كل من خالف حكم المـادة
 ." القانون

 وقانون حماية البيئة القطري الذي جعل الغرامة
 خمـسمئة ى علـ ألف ريال وال تزيد مئتي ال تقل عن

 ألف ريال بحق المخالف ألحكامه، وقـانون حمايـة
 البيئة األردني الذي جعل الغرامة ال تقل عن ثالثمائـة
 دينار وال تزيد على خمسة آالف دينـار، وإذا كانـت

 أي أو الجريمة البيئية تتعلق بإدخال نفايـات خطـرة
 ) 20.000 ( عندئذ ال تقل الغرامة عـن ، ملوثات للبيئة

 الـسفينة أو نار، وكذلك ربان الباخرة عشرين ألف دي
 ألقاها في الميـاه أو سكب مواد ملوثة أو الذي طرح

 عندئذ يعاقب بغرامة ال تقـل عـن ، اإلقليمية للمملكة
 . عشرة آالف دينار

ة ومكافحـة التلـوث  وكذلك قانون حماية البيـئ
 ، العماني الذي جعل الغرامة ال تقل عن مئة ألف ريال

 ريال عماني في حق من يقـوم مليون على وال تزيد
كما . لفات النووية في البيئة العمانية بالتخلص من المخ

 أورد المشرع الجنائي البيئي الجزائري غرامات قاسية
ى في بعض األحيـان تـصل  ماليـين الـدنانير إـل

 كما هـو ، جانب أقصى عقوبة الحبس إلى ، الجزائرية
 الشأن بالنسبة لجنحة تلويث مياه البحر مـن طـرف

 ان خاضع ألحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث رب
 مياه البحر بالمحروقات، فنص على عقوبة الحبس من

 ) 1000000 ( خمس سنوات وغرامـة مـن إلى سنة
 ماليـين دينـار عـشرة إلـى دينار جزائري مليون

 كما عاقب قانون البيئة الجزائري بغرامة . جزائري

 بحق ربان ، عشرة ماليين دينار إلى من مليوني دينار
 ثـة ملو أو سـامة أو كل سفينة تحمل بضائع خطيرة

 ووقع في مركبـة ، تعبر بالقرب من المياه الجزائرية
 حادث مالحي نجم عنه صب محروقات فـي الميـاه

 . الخاضعة للقضاء الجزائري
 قانون حماية البيئـة ومكافحـة التلـوث أن كما

سمى ، ي قد نص على نوع جديد من الغرامة العمان  ـت
 رامة النسبية، وهي نوع من الغرامـات ال يـنص الغ

 مبلغ نقدي ثابت ، بـل أو عليها القانون بمقدار معين
 ، الفائدة التي تحققت من الجريمـة أو ترتبط بالضرر

 الفائدة في أو وسميت نسبية ألنها تتناسب مع الضرر
 ، أي نسبة معينة مـن رأس المـال ) 2 ( تحديد مقدارها

 ي المئة أو عـشرة فـي كأن تكون خمسة ف ، المستثمر
 . المئة

 أثـر و ويالحظ أن هذا النوع مـن الغرامـات ذ
 ح والتعويض عن إيجابي في اعتبارات الردع واإلصال

وهناك نوع آخر مـن الغرامـات . المخالفات البيئية
 ولها أيضاً أثر إيجـابي فـي ، يسمى الغرامة اليومية

 حيث تقدر الغرامة على أساس خطـورة ، حماية البيئة
 والوضع المالي لمرتكـب ، ومدة استمرارها ، ة الجريم

 المخالفة البيئية، كما نص على ذلك قـانون الـتخلص
 من الزيوت األمريكي بمعاقبة أي شـخص يـصرف

 ) 2500 ( بإهمال زيوتاً في البيئة بغرامة ال تقل عـن
 ألف دوالر عن كـل ) 25000 ( دوالر وال تزيد على

 فـإن يوم مخالفة، وإذا كان ارتكاب الفعل عن عمـد
 وال ، دوالر خمسة آالف ) 5000 ( الغرامة ال تقل عن

 ألف دوالر عن كل يوم مخالفة، ) 50.000 ( تزيد على
 وقد القى هذا القانون استحسان الكثيرين ألنه يحقـق

ه المـستثمرين ، نه أكثر عـدالً أ الردع، كما لمراعاـت
. ) 3 ( الصغار وأصحاب الدخول القليلة
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 بعـض أخذت قد ولضمان تنفيذ عقوبة الغرامة، ف
 التشريعات البيئية العربية بمبدأ التضامن فـي تنفيـذ

 ون ـ من قان ) 75 ( وهذا ما نصت عليه المادة ، الغرامة
 يكون مالـك الـسفينة وربانهـا " حماية البيئة القطري

 والمجهز والمسؤول عنها، وكذلك أصـحاب المحـال
 والمشروعات والمنشآت مسؤولين بالتـضامن عـن

 شئة من جراء مخالفة أحكام هـذا جميع األضرار النا
 القانون، وسداد الغرامات والتعويضات التـي توقـع

 والمـادة ." تنفيذاً له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفـة
 يكـون " من قانون المحالت العامة المـصري ) 38 (

 مستغل المحل ومديره والمشرف على األعمـال فيـه
 ." معاً عن أي مخالفة ألحكام هذا القانون مسؤولين

 فالمسؤولية الجنائية طبقاً للنصوص أعـاله هـي
 البيئـي المـشرع الجنـائي أقامها ، مسؤولية تضامنية

 حتـى ، وافترض لها علم الجميع بما يقع من مخالفات
 بالمحل وقت وقوع الجريمة اً موجود أحدهم لو لم يكن

 ما ، يحتج بعدم علمه أن فال يقبل من أحد منهم ، البيئية
 اإلشراف هرية تحول بينه وبين لم يثبت قيام ظروف ق

 . ومتابعة المحل موضع ارتكـاب الجريمـة البيئيـة
 ويترتب على هذه المسؤولية التضامنية اعتبار كافـة

 ويصبح كـل واحـد ، المحكوم عليهم فاعلين أصليين
 ن إ لخزينة الدولة بقيمة الغرامات المالية، فـ اً منهم مدين

 لـيهم، ذمة باقي المحكوم ع ئت وفى أحدهم بقيمتها بر
 إذ ، يعود عليهم بقدر المبلغ المحكوم به عليـه أن وله

 في العالقة بين الدولـة اً كان واحد إن دين الغرامة ن أ
 المحكـوم المدينين نه ينقسم في العالقة بين إ وبينهم، ف

 . ) 12 ( م عليه
 يمتنع المحكـوم أن وقد يحصل في الواقع العملي
 لـى إ فبـالرجوع ، عليه بالغرامة عن تأديتها ودفعهـا

 أيـة التشريعات الجنائية البيئية العربية لم نجد فيهـا
 المحكوم عليه الممتنع إلجبار البدني اإلكراه إلى إشارة

ي،  إال على دفع الغرامة في نطاق جرائم التلوث البيـئ
 القواعـد العامـة فـي قـانون إلـى وبالرجوع ، نه أ

 نه يمكن قهر المحكـوم عليـه إ ف ، الجنائية اإلجراءات
 إحـدى البـدني هـو اإلكـراه أن عتبـار با ، الممتنع

 لتحصيل مبالغ الغرامـة المحكـوم المهمة الضمانات
 . بها
 لمبحث الثاني ا

 العقوبات التكميلية
 العقوبات التكميلية ال توقع وحدها، بـل يحكـم بهـا

 العقوبات األصلية، في الحـاالت التـي إلى باإلضافة
 العقوبات تلحـق المحكـوم ه ينص عليها القانون، فهذ

 ليه متى ما تم النص عليها في الحكم القضائي، وقـد ع
 تحكـم بهـا أو أن تكون وجوبية يجب على المحكمة

 يـستخدم سـلطته أن حق للقاضـي ي عندئذ ، جوازية
 . التقديرية وتقدير رأيه عند الحكم بها

 وباستقراء قوانين حماية البيئة العربيـة نجـد
 . ونشر الحكم ، أنها قد أوردت عقوبة المصادرة

 طلب األول الم
 المصادرة

 المصادرة هي عقوبة مالية يتم نقل ملكية األموال
 إلـى واألشياء ذات الصلة بالجريمة من المحكوم عليه

 وبهـذا المفهـوم تختلـف . ) 2 ( بحكم قـضائي ، الدولة
 ، المصادرة عن الغرامة ، في أن الغرامة عقوبة نقدية

 . ) 11 ( ) 6 ( في حين أن المصادرة عقوبة عينية
 ويالحـظ . وجوبية وجوازية : عان والمصادرة نو

 التشريعات البيئية العربية قد انقسمت فيما بينهـا، أن
 كنظـام صـيد ، فمنها من أخد بالمصادرة الجوازيـة

 الحيوانات والطيور البرية السعودي، حيـث نـصت
 أن وفي جميع األحـوال يجـوز " المادة السادسة منه

تضبط األسلحة واآلالت واألدوات التي استعملت فـي
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 لصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصـطيادها ا
 ". ويجوز مصادرتها في حالة ثبوت المخالفة

 قانون حماية البيئة الجزائري قد تبنى مبدأ أن كما
 المصادرة الجوازية في كل الجرائم البيئية،، وكـذلك

 من قانون حماية الثـروة الـسمكية ) 13 - 11 ( المواد
 ن أو األشـياء الكويتي الذي أجـاز مـصادرة الـسف

 المضبوطة، وقانون حماية البيئة القطري الذي أجـاز
 تقضي بمـصادرة أن فيه للمحكمة عند الحكم باإلدانة

 والفقـرة . المعدات المستعملة في المخالفة أو األدوات
... " من قانون الغابات العراقـي ) 9 ( من المادة ) 2 (

 يجوز مصادرة جميع المزروعات واألشـجار التـي
 ا خالفاً ألحكام هـذا القـانون واألنظمـة غرسها فيه

من ) 28 ( من المادة ) ثالثاً ( والفقرة ". الصادرة بموجبه
 قانون تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية العراقـي

 سفنه أو األحياء المائية أو مصادرة عدد الصيد يجوز "
 ". المعدة للتصدير أو المستوردة عند تكرار المخالفة

 يعات بيئية عربيـة أخـذت تشر وبالمقابل هناك
 من قانون حماية ) ج / 32 ( بالمصادرة الوجوبية كالمادة

 نـه أ التي نصت على ، البيئة ومكافحة التلوث العماني
 أو وفي جميع األحـوال يجـب مـصادرة الطيـور "

 الحيوانات المضبوطة وكذلك اآلالت واألدوات التـي
 من ) 83 ( وما ورد في المادة ". استخدمت في المخالفة

 يعاقب كل من يخـالف " ن حماية البيئة اإلماراتي قانو
 من هذا ) 64 ( من المادة ) 1 ( والبند ) 12 ( المادة أحكام

 مصادرة الطيـور والحيوانـات إلى باإلضافة القانون
من ) 52 ، 51 ( المادتين وما ورد في .." . المضبوطة

 قانون استغالل وحماية وتنمية الثروات المائية الحيـة
 تـضبط القـوارب األحـوال وفي جميع " اإلماراتي

 وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكـم بمـصادرة
 من قانون حماية البيئـة ) 84 ( والمادة ." المضبوطات

 مـن 28 يعاقب كل من خالف أحكام المادة " المصري

 هذا القانون بغرامة ال تقل عن مئتي جنيه وال تزيـد
ه  مـع مـصادرة الطيـور ، على خمسة آالف جنـي

 وطة وكذلك اآلالت التي استخدمت والحيوانات المضب
ه بقولهـا ) 87 ( والمادة ، " في المخالفة  يعاقـب " : مـن

 بغرامة ال تقل عن مئة جنيه وال تزيد على خمـسمئة
 مع مصادرة األجهزة والمعدات المستخدمة كـل ، جنيه

 القانون باسـتخدام من هذا 42 من خالف أحكام المادة
 مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المـسموح

 وما ورد في الشطر األخير مـن ". بها لشدة الصوت
 وضبط اآلالت واألدوات والمهمات ... ) " 98 ( المادة

 ". المستعملة وفي حالة الحكم باإلدانة يحكم بمصادرتها
 من قانون تنظيم صـيد ) 28 ( من المادة ) أوالً ( والفقرة

 يعاقب من يخالف " واستغالل األحياء المائية العراقي
 أو قانون بغرامة ال تزيد على مئتي دينار أحكام هذا ال

 الحبس لمدة ال تزيد على ستة أشـهر أو بهمـا مـع
 ". مصادرة الصيد
 المطلب الثاني

 نشر الحكم
 ، تتمثـل ة نشر الحكم هي عقوبة تكميلية جوازيـ
 بـصيغة ، باإلعالن عن الجريمة البيئيـة ومرتكبهـا

 وتحذير الكافـة ، تنطوي على التشهير بسمعته ومكانته
 من أفعاله وسلوكاته، وهي عقوبة مالئمـة لمرتكبـي

 أو المخالفات البيئية التي تتـضمن اإلخـالل بالثقـة
 وعقوبة التـشهير . المنشأة أو مساس بسمعة الشخص ال

 ألنها ال تنهض بذاتها كعقوبة أصـلية ، عقوبة تكميلية
 بنـاء علـى أو فللمحكمة من تلقاء نفسها ، بل تكميلية

 تأمر بنشر الحكـم الـصادر أن ، دعاء العام ال طلب ا
 وتـتم عـن . ) 1 ( باإلدانة بحق مرتكب الجريمة البيئية

 ليعلمـوا ، ليطلـع عليـه النـاس ، طريق نشر الحكم
 فـي ويكـون النـشر ، وحقيقتها بمضمون  المخالفة

نـسخ منطوقـة مـن إلـى صحيفة أو أكثر، إضافة
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 المضبطة التي صدر بها الحكم فـي مكـان ارتكـاب
 أو محل إقامة مرتكبها شخصاً كان أو ، المخالفة البيئية

 . ) 9 ( ويتم النشر على نفقة المحكوم عليه ، منشأة
 وتتمثل أهمية النشر في كونه يحط قدراً كبيراً من

 ألنه يمس المحكوم عليه في سمعته واعتبـاره ؛ الردع
 فقدان إلى ومكانته لدى المتعاملين معه، مما قد يؤدي

 عمـال وأصـحاب ثقتهم به، ولهذا نجد أن رجال األ
 ، المصالح يخشون ويتهيبون مـن عقوبـة التـشهير

 . عقوبة السجن أقل وطأة منها يعدون و
 ، ن عقوبة التشهير تحقق الردع العام إ بناء عليه، ف

 ألحكـام التـشريعات المعنية وتضمن امتثال الجهات
 . ) 3 ( وقواعدها، وااللتزام بها البيئية

 لمطلب الثالث ا
 غلق المنشأة

 المنـشأة المخالفـة ألحكـام ويقصد بـه منـع
 التشريعات البيئية من مزاولة نشاطها بصفة مؤقتة أو
 دائمة، وذلك عندما تتسبب تلك المنشأة فـي إحـداث
 أخطار أو مساوئ تبلغ درجة يتعـذر تفاديهـا، كـأن

 الـصحة " تتسبب تلك المنشآت باإلضرار بالنظام العام
 رار أو اإلضـ " السكينة العامة و األمن العام، و العامة،

 بالزراعة أو حماية الطبيعة والبيئة، أو بالمحافظة على
 أو اإلضرار بمبـدأ حـسن ، األماكن السياحية واآلثار

 . ) 10 ( الجوار
فغلق المنشأة يحمـل معنـى وقـف الـشخص

 يستتبع حظر ممارسـة أعمالـه التـي مما ، المعنوي
 تحت أو ولو كان ذلك باسم آخر ، خصص نشاطه لها

 ، عنى حل الشخص المعنوي كما يحمل م ، إدارة أخرى
 والحل يستتبع أيـضاً ، يعني إنهاء وجوده القانوني مما

 أو وزوال صفة القائمين على إدارتـه ، تصفية أمواله
 رض في حالة مـا فْ ي هذا اإلجراء إن والحقيقة . تمثيله

 ، إذا كان مرتكب الجريمـة البيئيـة جماعـة منظمـة

 ة كاألشخاص المعنوية العامة والخاصة، كما في حالـ
 تصاعد األبخرة أو ، رمي مخلفات المصانع في المياه

ة والنوويـة أو ، السامة منها  إطالق األشـعة األيونـي
 وجرائم تعريض سالمة النقل والمواصالت وتسريبها،

 للخطر المرتكب من الشركات والمصانع التي تـصنع
 . ) 7 ( وسائل النقل البرية والبحرية والجوية

 وألن أثرها ها، وشدت ونظراً لخطورة هذه العقوبة
 ويـضر باالقتـصاد ، العاملين في المنـشأة إلى يمتد

 الوطني، فقد انقسم الرأي حولها بين مؤيد ومعارض،
 فالمؤيدون يرون أن الغلق يضع حداً لألنشطة الخطرة
 على الصحة العامة والسالمة العامـة، بينمـا يـرى

 غلق المنشأة يخالف مبـدأ شخـصية أن المعارضون
 تد أثره ليشمل أشخاصاً ال ذنب لهـم، العقوبة، حيث يم

ى االقتـصاد أن كما  غلق المنشأة له آثار سـلبية عـل
 . ) 16 ( الوطني

 ن عقوبـة غلـق إ ومهما كان أمر هذا الخالف ف
 كانت هي الحل الوحيد ما متى يسوغها المنشأة لها ما

 وقد أجازت الالئحة . إليقاف الضرر الواقع على البيئة
 لبيئة السعودي إغالق المنـشآت التنفيذية للنظام العام ل

 مدة ال تتجاوز تسعين يوماً، كما منحت الئحة تنظـيم
 الحق وزارة البيئة استصدار الموافقات البيئية العماني

 دون موافقـة عند ممارستها للنشاط ، في غلق المنشأة
 . بعد انتهـاء مـدتها أو ، أو تصريح بيئي نهائي ، بيئية

 ري للمحكمـة عنـد كما أجاز قانون حماية البيئة القط
 الحكم باإلدانة أن تقضي حـسب األحـوال بـإغالق

 وجب قانون تنظـيم ورقابـة أ و . المنشأة أو المشروع
 األمـاكن إغالق استخدام المصادر المشعة اإلماراتي

 والتي لم تستوف الـشروط ، التي تكون محالً للمخالفة
 بعـد اسـتيفاء هـذه إال وال يصرح بفتحها ، المعتمدة
 المختصة واإلدارة قة السلطة المختصة ومواف ، الشروط

وأعطى قانون حماية البيئة العراقـي ، ة والنيابة العام
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 لمجلس المحافظة لحماية وتحسين البيئة الحق بإيقـاف
 سـتة ) 6 ( الغلق المؤقت مدة ال تزيد علـى أو ، العمل

ــهر ــشآت ، أش ــل ، للمن ــسام أو ، أو المعام  أو ، األق
ة أي نشاط ذي تأثير ملـوث أو ، الوحدات  أو ، للبيـئ

ــة ــسالمة المهني ــصحة وال ــشروط ال ــالف ل  مخ
 فـي ، المجلـس إلى وتقديم التوصيات ومستلزماتها،

 الحاالت التي تتطلب الغلق الدائم ألي مصدر ملـوث
 مخالف لشروط الصحة والـسالمة المهنيـة أو للبيئة

 . ومستلزماتها
 لمبحث الثالث ا

 تشديد العقوبة
 لبالد العربيـة، باستقراء قوانين حماية البيئة في ا

 نالحظ أنها قد شددت من الجزاءات الجنائية المقـررة
 وتكـرار ، العـود : منها ، على تلوث البيئة لعدة أسباب

 ، عدم االمتثال لاللتزامات القـضائية و المخالفة البيئية،
 . ونوع الجريمة البيئية المرتكبة

 المطلب األول
 العود الجنائي

 البيئـي، لغرض تشديد العقوبة والحد من التلوث
 أجمعت قوانين حماية البيئة في الدول العربيـة علـى

 سبباً مـن ،وعده وتكرار المخالفة البيئية ، األخذ بالعود
 أسباب تشديد العقوبة على المذنبين العائدين لإلجـرام،

 لعقوبتي الحـبس أو ً، بترتيبها لعقوبة الحبس تصاعديا
 وهـذا مـا . من أجل نظام أكثر فاعلية ، والغرامة معاً

 من قانون ) 21 ( من المادة ) م / أوالً ( نصت عليه الفقرة
 تكرار ارتكاب في حالة " : حماية البيئة العراقي بقولها

 ) 3 ( تقـل عـن المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة ال
 أو بغرامة ، أشهر ستة ) 6 ( ثالثة أشهر وال تزيد على

 دينار وال تزيد على مئة ألف ) 100.000 ( ال تقل عن
 والمادة الـسادسة ". دينار مائة ألف خمس ) 500.000 (

 : من قانون تنظيم ذبح الحيوانـات العراقـي بقولهـا

 يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مـدة ال "
 أو ، وال تقل عن ثالثـة أشـهر أشهر تزيد على ستة

 ألف دينار وال تقل عن ) 1000 ( بغرامة ال تزيد على
 وفي حالـة . ن بكلتا العقوبتي ثالثمائة دينار، أو ) 300 (

 العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة فـي
 ممارسة المهنة بصورة مؤقتـة إجازة هذه الحالة إلغاء

 ". دائمة أو
 وقانون حماية البيئة الجزائري الذي أخذ بنظـام

 ، 83 ، 82 ، 81 ( ومضاعفة العقوبة في المـواد العود
 والجنح الواردة في قـانون ، منه ) 94 ، 93 ، 90 ، 84

 ، جنحـة اسـتخراج الفلـين : الغابات الجزائري مثل
 ، والبناء فـي الغابـة ، والمعادن من الغابة ، واألحجار

وتعرية الغابات، فكل هذه الجرائم البيئية إذا تم العودة
 . ارتكابها تشدد العقوبة بحق مرتكبها إلى

 تكـرار جعل وقانون حماية البيئة األردني الذي
 حيث نصت المادة ، ديد العقوبة المخالفة البيئية سبباً لتش

 يعاقـب مرتكـب أي مـن المخالفـات " منه ) ج / 7 (
 المنصوص عليها في هذه المادة، بعـد انتهـاء مـدة
 اإلنذار وعدم إزالة المخالفة خالل المدة المحددة فيـه،
 بالحبس مدة ال تقل عن ثالثين يوماً وال تزيـد علـى

 ر وال بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينـا أو ، ثالثة أشهر
 وفي حال التكرار للمرة ، تزيد على خمسة آالف دينار

 وفي حال التكـرار للمـرة ، الثانية تضاعف الغرامة
 والمـادة ". غلق المنشأة لحين إزالـة المخالفـة ت الثالثة

 يعاقب كل من ارتكب أياً من المخالفـات " منه ) د / 17 (
 المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد األعلـى

 عقوبة الغرامة المنصوص عليهـا أو ، لعقوبة الحبس
 منها في حال تكرار المخالفـة للمـرة ) ب ( في الفقرة

 وبثالثة أمثال الحد األعلى لعقوبة الحبس فـي ، الثانية
". حالة التكرار ألي مرة الحقة
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 من قانون حماية البيئة اإلمـاراتي ) 88 ( والمادة
 تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها "

 وما ورد في المـادة ." ذا القانون في حالة العود في ه
ة الثـروات ) 51 (  من قانون استغالل وحماية وتنمـي

 العقوبة حالة العود تكون وفي " المائية الحية اإلماراتي
 الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات والغرامة التي ال

 ألـف علـى مئتـي تقل عن مئة ألف درهم وال تزيد
 المواد وما ورد في ." بتين هاتين العقو إحدى أو درهم

ة العمـاني ) 40 ، 38 ، 36 (  من قانون حمايـة البيـئ
 . بمضاعفة العقوبة عند تكرار ذات المخالفة البيئية

 كما ضاعف قانون حماية البيئة القطري العقوبـة
 قبـل ، ارتكاب مخالفة بيئية أخرى إلى في حالة العود

 مضي مدة خمس سنوات من انتهاء العقوبة المحكـوم
 . ) 13 ( سقوطها بمضي المدة و أ بها

 وكذلك نجد أن قانون حماية البيئة المصري قـد
 سبباً لتشديد العقوبة وفي أكثر مـن عده و ، أخذ بالعود

 ) 86 ( مناسبة، فقد ورد في الشطر األخير من المـادة
 تقضي بوقف الترخيص لمدة ال أن وللمحكمة " ما يلي

 ة تقل عن أسبوع وال تزيد على ستة أشهر، وفي حالـ
 وما ورد في ". العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص

 وفي حالـة العـود ) " 87 ( الشطر األخير من المادة
 في عليهما تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص

 وفي حالة ) " 89 ( وما ورد في المادة ". الفقرات السابقة
 العود تكون العقوبة الحـبس والغرامـة المنـصوص

 وفي حالـة ) " 90 ( والمادة ". بقة ا في الفقرة السا م عليه
 ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة إلى العود

 هذه في الفقرة السابقة من ين والغرامة المذكور الحبس
 وتزاد الغرامة بمقدار المثل في ) " 91 ( والمادة ". المادة

 ". ... حالة العود

 المطلب الثاني
 عدم االمتثال واإلذعان لاللتزامات القضائية

ة بالنـسبة  سبب آخر من أسباب تـشديد العقوـب
 وعـدم ، للجرائم البيئية يتمثل باستهتار المحكوم عليه

 لاللتزامات البيئيـة المفروضـة عليـه مـن إذعانه
 المحكمة، فقد يفرض القاضي الذي يدين المتهم التزاماً

 ما يتضمن وجوب تهـذيب سـلوك المحكـوم عليـه
ة عـدم وفـي ، فيكلف بأشغال معينـة ، مستقبالً  حاـل

 اإلذعان يكون المحكوم عليه عرضة التهامه بارتكاب
 عقوبتها أشد من عقوبة الجنحة األولى، ، جنحة أخرى

 وهذا ما أخذ به قانون حماية البيئة الجزائـري، فقـد
 يمنح المحكوم عليه بارتكاب إحـدى أن أجاز للقاضي
 فـي ، جالً يقـوم أ بحماية الهواء والجو الجنح الماسة

 الالزمة لمنع البيئة وأعمال األشغال جاز بإن ، غضونه
 ، وفي حالة عدم احترام المحكوم عليـه التلوث الجوي

لهذا األجل، فالقاضي يحكم عليه بغرامة تتراوح مـا
 عـشرة ) 10.000 ( و دينار الف آ خمسة ) 5000 ( بين

 وعند الضرورة يحكم عليه بتبعية جبائية ، آالف دينار
 ألـف ) 1000 ( ن ال يقل مبلغها اليومي عن التأخر ع

 يعاقب قانون حماية البيئة الجزائري فإن كذلك . دينار
 تجاهـل ي أو ، ل منشأة مصنفة دون رخـصة غّ ش من ي

 بالحبس مـدة سـنة ، الشروط التي تفرضها الرخصة
 ويحدد له ، دينار ألف وبغرامة قدرها خمسمئة ، واحدة

 يطبق في غضونه األحكـام القانونيـة أن جالً يجب أ
 حالة عدم التقيـد بـذلك االلتـزام منه، وفي ة المطلوب

 وتنفيذ ما هو مطلوب منه، يكـون المحكـوم عليـه
 وغرامة ، الحبس مدة سنتين وهي ، عرضة لعقوبة أشد
 . قدرها مليون دينار

 ما جاء به قانون حماية البيئة الجزائري هـو إن
 لكي يـستدرك ، من قبيل إتاحة الفرصة للمحكوم عليه

سة سـهلة لنظـام وفري أ حتى ال يقع ضحية ، ما فات
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 هذا من جهـة، ، تشديد العقوبة كان من الممكن تفاديه
ومن جهة أخرى يعد هذا التشديد من قبيل إعادة الحال

 . ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة البيئية إلى
 قترح على بقية قوانين حماية البيئة ن وبهذا الصدد

 ة ــ العربية االسترشاد بما أخذ به قانون حماية البيئ
 ائري في تشديد العقوبة بحق مرتكـب الجـرائم الجز
 لكي يكون القـانون أكثـر فاعليـة وترهيبـاً ، البيئية

 . للمغامرين والمستهزئين بالبيئة
 المطلب الثالث

 ة المرتكبة ي نوع الجريمة البيئ
 تم تشديد العقوبة بالنسبة لبعض الجـرائم البيئيـة
 الخطرة، كتلك الجرائم المتعلقـة بالنفايـات الخطـرة

 كمـا ورد إلى اإلعـدام، التي وصلت عقوبتها ، لسامة ا
 من قانون حماية البيئـة ) 73 ( النص عليها في المادة

 السجن المؤبـد أو اإلعدام وتكون العقوبة " اإلماراتي
 والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم وال تزيد على
 عشرة ماليين درهم على كل من خالف حكـم المـادة

 خالف كما يلتزم كل من . ون من هذا القان ) 2 بند / 62 (
 بإعـادة ) 62 ( مـن المـادة ) 2 ( و ) 1 ( أحكام البندين

 تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على
 ." نفقته الخاصة

 كما نصت ، عقوبة السجن مع الغرامة ت جمع وقد
 مـن قـانون حمايـة البيئـة ) 88 ( على ذلك المـادة

ى يعاقب بالسجن مدة ال تزيد ع " : المصري  مـس خ ـل
 سنوات وغرامة التقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد
 على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكـام المـواد

 كل كما يلزم ، من هذا القانون ) 47 ( و ) 32 ( و ) 29 (
 بإعادة تصدير النفايـات ) 32 ( من خالف أحكام المادة

 ". الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة
 ي عقوبـة قانون العقوبـات األوربـ وقد فرض

 مع غرامـة مقـدارها مليـون ، السجن خمسة أعوام

 ، وخمسمئة ألف يورو بحق مرتكب جرائم بيئية خطرة
 وقتـل الحيـاة البريـة المهـددة ، كدفن نفايات سامة

 وتخريب مناطق المحميـات الطبيعيـة، ، باالنقراض
 رها ا مقد بغرامة بينما عاقب قانون حماية البيئة اللبناني

 ث البيئة بالنفايات ي جريمة تلو لى مئة مليون ليرة ع
 الضارة والمواد الخطرة ، وكذلك قانون حماية البيئـة
 القطري الذي عاقب بالحبس مدة ال تقل عـن ثـالث

 وبالغرامة التي ، وال تزيد على عشر سنوات ، سنوات
 وال تزيد على خمـسمئة ، ال تقل عن مئتي ألف ريال

 حالة وذلك في ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ألف ريال
 ذات التأثير الضار ، ارتكاب بعض األفعال المحظورة

 أو إقامـة ، كاستيراد النفايـات الخطـرة ، على البيئة
 مخالفة أو ، المشاريع بغرض معالجة النفايات الخطرة

 الحظر المنصوص عليه بشأن التلوث بالزيـت مـن
ة  المنطقـة أو السفن والناقالت فـي الميـاه اإلقليمـي

 التلوث الناتج مـن أو ولة قطر، االقتصادية الخاصة لد
 . استغالل الجرف القاري

 مـت ت فقـد األردني وبموجب قانون حماية البيئة
 النفايات الطبية الخطـرة إدخال المعاقبة على جريمة

 ألف عشرين ) 20 ( بالغرامة التي ال يقل مقدارها عن
 ثالث سـنوات وال ن تقل ع ال بالحبس مدة أو ، دينار
 بكلتا العقوبتين أو ، ة سنة خمس عشر ) 15 ( على تزيد
 مـن قـانون ) 63 ( من المادة ) أ ( الفقرة نصت و . معاً

 الفقرة م كل من يخالف أحكا " البيئة الفلسطيني على أنه
 من هذا القانون، يعاقب بالـسجن ) 13 ( من المادة ) أ (

 أو الـشاقة، ومـصادرة النفايـات األشغال المؤبد مع
 ." على نفقة المخالف إتالفها

 من قانون حماية البيئـة العمـاني ) 42 ( والمادة
 بأيـة عقوبـة أشـد اإلخالل مع عدم " نصت على أنه

 يعاقب كل من يقوم بالتخلص ، ينص عليها قانون آخر
ة بالـسجن من المخالفات النووية في البيئـة العمانـي
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 مئة ) 100.000 ( وبغرامة ال تقل عن ) المؤبد ( المطلق
 مليون ) 1000000 ( وال تزيد على ، ألف ريال عماني

 كمـا يلـزم . هاتين العقوبتين بإحدى أو ، ريال عماني
 وإعادة الوضع البيئي ، المخالف بإزالة أسباب المخالفة

ما كان عليه قبل حدوث المخالفـة علـى نفقتـه إلى
 فضالً عن التعويضات المقـررة فـي هـذا ، الخاصة

 ." الشأن
 الخاتمة
 النتائج

 يعـود تتسم جزاءات الجرائم البيئية بالبـساطة، و  1
 طبيعة إلى نظرة المشرع الجنائي البيئي إلى هذا ربما

 نظرة ، لى نوع المصلحة المحمية فيها إ و ، هذه الجرائم
 جـنح أنهـا لبيئة علـى عادية، فيكيف معظم جرائم ا

 يكون العقاب أن الذي يستدعي معه ومخالفات، األمر
 . ف القانوني ي موافقاً لمستوى هذا التكي

 ات الـسالبة للحريـة المالحظ على مقدار العقوب  2
 المقررة على تلوث البيئة فـي التـشريعات البيئيـة

 وال تكفـي لتحقيـق ، ال تفي بـالغرض أنها العربية
 بسبب عدم تناسـبها مـع جـسامة ، الهدف المنشود

 ن فـإ نعلم وكما . الناشئة عن الجرائم البيئية األضرار
 أصـبح مبدأ التناسب بين العقوبة والجرم المرتكب قد

 بساطة أن كما ، السياسة الجنائية الرشيدة من موجبات
 الكثيرين علـى قدام إ مقدار عقوبة الحبس ال تمنع من

 تحقق الـردع مما يعني عدم ، البيئية ارتكاب الجرائم
ة الحـبس لـن ، الخاص و العام  فبساطة مقدار عقوـب

 تحول دون عودة المحكوم عليه عن الجريمة البيئيـة
 . ارتكابها مستقبالً إلى مرة ثانية

 مبالغ الغرامات التي نـصت عليهـا أن حظنا ال - 3
 ال و ، العربية قليلـة الجنائية البيئية غلب التشريعات أ

 تنتاسب مع حجم الضرر الذي أحدثه مرتكب الجريمة
 المصانع وأصحاب ، األعمال مما يجعل رجال ، البيئية

 ة ي والمعامل وبقية المشاريع االقتـصادية والـصناع
 ثين للبيئـة يـدفعونها والمـستثمرين الملـو ، الكبرى

 اإلنتـاج وكأنها جزء من تكاليف ، طواعية وبرغبتهم
 يصبح فرضها ه ن إ االعتيادية المألوفة لديهم، ومن ثم ف

 أن إال ة ال قيمة له، ية الواقعية والعملي عليهم من الناح
 ا المأخذ قد تم تالفيه في التشريعات الجنائية البيئية ذ ه

 ، يئـة العراقـي كقانون حماية وتحـسين الب ، الحديثة
 . وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني

 لقد اعتمدت التشريعات الجنائية البيئيـة العربيـة - 4
 على عقوبة الغرامة بشكل واضح وجلـي فـي درء

 لكـل عقوبـة رادعـة عـدتها الجرائم البيئية، حيث
 ، الجرائم التي تأخذ وصف المخالفات الماسة بالبيئـة

 وصف الجنح فقد اعتمدت على الجرائم التي تأخذ أما
 الحبس والغرامة مجتمعتين فـي درء : هما ، عقوبتين

 المشرع الجنائي البيئـي مـنح أن إال الجرائم البيئية،
 أيـة ِن تثْ س لم يـ نه إ حيث عقوبة الغرامة حصة األسد

 . إليها جريمة بيئية من امتداد عقوبة الغرامة
 ، عربية الحظنا انقسام التشريعات الجنائية البيئية ال - 5

 ، لم يأخذ بهـا ما ها لعقوبة المصادرة، فمنها إيراد عند
 خـذ أ ا ومنها م ، حماية وتحسين البيئة العراقي كقانون

 كقانون حماية الثروة الـسمكية ، الجوازية ة بالمصادر
 ونظام صيد الحيوانـات والطيـور البريـة ، الكويتي

 الجنائية التشريعات بعض وبالمقابل هناك ، السعودي
 كقـانون ، بالمصادرة الوجوبية أخذت عربية البيئية ال

 وقانون حماية ، حماية البيئية ومكافحة التلوث العماني
 . اإلماراتي البيئة
 اتفقت التشريعات الجنائية البيئية العربيـة علـى - 6

 في حالـة العـود الرتكـاب ، مبدأ مضاعفة العقوبة
 . الجريمة البيئية

 مـن كثيـر غالبية الـدول العربيـة ال أصدرت - 7
يجابية فـي إ وهي خطوة ، ريعات والقوانين البيئية التش
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 ، سبيل المحافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعيـة
ة الدوليـة،  درجـة أن إال واستجابة لالتفاقيات البيئـي

 االلتزام بالقوانين البيئية في معظـم الـدول العربيـة
 ة في هـذا المجـال ا ألن الخبرات المتوفر ؛ متواضعة
 ال يوجـد أخـرى ومن جهة هذا من جهة، ، محدودة

 ، البيئية التشريعات إلنفاذ ومتماسك اعل نظام شامل وف
ى إلى مما يحتاج  رض أ آليات لتفعيـل تنفيـذها عـل

 ، وهذا يستلزم وجود محاكم بيئية متخصـصة ، الواقع
 وقضاة بيئيين ممن لديهم دراية كافية بالطبيعة الخاصة

 . بالقوانين البيئية
 أنهـا ومتنوعـة، كمـا مكونات البيئة متعددة إن - 8

 تختلف حسب نظرة المشرع الجنـائي لهـا، ولهـذا
 الحظنا وجود جزاءات جنائية على انتهاكات بيئية في

 لم نجدها في تشريع آخر بـسبب ، تشريع بيئي معين
 . تباين النظم القانونية العربية بصدد حماية البيئة

 معظم قوانين أن وجدنا ) 8 ( استكماالً للنتيجة رقم - 9
 غلـب أ في - البيئة في بالدنا العربية لم تتناول حماية

 عناصر تكوينات البيئة بشكل مباشـر، بـل - األحيان
 - آخر بـ أو بشكل - هي مجموعة تشريعات لها صلة

 بالبيئة وموضوعاتها، وحتى عنـد تنـاول بعـضها
 لجوانب من البيئة، فقد تناولته وفـق تـصور ضـيق

 الصور إن على البيئة، أي وطبيعتها المؤثرات ألنواع
 الجنـائي المشرع أذهان الكاملة لحالة البيئة غائبة عن

 البيئي العربي، مما جعل النصوص القانونيـة البيئيـة
 وغير مالئمـة للحاجـة التـي تتطلبهـا ، غير كافية

 يغيب عن هذه النصوص المعيار إذ تطورات العصر،
 ممـا ، البيئيـة العلمي المرجعي في تحديد المخالفات

 لالجتهاد ويخرجه عن ة نص عرض يجعل تطبيق هكذا
 ن تطبيق النص القانوني إ معروف ف هو مقاصده، وكما

 نص قانوني واضح ال لبس إلى ن يستند أ الجنائي البد
 . غموض أو فيه

 باستقراء الجزاءات الجنائية التي قررتها قوانين - 10
 ة ـ حماية البيئة العربية، يتبين لنا أن الجريمة البيئيـ

 عليـه كافـة أجمعـت ما وهذا ، هي جريمة عمدية
 لم تفرق في العقاب إنها حيث ، القوانين البيئية العربية

 . بين العمد والخطأ
 لتوصيات ا
 السلطة التقديرية للقاضي فـي تحويـل إعطاء - 1

ى مبلغ غرامة تلويث البيئة المحدد قانوناً  عقوبـة إـل
 ، عقوبات سـالبة للحريـة بصفتها ، السجن أو الحبس
ة على ا أقسى تكون  فـي ، لنفس من الغرامات المالـي

 . الضرورة تستدعي ذلك ن أ رأى القاضي إذا حالة ما
 ، أخـرى األخذ بجزاءات جنائيـة من األفضل - 2

 لكي ال ؛ على عقوبة الحبس والغرامة وعدم االقتصار
 المـستثمرين أمـام يكون نظام تشديد الغرامة عائقاً

 مـشاريع اقتـصادية ذات إنشاء في األعمال ورجال
 ، لألفـراد بالنـسبة أهميتها شرة بالبيئة ولها صلة مبا

 أو اإلكـراه وهذه الجزاءات الجنائية تتمثل بعقوبـة
 والغرامة مـع الوضـع ، والغرامة اليومية ، اإلجبار

 معلقـة علـى والغرامة ال ، ار ب االخت أو تحت المراقبة
 . شرط

 على التشريعات البيئية العربية مالحظـة نتمنى - 3
 يجابي إ ثر أ لما لها من ، الغرامة اليومية والنص عليها

 عـدالً أكثـر أنهـا كما ، تحقق الردع ألنها ، ملموس
 . الدخول الصغيرة أصحاب لمراعاتها

 ق عقوبة المصادرة الوجوبية التـي تحقّـ اعتماد - 4
 اعـل ف في حماية البيئـة بـشكل يسهم إضافيا ردعاً

 . كلّها ويزيل مصادر التلوث البيئي ، ومؤثر
 ، وتأهيلهم ، العامة رجال القضاء والنيابة عداد إ - 5

 نـشاء إ مع ومشكالتها، مسائل البيئة وتدريبهم على
السـيما ، متخصصة في القضايا البيئية دوائر جنائية
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 وذلك لسرعة الفصل ، تلويثاً للبيئة األكثر في المناطق
 أهمية مدى على والتنبيه ، الجرائم البيئية وى ا في دع

 . انون والتصدي لها وفقاً للق وخطورتها، هذه الجرائم
 ت مـع وزار وباالتفـاق ، البيئة ات على وزار - 6

 دفاتر قضائية مستقلة إنشاء العدل في الدول العربية،
 النقدية المحكوم الغرامات أيلولة مهمتها ، لجرائم البيئة

 وذلك لغـرض زيـادة ، صندوق حماية البيئة إلى بها
 األمر ، في البالد العربية موارد صندوق حماية البيئة

هم الذي ياألغـراض حد كبيـر فـي تحقيـق ى إل س 
 . المتوخاة

 البيئـة فـي ت الصالحية الممنوحة لوزار إلغاء - 7
 مـصالحة و تـسوية بإجراء والمتمثلة ، البالد العربية

 ب ي ص ت التي األضرار في على الغرامات المحكوم بها
ة تقلل من ألنها البيئة،  ، الجـزاءات الجنائيـة أهمـي

 . خالفين وتضعف من فاعليتها وتأثيرها في نفوس الم
 ت وبالتنـسيق مـع وزار ، البيئة ت على وزار - 8

دول مع مظلة جا وتحت ، العدل في البالد العربية  ة اـل
 دراسات تشريعية وقانونيـة إجراء ضرورة ، العربية

 بشأن تجميع التشريعات والقوانين البيئيـة العربيـة
 ، دراسات قانونية مقارنة وإجراء وتنسيقها وفهرستها،

 المتمثلـة معايير الدوليـة ل ل مواءمتها واستقراء مدى
 مفاهيم القانونية الحديثة ولل ، باالتفاقيات البيئية الدولية

 مـشروع دليـل إعـداد مع ، في مجال حماية البيئة
 أفـضل يتضمن ، تشريعي عربي نموذجي استرشادي

 التي  يمكن األخـذ بهـا ، المالئمة واألساليب الصيغ
 االتفاقيـات أحكـام واالنسجام مـع المواءمة لتحقيق

 ى يـتمكن القاضـي مـن حـسم حتّ ؛ البيئية الدولية
 وقته فـي يوفر و ، المنازعات البيئية في سهولة ويسر

 البحث عن القوانين والقرارات البيئية المبعثـرة فـي
 . المختلفة واألنظمة المجالت والنشرات والمراسيم

 ، يمكن للمشرع البيئي االعتماد على عدة نقـاط - 9
 ن يـصل أ و ، رر الـض الجزاء الجنائي يقابـل أهمها

 يزيل أي حيث ، الحد الذي يجبر الضرر إلى الجزاء
 الـضروري لذا مـن ثر سلبي لحق بعنصر البيئة، أ

 فـي قـوانين تشديد عقوبة الحبس والغرامة المقررة
 ، فبموجب األوربية بقوانين البيئة أسوة ، البيئة العربية

 عقوبـة الـسجن أن ، نجـد األوربي قانون العقوبات
 الخطرة ال تقل عن خمس سنوات مـع البيئية للجرائم

 فيجـب ، يورو ألف مليون وخمسمئة غرامة مقدارها
 صـرامة فـي أكثـر تشريعاتنا العربيـة أن تكون

 إلـى تـصل أن ال نريـد و ، مكافحتها للجرائم البيئية
 االهتمام بقوانين في مستوى المشرع الفرنسي السباق

ة مـن ، حماية البيئة  حيث عد بعض الجـرائم البيئـي
 ، األرض وأعمـاق الفضاء كتلويث ، اإلرهاب ضمن
 المواطن العربي العيش في بيئة نظيفة حق من ولكن

 . وسليمة خالية من التلوث

 : لمراجع ا
 القواعد العامة ). 1998 ( إبراهيم، أكرم نشأت، . 1

 ، مطبعة الفتيان، 1 ط . في قانون العقوبات المقارن
 . 339 ، ص 303 بغداد، ص

 . امة لقانون العقوبـات النظرية الع . ثروت، جالل . 2
 ، 457 ، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية ، ص 1 ط

 . 496 ، ص 481 ص
 حمايـة ). 2000 ( الجيالني، عبد السالم ارحومة، . 3

 ، دار الجماهيرية الليبية، بنغازي، 1 ط . البيئة بالقانون
 . ص 302 ، 298 ، ص 296 ص
 شـرح . ) 1992 ( ، الحديثي، فخري عبد الـرزاق . 4

 ، مطبعة الزمـان، 1 ط . ) قسم العام ال ( قانون العقوبات
. 386 بغداد، ص
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 قـانون ). 1981 ( الحديثي، فخري عبد الـرزاق، . 5
 ، مطبعـة جامعـة 1 ط . العقوبات الجرائم االقتصادية

 . 162 بغداد، بغداد، ص
 شـرح قـانون ). 1982 ( حسني، محمود نجيب، . 6

 دار النهضة العربية، القاهرة، . ) القسم العام ( العقوبات
 . 767 ، ص 735 ص
 ). 2002 ( الحكيمي، عبد الباسط محمـد سـيف، . 7

 ، مكتبة 1 ط . النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام
 . 320 ، ص 303 دار الثقافة ، عمان، ص

 الحمايـة الجنائيـة ). 2006 ( حمشة، نور الدين، . 8
 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسـالمي والقـانون / للبيئة

 علـوم رسالة ماجستير مقدمة إلـى كليـة ال . الوضعي
 االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخـضر،

 . 180 ص
 ). هــ 1415 ( الصيفي، عبد الفتـاح مـصطفى، . 9

 ، جامعـة الملـك 1 ط . األحكام العامة للنظام الجنائي
 . 486٬502 سعود، الرياض، ص

 الحماية الجزائية ). 2002 ( عبد العزيز، نويري، . 10
 لعلـوم رسالة ماجستير مقدمـة إلـى معهـد ا . للبيئة

 . 141 القانونية واإلدارية، جامعة باتنة،  ص
 أصـول علـم ). 2001 ( عبد المنعم، سـليمان، . 11

 ، الـدار الجامعيـة الجديـدة، 1 ط . الجنـائي ء الجزا
 . 99 ، ص 61 ، ص 57 اإلسكندرية، ص

 ). 1985 ( عالم، عبد الـرحمن حـسين علـي، . 12
 ، 1 ط . الحماية الجنائية لحق اإلنسان في بيئة مالئمـة

 . 111 ، ص 1985 هضة الشرق، القاهرة، مكتبة ن
 دراسـة ). 2002 ( العوضي، بدريـة عبـد اهللا، . 13

 . موجزة للتشريعات البيئية في دول المنطقة العربيـة
 دراسة أعدت لمؤتمر دور القضاء في تطوير القانون

 البيئي في المنطقة العربية المنعقد في دولـة الكويـت
 . أكتوبر 28 - 26 للفترة من

 التـشريعات ). هـ 1419 ( حمد نعيم، فرحات، م . 14
 ، أكاديميـة 1 ط . العربية المتعلقة بأمن وحماية البيئـة

 - 147 ص ص نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،
148 . 
 حمايـة ). هــ 1410 ( محمد، أحمد أبو الوفا، . 15

ة قـانون  البيئة البحرية من التلوث على ضوء اتفاقـي
 ية وما هـو اإلسالم وفي الشريعة 1982 البحار لعام

 مجلة الدراسـات . مطبق في المملكة العربية السعودية
 . 62 ، ص 7 الدبلوماسية، ع

 الجـرائم ). 1979 ( مصطفى، محمود محمـود، . 16
 األحكام العامـة ( 1 ج . االقتصادية في القانون المقارن

 ، مطبعة جامعـة القـاهرة 2 ، ط ) واإلجراءات الجنائية
 . 168 ، ص 149 والكتاب الجامعي، القاهرة، ص

 الحمايـة ). هــ 1426 ( المعيوف، حسن محمد، . 17
 الجنائية للبيئة في تشريعات مجلـس التعـاون لـدول

 رسـالة ماجـستير . ) تأصـيلية دراسة ( الخليج العربي
 قسم العدالة الجنائيـة، / الدراسات العليا مقدمة إلى كلية

 هــ، 1426 جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة،
. 125 ص
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A Comparative Study of  the Arabic Criminal Laws against Crimes of 
Environmental Pollution 

Ali A. Alfeel 

Abstract 
Human  pollutants  increased  in  our  beautiful  natural  environment  as  a  result  of  industrial 

development, and other reasons that have contributed in changing the value of the environment. After 
it was a source of comfort, relaxation and enjoying its beautiful natural resources, the environment 
became a source of epidemics and diseases, because it's natural components; i.e., water, air and soil, 
were spoiled. Realizing these risks, in the purview of its regional sovereignty, each state promulgated 
legislations and  laws  for protecting  the environment and controlling pollution and supported these 
legislations with criminal sanctions that enforce people to respect such legislations. 

The environmental legislations included criminal penalties in the form of punishments against the 
criminals committing environmental crimes. The purpose of environmental criminal punishment is to 
achieve  the public and private determents by deterring  the violator, removing the aftermaths of  the 
environmental contraventions, and returning to the previous state before committing the environmental 
crime. 

The present study was divided into three sections. The first section deals with basic punishments, 
such as physical punishments, detentive penalties and financial punishments. The second section shows 
the complementary punishments, such as confiscation, judgment release, and closing the establishment. 
In the third section, we tackled with the reasons of aggravation of punishment representing recidivism, 
disobedience  of  sentences,  and  type  of  committed  environmental  crime.  Finally,  the  study  showed 
several results and recommendations. 
Key Words: criminal punishments, pollution, environment, environmental crimes, penalties.


