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دالحم    حمد  كثيد  ثيب  يبا ب  ثي  
   دالصال   دالصا  عل  ثي  , داصقيبت  دالحم    أ  مّن  عثيب  بإحبا  هد دايلح    ال ايب دالصبا  

    حص  قعاي  عل    عثي    عل  ,    ثمدب   داحيصعو  بالثي   دايي بت   عل  
 (يشكي دايبس ال يشكي    م ال)

 : إقما  لباص داشكي   جزيل داصي  بأ إال
 لل  ت  ال  , د  ي إعجثييب   إاربادب   ت    ال   تب ت  بأداتي"  د ي دالبجة  ", داحشيف,دأل تب 

 داقثّنحة  شكيد جزيص  د عثيب  يلبئلي
   إقما  باشكي إال   عبا داعلية داحيباشة اقيعايل  يباشة  هد دايلح    عل  ب  هاعو  م جيم  

  ات  ي إلعيي  هو داحيباشة  
 ل  م  اق  صيب  م اييي     صثم    ب مدب  عل ددلبا  لكيب  هد   ععال ل  ب   ركي د ي دالتبا

  عيب احب   عيب اي دآلأ   عي  
 يب جزيص داشكي  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
دالحم   داهذ   قيب ايهد   ال دكم ايلل إاثي اعال  عل    عثيب  

  ب  صم  
: د مذ  هد داصحل داحتعدضع إال

    ي   بل    ي  حيو م  عحيي دايلبح   داليي
إال   م إتلب ل داكعحبت اتلير  صييال  م  كيعأ  دإيب  م  عحتيي   بدت دالصبا أل صال  ب  

       ي   بل    ي  حي ب دب  ثي  داتيلت  ل دألا دا  تل إع عيي إال  ي دأل بأ
 إال إ عإي  
 إال ا جتي داصزيزال

إال    بإهإي داكيدا    ل ا ق با داماد ة  
 يلصل  حعي  هد دنصب يلتنثم  يي دالعية داحماجثم داحقيعثم   أ   ي دأل ثي داجعد  م   إصبال  

 عل داتلير  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 صفحة ص

 عدة صفحات ص ص 

 مادة  ـ

 عدة مكاد ـ ـ 

 القانكف المدني الجزائرؼ  ج.ـ.ؽ

 طبعة ط

 جريدة رسمية ج ر 

 عدد ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

أصبحت البيئة تعاني مف جراء النشاطات البشرية المتعددة الجكانب التي قيدت قدرتيا 
عمى العطاء حيث ظل اإلنساف يستنزؼ مكاردىا إلى حد عجز البيئة عمى الحفاظ عمى 
نظاميا كتكازنيا بصفة آلة كطبيعية، ككل ىذا ينذر بالخطر، كاألمر الذؼ جعل االىتماـ 

 .ينصب عمييا كعميو، سنحاكؿ إعطاء نظرة عامة عمى البيئة
مف الصعب كضع تعريف محدد كشامل لمبيئة، كذلؾ الختبلؼ الكثير مف العمماء 

كالمتخصصيف حكؿ ىذا المصطمح، فقد ذىب رجاؿ الفقو بالقكؿ أف اصطبلح البيئة ال يكجد 
 لكف 1أحد ال يعرفو مف ناحية كمف ناحية أخرػ فاف ليس مف السيل إعطاء تعريف محدد ليا
بالرغـ مف ىذه الصعكبة سنعطي تعريف محدد لمبيئة، يمكف تعريف البيئة بأنيا المحيط 
المادؼ الذؼ يعيش فيو اإلنساف بما يشمل مف ماء كىكاء كفضاء كتربة ككائنات حية 

 .2كمنشآت أقاميا إلشباع حاجتو
البيئة ىي الكسط أك المجاؿ المكاني الذؼ : "كما ىناؾ عدة تعاريف لمبيئة نذكر منيا

 .3"يعيش فيو اإلنساف بما يتضمف مف ظكاىر طبيعية كبشرية يتأثر بيا كيؤثر فييا
مجمكعة الظركؼ كالعكامل الخارجية التي : "كقد كردت تعريف آخر لمبيئة عمى أنيا

 .4"تعيش فييا الكائنات الحية كتؤثر في العمميات الحيكية التي تقـك بيا
مما الشؾ فيو إف تطكر الحياة في مختمف جكانبيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 
كالعممية ألقى بضبللو عمى الجانب القانكني المنظـ لذلؾ التطكر كقدا صبحت اإلضرار التي 

 تنتج عف استخداـ الكسائل البلزمة لمكاكبة ذلؾ التطكر غير مقتصرة عمى شخص
 أشخاص معينيف بالذات بل تمتد عمى نطاؽ كاسع لتمس المجتمع بأسره أك تكدؼ إلى أك 

تمكث البيئة التي يعيش فييا اإلنساف كجدت الحضارة البشرية نفسيا إماـ صعكبات كتحدؼ 

                                                 
 .06، ص 2007دمحم اسماعيل عمر، مقدمة في عمـك البيئة، مصر، - 1
 .39، ص 2007ماجد راغب الحمك، قانكنا حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ، مصر، - 2
عمي سعداف، حماية البيئة مف التمكث بالمكاد االشعاعية كالكيماكية في القانكف الجزائرؼ، دار الخمدكنية، الجزائر، - 3

 .05، ص 2008
 .02،  ص 2008الحامد، األردف،  يكنس ابراىيـ أحمد يكنس، البيئة كالتشريعات البيئية، دار- 4



 

 

 

خطير فاتجيت نحك مشكبلت البيئة بتقنيات جديدة بالتكازؼ مع تبني تشريعات بيئية تمـز 
فراد بتصرفات قانكنية لمحفاظ عمى البيئة مف التمكث كمف ىذا  المجتمعات مف جماعات كا 
المنطمق بدأت المسؤكلية المدنية عف إضرار البيئة تحتل مكانا متميزا في مجاؿ الدراسات 

 .كاألبحاث القانكنية التي تعنى بمكضكع البيئة كحمايتيا مف التمكث
حرصت العديد مف االتفاقيات عمى إدراج تعريف التمكث ضمف التعريفات الكاردة بيا، 
ككاف يتـ إبراز مفيـك التمكث حسب مكضكع التخصص الذؼ تتناكلو االتفاقية، أؼ في مجاؿ 

 .البيئة اليكائية أك البيئة البحرية أك ما غير ذلؾ
مثاؿ ذلؾ االتفاقية المتعمقة بتمكث اليكاء بعيد المدػ عبر الحدكد المتعقدة في جنيف 

  كالتي عرفت تمكث اليكاء بأنو إدخاؿ اإلنساف بشكل مباشر 1979 نكفمبر 13بتاريخ في 
أك غير مباشر لمكاد أك لطاقة في الجك أك اليكاء يككف لو مفعكؿ ضار يعرض صحة 

اإلنساف لمخطر، كيمحق الضرر بالمكارد الحيكية كالنظـ البيئية، كالفساد باألحكاؿ المادية، 
 .كيمس أك يضر كل مف يتمتع بالبيئة أك باستخداماتيا المشركعة

التمكث بشكل عاـ ىك أؼ تغير غير مرغكب فيو في الخكاص الطبيعية أك الكيميائية 
 كالذؼ قد يسبب إضرار لحياة اإلنساف  (ىكاء، ماء، تربة)أك البيكلكجية لمبيئة المحيطة 

أك غيره مف الكائنات األخرػ، حيكانية أك نباتية، كقد يتسبب أيضا تمفا في العمميات 
 .الصناعية كاضطرابا في الظركؼ المعيشية بكجو عاـ

تكاجو  التي كالدقيقة المعقدة المشكبلت مف التمكث عف الناتجة األضرار مشكمة كتعد
 عف بالتعكيض المطالبة عف األفراد كعجز كبيرا انتشارا الضرر انتشار مع خاصة اليـك عالـ
 العممية القانكنية الحمكؿ تضع شاممة رؤية ىناؾ تككف  أف يتكجب لذلؾ اأَلضرار، ىذه مثل
. المشكمة تمؾ تجابو التي

 أىمية الدراسة 
 :تكمف أىمية البحث في اآلتي



 

 

 

 حدكث إلى أدػ مما الدكلي، ك المحمي المستكييف عمى بالبيئة اإلضرار حاالت زيادة
 كجو عمى منيا الصحية كالسيما االجتماعية، ك االقتصادية النكاحي مختمف عمى سمبية آثار

 .الخصكص
 بعض في فييا التمكث سبلح استخداـ ك العالـ مناطق في الحركب عمى زيادة

 األحياف غالب في عمييـ يصعب قد الذيف باألشخاص اإلضرار إلى يؤدؼ مما األحياف،
 .بيـ لحق الذؼ البيئي الضرر أثر عف تعكيض عمى الحصكؿ

 سمبيا انعكست التي ك الجزائرؼ  قطرنا منيا عانى التي االستثنائية لمظركؼ كنظرا
 إطار في البيئة حماية قانكف  صدر فقد المكاطف، صحة عمى بالتالي ك الطبيعية البيئة عمى

  .البيئي التمكث لمشكمة المناسبة الحمكؿ إيجاد محاكال 2003 لسنة المستدامة التنمية
 أىداف الدراسة 

إف الغرض األساسي مف ىذه الدراسة ىك إثارة إشكالية تعكيض الضرر البيئي بالرغـ 
مف ككنيا قاصر عمى القكاعد القانكف كالتشريعات البيئية بيدؼ المساىمة في الكتابات 
القانكنية الخاصة بالبيئة كالتي بالرغـ مف كجكدىا كاتساع مجاليا في اآلكنة األخيرة في 
ف كانت تعد متأخرة نكعا ما إال أنيا تساىـ في إثراء المكتبة القانكنية الجزائرية  .الجزائر كا 

كما ييدؼ المكضكع لبياف آليات التعكيض في طابع تحميمي تظير مف خبللو الجيكد 
 .المبذكلة مف قبل الدكلة

كييدؼ كذلؾ إليجاد حمكؿ لمسألة تعكيض الضرر البيئي بمكجب أعماؿ كمساىمة 
 .الجمعيات كاإلعبلـ البيئي في حماية البيئة

 :أما فيما يخص اإلشكالية التي أكد معالجتيا في ىذه الدراسة
 ؟اما ىي آليات التعويض عن الضرر البيئي وما مدى نجاعتو-

 :كلمتكضيح أكثر طرحنا تساؤالت فرعية كىي كاآلتي
 كفقا الضرر عف تميزه التي كخصكصياتو البيئي لمضرر القانكني المفيـك يتحدد كيف-

 العامة؟  لمقكاعد



 

 

 

 ما مدػ نجاعة القكانيف في التعكيض عف الضرر البيئي؟- 
 صعوبات الدراسة

 تخمك مف ال فإنيا الدراسة، ىذه مكضكع معالجة تكتسييا التي األىمية مف الرغـ عمى
 تعكيض لمكضكع القانكنية الدارسة أف ذلؾ الباحث، تكاجو صعكبات مف أخرػ  ناحية

 الصعاب، مف العديد الحديثة المكاضيع مف كغيرىا تثير الجزائرؼ  التشريع في البيئة األضرار
 فمف ككضكح، بدقة البيئي بالضرر المقصكد تحديد صعكبة في تتمثل العقبات ىذه كأكلى
  الذؼ الضرر األكؿ مفيكميف بيف الحقيقة في يجمع نجده المصطمح ىذا تحميل خبلؿ

 غير كنطاؽ شديد بغمكض تتصف التي الضرر ليذا كمكضكع كالبيئة صعكبة، أؼ يشير ال
. دقيقة بصكرة محدد كغير كاضح

 بو في كاإللماـ حصره يصعب مما الدراسة مكضكع اتساع أيضا الصعكبات قبيل كمف
 ناحية مف كارتباطو المتشعبة، الفرعية اإلشكاالت مف الكثير يثير أنو ذلؾ دراسة كاحدة،

 التعكيض، صناديق التأميف، التقصيرية، المدنية المسؤكلية: المفاىيـ مف بالعديد أخرػ 
 أكال تستدعي مفاىيـ ككميا ،...الدافع الممكث مبدأ الحيطة، مبدأ البيئة، كالضرائب الرسـك
. البيئية األضرار بتعكيض عبلقتيا عف الحديث قبل بيا المقصكد تحديد

 المنيج المستخدم
 مكامف عف الكشف لنستطيع غالبو في التحميمية الدراسة منيج البحث في كننتيج

  .ليا المقترحة الحمكؿ إعطاء بعد فيما لنا كليتيسر بو، المتعمقة القانكنية كالصعكبات القصكر
 المتعمق الجزء يخص ما في خاصة الكصفي المنيج عمى أخرػ  أحيانا اعتمدنا كما

 .لنبيف ما ىي آليات التعكيض عف الضرر البيئي البيئية، باإلدارة
 .كلمعالجة المكضكع قمنا بتقسيـ الدراسة إلى فصميف نبدأىا بمقدمة كنختميا بخاتمة

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

لقد انتشر خطر البيئي كأصاب كل شيء، فقد أصبح التمكث مثبل، فيركس العصر، 
ينتشر بسرعة مذىمة ليصيب الجميع مسببا كباء ال ندرؼ كيف نكجيو كنحف الذيف ساعدنا 
عمى كجكده كسرعة انتشاره، عندما ىيأنا لو األجكاء المناسبة، فالتمكث يحكـ كل ما يصل 

إليو أك يبلمسو، أك يمقي عميو نظرة، كقد جدبت مشكمة الضرر البيئي اىتماـ رجاؿ العمـ منذ 
سنكات قميمة كراحكا ينبيكف إلى األخطار التي باتت تيدد البيئة بل كالجنس البشرؼ بأسره، 
إذا ما استمرت معدالت الضرر البيئي في تزايدىا عمى ىذا النحك، كالذؼ سمح لمبعض 

 .بالحديث عف أزمة الضرر البيئي باعتبارىا أزمة حقيقية تكاجو الجنس البشرؼ في مجمكعو
ككما اىتـ رجاؿ العمـ بظاىرة األضرار البيئية كراحكا ينبيكف إلى خطكرتيا عمى البيئة 

اإلنسانية، اىتـ كذلؾ رجاؿ القانكف بمشكمة الضرر البيئي كأخذكا يحددكف المقصكد بتمؾ 
. المشكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

مفيوم الضرر البيئي : المبحث األول
إف المتتبع لمجريات األحداث اليكمية كالدارس لكاقع البيئة الككنية يجد أنيا لـ تسمـ 
مف االعتداء عمييا كالمساس بتكازنيا، مما أدػ إلى اضطراب نظاـ الحياة عمى سطح الكرة 

. األرضية، كاإلخبلؿ بسبلمة البيئة التي تشمميا كتحيطيا نتيجة األضرار بعناصرىا
كنظرا لخصكصية الضرر البيئي كتميزه عف غيره مف األضرار، كبغية ضبط النظاـ 

القانكني لممسؤكلية الدكلية المترتبة عف اإلضرار بالبيئة، فقد كاف مف الضركرؼ تحديد مفيـك 
. الضرر البيئي باعتباره مفتاح ىذه الدراسة

استنادا إلى ما تقدـ ذكره، فقد تقرر تقسيـ ىذا الطمب إلى فرعيف، يستيدؼ أكالىما 
. 5الكشف عف المقصكد بالضرر البيئي

تعريف المغوي لمضرر البيئي :  المطمب األول
إف مفيـك الضرر بصفة عامة مفيـك جديد يحتاج إلى معالجة قانكنية دقيقة، فيك ال 
نما يتجو نحك عنصر ىاـ حياة الكائنات الحية بمختمف  يكتفي بأف يصيب فرد مف األفراد كا 

. أنكاعيا
 البيئي  رالتعريف العام لمضر: الفرع األول

الضرر فقداف الحياة أك الجركح أك أؼ أية أضرار صحية أك "إف الضرر يقصد بو 
 .تدمير ممكية تخص الدكلة أك أفرادىا طبيعيكف كانكا أك قانكنيكف 

 .6كقيل أيضا الضرر ىك خسارة مادية أك معنكية أك أذػ الذؼ يمحق بدكلة ما
يشكل تعريف الضرر البيئي كتحديد الخصائص المميزة لو مف أىـ الصعكبات التي 
تثيرىا المعالجة القانكنية ليذا المكضكع باعتباره يتعمق بمسألة أساسية، كىي معرفة ما إذا 

                                                 
ف، الحماية القانكنية لمبيئة مف التمكث بالمكاد الخطرة في التشريع الجزائرؼ، أطركحة  دكتكرة، كمية الحقكؽ، اعمي سعيد-5

.                                                                                      313، ص 2008جامعة الجزائر، يكسف بف خدة، 
إسبلـ دسكقي عبد النبي دسكقي، النظرية العامة لممسؤكلية الدكلية بدكف خطأ، المسؤكلية الدكلية المكضكعية، مركز -6

  .373، ص 2016الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع، طبعة، 



 

 

 

كاف المضركر ىك اإلنساف أـ بيئتو، كالتي مف شأنيا أف تطرح مشكمة المركز القانكني 
. 7لمعناصر التي تتككف منيا البيئة، كالماء، اليكاء، التربة، الكائنات الحية
لقد عرؼ الضرر  الضرر البيئي ينطمق مف خصكصيات ىذا الضرر الذؼ ترتب 

البيئي تعريفات عده فيناؾ مف عرفو بأنو إؼ تأثير عمى المككنات الحية أك غير الحية في 
 8البيئة كالنظـ االيككلكجية بما في ذلؾ الضرر عمى الحياة البحرية أك البرية أك الجكية

 كذىب رأؼ أخر إلى انو األذػ الحاؿ أك المستقبل الذؼ يناؿ مف إؼ عنصر مف  
عناصر البيئة ك المترتب عمى نشاط اإلنساف الطبيعي أك المعنكؼ أك فعل الطبيعة المتمثل 

. 9باإلخبلؿ بالتكازف البيئي سكاء كاف صادرا مف داخل البيئة الممكثة أـ كارد إلييا
بينما ذىب اتجاه ثالث إلى إف لمضرر البيئي مفيكماف 

ىك الضرر الذؼ يتركز في أصابو الطبيعة نفسيا أك عف طريق شيء : المفيوم األول
طبيعي أك نظاـ بيئي فالعممية البيئية متداخمة فضبل عف االستقبلؿ المستمر لنكع اك لنظاـ 

 .بيئي معيف مف شانو إف يتدخل في األمر أيضا
فيذىب إلى إف الضرر البيئي يشمل كل أذػ ترتب عمى التمكث فالصفة : المفيوم الثاني

البيئية ال تتكقف عمى طبيعة الضرر بل عمى مصدر الضرر كذلؾ ألنو قد يترتب عمى 
تمكث البيئة الطبيعية أك البيئة االصطناعية اضرر نسمييا باإلضرار البيئية كلكنيا في الكاقع 

. 10إضرار اقتصاديو

                                                 
عطا سعد دمحم حكاس، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البيئي في نطاؽ الجكار دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، -7

 .421، ص 2011االسكندرية، 
، نقبل 480، ص 2012القانكف االدارؼ البيئي، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، ، اسماعيل نجـ الديف زنكو- 8

: عف
Martine Remond - Gouilloud, reparation du dommage écologique, Juris-classeur 2, 1992, 

fasc.1060, p13. 
 .315، المرجع السابق، ص فاعمي سعيد- 9

 عطا سعد دمحم حكاس، المسؤكلية المدنية عف أضرار التمكث البيئي في نطاؽ الجزار دارسة مقارنة، مرجع سابق، ص -10
417-418 .



 

 

 

األذػ الذؼ يترتب عمى )مف كل ما تقدـ يمكف إف نضع لمضرر البيئي تعريفا بأنو 
مجمكعة مف األنشطة الطبيعية أك اإلنسانية التي تغير مف صفات المحيط البيئي لمجمكعة 
مف األشخاص بصكره مباشرة أك غير مباشره يعرضيـ لئلصابة في أجساميـ أك أمكاليـ أك 

 .يؤذييـ معنكيا كاف يمحق األذػ بكائنات أخرػ حيو أـ غير حيو
لمضرر البيئي  التعريف الفقيي: الفرع الثاني

 girodحاكؿ العديد مف الفقياء تعريف الضرر البيئي فاتجو البعض منيـ البركفسكر 
 اإلنسافالضرر الناجـ عف التمكث كينطبق عمى جميع األضرار التي يأتييا : "إلى تعريفو بأنو

 11 .."كتصيب مختمف العناصر الطبيعية مف ماء كىكاء كضكضاء
الضرر المسبب لؤلشخاص  : "الضرر البيئي بأنو" Ropert Drago"يعرؼ الفقيو 

مف خبلؿ ىذا التعريف تصبح البيئة . 12"أك األشياء مف طرؼ المحيط الذؼ يعيشكف فيو
. مصدر الضرر كليست ضحية ىذا األخير

كل ضرر يصيب المحيط مباشرة : "فيعرفو بأنو" Francis Caballero"أما الفقيو 
ىذا التعريف خبلفا لسابقو، . 13"بغض النظر عف النتائج التي تمحق األشخاص أك الممتمكات

. يعتبر أف البيئة ضحية الضرر بصرؼ النظر عف آثاره عمى األشخاص كاألمكاؿ
كعمى ذلؾ فاف الممثميف لعناصر الكسط الطبيعي، المضركريف مف ىذه األضرار 

البيئية، يجب أف يتـ تحديدىـ بصكرة كاضحة مف أجل االعتراؼ ليـ بالصفة في التقاضي، 
. 14فعناصر البيئة تككف مكضكعا لمقانكف كليست فقط غرضا لو كىذا كاف تطكر ال مفر منو
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-Michel prieur, droit de l’environnement, 4 éditions Dalloz-2001, p868. 
المبدأ الثاني مف نص مشاريع المبادغ المتعمقة بتكزيع الخسارة في حالة الضرر العابر لمحدكد الناجـ عف أنشطة خطرة، -12

 http://untreaty.un.org/reports/2004/arabic/chp7.pdf: راجع شبكة المعمكمات الدكلية عمى المكقع التالي
:  كرد النص األصمي كاآلتي-13

« Le dommage causé aux personnes ou aux choses par le milieu dans le quel elles vivent » 

Voir: Michel Prieur, droit de l'environnement, 4 
ème

 éd, Dalloz delta, France, 2001, p 868. 
. 418عطا سعد دمحم حكاس، مرجع سابق، ص -14



 

 

 

:  عندما عرفو عمى النحك اآلتي bockenكىك نفس االتجاه الذؼ ذىب إليو الفقيو 
الضرر االيكمكلكجي ىك ذلؾ الضرر الناجـ عف تدىكر الطبيعة، أك اختبلؿ التكازف 

االيككلكجي، كفي الكقت نفسو ال يسبب إصابة شخصية في ممتمكات الغير، كبعبارة أخرػ 
تمف البيئة دكف خمق أنكاع : يتـ تعريف الضرر البيئي بالمقارنة مع الضرر التقميدؼ بأنو

. 15أخرػ مف األضرار التقميدية
الضرر الذؼ :  ذىب في ذات السياؽ فعرفو بأنوmartine remondكيبدك أف الفقيو 

. 16يصيب الكسط الطبيعي بمعزؿ عف أؼ مصمحة بشرية جسمانية كانت أك مادية
 بيف لكجكب التمييز" Michel Prieur"كأماـ ىذا التناقض بيف التعريفيف، ذىب الفقيو 

، غير أف  17أضرار التمكث التي تحدث لؤلفراد كألمكؿ كاألضرار التي تصيب البيئة الطبيعية
جانب مف الفقو عارض ذلؾ معتبرا أف الضرر البيئي مماثل بضرر التمكث، كأف كبلىما 

فساد العناصر الطبيعة مثل الماء كاليكاء كالتربة، كمنيـ الفقيو   Jean"يساىماف في إتبلؼ كا 
Carbonnier " ذلؾ االعتداء عمى حق كل فرد في كسط "الذؼ عرؼ الضرر البيئي بأنو

 18"صحي نقي
أما عند الفقياء العرب، فنجد أف التعريف الذؼ أكرده الدكتكر أشرؼ عرفات أبك 

ذلؾ : "حجارة يصب في االتجاه األخير، حيث ذىب إلى القكؿ بأف الضرر البيئي ىك
الضرر الذؼ يغطي في كقت كاحد أضرار التمكث التي تحدث لؤلشخاص أك األمكاؿ أك 
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-Laurent Simon, op cit, p15 
، نقبل 480، ص 2012اسماعيل نجـ الديف زنكو، القانكف االدارؼ البيئي، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، -16
: عف

Martine Remond - Gouilloud, reparation du dommage écologique, Juris-classeur 2, 1992, 

fasc.1060, p13. 
17

 -Michel Prieur, Op.Cit, p 869. 
:  كرد النص األصمي كاآلتي- 18

« Chaque individu ait un droit subjectif a la pureté naturelle de son cadre de vie, toute 

pollution  serait alors une violation de ce droit ». Ibid, p 869. 



 

 

 

األنشطة كالمصالح، كاألضرار التي تحدث لمبيئة نفسيا، كالتي تتمثل في االنييار كالتدىكر 
. 19"التدريجي لمتكازف الطبيعي بيف العناصر المشكمة ليا مع مركر الزمف

أما الدكتكر أحمد حشيش فقد تبنى نفس ىذا االتجاه كشرحو بمغة أكثر كضكح، إذ 
اعتبر بأف الضرر البيئي بمفيكمو الفني أؼ اإلضرار بالعناصر البيئية، ليس ضررا شخصيا 
إنما ىك ضرر غير شخصي أصبل، حيث إف الحق في التعكيض عف الضرر البيئي يؤكؿ 
في نياية األمر إلى البيئة ذاتيا ال إلى غيرىا، كلك أف البيئة ليست شخصا قانكنيا بالمعنى 

، لذلؾ فيك يميز بيف الضرر البيئي بمفيكمو الفني الذؼ يؤكؿ التعكيض فيو لمبيئة 20الفني 
ذاتيا، كما يسميو ضرر الضرر البيئي الذؼ ىك تعكيض عف ضرر شخصي بمعناه التقميدؼ 

. الذؼ يؤكؿ فيو التعكيض إلى األشخاص
كيبلحع أف ىذا التعريف األخير يختمف تماما عف التعاريف السابقة المقدمة لمضرر 

البيئي، إذ أنو يعتبر البيئة ىي مصدر الضرر كليست ضحية لمضرر، كما أنو لـ يحدد 
المقصكد باألشياء، ىل األشياء التي تعكد ممكيتيا لؤلشخاص، أـ األشياء التي تعتبر 

 21عناصر ال تعكد ممكيتيا ألؼ شخص كاليكاء كالماء
  لمضرر البيئيالتعريف االصطالحي والقانوني: المطمب الثاني
التعريف االصطالحي لمضرر البيئي  : الفرع األول

لقد اجتيد الفقياء في إعطاء تعريف دقيق لمضرر البيئي مكحديف ىاذيف المصطمحيف 
كىما الضرر كالبيئة، فيناؾ اتجاه يقكؿ أف ىناؾ ضرر بمفيكمو الفني كىك الذؼ يصيب 

المجاالت الحيكية األكلية لعناصر البيئة كمنو فيك الضرر الذؼ يصيب البيئة في حد نفسيا، 
كنجد بالمقابل الضرر البيئي كىك الذؼ يخمق باألشخاص مف خبلؿ المساس بالبيئة فيصيبيـ 

 .في أمكاليـ أك أجساميـ أك صحتيـ عف طريق المحيط الذؼ أصابو الضرر
                                                 

 .38، ص 2006أشرؼ عرفات أبك حجارة، مبدأ الممكث يدفع، بدكف عدد الطبعة، دار النيضة العربية، القاىرة، -19
أحمد دمحم أحمد حشيش، المفيـك القانكني لمبيئة في ضكء مبدأ أسممو القانكف المعاصر، دار النيضة العربية، القاىرة، -20

 .165، ص 2001مصر 
21-Michel prieur, op cit, p868. 



 

 

 

، فيطمق عميو  لمضرر عدة مصطمحات متنكعة باالنجميزية عمى كجو العمـك
Damage    أك Injury  أك Detriment أك Loss أك Harm  

 كالصادرة عف المجمع، عمى 1961احتكت المادة الرابعة مف قكاعد سالزبكرج لسنة 
مبدأ عدـ إحداث الضرر بصكرة عامة، كاستخدمت لمتعبير عف مصطمح الضرر التأثير 

 كانتيى المجمع إلى استخداـ مصطمح خطير Affect ،Seriouslyبصكرة خطيرة ، 
Serious ككصف الضرر، بالرغـ مف اعتراض بمصطمح ميـ important عمى اعتبار أنو 

 .األكثر قربا إلى المفاىيـ القانكنية مف المصطمح المختار، إال أنو تـ اعتماد النص األكؿ
في سياؽ تعريف األضرار البيئية، نجد أف المصطمحات التي صيغ بيا متعددة، حيث 

عنو  يعبر مف ىناؾ حيف االيككلكجي، في بالضرر تسميتو عمى درج مفنجد ىناؾ 
. 22البيئة الطبيعية، اضطراب بالمكارد تمحق التي البيئي، األضرار الضرر بمصطمح
 إال البيئة، نكعية مف كالحد البيئي، التكازف  في تغير إلى تشير المصطمحات ىذه كل

 أف شؾ مف فميس البيئية، األضرار تعبير مدلكؿ مف نطاقا أضيق مصطمح التمكث فيك أف
 تدىكر أك دمار يككف  فقد أخرػ، أمكر مف ُمَضارة تككف  أف التمكث إلى جانب يمكف البيئة
 التي النشاطات بعض خبلؿ مف أك انفجار، أك حريق حادث مثل نتيجة الطبيعة المكارد
. 23الصيد الجائر الغابات، زلة ا إ مثل اإلنساف يأتييا

 (التشريعي)التعريف القانوني لمضرر البيئي : الفرع الثاني
 نجد حيث تشريعيا، انعكس كذلؾ البيئي لمضرر فقييا مكحد تعريف كضع إف صعكبة

 أف األكركبي نبلحع الصعيد فعمى جدا، قميمة فيي الصياغة في اختبلفيا عمى التعاريف أف
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-Laurent Simon, Responsabilité environnementale et assurance des risques 

environnementaux Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, 

Diplôme d'Etudes Spécialisées en Gestion de l’environnement, Université libre de Bruxelles, 

2005 – 2006, p 13, 14. 

Voir aussi: Aude-Solveig Epstein, Présentation de la nomenclature des préjudices réparables 

en cas d'atteintes à l'environnement, [VertigO] La revue électronique en sciences de 

l’environnement, n° 8,Montréal, 2010. 
 .11، ص 2007نبيمة اسماعيل رسبلف، التأميف ضد أخطار التمكث، دارالجامعة الجديدة، االسكندرية، - 23



 

 

 

مف  لفئتيف تجميعو خبلؿ مف البيئي الضرر عرؼ البيئية المسؤكلية بشأف األبيض الكتاب
: ىما البيئية األضرار عنكاف تحت الضرر

. البيكلكجي بالتنكع تمحق التي األضرار-
. 24المكاقع تمكيث عف الناتج الضرر-

ك المكاقع الممكثة تشمل التربة، المياه السطحية كالجكفية، لكف مف المستغرب أف 
الكتاب األبيض لـ يذكر اليكاء كعنصر يمكف أف يككف مف المشمكليف بمفيـك الضرر 

. 25البيئي
، فقد 2004 أفريل 21 المؤرخ في CE/2004/35الحديث  األكركبي التكجيو أما

حدد الضرر البيئي عف طريق الضرر باألنكاع ا لمحمية كالمكائل الطبيعيةػ، كالمياه 
. كاألراضي

أ ما بالرجكع إلى أحكاـ القانكف المدني الجزائرؼ باعتباره الشريعة العامة، ال نجده 
ينص عمى التعكيض المعنكؼ، مع العمـ أنو قد نص عمى تعكيض الضرر المعنكؼ في 

 مف 124قكانيف أخرػ عدػ القانكف المدني، ك يرػ األستاذ عمي سميماف أف نص المادة 
 124ج ينصرؼ إلى تعكيض كافة أنكاع األضرار دكف حصر، فالنص الفرنسي لممادة .ـ.ؽ

 عف القانكف المدني الفرنسي، ك قد 1382يرػ األستاذ بأنو منقكؿ حرفيا مف نص المادة 
استمد الفقو ك القضاء في فرنسا حكـ التعكيض عف الضرر األدبي عف عمـك نص ىذه 

، خاصة في ظل اتساع مجاؿ المساس باألنظمة البيئية كتزايد األضرار المادية ك 3المادة 
. المعنكية الناتجة عف مصادر التمكث المتعددة

أما عمى مستكػ التشريع العربي نجد أف التشريعات القميمة التي عرفت الضرر البيئي 
ىك التشريع العماني في قانكف حماية البيئة كمكافحة التمكث، حيث عرؼ الضرر البيئي 

                                                 
 .11نبيمة اسماعيل رسبلف، المرجع السابق، ص -  24
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 - Laurent Simon, op cit, p 16. 



 

 

 

األذػ الذؼ يمحق بالبيئة كيؤثر بشكل مباشر أك غير مباشر في خصائصيا ككظيفتيا :" بأنو
. 26أك يقمل مف مقدرتيا

كفيما يخص التشريع الجزائرؼ، فإنو ك بالرجكع إلى مجمكع النصكص القانكنية التي 
أصدرىا المشرع الجزائرؼ بشأف حماية البيئة، السيما قبل سنكات التسعينات ال نكاد نجد 

النكع مف / اعترفا تشريعيا بكجكد ىذا فإف البعض اعتبر أف المشرع نص بطريقة غير
 مباشرة عمى ىذا النكع مف األضرار، حيث إنو 03/10األضرار، غير أنو بصدكر القانكف 

 منو نجد أف المشرع الجزائرؼ أسس ىذا القانكف عمى مبادغ عامة نشعر 03باستقراء المادة 
مف خبلليا أنو أعطى إيحاءات عمى ىذا النكع مف األضرار، مثل مبدأ المحافظة عل التنكع 

. 27البيكلكجي، مبدأ عدـ تدىكر المكارد الطبيعية، مبدأ الممكث الدافع
أما األستاذ كناس يحي فاعتبر أف المشرع الجزائرؼ قد اعترؼ بالضرر االيككلكجي 

كما . عندما تكمـ عف األضرار التي تصيب النبات، الحي كاف،اليكاء، الماء، الجك، األرض
 المستدامة قد تضمف تحديدا لمضرر 03/10اعتبر األستاذ كناس يحي أف القانكف 

التمكث ىك كل تغيير مباشر أك غير مباشر لمبيئة، يتسبب :" االيككلكجي مف خبلؿ بياف أف
فيو كل فعل يحدث أك قد يحدث كضعية مضرة بالصحة كسبلمة اإلنساف كالنبات كالحيكاف 

. 28كاليكاء كالجك كاألرض كالممتمكات الجماعية كالفرية
يتضح مف خبلؿ كل ما سبق، أنو مف الصعب القكؿ بكجكد تعريف جامع لمضرر 
البيئي، كأف معظـ التعريفات المقدمة انقسمت إلى اتجاىيف في تحديدىا لنطاؽ الضرر 

البيئي، االتجاه األكؿ ضيق يرػ أف ىذا الضرر يقتصر مفيكمو عمى الضرر الذؼ يصيب 

                                                 
، الجريدة 2001 نكفمبر 14 المتعمق بحماية البيئة كمكافحة التمكث، مؤرخ في 114/2001 مف القانكف رقـ 01المادة -26

 .707ا لرسمية لسمطنة عماف، العدد 
كاعمي جماؿ، الحماية القانكنية لمبيئة البحرية مف أخطار التمكث، دراسة مقارنة، رسالة دكتكرة، جامعة أبي بكر بمقايد، -27
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الكسط الطبيعي، أما االتجاه الثاني فيقدـ مفيـك كاسع لمضرر البيئي يشمل كل أذػ يترتب 
. عف التمكث سكاء أصاب اإلنساف أـ البيئة ذاتيا

كبعيدا عف ىذا االختبلؼ النظرؼ البحث، فإف الفقو مستقر  عمى أنو عندما يحدث 
التمكث ضررا بالبيئة أك أحد عناصرىا غير المممككة ألحد، فإف ذلؾ الضرر يعتبر ضررا 
بيئيا، كما إذا نتج عف التمكث مكت نكع ناذر مف الطيكر أك الحيكانات أك أصبحت مياه 

البحر التي أصابيا التمكث غير صالحة لبلستعماؿ أك أدػ ذلؾ إلى مكت األحياء البحرية 
أك مكت األشجار التي يعشش عمييا أنكاع ناذرة مف الطيكر، حيث يككف المضركر ىك 

. المجتمع بأسره نظرا لآلثار البيئية التي تنتج عف ذلؾ
أما الضرر الذؼ يصيب اإلنساف باالرتداد نتيجة حدكث التمكث، فأنا أميل لبلتجاه 
الذؼ يرػ بأنو ال يعدك أف يككف ضرر شخصي بمعناه التقميدؼ، كىك ال يثير أؼ إشكالية 

فيما يخص التعكيض عنو، مثل ما حصل في قضية جزيرة ككرسيكا، حيث أدػ التمكث إلى 
اإلقبلؿ مف قيمة الممتمكات التي تقع عمى شاطئ البحر، كىركب السائحيف كضياع قيمة 

. 29الضرائب التي يتـ تحصيميا مف قبل محميات
ذلؾ الضرر الذؼ يصيب البيئة : "كعمى ذلؾ فإنو يمكف أف نعرؼ الضرر البيئي بأنو

ذاتيا أك بمككنات محددة مف عناصر البيئة غير المممككة ألحد، كالتي تختمف تبعا لتعريف 
تمكث اليكاء، التربة، المياه، األضرار التي تمحق بالنباتات : البيئة المحددة نذكر منيا

". كالحيكانات، تغير المناظر الطبيعية كالعناصر الثقافية، التغير المناخي
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خصائص الضرر البيئي  : المبحث الثاني
إف الضرر الذؼ يمس البيئة لو خصائص معينة ما يجعمو يختمف عف الضرر 
المنصكص عميو في القكاعد العامة، حيث كصل بالفقياء إلى حد التمييز بيف الضرر  

ك الضرر البيئي نظرا لصعكبة تحديده مف حيث الطبيعة كالنطاؽ، فإف ىذا الضرر يتميز 
بجممة مف الخصائص تجعمو ضرر ذك طبيعة خاصة، يختمف عف الضرر المتعارؼ عميو 

، كبالرجكع إلى ىذه القكاعد فإف الضرر الذؼ يقبل 30في القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية
التعكيض ال بد أف تتكافر فيو خصائص محددة، كىي أف يككف ضرار مباشرا كشخصيا 

كمؤكدا، فيككف الضرر شخصيا حيث يناؿ مف المتضرر ذاتيا أؼ يمس حقكقو في شخصو 
أك أف يتعمق بمركزه المالي أك مصالحو التي اكتسبيا بطريقة قانكنية كمشركعة أك أف يؤثر 

في نفسو، كفي ىذه الحالة فإف الحق في التعكيض يؤكؿ إلى ذمتو المالية التي لحقتيا 
إف الضرر المباشر ىك ذلؾ الضرر الذؼ ينشأ مباشرة عف الفعل . الخسارة مف جراء الضرر

الضار بحيث يككف كقكع الفعل شرطا الزما لحدكث الضرر كلكاله لما كقع الضرر، كبالتالي 
في . يككف بيف الفعل كنتيجتو ا ربطة مباشرة تصل عمى حد تعبير البعض األثر بمصدره

حيف أف الضرر يككف غير مباشر حينما يصعب تحديده كمما تداخمت األسباب مع الفعل 
األصمي أك تتابعت في نطاقو الكاقعي أك تعاقبت النتائج بعد أثره األكؿ، مما يصعب 

تعكيضو، كمف جية أخرػ، ال بد أف يككف ضررا حاال بمعنى إذا كقع االعتداء عمى شخص 
كأحدث فيو ضررا اكتممت عناصره نيائيا، كالخاصية الثالثة لمضرر القابل لمتعكيض ىك أف 

. 31يككف مؤكدا كمحققا
في حيف بالرجكع إلى الضرر البيئي فإف ىذا األخير ينفرد بخصائص تجعمو يتميز 
عف الضرر المتعارؼ عميو في القكاعد العامة كىذا ا رجع لمظركؼ الخاصة كالمحاطة بو 
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سكاء مف حيث مصدره أك مف حيث األشخاص المسؤكليف عف كقكعو، لذلؾ نرػ التعرؼ 
. عمى خصائص ىذا الضرر

إذا كاف لمضرر البيئي صياغات متباينة، حيث كصل بالفقياء إلى حد التمييز بيف 
الضرر البيئي نظرا لصعكبة تحديده، مف حيث الطبيعة كالنطاؽ، فاف ىذا الضرر يتميز 
بجممة مف الخصائص تجعمو ضررا ذا طبيعة خاص، يختمف عف الضرر المتعارؼ عميو 

في القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية كبالرجكع إلى ىذه القكاعد فاف الضرر الذؼ يقبل 
التعكيض البد أف تتكافر فيو خصائص محددة كىي أف يككف ضررا مباشرا كشخصيا كمؤكدا  

.  فيككف الضرر شخصيا
الطابع غير الشخصي وغير المباشر لمضرر البيئي : المطمب األول

عند الرجكع لمقكاعد العامة لممسؤكلية المدنية فإف الضرر حتى يقبل التعكيض البد أف 
يككف محققا؛ كىك يككف كذلؾ إذا كاف حاال، أؼ كقع فعبل، بيد أنو قد يككف محتمبل، كمع 

ذلؾ يقبل التعكيض عنو إذا كاف محقق الكقكع في المستقبل، كأف يككف ضررا شخصيا؛ أؼ 
أصاب الشخص الذؼ يطاؿ بالتعكيض، كأف يككف مباشر، كىك الذؼ يككف نتيجة طبيعية 

. 32لنشاط المسؤكؿ
غير شخصي البيئي ضرر ضرر ال: الفرع األول

نما مستعمل  ا  كيقصد بذلؾ أف الضرر يتعمق بالمساس بشيء ال يممكو شخص معيف ك 
مف قبل الجميع دكف تفضيل أك استثناء، إذ نجد أف أغمب التشريعات تعطي لمجمعيات 

البيئية حق التمثيل القانكني لمحد مف االعتداءات البيئية كىذا ما انتيجو المشرع الجزائرؼ في 
: الترسانة القانكنية البيئية نذكر منيا المكاد
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 مف 36-35 كالمكاد 10-05، رقـ 33 مف القانكف المدني الجزائرؼ 124المادة 
. 34 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدمة10-03القانكف 

إف ىذه الخاصية تعكس صعكبة عممية فيما يخص التعكيض عف ىذا الضرر، حيث 
إنو مف المبادغ األساسية في قانكف اإلجراءات المدنية ال دعكػ بدكف مصمحة، حيث إنو 

، كالمصمحة البد أف تككف شخصية 1يشترط لقبكؿ الدعكػ أف يككف لصاحبو فيو مصمحة 
كمباشرة، أؼ البد مف كجكد ضرر شخصي كىك شرط جكىرؼ لممطالبة القضائية، كعميو فقد 
يككف ىناؾ ضرر بيئي إال أنو غير كاؼ لتمكيف أؼ شخص مف رفع الدعكػ القضائية ما 
لـ يمسو ضرر شخصي، مما يؤدؼ بنا إلى التسميـ بأف الضرر البيئي ال يككف دائما قاببل 

 ككحل مبدأؼ ليذه المشكمة فإف أغمب تشريعات 35لمتعكيض ما لـ يثبت الضرر الشخصي
البيئة تعطي الحق لمجمعيات البيئية دكر حاسـ لمتدخل مباشرة أماـ الجيات القضائية 

 لـ يتكفر الضرر كىذا نفس ما تبناه المشرع إفلممطالبة بتعكيض األضرار البيئية حتى ك  
 المتعمق بحماية الشخصي بمفيكمو التقميدؼ لمبيئة في إطار التنمية 03-10الجزائرؼ 

المستدامة، حيث مكف الجمعيات المعتمدة قانكنا في مجاؿ حماية البيئة رفع دعكػ أماـ 
الجيات القضائية المختصة عف كل مساس بالبيئة، كما مكنيا مف ممارسة الحقكؽ المعترؼ 

بيا لمطرؼ المدني بخصكص الكقائع التي تمحق ضرر مباشر أك غير مباشر بالمصالح 
الجماعية التي تيدؼ إلى الدفاع عنيا، كتشكل ىذه الكقائع مخالفة لؤلحكاـ التشريعية 

 .المتعمقة بحماية البيئة
ماداـ أف الضرر البيئي ىك ضرر يصيب المكارد الحيكية كغير الحيكية لمبيئة كىك 

عبارة عف ضرر يصيب بصفة مباشرة المكارد البيئية كىك ضرر عيني، ألنو حينما نتكمـ عف 
الضرر البيئي، فإف البيئة ىي الضحية ليذا الضرر بالدرجة األكلى، فيك بيذا التفسير ال 
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ذا سممنا باعتباره ضرر عيني ال شخصي فإف الحق  ا  يعد ضررا شخصيا مف الكىمة األكلى، ك 
في التعكيض يؤكؿ مف حيث األصل إلى المتضرر كىك البيئة، كفي الكاقع أف الحقيقة 

القانكنية المسمـ بيا أف البيئة ال تعد شخصا قانكنيا، مما يجعمنا نميل إلى التسميـ باالتجاه 
الذؼ يميز بيف الضرر البيئي كضرر الضرر البيئي، فيذا األخير ىك ضرر يمحق 

باألشخاص كباألمكاؿ عف طريق المحيط الذؼ أصابو الضرر، كيعزز ىذا الرأؼ قضية 
جزيرة ككر يسكا التي أقامت بمقتضاىا إحدػ الشركات اإليطالية بإلقاء مخمفات سامة في 

عرض البحر الذؼ يطل عمى جزيرة ككر يسكا ككاف أف نتج عف ذلؾ تمكث بحرؼ كبير ليس 
نما أيضا في المياه اإلقميمية لجزيرة ككر يسكا  ا  ، كعميو فالتمكث 36فقط في أعالي البحار ك 

الزائد أدػ إلى عرقمة الممارسة الطبيعية لمصيد، فالضرر البيئي ىك ضرر التمكث كىك عبارة 
عف ضرر عيني، في حيف أف ضرر الضرر البيئي كىك ذلؾ الضرر الناتج عف الضرر 
األكؿ كالذؼ أدػ إلى اإلقبلؿ مف قيمة الممتمكات التي تقع عمى شاطئ البحر كىركب 

. السائحيف كضياع رزؽ الصياديف كىك عبارة عف ضرر شخصي
إال أف ثمة صعكبات تثار بشأف ىذا التمييز، فالتعكيض عف الضرر البيئي بمفيكمو 
الفني كالدقيق ال يؤكؿ إلى األشخاص ألنو ليس تعكيضا عف ضرر شخصي، كألنو ضرر 

عيني يصيب المكارد البيئية، بينما التعكيض عف ضرر الضرر البيئي فإنو يؤكؿ إلى 
. 37األشخاص ألنو تعكيض عف ضرر شخصي بمفيكمو التقميدؼ

فالصعكبة تثكر في عدـ كجكد معيار دقيق لمتمييز بيف كبل النكعيف مف الضرر، فعبل 
ىناؾ ضرر بيئي يصيب البيئة بالدرجة األكلى، باعتبارىا مجمكعة العناصر الطبيعية 

كاالصطناعية التي تمارس فييا اإلنسانية كىي تشكل مجمكعة مف العكامل كالظركؼ التي 
تساعد الكائف الحي البشرؼ كغيره مف الكائنات األخرػ عمى استمرار الحياة، كعميو فإف ىذا 
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الكسط ىك مزيج مف العناصر كالعكامل الطبيعية كالحيكية كاالصطناعية، كىذه العكامل ببل 
شؾ ال تتكامل إال بتدخل العنصر البشرؼ، كعميو فالبيئة ليست مجردة كمستقمة عف الكائف 
الحي، كبالتالي فالقكؿ بأف ىناؾ ضرر بيئي يصيب المكارد البيئية كحدىا، كضرر الضرر 

ف كنا نسمـ بو مف ناحية كجكد ىذا التفسير، كمع ذلؾ فإنو قكؿ غير مستساغ   ا  البيئي ك 
ك اتجاه يؤدؼ إلى خمق العديد مف التناقضات، لذلؾ نرػ أف كل ضرر يمس البيئة فإنو 

يصيب بالضركرة الكائف الحي باعتباره جزء مف مككنات البيئة، رغـ أنو مف ناحية أخرػ ىك 
ضرر عيني يمس عناصر البيئة كلكنو شخصي ألف المساس بيذه المصادر يؤدؼ إلى 
المساس بالعديد مف الحقكؽ أك إعاقة ممارستيا، كمف بيف ىذه الحقكؽ حق التمتع ببيئة 

سميمة كنظيفة، حق الحياة، الحق في الصحة، فيي مف الحقكؽ المضمكنة بمقتضى 
النصكص الدستكرية كىناؾ مف يرػ أف األضرار البيئية ىي أضرارا تمحق باألشخاص 

، ألف النشاط الضار يفسد  38كالممتمكات أضرار ال تنجـ إال مف خبلؿ االعتداء عمى البيئة 
أك يتمف المكارد البيئية، بالدرجة األكلى ثـ تنعكس بعد ذلؾ عمى اإلنساف كعمى غيره مف 
الممتمكات، فاألدخنة المنبعثة مف المصانع أك تفريغ المكاد السامة ىك بمثابة ضرر بيئي، 

لكف انعكاس ىذا األخير عمى اإلنساف مف خبلؿ اليكاء الذؼ يستنشقو كالماء الذؼ يستيمكو 
صابتو باألـ ا رض التنفسية كالربك كالسل الرئكؼ كصعكبة  ا  يؤدؼ إلى اإلضرار بصحتو، ك 

إلخ كىك يعد بمثابة ضرر شخصي يترتب عمى ضرر ... التنفس كسرطاف الرئة كالجمد
. عيني

كىناؾ مف الفقو مف يرػ أف الضرر البيئي ال يمكف في أية حاؿ مف األحكاؿ أف 
يككف ضررا شخصيا ألف الشيء الذؼ يصيبو الضرر ىك محل الحق كىك مف األشياء التي 

، فيك بالتالي ال يعتبر ضررا شخصيا ألنو إذا كاف ىناؾ 39تعكد ممكيتيا لشخص معيف 
ضرر مس المكارد الطبيعية كلـ يسبب ضررا لشخص ما فيك بالتالي ال يمكف أف ينتيي إلى 
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المطالبة القضائية، ألنو ال دعكػ بدكف مصمحة، كالمصمحة فيما يخص الضرر البيئي فيي 
أف يككف ىناؾ ضررا شخصي ترتب عف ىذا االعتداء كىناؾ اتجاه أيضا يرػ أف الضرر 
البيئي ىك اعتداء عمى مجمكع العناصر المككنة لمنظاـ البيئي، كماداـ كذلؾ فيك ال يعطي 
الحق في التعكيض ألنو ال ينتيي إلى ضرر يصيب شخص معيف بذاتو مما جعمو محل 

اختبلؼ فقيي كبير مفاده صعكبة التعرؼ عمى ضحية الضرر ىل ىك البيئة أـ ىك 
الشخص؟ 
 غير مباشر   البيئي ضررضررال: الفرع الثاني

نما يصيب مككنات البيئة  ا  أؼ أنو ضرر ال يصيب اإلنساف أك األمكاؿ مباشرة، ك 
كالتربة أك الماء أك اليكاء، كالضرر غير المباشر يحل بالكسط الطبيعي ك كثی ا ر ما ال 

يمكف إصبلحو عف طريق إعادة الحاؿ إلى أصميا مما يجعل تطبيق القكاعد العامة لممسؤكلية 
المدنية صعبا السيما في حالة الضرر الذؼ يمس بالمكارد المائية، إذ غالبا عندما تمس 

.  40بشكل مف أشكاؿ التمكث الصناعي يصعب تقنيا إعادة الحالة إلى أصميا
كنشير في ىذا المجاؿ إلى مكقف مجمس الدكلة الفرنسي في حكـ لو حيث رفض 

اعتبار األضرار البيئية بمثابة أضرار مباشرة في قضية إف الفقو ك القضاء يميز بيف كل مف 
فالضرر المباشر ىك الذؼ ينشأ عف الفعل الضار . الضرر المباشر ك الضرر غير المباشر

حيث يككف كقكع الفعل شرطا الزما لحدكث الضرر، بينما الضرر غير المباشر ىك الضرر 
الذؼ ال يتصل بصفة مباشرة مع الفعل حيث تتداخل عكامل أخرػ بيف الفعل ك النتيجة 

لمتعكيض إال إذا كاف ضرر  مباشر ك ىك . كالمستقر عميو ىك أف الضرر ال يككف قاببل 
. 41المكقف الذؼ تبناه المشرع الجزائرؼ 

                                                 
 .66حميدة جميمة، المرجع السابق، ص - 40
عبد الرزاؽ السنيكرؼ، الكسيط في شرح القانكف المدني، المجمد الثاني، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ مصادر االلتزاـ، - 41

 .780-733، ص 2000الطبعة الثالثة، منشكرات الحمبي الحقكقية، 



 

 

 

كيتجو البعض اآلخر إلى القكؿ بأف الضرر غير المباشر ىك الذؼ ال يككف نتيجة 
كعميو . طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ كالذؼ ال يستطيع المضركر أف يتكخاه ببذؿ جيد معقكؿ

فإف الفقو ك القضاء أجمعا عمى أف الضرر الذؼ يستحق التعكيض قانكنا ىك الضرر 
. المباشر

إذا : " مف القانكف المدني الجزائرؼ ليذه المسألة اليامة، فتنص182تعرضت المادة 
لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد أك في القانكف فالقاضي ىك الذؼ يقدره، كيشمل التعكيض 
ما لحق الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط أف يككف نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء 
بااللتزاـ أك لمتأخر في الكفاء بو، كيعتبر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف 

" 42يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ
إال أف الضرر البيئي بطبيعتو كخصكصياتو المميزة جعمت مف الصعب تكافر خاصية 
الضرر المباشر ذلؾ أف الضرر البيئي تتحكـ فيو عدة عكامل كعمى رأسيا مقتضيات التطكر 

التكنكلكجي كتطكر المكاد المستخدمة في مختمف األنشطة البشرية التي تعد نتاجا لتطكر 
عممي تكنكلكجي متزايديف كمتكاصميف، إضافة إلى ذلؾ تتعدد مصادر الضرر البيئي ك تتعدد 

. 43ك تتداخل العكامل التي تؤدؼ إلى كقكع النتيجة النيائية لمفعل الضار 
 ىناؾ مف يرػ أف الضرر البيئي ىك ضرر غير مباشر ككنو يصيب األكساط 

الطبيعية بداية ثـ ينتقل إلى األشخاص ك عميو يستحيل تعكيضو، كيؤيده اتجاه آخر يعتبر 
الضرر البيئي ضررا يمس المكارد الطبيعية كالبيئية غير قابمة لمتممؾ الخاص مما يجعمو 

بيذه الخاصية غير قابل لمتعكيض ماداـ أنو لـ يتسبب في ضرر مباشر ك شخصي 
. 44لؤلفراد
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إف المشرع الجزائرؼ ك ألكؿ مرة يشير إلى األضرار غير المباشرة في قانكف حماية 
 فيما يخص األضرار البيئية، كعميو فيناؾ تطكر ممحكظ في سياسة 2003البيئة لسنة 

التشريع الجزائرؼ الذؼ ال يعترؼ إال بالضرر المباشر مف خبلؿ القكاعد العامة المنصكص 
، حيث 10-03 مف قانكف 37عنيا في القانكف المدني، ك ىك ما الحظناه مف قراءتنا لممادة 

أعطى لجمعيات الدفاع عف البيئة حق التعكيض عف األضرار المباشرة كغير المباشرة التي 
، فيل ىذا النص 45تصيب قاعدة المصالح الجماعية التي تمثل اإلطار المعيشي لؤلشخاص 

يعد قاعدة شاذة في قانكف حماية البيئة الجديد أـ أنو يقكدنا إلى تطبيق قاعدة أف الخاص 
يقيد العاـ ، كبالتالي نصل إلى استنتاج ىاـ ك ىك أف المشرع الجزائرؼ مف خبلؿ ىذا القانكف 
أدرؾ الطبيعة الخاصة لمضرر البيئي، كخاصيتو غير المباشرة فراح يعترؼ بضركرة تعكيض 

ىذه األضرار رعف طريق جمعيات الدفاع عف البيئة التي تعتبر عمى حد تعبيره الممثل 
. القانكني ليذه المصالح المشتركة

  لمضرر البيئيمتراخيال االنتشاري و الطابع: المطمب الثاني
مف المعمـك أف الضرر الذؼ يصيب اإلنساف في جسمو أك مالو أك مشاعره ىك ضرر 
محدد مف حيث نطاقو كأبعاده، حيث يككف الضرر محدد تبعا لمحالة إما بجسـ المضركر أك 
أمكالو أك بمقدار مشاعر الشخص الذؼ أصابو الضرر، ففي كل ىذه الحاالت يككف الضرر 

، بخبلؼ األضرار البيئية التي تتميز بأنيا ذات طبيعة شاممة ال تعرؼ حدكدا 46محددا 
. 47معينة كال مجاالت محددة النتشارىا، فتتعدػ مكاف كقكعيا عابرة اآلالؼ مف الكيمكمترات
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انتشاري  البيئي ضرر ضرر ال: الفرع األول
الضرر الذؼ يصيب البيئة في مختمف مجاالتيا أكسع نطاؽ مف حيث الزماف  

ك المكاف كالدليل عمى ذلؾ أف المخاطر البيئية تتعدػ مف حيث مداىا إقميـ الدكلة الكاحدة، 
كحتى الحماية القانكنية مف األضرار البيئية لـ تعد مقصكرة فقط عمى التشريعات المحمية 

لمدكؿ فأصبحت الدكؿ تتحرؾ باسـ المصمحة كالمصير المشترؾ مف أجل اتخاذ اإلجراءات 
الضركرية لمحد مف آثار األضرار البيئية كطابعيا االنتشارؼ كذلؾ بمقتضى المؤتمرات 

ظاىرة  عف ناتج األخير ىذا يككف  فقد البيئي، الضرر مصادر تعدد بسبب الدكلية كاالتفاقيات
التمكث الذؼ يعد بمثابة أخطر مصادر الضرر البيئي، ذلؾ أف أغمب األنكاع األخرػ لمضرر 

البيئي ىي نتيجة حتمية لمتمكث البيئي، كىناؾ األضرار بيئية أخرػ ليا أيضا الطابع 
االنتشارؼ مف ذلؾ ظاىرة األضرار النككية كفي ىذا الصدد نشير إلى ما عبر عنو أحد 

 أف إطبلؽ صاركخ كاحد إلى الفضاء 1992العمماء في تصريحات أدلى بيا في أفريل 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف المنشآت الصناعية أيضا . الككني يدمر مميكف طف مف األكزكف 

تساىـ في تمكيث البيئة الجكية بما تصدره مف غازات كشكائب، فضبل عف تمكيث المجارؼ 
المائية ذلؾ أف أغمب ىذه المنشآت تقاـ عمى شكاطئ البحار كاألنيار مما يجعميا تمقي 

بنفاياتيا الصناعية في مياه البحر فتمتد ىذه األضرار إلى نطاؽ كاسع مف البيئة البحرية أك 
النيرية كالجدير بالذكر أف الضرر البيئي الناتج عف إلقاء النفايات كانتشارىا يعد أيضا مف 

إف الضرر البيئي ىك . 48أخطر األضرار البيئية فضبل عف الضرر النككؼ كاإلشعاعي 
ضرر يمتد إلى أكسع الحدكد فبل يمكف تحديد نطاقو المكاني كال يمكف تحديده بفترة زمنية 
. معينة، كىك ما يجعمو صعب التقدير مف طرؼ المحاكـ المختصة في منازعات التعكيض

إف المعالـ الكبرػ لمضرر البيئي تظير في صعكبة تحديد التعكيض مف طرؼ القاضي كيف 
يتـ تقدير ىذا التعكيض كالضرر البيئي في تطكر مستمر، ككذلؾ يطرح مسألة صعكبة 
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تحديد األشخاص المسؤكليف عف ىذا الضرر السيما إذا ظيرت النتيجة بعد فترة طكيمة مف 
كقكع الفعل الضار، كال شؾ أف نتائج الفعل الضار تبدأ في الظيكر تدريجيا، مما يطرح 

مسألة تحديد مقدار الضرر المستقبمي كالضرر االحتمالي كمشكمة تغير الضرر كاتجاىو نحك 
التفاقـ بعد فترة زمنية قد تككف قصيرة أك ممتدة لذلؾ ىناؾ مف قاؿ بضركرة التفرقة فيما 

ىناؾ الضرر البيئي المفاجئ كالضرر البيئي - يخص الضرر البيئي بيف نكعيف مف الضرر
المستمر، فاألكؿ كما سنرػ مف السيل تقدير تاريخ كقكعو مما يسيل عمى القاضي الحكـ 
بالتعكيض كىك تقديره بيف تاريخ حدكث الضرر إلى تاريخ المطالبة القضائية، في حيف أف 

ىناؾ ما يعرؼ في نظر الفقياء بالضرر البيئي المستمر كىك الضرر الذؼ يقع كلكف يحتاج 
. إلى فترة زمنية مستمرة كممتدة مف أجل استكماؿ كافة آثاره كانعكاساتو

الضرر البيئي ضرر كاسع النطاؽ ال يمكف التحكـ فيو زمانا كال مكانا مما يجعمو 
صعب اإلحاطة بو كتقديره مف طرؼ القاضي المختص في منازعات التعكيض ك ىك ما 

يجعمو يختمف مف حيث خصائصو عف الخصائص العامة لمضرر ك ىك الضرر الشخصي 
ك المباشر ك المحدد، كقد يمتد أف يمس إقميـ الدكؿ األخرػ المجاكرة لمدكلة التي كقع فييا 

الضرر مما يؤدؼ إلى خرؽ أقاليـ دكؿ أخرػ كانتشار مكاد غير مرغكب فييا عمى إقميـ دكلة 
. 49أخرػ 

 متراخي   البيئي ضررضررال: الفرع الثاني
إضافة إلى اعتبار الضرر البيئي ضرر غير شخصي كغير مباشر في غالب 

األحكاؿ فإنو يعد مف األضرار المتراخية كىذا خبلفا لمضرر الحالي الذؼ تتضح آثاره فكر 
حدكثو أك خبلؿ فترة كجيزة مف لحظة كقكعو كحاالت التسمـ بسب التعرض لمختمف أنكاع 

 .الممكثات
إف مف أىـ خصائص الضرر البيئي أنو ضرر متراخي حيث ال تتضح آثاره في 

غالب األحياف ك الحاالت إال بعد فترة زمنية طكيمة لذلؾ يطمق عميو البعض تسمية الضرر 
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التراكمي حيث يظير الضرر عند تراكـ المكاد الممكثة لمبيئة تأتي عمى شكل أمراض 
. سرطانية أك أمراض الفشل الكمكؼ أك الفشل الكبدؼ ككذلؾ أمراض الكبد

الجدير بالمبلحظة أنو رغـ الطابع المتراخي لظيكر أعراض ىذه األـ ا رض فإف 
نتائج األبحاث العممية أثبتت أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف ىذا الضرر ك الممكثات التي تتسبب 
في حدكثو، كمف األضرار البيئية التي تتسـ بخاصة التراخي أيضا ىناؾ حسب ما يتجو إليو 

. 50العديد مف الفقياء ىك الضرر اإلشعاعي
إف الضرر اإلشعاعي ىك مف الصكر الخطيرة كالحديثة لؤلضرار التكنكلكجية التي 
تصيب البيئة بمختمف مجاالتيا كىك يعد أيضا مف أكثر أنكاع األضرار البيئية التي تتسـ 

بطابع التراخي حيث ال تظير أعراضو كأثاره إال بعد فترة زمنية طكيمة حتى تكتشف الظاىرة 
المؤدية لئلشعاع إما عمى شكل أضرار جسدية تمحق الشخص الذؼ كاف مكجكدا أثناء 

انطبلؽ اإلشعاع أك يأتي عمى شكل أضرار كراثية تمحق ذريتو بعد مركر فترة مف الزمف 
. فتتحكؿ إلى أمراض سرطانية

ك الجدير باإلشارة أف تسمية الضرر المتراخي ترجع في األصل إلى عامل الزمف أؼ 
كلكف ىذا ال يعني أف . كجكد فترة زمنية بيف الحادث اإلشعاعي كظيكر اآلثار البيكلكجية لو

كل األضرار اإلشعاعية تعد أضرار متارخية، فقد تظير آثار الحادث اإلشعاعي عمى الفكر 
. 51كىك ما يعرؼ بالضرر اإلشعاعي الحاد

إف الطابع المتراخي لمضرر البيئي تعد مف الخصائص الجكىرية المميزة لغالبية 
. األضرار البيئية
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خالصة الفصل األول 
حاكؿ الفقياء تحديد تعريف دقيق لمضرر البيئي جامعيف ىاذيف المصطمحيف كىما 
الضرر كالبيئة كعميو ىناؾ اتجاه يقكؿ أف ىناؾ ضرر بمفيكمو الفني كىك الذؼ يصيب 

المجاالت الحيكية األكلية لعناصر البيئة كعميو ىك الضرر الذؼ يصيب البيئة في حد ذاتيا، 
كىناؾ بالمقابل الضرر البيئي كىك الذؼ يخمق باألشخاص مف جراء المساس بالبيئة 

فيصيبيـ في أمكاليـ أك أجساميـ أك صحتيـ عف طريق المحيط الذؼ أصابو الضرر، 
فبرجكع إلى ىذه القكاعد فاف الضرر الذؼ يقبل التعكيض البد أف تتكافر فيو خصائص 

 .محددة
 
 

 
 
  

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 باألمكاؿ أك باألشخاص الضرر إلحاؽ عمى يقتصر ال فإنو التمكث، يحدث عندما
. اإليككلكجية البيئة أنظمة ييدـ كما الطبيعية، البيئة عناصر يصيب قد إنما ك ليـ، المممككة

 نتيجة كقع الذؼ الضرر بإصبلح التزاـ عاتقو عمى يقع فإنو الممكث مسؤكلية ثبتت ما إذا ك
 نقدؼ تعكيض دفع أك العيني التعكيض طريق عف يتحقق الذؼ اإلصبلح ىذا التمكث،

 الحاالت في البيئية خاصة األضرار عف لمتعكيض فعالة تغطية تحقيق  بغرض لممضركر
 قدرات التعكيضات لتجاكز أك الضرر محدث المسؤكؿ عمى التعرؼ فييا يصعب التي

 قانكنية آليات استحداث تـ الدعكػ  إجراءات كتعقد التقاضي لصعكبة أك المالية المسؤكؿ
  تكميمية بصفة إال تتدخل ال التي التعكيضات  التأميف كصناديق في تتمثل أخرػ 

 التي االعتبارات تحديد بنا يجدر لذلؾ كالتأميف، المدنية المسؤكلية نظاـ مف لكل احتياطية أك
 .تدخميا كنطاؽ إنشاءىا كفكرة الصناديق ىذه عمييا تقـك

 تعويض عن الضرر البيئي طبقا لقواعد العامة لمقانون : المبحث األول
 العيني، التعكيض ثـ األصل، ىك النقدؼ التعكيض تجعل التشريعات أغمب كانت إذا

 يصبح حيث لمتغير، طريقو في أك تغير قد األصل ىذا أف نجد البيئية األضرار مجاؿ ففي
 التعكيض يأتي ثـ عميو، كانت ما إلى الحاؿ إعادة صكرة في األصل ىك العيني التعكيض
 .52"االستعادة قبل التعكيض"ىي  األضرار ىذه  بشأف المقررة القاعدة لتصبح النقدؼ،

 يمكف عديدة، البيئة بحماية المتعمقة الممارسات مجاؿ في العيني التعكيض كأشكاؿ
 الضار النشاط كقف كصكرة عميو كاف ما إلى الحالة إعادة : ىما صكرتيف في في حصرىا
 طبيعة فإف العادية األضرار في تصكره يمكف العيني التعكيض كاف كلما ،(أكؿ فرع ) بالبيئة

فرع )الضرر ىذا تعكيض سبيل في العقبات مف مجمكعة تطرح البيئي الضرر كخصكصية
 .(ثاني
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 التعويض العيني عن الضرر البيئي: المطمب األول
 صور التعويض العيني لمضر البيئي : الفرع األول

 أساليب تطبيق الراىف الكقت في البيئة بحماية المتعمقة كالنظريات الممارسة تعرؼ
 كالمكاد اإلنتاج أساليب استبداؿ أك الممكث، النشاط كقف منيا عديدة، عينية إصبلح

 .البيئة عمى الخطرة النشاطات بعض مزاكلة كمنع المستعممة، كالتقنيات المستخدمة
 األضرار إلصبلح الفعالة التطبيقات أىـ يعتبر عميو كاف ما إلى الحاؿ إعادة غير

 :نكعيف: إلى البيئي لمضرر العيني التعكيض صكر تقسيـ يمكف كعميو ،53البيئة
 وقف النشاط الضار بالبيئة، وسيمة لوقف الضرر البيئي: أوال

في بعض األحكاؿ ال يككف ىناؾ مف سبيل لمنع مضار التمكث إال بإزالة مصدره، 
 . كذلؾ بإنياء النشاط الممكث لمبيئة كغمق المصنع أك المنشأة التي تحدث تمكث بيئي

 مدػ كحكؿ بالبيئة؟ الضار النشاط بكقف المقصكد حكؿ الصدد ىذا في التساؤؿ يثكر
 النشاط؟ ىذا بمنع الحكـ في المدني القاضي سمطة

 يعد كقف النشاط الضار بالبيئة أكؿ الطريق لمتعكيض، ألنو بمكجبو يكقف الضرر 
كال يستمر في المستقبل، كىك بمثابة الطريقة التي تحد مف آثار التمكث السيئة في المستقبل، 
ألنو إذ لـ يشتمل الحكـ عمى ذلؾ فبل جدكػ منو، ألف الضرر سيتكاصل كيمتد كيمكف أف 

النشاط الممكث يعد آلية منطقية كمبلئمة لخصكصية  يمحق أضرار أكبر، لذلؾ فإف كقف
 .54األضرار البيئية

يبلحع أف كقف النشاط الضار بالبيئة كصكرة مف صكر التعكيض تعتبر كقائية 
بالنسبة لممستقبل فقط بشأف المصالح المضركرة، كليس محكا لضرر الحادث بسبب ىذا 

النشاط، كعمى ىذا فإذا كاف الضرر قد كقع بالفعل فكقف النشاط المتسبب فيو ال يعكضو 
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كلكنو يمكف أف يمنع كقكع أضرار جديدة في المستقبل، كأف يقرر القاضي إغبلؽ المنشأة 
الصناعية مصدر التمكث مؤقتا إلى حيف تنفيذ األعماؿ الضركرية لكقف أك منع تكرار 

 .55االضرر البيئي، أك نيائيا عندما ال يككف ىذا الكقف أك المنع ممكف
يمكف تصكر قيامو بإزالة الممكثات  فالمصنع الذؼ ينفث األدخنة الضارة بالبيئة ال

التي لكثت اليكاء الستحالة ذلؾ، فبل يككف أماـ القاضي إال الحكـ بإغبلؽ المصنع بشكل 
تقميل التمكث، كفي حاؿ عدـ الكصكؿ إلى ىذه النتيجة  مؤقت ريثما يضع أجيزة لمنع أك 

 .56يأمر القاضي بإغبلؽ المنشأة بشكل نيائي 
 ،قد أعطت الحق لبعض الجمعيات 1993كتماشيا مع ذلؾ، فإف اتفاقية لكجانك لسنة 

المتخصصة في ىذا مجاؿ لممطالبة القضائية سكاء بمنع ممارسة النشاط غير المشركع 
كالذؼ يشكل تيديد فعمي لمبيئة أك أف تطمب مف القاضي أف يأمر مشغل المنشأة باتخاذ كافة 

 .57لمنع تكرار أؼ عمل قد يرتب ضرر بالبيئة  الكسائل كاالحتياطات البلزمة 
كبالرجكع لمنصكص القانكنية المنظمة لكقف النشاط الضار بالبيئة في القانكف 

 ال نجد ا نما نجده إما كتدبير إدارؼ تقـك بو السمطات اإلدارية، أك   لنص عمى 03/10
كقف النشاط ىذا كجزاء مدني، كا كعقكبة جزائية يحكـ بيا عمى المسؤكؿ باتخاذ كافة 

 . 58البيئة االحتياطات البلزمة التي تستيدؼ منع كقكع األضرار
عندما تنجـ عف استغبلؿ منشأة غير  : " 25/02فالحالة األكلى نصت عمييا المادة 

، كبناء عمى تقرير مف مصالح ...كاردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أك أضرار تمس
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البيئة يعذر الكالي المستغل كيحد لو أجبل التخاذ التدابير الضركرية إلزالة األخطار 
 . كاألضرار المثبتة

ذا لـ يمتثل المستغل في األجل المحدد،يكقف سير المنشأة إلى حيف تنفيذ الشركط  كا 
 59 ...ةمع اتخاذ التدابير المؤقتة الضركرؼ  المفركضة،

كزيادة عمى ذلؾ، " :  التي جاء فييا 85/02ما الحالة الثانية فيؤكدىا نص المادة 
يمكف القاضي األمر بتنفيذ األشغاؿ كأعماؿ التييئة عمى نفقة المحكـك عميو، كعند االقتضاء 
يمكنو األمر بمنع استعماؿ  المنشآت أؼ عقارا أك منقكؿ آخر يككف مصدر لمتمكث الجكؼ، 

 60 انجاز األشغاؿ كالترميمات البلزمةإتماـكذلؾ حتى 
ؽ التي تمثل سندا قانكنيا يمكف .ـ.ج691كمع ذلؾ يمكف االستناد إلى نص المادة 

القاضي المجكء إليو إليقاؼ األضرار البيئية، بشرط أف تككف مف قبيل مضار الجكار غير 
تعطي صراحة لقاضي المكضكع سمطة إزالة األضرار متى كانت غير  المألكفة، فيذه المادة

 61مألكفة 
كرغـ أف مصطمح إزالة جاء كاسعا جدا كمرنا، فقد يبقى في بعض األحياف السبيل 
الكحيد إلزالة األضرار ىك غمق المنشأة الصناعية، كعميو فبل يككف الترخيص مانعا لمحكـ 

بإزالة األضرار مستقببل، باإلضافة إلى إمكانية تعكيض المضركريف عف األضرار التي لحقت 
 .62بيـ فعبل

كفي بياف مدػ محل البحث، انقسـ الفقو كالقضاء في فرنسا كمصر، فذىب جانب 
منيـ إلى القكؿ بأنو متى كانت مضار الجكار غير المألكفة ناتجة عف االستخداـ العادؼ 

                                                 
 . المتضمف قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10 مف القانكف رقـ 25/02المادة -  59
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ىذه المضار إذا تجاكزت الحد المألكؼ كعمى القاضي أف ؼ ا رعي في ذلؾ العرؼ كطبيعة العقارات كمكقع كل  لةايطمب إز
". كالغرض الذؼ خصصت لو منيا بالنسبة إلى اآلخريف

- كعمي جماؿ، الطبيعة الخاصة لؤلضرار الناجمة عف نشاط الممكث البيئي كتأثيرىا عمى قكاعد التعكيض المدني-  62
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الحكـ بقطع المضار كميا، كذلؾ  كالمشركع لمحقكؽ، فإنو ال يجكز لمقاضي أف يذىب إلى 
 .63عف طريق إزالة مصدر الضرر

 كيذىب جانب آخر إلى القكؿ بأف القاضي المدني لو سمطة تقديرية مطمقة بالغمق 
أك إنياء النشاط إذا قدر ضركرة ذلؾ كمبلئمتو بحسب ظركؼ كل حالة عمى حده، بعد 
إجراء مكازنة بيف مصمحة بيئة الجكار كمصمحة الجار محدث عمميات التمكث كالقيمة 

االقتصادية كاالجتماعية لمنشاط الممكث، فإذا اتضح لو مف ظركؼ الدعكػ بأف التمكث 
المنبعث مف المنشأة مف الخطكرة كاالستمرارية بحيث يمحق أضرار بيئية جسيمة في نطاؽ 

مدني مصرؼ  1 807/02، فإنو يرجح مصالح بيئة الجكار، كيؤكد ذلؾ نص المادة الجكار
نما لو أف يطمب إزالة ىذه المضار إذا :  مدني جزائرؼ كالتي كرد691التي تقابميا المادة  كا 

 .64تجاكزت  الحد المألكؼ
أما إذا اتضح لو أف إزالة مضار التمكث عف طريق غمق المنشأة فيو إرىاؽ كبير 
لمجار مرتكب عمميات التمكث كمف شأنو أف اإلضرار بو ضررا فادحا، ككاف التمكث ا 
لمنبعث منيا يمكف تداركو باتخاذ التدابير كاالحتياطات األخرػ، فإنو يفضل عدـ غمق 

المنشأة مع إلزاـ المسؤكؿ باتخاذ التدابير التي يرػ ضركرتيا لمنع أك تقميل التمكث إلى الحد 
بالنسبة لممجتمع ، كمع  65المقبكؿ، السيما إذا كانت ىذه المنشأة ليا اقتصادية كاجتماعية 

ذلؾ فإف كقف النشاط قد يصطدـ ببعض العقبات كبعض التحفع مف قبل القضاة، فعندما 
يطبق القضاء الفرنسي مبدأ الفصل بيف السمطات، ال يككف مف حق القاضي المدني أف 

بشيء ىك مف اختصاص القضاء اإلدارؼ ، حيث إف المنشآت سالفة الذكر تخضع  66يأمر 
خضكعا كامبل لمقضاء اإلدارؼ فيما يتعمق بأحكاـ الفتح ك اإلغبلؽ، ككل ىذا مف الناحية 
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الفعمية يككف مف اختصاص المحافع، كلكي ال يحدث تداخل بيف السمطات فإف المستبعد مف 
. النيائي لممشركع كليس الكقف المؤقت اختصاص القضاء المدني يككف الكقف 

أما بالنسبة لمقانكف الجزائرؼ، فإف منازعات المنشآت المصنفة تخضع لمقكاعد العامة 
االختصاص نظرا لعدـ كجكد نصكص قانكنية خاصة تحكـ كتنظـ منازعات المنشآت  67في

المصنفة ، كمف ثـ كتطبيقا لممعيار العضكؼ فإف القاضي المدني يككف مختصا متى كانت 
. المنشأة المصنفة تخضع لمسؤكلية شخص خاضع لمقانكف الخاص

تجدر اإلشارة في األخير أف ىناؾ رأؼ متشدد في مجاؿ المسؤكلية المدنية كالتعكيض 
عنيا يرػ بأنو ال يتصكر أف يككف ىناؾ تعكيض إال عف الضرر كىذا ىك معنى المسؤكلية، 
كبناء عميو فإف كقف النشاط يككف أجنبيا عف المسؤكلية المدنية بقكاعدىا الخاصة، كبمعنى 

آخر كفقا لمفيـك ىذا االتجاه ال يتصكر أف نككف في حالة كقف النشاط بصدد دعكػ 
التعكيض كال المسؤكلية بالتبعية، لذلؾ فالمسؤكلية ال تظير إال بشكل عندما يتسبب الفعل 

تعكيضو، كىك أمر يختمف  1غير المشركع مف قبل الشخص في إحداث ضرر يستكجب 
 .68عف كضع نياية لمصدر الفعل غير المشركع

زالة أسبابو إال أنو يبقى غير  كبالرغـ مف كقف النشاط المضر بالبيئة لكقف التمكث كا 
 . كاؼ لتحقيق التعكيض العيني، بل البد مف السعي نحك إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو

 الحل إلى ما كانت عميو  إعادة: ثانيا
ف إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو كتعكيض عيني يمثل العبلج البيئي الكحيد األكثر 
مبلئمة لؤلضرار البيئية، كىك ما جعل العديد مف التشريعات الكطنية كاالتفاقيات المتعمقة 

بالمسؤكلية المدنية تعتبره مف التدابير المفضمة لتعكيض الضرر الذؼ يصيب البيئة ذاتيا مف 
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خبلؿ إزالة التمكث كمعالجة التدىكر،   لترجع الحالة إلى ما كانت عميو، بدال مف صبلح دفع 
. البيئة 69مبالغ مالية قد ال تكجو أصبل إلعادة تأىيل

 الحال إلى ما كان عميو إعادة بإجراءاتالمقصود -1
كفقا التفاقية لكجانك الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار الناجمة عف األنشطة 

الخطرة عمى البيئة، فإنو يقصد بكسائل عادة الحاؿ إلى ما كانت عميو كتعكيض عيني 
 70كل إجراء معقكؿ ييدؼ إلى إعادة تأىيل أك إصبلح العناصر البيئية أك تخفيف:" بأنيا

 " األضرار البيئية أك منعيا، إذا كاف ذلؾ معقكال لتكازف ىذه العناصر المككنة لمبيئة
كىك ذات النيج الذؼ سار عميو الكتاب األبيض بشأف المسؤكلية البيئية، فقد قصد 

كل إجراء ييدؼ لئلصبلح بقصد إنشاء حالة لممصادر الطبيعية، تككف مماثمة لمحالة :" بيا
كعمى ذلؾ يتضح أف اليدؼ مف الحكـ بإعادة الحاؿ " التي كانت عمييا قبل كقكع الضرر،

إلى ما كنت عميو كتعكيض عيني، ىك كضع المكاف الذؼ أصابو الضرر في الحالة التي 
. حالة قريبة ليا بقدر اإلمكاف كاف عمييا قبل حدكث النشاطات الممكثة لمبيئة، أك في 

ألكؿ ىك إعادة إصبلح : كا عادة الحاؿ إلى ما كانت عميو يمكف أف يتخذ أحد الشكميف
كترميـ الكسط البيئي الذؼ أصابو الضرر، بتنظيفو مف التمكث أك زراعة أشجار أخرػ بدال 
مف تمؾ التي ىمكت أك إيجاد نكع مف الطيكر أك الكائنات الحية التي ىمكت بسبب التمكث، 

كالثاني ىك إعادة إنشاء شركط معيشية مناسبة لؤلماكف  1إلى غير ذلؾ مف اإلجراءات، 
 .التي ييددىا الخطر 

كيتمتع القاضي بسمطة تقديرية في الحكـ بإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو، فيمكنو أف 
يحكـ بأؼ شكل مف أشكاؿ التعكيض حسب كقائع الدعكػ المعكضة أمامو، فيمكنو أف يمـز 

المسؤكؿ إصبلح كترميـ التنكع البيكلكجي الذؼ أصابو الضرر، أك إعادة إنشاء شركط 
معيشية مناسبة لؤلماكف التي ييددىا الخطر، فإذا قاـ شخص بإتبلؼ شجرة، فيمكف لمقاضي 

                                                 
 31 ص سابق،المرجع اؿ،يفالد نكر يكسفي-  69
 .407ياسر فاركؽ الميناكؼ، المرجع السابق، ص - 70



 

 

 

مف األشجار يقدر بحسب عمر الشجرة  71أف يمزمو بزراعة شجرة مف نفس النكع، أك بعدد 
بالشيء الممكف ماديا ،  72التي أتمفت ، غير أف إعادة الشيء إلى حالتو األكلى ليس دائما

لذلؾ يثكر التساؤؿ عف الحل، إذا استحاؿ إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو لنفس المكاف 
المضركر؟ 

 ،فقد تدخل ليضبط األمكر بصفة أكثر 2004أما التكجيو األكركبي الحديث لسنة 
 األصمية اإلعادةدقة، حيث حدد اإلعادة في ثبلث صكر ضمف الممحق الثاني، كىي 

 كبمكجبيا يتـ إرجاع المصدر الطبيعي كالخدمات التي أصابيا الضرر إلى حالتيا األصمية 
أك الخدمات / المتممة يتـ المجكء إلييا في حالة تعذر إعادة المصدر الطبيعي كاإلعادةك 

لحالتيا األكلية، كالغرض مف ىذا النكع مف اإلعادة، ىك التزكد بمصدر مشابو مف المصدر 
جغرافيا بالمكقع  5أك الخدمات في مكقع بديل، عمى شرط أف يككف مرتبط /الطبيعي ك
. المضركر

 التعكيضية كتكجو لتعكيض الخسائر المؤقتة التي تحدث اإلعادةكالنكع الثالث، فيك 
مف تاريخ كقكع الضرر إلى حيف تحقق اإلعادة األصمية، مع إمكانية إدخاؿ تحسينات 

المضركر أك المكقع البديل، أما اختيار الشكل المبلئـ لئلعادة فيبقى  إضافية سكاء لممكقع 
 .مف اختصاص السمطة المختصة 
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:   الحال إلى ما كانت عميوإعادةشرط معقولية -2
إذا كاف الفقو يعطي األكلكية إلجراءات إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو كشكل مف 

اإلعادة ،  73أشكاؿ التعكيض العيني لؤلضرار البيئية، فإف ق يثكر إشكاؿ حكؿ ضكابط
. خاصة إذا عممنا أنو يمكف أف تتجاكز التكمفة قيمة المصدر المتضرر في حد ذاتو

ىذه األحكاؿ يشترط في إجراءات إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو أف تككف معقكلة في 
كمتناسبة في   عادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبل حدكث التمكث، كال يشترط أف تككف سبيل 

إزالة التمكث الحاصل، ك الكسائل المستخدمة إلعادة الحاؿ إلى ما كانت عمي ق متناسبة مع 
 .الكسيمة بغض النظر عف النتيجة المحققة مف كرائيا  74ما حدث مف نتائج، فالعبرة بمعقكلية

قد طبق القضاء شرط معقكلية الكسيمة أك اإلجراء إلعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو 
بخصكص تدمير إحدػ الغابات عمى شاطئ بسب . كالمطمكب التعكيض عنو في قضية

البتركؿ المتسرب مف إحدػ ناقبلت البتركؿ، فقرر أف مبمغ التعكيض المقضي بو عف 
إجراءات إعادة الحاؿ بالنسبة ألشجار الغابة المضركرة، يجب أف تتناسب مع الكمفة المعقكلة 

الحاؿ إلى ما كانت عميو قبل حدكث التمكث، دكف المصركفات أك التكاليف  4إلعادة 
المغالى فييا ، كتأكيدا ليذا التصكر ألزمت اتفاقية لكجانك ضركرة أف تككف تكاليف إعادة 

ال تعكيض إال عف قيمة الكسائل " : الحاؿ إلى ما كانت عميو معقكلة، فنصت عمى أنو 
المعقكلة التي تـ اتخاذىا بقصد إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو 

كلكي يمكف كضع خاصية المعقكلية مكضع التنفيذ، فيناؾ بعض العناصر التي يجب 
اإلمكانية الفنية كصعكبة العممية، الحالة البيئية لمكسط : أف تؤخذ بعيف االعتبار منيا
 .كبدائميا، كالنتائج المرجكة مف التدخل  75الممكث، الكسائل التي تتخذ 
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يتـ تقييـ كسائل اإلعادة " :  عمى أنو 2004قد استقر التكجيو األكركبي الحديث لسنة 
: المعقكلة باستخداـ أفضل التكنكلكجيات المتاحة المعتمدة عمى عدة معايير

اآلثار المترتبة عمى كل خيار عمى الصحة كالسبلمة العامة،  --
تكمفة تنفيذ أؼ خيار،  -
احتماؿ نجاح كل خيار، - 

مدػ كفاءة كل خيار في منع الضرر المستقبمي، كمدػ تجنب األضرار الجانبية كنتيجة  -
. لتنفيذ ليذا الخيار

مدػ ما يحققو كل خيار مف فكائد لكل عنصر مف عناصر المكارد الطبيعية أك خدمة -
مدػ ما يأخذه كل خيار يأخذ في االعتبار بالنسبة لؤلىمية االجتماعية كاالقتصادية -

 .كالثقافية كالعكامل األخرػ ذات الصمة محددة إلى مكاف
 .الكقت المطمكب حتى تككف إعادة البيئة مؤثرة -
 .مدػ ما ينجزه كل خيار في استعادة مكقع الضرر البيئي -
 ."االرتباط الجغرافي بالمكقع المتضرر -

كمع ذلؾ فيناؾ مبدأ ىاـ يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار كىك أف تكمفة العممية يجب 
أف ال تزيد قيمتيا عف القيمة الفعمية لمكسط المطمكب إزالة التمكث عنو قبل حدكث ىذا 
التمكث، كىذا المبدأ بغرض نما يتعيف اتخاذ الكسائل البسيطة المناسبة لمثل   عدـ إنفاؽ 

تكاليف عالية إلزالة التمكث عف مكاف بسيط، كىذا التمكث البسيط، كنتيجة لذلؾ إذا تجاكزت 
القاضي يحكـ بأقل القيمتيف  2تكاليف إزالة التمكث قيمة األمكاؿ الممكثة قبل التمكث فإف 

. كتعكيض
 1990 ديسمبر 10كعمى العكس مف ذلؾ نجد أف قانكف البيئة األلماني الصادر في 

 منو يعطي المدعي كا عادةفي المادة باسترداد كل ما أنفقو مف تكاليف بقصد إزالة التمكث 



 

 

 

الحق في المطالبة الحاؿ إلى ما كاف عميو، كمعنى ذلؾ أف ىذا الحق قائـ كلك تجاكزت قيمة 
 .إزالة التمكث عنو  76التكاليف قيمة المكاف المطمكب

ما بالنسبة لممشرع الجزائرؼ، فإنو ككنتيجة لعدـ كجكد نظاـ قانكني خاص بالتعكيض 
عف األضرار البيئية يبيف لنا طريقة التعكيض، مثمما ىك متعارؼ عميو في القانكف المقارف 
السابق اإلشارة إليو كالقانكف األلماني كالتكجييات األكركبية، يمزمنا الرجكع إلى تتبع كصف 
النصكص القانكنية لمبحث عف مكقف المشرع الجزائرؼ في مسألة إعادة الحاؿ إلى ما كاف 

كاف ىذا لتدخل كافيا أـ يحتاج إلى تدخل  77عميو ضمف القانكف البيئي الجزائرؼ، كفيما إذا
أحكاـ القانكف المدني ؟ 

 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فإف 03/10عند الرجكع لمقانكف 
أكؿ ما يصادفنا ىك مجمكعة المبادغ البيئية التي يرتكز عمييا ىذا القانكف، كالتي مف أىميا 
في ىذا السياؽ، مبدأ النشاط الكقائي كتصحيح األضرار البيئية باألكلكية عند المصدر، الذؼ 

يمـز كل شخص يمكف أف يمحق نشاطو ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل 
المتكفرة كبتكمفة اقتصادية مقبكلة  78التصرؼ كيككف ذلؾ باستخداـ أحسف التقنيات

ك المبلحع عمى ىذا النص حسب الفقياء أنو يجمع بيف مبدأيف، األكؿ مبدأ الكقاية، 
أما المبدأ الثاني، فيك مبدأ صحيح األضرار البيئية باألكلكية عند المصدر الذؼ يقكؿ عنو 
الفقياء أنو محصكر بيف الكقاية كالحيطة، كييدؼ إلى إيقاؼ التمكث في بدايتو بدال مف 

إصبلحو، فمبدأ الكقاية يتخذ لمنع كقكع ع لو حدا في مصدره ،ً  الضرر البيئي، أما مبدأ 
التصحيح فالضرر فيو يككف قد حدث، كمع ذلؾ كتطبيقا ليذا المبدأ يمكف أف نضع حدا 
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في - ضرر بيئي 79التي تشكل - لبلنبعاث الغازية الصادرة عف المنشآت الصناعية 
 .مصدرىا مف خبلؿ استخداـ أحسف التقنيات المتكفرة كبتكمفة اقتصادية مقبكلة 

كعمى خبلؼ ىذا التكضيح، فإننا نجد مبدأ ىاما يساىـ في إعادة الحاؿ إلى ما كاف 
الذؼ يجب بمقتضاه، أال يككف تكفر التقنيات نظرا لممعارؼ " عميو، كىك مبدأ الحيطة 

العممية ك التقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعمية كالمتناسبة، لمكقاية مف خطر 
 . "ذلؾ بتكمفة اقتصادية مقبكلة 4األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، كيككف 

فمبدأ الحيطة استحدث في الحالة التي يثكر شؾ حكؿ إمكاف كقكعو ضرر بيئي إذا 
ما رخص بإقامة نشاط ما، كعمى الرغـ مف عدـ كجكد يقيف عممي يؤكد ىذا الشؾ يمـز اتخاذ 
جميع التدابير كاالحتياطات البلزمة لمنع كقكع األضرار البيئية الجسيمة، كمف ىذه التدابير 

االلتزاـ بالتقييـ المستمر ألثر ىذا النشاط عمى البيئة حسب المعارؼ المتكصل إلييا في حاؿ 
الترخيص لو، كببل شؾ فإف عممية التقييـ ىذه التي تصف لنا الكسط قبل انجاز أؼ مشركع 
تساىـ في التعرؼ عمى األماكف قبل تمكتيا مما يسيل عممية اإلعادة، باإلضافة إلى أنيا 

 16بدليل نص المادة  تكضح االنعكاسات المحتممة مف خبلؿ ممارسة ىذا النشاط ، كىذا 
. 80 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10مف القانكف 

باإلضافة إلى ما سبق ذكره، نجد أف ىناؾ إشارة لمفيـك إعادة الحاؿ إلى ما كاف 
عندما تنجـ عف استغبلؿ منشأة غير كاردة في قائمة  ": 25عميو ضمف نص المادة 

 أعبله، كبناء 18المنشآت المصنفة، أخطار أك أضرار تمس بالمصالح المذككرة في المادة 
المستغل كيحد لو أجبل التخاذ التدابير  81عمى تقرير مف مصالح البيئة يعذر الكالي

 .الضركرية آلزالة األخطار كاألضرار المثبتة
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 ، اإلعادة بدال اإلصبلحفضل المشرع استخدـ المشرع لفع 82 03/100كفي المادة 
 إصبلحيمكف لممحكمة كذلؾ أف تفرض عمى المحكـك عميو : "حيث نصت عمى ما يمي

كما يجكز لممحكمة األمر : " عمى أنو102/03، نص صراحة في المادة "الكسط المالي
 حيث 105كنفس األمر بمكجب المادة " األماكف إلى حالتيا األصمية في أجل تحددهبإرجاع

 في األجل المحدد التخاذ األعذاركل مف لـ يمتثل لقرار .. يعاقب ب: "نصت عمى أنو
."  منشأة أك مكانيا إلى حالتيا األصمية بعد تكقف النشاط بياإعادةتدابير الحراسة أك 

كمف خبلؿ ىذه ما سبق يمكف أف نبلحع أف أغمب ما نصت عميو المكاد السالف 
 قد اإلداريةذكرىا عقكبات تكميمية تاـ ربيا المحكمة بعد الحبس أك الغرامة، كما أف السمطة 

 األماكف إلى حالتيا األصمية، كليس إعادة فحسب مف إدارية إجراءاتتتدخل كتأمر باتخاذ 
. ىناؾ ما يمفت لكجكد أؼ أثار لدعكػ مدنية تبعية

 الحاؿ إلى ما كاف عميو يتسـ بالطبيعة العقبلنية حيث يتـ إعادةكما نبلحع  أف نظاـ 
 الحاؿ إلى ما كاف عميو، كىذه إعادةالمكازنة بيف القدرة االقتصادية لممنشأة الممكثة كتكاليف 

الطبيعة العقبلنية تحقق العدالة بالنسبة ألصحاب المنشآت ككذلؾ لبلقتصاد الكطني، إال أنيا 
تبقى قاصرة عف تكفير الحماية البلزمة لمبيئة، كمف خبلؿ ىذه المبلحظات نستنتج أف تدخل 

 الحاؿ إلى ما كاف عميو كتعكيض بإعادةالمتعمقة  (02/132المادة )أحكاـ القانكف المدني 
عيني ىك أمر ضركرؼ، كيرجع ذلؾ ككف أف تدخل ىذه األحكاـ يضمف لنا حماية لؤلضرار 
البيئية، كما أنيا ترمي لتحقيق استعادة حقيقة لؤلشياء المتضررة بغض النظر عف التكمفة بما 

 83يحقق حماية أفضل لؤلكساط المتضررة
عقبات الحكم بالتعويض العيني لمضرر البيئي  : الفرع الثاني

يعد التعكيض العيني خاصة إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو أفضل طرؽ التعكيض 
العيني لؤلضرار البيئية، إذ أنو يؤدؼ إلى إزالة الضرر البيئي أك يحكؿ دكف تزايده أك تفاقمو، 
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كفي الغالب يفضل القضاة الحكـ بو، غير أف التعكيض بو ليس دائما ممكنا، إذ يصادؼ 
القاضي العديد مف العقبات التي لتحكؿ بينو كبيف التعكيض العيني، كىذه العقبات ىي عمى 

: نكعيف ىما
استحالة الحكم بالتعويض العيني  : أوال

كؿ العقبات القانكنية التي يمكف أف تصادؼ القاضي عند تحديده لطريقة تعكيض 
األضرار البيئية كالتي تمنعو مف الحكـ بالتعكيض العيني، تتمثل في ككف القضاء بو 

 : القضاء بو ممكنا، ك االستحالة نكعاف 84مستحيبل إذ يشترط أف يككف 
االستحالة المادية السترداد الوضعية األصمية لمعناصر الطبيعية -1

ىناؾ بعض األضرار البيئية التي تؤدؼ إلى زكاؿ أك ىدـ العنصر الطبيعي بصكرة 
نيائية ال يمكف معيا استردادىا، كحالة القضاء عمى آخر فصيمة حيكانية أك نباتية، أك تغير 
الخكاص الفيزيائية لمكسط الطبيعي بفعل اإلشعاعات أك التمكث بالمكاد السامة أك الخطرة، 
ففي مثل ىذه الحاالت ال يمكف تطبيق إجراء إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، كنككف إزاء 

 استحالة مادية شبو مطمقة، نظرا لممعارؼ العممية المحدكدة في ىذا المجاؿ في الكقت
 .85فالراه
االستحالة بسبب ضعف التمويل -2

 الحاؿ إلى ما كاف عميو عمى نفقة المتسبب في الضرر البيئي إعادةيفرض المشرع 
 الحاؿ إلى ما كاف عميو إعادةفي حدكد القدرات االقتصادية لمممكث كىذا يؤدؼ إلى ربط 
 البيئي حاالت التدىكر إخراجبالنسبة لمنشآت الممكثة بقدراتيا االقتصادية، مما يؤدؼ إلى 

 الحاؿ مقصكر إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو كيبقى إعادة إمكانيةذات الطابع الجسيـ مف 
فقط عمى حاالت التدىكر البسيط الذؼ يمكف لممنشأة الممكثة أف تتحمل نفقاتيا، األمر الذؼ 
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 الحاؿ إلى ما كاف عميو، كما ىك الحاؿ إعادة بدائل مكممة لتمكيل إيجاديفتح المجاؿ إلى 
بالنسبة لمرسـك االيككلكجية كالصناديق البيئية الخاصة، ككذا التأميف ضد أخطار التمكث 

 العامة  المصمحة: ثانيا
يصطدـ القضاء سكاء كاف إداريا أك مدنيا بفكرة المصمحة العامة التي تشكل عائق 

 البيئية، كما يذىب إلى ذلؾ الفقو الفرنسي لؤلضرارسبيل الحكـ بالتعكيض العيني  قانكني في
العامة ليا شأف في تكجيو القاضي عند تحديده لطريقة التعكيض الجابر  ففكرة المصمحة 86

 المبنى أك المنشأة العامة مصدر التمكث أك إنياء بإزالةيقضي  لمضرر البيئي فتمنعو مف أف
التمكث مصدره مبنى مف المباني أك المنشآت العامة  النشاط العاـ الممكث لمبيئة، فعندما يككف 

 تمثمو مف أىمية عامة اقتصادية   لمانظراك التي يككف مف الضركرؼ اإلبقاء عمييا 
 ك اجتماعية، كمنشآت تكرير البتركؿ أك محطات تكليد الكيرباء، فإنو

 ىذا المبنى أك تمؾ المنشأة أك أف يأمر بكقف بإزالةيحظر عمى القاضي أف يأمر 
 اجتماعية ك اقتصادية ك إخبلال بالمصمحة اضطراباتيسببو ذلؾ مف  العمل فييا تبلفيا لما

 87النطق بالتعكيض النقدؼ العامة ك ال يككف أماـ القاضي إال
 التمكث المنبعث مف منشأة العامة، أضراركالقاضي عند تحديده لطريقة التعكيض عف 

مف المكازنة بيف القيمة االجتماعية كاالقتصادية لممنشأة العامة، ك مصمحة محيط  يجرؼ نكع
 القاضي بأف المصمحة العامة تعمك عمى مصمحة أرػ مف التمكث، فإذا  بيئة الجكار المتضرر

 أك كقف العمل بازالتياجانب المنشأة العامة فيمتنع أف يقضي  محيط بيئة الجكار، فإنو يرجح
. فييا

 القاضي بأف مصمحة المحيط المجاكر لممنشأة تعمك عمى القيمة أرػ أما إذا 
االجتماعية كاالقتصادية لممنشأة مصدر التمكث فإف القاضي لو إما أف يأمر المنشأة المصنفة 

 االحتياطات التي مف شأنيا منع التمكث أك تقميمو في المستقبل،  باتخاذ بعض التدابير ك
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تجدر اإلشارة في األخير أنو  حماية لمبيئة ك المحيط  المنشأة بشكل نيائيبإزالةك إما األمر 
البيئي، فرغـ نص  ثار جدؿ في األكساط الفقيية حكؿ فمسفة التعكيض العيني لمضرر

 البيئية، إال أف ىناؾ األضرارتشريعات حماية البيئة خاصة المقارنة منيا عمى تعكيض 
تصيب  التي األضرار يقكؿ أف الصدد ىذا كفي المكضكع، عمى يتحفع الفقو مف جانب
 عف التعكيض أف يعني كىذا العناصر، بقية عمى حتما تنعكس البيئة عناصر مف عنصر
 بعضيا عف العناصر ىذه فصل يصعب ألنو ذلؾ ككل، البيئي لحق بالنظاـ الضرر
 األضرار عف بالتعكيض القكؿ يصعب أنو يقكلكف  الرأؼ ىذا أنصار جعل ما كىذا 88البعض

 . االيككلكجية
 الذؼ اإليككلكجي بالضرر األمر يتعمق عندما بأنو القكؿ إلى رؼ  أ ذىب حيف في

 عف لمحديث داعي ال كبالتالي بنفسيا، نفسيا تجدد البيئة فإف البيئة، عناصر بأحد يمحق
 بأحد يمحق الذؼ الضرر بأف عميو يرد الرأؼ ىذا أف إال ،التمكث حالة في العيني التعكيض
 في التجديد عممية تعيق معينة درجة إلى يصل قد ،...تربة ىكاء، ماء، مف الطبيعة عناصر

 بسبب الغابات بعض اختفاء أك الحيكانات، فصائل بعض انقرض حالة في كما ذاتيا، حد
 قد لذلؾ العالـ، مف المناطق بعض في الحمضية األمطار

 الطبيعة تجديد بسبب اإليككلكجية األضرار عف التعكيض طمب القاضي يرفض
 الحالة ىذه في ألنو سنكات، عدة بعد الدعكػ  في الفصل يتـ عندما خاصة بنفسيا، لنفسيا
ىذا النقاش ال يغير مف  89حاالت عدة في حدث ما كىذا ،قد أزؿ اإليككلكجي الضرر يككف 

البيئية إذ أنو يؤدؼ إلى  األضرارحقيقة أف التعكيض العيني ىك أفضل طرؽ التعكيض عف 
  أك تفاقمو، كما أنو أصبح ىك األصل فيتزايده ىذا الضرر أك يحكؿ دكف إزالة
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 البيئية ، غير أف الحكـ بو ال األضرارالمسؤكلية في مجاؿ المسؤكلية المدنية عف 
مستمر دائما، لذلؾ ال يككف أماـ القاضي في ىذه الحالة سكؼ الحكـ  يككف متاحا بشكل
 . 90بالتعكيض النقدؼ
 التعويض النقدي لمضرر البيئي : المطمب الثاني
 القاضي لسمطة تخضع العامة لمقكاعد كفقا التعكيض طريقة اختيار أمر أف أسمفنا

 في النقدؼ التعكيض كأف ، األحكاؿ كظركؼ المضركر بطمبات ذلؾ في مسترشدا التقديرية
 كاف إذا إال إليو يمجأ ال القاضي أف بمعنى احتياطيا، تعكيضا يعد البيئية األضرار مجاؿ

 كاف ما إلى الحاؿ إعادة مف تمنع فنية عقبات ىناؾ ألف سكاء ممكف، غير العيني التعكيض
 الضرر، حدكث قبل المقركرة األمكاؿ قيمة تتجاكز قد باىظة نفقات يكمف قد ألنو أك عميو
 قبل عميو كاف لما معادؿ مركز في المضركر كضع محاكلة إلى ييدؼ بمقابل التعكيض ألف

 .91الضرر حدكث
 األمكاؿ أؼ ذاتيا حد في البيئة تصيب ال التي ألضرار النقدؼ التعكيض كاف ك إذا

 المعنكؼ، لمضرر بالنسبة حتى بالنقد، تقكيمييا مكانية ال نسبيا سيبل ر ا أـ األشخاص أك
 مدػ سنبحث لذلؾ التقدير، عمميو في الصعكبات مف العديد تكتنفيا البيئية األضرار فإف

 .92األضرار ىذه عف النقدؼ التعكيض إمكانية
 تقدير قيمة التعويض النقدي عن الضرر البيئي: الفرع األول
 تصيب التي األضرار كطبيعة يتماشى التعكيض في العامة القكاعد إعماؿ كاف إذا
 لكف نقديا، تقديرىا يصعب البيئية األضرار فإف العادية، األحكاؿ في كالممتمكات األشخاص

 األضرار ىذه تعكيض في تساعد طرؽ  تحديد في الفقو اجتيد ذلؾ مف بالرغـ
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 إشكاالت تقدير قيمة التعويض النقدي لمضرر البيئي: أوال
 لحقيا التي البيئة عناصر أف إلى البيئية ألضرار النقدؼ التعكيض صعكبة الفقو يرجع

 ثـ كمف ممكيتيا، ادعاء أك عمييا االستيبلء يمكف ال عامة أشياء ىي التمكث بسبب الضرر
 نظاـ خارج تقع أؼ التعامل دائرة عف تخرج ألنيا قيمة أؼ األحياف أغمب في تمثل فمف

 لمتعكيض، قاببل ضررا يشكل إتبلفيا أف إنكار إلى لمبيئة الممكثيف يدعك ما كىك السكؽ،
 مثل منح المحاكـ قدرت ك إذا ، تعكيض أؼ تستدعي ال أنيا الفقو مف البعض رأػ كليذا
 .93رمزيا يككف  أف فالغالب التعكيض ىذا

 فمك نقدا، تقديره إمكانية بعدـ طكيمة لمدة اصطدـ البيئي بالضرر االعتراؼ فإف  لذلؾ
 ثركة مف تدميره تـ ما إلى باالستناد يتـ ىل الضرر، تقييـ يتـ فكيف مثبل النير مياه تمكث تـ

 أـ الممكثة؟ المكاد مف النير لتنظيف اتخاذه سيتـ التي الكسائل قيمة في أـ النير؟ في سمكية
 حجـ في أـ النير؟ في الصيد مف ينتفعكف  الذيف بالصياديف لحقت التي الخسارة مدػ في

 تـ ما ك إذا شكاطئيا؟ في التنزه عف مثبل السياح عزكؼ مف الدكلة فقدتو الذؼ الضائع الربح
 ما أـ جمالية، قيمة مف الغابة تتضمنو ما أساس عمى الشجر تقييـ يتـ فيل غابة، تدمير
 كما األشجار؟ ؟ مف أخذىا التي يمكف األخشاب أـ لؤلشجار؟ السكقية القيمة يعتبر أف يمكف
 أف أردنا الطبيعي فإذا كقيمتيا الغابة تمؾ في تعيش التي الحية لمكائنات بالنسبة الحاؿ ىك
 المنفعة أساس عمى أؼ الطبيعية، العناصر استعماؿ قيمة أساس عمى البيئي الضرر نقيـ
 المطاؼ نياية في كالتي العقارية بالقيمة فييا يعتد كالتي لئلنساف، العناصر ىذه تقدميا التي
 ىذا لمثل الطبيعة عناصر بعض استجابة فرضنا كلك صرؼ مادؼ  94بشكل تقديرىا سيتـ
 أكبر أىمية ذك التراثي أك الجمالي العنصر فييا يعتبر أخرػ  عناصر تقييـ سيتـ فكيف التقييـ
 أساس عمى الضرر نقيـ أف أردنا أثرية ك إذا معالـ أك مرجانية شعب أك ناذر حيكاف مثل
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 تعتبر التجارية القيمة ألف مقبكال يعتبر حبل فبل الطبيعي، العنصر أك لممكاف التجارية القيمة
 بالحد التعكيض تقدير.  في االقتصادية الفائدة تقييـ كيتـ بيئية، كليست اقتصادية قيمة أيضا
 يستمـز البيئي بالضرر تقدير فعمو أمكف لك التقدير ىذا يككف  سكؼ كلذلؾ لمقيمة، األدنى
. 95تقديره إمكانية

 بالتعكيض التمكث محدث عمى قضت التي األحكاـ أف الشأف ىذا في اإلشارة كتجدر
 دائرتيا ككذلؾ الجنائية دائرتيا في الفرنسية النقض محكمة قبل مف نقضيا تـ الرمزؼ 
 .المدنية

 إلى الطبيعية العناصر بإعادة إصبلحو يمكف ال ما البيئية األضرار مف  كىناؾ
 التي األشجار تدمير أك الناذرة، األسماؾ بعض تدمير أك كإتبلؼ التمكث، قبل األكلى حالتيا
 مف خطكرة يضفي لمضرر الخاص الطابع ىذا جدا، الناذرة الطيكر مف أنكاع عمييا تعشش

 حتى األضرار لتمؾ تقديره عند القاضي يصادفيا التي الصعكبات تخفى ال كىنا خاص، نكع
 مف النكع ذلؾ عف مكقفو عف أعمف.  قد القضاء فإف ذلؾ كمع عنيا، بالتعكيض الحكـ يمكف

 .96عنو كقاسية رادعة بجزاءات كحكـ البيئي الضرر
 كييدد لمبيئة خطيرا تيديدا يشكل البيئي الضرر عف التعكيض عدـ أف إلى  إضافة

 الضكء يضيء أف شأنو مف كذلؾ التمكث، أصابيا التي البيئة  لعناصر تدريجي باختفاء
 ما كىذا الطبيعة، لحماية التدخل كجكب إلى كالقضاء المسؤكلة الجيات لتنيبو األحمر
 .كدقيقة تقدير ىامة آليات بكضع التقنيات مف الكثير فعبل تجاكزتو

 طرق التقدير النقدي لمضر البيئي: ثانيا
 أك فشل عمييا يتكقف التي لمغاية الدقيقة المسائل مف البيئي الضرر تقدير يعتبر

 يمـز البيئي الضرر عف التعكيض يتـ فمكي التقدير، بيذا تتأثر كالتي المسؤكلية دعكػ  نجاح
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 عمى نعرضيا البيئية األضرار لتقدير طرؽ  عدة الفقو اقترح السياؽ ىذا كفي نقدا، تقديره
: التكالي

 التقدير الموحد لمضرر البيئي-1
 العناصر أك لمثركة اإلحبلؿ تكاليف أساس عمى البيئي لمضرر المكحد يقـك التقدير

 التعكيض تقدر النظرية ىذه أف بمعنى ،97 تأىيميا تمكثت ك إعادة أك تمفت التي الطبيعية
 التكمفة أساس عمى البيئي العنصر أك لمبيئة الحاصل الضرر قيمة أف أساس عمى النقدؼ

 قريبة حالة إلى أك المصاب البيئي لمعنصر أك لمبيئة عميو كاف ما إلى الحاؿ إلعادة المعقكلة
 التكمفة تمؾ الحسباف في يدخل  ال ك الضرر حدكث قبل عمييا كاف التي لمحالة اإلمكاف قدر

 . 98فييا المبالغ
 كضع يمكف كمصادرىا، الطبيعية لمعناصر نقدية تجارية قيمة إعطاء لصعكبة كنظرا 

 ليا التي كالحاالت العناصر لبعض بالنسبة السكؽ  أسعار معرفة خبلؿ مف فعمية شبو قيمة
 تقدير أجل كمف ، التمكث أصابيا كالتي القضاء أماـ المعركضة الحالة مف قريبة خصائص
 :أىميا الطرؽ  مف العديد ظيرت نقديا تقديرا الطبيعية العناصر

 عمى تعتمد القيمة السكقية لمعنصر الطبيعي ىي طريقة نقدية مباشرة: الطريقة األولى-أ
 .الطبيعي لمعنصر السكقية القيمة

 أساس عمى القيمة غير السكقية لمعناصر الطبيعية ال تقـك ىذه الطريقة: الطريقة الثانية-ب
 فيناؾ بالقيمة، المعني لمماؿ المستقبمي االستعماؿ أك لؤلمكاؿ كالحالي الفعمي االستعماؿ

قيمتيا  كتستمد استعماليا عف قيمتيا تقدير في مستقمة تكجد التي الطبيعية العناصر بعض
يدفعو  أف يمكف ما خبلؿ مف نسبيا تقدييا كيمكف فقط، كجكدىا مجرد مف العالية الطبيعية
 غير القيمة فطريقة ،4 الطبيعية العناصر ىذه كجكد فقط ليعرفكا نقدية مبالغ مف األفراد
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 لمرغبة األقصى الحد بيف الفرؽ  قياس عمى تعتمد التي القيمة أساس عمى تقـك إذف السكقية
 .99الطبيعي لمعنصر المجتمع عند القبكؿ في لمرغبة األدنى بالحد مقارنة الدفع في

 تقدير بإعطاء يسمح إنو حيث المزايا بعض يقدـ البيئي الضرر المكحد التقدير إف
 الطريقة فيذه ذلؾ كعمى تجارية، قيـ األصل حيث مف ليا ليس التي لمعناصر الطبيعية نقدؼ
. 100فقدىا كتجنب العناصر ليذه قيمة إلعطاء مؤثرة كسيمة تعد
 التقدير الجزافي لمضرر البيئي-2

 مشتركة قيمة تحدد قانكنية جداكؿ إعداد أساس عمى التقدير في الطريقة تقـك ىذه
 المجاؿ في متخصصكف  بيا يقـك عممية لمعطيات كفقا حسابيا. كيتـ الطبيعية، لمعناصر
 .البيئي
 :نذكر الجزافي التعكيض جداكؿ في كالكاردة لمتعكيض الحسابية المعايير ىذه عف ككمثاؿ

كيطبق ىذا الحساب في تقدير النقدؼ عف ضرر التمكث الذؼ يصيب : عدد اليكتارات-1
أشجار الغابات، عندما تكف ىذه الغابات محركقة أك مدمرة فيحسب قيمة اليكتار المحركؽ 

.  دكالر100أك المدمر بػ 
كيككف في حساب قيمة التعكيض النقدؼ لضرر التمكث الذؼ يصيب : المتر المكعب-2

مسطحات األراضي كالبحار، كتمكثيا بزيت البتركؿ، فيحسب المتر المكعب الممكث بكحدة 
. معينة

كيستخدـ في تقدير التعكيض عف التمكث الذؼ : المتر الطولي والمتر المربع العرضي-3
يصيب األنيار طكال كعرضا، إذ يحسب قيمة تمكث المجرػ المائي طكال بفرنؾ كاحد عف كل 

. متر، كتحسب قيمة تمكث نفس المجرػ عرضا بنصف فرنؾ عمى كل متر
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يككف في تقدير قيمة التعكيض النقدؼ عف التمكث الذؼ : كمية المادة المموثة الممقاة-4
يصيب المياه كما بيا مف ثركات مائية كطبيعية، إذ يحسب كزف الزيكت التي تسربت إلى 

.  دكالر عف كل طف مف المكاد الممكثة كالسامة100المياه بحيث يدفع 
كمف التشريعات المقارنة التي أقرت ىذه الطريقة لتقدير الضرر البيئي الكاليات 

 ، جداكؿ 1982حيث كضعت الدكائر األمريكية لمساحل كالصيد منذ  المتحدة األمريكية
 مف رفعيا يتـ التي الرماؿ كمية كحتىكحتى الحيكانات  لتقدير العناصر البيئية، كالنباتات

 في المتسبب الشخص عمى المستحق التعكيض تحديد يمكف حتى الممكث، الساحل عمى
 عمى التعكيض يقدر التمكث مف المياه حماية قانكف  أف نجد أالسكا  كفي.تدميرىا أك إتبلفيا
  .101الجداكؿ أساس

 أنو إلى إضافة عدمو، مف أفضل الحالة ىذه في بالتعكيض الحكـ فإف حاؿ أؼ كعمى
 يككف  ما حالة في مستقببل لآلخريف قكيا ردعا ا كيشكل تعكيض، ىك مما أكثر غرامة يعتبر
 الطبيعي العنصر ىذا مثل خسارة أك ندرة مع يتناسب كبير التقدير

 أىمية  تقدير التعويض النقدي لمضرر البيئي: الفرع الثاني
 الظركؼ رعاة ا ـ مف لو بد ال فإنو البيئي، لمضرر تقديريو 102إطار في القاضي إف

 الحكـ صدكر بعد التطكر ىذا حدث كلك حتى البيئي الضرر بمقتضاىا يتطكر التي
 الضرر، تفاقـ بعد التعكيض قيمة في النظر بإعادة المضركر بمراعاة حق كىذا بالتعكيض

 ىذا حدث كلك حتى البيئي الضرر بمقتضاىا يتطكر التي الظركؼ بمراعاة أيضا ممـز كىك
 قيمة في النظر بإعادة المضركر حق رعاة ا بـ كىذا بالتعكيض الحكـ صدكر بعد التطكر

 يثكر فإنو البيئة أصابت التي األضرار لخصكصية كبالنظر الضرر تفاقـ بعد التعكيض
 ىـ التعكيض دعكػ  يباشر الذؼ ألف األضرار ىذه عف النقدؼ التعكيض مصير عف التساؤؿ

. الدكلة في العامة الييئات أك البيئية الجمعيات إما الغالب في
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 وقت تقدير القاضي لمتعويض النقدي عن الضرر البيئي: أوال
 في تكف لـ لممضركريف مضاعفات تقع أف بالتعكيض الحكـ بعد أحيانا يحدث قد
 الضرر مع يتناسب ال التعكيض تجعل قد ظركؼ تطرأ أك الحكـ، صدكر كقت الحسباف
 فيو صدر الذؼ لمتعكيض القاضي براجعة المتغيرات كتمؾ الظركؼ ىذه تسمح فيل الحقيقي،

 ؟103نيائيا الحكـ
 الحكـ صدكر كقت األضرار لقيمة كفقا التعكيض تقدير ىي العامة القاعدة كانت إذا
 الجزائرؼ  المدني القانكف  مف 131 المادة نص إلى استندا المكضكع لقاضي فيمكف النيائي،

 المحكـك المبمغ في النظر بإعادة معقكلة مدة خبلؿ المطالبة في بالحق لممصاب يحكـ أف
. 104بو

كقت الحكـ أف يقدر " القاضي"إذ لـ يتيسر لو : "كقد كرد نص المادة أعبله كما يمي
مدػ التعكيض بصفة نيائية فمو أف يحتفع لممضركر بالحق في أف يطالب خبلؿ مدة معينة 

 حكمو إصدار كقت في القاضي رأػ إذا أنو النص مف يتضح" بالنظر مف جديد في التقدير
 يتطكر أف كيحتمل نيائية، بصفة تستقر لـ الضرر عناصر بعض ىناؾ أف بالتعكيض
 تقدير في النظر إعادة في معينة فترة خبلؿ المطالبة في المضركر بأحقية الحكـ فمو الضرر،

 .105المستقبمي الضرر يككف  أف بشرط كلكف التعكيض،
 بل الدعكػ  رفع كقت تظير ال منيا الكثير نجد فإننا البيئية، األضرار عمى كبالتطبيق

 تسرب عف الناجـ التمكث كأضرار القضائي، الحكـ صدكر بعد ما إلى ظيكرىا يتأجل قد
 تسرب مف انطبلقا مراحل عبر التسرب ىذا يمر حيث ضارة، مكاد أؼ أك البتركلية المكاد
 ىك كىذا التمكث، ضرر حدكث إلى انتياء البحرية البيئة عناصر مع بالتفاعل مركرا المكاد
 فإف البعض كبحسب لمتطكر، كالقابمية التأجيل بطابع غالبا يتسـ الذؼ البيئي الضرر شأف
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 يتأثر أنو داـ ما المستقر غير البيئي الضرر طبيعة مع يتماشى ج ـ ؽ 131 المادة نص
 القاضي يستطع لـ فإذا لذلؾ نسبتو، في كتغير تطكر مف الضرر عمى يطرأ بما تقديره في

 ضرر مف ره ا ؼ عما بتعكيض يقضي أف حينئذ فمو كافية إحاطة البيئي بالضرر اإلحاطة
 التعكيض قيمة الستكماؿ المطالبة إلعادة لممضركر التعديل 106حق بقاء مع فعبل قائـ

 مف جزء عمى إعمالو يمكف أعبله النص بأف الكقت نفس في يبلحع لكف بو المحكـك
 ىك المستقبمي فالضرر المحتممة، دكف  المستقبمية البيئية األضرار كىي البيئية، األضرار
 مف النكع كىذا المستقبل، إلى بعضيا أك كميا آثاره رخت ا ت كلكف سببو تحقق ضرر
  .كالتعكيض المسؤكلية كيستتبع المحقق الضرر حكـ في يعتبر الضرر
 مراعاة الظروف المالبسة لوقوع الضرر البيئي: ثانيا

يقدر القاضي مدػ التعكيض عف الضرر : "عمى أنو (ج.ـ.ؽ) 131نصمت المادة 
 مكرر مع مراعاة الظركؼ 182 ك 182الذؼ لحق المصاب طبق ألحكاـ المادتيف 

 عند بيا االعتداد فيجب بالمضركر، الخاصة الظركؼ ىي المبلبسة بالظركؼ..." المبلبسة
 كاف لك كما بالمسؤكؿ تتصل التي الشخصية بالظركؼ القاضي يعتد كال التعكيض، تقدير
 يدخميا أف يجب بالمضركر تحيط التي الشخصية فالظركؼ مسؤكلتيو، عمى مؤمنا أك غنيا

 المضركر، أصاب الذؼ الضرر بمقدار يقاس الذؼ التعكيض تقدير عند اعتباره في القاضي
 تأثير مدػ كيقدر الصحية، حالتو االعتبار في فيأخذ مكضكعي أساس عمى التعكيض فيقدر
 المبلبسة الظركؼ بو تتميز ما أف غير ضرر مف لو سببو ما كمدػ عميو الضار الفعل

 المسؤكؿ ظركؼ رعاة ا ـ ضركرة ىك العامة بالقكاعد مقارنة البيئي الضرر عف لمتعكيض
 يجعل مما الباىظة كتكاليفيا األضرار ىذه لخصكصية نتيجة كىذا أيضا، البيئي الضرر عف
 المسؤكلية، ليذه تحديد نحك التشريعات بعض سعت لذلؾ السيل، باألمر ليس تحمميا أمر
 أف المضركر عمى كيبقى التمكث حدكث عند بو يحكـ لمتعكيض أقصى حد يكضع حيث
 المادة نجد المثاؿ سبيل كعمى  تعكيض غير مف يبقى كالذؼ األضرار ىذه مف جزءا يتحمل
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 عاـ الصادر البيئية األضرار عف المدنية بالمسؤكلية المتعمق األلماني القانكف  مف 15
 البيئي، الضرر عف المسؤكؿ بو يتحمل ألماني مارؾ مميكف  160 قدره مبمغ حددت 1990
 .فقط كاحد عمل عف نتجت قد األضرار ىذه تككف  أف بشرط
 مصير التعويض النقدي لمضرر البيئي: ثالثا

 استعماؿ في كاممة حرية لو يككف  المضركر أف لممسؤكلية العامة لمقكاعد طبقا المقرر
 البيئية األضرار بخصكص – التساؤؿ يثكر لكف يشاء، كما كالتصرؼ لو المقضي التعكيض

 جمعية عامة، ىيئة )الضرر ذلؾ عف المسؤكلية دعكػ  في المدعي كاف إذا ما حكؿ- 
 يتقيد أف دكف  يشاء، كما التعكيض ذلؾ في التصرؼ حقو مف( البيئة لحماية بيا معترؼ
 ؟107معينة أغراض لتحقيق إنفاقو بضركرة

 التعويض عن الضرر البيئي وفق اآلليات الحديثة : المبحث الثاني
 إلى كالبيئة البشرية األنشطة بيف المستمر التفاعل عف الناجمة المخاطر اتساع أدػ

 الحالي المستكػ  تحسيف إلى تيدؼ التي المبلئمة القانكنية اآلليات حكؿ النقاش تحفيز
 أنظمة تطكير عمى السياؽ ىذا ضمف التركيز كتـ عمييا، الحفاظ كضماف البيئة لحماية
 الضماف ىذا كيأخذ ، 108الحديث البيئية األخطار ضماف في كدكرىا المالي الضماف
 صناديق شكل فتتخذ الثانية الصكرة أما المسؤكلية، تأميف في نظاـ تتمثل األكلى: صكرتيف

 .التعكيضات
 أؼ أك تأميف كجكد تتطمب الحديثة األنظمة معظـ أف الحالي الكقت في كالمبلحع

 كجكد فإف 1993 لكجانك التفاقية فكفقا البيئية، األضرار تعكيض لضماف آخر مالي ضماف
 لمدكؿ الداخمية لمقكانيف الضماف ىذا شكل تحديد ترؾ مع إجبارؼ  شرط المالي الضماف
 .109االتفاقية أعضاء
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 التأمين عن الضرر البيئي: المطمب األول
إف غالبية التشريعات الحديثة تتطمب كجكد تأميف أك أؼ ضماف مالي آخر لتعكيض 
األضرار البيئية، حيث قررت اتفاقية لكجانك بأف كجكد ضماف مالي يعد مف قبيل الشرط 

. اإلجبارؼ، كيترؾ تحديد ىذا الضماف لمقكانيف الداخمية لمدكؿ األعضاء في اإلتفاقية
كلضماف تعكيض المضركريف يأخذ إحدػ الصكرتيف، إما عف طريق التأميف كىك ما نتطرؽ 
إليو في الفرع األكؿ أك عف طريق الصناديق التي تقدـ تعكيضات كىك ما نعرضو في الفرع 

. الثاني
 تعريف التأمين: الفرع األول
 لحادثة الضارة النتائج تكزيع األفضل مف أنو مؤداىا فكرة عمى التأميف نظرية  ترتكز

 النظرية ىذه كتيدؼ النتائج، ىذه كاحد فرد يتحمل أف مف بدال األفراد مف عمى جميكر معينة
 تحقق مف مع األفراد  بعض تغطيتو عمى يتعاكف  معيف خطر في مكاجية اآلماف تكفير إلى

 .الخطر بشأنو
 مف عدد بيف التعاكف  مف كع ف إيجاد منيا الغرض جماعية عممية فالتأميف كىكذا
 مف ليا يتعرضكف  قد التي المالية الخسائر مكاجية عمى مساعدتيـ أجل مف األشخاص،

 .110معيف خطر تحقق جراء
 بمقتضاه، المؤمف يمتـز عقد:" بأنو ج ـ ؽ 619 المادة لنص كفقا التأميف عقد يعرؼ

 أك إيراد أك الماؿ مف مبمغ لصالحو التأميف أشترط الذؼ المستفيد إلى أك لو لممؤمف يؤدؼ أف
 مقابل كذلؾ بالعقد المبيف الخطر تحقق أك الحادث كقكع حالة في آخر مالي عكض أؼ

 .111"لممؤمف لو المؤمف يؤدييا أخرػ  مالية دفعة أية أك قسط
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 تقسيـ يتـ بحيث التأميف، عممية حيث مف سكاء بالتأميف الخاصة لمتقسيمات كنشير
 تنشأ الذؼ  التأميف عقد حيث مف ثانية ناحية كمف نظامو، إدارة في المتبع لمفف طبقا التأميف
 أك المحل حيث مف التأميف تقسيـ يمكف لو كالمؤمف المؤمف كالتزامات حقكؽ  بمقتضاه
 .المكضكع

 التأميف عممية إدارة في المتخذ الشكل حيث مف أؼ الفنية، الناحية مف لمتأميف فبالنسبة
 شركات بو تقـك كما القسط بثبات المتميز التجارؼ  التأميف أؼ ثابت، بقسط لمتأميف ينقسـ
 .المشتركيف بيف تضامف بدكف  المخاطر تغطية مسؤكلية كتتحمل الربح لتحقيق ترمي تجارية

 عمى األشخاص مف جماعة تتفق كفيو "باإلكتتاب التأميف" التعاكني التأميف أما
 النكع ىذا كيتميز جميعا، لو يتعرضكف  معيف خطر لو يقع لمف محددة مبالغ صرؼ

 كيتغير الكقت نفس في كالمستأمف المؤمف يعد منيـ كل أف إذ أعضائو، بيف بالتضامف
 .112السنة خبلؿ بالفعل تقع التي الحكادث لعدد طبقا القسط

 كالمتمـ، المعدؿ بالتأمينات المتعمق 95/07 رقـ األمر مف 02 المادة أعادت كقد
 عقد المدني، القانكف  مف 619 المادة مفيـك في التأميف إف" :التالية بالعبارات التعريف نفس
 التأميف اشترط الذؼ المستفيد الغير إلى أك لو المؤمف إلى يؤدؼ بأف بمقتضاه المؤمف يمتـز

 في المعيف الخطر تحقق حالة في آخر مالي أداء أؼ أك إيراد أك الماؿ مف مبمغا لصالحو
 كذلؾ محرؾ ذات البرية كالمركبات المساعدة تأمينات في عينيا األداء تقديـ يمكف كما العقد،
 ".أخرػ  مالية دفعة أية أك أقساط مقابل

 نماذج التأمين عن الضرر البيئي: الفرع الثاني
  البيئية باألضرار اإللماـ في التأميف شركات كاجيت التي الصعكبات مف بالرغـ

مع  تأقمميا عدـ ك جية، مف الحاالت مف كثير في حصرىا إمكانية لعدـ ك ذلؾ ك تغطيتيا
شركات  بعض استجابت فقد أخرػ، جية مف التأميف لنظاـ القانكنية ك الفنية التقميدية األسس
بعض  إطار في ذلؾ ك األضرار ىذه مثل عف التأميف لطمب األكركبية الدكؿ لبعض التأميف
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 ىذه بيف مف ك المتزايدة، التمكث أخطار تغطية خبلليا مف حاكلت التي ك التأمينية النماذج
 التأميف سكؽ  تجربة ك ،(أكال" )كبلركسكف  كثيقة "اإلنجميزية التأمينية السكؽ  تجربة النماذج
(. ثانيا)أسيربكؿ الفرنسية

 
 كالركسون "وثيقة التأمين انجميزي : أوال

 عف صراحة تخرج كثيقة أكؿ فيي العادؼ، التأميف نظاـ عمى ثكرة 1 كبلركسكف  كثيقة تعتبر
 الكثيقة ىذه تخمت كما المسؤكلية، تاميف نظاـ في حديثة أسس تتبع ك الفنية التأميف أسس
 ينحصر الكثيقة ىذه مضمكف  ك العارض، غير ك العارض التمكث بيف التقميدية التفرقة عف
 مع مستبعد،ا أك لمتأميف قاببل منيا يككف  ما ك المتصكرة، التمكث لنماذج تحميل ك تحديد في

 ىذا حجـ ك يتناسب بما التمكث ىذا صكر مف صكرة أك نكع كل أقساط تعريفو جدكؿ كضع
 : يمي كما التمكث نماذج: الكثيقة ىذه حددت ك الخطر،

 التمكث المتعمد-
 التمكث العارض-
 التمكث المتحمف-
 التمكث الكامف-

 التأمينية لمتغطية قابمة ىي التي الممكثات أنكاع حصر عمى يقـك اإلنجميزؼ  النظاـ إف
 أخرػ  جية مف ك الجسيـ، الخطأ اك التعمد عف الناتج بالتمكث يتعمق فيما استثناء، إال دكف 
 ؼ.العارض التمكث عف فضبل التدريجي التمكث أيضا ليشمل نطاؽ التأميف مف كسع فقد
 Assurpol "113"وثيقة التأمين الفرنسي : ثانيا

بعد استحداث أكؿ مجمع لمتأميف عف أضرار التمكث البيئي في نياية السبعينات 
ثـ  (Garpol)كالذؼ ضـ مجمكعة مف شركات التأميف الفرنسية كاألجنبية كأطمق عميو اسـ 

، ىذا األخير بدأ عممو في شير يناير كبقدرة (Assurpol) باسـ 1989استبدؿ في سنة 
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 192 حيث قدرت القدرة المالية لمتجمع حكالي Garpolمالية تعادؿ أربع مرات قدرة تجمع 
 .114مميكف فرنؾ في العاـ

ك  وهامضمك في تختمف متخصصة تأميف عقكد الجديدة التجمعات ىذه قدمت قد
 العقد المثاؿ سبيل عمى منيا الكبلسيكية،ك التأميف عقكد assurpolitif كالذؼ عف فحكاىا
الثابتة،  البرية المنشآت فيو تتسبب الذؼ البحرؼ  التمكث مخاطر يغطي اسـ عميو يطمق الذؼ
 الحكادث بفعل التمكث عف الناجمة األضرار تعكيض العقد ىذا بمكجب الكثيقة تضمنت حيث

 تغطية الكثيقة ىذه تشمل كما المتكقعة، غير ك المتدرجة األضرار تغطية كذا ك البحرية
 التغطية تشتمل حيث المعنكية، ككذلؾ كالمادية الجسدية األضرار عف المدنية المسؤكلية

 يتعرض التي كاألضرار كسب مف فات ما لؤلمبلؾ،ك خسارة مف لحق ما ك العبلج، نفقات
 .العمبلء ضياع ككذا السياحية االستثمارات أصحاب ك الصيادكف  ليا

 رجاؿ ك ميندسيف مف تتككف  تقنية لجاف الغرض ليذا الشركات ىذه شكمت قد ك
 خبلؿ ك عميو، المؤمف الخطر تقرير ميمة ليـ تعيد الصناعي اإلنتاج عف مسؤكليف قانكف 
بإدخاؿ  صاحبيا أمر ك الممكثة الصناعية المنشآت مراقبة بحق الشركات تحفظيا العقد مدة

 .115األضرار تحقق مف لمكقاية الضركرية التدابير
 عمى ك الكبرػ، الصناعية الدكؿ بذلتيا التي المجيكدات المضنية مف فبالرغـ كعميو

 تتـ التي التمكث مخاطر لتغطية تأمينية سبيل إيجاد في السيما كفرنسا، إنجمترا رأسيا
 مف العديد كجكد يبلحع األنظمة ليذه المتتبع أف إال لمتأميف، التقميدية النظـ قبل مف تغطيتيا

 ىك كما ضرر، كجكد مف بالرغـ تعكيض دكف  أحيانا تبقى الحاالت بعض ألف النقائص،
االتفاقية  أف كما معسرا، أك الضرر مجيكال مرتكب فييا يظل التي لمحالة بالنسبة الشأف
معيف  مبمغ في الضرر مرتكب مسؤكلية بتحديد تقضي الكطنية القكانيف بعض ك الحالية
 -الزيت بكاسطة التمكث مثل - الحاالت بعض في أنو إلى إضافة الضرر، حجـ كاف ميما
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 لكف جزئياك ك كميا التعكيض عمى الحصكؿ في اآلماؿ كل المضركر بفقد احتماؿ ىناؾ فإف
 المعقدة التركيبة بسبب التأمينية األنظمة ىذه تكاجييا التي الصعكبات ك النقائص مف بالرغـ

 الخاصية التدرجية إلى إضافة أخرػ، جية مف تعددىا ك المخاطر تعقد ك جية مف لمممكثات
 يتضمنو مف بما ك التقميدؼ بمفيكمو التأميف نظاـ عمى ثكرة بمثابة تعد البيئية، لؤلضرار

 عمى يبقى البيئية، األضرار خصكصية ك طبيعة مع حاليا تتماشى ال مبادغ ك أسس
  التأميف نظاـ بتطكير الصعكبات ىذه تجاكز ميمة دكؿ أك مؤسسات سكاء الميتميف

. البيئي لمجالا في
 صناديق التعويض عن الضرر البيئي: المطمب الثاني
 التي الحاالت في خاصة البيئية األضرار عف لمتعكيض فعالة تغطية تحقيق بغرض

 المسؤكؿ قدرات التعكيضات لتجاكز أك الضرر محدث المسؤكؿ عمى التعرؼ فييا يصعب
 تتمثل أخرػ  قانكنية آلية استحداث تـ الدعكػ  إجراءات كتعقد التقاضي لصعكبة أك المالية

 نظاـ مف لكل احتياطية أك تكميمية بصفة إال تتدخل ال التي التعكيضات صناديق في
 الصناديق ىذه عمييا تقـك التي االعتبارات تحديد بنا يجدر لذلؾ كالتأميف، المدنية المسؤكلية

(. الثاني الفرع)كنماذج عف ىذه الصناديق في  ،(األكؿ الفرع )تدخميا كنطاؽ إنشاءىا كفكرة
 تعريف صناديق التعويض عن الضرر البيئي: الفرع األول

 كالتأميف المدنية المسؤكلية نظاـ عف مستقمة تقنية البيئية التعكيضات صناديق باعتبار
 المشاكل ككذا تدخميا كنطاؽ الصناديق ىذه عمييا تقـك التي الفكرة تحديد منا تقتضي فيي
. تثيرىا التي

 في ذالؾ، مف المتضرر تعكيض البيئية األضرار لتعكيض الصناديق إنشاء ييدؼ
 مجمكع عمى الصناعية المخاطر لتكزيع تيدؼ أنيا كما تعكيض، عمى حصكلو عدـ حالة

 مف لكل إحتياطية أك تكميمية بصفة إال تتدخل كال التمكث، في المتسببة لؤلنشطة الممارسيف
 تأميف كجكد عدـ حالة في التمكث أضرار كافة كتتحمل كالتأميف، المدنية المسؤكلية نظامي



 

 

 

 عف تترتب التي الخسائر لضخامة نظرا كقت أسرع في إفبلسيا في يتسبب ما كىك إجبارؼ،
 .116البيئي التمكث

 التمكث عف الناجمة الجسدية األضرار عف بالتعكيض المتعمق الياباني القانكف  أقر كقد
  معمـك التمكث مصدر كاف سكاء التعكيضات صناديق مف بالتعكيض المطالبة مبدأ
 ضريبة مقابل اليكاء، بتمكث المتعمق اليكلندؼ القانكف  إليو ذىب ما كذلؾ كىك مجيكؿ، أك
 مصدر كقيمة طبيعة حسب قيمتيا تختمف المحتمميف الممكثيف طرؼ مف تحصيميا يتـ

  .117التمكث
 التمكث عف الناجمة األضرار قيمة فييا تتجاكز التي الحالة في الصناديق ىذه كتتدخل

 تعكيضا المضركر لتعكيض تيدؼ ألنيا كذلؾ العقد، بمكجب المحدد لمتأميف األقصى الحد
 كذلؾ تجاكزه، يتـ ال بحيث التعكيض لمبمغ تحديد ىناؾ كاف إذا ما حالة في أنو كما كامبل،

 الداخمية، لمتشريعات لمتعكيض األقصى الحد تحديد بإحالة لكجانك، إتفاقية إليو تطرقت ما
 غير المسؤكؿ ألف الخسارة مف المتبقي الجزء المضركر سيتحمل المبدأ ىذا بتطبيق أنو حيث
 في البطىء بتجنب التعكيضات صناديق تبني فكرة تسمح كما لو، محدد ىك بما إال معني

 دائما مكسر شخص لكجكد الممكث، يسر إثبات مف معفيا يصبح المتضرر ألف التقاضي،
 أحد تثار عندما أك المسؤكؿ الشخص تحديد عدـ حالة في يتدخل كما الصندكؽ، كىك

 يتعيف الذؼ المضركر حق لضماف احتياطية بصفة فيتدخل المسؤكلية، مف اإلعفاء أسباب
 المسؤكؿ كاف إذ ما حالة في اإلجراء ىذا مف كيعفى أكال، المسؤكؿ الممكث مطالبة عميو

 اإلعفاء حاالت إحدػ تكافرت أك مؤمف، غير ككنو أك المسؤكؿ إعسار حالة كفي مجيكال،
 .لمصندكؽ  مباشرة المجكء لممتضرر المسؤكلية مف
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 أقل مساىمات مف لمصندكؽ  االحتمالي الممكث يقدمو ما كاف إذ العممية الناحية كمف
 كالعكس بإنشائيا سيرحب فإنو الصناديق ىذه مثل كجكد عدـ حالة في كتعكيض يتحممو مما

 .صحيح
 بو يعيد كاف إذا فيما بإدارتيا، يقـك بمف يتعمق فيما التساؤؿ النظاـ ىذا كيثير

 لمدكلة؟ يترؾ أك الخاص القانكف  أشخاص مف لشخص
 غير البيئية األضرار حالة في كتتدخل معيف ميني بنشاط تتعمق الصناديق كانت إذا

 في كيفترض الخاص القانكف  أشخاص ألحد الصندكؽ  بإدارة يعيد الحالة ىذه ففي الضخمة،
 تعكيض لضماف متماثمة مينية ألنشطة الممارسيف بيف تضامف كجكد الصناديق ىذه

     . كطبيعتيا لحجميا كفقا األنشطة ىذه مثل مف المتضرريف
 البيئية، الككارث حالة في تبريره يجد الصناديق ىذه إلدارة الدكلة تكلي فإف كبالمقابل

 ىذه كل تغطية عف الصناديق تعجز قد ألنو بالبيئة جسيمة أضرار عنيا تترتب التي
 ىذه تتحممو التعكيض مف أقصى حدا يحدد أف يمكف إذ الحمكؿ بعض تقترح كعميو األضرار،
 التمكث ضحايا لتعكيض مباشرة الدكلة تتدخل أف أك الدكلة، تتحممو يفكقو كما الصناديق،

 ىذه مثل في لمتدخل أصبل بيا المعيكد التعكيضات صناديق بسداده تقـك قسط مقابل
 .الحاالت

 ىذه ففي الحد ىذا األضرار كتتجاكز يغطيو، أقصى حدا الصندكؽ  يحدد كعندما
 المرتبة في الجسدية األضرار تصنف بحيث لمتعكيض أكلكيات تكضع أف يمكف الحالة

 .البيئية ككذا المادية األضرار الثانية المرتبة في كتمييا األكلى،
 البيئي الضرر عن التعويض صناديق عن نماذج :الثاني الفرع
 الوطنية القوانين في البيئي الضرر عن التعويض صناديق :أوال
 اليولندي القانون  في البيئية أضرار عن التعويض صناديق -1

 1972 سنة في المنشأ اليكلندؼ الصندكؽ  أف نجد الصندكؽ  لتمكيل كبالنسبة
 األنشطة عمى تفرض ضريبة بمكجب يمكؿ اليكاء تمكث مف المضركريف بتعكيض كالمتعمق



 

 

 

 األنشطة عمى تفرض السكيد كفي اليكلندية، الصحة كزارة طريق عف كيدار التمكث، مصدر
 تعكيض يتكلى صندكؽ  في كتكدع المنشأة، كحجـ لطبيعة كفقا رسـك بالبيئة تضر قد التي

 ىذه مف منتقد كىك البيئة، تصيب التي األضرار دكف  األشخاص، تصيب التي األضرار
 في الصادر "CERCLA" األمريكي بالقانكف  المنشأ "super fund" كالصندكؽ  الناحية،
 تمكيمو يتـ بحيث الخطرة البيئية األنشطة جراء مف المضركريف بتعكيض كالمتعمق 1980
 ككذا الكيماكية، كالمكاد البتركلية الشركات كبخاصة الممكثة الشركات عمى تفرض بضريبة

 .118الشركات كل عمى مفركض التمكث ضد عاـ رسـ طريق عف
 المصري  القانون  في البيئية أضرار عن التعويض صناديق -2

 منو 14 المادة بمكجب أنشأ قد البيئة قانكف  فإف المصرؼ  بالقانكف  يتعمق كفيما
 خاص صندكؽ  البيئة شؤكف  بجياز ينشأ :" أنو عمى نصت حيث البيئة، لحماية صندكؽ 
 :إليو تؤكؿ البيئة حماية صندكؽ  يسمي

 .الصندكؽ  لدعـ مكازنتيا في الدكلة تخصصيا التي المبالغ-أ
 كتنميتيا البيئة حماية ألغراض كاألجنبية الكطنية الييئات مف المقدمة كاليبات اإلعانات-ب

 .الجياز إدارة مجمس يقبميا كالتي
 التي األضرار عف عمييا يتفق أك بيا يحكـ التي كالتعكيضات بيا، يحكـ التي الغرامات-ت

 .119البيئة تصيب
 ".1983   لسنة 102 رقـ القانكف  في عمييا المنصكص المحميات صندكؽ  مكارد-ث

 مف 07 المادة نصت البيئة، قانكف  مف 14 المادة حددتيا التي لممكارد كباإلضافة
 المكارد عمى 1995 لسنة 338 رقـ الكزراء مجمس رئيس بقرار الصادرة التنفيذية البلئحة
 :التالية
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 تذاكر عمى المقرر الرسـك حصيمة مف %25 نسبة مف البيئة شؤكف  جياز يخص ما -1
 5 رقـ قانكف  مف األكلى لممادة طبقا المصرية الصعبة بالعممة مصر عف تصدر التي السفر
 مف12.5 أدنى كبحد 1986 لسنة 697 رقـ الكزراء مجمس رئيس كقرار ،1986 لسنة

 .إلييا المشار الرسـك حصيمة إجمالي
 .الجياز بيا يقـك التي التجريبية المشركعات عائد  -2
 .بأجر لمغير خدمات مف الجياز يؤديو ما مقابل  -3
 .120الجياز يصدرىا التي التراخيص رسـك  -4

 األمانة سبيل عمى الصندكؽ  في تكدع بأف التنفيذية، البلئحة مف السابقة المادة كأضافت
 التي األضرار عف كالتعكيضات الغرامات حساب تحت مؤقتة بصفة تحصل التي المبالغ
 . البيئة تصيب

 الصندكؽ  فييا يتدخل التي الحاالت حددت فقد التنفيذية البلئحة مف الثامنة لممادة بالنسبة أما
 :كىي

 . البيئية الككارث مكاجية     -
 مف البيئة كحماية الطبيعية الثركات حماية مجاؿ في كالرائدة التجريبية المشركعات     -

 . 121التمكث
 . بنجاح تطبيقيا ثبت التي المنخفضة التكمفة ذات التقنيات نقل     -
 .  البيئي الرصد شبكات كتشغيل إنشاء     -
دارة إنشاء     -  . الطبيعية كالمكارد الثركات عمى المحافظة بيدؼ الطبيعية المحميات كا 
 .  المعمـك غير التمكث مكاجية     -
 المعادالت ككضع البيئي التأثير كتقييـ البيئية، البرامج إلعداد البلزمة الدراسات تمكيل     -

 .البيئة عمى لممحافظة بيا االلتزاـ المطمكبة كالمعايير
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 كالجمعيات المحمية اإلدارة بيا تقـك التي البيئة حماية مشركعات تمكيل في المشاركة     -
 .الشعبية المشاركة خبلؿ مف التمكيل مف جزء ليا كيتكافر األىمية

 .  التمكث مكافحة مشركعات     -
 .البيئة مجاؿ في تبذؿ التي الجيكد عف المتميزة اإلنجازات عمى المكافآت صرؼ     -
 .  122أنشطتو كتطكير لمجياز األساسية البنية دعـ     -
 الجزائري  القانون  في البيئية أضرار عن التعويض صناديق-3

 لمخزينة خاص حساب فيعتبر لمبيئة، الجزائرؼ  الكطني الصندكؽ  بخصكص أما
 91/25 رقـ 1992 لسنة المالية قانكف  في كرد ما كىذا بالبيئة، المكمفة الكزارة فيو تتصرؼ
 الممكثة النشاطات مف الرسـ مكارد عمى الحصكؿ يتـ بحيث 1991-11-18 في المؤرخ

 المكجية المصاريف بعنكاف التعكيضات كالدكلية، الكطنية كالتبرعات اليبات كالخطيرة،
 .التمكث لمحاربة

زالة التموث-أ  الصندوق الوطني لمبيئة وا 
 1992 لسنة المالية قانكف  بمكجب التمكث إزالة ك لمبيئة الكطني الصندكؽ   أنشأ

  أعيدت ك بدكره عدؿ الذؼ 98/147 التنفيذؼ المرسـك خبلؿ مف عممو كيفيات كحددت
 .التمكث إزالة ك لمبيئة الكطني بالصندكؽ  تسميتو

 عمى الخطرة ك الممكثة النشاطات عمى المطبقة الرسـك الصندكؽ  ىذا إرادات تشمل
 البيئي، التنظيـ ك بالتشريع المتعمقة المخالفات عمى المفركضة الغرامات ناتج ، ككذلؾ البيئة
 كل كذا ك الدكلة لميزانية الخاصة التخصصات ك الدكلية ك الكطنية الكصايا ك اليبات ككذا

 .123المصادر أك المساىمات
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  المعدؿ 98/147الذكر  السالف التنفيذؼ المرسـك إلى فبرجكع الصندكؽ  نفقات أما
 بيف مف بالبيئة المساس جراء مف المتضرريف تعكيض يعتبر لـ النفقات باب في المتمـ، ك ك

 النظيفة التكنكلكجيات نحك القائمة المنشآت تمكيل في نفقاتو حصر إنما الصندكؽ، مياـ
 المصدر في التمكث مراقبة عمميات عمى اإلنفاؽ كيتكلى ، الكقاية ك االحتياط مبدأ مع تماشيا
 المنجزة البيئي المجاؿ في العممية األبحاث ك الدراسات ك البيئة حالة مراقبة عمميات كتمكيل

 .124األجنبية ك الكطنية الدراسات مكاتب بكاسطة أك العالي التعميـ مؤسسات طرؼ مف
 الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية-ب

 ضركرة عمى الساحل قانكف  نص البحرؼ  التمكث عف الناجمة األضرار لخطكرة نظرا
 الشاطئية المناطق ك الساحل لحماية المتخذة التدابير تنفيذ لتمكيل خاص صندكؽ  إنشاء
 الكطني  الذؼ أحدث الصندكؽ 04/273 رقـ التنفيذؼ المرسـك بمكجب تكرس الذؼ األمر
 .125الشاطئية المناطق ك الساحل لحماية

 المخالفات بعنكاف المحصمة الغرامات كذلؾ ك الرسـك مف الصندكؽ  إرادات تتجمى
 مكافحة عف الناتجة النفقات بعنكاف التعكيضات ك الشاطئية المناطق ك الساحل حماية لقانكف 
 الكصايا ك اليبات البحر،ككذلؾ في خطيرة كيماكية مكاد تسرب عف الناتج المفاجئ التمكث

 ىذا نفقات أما .األخرػ  المكارد ك المساىمات ككل الدكلة ميزانية في المحتممة التخصيصات
 المناطق ك الساحل تثميف ك حماية ك التمكث إزالة أعماؿ تمكيل في حددت الصندكؽ 
  الشاطئية المنطق ك الساحل بحماية المتعمقة البحث برامج ك دراسات كتمكيل ، الشاطئية

 أيضا ىناؾ مفاجئ  بحرؼ  تمكث كقكع حالة في اإلستعجالية بالتدخبلت المتعمقة النفقات ك
 .126أخرػ  صناديق
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 أنو نبلحع الجزائرؼ  التشريع في التعكيض صناديق دراسة خبلؿ مف المبلحع ك 
 أف رغـ المتضرريف تعكض ال ككنيا ذلؾ الصناديق، ىذه إنشاء شاب قد نقص ىناؾ

 التعكيضات عمى حصكليـ عدـ حالة في لممضركريف إحتياطيا ضمانا تمثل أنيا المفركض
 في النظر إعادة مف البد كعميو التأمينية، التغطيات ك المدنية المسؤكلية أنظمة مف العادلة

 السالفة لمحاالت كفقا لمتدخل مجاال يخمق بما الصناديق ىذه تطكير عمى كالعمل األمر ىذا
 ك األمكاؿ تصيب التي تمؾ سكاء البيئي، التمكث أضرار تعكيض فعالية نضمف حتى الذكر

 .ذاتو حد في البيئة تصيب التي تمؾ أك األشخاص
 صناديق التعويض عن الضرر البيئي في إطار القانون الدولي: ثانيا

أغمب  أف كجدنا أيف الكطني، المستكػ  عمى التعكيض صناديق إلى تطرقنا بعدما
  التمكث أضرار لمكاجية الجماعية التقنية ىذه عمى الداخمية قكانينيا إطار في تعتمد الدكؿ
الحاؿ  كذلؾ عنيا، التعكيض ضماف عمى العمل ك مباشرة غير أك مباشرة بصفة سكاء البيئي
 لؤلخطار نظرا ذلؾ ك البيئي المجاؿ في التقنية بيذه اإلستعانة تـ أيف الدكلي المستكػ  عمى
 نظاـ مف كل يعجز أيف بيا، تمحق التي األضرار قيمة ك العالمية البيئة ليا تتعرض التي

 ىذه مثل تبني مف البد كاف لذلؾ عنيا، التعكيض ك مكاجيتيا عمى التأميف ك المسؤكلية
 .كذلؾ مجاالت عدة في ك الصناديق
متبادؿ  حبل يككف  قد النككية األضرار عف لمتعكيض الدكلي الصندكؽ  إنشاء إف
 بشكل الحككمات ك التأميف شركات ك الكيرباء قطاع ك لممشغميف مزايا يقدـ بحيث المنفعة

 مف أكبر قدر تحقيق طريق عف المثاؿ سبيل عمى كىي إضافية مزايا يقدـ كما أنو ، عاـ
 السبلمة كتعزيز الحالي الييكل مع التعامل ك التعكيض ك المسؤكلية ترتيبات في التنسيق
 127النككية
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 .1996بطريق البحر لعاـ 



 

 

 

 إستغبلؿ عف الناجمة البيئية الككارث لضخامة كذلؾ فنظرا البحرؼ، التمكث مجاؿ أما
 عمد عنيا، التعكيض ك مكاجيتيا عمى فييا المتسبب قدرة كعدـ المحيطات ك البحار

  لتغطية صناديق تنشأ التي الدكلية اإلتفاقيات مف العديد إبراـ عمى الدكلي المجتمع
  المسؤكلية بشأف الدكلية اإلتفاقية نجد اإلتفاقيات ىذه بيف كمف األضرار، ىذه تعكيض ك
 ك 1996 لعاـ البحر بطريق كضارة خطرة مكاد بنقل يتعمق فيما األضرار عف التعكيض ك

 عمى صارمة مسؤكلية تفرض كىي المعرضة الضارة ك الخطرة المكاد نقل مسألة تعالج التي
 .سفينة متف عمى بحرا نقميا عند المكاد ىذه تسببيا التي األضرار عف السفينة مالؾ

 الصناديق مف شيرة ك أىمية أكثر آخر صندكؽ  إنشاء تـ الصندكؽ  ىذا جانب إلى
 بالمحركقات البحرؼ  التمكث أضرار عف لمتعكيض الدكلي الصندكؽ  ىك ك الذكر،  السالفة

 فيبكؿ" FIPOL " 1971 ديسمبر 18 في حررت إتفاقية عمى بناءا الكجكد إلى خرج الذؼ
 27 بركتكككؿ بمكجب تعديمو تـ انو اال ، 1978 سنة في إال التنفيذ حيز يدخل لـ لكنو

 1996 مايك 30 في التنفيذ حيز دخل الذؼ ك 1992 نكفمبر
 البحرؼ  التمكث بسبب المضركريف تعكيض ىك الصندكؽ  إنشاء مف الرئيسي اليدؼ
 سنة في ك 128المدنية المسؤكلية إتفاقية ألحكاـ كفقا تعكيضيـ يتـ ال عندما بالمحركقات

 الحكادث لمكاجية التعكيض مستكػ  رفع أجل مف إنشاؤه تـ إضافي صندكؽ  ىناؾ 2003
 عف 1992 سنة "إيركا "سفينة إنقبلب كحادثة ، ضخمة مبالغ عنيا التعكيض تتطمب التي

 أف إلى اإلشارة تجدر فيبكؿ صندكؽ  عجز التي ك األسكد البحر في" FIPOL " تعكيضيا
 البحرؼ  التمكث عف المترتبة األضرار عف لمتعكيض الدكلي الصندكؽ  في عضك تعد الجزائر

 جزء اإلتفاقية ىذه تعد في بالتالي لو المنشأة اإلتفاقية عل مصادقتيا بعد كذلؾ بالمحركقات،
  129الجزائر في البيئة 1974 عاـ حماية ك بإدارة المتعمق القانكني النظاـ مف
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 خالصة الفصل الثاني
 االتفاقيات مف اليائل الكـ رغـ أنو إلى تكصمنا المكضكع ليذا دراستنا خبلؿ مف

 قانكنية نصكصا تتضمف لـ انوأ إال الدكؿ مف لعديد الكطنية التشريعات ك اإلقميمية ك الدكلية
  التمكث أخطار مف المتضرريف كتعكيض اإلنساف حماية ك التمكث مشكمة لعبلج كافية

 الكافية بالحماية تحع لـ البيئة فاف ، القكاعد ىذه مف اليائل الكـ كجكد مع انو الحقيقة ك
 في ىاما دكرا تحتل المدني القانكني النص قكاعد فاف ، المشكمة ليذه التصدؼ اجل كمف

 المسؤكلية السيما المسئكلية نظاـ عمييا نص التي المبادغ مف العديد فيناؾ البيئة حماية
 متناثرة نجدىا البيئية التشريعات معظـ أف يبلحع ما ،كذلؾ المشكمة ىذه عف الناجمة المدنية

 قانكف  كجكد أك متكامل قانكف  كجكد عدـ إلى بالنتيجة يؤدؼ مما عديدة قكانيف في متعددة ك
 كسد تعزيز إلى بحاجة يجعمو مما التشريعي بالنقص مكتنف لكنو المحمية بالبيئة خاص
 مبادغ عمى الجزائرؼ  البيئة حماية قانكف  يتضمف لـ المثاؿ سبيل فعمى يشكبو الذؼ النقص
. البيئية بالمسؤكلية خاصة قانكنية

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 في صعكبة أحيانا يستتبع ذلؾ فاف لذا بدقة تحديده يصعب قد البيئي الضرر إف
 تقدير في معتمدة طرقا ىناؾ فاف ذلؾ مف الرغـ عمى ك عنو التعكيض مقدار تحديد

  االقتصادية القكانيف مف المستعارة التعكيض بطريقة يتمثل البيئية األضرار عف التعكيض
  .األحياء عمـ قكانيف مف المستعارة التعكيض طريقة ك

 ما القصاص ك التطبيق ميكانيكية كاف التطبيق في ثغرات مف تعاني الدكؿ معظـ إف
 94/465 رقـ الرئاسي المرسـك بمكجب أنشأ قد أنو كرغـ الجزائرؼ  القانكف  فمثبل نادرة زالت

 لمبيئة أعمى مجمسا 1994 سنة ديسمبر 25 ؿ المكافق 1415 عاـ رجب 21 في المؤرخ
 الكبرػ  اإلستراتيجية الكطنية االختيارات ضبط ميامو بيف مف كالذؼ المستديمة كالتنمية
 المتعمقة كالتنظيمية التشريعية الترتيبات كتنفيذ بانتظاـ البيئة حالة تطكر كتقدير البيئة لحماية
 ىذه تقرير في كالتباطؤ الشمل مف نكع نبلحع أننا إال المناسبة التدابير كتقرير البيئة بحماية
 .البيئة حماية في دكره عمى سمبا يرجع بما التدابير

كضع  في التنفيذ مكضع البحث لكضع كالتكصيات التالية النتائج إلى نخمص عميو ك
: البيئية عف األضرار كتطبيق آليات تعكيض حل
 النتائج: أوال

 عنيا كيتسبب تمارس التي األنشطة كل عمى الشامل االجتماعي التأميف نظاـ فرض
ضافة لمبيئة، أضرار مباشر غير أك مباشر بشكل  التأمينات نظاـ إلى النظاـ ىذا كا 

 .الجزائرؼ  القانكف  في عميو المنصكص
 التضامف بكزارة يمحق البيئة أضرار ضد االجتماعي لمتأميف صندكؽ  تخصيص

 األجراء،لمكفاء كغير باألجراء الخاص االجتماعي الضماف صندكؽ  بجانب ليعمل كاألسرة
 تفرض التي االشتراكات مف مكارده كتككف  البيئي التمكث لمضركرؼ  المطمكبة بالتعكيضات

 كالدكاء الكيماكيات مصانع مثل التمكث في تتسبب التي الحديثة التكنكلكجية األنشطة عمى
 القانكف  احتكاىا التي المصنفة المنشآت ككل كالصمب الحديد كصناعة التجميل كمستحضرات



 

 

 

البيئة  قانكف  مخالفات عف تحصل التي كالتعكيضات الغرامات إلى الجزائرؼ، باإلضافة
 .األخرػ  الخاصة البيئية  كالقكانيف03/10الجزائرؼ 

 صراحة النص خبلؿ مف ؼ الجزائر التشريع في التعكيضات صناديق دكر تفعيل
 .البيئي الضرر في المتسبب معرفة تعذر حالة في المضركريف تعكيض عمى

 البيئة قانكف  إلى أحكاميا بإضافة كذلؾ المكضكعية المدنية المسؤكلية بأحكاـ األخذ
 عمى القائمة التقميدية المدنية لممسؤكلية العامة بالقكاعد التقيد دكف  2003 لسنة الجزائرؼ 
 في الحديث البيئي التمكث لمضركرؼ  األمر تسييل دؼبو السببية كالعبلقة كالضرر الخطأ

 تظير ال قد البيئية األضرار أف كخصكصا األضرار لجبر المناسب التعكيض عمى الحصكؿ
 . كحالة مباشرة بصكرة

 الشركط بعض فيو تتكافر أف يجب عنو لمتعكيض قاببل يككف  لكي البيئي الضرر أف
 بالمضركر لحق ما إذا التعكيض كاجب ككنو عاـ بكجو الضرر عف يختمف ال انو كبما

 .لمضرر العامة الشركط عف تختمف ال الشركط ىذه فاف ضرر
 التي المتداخمة العكامل مجمكعة في تكمف األسباب مف مجمكعة البيئي لمضرر أف

 كقد االيككلكجي النظاـ كاختبلؿ السكاني كالنمك كالتكنكلكجية العممية الثكرة بيف ما تجمع
  .الشمكلي بمعناه البيئي الضرر مفيـك العكامل ىذه جسدت

 يعيش الذؼ المكاف لتكسطو نتيجة مباشرة اإلنساف يصيب أف إما البيئي الضرر   
 مالية مصمحة اك جسده في أصابو سكاء فيو يعيش الذؼ البيئي المحيط يصيب إف كأما فيو
 المحيط يصيب ضرر يككف  كقد معنكيا أك ماليا أك جسديا يككف  إف إما فيك معنكية أك

 .المائية كالبرية الجكية البيئة تمكث عمى المترتبة البيئية اإلضرار ليشمل الطبيعي
 أك كاحد شخص يككناف فقد عميو كالمدعى المدعي ىما المسؤكلية دعكػ  طرفي إف
 في الجميع عف ينكب إف المجمكعة مف اإلفراد ألحد يمكف حيث األشخاص مف مجمكعة
 .عنيـ المسؤكلية دفع أك بالتعكيض المطالبة



 

 

 

 كالمعنكية المادية اإلضرار عف بالتعكيض المطالبة عمى تقتصر المدعي طمبات أف
 ضرر المدعي أصاب فإذا المسؤكؿ بفعل الحاصل البيئي التمكث جراء مف إصابتو التي
 بعنصريو مادؼ ضرر مف أصابو عما التعكيض المدعي يطمب الحالة ىذه ففي مادؼ

( الفائت كالكسب البلحقة الخسارة)
 الخسارة عنصرؼ  إلى يتحمل ال فيك معنكيا المدعي أصاب الذؼ الضرر كاف إذا إما
نما الفائت كالكسب البلحقة  الضرر عف التعكيض أف العمـ مع بذاتو فائحا عنصرا يعد كا 
 كجو ما يدفع أف عميو لممدعي كاف. كثيرا كقعو مف يخفف قد كانأ الضرر يزيل ال المعنكؼ 

 يصب لـ المدعي الف اك الخطأ يفترض لـ ألنو إطبلقا المسؤكلية بانتقاء إما ادعاء مف إليو
 لو يبدك لما اك خطا مف إليو نسب كما ضرر مف كقع ما بيف السببية الرابطة النعداـ بضرر

 .لمقانكف  طبقا المسؤكلية مف تخمصيـ كجكه مف
 شخصا المضركر كاف فإذا ألخرػ  حالة مف يختمف البيئي الضرر عف التعكيض أف

 اإلضرار عف لتعكيضيـ المدنية المحاكـ إماـ الدعكػ  إقامة فميـ عدة أشخاص اك كاحدا
 أنظمة بمكجب تعكيضيـ فيفضل كبيرا المضركريف عدد كاف إذا إما إصابتيـ التي البيئية
 مف أصابو عما المضركر كتعكيض البيئية القانكنية الحماية في الثغرات سد إلى تيدؼ
 المضركريف مف جماعة كجكد مع األنظمة تمؾ مثل كجكد عدـ حالة في إما بيئية إضرار
 الذؼ البيئي الضرر عف بالتعكيض لممطالبة المدنية المحاكـ أماـ كاحدة دعكػ  رفع فيفضل
 .المضركريف جميع أصاب

 أكاف سكاء عنو التعكيض تقدير يمكف اإلنساف يصيب الذؼ البيئي الضرر أف
 التعكيض تقدير في تمكف الصعكبة إف إال( نقدؼ غير أك نقدؼ )بمقابل أك عينيا تعكيضا

 فأننا ذلؾ مف الرغـ عمى كلكف غابة أشجار قطع اك طير فقداف عند البيئي الضرر عف
 .اإلضرار تمؾ عف التعكيض تقدير اجل مف البحث ثنايا في إلييا اشرنا طرؽ  عدة كجدنا

 
 



 

 

 

 التوصيات واالقتراحات:- ثانيا
 دكف  البيئي لمضر الخاصة لمطبيعة لتستجيب المدنية المسؤكلية قكاعد تطكير ضركرة

 لمضرر المسبب الفعل بشرط األمر تعمق سكاء لممسؤكلية النظرية التقميدية بالقكاعد التمسؾ
 .بينيما السببة العبلقة مفيـك أك الضرر أك

 الخطرة كغير الخطرة النشاطات جميع عمى اإلجبارية التاميف نظـ تعميـ ضركرة
 ذلؾ يعد إذ البيئي التمكث مجاؿ في األنشطة ىذه جراء مف المحتممة المخاطر لتغطية
 .كالبيئة اإلنساف مف تناؿ التي التمكث كارثة لمكاجية أخرػ  ضمانة

 جميع الدكلة تتخذ إف بد فبل العبلج مف خير الكقاية إف قاعدة مفيـك تعزيز ضركرة
 الكعي نشر ضركرة منو، كالكقاية البيئي الضرر كقكع لمنع البلزمة كالتدابير االحتياطات

 .لمبيئة الممكثة نشاطاتيـ مف كالحد اإلفراد لدػ الثقافي
 عمى لممحافظة البلزمة السبل جميع كتكفير باىتماـ البيئي التمكث مشكمة إلى النظر

 يصيب الذؼ الضرر إصبلح في المساىمة خبلؿ مف البيئة كزارة دكر تفعيل كضركرة البيئة
 البلزمة اإلمكانيات الكزارة لدػ تتكفر ال عندما الضرر بإصبلح الدكلة مطالبة أك البيئة

. إلصبلحو
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مــلخص المذكرة 

 

 ألقى كالعممية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية جكانبيا مختمف في الحياة تطكر إف
 تنتج التي اإلضرار ذلؾ نتيجة مف ككاف التطكر لذلؾ المنظـ القانكني الجانب عمى بضبللو

 أشخاص أك شخص عمى مقتصرة غير التطكر ذلؾ لمكاكبة البلزمة الكسائل عف  استخداـ
 التي البيئة تمكث إلى تؤدؼ أك بأسره المجتمع لتشمل كاسع نطاؽ إلى تمتد بل بالذات معينيف
. اإلنساف بيا يعيش

 كجكد عدـ مف بالرغـ ضركريا أمرا أصبح البيئي الضرر تعكيض كمف ىنا نستنتج أف
 القانكف  في الكاردة العامة القكاعد إلى الرجكع الزما كاف بالتالي ك ينظمو، خاص نص

 أخرػ  بكسائل االستعانة إلى إضافة النقدؼ، ك العيني التعكيض تطبيق يتـ بحيث المدني،
 .كالتأميف ك الصناديق
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