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  الرحیم بسم اهللا الرحمن
  

  :قال تعالى  
  

  "إنما يخشى اهللا من عباده العلماء " 
  

  :و قال 
  

  "هل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون " 
  
  

من سلك طريقا يبتغى فيه علما سهل اهللا له طريقا : "قال صلى اهللا عليه و سلم 
 "إلى الجنة 

 
بل ذكرني  ربي ال تدعنى أصاب بالغرور إذا نجحت و ال باليأس إذا فشلت

  "دائما بأن الفشل  هو التجارب التي تسبق النجاح
  

 آمين
 

 
 

    
  
  
 
 
 



 تشكرات

الحمد اهللا الذي ھدانا إلى ھذا و ما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا اهللا، إن ھذا 

االنجاز ما كان لیتم لوال فضل اهللا ، فنحمده حمدا كثیرا و نشكره  و قد 

 .تأذن بالزیادة لمن شكر

كر الجزیل إلى كل من ساھم أو سھل من إعداد ھذا العمل ثم أتوجھ بالش

        المتواضع أو حاول ذلك راجیین من المولى تعالى أن یجازیھم عنا كل خیر

  :و نخص في ھذا المقام 

لقبولھ اإلشراف على ھذا العمل و على   األستاذ المحترم نقادي حفیظ

  .نصائحھ القیمة

  .لجیاللي الیابسجمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة ا

   .جمیع أعوان مكتبة المدرسة العلیا للقضاء

سیدي  –جمیع  أعوان المكتبة  الجامعیة بجامعة الجیاللي الیابس 

  -بلعباس

   -سعیدة  –طاھر  الدكتور مواليبجامعة  المكتبة الجامعیةكذلك أعوان 

  

 .إلى كافة األھل و األقارب

2011 -  



  طرة حبإىل من جرع الكأس فارغاً ليسقيين ق
  سعادة إىل من كلّت أنامله ليقدم لنا حلظة

  ليمهد يل طريق العلم إىل من حصد األشواك عن دريب
 )والدي العزيز(إىل القلب الكبري

 
  إىل من أرضعتين احلب واحلنان
 إىل رمز احلب وبلسم الشفاء

 )احلبيبة والديت( إىل القلب الناصع بالبياض
 

 )و أخوايت إخويت( لنفوس الربيئة إىل رياحني حيايتالطاهرة الرقيقة وا إىل القلوب
 

  )زوجيت الغالية(   الروح اليت سكنت روحي إىل
 إىل فرحة حيايت وزهرا ابنيت رهام 
حبر واسع مظلم هو حبر  اآلن تفتح األشرعة وترفع املرساة لتنطلق السفينة يف عرض

األخوة البعيدة إىل  تاحلياة ويف هذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريا
 )أصدقائي( الذين أحببتهم وأحبوين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة المختصرات
  .القانون املدين اجلزائري: ج.م.ق
  .القانون املدين الفرنسي: ف.م.ق
 
 

ADEM : L’agence de L’environnement et de la Maitrise de 
l’énergie. 
Art : Article. 
ASSURPOL ITF : Assurance-pollution Installations 
Terrestres Fixes.  
Bull.Civ : Bulletin des Arrêts de la cour de cassation, chambre 
civile. 
C.C.F : Code civil français. 
Cass.civ : Cour de cassation, chambre civile. 
CF : confer (confrontez, voir). 
CH : Chambre. 
D : Dalloz Sirey (receuil). 
D.H : Dalloz hebdomadaire. 
D.P : Dalloz Périodique. 
Défrénois : Répertoire du notariat Défrinois. 
Ed° : édition. 
F.I.P.L : Fond international d’indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
FEM/FME : Fonds pour l'environnement Mondial ou Fonds 
Mondial pour l'environnement (en anglais GEF Global 
Environmental Facility) 
GARPOL : Groupement de Coréassurance Pollution et autres 
atteintes à 
Gaz.Pal :Gazette du Palais. 
In : dans l’ouvrage suivant. 
J.O : Journal Officiel. 
Jurisdata :Banque de données juridiques. 
L’environnement (France). 
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence     
Litec : Librairie Techniques. 
N° : Numéro. 



O.C.D.E : Organisation de coopération et de développement 
économiques. 
OMC : organisation mondiale de commerce.  
P : Page. 
P.P : pages(de p.à p.). 
P.U : Presses Universitaires de …( nom de ville).  
P.U.F : Presses Universitaire de France. 
PNAE : Plan National d'Action pour l'Environnement             
  (Algérie - 1996).  
PNAE-DD : Plan National d'Actions pour l'Environnement et 
le Développement Durable. 
R.G.D.I.P : Revue Général de Droit international public. 
R.J.E : Revue Juridique d'environnement. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  



 ملخص املذكرة
  
لقد كان للتقدم الصناعي و التكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية أثر كبري     

جدا يف إحداث مشكلة التلوث البيئي، كما أدى إىل إحداث ضغوط كبرية وهائلة على 
  .البيئي، ومن مت على املوارد الطبيعية خصوصا تلك املوارد غري املتجددة  توازن النظام 

ير بالذكر أن البيئة مل تعد قادرة على جتديد مواردها الطبيعية، و إحداث التوازن وجد  
بعد زيادة الغازات و املوارد الكيماوية املتصاعدة من مداخن املصانع، و نتيجة إلقاء 

السائلة، و النفايات املختلفة و املخصبات الزراعية يف مياه األار  و املخلفات الصلبة
ن االستخدام الواسع االنتشار للمبيدات احلشرية املرتلية، و تأثريها والبحار، ناهيك ع

السليب على تآكل طبقة األوزون نتيجة احتواء هذه املبيدات على مركبات 
  . cfcالكلوروفلوروكربون 

  ولقد بات التلوث حييط بنا من كل جانب يف اهلواء الذي نتنفسه، و املياه اليت نشرا   
له، وال بد أن نتصور حجم الكارثة اليت البد وأن تواجه عامليا و حمليا و الطعام الذي نأك

  .جل صحة اإلنسان و البيئةأمن 
باستوكهلم مسألة يف غاية  1976ولقد كان انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة يف عام   

ومرد ذلك  األمهية يف حتديد االهتمام العاملي للبيئة، إما يف مرحلة  ما قبل املؤمتر أو بعده،
جلدية املناقشات وطبيعة اإلحساس خبطورة املشكلة على املستوى الدويل، خصوصا وأن 
كثريا من الدول النامية كانت يف بداية مشوارها التنموي و االهتمام املتزايد بالتصنيع 
كخطوة هامة يف حتقيق التنمية الشاملة، حيث أن التنمية الصناعية كانت متثل بالنسبة هلذه 

ل حتديا حقيقي للخالص من أسر التبعية االقتصادية و استغالل العامل املتقدم ملوارد الدو
تلك الدول، وهي ذا مل تضع يف اعتبارها اآلثار السلبية املستقبلية لالهتمام الصناعي 
املتزايد، وبالتايل مل تتخذ يف البداية أي أساليب تكنولوجية مهما كانت بساطتها للحد من 

لف أنواعه، فضال عن أا مل تعبأ بتحذيرات الدول الصناعية يف استمرار التلوث مبخت
   التبعية و احتياج الدول النامية هلا، وبناء عليه بدأ الفكر البيئي املشوب بالشك و الريبة 
و احلذر يف االجتاه إىل التركيز على التلوث البيئي مبختلف أنواعه، وكيفية مواجهته 



اه حنو االهتمام باستغالل مصادر الثروة الطبيعية املتجددة وغري والوقاية منه إىل االجت
املتجددة وكيفية محايتها وصيانتها، ودور اإلنسان كهدف من أهداف التنمية يف تلك 

  .العملية التنموية الشاملة و املتكاملة
ة لقد ارتبط الفكر البيئي عامليا بعملية التنمية ولذا وجد صدى طيب لدى الدول النامي  

الساعية لتحقيق التقدم و الرخاء، وملا كان اإلنسان ميثل عنصر من عناصر االستهالك اليت 
تعيش على سطح األرض، واليت تتعامل بصورة أو بأخرى مع موارد البيئة احمليطة به، فنجد 

    أو التراكم  ،أن له دورا هاما يف إحداث التوازن الطبيعي للبيئة نتيجة عملية االستهالك
إلهدار للموارد وما يتتبعها من أمناط سلوكية رشيدة أو غري رشيدة يف تفاعله مع البيئة أو ا

احمليطة به، وعليه جند أن عملييت التأثري و التأثر بني اإلنسان والبيئة يف غاية األمهية لتأثريها 
     يف تطور النشاط اإلنساين وتنوع مصادر اإلنتاج واستغالل و استثمار اإلنسان للبيئة 
يف حدود األدوات التكنولوجية املتوفرة لديه، و اليت بالقطع ختتلف يف كل مرحلة  من 
مراحل التقدم التكنولوجي، حيث جند أن عملييت التأثري و التأثر بني اإلنسان و البيئة 
خيتلف يف أمناط اتمعات احمللية اليت تعتمد على التصنيع عنها يف اتمعات احمللية الريفية 

يف اتمعات احمللية البدوية، و أخريا عنها يف اتمعات احمللية احلضرية، ألن البيئة  عنه
الطبيعية و االجتماعية يف تلك األمناط تتباين تباينا واضحا، و بالتايل ينعكس هذا على 

كما أن اإلنسان من ناحية أخرى عن طريق .اإلنسان نفسه وموقفه من البيئة بصفة عامة
ارث جيال بعد جيل من العادات و التقاليد واألعراف يتفاعل ويتعامل مع البيئة التراث املتو

  . يف احلدود و القواعد املقررة طبقا للقواعد العرفية  أو الوضعية
       هلذا حظي موضوع البيئة و الدراسات البيئية باهتمام املتخصصني و الرأي العام   

الدراسات اليت تناولت قضايا البيئة  يف العقدين األخريين، وكثرة املوضوعات و
ومشكالا، وخباصة بعد أن أخذت املوارد الطبيعية يف النضوب و االسترتاف، وباتت 
التربة واهلواء و املاء و املواد الغذائية ملوثة بأنواع شىت من املواد الكيميائية و السموم، وهو 

يئة، إضافة إىل انقراض العديد أمر أسهم بدور كبري يف زيادة األمراض وفساد مكونات الب
  .من أنواع احليوانات والنباتات اليت تشاركنا احلياة على سطح األرض



ونظرا ألن األخطار التكنولوجية تغري وجه البيئة الصحيحة، ومل يتمكن املشرع الوضعي         
نشاط من احتواء هذه األضرار بوضع نظام محائي أمثل و قواعد هلذه املسؤولية اليت حتجم 

فقد وقع اختيارنا على هذه املشكلة، لنحاول إلقاء . امللوثني مصدري التكنولوجية احلديثة
الضوء على عرضها من خالل هذا البحث و التصور األمثل حلماية ضحايا هذه األضرار 

  .   البيئية احلديثة
ية اجلديرة وملا كانت وال تزال املسؤولية املدنية على قمة املسائل واملوضوعات القانون  

بالدراسة وال غرابة يف ذلك فموضوعاا ترمجت إىل واقع احلياة من منازعات وخصومات 
لذلك  ،يومية بني األفراد و أحكامها متثل احللول القانونية لتلك املنازعات واخلصومات
  .فإا فرضت نفسها و أرست وجودها الذي سيظل حيا دائما دوم احلياة يف اتمع 

ؤولية املدنية حمور القانون املدين بشكل خاص وبالتايل حمورا للقانون كله وتعد املس  
يف ذلك  ولذلك ال يبدو غريبا أن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر املسؤولية والسبب 

العلوم والتكنولوجيا اليت أدت نتائجه إىل تغريات يف حياة اإلنسان والطبيعة اليت حيىي فيها 
لتأمني احلماية القانونية وتعزيز تطبيق القانون، خاصة وأن  مما حتم تدخل احلكومات

اإلنسان قد يغفل املسؤوليات واملتطلبات اليت حيتاجها عاملنا العلمي واالقتصادي املتحرك 
فضال عن مسألة مهمة وهي جهل الناس حبقوقهم، ومن أجل ذلك كان البد من رؤية 

        اليت جتابه كل املشكالت اليت نعيشها قانونية شاملة لتضع احللول القانونية العلمية 
  .يف الوقت احلاضر فضال عن تلبية احتياجات احلياة املستقبلية

وتعد مشكلة األضرار الناجتة عن التلوث من املشكالت املعقدة والدقيقة اليت تواجه عامل   
ويض عن مثل              اليوم خاصة مع انتشار الضرر انتشارا كبريا وعجز األفراد عن املطالبة بالتع

هذه اَألضرار، لذلك يتوجب أن تكون هناك رؤية شاملة تضع احللول القانونية العلمية اليت 
  .جتابه تلك املشكلة

  
  .أمهية البحث: أوال   
  :تكمن أمهية البحث يف األيت  



آثار زيادة حاالت اإلضرار بالبيئة على املستويني احمللي و الدويل، مما أدى إىل حدوث   
سلبية  على خمتلف النواحي االقتصادية و االجتماعية، وال سيما الصحية منها على وجه 

  .اخلصوص
زيادة على احلروب يف مناطق العامل و استخدام سالح التلوث فيها يف بعض األحيان، مما   

يؤدي إىل اإلضرار باألشخاص الذين قد يصعب عليهم يف غالب األحيان احلصول على 
  .ثر الضرر البيئي الذي حلق مأتعويض عن 

ونظرا للظروف االستثنائية اليت عاىن منها قطرنا اجلزائري و اليت انعكست سلبيا على   
البيئة الطبيعية و بالتايل على صحة املواطن، فقد صدر قانون محاية البيئة يف إطار التنمية 

  .تلوث البيئيحماوال إجياد احللول املناسبة ملشكلة ال 2003املستدامة لسنة 
 

  . مشكلة البحث: ثانيا    
      ال تنحصر مشكلة البحث يف كون موضوعه اقتضى معاجلة جانب من مشكلة عامة   

و مهمة للغاية أال وهي مشكلة التلوث البيئي اليت أضحت اآلن من املشاكل القانونية اليت 
لتعويض عن األضرار املختصني، ال سيما يف حتديد املسئولني عن إحداثها، أو ا تواجه

  .النامجة عنها
بل إن املشكلة األساسية للبحث تبدو واضحة يف اختيار أساس سليم تنهض به املسؤولية   

املدنية النامجة عن تلوث البيئة، فالفقه خمتلف يف ذلك فضال عن اختالف موقف 
ذي يوجد التشريعات و القضاء يف التأصيل تبعا لطبيعة املشكلة املعروضة، ففي الوقت ال

فيه اجتاه يؤسس املسؤولية  على فكرة اخلطأ املفترض، فإن هناك اجتاها آخر ترك جانب 
  ). املوضوعية ( اخلطأ، فزج نفسه يف ميدان الضرر ليقيمها على فكرة املسؤولية املادية 

  
  
  

  .صعوبات البحث: ثالثا     
بل تتضمن جوانب تدخل  إن مشكلة البيئة يتعدى احلديث عنها إطار القانون املدين،    

يف كل شيء القانون اجلنائي و القانون الدويل و القانون اإلداري فضال عن اجلانب العلمي 



و الفين للبحث و على الرغم من أننا اكتفينا جبانب املسؤولية املدنية عن هذه املشكلة لكن 
الكامل  لكي تتضح الصورة بشكلها –التعامل مع التشريعات البيئية قد يفرض علينا 

التعرف على ما تتضمنه تلك اجلوانب املتعددة وهذا ما فيه إرهاق للباحث فضال عن قلة 
املراجع املعاجلة للموضوع جبوانبه املختلفة و ندرة القرارات القضائية و املواقف الفقهية 

  .  العربية ال سيما اجلزائرية منها
  

  . منهجية البحث: رابعا    
  : منهجني يف البحث العلمي و مهااعتمدنا يف حبثنا على   
ويقوم على أساس حتليل الفكرة املعروضة لكي يتم  اإلسناد إىل النص : املنهج التحليلي   

  .التشريعي املعاجل هلا إن وجد، و إىل املوقف الفقهي املنصب عليها
ويقوم على أساس االعتماد على مواقف القضاء، ال سيما يف فرنسا : املنهج التطبيقي  
        بعض الدول العربية والغربية، و حتليل هذا املوقف بتسليط الضوء على املهم منها و

  .و مناقشة غريها لتتم الفائدة  من البحث يف املسؤولية املدنية النامجة عن التلوث البيئة
   

  
  .هيكلية البحث :خامسا   
نا من طريق، ولكن ، ليس املهم كم قطع-رمحه اهللا  –و هنا أذكر نفسي بقول املازين  

  :املهم  كم شربا مهدناه من هذا الطريق، ومن هنا تأيت خطة هذا البحث كما يلي
  .نظام دعوى املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية: الفصل األول -
 .آليات التعويض عن األضرار البيئية: الفصل الثاين -

  
  
 
   

  



  
  
  
  
قواعد خاصة باملسئولية املدنية الفقه و القضاء جاهدا نتيجة عدم وجود  اولح لقد  

املتولدة عن األضرار بالبيئة، أن يويل وجهه شطر القواعد العامة الواردة يف القانون املدين 
من هنا فقد حاول الفقه و القضاء أن يطبق  لعلها أن تأيت باحللول املرجوة يف هذا الشأن

يظهر لنا من خالل بيان حيث ، أركان املسئولية التقصريية على منازعات التلوث البيئي
وقفت  اذلك أن املسئولية التقصريية و إن انطبقت على بعض صور التلوث البيئي، إال أ

عاجزة يف كثري من األحيان عن تقدمي حل لكثري من منازعات التلوث البيئي، كما حاول 
ث البيئة املعروفة يف جمال تلو االفقه و القضاء أن يعمل قواعد املسئولية العقدية بأركا

سواء يف املرحلة السابقة على التعاقد أو بعد التعاقد إذا كان العقد متعلق بأمر ميس البيئة، 
وسوف نتعرض ملدى إمكانية ذلك، مث ننتقل بعد ذلك لبيان مدى إمكانية األخذ 

وهل يكمن أن تقدم لنا ، باملسئولية املوضوعية يف جمال املنازعات املتولدة عن التلوث البيئي
   ناجحا يف هذا الشأن  أم ال ؟حال

إن املسئولية املدنية تقوم على أركان ثابتة البد من حتققها وإثباا حىت ميكن إثارة هذا  
النوع من املسئولية، تتمثل هذه األركان يف ضرورة توافر اخلطأ و الضرر و رابطة السببية، 

لوث البيئي، األمر الذي و هي أمور يصعب يف كثري من األحيان إثباا بصدد حاالت الت
جيعل هذا النوع من املسئولية يقف يف كثري من األحيان عاجزا عن إنصاف املضرورين من 

  .التلوث البيئي
قد حاول الفقه و القضاء توسيع مفهوم اخلطأ ففي املسئولية التقصريية، بل و التساهل ل   

ذا النوع من املسئولية يف ا ال البيئييف إثباته يف حماولة لألخذ.  
لرفع دعوى املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ال يطرح  اإلجرائيةالشروط  إن تطبيق   

إذا كنا بصدد األضرار اليت تصيب األشخاص وتتضح معاملها يف احلال فور  أي إشكال
لكن اإلشكالية تثور  وكذلك األضرار اليت تلحق باألموال اململوكة لألشخاص، ،وقوعها



على األضرار البيئية  للمسؤولية املدنية التقليدية قاط الشروط الشكلية واإلجرائيةبشأن إس
كانت أضرار متراخية وخصوصا إذا  من عناصر البيئة الطبيعية  واليت تصيب عنصر ،احملضة

  .وغري مباشرة
تتمثل هذه األركان يف ضرورة توافر اخلطأ و الضرر و رابطة السببية و هي أمور و    

باا بصدد حاالت التلوث البيئي األمر الذي جيعل هذا ثكثري من األحيان إ يصعب يف
من املسئولية يقف يف كثري من األحيان عاجزا عن إنصاف املضرورين من التلوث  النوع 
بل و  ،قصرييةتو قد حاول الفقه و القضاء توسيع مفهوم اخلطأ يف املسئولية ال ،البيئي

ن إوعليه ف، ذا النوع من املسئولية يف اال البيئي اولة لألخذحم و        التساهل يف إثباته
يثري نفس اإلشكاليات اليت يثريها اخلطأ  ال اخلطأ العقدي يف جمال املسؤولية البيئية 

  لتقصريي ا
يف       ظاهرة تقلص دور اخلطأ كركيزة أساسية يسجل احلادي و العشرين  القرن نإ  

ويقيم نوعا من املسئولية القائمة علي فكرة املخاطر أي  ،لتقصرييةجمال املسؤولية املدنية ا
  .وخصوصا مع تطور األنشطة الصناعية املؤثرة على توازن البيئة الضرر وليس اخلطأ

     و هذه املسئولية يطلق عليها املوضوعية وتقوم هذه املسئولية استنادا إىل موضوعها   
           اخلطأ  آثارهو الذي حيقق تلوثا بيئيا يتجاوز  نها،أي على فكرة الضرر الناشئ عأو حملها 
بل تستند  ،ال ميكن إسناد املسئولية حينئذ إىل خطأ ثابت أو مفترض ومن مث ، الشخصي

 إىل فكرة الضرر و ال ميكن للمسئولية دفع للمسئول دفع هذه املسئولية بنفي اخلطأ  كلية
السبب األجنيب فاملسئولية املوضوعية تقوم علي أو انتفاء اخلطأ املفترض أو حىت إثبات 

  .تعويض املضرور و لو بغري خطأ
منع حدوث  رغم كل هذه األسس اليت تساهم بشكل كبري يف محاية البيئة، إال أن   

األمسى اليت يسعى اليها  وليس التعويض عنه بعد حدوثه هو الغاية اإلنسانية يالضرر البيئ
نذكر باخلصوص القانون  زائر من خالل قوانينها البيئية،البشر، وهدا ماسعت اليه اجل

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة الذي كان نتاج حلوصلة التقارير  03/101

                                                
  .لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 03/10القانون رقم  -2



واليت تعترب مبثابة وصف حلالة البيئة يف اجلزائر، 2،اليت أعدا وزارة يئة اإلقليم و البيئة
بادئ القانونية املنظمة حلماية البيئة و املعترف ا دوليا وكانت من بني أهدافه حتديث امل

من  مبدأ اإلعالم وغريها ،مبدأ النشاط  الوقائي، مبدأ امللوث الدافع ،كمبدأ احليطة 
  .املبادئ 

  
فاإلنسان أوجد  أبرز قضايا العصر اآلن وأعقدها هي قضية اإلنسان مع بيئته، إن من 

لبحار واألار واحمليطات وأنشأ املصانع اليت ترمي آالف مشكلة بينه وبني بيئته فقد لوث ا
األطنان من امللوثات يف األار وخترج غازات أول أكسيد الكربون وهو أسرع من غاز 

يف االمتزاج يموجلوبني الدم وغازات ثاين أكسيد الكربون الذي لوث اجلو  األكسجني
ت النباتات والثمار ومنها وجدت واستخدام املبيدات احلشرية يف الزراعة بطريقة لوث

طريقها إىل جسم اإلنسان الذي أصيب باألمراض اخلبيثة ومنها السرطان، ناهيك عن طبقة 
اإليروسوالت وتآكل هذه الطبقة ميكن  األوزون اليت تآكلت بسبب غاز امليثان والفريون و

  .أن يسبب كوارث وأمراضا دد حياة الناس والكائنات احلية
لقد أدت الطائرات والطائرات النفاثة والسيارات إىل إزعاج املواطنني وإحساسهم    

  .بالقلق وإثارة األعصاب مما أدى إىل كثري من أمراض ضغط الدم
، ومصنع )رينوبلتش(فكثري من األضرار البيئية اليت ال حصر هلا مثل انفجار مصنع     

من تلوث كبري، وما يرمى يف ر الراين  من  وما يعاىن منه ر الدانوب باهلند،) بوهبال(
ملوثات وأمالح بواسطة بعض املصانع الفرنسية سببت أضرارا كبرية للمزارعني 

  .اهلولنديني
إال أن  ،يف واقع األمر جند القضية صعبة فإذا كان اإلنسان منسوبا إليه أنه أضر بالبيئة  

قد استخدم الوسائل العلمية اليت ذلك  نتيجة الستخدامه سالح العلم الذي له حدان، ف

                                                
3-Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement ( RNE 2000) , Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement .2000 et le rapport sur l’état et 
l’avenir de l’environnement 2003, ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. Coopération technique Algéro-Allemande. Programme gestion de 
l’environnement 2003.p463.  

 



توصل إليها ابتغاء راحته والعمل على رفاهيته إال أن احلد الثاين كان سريعا ومفاجئا وأدى 
  .إىل تدهور البيئة وفسادها

إذا كان احلل األمثل للبيئة هو الوقاية من األضرار البيئية واحلفاظ عليها، إال أن التعويض          
شق هام ال ميكن إغفاله يأيت بعد فشل اإلجراءات الوقائية يف معاجلة  عن األضرار البيئية

األضرار البيئية، هلذا ظهرت عدة أمناط جلرب األضرار البيئية تنوعت بني التعويض وفقا 
صناديق التعويضات واألنظمة البديلة  للقواعد العامة، و نظام التأمني الكالسيكي ، مث أخريا

   . ئيلتغطية خماطر التلوث البي
القاعدة العامة يف التعويض هي أن الضرر املباشر هو الذي يعوض عنه، فالضرر غري    

سواء يف املسؤولية العقدية أو يف املسؤولية  ،ال يعوض عنه مطلقا) indirect(املباشر  
أما األضرار  ،فقط) direct( الضرر املباشر عن يكون تنييف املسؤوليفالتعويض   التقصريية

  .اشرة فال تعويض عنهاغري املب
على املعتدي ضمان فعله بالتعويض عن الضرر الذي اإلسالمية لقد أوجبت الشريعة    

للحقوق  ايتارع وذلك، تهأم عرضة أم عاطف ،أم يف جسمه ،أكان يف ماله روأصاب املضر
 حق الضمان  مشروعية على يع شرتو قد دلت مصادر الا لألموال من االعتداء، و محايت

و زجرا  ان،للعدو قمعا و  ا للضرر،ني جربعن الضرر أو التضم طالبة بالتعويضأو امل
يف الفقه اإلسالمي هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو  فاهلدف من الضمان  ،للمعتدين

  3.اخلطأ، سواء حدث عمدا أو نسيانا
نح و القضاء حياول دائما م، لقى دائما  على عاتق املسؤول عن الضرريفالتعويض   

و لقد كان القضاء الفرنسي منذ زمن يعيد  ،املضرور تعويضا كامال عما حلق به من أضرار
تقدير التعويض الكامل املستحق  حلنيتعويض رمزي كحد عن األضرار ابقضي بفرنك و

   4.له

                                                
  

4 - L’indemnisation de la victime est, elle aussi, une fondamentale de la 
responsabilité : on ne peut en douter. La responsabilité doit à la fois décourager les 
comportements anti-sociaux et assurer l’indemnisation de ceux qui seraient victimes 
de tels comportements. A. Tunk, op.cit , p142 .           



لكن إذا كان احلال كذلك يف أضرار ميكن تقديرها على الوجه الدقيق سواء كانت    
ية فإن األمر يصبح أكثر تعمدا عندما تتعلق بأضرار ذات طبيعة أو جسد  أضرار مادية

مما جيعل تطبيق القواعد العامة يف تقدير التعويض   ،احملضةخاصة و هي األضرار البيئية 
أم بالتعويض ، تعلق األمر بالتعويض العيين الكثري من الصعوبات سواءتثري بالنسبة هلا 

خصوصا أن الضرر البيئي  التضامن أو التضامم ، أو بالنسبة للتعويض على سبيل ،النقدي
ضرر غري مباشر أي أنه ال يصيب اإلنسان و األموال مباشرة و إمنا يصيب مكونات البيئة 

  .أو اهلواء املاء  ،التربة ك
   
بصفة عامة هو إعادة احلال إىل  la reparation en natureلتعويض العيين بالنسبة ل  

و القاضي ليس  ،5الضار فهو يزيل الضرر الناشئ عنهفعل ما كانت عليه قبل وقوع ال
و طالب به  و لكن يتعني عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا، ،ملزما أن حيكم بالتنفيذ العيين

   .الدائن
حيث أنه يؤدي إىل إصالح الضرر إصالحا  ،و التعويض العيين هو أفضل طرق التعويض 

حيث يتيسر  يف الكثري من األحوال إجبار  لعقدية،و هو أكثر شيوعا يف االلتزامات ا تاما،
أما يف املسؤولية التقصريية فنطاقه حمدود، و ذلك ألنه ال يكون  6،املدين على التنفيذ العيين

  7.ممكنا إال حيث يتخذ اخلطأ الذي اقترفه املدين صورة القيام بعمل ميكن إزالته
مثل إما بإعادة احلال بعد حدوث الضرر يف اال البيئي فيتاملقصود بالتعويض العيين  و 

  .أو قد يتمثل يف وقف األنشطة غري املشروعة ،  البيئي
التطورات االجتماعية و السياسية و االقتصادية للعامل تعترب سببا يف ذلك  ىلإلكن النظر   

نتيجة للهوة اليت تفصل بني  التمزق الذي يعانيه أفراد اتمع بصورة مل حتدث من قبل،

                                                
5- Le propre de la responsabilité civil et de rétablir aussi exactement que possible 
l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle 
serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était produit. Philippe le Tourneau, op.cit, 
p665.         

على تنفیذ التزامھ  تنفیذا عینیا ، متى كان ذلك  181و 180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین :"164 م - 6
 ."ممكنا

الفعل ( ، الواقعة القانونیةالنظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني ،العربي بلحاج.د - 7
 .266مرجع سابق ص  ،)غیر المشروع،اإلثراء بال سبب، والقانون



   و كان هذا  الوضع حريا خبلق توترات خطرية  ،املعسرين املعوزين و بني ثرياء نسبيااأل
و ظهور مشكالت عاجلة ذات أبعاد قانونية وتنظيمية وأخالقية تتمثل يف عدم وفاء املدين 
بالتزامه حنو الدائن يف كثري من األحيان مما استدعى معه نشأة ما يسمى بتضامن املدينني أو 

لسليب كضرورة دف إىل تأمني أو ضمان الوفاء بااللتزام بل و يتيسر حصول التضامن ا
إذ  أن تعدد املدينني يؤمن الدائن ضد خطر إعسار أحدهم فيستطيع أن يطالب  ،هذا الوفاء

     املدين بدينه بل و إمكان مطالبة أي مدين بكل الدين مما يوفر للدائن الوقت و اجلهد 
  .8و نفقته و مشقة إجراءات التقاضي

و لقد كان فقه الشريعة اإلسالمية أسبق من الفقه القانوين يف معرفته لنظرية االلتزام   
و إن كان لكل منهما داتيته اخلاصة و بناؤه  بوجه عام و تضامن املدينني بوجه خاص،

وال غرو       فاملسلمون مأمورين بالنظر يف أصول الشريعة اإلسالمية و قواعدها  املستقل،
رة و يف ذلك يقول القران ستنباط ما يوائم  تطورات العصر و كافة مشكالت احلضاال

ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة :"الكرمي
  .9"ليتفقهوا في الدين و لينذروا  قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

تشريع األول الستنباط أحكام مطالبة لذلك فقد سعى علماء الفقه اإلسالمي منذ عهد ال  
  .الكفالة و الضمان املدين و غريها يةاملدينني املتضامنني من خالل نظر

بالعودة إىل القضاء الفرنسي جند أنه قد وصل إىل نفس مضمون املسؤولية كذلك   
  .التضامنية تقريبا و  ذلك عن طريق ابتكاره للمسؤولية التضاممية

املسؤولية املدنية يف جمال التلوث ال حيقق أثرا إجيابيا يف محاية ثبوت  املالحظ أن إن  
اهلدف الرئيسي للمعاهدات و األنظمة اخلاصة الدولية  الذي يعترب املضرورين من التلوث، 

فتوفري مثل هذه  إذا كان املدعى عليه غري قادر على سداد التعويضات احملكوم ا عليه،ف
مكانية تعرض املضرورين إلعسار املسؤول ، السيما وأنه احلماية أمر غري مضمون يف ظل إ

ويف . من املتصور جدا أن حتدث خسائر وأضرار هائلة نتيجة وقوع كارثة واحدة فقط
جيب من الناحية العملية ليس فقط أن يعلم املضرور بإمكانية إقامة دعواه  عبارة موجزة،

                                                
المدنیین  المتضامنین بالدین في القانون المدني، دراسة مقاربة  تإسماعیل عبد النبي شاھین، أحكام المطالبا.د - 8
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يكون لديه اليقني من ضمان للحصول على تعويض عما أصابه من أضرار وإمنا أيضا أن 
     .10هذا التعويض إذا حكم لصاحله

ظاهرة عاملية احتلت قسطا واسعا من اهتمام دول العامل كظل توسع التلوث ويف    
 نوأبرزت مع مرور الوقت مشاكل خطرية بسبب امللوثات الصناعية والتكنولوجية كما أ

 دعوى التعويض عن الضرر وقد هذه األضرار هلا خصائص ال تتوافق والقواعد العامة يف
نتجت عنه صعوبات يف التطبيق واليت من أمهها صعوبة حتديد الضرر املوجب للمسؤولية 
ومدى امكانية احلكم بالتعويض عن هذه األضرار ولتجاوز هذه الصعوبات وجب 

  .االستعانة خبدمات منظومة التأمني
اه أن يؤدي إىل املؤمن له ا واىل الغري ا كان التأمني عموما هو عقد يلتزم املؤمن مبقتضذإ   

ه مبلغا من املال أو إيرادا أو أي أداء مايل آخر يف حالة املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحل
يؤديها املؤمن 11،حتقق اخلطر املبني يف العقد ودلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى

خاص هو تأمني يكون فيه شعلى األ له للمؤمن ، فان التأمني من األضرار خالفا للتأمني
،  12اخلطر املؤمن منه أمر يتعلق مبال املؤمن له أو مال غريه طاملا كانت له مصلحة فيه

وعليه فكلما كانت للشخص مصلحة اقتصادية مشروعة تعود عليه من عدم وقوع خطر 
ويكفي لعقد التأمني من األضرار أن تكون للشخص  ،13جاز أن تكون حمال للتأمني

   14.لحة مباشرة يف احلفاظ على ملكه أو يف عدم حتقق اخلطرمص
ن التأمني على األضرار يقوم على مبدأين أساسيني مها املصلحة يف التأمني من فإ عليهو  

  .والصفة التعويضية ،األضرار
نه يتطلب جمموعة من األسس الفنية أ15،منيأمن املعلوم طبقا للقواعد العامة يف عقد الت   

مني وهده األسس تتمثل يف اخلطر املؤمن منه ،القسط الدين أعليها عملية التاليت تقوم 
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ا التغطية التعويضية اليت تتكفل ا شركة التأمني، ومادام أن ذاملؤمن له للمؤمـن ، وك
أهم وظيفة لنظام التأمني اإلجباري تتمثل يف التعويض  وجرب الضرر من خالل وجود 

ني ودلك عند حتقق اخلطر املؤمن منه ، ويهدا  يتقي شخص مليء متمثل يف شركات التأم
  16.مته املالية من املطالبة بالتعويض ممن أصابه ضررذي يق املسؤول ما

غري أن تطبيق هدا النظام على املسؤولية البيئية خيلق بعض الصعوبة ودلك عند تطبيق     
يعترب حمل عقد أسسه الفنية على هده األضرار وخاصة ركن اخلطر املؤمن منه والدي 

التأمني ، كما أن هناك صعوبة أخرى تتمثل يف فترة الضمان،وكذلك من حيث األقساط 
و األهم من هدا كله التعويضات الضخمة  الواجبة اليت يؤديها املؤمن له لشركات التأمني،

  .اليت قد يتسبب حدوث األضرار البيئية 
حيث يكفل للمضرور احلصول على  قدمه نظام التأمني اإلجباري من مزايا  يرغم ما    

التعويض  وبصرف النظر عن سبب وقوعه  ، و دون احلاجة إىل رفع دعوى على فاعل 
عل ااملضرور خماطر  إعسار الف إجراءاا وقت طويال  و وهلذا يتالىف د تستغرققللضرر 

إال .  املسؤول بسبب  حمدودية موارد هذا األخري مما يعجزه عن مواجهة األضرار  البيئية
أن  ضخامة حجم التعويضات تتعدى بكثري إمكانيات شركات التأمني وهلذا فقد جلأت 
الدول يف سبيل تغطية خماطر التلوث البيئي إىل اشتراكها يف القيام  ذه التغطية التأمينية مع 
 شركات التامني  مع اجلهة التشريعية  احلديثة إىل التفكري يف تكملة قصور  نظام التأمني يف

ليات البديلة وتدعيمه ببعض اآل  ألضرار البيئية و ذلك بإنشاء صناديق التعويضاتاجمال 
بغية الوصول إىل العدالة التعويضية الكاملة إنصافا للمضرور ، وذلك لتغطية هذه األخطار

فكرة إنشاء صناديق  التعويضات  دف إىل توزيع املخاطر الصناعية على حيث إن 
  .17نشطة اليت ميكن أن تكون سببا هلذه املخاطرجمموع املمارسني لأل

و اجلدير بالذكر أن هذه الصناديق ال تتدخل  إال بصيغة تكميلية أو احتياطية لكل من   
مني ، حيث أن املضرور قد ال يتم تعويضه بشكل كامل و أملسؤولية املدنية و التانظامي 

لية أو عندما تتجاوز األضرار يتحقق ذلك عندما توجد حالة من حاالت اإلعفاء من املسؤو
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مال املضرور تعويضا كاتعويض لضمان القيمة عقد التامني يف مثل هذه احلالة  فان وسيلة 
  .تكون يف نظام صناديق التعويضات

نظرا للشوائب اليت ميكن أن تعتري نظام صناديق التعويضات فقد سعى كل من      
 أو الدويل إىل البحث عن أساليب الضمانرجال القضاء والفقه سواء على املستوى احمللي 

للمضرور والبيئة على حد سواء حيث طفت على السطح جمموعة  ودلك إنصافا ،البديلة
من األفكار املبتدعة من قبل هؤالء تبنتها بعض القوانني املقارن مثل فكرة إدارة األخطار 

مينات أسوق الت كبري يفوالتطور ال ،ك فكرة الضمان أو الـتأمني التعاوينلوكدا، الصناعية
  .الفرنسية 

      
    

 من خالل دراستنا هلذا املوضوع توصلنا إىل أنه رغم الكم اهلائل من االتفاقيات  الدولية    
و اإلقليمية و التشريعات الوطنية لعديد من الدول إال أا  مل تتضمن نصوصا قانونية كافية 

ملتضررين من أخطار التلوث و احلقيقة لعالج مشكلة التلوث و محاية اإلنسان وتعويض ا
انه مع وجود الكم اهلائل من هذه القواعد ، فان البيئة مل حتظ باحلماية الكافية ومن اجل 
التصدي هلذه املشكلة ، فان قواعد النص القانوين املدين حتتل دورا هاما يف محاية البيئة  

السيما املسؤولية املدنية النامجة عن   فهناك العديد من املبادئ اليت نص عليها نظام املسئولية
يالحظ أن معظم التشريعات البيئية جندها متناثرة و متعددة يف  هذه املشكلة ،كذلك ما

قوانني عديدة مما يؤدي بالنتيجة اىل عدم وجود قانون متكامل أو وجود قانون خاص 
عزيز وسد النقص الذي بالبيئة احمللية لكنه مكتنف بالنقص التشريعي مما جيعله حباجة إىل ت

يشوبه فعلى سبيل املثال مل يتضمن قانون محاية البيئة اجلزائري على مبادئ قانونية خاصة 
 .باملسؤولية البيئية

إن املسئولية املدنية النامجة عن التلوث البيئي ال تستقيم يف املضمون التقليدي للمسئولية    
لواجب اإلثبات أو اخلطأ املفترض ألا ال املدنية، أي ال ميكن إقامتها على فكرة اخلطأ ا

مطلقة غري مقيدة بعنصر اخلطأ بل أكثر من ) موضوعية (تعدو عن كوا مسؤولية مادية 



ذلك قد دهب جانب من الفقه إىل إقامتها على أساس اخلطر االستثنائي و بالتايل مت 
 .اعتبارها مسئولية استثنائية 

هذا النوع من املسئولية هو انه يف العادة يصعب  ومن مظاهر االستثناء الطارئ على   
حتديد حمدث الضرر أو يتعذر حتصيل أي تعويض عن الضرر البيئي الذي حلق باألشخاص 
لذا وجب علينا  أن نقيم هذه املسئولية على فكرة العدالة التعويضية اليت هي ركيزة ألفكار 

  :ثالث هي 
  فكرة حتمل التبعة  -
 )الغرم بالغنم ( فكرة  -
 ).خطر املستحدث ( فكرة   -

وملا كانت العدالة حتتم علينا اخلروج من القواعد التقليدية للمسئولية املدنية وجدنا أنه   
من األسلم  تأسيسها  على الضرر و التعويض عنها على أساس التامني من املسئولية 

 . لضمان حصول املتضرر على التعويض 
ة لذا فان ذلك يستتبع  أحيانا صعوبة يف حتديد إن الضرر البيئي قد يصعب حتديده بدق  

مقدار التعويض عنه و على الرغم من ذلك فان هناك طرقا معتمدة يف تقدير التعويض عن 
األضرار البيئية يتمثل بطريقة التعويض املستعارة من القوانني االقتصادية و طريقة التعويض 

 .املستعارة من قوانني علم األحياء 
تعاين من ثغرات يف التطبيق  وان ميكانيكية التطبيق و القصاص ما زالت  إن معظم الدول 

 94/465نادرة فمثال القانون اجلزائري ورغم أنه قد أنشأ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
جملسا أعلى للبيئة  1994ديسمرب سنة  25املوافق ل 1415رجب عام  21املؤرخ يف 

ضبط االختيارات الوطنية اإلستراتيجية الكربى والتنمية املستدمية والذي من بني مهامه 
حلماية البيئة وتقدير تطور حالة البيئة بانتظام وتنفيذ الترتيبات التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

أننا نالحظ نوع من الشلل والتباطؤ يف تقرير هذه  إالحبماية البيئة وتقرير التدابري املناسبة 
 .يف محاية البيئة التدابري مبا يرجع سلبا على دوره

   



و عليه خنلص  إىل النتائج التالية لوضع البحث موضع التنفيذ يف حل تعويض  األضرار   
  :البيئية

فرض نظام التأمني االجتماعي الشامل على كل األنشطة اليت متارس ويتسبب عنها - أ
ات وإضافة هذا النظام إىل نظام الـتأمين ،بشكل مباشر أو غري مباشر أضرار للبيئة

  .املنصوص عليه يف القانون اجلزائري
ختصيص صندوق للتأمني االجتماعي ضد أضرار البيئة يلحق بوزارة التضامن واألسرة  -ب

ليعمل جبانب صندوق الضمان االجتماعي اخلاص باألجراء وغري األجراء،للوفاء 
 تفرض بالتعويضات املطلوبة ملضروري التلوث البيئي وتكون موارده من االشتراكات اليت

غلى األنشطة التكنولوجية احلديثة اليت تتسبب يف التلوث مثل مصانع الكيماويات والدواء 
ومستحضرات التجميل وصناعة احلديد والصلب وكل املنشآت املصنفة اليت احتواها 
القانون اجلزائري،باإلضافة إىل الغرامات والتعويضات اليت حتصل عن خمالفات قانون البيئة 

  .والقوانني البيئية اخلاصة األخرى 03/10اجلزائري و
تفعيل دور صناديق التعويضات يف التشريع اجلزائر ي من خالل النص صراحة على -ب

  .تعويض املضرورين يف حالة تعذر معرفة املتسبب يف الضرر البيئي
األخذ بأحكام املسؤولية املدنية املوضوعية وذلك بإضافة أحكامها إىل قانون البيئة -ج

ية التقليدية القائمة على دندون التقيد بالقواعد العامة للمسؤولية امل 2003ئري لسنة اجلزا
تسهيل األمر ملضروري التلوث البيئي احلديث يف  دفاخلطأ والضرر والعالقة السببية 

احلصول على التعويض املناسب جلرب األضرار اليت حاقت م ، وخصوصا أن األضرار 
  .رة مباشرة وحالة البيئية قد ال تظهر بصو

  
      

 


