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  مقدمــة

إلنسان و باقي الكائنات احلية، تعد البيئة الوسط الطبيعي أو احمليط احليوي الذي يعيش فيه ا
لقد ارتبطت حياة اإلنسان منذ أن وجد على ظهر األرض بالبيئة اليت وجد فيها، كما ارتبط تطوره و

يف العصور األوىل،  فلم        احلضاري باستغالله إلمكانياا و طاقاا، إال أن هذا االستغالل كان حمدودا
  .يكن ملشكلة التلوث البيئي أي ظهور و ذلك لقلة امللوثات و قدرة البيئة على استيعاا

خول اإلنسان عصر التقدم العلمي غري أن الوضع تغري مع التطور احلاصل خاصة مع د
يف استعمال املوارد التكنولوجي يف كافة ااالت، فظهرت مشكلة التلوث البيئي بسبب اإلفراط و

الطبيعية، و التوسع اهلائل يف استخدام مصادر الطاقة املختلفة و انتشار وسائل املواصالت، و زيادة 
املنتجات الصناعية اليت اجنر عنها تلوث املياه بالسموم الكيماوية، و تلوث اهلواء باألدخنة و الغازات، 

ة، و اختل التوازن بني عناصرها املختلفة، و مل تعد ومل تعد البيئة قادرة على جتديد مواردها الطبيعي
. هذه العناصر قادرة على حتليل خملَّفات اإلنسان و استيعاب النفايات الناجتة عن نشاطاته املختلفة

  .األمر الذي أدى إىل زيادة التدهور البيئي و اتساع نطاقه

إلنسان يف العصر و لقد أصبحت مشكلة التلوث البيئي من أهم املشكالت اليت تشغل ا
احلديث، ملا هلا من آثار ضارة عليه و على الكائنات احلية و غري احلية، و زاد حجمها يف السنوات 
األخرية و تعددت مظاهرها و وصلت إىل مرحلة خطرية، اختل على إثرها التوازن القائم بني العناصر 

  .البيئية

افظة على البيئة و محايتها، إميانا بأن لذلك تعالت األصوات بني شعوب العامل تنادي بضرورة احمل
  .1احلماية الوقائية للبيئة من التلوث خري من محايته العالجية املتمثلة يف تعويض أضراره بعد وقوعها

                                                           
، 1986يف محاية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة  الدوليةعبد العزيز خميمر عبد اهلادي، دور املنظمات  -1

  .13ص 
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إن الدول املتقدمة صناعيا هي أول من شعر باآلثار البيئية السيئة الناشئة عن تطبيق بعض أنواع 
 االعتقاد أن التنمية الصناعية و الزراعية مسؤولة عن مشاكل التكنولوجيا املتقدمة، مما أدى إىل

ل أوروبا، وعلى األخص أملانيا و أول هذه الدول كانت الواليات املتحدة األمريكية مث دو. التلوث
فرنسا و السويد، حيث شهدت هذه البالد تزايدا هائال يف عدد اجلمعيات اليت تكونت خصيصا و

أبت على كشف املتسببني يف تلويث البيئة من اهليئات واألفراد و متابعتهم للدفاع عن البيئة، واليت د
من جتمعات و مظاهرات إىل تكوين  -من أجل الوصول إىل إدانتهم، و ممارسة الضغوط بصور خمتلفة

من أجل دفع احلكومات إىل االهتمام مبشاكل  -أحزاب و خوض االنتخابات الرئاسية و الربملانية
  .1أفضل و انتهاج سياسة عامة تزيد من هذه احلمايةالبيئة على حنو 

 يقتصر االهتمام حبماية البيئة على الدول وحدها بل تعداه إىل اهليئات و املنظمات الدولية، مل
حيث اكتشف إنسان هذا القرن أنه يعيش يف بيئة واحدة ال تتجزأ، و أن األضرار اليت تصيب البيئة يف 

يع عناصرها، و من هذا املنطلق حرصت الدول على النهوض جزء منها تنعكس على بعض أو مج
بالتعاون الدويل يف هذا اال سواء كان ذلك من خالل التعاون الثنائي أو اجلماعي أو من خالل 

  .املنظمات و اهليئات الدولية العاملية منها و اإلقليمية

وعات املثارة على مستوى و لعل االهتمام بالبيئة و قضاياها و منها التلوث مل يكن من املوض
البحث القانوين حىت بدايات الثلث األخري من اقرن العشرين تقريبا، و حىت مصطلح البيئة مل يظهر يف 
الوجود القانوين إال يف مرحلة اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية املنعقدة يف ستوكهومل 

  .1972عاصمة السويد يف جوان 

وضوع البيئة مكانة هامة يف اهتمامات القانون الدويل يف السنوات األخرية، و عليه فقد احتل م
ألن قضايا البيئة ترتبط بأهم احلقوق األساسية لإلنسان، أال و هو احلق يف احلياة، من خالل احملافظة 
 على صحته يف إطار بيئة نظيفة، و قد تنبه اتمع الدويل إىل خطورة تلوث البيئة على صحة اإلنسان

                                                           
1 - Michel Despax, droit de l’environnement, édition Litec, France, 1980, p 08. 
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 12من خالل العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية يف املادة  –و لو بشكل غري مباشر  –

أن تقر كل األطراف حبق اإلنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة : "منه و اليت تنص على ما يلي
  .1"اجلسمية و العقلية، مع اختاذ كافة التدابري الالزمة لتأمني هذا احلق 

در اإلشارة إىل أن هذا االهتمام بالبيئة على صعيد العالقات الدولية كان له تأثري على و جت
التشريعات والقوانني الداخلية، ألن ااالت اليت يبدو فيها االرتباط وثيقا إىل حد كبري بني القوانني 

 أن املخالفات     الداخلية و الدولية، وخاصة من خالل احلقوق اليت تقررها هذه القوانني، إضافة إىل
القانون الدويل،    اللتزامات املتعلقة حبماية البيئة تستوجب مسائلة املخالف يف القانون الداخلي و

  .إلزامه بإصالح الضرر الذي ترتب على تلك املخالفة، وهذا ما يعرف باملسؤولية عن األضرار البيئيةو

ئي يف مواجهة اتمع الدويل مسؤولية ففي اال الدويل تسأل الدولة عن أضرار التلوث البي
حيكم إطارها القانون الدويل البيئي، الذي يقوم على جمموعة من القواعد القانونية اليت جتد مصدرها 
األساسي يف االتفاقيات الدولية و املبادئ العامة للقانون و قرارات القضاء الدويل يف جمال محاية البيئة، 

لدولية عن أضرار تلوث البيئة، و هذا املوضوع خيرج عن إطار دراستنا و يف جمال حتديد املسؤولية ا
و لالرتباط الوثيق بني القوانني - ، إال أنه 2ملوضوع املسؤولية املدنية للضرر البيئي و دور التأمني

مة فال مينع من االعتماد على قرارات املؤمترات الدولية، و االتفاقيات املرب -الداخلية و القوانني الدولية
يف هذا اال بالقدر الذي خيدم املوضوع ألا تعترب مصدرا من مصادر القوانني الداخلية ملا هلا من 

  .عليها من قبل الدول األعضاء و التصديق  صفة االلتزام خاصة بعد التوقيع

كما نستثين من الدراسة املسائل البيئية و اليت ينشأ على إثرها دعاوى املسؤولية و التعويض عن 
مضار التلوث البيئي العابر للحدود، واليت تتجاوز عادة حدود املكان الذي وقع فيه الفعل أو السلوك، 

                                                           
  .1966من العهد اخلاص باحلقوق االجتماعية و االقتصادية و الثقافية  12نظر املادة أ -1
مع أن كال من املسؤوليتني تنبثقان من أحكام عامة واحدة كجزء من املوروث القانوين الدويل املعمول به يف كافة اتمعات  -2

لمي أبو مجيل، تشريعات محاية البيئة، دراسة يف قواعد املسؤولية املدنية، دار املتحضرة و تشريعاا الوطنية، انظر يف ذلك وفاء ح
  .107، ص 2001النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة، 
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و تصيب أماكن أخرى خمتلفة عن مكان تواجد النشاط مصدر التلوث، و نكتفي بالتطرق إىل 
  .املسؤولية املدنية التقصريية يف اال البيئي

املتعددة تتكامل يف توفري احلماية الفعالة للبيئة، فإن  و مادامت املسؤولية القانونية بأنواعها
املسؤولية املدنية التقصريية من بني هذه األنواع اليت ميكن أن تلعب دورا هاما و حامسا يف هذا الشأن، 

بني الفعل و الضرر، و قد وجدت العديد  يبـلوث، و أمكن وجود االرتباط السبخاصة إذا عرف امل
كالقانون  ة املقارنة، اليت تعتمد على أدوات القانون املدين ملواجهة هذه املشكلةمن التشريعات الوطني

، و إن كان امليل احلديث هو اجلمع بني أدوات 2000،  والكتاب األبيض لعام 1990األملاين لعام 
 EC/35/2004القانون املدين و أدوات القانون اإلداري كما يف التوجيه األورويب احلديث رقم 

ولية إال أن عدم مسايرة هذا التوجه، بإيراد نصوص خاصة تعاجل املسؤ ،20041أبريل  21يف  املؤرخ
اإلحالة إىل القواعد العامة، أوجد احلاجة ملعرفة مدى كفاية القواعد التقليدية املدنية يف اال البيئي و

ة اليت تتميز ا أضرار للمسؤولية املدنية يف مواجهة مثل هذه األضرار البيئية، يف ظل الطبيعة اخلاص
  .2التلوث

 –شأن املسؤولية املدنية عموما  –و تكمن أهم مشكالت املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث 
يف حتديد األساس القانوين هلذه املسؤولية و هل تقوم على اخلطأ أم تتخذ من الضرر أساسا هلا و تعتربه 

األركان الالزم توافرها لقيام املسؤولية، و ما يلزم كافيا لقيامها؟ و على ضوء حتديد األساس تتحدد 
  .كل ركن من هذه األركان من صعوبات، و كما يتحدد على ضوئه وسائل دفع هذه املسؤولية

كما تتميز هذه املسؤولية خبصوصية األضرار اليت تقوم من أجل تعويضها، و بصعوبات حتديد 
اء الذي يتناسب مع تلك األضرار صوصية اجلزصاحب الصفة يف املطالبة بالتعويض عنها، و كذا خ

                                                           
و الذي أعاد فيه نقل  2008أوت  01املؤرخ يف  757-2008و قد صادق عليه املشرع الفرنسي مبوجب القانون رقم  -1

 .EC/2004/35التوجيه األورويب رقم 

مسلط قويعان املطريي، املسؤولية عن األضرار البيئية و مدى قابليتها للتأمني، حبث لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق،كلية  -2
  .2007، اإلسكندريةاحلقوق، جامعة 



5 
 

ليس من شك أن هذه املسائل و غريها تعطي جماال واسعا لالجتهادات الفقهية و القضائية بغية و
  .الوصول إىل حلول مرضية و مقنعة على املستوى القانوين

لبيئية، فال و الواقع أن املسؤولية املدنية ميكن أن تلعب دورا مهما وحامسا يف توفري احلماية ل
ريب أن محاية البيئة ال ميكن أن تكون فعالة إال بوضع نظام للمسؤولية حيقق الردع واإلصالح يف 

و مع أن قانون املسؤولية املدنية يتجه يف املقام األول إىل تعويض الضرر احلاصل، فإنه . ذات الوقت
بيئة يعمل كل ما يف وسعه      يكون له فضال عن ذلك هدف وقائي، فمن ميارس نشاطا ميكن أن يضر بال

يف اختاذ مجيع االحتياطات و التدابري اليت يوفرها العلم احلديث من أجل منع حدوث التلوث أو على 
  . األقل تقليله إىل املستويات املقبولة جتنبا إللزامه بالتعويضات اليت غالبا ما تكون مكلفة

مسؤولية املدنية وظيفة وقائية فضال عن إذا كان هذا التطور يف فكر القانون املدين أعطى لل
وظيفتها العالجية، فإنه مما ال شك فيه أن التأمني من املسؤولية لعب دورا مؤثرا يف إنزال هذه 
الوظائف مرتل التنفيذ، و ساهم بشكل كبري يف حتقيقها، فكلما كانت املسؤولية مغطاة بالتأمني فإا 

  .1نظام التأمنيمتارس مهمة توزيع عبء األضرار عن طريق 

لى أداء معني عند حتقق خطر ما، و يعد التأمني عملية مبوجبها حيصل املؤمن له من املؤمن ع
يهدف ، و2ذلك عن طريق جتميع جمموعة من املخاطر و إجراء املقاصة بينها طبقا للقوانني اإلحصائيةو

الفرد وحده ال ميكنه أن يواجه بني املؤمن له و املؤمن، باعتبار أن  العالقةيف نفس الوقت إىل تنظيم 
بعض الكوارث أو احلوادث اجلسيمة، و نظام التأمني يقوم على أساس تغطية هذا العجز و حتقيق 

  .التوازن

                                                           
، 1994، 1ط  أمحد حممود سعد، استقراء لقواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، -1

  .317ص 
، 2006، بدون طبعة، اإلسكندريةفايز أمحد عبد الرمحان، أثر التأمني على االلتزام بالتعويض، دار املطبوعات اجلامعية،  -2

   .08ص
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هذا بالنسبة للتأمني بوجه عام أما نظام التأمني من املسؤولية، فهو يعد مبثابة تقنية تكفل احلماية 
الية اليت ترتبها مسؤولية املؤمن له بسبب األضرار الالحقة االجتماعية جتعل املؤمن يتحمل التبعات امل

، لذا يعد 1بالغري و بالتايل يكون ضامنا حقيقيا للضحية عن األضرار اليت تلحقه بسبب مسؤولية املؤمن
ن شأنه توفري تعويض كاف للضحية التأمني من املسؤولية مبثابة آلية مكملة لنظام املسؤولية املدنية، م

ه املايل، و قد ازداد دوره مع تطور اتمعات احلديثة حىت كاد يغطي كافة أوجه إصالح وضعو
األنشطة و املخاطر املترتبة عنها مبا فيها خماطر التلوث، إال أن معرفة مدى قابلية هذه األخرية للتأمني 

بيئية ضرار اليعترب أمرا يستحق البحث لتحديد دور التأمني يف هذا اال خاصة يف ظل كثرة األ
قصور قواعد املسؤولية املدنية عن اإلملام بكل هذه األضرار خصوصا األضرار املستحدثة كما هو و

  .احلال بالنسبة للضرر الناتج عن التطور التكنولوجي اخلطري

إن هذا التفاقم لألضرار البيئية أدى إىل التوسع يف نظام التأمني على املسؤولية ضد أخطار 
و لكنه ال ميكن أن يكون . أهم الوسائل اليت بإمكاا تغطية مثل هذه األضرار التلوث البيئي ألنه من

احلل الوحيد ملواجهة كافة اآلثار الضارة، و عليه ال ميكن معاجلة مشكلة املسؤولية عن أضرار التلوث 
ا مع البيئي إال بتظافر اجلهود الوطنية و الدولية بصفة متكاملة للتعويض عن أضرار هذا التلوث متاشي

طبيعة هذه األضرار و مداها و آثارها السلبية على األفراد و على اتمع، لذلك و استكماال لدور 
التأمني فقد اجته التفكري حديثا إىل إنشاء صناديق تعويضات خاصة لصاحل املعرضني خلطر التلوث من 

ية خماطر التلوث أجل التخفيف من آثاره الضارة، و كذا االعتماد على أنظمة بديلة أخرى لتغط
  .كإدارة هذه املخاطر و وضع مناذج مثالية للتأمني تستوعب مثل هذه األضرار

كل ذلك يعطي أمهية بالغة ملوضوع البحث و يظهر احلاجة املاسة إىل البحث عن كيفية محاية 
ل تعويض البيئة من األضرار اليت يسببها التلوث من خالل إثارة املسؤولية املدنية عن تلك األضرار وسب

  .املتضررين و إصالح البيئة املصابة
                                                           

ة عبد الرزاق بن خروف، التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري، التأمينات الربية، اجلزء األول، مطبعة حيدر، بدون طبعة، سن -1
  .206، ص 1998
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و إذا كان ملوضوع البحث ألمهيته العملية اليت ال ميكن إنكارها، فإنه ال يقل أمهية من الناحية 
النظرية و الفقهية نظرا ملا تثريه املسؤولية عن أضرار التلوث احلاصل من مشاكل فنية دقيقة يكتنفها 

لعل أول هذه املشاكل هي الوقوف على مفهوم التلوث و األساس  الغموض يف العديد من جوانبها، و
الذي تقوم عليه املسؤولية عن أضرار التلوث و طبيعة هذه األضرار اليت تقوم املسؤولية من أجل 

أيضا األضرار اليت تصيب البيئة تعويضها و اليت ال تقتصر على األشخاص أو األموال، بل تشمل 
عنها  فة يف املطالبة بالتعويضريه من صعوبات مجة بشأن صاحب الصعناصرها الطبيعية و ما تثو
كذا ن صعوبات إثبات رابطة السببية، وكيفية تقديرها و اختيار وسيلة التعويض املناسبة هلا، فضال عو

  .صعوبات التأمني عن أضرار التلوث البيئي

ة و دور التأمني موضوعا هذا ما جيعل من دراسيت ملوضوع املسؤولية املدنية عن األضرار البيئي
  .يستحق االهتمام يف الوقت الراهن

و من أجل ذلك كان اهلدف من وراء هذا البحث هو اإلحاطة بكافة اجلوانب املختلفة للقواعد 
أضرار التلوث من حيث األساس الذي تقوم عليه و األركان الالزم  عناخلاصة باملسؤولية املدنية 

اآلثار املترتبة على توافر أركان هذه املسؤولية، و وسيلة املضرور يف  توافرها لقيام تلك املسؤولية، و
احلصول على تعويض عما حلقه من أضرار تلوث، و اجلزاء املترتب على قيام املسؤولية و أخريا مدى 

  .مسامهة كل من التأمني و األنظمة البديلة يف حتمل عبء الضرر البيئي أو التخفيف منه

قواعد املسؤولية  و مالئمة ود معاجلتها يف هذا البحث فتتمثل يف مدى كفايةأما اإلشكالية اليت أ
املدنية التقليدية يف مواجهة األضرار البيئية و التعويض عنها؟ و مدى فعالية التغطية التأمينية و الضمانية 

  .يف لعب هذا الدور؟

ك ذلالتحليلي و ا املنهجالوصفي والتارخيي وكذ تبع املنهجسأوملعاجلة هذه اإلشكالية املطروحة 
تشريعات، القضائية لكل جزء من املوضوع، كما اعتمدت املقارنة بني ال و بتحليل االجتاهات الفقهية
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والفرنسي واملصري، وكذا التوجيهات األوروبية، إضافة إىل االتفاقيات  خاصة القانون اجلزائري
  .الدولية اليت هلا عالقة باملوضوع

كل من البيئة و التلوث البيئي، ناول فيه مفهوم أتىل فصل متهيدي طرق يف هذا البحث إسأتو
  :قسمت الدراسة إىل بابني يتضمن كل منهما فصلني وفقا للخطة التاليةو

 .النظام القانوين للمسؤولية املدنية عن األضرار البيئية :الباب األول

 .أساس املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية: الفصل األول -

 .جزاء املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية :لثاينالفصل ا -

  .نظام التأمني و دوره يف جمال الضرر البيئي :الباب الثاين

 .التأمني و املسؤولية املدنية :الفصل األول -

 .التغطية التأمينية و الضمانية لألضرار البيئية :الفصل الثاين -
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  :تمهيديالفصل ال

  .بيئيمفهوم البيئة و التلوث ال

عى النظام القانوين للحفاظ عليها و هدف يعمل األفراد على تعترب محاية البيئة قيمة قانونية يس
، و القانون عندما جيرم انتهاكها و االعتداء عليها فهو يعترف ا كقيمة يسعى اتمع للحفاظ حتقيقه
، و بات ئي من القضايا احلديثةلتلوث البي، و قد باتت قضية البيئة و ا1،باعتبارها من أهم قيمهعليها

 ،السلبية تدق ناقوس اخلطر رهو آثا التلوث واضحا أن دراسة التوازن البيئي و البحث عن مشكالت
، و سواء تعلق اء على املستوى احمللي أو الدويلضرورة اختاذ اخلطوات االجيابية و الفعالة سوبلتنبهنا 

ذا ما يطرح مسألة توضيح مصطلحي البيئة و التلوث و ه ،ال اجلزائي أو اإلداري أو املديناألمر با
،    )ألولاملبحث ا(البيئة  مفهوم سنتناول يف هذا الفصل لذا، البيئي و معرفة ما تضمنته من عناصر

  ).املبحث الثاين(مفهوم التلوث البيئي و

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .60، ص 1992نور الدين هنداوي، احلماية اجلنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة  -1
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  .مفهوم البيئة: املبحث األول

، الا تباينت حبسب األبعاد اليت ينطلق منها كل مفهومإن تعدد املفاهيم اليت تناولت البيئة و جما
،و إبراز الطبيعة )املطلب األول(و عالقتها باال التنموي  ،ديد املقصود بالبيئةو من األمهية مبكان حت

  .)املطلب الثاين (القانونية للعناصر املكونة هلا

  . البيئة و عالقتها بالتنمية املستدامة تعريف: املطلب األول

إن احلديث عن البيئة يعين احلديث عن إطار احلياة و املعيشة و الطبيعة، و قد يعكس مصطلح 
، كل ذلك ...البيئة تطورات تدل على اجلانب السليب هلذا املفهوم كاألضرار و األمراض و التلوث

لبيئة عالقة ، إضافة إىل ذلك فإن ملفهوم ا)الفرع األول(يطرح مسألة التعريف بالبيئة من مجيع اجلوانب 
ببعض املصطلحات اليت تقتضي التحديد و من أمهها مفهوم التنمية املستدامة و اليت أصبحت اليوم حمل 
اهتمام خاص على مستوى القوانني الدولية و الداخلية، ذلك أن أغلب األضرار البيئية قد تنتج عن 

  .)الفرع الثاين(عدم الربط بني كل من التنمية االقتصادية و البيئية 

  .تعريف البيئة: الفرع األول

فإذا كانت دراسة  ،ة جبوانب الدراسة املراد تقدميهاعدة مفاهيم ذات الصل يتخذ مصطلح البيئة
تعتمد على ، و إذا كانت الدراسة علمية فإا )أوال(على املفهوم اللغوي للمصطلح  لغوية فهي تقتصر

  .)رابعا(، و القانوين)ثالثا (املنظور الشرعي  قد ينظر إليها من ، و)ثانيا (املفهوم العلمي للبيئة

  : التعريف اللغوي للبيئة: أوال

بالرجوع إىل معاجم اللغة العربية و قواميسها جند أا تتفق على أن كلمة البيئة مشتقة من فعل 
 يف قومه مبعىن احتل مكانة فالن تبوأ مرتلة" ، و يقال قال تبوأ الرجل مرتال أي نزل فيهفي" بوأ "
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، و قد تعرب عن احلالة اليت عليها رتل الذي يعيش فيه الكائن احليقد تعرب عن املكان أو املف، عندهم
  .1ذلك الكائن

تا، و قيل بوأه أي أصلحه و هيئه، اختذت لك بي "بوأتك بيتا"و قد جاء يف لسان العرب احمليط 
، حلالو تعين البيئة أيضا ا ،له فيهمبعىن هيأه و أنزله و مكن : و تبوأ أي نزل و أقام، و أباءه مرتال

و هو نفس املعىن الذي أورده  ،2أي حبال سوء ا، وباءت سوءإنه حلسن البيئة أي هيئة التبوء فيقال
  .3صاحب خمتار الصحاح لتعريف البيئة لغة

  : أخرى لكلمة البيئة إذ يقصد اإضافة إىل هذه املعاين فهناك معاين

أي ترجع ما بسبب  4﴾إِني أُرِيد أَنْ تبوَء بِإِثْمي وإِثْمك ﴿:الرجوع، و منه قوله اهللا تعاىل -1
 .5اعتدائك علي

 .6االعتراف، يقال باء حبقه أي اعترف به -2

باء دمه بدمه بواء أي عدله، و فالن بواء فالن أي كفؤه إن قتل : التساوي و التكافؤ يقال -3
 .7ألمر أي أكفاء و نظراءبه و يقال القوم بـواء أي سواء، و هم بواء يف هذا ا

                                                           
، 1991و أنظر معجم مقاييس اللغة، اجلزء األول، دار اجليل، . 47، ص 1975دار املشرق،  ،أنظر منجد الطالب -1

  .312ص
بدون  ،بريوت لبنان ،دار لسان العرب ،إعداد و تصنيف يوسف خياط ،ن منظور، الد األولللعالمة اب ،لسان العرب احمليط -2

  .284ص تاريخ النشر،
حيث  68ص ،بدون تاريخ ،خمتار الصحاح للشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ترتيب حممود خاطر، دار احلديث للنشر -3

مرتال هيأه له " بوأه " مرتال أي أنزله فيـه و " بوأه " مرتال أي نزل فيه و " أ تبو" و " بوأ"جاء فيه أن أصل أشتاق كلمة بيئة هو 
و مكن له فيه و على ذلك فالبيئة لغة هي املرتل أو احمليط الذي يعيش فيـه الكائن احلي سواء كان إنسانا أو حيـوانا، و الكائن  

  .بهو حميطه أو مرتله يتكامالن و يؤثر كل منهما يف اآلخر و يتأثر 
  .29سورة املائدة، اآلية  -4
  .312ص معجم مقاييس اللغة، اجلزء األول، -5
  .281ص لسان العرب الد األول، -6
  .312ص معجم مقاييس اللغة، اجلزء األول، -7
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ا و هو أشهر املعاين رى أن املعىن األول هو الذي يتفق مع موضوعنو لو نظرنا إىل هذه املعاين ن
يئة اجتماعية و بيئة ، فيقال بيئة طبيعية و بوضع الذي حييط بالفرد أو اتمعفالبيئة هي املرتل و امل

 .سياسية

فهي تعين جمموعة العناصر  "environnement" نسيةأما عن مفهوم كلمة البيئة يف اللغة الفر
 .1ناعية اليت تشكل إطار حياة الفردالطبيعية و االصط

 :ما يلي Michel prieurو يقول بشأا الفقيه ميشال برييور 

« L’environnement est un néologisme récent dans La langue française …il 

fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1972 ensemble des 

éléments naturels ou artificiel qui conditionnent la vie de l’homme »
2
. 

و الذي هو مصطلح إغريقي مركب من  "écologie"و قد يرتبط مفهوم البيئة بعلم البيئة 
 اتالذي يهتم بدراسة الكائن العلم ذنفهو إ ،مبعىن علم "logps"مبعىن مرتل وكلمة  "oikos"كلمتني 

، و أول من وضع  احلية الكيميائية والفيزيائيةوغري ،من العوامل احلية والبيولوجية احلية و ما تتأثر به
  .3والذي أخذه من املصطلح اإلغريقي السابقة اإلشارة إليه Retterهو العامل  Ecologyتسمية 

ي ينصرف إىل املكان أو املرتل أو الوسط الذ" بيئة" و يتبني مما سبق أن املعىن اللغوي لكلمة
 ، كما ينصرف إىل احلال أو الظروف اليت حتيط بذلك املكان أيايعيش فيه الكائن احلي بوجه عام

ف طبيعية أو اجتماعية أو بيولوجية و اليت تؤثر على حياة ذلك ، سواء كانت ظروكانت طبيعتها
املعىن األوىل هو الذي يتفق مع املراد يف أن إىل هذه املعاين يتضح لو نظرنا و ، الكائن و منوه و تكاثره

  .جمال الدراسات القانونية فالبيئة إذن هي احمليط أو املوضع الذي حييط بالفرد أو اتمع

   

                                                           
1 -petit la rousse en couleurs, paris, 1980, p 345.  
2 -Michel prieur, droit de l’environnement, 4

eme 
édition, Dalloz, France, 2001, p01 et 02. 

3 -Michel prieur, droit de l’environnement, op .cit, p02. 
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   :البيئة يف االصطالح العلمي :ثانيا

أن يظهر اهتمام أكرب ، فكان من املنطقي احمليط أو الوسط احليوي للكائناتملا كانت البيئة تعين 
          ، مث يف جمال العلوم اإلنسانية جمال العلوم احليوية و الطبيعية بتحديد املعىن االصطالحي هلا يف

  .و االجتماعية

و لكن على الرغم  ،و جيب اإلشارة مسبقا إىل صعوبة وضع تعريف حمدد و شامل ملفهوم البيئة
و العلماء على حتديد معىن البيئة اصطالحا بشكل دقيق إال أن من أنه مل يكن هناك اتفاق بني الباحثني 

  .م نفسهمعظم التعريفات تشري إىل املفهو

حيث يرى البعض على أن البيئة هي جمموع الظروف و العوامل اخلارجية اليت تعيش فيها 
حتويه من  مساحة من الطبيعة و ما هي، و العمليات احليوية اليت تقوم ا الكائنات احلية و تؤثر يف

ية و ما تولده من تبادل كائنات حية و مواد غري حية يف تفاعلها مع بعضها البعض و مع الظروف البيئ
و اجلدير بالذكر أن املقصود بالعوامل احلية مجيع الكائنات احلية بني األجزاء احلية و غري احلية، 

  .1التربة و غريها ،فيقصد ا املاء، اهلواءودة يف األوساط البيئيـة املختلفة، أما العوامل غري احلية املوج

ة و احليوية و العوامل االجتماعية و يذهب البعض اآلخر إىل أن البيئة هي جمموع العوامل الطبيعي
 .2والثقافية و االقتصادية اليت تؤثر على اإلنسان و الكائنات األخرى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 و مشاهداتهلرئيسية اليت تقع حتت حس اإلنسان وعة العوامل اجمم هي أن البيئة" :وهناك من يرى
و منها  ،و الرطوبةتلك التأثريات كالضوء و احلرارة  حداثإاليت يرجع له فيها النصيب األكرب يف و

  .3"نشأ ما يعرف بعلم البيئة

                                                           
سنة  القاهرة، الطبعة األوىل، ،مقرنا بالقوانني الوضعية، دار النهضة العريب اإلسالميأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -1

  .28ص م، 1996
 بدون طبعة، البيئية و أثرها على اإلنسان و كيف عاجلها اإلسالم، دار الكتاب القانوين، األضرار ،زكي حسني زيدان -2

  .12-11ص
  .17، ص 1994عبد احلكم عبد اللطيف الصغريي، البيئة يف الفكر اإلنساين، الدار املصرية اللبنانية، بدون طبعة،  -3
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ؤثرا أا الوسط أو اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان م"و قد ورد يف تعريف آخر للبيئة 
، يضيق ليتكون من منطقة صغرية جدا ، و قدط قد يتسع ليشمل منطقة كبرية جدا، وهذا الوسمتأثراو

  .1"و قد ال يتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه

واء هه من ماء ويف مصطلح البيئة احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشملوجند تعريفا آخر يرى 
، و املالحظ على هذا 2اإلنسان إلشباع حاجتهت أقامهـا آو فضاء و تربة و كائنات حية و منش

التعريف أنه أضاف عنصرا جديدا فضال عن العناصر احلية و غري احلية و هي ما أقامه اإلنسان من 
 يشتمل علىمث أصبح املفهوم االصطالحي للبيئة  و من ،زء هام من مكونات املواد البيئيةمنشآت كج

البيئة اخل، إضافة إىل عنصر ...املاء و اهلواء و التربة يقصد ا كل من اليت و،صر البيئة الطبيعيةاعن
املنشآت إلشباع  و هي كل ما وضعه اإلنسان يف البيئة الطبيعية من بناء و تعمري و خمتلف ،الوضعية

  .حاجاته املختلفة

  . البيئة من املنظور الشرعي: ثالثا

به العديد من اآليات اليت يفهم منها أن الكون  تإن املتأمل يف القرآن الكرمي يدرك أنه قد ورد
البيئة  ، فهناك البيئة الربية ووع البيئات يف هذا اإلطار الكبري، مث تتنيعترب هو البيئة باملعىن الواسع كله

ة و الثقافية و حنوها مما يدخل يف اإلطار الذي البحرية و البيئة اجلوية، باإلضافة إىل البيئات االجتماعي
 :اإلنسان و حيصل منه على مقومات حياته املختلفة و ميارس فيه عالقاته االجتماعية املتعددة يعيش فيه

و الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استوى إِلَى ه ﴿ :و من اآليات الدالة على ذلك قوله تعاىل
أَلَم تروا أَنَّ اللَّه ﴿ :كذلك قوله تعاىل، و3﴾لِّ شيٍء عليم السماِء فَسواهن سبع سموات وهو بِكُ

                                                           
  .07،ص1198سنة ، دار عطوة القاهرة، بدون طبعة،زين الدين عبد املقصود، البيئة و اإلنسان عالقات و مشكالت -1
 ،2004، بدون طبعة، سنةاإلسكندرية ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ،قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة ،ماجد راغب احللو -2

  .49ص
  .29 :سورة البقرة، اآلية -3
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من يجادلُ سخر لَكُم ما في السموات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً ومن الناسِ 
  .1﴾كتابٍ منِريٍ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا

اللَّه الَّذي خلَق السموات والْأَرض وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات  ﴿:و قال تعاىل
ارهالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو قًا لَكُم(32)رِز سمالش لَكُم رخسو

ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتا سكُلِّ م نم اكُمَآتلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويبائد رالْقَما إِنَّ  ووهصحلَا ت
كَفَّار انَ لَظَلُومس2﴾(33)الْإِن.  

، فحق امللكية شاء ن له حرية التصرف فيها كيف ماإن اإلنسان باستخالفه يف األرض ال يعين أ
و عليه فإن انتفاع اإلنسان مبا  ،بل هو مستخلف فيه عن اجلماعة ،ليس حقا مطلقا يفعل فيه ما يريد

سخر له من موارد البيئة و مكوناا جيب أن يكون يف حدود طاقة احتمال و قدرة األنظمة البيئية اليت 
يتصرف فيها التصرف املطلق دون مراعاة ألي اعتبارات أو نتائج قد ، و ال يصح أن ء منهاهو جز

  .3احلياة فيها لألخطار تعريضتؤدي إىل اضطراب أنظمة البيئة و اإلخالل بتوازا و 

وأرسى  ،ري حيةبالبيئة و مواردها املختلفة سواء كانت حية أو غ اإلسالميو لقد اهتم الدين 
، و لكن اإلنسان املوارد و املصادر البيئية و صيانتها و احملافظة عليهااألسس و التعاليم للتعامل مع هذه 

يف ظل البحث املتزايد عن الترف و حتصيل متع احلياة بدأ يف استغالل ثروات وموارد الكون بطرق 
، وأصبحنا نسمع عن التلوث دث اختالل يف التوازن الفطري، مما أحجائزة متناسيا ما تحملَه من أمانه

نفاذ قدرا على استيعاب ما يلقي ا من ملوثات  إىل ،و أدىفساد الذي أصاب عناصر البيئةوال

                                                           
  .20 :سورة لقمان، اآلية -1
  .33 :و اآلية 32 :اآلية سورة إبراهيم، -2
، جملة الشريعة و القانون، تصدر عن جملس النشر العلمي، جامعة اإلسالميةحممود أمحد أبو ليل، محاية البيئة يف الشريعة  -3

  .29م، ص  2001، جانفي 14اإلمارات العربية املتحدة، العدد 
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وارد الطبيعية وانقراض األنشطة البشرية والصناعية والزراعية وغريها، باإلضافة إىل نقص املمصدرها 
  .1أنواع عديدة من احليوانات الربية و البحرية

ن أنواع البيئة كالبيئة الربية اليت تتحدث ع ية األخرىعديد من اآليات القرآنهناك الكما أن 
العديد من اآليات مبعىن فبالنسبة للبيئة الربية وردت  ،البيئة اجلوية و البيئة املائية و ما ا من ثرواتو

، ا للعيشوارد احلية و غري احلية اليت تشكل وسطا حيويا مالئماألرض، و هي جمموع العناصر و امل
رض فإمنا كان املراد هو األ ،عن تسخري األرض و تذليلها لإلنسان سبحانه و تعاىل هللاحينما تكلم او

هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في  ﴿:باعتبارها وسطا حيويا متكامال، فقد قال تعاىل
ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكناًء  ﴿:اقال أيض ، و2﴾ ماَء بِنمالسا واشرف ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

تأَنا واددأَن لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَنونَولَمعت 3﴾ م.  

 قد جعل لكم أيها الناس األرض مستوية صاحلة و املعىن من هذه اآليات أن اهللا سبحانه و تعاىل
ون به و حتيون من صنوف للعمل و املعيشة و مكنكم من سكناها و زرعها و هيأ لكم فيها ما تعيش

  .4املطاعم و املشارب و سائر ما تكون به احلياة

اء يف احلياة اآليات أمهية امل فقد بني اهللا سبحانه و تعاىل يف العديد من أما بالنسبة للبيئة املائية
، كما حتدث القرآن 5﴾ونلُقعت الَفَأَ يح ٍءيش لَّكُ اِءاملَ نا منلْعج و ﴿:ىلااإلنبات كما يف قوله تعو

هو الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء لَكُم منه شراب  ﴿:اء املتعددة و من ذلك قوله تعاىلالكرمي عن منافع امل
ش هنمونَوِسيمت يهف رار املختلفة و ذلك يف قوله ، كما حتدث القرآن الكرمي عن منافع البح6﴾ج

                                                           
  .25املرجع السابق،ص اإلسالمي،أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -1
  .15 :امللك، اآليةسورة  -2
  .22 :سورة البقرة، اآلية -3
  .382، الناشر مكتبة مصر بالقاهرة،ص2اإلمام احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج -4
  .30 :سورة األنبياء، اآلية -5
  .10 :سورة النحل، اآلية -6
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الْفُلْك  وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها وترى ﴿:تعاىل
تبتلو يهف راخوونَمكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نوا م1﴾ غ.  

يت خلقها اهللا تعاىل ، هي تلك العل املكان أو الوسط صاحلا للحياةاملكونات اليت جتو إن العناصر
لك اليت ، أو تالقمر و اهلواء و املاء و التربةوارد و العناصر الطبيعية كالشمس و واليت متثلت يف امل

ونظم ت ذه األرض و عمارم هلا من مبان ومنشآالبشر حبكم خالفتهم يف ه دى يأجراها اهللا تعاىل عل
  .2اجتماعية واقتصادية و غريها 

، العنصر الطبيعي و هو تشمل العنصرين معا اإلسالميفهوم و على ضوء ذلك فإن البيئة يف امل
كان لإلنسان سبب  ، و العنصر احلضري الذي يف الكون من ماء و هواء و تربة تعاىلما أوجده اهللا

  .يف وجوده نتيجة مباشرته ألنشطته املختلفة مبا أتاه اهللا من عقل و علم حبكم خالفته وعمارته لألرض

  .التعريف القانوين للبيئة: رابعا

إن أغلب رجال الفقه القانوين و العديد من التشريعات الوضعية مل تكتفي باملعىن اللغوي احملدد 
جه إىل تعريف حمدد خاص بالبيئة دون أن تت هاقوانين يف ناصرها املختلفةع أشارت إىلللبيئة و لكن 

و على ضوء ) 1(هذا يقودنا إىل التعرف على املقصود بالبيئة على ضوء التعريفات الفقهية و
  .)2( التشريعات البيئية املختلفة

 .التعريف الفقهي للبيئة -1

اء واهلواء         األرض وامل املتمثلة يف عنصرين أساسيني األول هو العناصر الطبيعية البيئة تضم
دد ، و تتغري عناصر البيئة بشكل متجالثاين ناتج عن النشاط اإلنساين ، والعنصرواحليوان والنبات

ها العناصر املستحدثة ، كما أن اتمعات فيما بينها تضيف لبيئتخاصة تلك اليت يصنعها اإلنسان
  .اخلاصة ا

                                                           
  .13 :سورة النحل، اآلية -1
  .25ص ،، املرجع السابقإلسالمياأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -2
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جمموعة الظروف و العوامل الفيزيائية العضوية و غري العضوية اليت :"يالبيئة ه يرى البعض أنو 
  .1"تساعد اإلنسان و الكائنات األخرى على البقاء و الدوام

ودة يف الكائنات املرئية و غري املرئية املوج منجمموعة العوامل احليوية :"و يرى فريق آخر أا
، و اليت تؤثر على الكائن يف املاء و اهلواء و التربة مثلة، و غري احليوية و املتاألوساط البيئية املختلفة

  .2"احلي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف أي فترة من فترات حياته

و بالتايل فهي  ،ان و صحته يف اتمعالوسط الذي يتصل حبياة اإلنس: "وهناك من يرى أا 
  .3"يهاد و جيب احملافظة علججمموعة من العناصر املختلفة اليت تو

ات و العوامل اإلطار الطبيعي الذي يستوعب اإلنسان و احليوان و النب: "و يعرفها البعض بأا
، افظة عليها من خالل التوازن بينهاالطبيعية للمحافظة على هذه الكائنات و عناصر تقدمها و احمل

  .4"اليت حترص النظم القانونية على احملافظة عليهاو

سابقة يتضح أن غالبية الفقهاء يصفون البيئة بصفات مرتبطة بكياا و باستعراض التعريفات ال
، الطبيعية و الصناعية ،غري احليةو لكنها تشمل كل العناصر احلية و  ،فهي ليست جمرد الطبيعة فقط

كما يتضح أن الغاية من كل هذه التعريفات وضع محاية فعالة للبيئة و احلفاظ على اإلنسان و غريه 
 ،و الصناعية و األنشطة اإلنسانية ، فالبيئة وسط واحد جيمع كل العناصر الطبيعيةاحليةالكائنات  من

  .5، و ينظم ذلك قواعد قانونية جمردة فيهوكل ما هو ضروري حلياة املقيمني

                                                           
أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة، دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقات الدولية، جامعة امللك سعود،  -1

  .11، ص 1997، 1طالرياض، 
ة و االتفاقات الدولية، دار الفكر خالد مصطفى فهمي، اجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطني -2

  .22، ص2011، 1ط ،اإلسكندريةاجلامعي، 
  .09ص ،2003 سعيد سعد عبد السالم، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة، -3
  .42ص أمحد حممود سعد، املرجع السابق، -4
 30ي للبيئة يف دولة الكويت من التلوث السمعي، جملة الكويت، العدد الرابع، داود عبد الرزاق الباز، محاية القانون اإلدار -5

  .37ص ،2006ديسمرب 
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 . التعريف التشريعي للبيئة -2

  ن مواد احمليط الذي يشمل الكائنات احلية و ما حيتويه م:" عرف القانون املصري البيئة بأاي
 .1"ة و ما يقيمه اإلنسان من منشآتا حييط ا من هواء و ماء و تربوم

هي احمليط احليوي : "بأن البيئة 1995و جاء يف التعريف الوارد يف القانون األردين الصادر سنة 
الذي تعيش فيه األحياء من إنسان و حيوان و نبات و يشمل املاء و اهلواء و األرض و ما يؤثر على 

 .2"احمليط ذلك

البيئة هي " :فإن 1972سنة  استوكهلمأما يف تعريف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة املنعقد يف 
جمموعة النظم الطبيعية و االجتماعية و الثقافية اليت يعيش ا اإلنسان و الكائنات األخرى و اليت 

 .3"يستمدون منها زادهم و يؤدون فيها نشاطهم

م ـزائري فإن املشرع اجلزائري يف تشريع البيئة الصادر حتت رقو بالرجوع إىل القانون اجل
03 -10

 م ـات و املفاهيـ، حيدد بعض املصطلحلغىامل 03-83و ألول مرة و خبالف القانون  4
 :منه على ما يلي، حيث تنص املادة الرابعة ...، التلوث اجلويومنها البيئة و التلوث، تلوث املياه

باطن األرض واء و اجلو و املاء و األرض والطبيعية الالحيوية و احليوية كاهلتتكون البيئة من املوارد "
 ، و أشكال التفاعل بني هذه املوارد و كذا األماكنت مبا يف ذلك التراث الوراثيوالنباتـات واحليوانا

 ."و املناظر و املعامل الطبيعية

                                                           
املعدل  04/02/1994، الصادرة يف 05اجلريدة الرمسية العدد  ،1994لسنة  04املادة األوىل من قانون البيئة املصري رقم  -1

  .2009لسنة  09بالقانون رقم 
، 2005، اإلسكندريةياسة جنائية حلماية البيئة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أسامة عبد العزيز، حنو س -2

  .23ص
  .28خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  -3
 19الصادر يف  43عدد ،ر.املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ج 2003جويلية  19املؤرخ يف  03/10القانون  -4

  .2003ة جويلي



20 
 

املوارد الطبيعية و طبيعة  إن املشرع اجلزائري من خالل حتديده ملفهوم البيئة قد ركز على
، اإلنسان كجزء ال يتجزأ من البيئةالتفاعل بني هذه العوامل و مل يشر إىل املنشآت اليت استخدمها 

هذا خبالف املشرع املصري الذي ركز على هذا املفهوم أيضا حيث أعطى للبيئة مفهوما واسعا من و
و اعترب ما يقيمه اإلنسان من منشآت يدخل يف املادة األوىل منه  1994لسنة  04خالل القانون رقم 
، و هذا التعريف يتسم بالشمولية ألنه يتضمن املوارد احليوية و غري احليوية ضمن عناصر البيئة

 .ة إىل ما أقامه اإلنسان على وجه األرضباإلضاف

أن مفهوم البيئة يتضمن بالضرورة عنصرين األول العناصر  من خالل ما سبق وعليه يتضح
مسألة املوازنة بني احملافظة على هذه العناصر أو املضافة و هذا يطرح  ةية و الثاين العناصر املنشأالطبيع

  .و بني ضرورة التنمية االقتصادية

  .التنمية املستدامةعالقة البيئة ب: ثاينالفرع ال

 من خالل ما سبق من التعريفات يالحظ أا تلتقي مجيعها عند نقطة واحدة و هي التسليم بأن
األول يشمل العناصر  ،تفاعالن معا و يؤثر كل منهما يف اآلخريالبيئة تتكون من عنصرين رئيسيني 

، و هذا كله مله مع املكونات الطبيعية للبيئةيف تعا اإلنسانو الثاين يشمل كل ما أوجده  ،الطبيعية
، كل هذا يقتضي ل فيهائة دون إحداث خلبني التنمية االقتصادية و البي التوفيقالبد أن يكون يف إطار 

  .مفهوم التنمية املستدامة بني منا توضيح العالقة املوجودة بني البيئة و

حيث بدأت  ،إن التدهور الذي حلق بالبيئة كان بسبب النهضة االقتصادية يف مجيع أحناء العامل
ربة و ماء و هواء من ت ،يةالدول الصناعية يف توجيه تنميتها حنو االستغالل غري الرشيد ملواردها الطبيع

  .لإلنسان لتكفل له مقومات احلياة ، و هي كلها مصادر مسخرةو معادن و مصادر الطاقة

ستينات القرن املاضي ذه  ذمن تنبئواقد  اها كانوئو اجلدير بالذكر أن علماء البيئة و خربا
ؤمترات دولية كان أوهلا فعقدوا امللتقيات و الندوات إىل أن توصلوا إىل عقد م ،األخطار املهددة للبيئة

اهتمت أشغاله برسم  الذيو  ،1972بالسويد عام  ستوكهوملمؤمتر األمم املتحدة األول للبيئة يف 
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مث تاله مؤمتر قمة األرض .1و الوسائل الكفيلة حبماية البيئة اإلجراءاتالسياسات الرشيدة و حبث 
و الوسائل  ن طريق العديد من املبادئلترمجة هذه األهداف و السياسات ع دي جانريواملنعقدة بريو 

يعد مبثابة أول مؤمتر عاملي جيسد فكرة جديدة مفادها التنمية املتوافقة مع  الذي ، واملؤمتر تبناهااليت 
، لذا أسفر اتمعون ة االقتصاد، و يعتربمها عنصران متداخالنو يربط بني وجود البيئة و سالم ،البيئة

وم جديد للتنمية من شأنه أن يراعي املخاطر و األضرار اليت دد املوارد يف هذا املؤمتر على طرح مفه
  .2البيئية على املستوى احمللي و العاملي وهو مفهوم التنمية املستدامة 

عقب مؤمتر ستوكهومل مث شاع  1974أول ما طرح كان سنة " التنمية املستدامة " و مصطلح 
مم املتحدة للبيئة و التنمية اليت ترأستها السيدة استخدامه كما ورد يف صياغة تقرير جلنة األ

Groharlem Brundtland  مستقبلنا املشترك"رئيسة  وزراء النرويج و اليت أصدرت تقريرها بعنوان "
فت التنمية املستدامة بأا تعين توفري احتياجات األجيال الراهنة ، أين عرأو ما يعرف بتقرير بروتنتالند

، و ربطت قمة ريودي جانريو بني ن حقها يف احلصول على احتياجااالقادمة م دون حرمان األجيال
ها منمحاية البيئة و التنمية املستدامة إذ أن محاية البيئة و التنمية االجتماعية و االقتصادية أمور البد 

  .3كوا األعمدة الرئيسية للتنمية املستدامة

اتفاقيتني أساسيتني  إبراممؤمتر قمة األرض على و لتجسيد فكرة التنمية املستدامة فقد أسفر 
، و اتفاقية التنوع ل من الغازات املنبعثة يف اهلواءمها اتفاقية التغريات املناخية و اليت دف إىل التقليو

كما أشار أيضا إىل  .و الفصائل احليوانية و النباتية البيولوجي املتعلقة باحلفاظ على التنوع البيولوجي
مؤمتر إعالن نريويب الذي أشار إىل أن القانون الدويل البيئي هدفه األساسي هو حتقيق  نفس الفكرة

                                                           
، اجلزائر، 1علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية و الكيماوية يف القانون اجلزائري، دار اخللدونية، ط -1

  .09ص ،2008
عة باي عمر راضية، محاية البيئة و التجارة يف القانون العام، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جام -2

  .3ص ،2008/2009جياليل اليابس، سيدي بلعباس، السنة اجلامعية 
3 - K.BARTENSTEIN, Les origines du concept de développement durable, la Revue Juridique 

de l’Environnement ( RTE) , n° 03, 2005, p.290 . 
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التنمية  إطارمحاية البيئة يف  إدماجاالستخدام املتواصل للموارد الطبيعية و و ذلك ب التنمية املستدامة 
ذ  االشتراك العام يف اختايفو األجيال املستقبلية  االقتصادية، و التوزيع العادل للموارد بني اجليل احلايل

 .1القرار و التقييم البيئي العام

منظمة ، وFAO، و منظمة OMS منظمة، وPNUEوضع كل من برنامج  اإلطار نفسو يف 
OCDE  برناجما من أجل التسيري االيكولوجي النظيف و الصحي للموارد  13/03/1993يف

ملواد امات لتقومي املخاطر و حتديث تصنيفات الكيميائية و ذلك بإجراء تعاون و تنسيق بني هذه املنظ
 .2غري املشروع فيها  ارجتاإلو تبادل املعلومات و القضاء على  الكيمائية

دور فعال يف إبرام العديد من االتفاقيات  (PNUE)كما أنه كان لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
برنامج  إدارةجملس  فقد أصدر ،ارةالدولية اليت تستهدف محاية صحة البشر و البيئة من املواد الض

دويل حلماية  إجراءبشأن اختاذ  07/02/1997يف  املؤرخ 19/13رقم  قرارالاألمم املتحدة للبيئة 
 .3و إطالقها يةضاء على انبعاث امللوثات العضوقخلفض أو الاو البيئة عن طريق تدابري  اإلنسانصحة 

يعات الداخلية للدول مفهوم التنمية املستدامة ، فقد تبنت التشرو على غرار التشريعات الدولية
 اإلضرارو جعلته ركيزة أساسية يستند عليها التقدم االقتصادي و الصناعي و التكنولوجي حىت ال يتم 

1995، و من ذلك ما نص عليه املشرع الفرنسي يف قانون تدعيم محاية البيئة لسنة بالبيئة
، حيث 4

ئة و املوازنة بني مقتضيات محاية البيئة و التنمية املستدامة يف إطار كرس املبادئ األساسية حلماية البي

                                                           
، 2011، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، بدن طبعة، اجلزائر،محيدة مجيلة، النظام القانوين للضرر البيئي و آليات تعويضه -1

  .55ص
2 - J-M.LAVIELLE , Droit International de l’Environnement, 2

eme
 Edition , ELLIPSES, Paris, 

2004, p 166. 
3 - S.MALJEAN – DUBOIS, Droit de L’Organisation Mondiale du commerce et protection de 

l’Environnement, Bruylant , Bruxelles ,2003, p125.  
4 - L’article 04 de la loi 95/102 relative au renforcement et protection de l’environnement, le 

code de l’environnement Dalloz, 1998. 



23 
 

، و مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية و مبدأ أ احملافظة على التنوع البيولوجيمبادئ أساسية أمهها مبد
  .1و املشاركة اإلعالمالوقاية و مبدأ امللوث الدافع و مبدأ 

ية أقل ما يقال أا كانت تعرف تدهورا ملحوظا، ذلك أما بالنسبة للجزائر و يف ظل ظروف بيئ
أن أسلوب التنمية الذي انتهجته اجلزائر يف السبعينات كان ال يويل للبيئة العناية اليت تستحقها، حيث 
كان انشغال السلطات منكبا على العمل للخروج من التخلف خبوض غمار تنمية شاملة تنهض برفع 

قرب اآلجال، و مل تكن البيئة حينذاك حتظى باألولوية الالزمة، إال أن املستوى املعيشي للسكان يف أ
فإن املشرع اجلزائري تطرق إىل أمهية  لإلشارةو ،2محايتها كانت ضمن األهداف املستقبلية للجزائر

املوازنة بني متطلبات التنمية و ضرورة محاية البيئة قبل انعقاد مؤمتر ري ودي جانريو وذلك من خالل 
حيث نص على  03/10من القانون  113امللغى مبقتضى املادة  83/03من قانون البيئة رقم  03 املادة

متطلبات ي بني متطلبات النمو االقتصادي وتقتضي التنمية الوطنية حتقيق التوازن الضرور:"ما يلي
  ."محاية البيئة و احملافظة على إطار معيشة السكان

من قانون محاية البيئة  02املبادئ طبقا للمادة  لعديد منافقد تبىن  10-03للقانون أما بالنسبة 
والترقية التنموية الوطنية املستدامة  اراإلطيف إطار التنمية املستدامة و اليت توفق بني محاية البيئة يف هذا 

الوقاية من كل و البيئة، وحتسني شروط املعيشة من خالل حتديد املبادئ األساسية و قواعد تسيري
قالين للموارد الطبيعية ، وترقية االستعمال االيكولوجي العلوث واألضرار الالحقة بالبيئةلتأشكال ا

مشاركة و التحسيس و اإلعالم، و تدعيم نقاء، وكذلك استعمال التكنولوجيات األكثر املتوفرة
  .ملتدخلني يف تدابري محاية البيئةاجلمهور وخمتلف ا

                                                           
  .ب الثاين يف املبحث الثاين من الفصل األولو اليت سيتم التفصيل فيها باعتبارها كأس جديدة للمسؤولية البيئية، يف املطل -1

2- Ramadane Zerguine, La législation de l’environnement en Algérie, revue Algérienne des 

sciences juridiques économiques et politiques, N° 01/02 1992 p 93.  
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موعة من املفاهيم و املصطلحات و املبادئ كما أن املشرع اجلزائري ومن خالل حتديده 
الفقرة الرابعة  10- 03من القانون  04حدد مفهوم التنمية املستدامة طبقا للمادة  .1املتعلقة ذا اال

قابلة لالستمرار و محاية  التنمية املستدامة مفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية و اقتصادية:" بقوله
  ."احلاضرة و األجيال املستقبلية تنمية تتضمن حاجات األجيال إطارالبعد البيئي يف  إدراج، أي البيئة

، فقد سعى املشرع اجلزائري إىل تكريس ه التشريع األساسي حلماية البيئةإضافة إىل ما نص علي
ص ومن هذه النصو، مبدأ التنمية املستدامة بإصدار جمموعة من القوانني و املراسيم تناولت هذا املبدأ

و الذي سعى من خالله إىل حتديد التوجيهات واألدوات املتعلقة  2وتنمية املستدامة اإلقليمقانون يئة 
  .3و اليت من طبيعتها ضمان و تنمية الفضاء الوطين تنمية منسجمة و مستدامة اإلقليمبتهيئة 

مية املستدامة طبقا إىل مفهوم مصطلح التن 4كما أشار القانون املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة
ة منط تنمية تضمن فيه اخليارات التنمية املستدام" :على أن و اليت نصت ثالثة الفقرة الرابعةللمادة ال

  ".التراث الثقايف لألجيال القادمة فرص التنمية اليت حتافظ على البيئة و املوارد الطبيعية وو

لثانية منه ، فتنص املادة ا5تنمية املستدامة أما القانون اخلاص بترقية الطاقات املتجددة يف إطار ال
  :ترقية الطاقات املتجددة فيما يليتتمثل أهداف :" على ما يلي

 .محاية البيئة بتشجيع مصادر الطاقة غري امللوثة 

 .الغاز املتسبب لالحتباس احلراري إفرازاتاملسامهة يف مكافحة التغريات املناخية باحلد من  

                                                           
  .10-03من القانون  ،04، و املادة 03املادة  -1
الصادرة  77ر، العدد .املتعلق بتهيئة اإلقليم و تنمية املستدامة، ج ،2001ديسمرب  12، املؤرخ يف 20-01قم القانون ر -2

  .2001-12-15بتاريخ 
  .و التنمية املستدامة اإلقليماملتعلق بتهيئة  20-01املادة األوىل من القانون رقم  -3
، الصادرة يف 11ر، العدد .لق بالتنمية املستدامة للسياحة، ج، املتع2003فرباير سنة  17املؤرخ يف 01-03القانون رقم  -4

19/02/2003.  
ر، العدد .ج،املتعلق بترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة ،2004أوت  14املؤرخ يف  09-04القانون رقم  -5

  .18/08/2004، الصادرة يف 52
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 .التقليدية و حفظها ةستدامة باحلفاظ على الطاقاملسامهة يف التنمية امل 

 ".املسامهة يف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم بتثمني مصادر الطاقة املتجددة بتعميم استعماهلا 

اهليئة الوطنية  إنشاءالنص على  ذا القانونه من 17و لتجسيد هذه األهداف فقد تضمنت املادة 
الوطين لترقية الطاقات و املتمثلة يف املرصد  ،لطاقات املتجددةاليت تتوىل ترقية و تطوير استعمال ا

  .املتجددة
من خالل كل هذه النصوص القانونية سعى املشرع اجلزائري إىل املوازنة بني التنمية االقتصادية 

تلبية حاجيات األجيال احلاضرة و املستقبلية و هذا  إطارالبعد البيئي يف  إدراجو االجتماعية و ضرورة 
  .يل من التلوث البيئي من جهة أخرىد ضمان التطور االقتصادي من جهة و التقلقص

  .لبيئةحتديد الطبيعة القانونية للعناصر املكونة ل: املطلب الثاين

إن حتديد الطبيعة القانونية للعناصر املكونة للبيئة له أمهية من خالل احلماية اليت تكرسها 
، كما يتضح أيضا عند حتديد األضرار اليت تصيبها من التشريعات هلذه العناصر أو املمتلكات

األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين هلم حق املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت تصيب األمالك 
إىل التطرق إىل حتديد الطبيعة القانونية لألمالك  بنا هذا يؤدي ،احلق يف بيئة سليمة تصيب البيئية  و

و ذلك وفقا للقواعد القانونية  ،)الفرع الثاين(مث إىل فكرة احلق يف البيئة السليمة  )الفرع األول(البيئية 
  .الداخلية و الدولية

  .الطبيعة القانونية ألمالك البيئة :ولالفرع األ

حق التمتع و التصرف يف " :ابالرجوع إىل قواعد القانون املدين اجلزائري جنده يعرف امللكية بأ
  .1"ستعماهلا استعماال حترمه القوانني و األنظمةاألشياء بشرط عدم ا

                                                           
املتضمن القانون  1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  58-75ج الصادر مبوجب األمر رقم .م.من ق 674املادة  -1

  .26/06/2005الصادر بتاريخ  ،44ر، العدد.ج ،2005جوان  20املؤرخ يف  10-05املدين،املعدل و املتمم بالقانون رقم 
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جيعل من حق امللكية حقا   -منه 544و استنادا إىل املادة  –كما أن القانون املدين الفرنسي 
، إال أن احملاكم الفرنسية تراجعت عن تعماال حترمه القوانني و األنظمةمطلقا بشرط  عدم استعماله اس

ففي قرار هلا صاد عن حمكمة النقض الفرنسية يف  ،ألضرار البيئيةطبيق هذا النص خصوصا يف جمال ات
فتحتني ينصرف منهما البخار جاء فيه أن صانع القبعات الذي جعل يف مصنعه  1808نوفمرب  10

الدخان إىل الطريق العام ملزم بالتعويض عن األضرار البيئية اليت حلقت األشخاص من خالل و
، و عليه فإذا كان لصاحب املصنع حق امللكية على هذا األخري فإنه 1استعمال حقه يف استغالل املصنع

  .ااورين يف التمتع ببيئة سليمةمراعاة حق  بالتزاممقيد يف استعماله 

ويف هذا اإلطار جند الدستور اجلزائري يتضمن قاعدة أساسية مفادها أن امللكية العامة هي ملك 
األرض و املناجم و املوارد الطبيعية للطاقة والثروات للمجموعة الوطنية و هي تشمل كل من باطن 

، و يفهم من ذلك أن الثروات الطبيعية 2يف خمتلف مناطق األمالك الوطنية البحرية و املياه و الغابات
اليت متثل عناصر أساسية للبيئة تندرج ضمن األمالك العامة و بذلك خنضع املبادئ األساسية اليت حتكم 

  .3تمثلة يف عدم قابلية هذه األمالك للتصرف أو احلجز أو التقادماملال العام و امل

صراحة على اعتبار املاء من األمالك العمومية و هي ملك  4و يف نفس السياق نص قانون املياه
هذا القانون إىل حتديد املبادئ يهدف " :للمجموعة الوطنية حيث نصت املادة األوىل منه على أنه

مال املوارد املائية و تسيريها و تنميتها املستدامة كوا ملكا للمجموعة الوطنية القواعد املطبقة الستعو

                                                           
  .35ص محيدة مجيلة، املرجع السابق، -1
، 28/12/1996الصادرة بتاريخ  61، ج ر، عدد 16/12/1996الصادر يف  1996من دستور  17طبقا للمادة  -2
  .م2008نوفمرب سنة  16، املؤرخة يف 63ر، عدد .ج ،2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08املعدل و املتمم بالقانون رقم و
  .ج.م.ق 689املادة  -3
 ،2005- 09-04الصادر بتاريخ  60ر، عدد .، املتعلق باملياه، ج2005أوت  04، املؤرخ يف 12-05القانون رقم  -4

الصادرة بتاريخ  04ر، العدد .، ج2008جانفي  23املؤرخ يف  03-08املعدل و املتمم بكل من القانون رقم 
- 01-26الصادرة بتاريخ  44العدد  ،ر.ج،2009جوان  22املؤرخ يف  02-09، و كذلك األمر رقم 27/01/2008

2009.  
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كما أا تعين أيضا االستعمال  ،، و يقصد باموعة الوطنية كل من الدولة و الوالية و البلدية"
  .اجلماهريي لألمالك العمومية باعتبارها أمالكا مشتركة و غري قابلة للحجز و ال للتقادم

من قانون  12ء حتديد الطبيعة القانونية لألمالك البيئية و املوارد الطبيعية أيضا مبقتضى املادة و جا
األمالك الغابية الوطنية جزءا من األمالك االقتصادية :" ، و اليت تنص على أن1النظام العام للغابات

بالنظر إىل أمهيتها ملا  ، و قد خصها املشروع باحلماية و ذلك"التابعة للدولة أو اموعات احمللية
تتخذ الدولة " :من نفس القانون على أنه 16تتضمنه من فصائل حيوانية و نباتية حيث نص يف املادة 

  ".احلماية لكي تضمن دوام الثروة الغابية و محايتها من كل ضرر أو تدهور إجراءاتمجيع 

فإنه مل يتضمن أي نص يقضي  ،لبيئة يف إطار التنمية املستدامةحبماية ايف التشريع اخلاص  أما
و امللغى مبقتضى هذا  03- 83، مع أن قانون محاية البيئة رقم يد طبيعة العناصر املكونة للبيئةبتحد

احلفاظ  على الفصائل احليوانية القانون قد أشار يف املادة الثامنة منه على أن محاية البيئة تقتضي 
واحملافظة على املوارد الطبيعية من مجيع أسباب التدهور  على التوازنات البيولوجية اإلبقاءالنباتية و و

 ة امللكية املنصوص عليها ، و هذا ال يتعارض مع طبيعددها و هي أعمال ذات منفعة وطنيةاليت
 استرتافها، و جيعل األمالك البيئية بصفة عامة غري قابلة للتملك من قبل األشخاص و ال ميكن دستوريا

  .إتالفهاأو 

  .وفقا للقانون الداخلي و الدويليف البيئة السليمة  اإلنسان حق: اينثالفرع ال

املختلفة وجد من ينادي  اإلنسانية، و تفاقمت بسبب األنشطة نتيجة لألخطار اليت أصابت البيئة
و قد ترقى إىل  أن تصبح حقا من  اإلنسانبأن البيئة السليمة و املتوازنة هي من الضروريات حلياة 

  .)ثانيا(الذي يرتكز عليه ساس القانوينو األ)أوال(هذا احلق  الذي يتطلب حتديد مضموناألمر  ،حقوقه

                                                           
الصادر يف  26،ر، العدد.ام للغابات، جاملتضمن النظام الع 1984جوان 23املؤرخ يف  12- 84القانون رقم  -1

- 04الصادر يف  ،62ر، العدد .ج ،1991ديسمرب  2املؤرخ يف  20-91املعدل و املتمم بالقانون رقم  26/06/1984
12-1991.  
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  .يف البيئة السليمة اإلنسانمضمون حق  :أوال

مل يعد األمر حمل اتفاق يف الفكر القانوين هات بشأن احلق يف البيئة السليمة، ولقد تباينت االجتا
  : 1ف وجود اجتاهني خمتلفنياخلال سواء الدويل أو الداخلي، و تولد عن هذا

 العيش يف بيئة حق ذايت يف لإلنسانوجود هذا احلق مقررا أنه ليس  إنكاراألول يذهب إىل 
من ناحية حمله أو من ، و يستند يف ذلك إىل عدم وضوح مضمون هذا احلق سواء سليمة و متوازنة

نونية الدولية األساسية املنظمة ، كما أن هذا احلق مل يرد ذكره صراحة يف األعمال القاناحية صاحبه
ديسمرب  10الصادر عن األمم املتحدة يف  اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالن، و خصوصا اإلنسانحلقوق 
فتقر إىل الطابع يتمتع إال بقيمة أدبية و يال  إىل تقرير هذا احلق فإنه ةشاراإل متت ، و حىت و إن1948

يف البيئة السليمة يقابله واجب و التزام قانوين  إلنسانلحق  وجود مما جيعل من الصعب،القانوين امللزم
  .باحترامه و عدم التعدي عليه

أما االجتاه الثاين فيذهب إىل القول بوجود هذا احلق مؤكدا على أنه إذا كانت فكرة حق 
وارد الطبيعية ، فإن احلالة اليت وصلت إليها البيئة و املاملتوازنة و السليمة تبدو مثاليةيف البيئة  اإلنسان

 اإلنسان، و هو حق يتميز عن حقوق ةحقا يف البيئة املناسبة و املالئم لإلنسانتقتضي التأكيد على أن 
ايات االهتمام بالبيئة د، و إن مل يشار إليه يف األعمال القانونية الدولية سابقا فإن بالتقليدية األخرى

يف البيئة  نسانلإل لية تشري صراحة إىل وجود حقالدو واملواثيق اتعالناإلمشكالا جعل العديد من و
  .الية من التلوثاخلتوازنة و املسليمة 

يف البيئة السليمة ليس باألمر السهل بل اصطدم  اإلنسانإال أن حماولة حتديد مضمون حق 
، يةن جمال العلوم الطبيعفكرة مستمدة م باعتبارهابالعديد من العقبات و منها مدلول فكرة البيئة ذاا 

                                                           
قتصادية كلية ، جملة البحوث القانونية واالاإلسالميةأمحد عبد الكرمي سالمة، مبادئ محاية البيئة يف القوانني الوضعية و الشريعة  -1

  .23و  22، ص 1995، أفريل 17احلقوق، جامعة املنصورة، العدد 
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و كذا صعوبة حتديد إطار هذا احلق و نطاقه و الذي يتسع أو  ،واملعيار املتبع يف حتديد هذا املضمون
  .1السياسية و االقتصادية السائدة األيديولوجياتيضيف حسب 

وعلى الصعيد الدويل يعترب حق اإلنسان يف العيش يف بيئة مالئمة األساس اجلديد الذي بنيت 
لرامية إىل تكريس مبادئ جديدة يف جمال محاية البيئة و جتسيد مبادئ املسؤولية عليه كل االجتهادات ا

  .2البيئية على املستوى الدويل

اهودات حلقوق اإلنسان كأساس للمعاهدات وو قد اختذ هذا املبدأ املكرس يف القانون الدويل 
  .3انية مجعاءالدولية الرامية إىل احلفاظ على البيئة باعتبارها تراثا مشتركا لإلنس

اإلنسانا كانت هذه الصعوبات فإنه ميكن القول أن هناك رأيني بشأن حتديد مدلول حق و أي 
  :4يف البيئة

 اإلنسانيف البيئة بأنه احلق يف تأمني وسط مالئم حلياة  اإلنسانيعرف حق  :الرأي األول
يئة اليت جيب الدفاع عنها العيش بكرامة يف ظروف تسمح بتوفري احلد األدىن الضروري من نوعية البو

و تسيطر  ،، و هذا الرأي  يرتكز على املفهوم الشخصي و الغائي للبيئة من ناحيةردوتأمينها لكل ف
، كما يتوافق هذا االجتاه مع ما جاء به لية ملفهوم البيئة من ناحية أخرىعليه الفكرة الرأمسالية و اللربا

  5.م1966اعية و الثقافية لعام امليثاق الدويل للحقوق االقتصادية و االجتم

                                                           
عطاء سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، دراسة مقارنة، الدار اجلامعية اجلديدة،  -1

  .21ص ،2011، اإلسكندريةبدون طبعة، 
2 - KISS (A), peut-on définir le droit de l’homme à l’environnement ? Rev. Juridique et 

environnement, n°1, 1976. 
3 - UNTERMAIER (J), Droit de l’homme à l’environnement et libertés publique. Rev. Juridique 

et environnement, n°4, 1978. 
  .72و 71سابق،ص أمحد عبد الكرمي سالمة، مبادئ محاية البيئة، املرجع ال -4
منه على حتسني مجيع جوانب  12و يف املادة  ،و الذي يتحدث يف مادته السابعة عن ظروف عمل تكفل السالمة و الصحة -5

  .الصحة البيئية و الصناعية
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يئة املتوازنة كقيمة ، هو احلق يف وجود البب إىل القول أن احلق يف البيئةفيذه :أما الرأي الثاين
، و ما يقتضيه ذلك من صيانة و حتسني النظم و املوارد الطبيعية من دفع التلوث عنها أو يف حد ذاا

االجتاه تسيطر عليه اهتمامات العلوم الطبيعية و املنهج  ، و هذاهور و االسترتاف احلاصل ملواردهاالتد
، األساسية األخرى اإلنساناألساس أو القاعدة حلقوق  هذا احلق و يعترب.ي يف معىن البيئةاملوضوع

 اإلنساناليت ال ميكن أن جتد جماال للتطبيق السليم إذا ما كان هناك خلل يف البيئة اليت يعيش فيها و
 عن حق أساسي البد أن يفترضو عليه فإن هذه احلقوق إمنا ترتبط و تتفرع  ،هعلى حنو يهدد حيات

، ألنه بدون وجود هذا احلق يترتب على يف البيئة اإلنسانأال وهو حق  ،حىت و لو مل يتم النص عليه
، الذي نصت 1األخرى أال و هي احلق يف احلياة ذلك بطريقة تلقائية املساس بأهم حقوقه األساسية

  .قوانني الداخلية و الدوليةه العلي

  .األساس القانوين للحق يف البيئة السليمة :ثانيا

حيث جاء إىل احلق يف البيئة السليمة، 1972جوان  05مؤمتر ستوكهومل للبيئة املنعقد يف  لقد أشار
ذات  حلياة الالئقة يف بيئةحقا أساسيا يف احلرية و املساواة و ظروف ا لإلنسانيف املبدأ األول منه أن 

البيئة لألجيال احلاضرة ، و أن املسؤولية تقع على عاتق احلكومات فيها يتعلق حبماية و حتسني نوعية
  .2اعتبارها حق من احلقوق املشتركة املقبلة و هذا دليل علىو

، لإلنسانيةإن قواعد القانون الدويل تنظر إىل العناصر املكونة للبيئة على اعتبار أا حق مشترك 
 1982انعقاد مؤمتر األمم املتحدة لقانون البحار إىل غاية صدور اتفاقية قانون البحار لسنة  منذو هذا 

لطبيعة القانونية للعناصر املشترك فيما يتعلق بتحديد ا اإلرثاليت جسدت أيضا فكرة احلقوق أو 
  .3ةيالبيئ

                                                           
  .83ص أمحد عبد الكرمي سالمة، مبادئ محاية البيئة، املرجع السابق، -1
  .43ص محيدة مجيلة، املرجع السابق، -2

3 -Kiss Alexandre –Droit international de L’environnement 2
ème

édition, 2000, paris, page131. 
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، 1925مارس  22فإن االتفاقية الدولية حلماية طبقة األوزون املربمة يف  اإلطارويف نفس 
جسدت هي نفسها احلماية القانونية للحقوق املشتركة و ذلك بالسعي إىل التخفيف من انبعاث 

، و دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ نشاطات و منها النشاطات الصناعيةالغازات الناجتة عن خمتلف ال
ة للدول اليت هلا مصاحل ب، إال أن املصادقة عليها لقيت مجلة من الصعوبات خاصة بالنس1989يف بداية 
و اليت  .، و ذلك لتعارض نشاطاا مع ضرورة التقليل من الغازات الضارة بطبقة األوزوناقتصادية

1992صادقت عليها اجلزائر سنة 
1.  

، املوقع عليها يف ريودي جانريو  تفاقية اخلاصة بالتنوع البيولوجيكما صادقت اجلزائر على اال
1992جوان  05يف 

تتضمن حتديد خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتنوع البيولوجي كالنظم  ، و اليت2
يكولوجية و األحياء البحرية من فصائل احليوانات و النباتات و احملافظة على املوارد البيولوجية اإل
أن ، و قد أشار املبدأ األول من االتفاقية على إىل املناطق احملمية باإلضافة، اجلينية اليت هلا قيمة علميةو

  .ها طبقا لسياستها البيئيةل هلا حق سيادي يف استغالل مواردالدو

                               وعلى غرار نصوص االتفاقيات الدولية اليت تنص على هذا احلق فإن الدستور 
                     اإلنساناجلزائري جاء بنص عام يتضمن تكريس احلريات األساسية وحقوق 

، ومن واجبهم نقلها إىل األجيال الالحقة، دون النص صراحة حقوقا مشتركة بني اجلزائريني رهاباعتبا
، مع أن عدم النص صراحة على هذا احلق ال يعين أن 3ئة و حتديد الطبيعة القانونية لهعلى احلق يف البي

، و إمنا فقط يفتقد إىل األساس الدستوري الصريح مما جيعله يف تطور يف البيئة مل يتقرر للمواطن احلق

                                                           
سبتمرب  23املؤرخ يف  355- 92طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  1992و لقد صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية يف سنة  -1

يف  Montréalستنفذة لطبقة األوزون الذي أبرم يف مونريال ، املتضمن االنضمام إىل بروتوكول مونريال بشأن املواد امل1992
  .1992سبتمرب  27الصادر بتاريخ  69،ر، العدد.،ج1987سبتمرب  16

املتضمن املصادقة على االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي  1995جوان  06املؤرخ يف  163-95طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  -2
  .1995جوان  14الصادرة بتاريخ  32ر، العدد .ج ،1992جوان  05يف  Riodejaneiroاملوقع عليها يف ريو دي جانريو 

  .، املعدل و املتمم1996من دستور  32املادة  -3
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حىت  واليت ميكن أن تطالب ا اهليئات املختصة يف هذا اال و ،1احلماية القانونية ن حيثمستمر م
  .2األفراد

، هو ما شجع أن يلعب كل واحد دوره رة الدولو لعل حجم املشكلة البيئية الذي جتاوز قد
حفز على محاية  و بذلك تولد ضمري بيئي ،ويلوى الدعلى املستوى الفردي أو اجلمعوي أو على املست

التربية والتحسيس و  اإلعالمفظهرت مجعيات حلماية البيئة متثل دورها بداية يف  ،البيئة و رعايتها
، مث تعداه فيما بعد ليصبح دورها مطلبيا يشكل وسيلة وقائية هامة كلما حدث اعتداء مبخاطر البيئة
على مطالبها  بتنظيم احتجاجات  قد عربت، و ردي أو مجاعيعناصرها بسبب سلوك فعلى البيئة و 

  .3مقاضاا لكل معتد على البيئةو، بالبيئةومسريات و تظاهرات رافضة ألي سلوك مضر 

 (APEP)اجلمعية الوطنية حلماية البيئة و مكافحة التلوث  1995قامت بتاريخ  اإلطارويف هذا 

، و أسست دعواها على أخطار التلوث البيئي باحلجار ضد مؤسسة أمسيدالة برفع دعوى قضائية ببعنا
مت ذلك بتقارير ، و دعياه املنطقةمل امللوثةفايات اليت تتسرب من هذا املصنع و الن ازاتالغالناتج عن 

، و أمام هذا الوضع قضت طنني من بيئة سليمة و مياه نظيفةطبية و حتاليل خمربية تؤكد حرمان املوا
  .لدعوى شكال النعدام الصفةقبول ا احملكمة بعدم

                                                           
مصطفى خراجي، التشريع البيئي، نظرات حول االلتزامات و احلقوق يف التشريع اجلزائري، جملة املدرسة الوطنية لإلدارة،  -1

  .55، ص 1997، سنة 02العدد 
مثلما نصت عليه املادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي  ،الفرد أصبح يف بعض األحيان له حق التقاضي أمام القضاء الدويل كون -2

ملتضمن التصديق على بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب، بشأن ا 2003مارس  03املؤرخ يف  90-03رقم 
جيوز : " ، حيث نصت على أنه1998يف جوان  )بوركينافاسو (وب، املعتمدة بواقادوقو احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشع

للمحكمة أن ختول للمنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب لدى اللجنة، و كذلك األفراد رفع دعوى مباشرة أمام احملكمة 
  .م2003مارس  05بتاريخ الصادر 15العدد  ،، اجلريدة الرمسية"من هذا الربوتوكول 34طبقا للمادة 

جملة االحتاد الوطين ملنظمة احملامني اجلزائريني،  ،سقاش ساسي، احلق يف بيئة سليمة وموقف املشرع و القاضي اجلزائريني منه -3
  .205ص ،2006العدد األول، مارس 
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، و تتلخص وقائعها يف أن بلدية تلمسان ممثلة 02/12/1997أما القضية الثانية فهي بتاريخ 
تلمسان بتهمة االعتداء و حتطيم ملك  وى إىل وكيل اجلمهورية لدى حمكمةبرئيسها قامت بتقدمي شك

  .ع فناء املقهى الذي ميلكهرض توسي، بغم بقطع شجرة خنيل مملوكة للبلديةالغري ضد مواطن قا

 ASPWI)( و قد تأسست يف هذه القضية مجعية احملافظة على البيئة و ترقيتها لوالية تلمسان
، مطالبة بالتعويض من جراء املساس بأحد أهدافها املنصوص عليها يف القانون األساسي كطرف مدين

  .للبلدية قطع شجرة منها مملوكةمت و هو احلفاظ على الثروة الغابية اليت 

، و يف الدعوى ذةـدج غرامة ناف400.000على املتهم بـ  ااجلنح، حكم حمكمة قسم فأصدر
غ ـمبل، وإىل البلدي ار الرمزيـ، و إلزام احملكوم عليه بدفع الديناملدنية قبول تأسيس الطرف املدين

من طرف  مت استئناف احلكم ، وة على البيئةـدج كتعويض بالنسبة جلمعية احملافظ1.000.000
  .دج100.000عليه فأيده الس مبدئيا و خفض الغرامة املالية النافذة إىل  ،احملكوم

ثنني أحدمها ذايت املوضوع يرجع إىل سببني ا نفسإن هذا التناقض بني هذين احلكمني و يف 
  :1اآلخر موضوعيو

اجلمعية مهمة  لمشكلة البيئية اليت أوكلتل، فهو عدم استيعاب القاضي اجلزائري فأما الذايت
ية و هو ما يترجم رفضه الدعوى النعدام الصفة يف القض ،الدفاع عنها مبوجب النصوص املختلفة

نفسه يف استقراء األسس القانونية لتربير حق اجلمعية  إقحام، متجنبا األوىل دون تأسيس قانوين لذلك
الرغم بف ،على القضية الثانية ، وهو ما ينطبق أيضاضايا البيئة مكتفيا بظاهر النصوصيف الدفاع عن ق

إىل وعي القاضي  ال يعود ، فإن ذلك(ASPWIT)من قبول القاضي التأسيس املدين جلمعية 
يف قانوا  الما نصت عليهمث يف بيئة سليمة اإلنساناجلمعيات يف تكريس حق  بالرهانات البيئية و دور

و من جهة أخرى مل يوفق القاضي ، من جهة الكايف القانوين التسبيبالنعدام ، و ذلك األساسي
، أما مجعية و البلدية مالكة الشجرة املقطوعة، ذلك أن املتضرر ماديا هبالتعويض املاديعندما حكم 

                                                           
  .207ص  ،املرجع السابق ،سقاش ساسي -1
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أحد أهدافها ، و إمنا تضررت معنويا عندما مت املساس بى البيئة فلم يلحقها أي ضرر مادياحملافظة عل
وبالتعويض  )اجلمعية(ي ـلدينار الرمزي للطرف املدن، و كان عليه أن حيكم بااليت من أجلها أنشئت
  .مل يستوعبه القاضي يف حكمه املادي للبلدية و هو ما

أما السبب املوضوعي فهو خارج عن إرادة القاضي و متعلق مبختلف النصوص القانونية اليت 
املاسة بالبيئة األمر افتقرت صراحة إىل النص على حق اجلمعية البيئية يف املطالبة القضائية عن األضرار 

  .الذي جعل األحكام متناقضة

الطبيعة القانونية للعناصر البيئية  إبرازإىل أن اهلدف من تكييف و  اإلشارةو يف األخري ميكن 
ة ـكما حيدد أيضا األطراف الذين هلم صف ،يؤدي إىل حتديد طبيعة احلماية املقررة هلذه العناصر

 .ن األضرار اليت متس البيئةي عند املطالبة بالتعويض عـالتقاض

  .مفهوم التلوث البيئي: املبحث الثاين

، إال أنه مل يكن هلا نفس مند القدم اإلنسانا أفعال صاحبت  ضراراإلإن االعتداء على البيئة و 
ودخل  ، حيث أن الوضع قد تبدل منذ أن بدأت الثورة الصناعيةودة حالياجالتأثري والنتائج املو

، قدم التكنولوجي اهلائل يف كافة ااالت و أصبحت البيئة أكثر عرضة للتلوثعصر الت اإلنسان
لذا . أصبح التلوث الصناعي ميثل ديدا حقيقيا للجوار و الطبيعة السيما يف املراكز احلضارية الكربىو

مل تعد املشاكل اليت يطرحها التلوث الصناعي ذو طابع قانوين فقط، بل كذلك ذو طابع اجتماعي، 
وهذا يستدعي منا  .1قين، اقتصادي و مايل، و جيب أال تغيب هذه املعطيات على رجل القانونت
  .)املطلب الثاين(و حتديد أنواعه و عناصره  )املطلب األول(عريف هذا األخريتال

   

                                                           
1- Soraya Chaib, les instruments juridiques de lutte contre la pollution d’origine industrielle en 

droit algérien, mémoire de magistrat, 1999, institue de droit, université Djillali Liabes de sidi bel 

Abbes, p03. 
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  .التعريف بالتلوث البيئي: ملطلب األولا

ه مشكلة بيئية هلا جوانب و أبعاد باعتبار ،يف غاية الصعوبة البيئي أمر إن حتديد تعريف للتلوث
مث التعريف  )الفرع األول(سنوضح يف هذا املطلب التعريف اللغوي واالصطالحي للتلوث  ذال،متعددة

  .)الفرع الثالث(، و القانوين)الفرع الثاين(الشرعي 

  .التعريف اللغوي و االصطالحي للتلوث: الفرع األول

  .التعريف اللغوي :أوال

، عربية خلط الشيء مبا هو خارج عنه، و يقال لوث األمر أي لبسهاللغة اليقصد بالتلوث يف 
أي الذ به وتلبس بصحبته،  ،ء منفعةرجا ن، و تلوث بفالتنب بالقت أي خلطه و لوثه بالطنيث اللوو

  .1به الدم أي تلطخ به التاثلتبست، و اعليه األمور أي  التاثتال ، و يقو لوث املاء كدره

يدور حول تغيري احلالة الطبيعية لألشياء " يلوث " اسم عن فعل " تلوث "مة و يالحظ  أن كل
ا أو يغري من طبيعتها ويضرا فيكدره ،وخيلطها مبا ليس منها و بعناصر غريبة أو أجنبية عنها

  .، فالتلوث عند علماء اللغة يعين عدم النقاء و اختالط الشيء بغريه مبا تنافر معه و يفسدهويفسدها

Robertللغة الفرنسية جاء بقاموس و يف ا
" salir" أو يوسخ "polluer"حتت فعل  يلوث  2

، و يلوث ث املاء أو اهلواء جعله معيبالو ، وخطريا جعله له غري سليم أو عكره أووسخ الشيء جع
يعين تدهور احلال أو الوسط  pollution، و التلوث كتعبري شائع أو يصفي épurerعكس ينقي 
  .ملوثة أو مكدرة يف وسط حمدد بإدخال مادة

  .التعريف االصطالحي للتلوث: ثانيا

يعترب التلوث كل تغيري يف الصفات الطبيعية كاملاء أو اهلواء أو التربة حبيث تصبح غري مناسبة 
و ذلك من خالل إضافة مواد غريبة أو زيادة كميات بعض املواد  ،هانلالستعماالت املقصودة م

                                                           
  .470ص ابن منظور، لسان العرب، املرجع السابق، -1

2 - Petit Robert , prec.p.1342.  
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رة على األمر الذي يؤدي إىل نتائج ضا ،اط عن حدها يف الظروف الطبيعيةاملوجودة يف هذه األوس
  .1كل ما هو يف الوسط البيئي

مباشر أو غريها مباشرة للخصائص العضوية أو احلرارية أو  إفساد:"كما يعرف أيضا بأنه
لى ن شأا التأثري عمكتفريغ أو إطالق نفايات  ،ألي جزء من البيئة اإلشعاعيةالبيولوجية أو 

بالصحة العامة أو سالمة احليوانات  األضرارسبب وضعا يكون ضارا أو حيتمل تأو  ،االستعمال املفيد
و قد أقرت منظمة التعاون والتنمية 2"السمك و املواد احلية و النباتاتو الطيور و احلشرات و 

بطريق مباشر أو  ناإلنساقيام "  :تعريفا القى قبوال واسعا جاء فيه أن التلوث هو OCDEاالقتصادية 
 اإلنسانبترتيب عليها آثار ضارة ميكن أن تعرض صحة  ،غري مباشر بإضافة مواد أو طاقة إىل البيئة

على حنو يؤدي إىل التأثري على أوجه االستخدام  املواد احليوية و بالنظم البيئيةللخطر أو تضر ب
  .3"املشروعة للبيئة 

ء يف تقرير الس االقتصادي و االجتماعي التابع و من بني التعريفات كذلك التعريف الذي جا
التلوث هو التغيري الذي حيدث بفعل التأثري املباشر و "  :حيث ورد فيه بأن 1965عام للألمم املتحدة 

يف تكوين الوسط على حنو خيل ببعض االستعماالت أو األنشطة اليت  اإلنسانيةغري املباشر لألنشطة 
 4"ا يف احلالة الطبيعية لذلك الوسطكان من املستطاع القيام.  

                                                           
  .78ص ،1983لسنة  10العدد  ،، جملة األزهراإلسالميباشا، اإلنسان و البيئة يف التصور أمحد فؤاد  -1
  .09ص ،2010، اجلزائر،1صباح لعشاوي املسؤولية الدولية عن محاية البيئة،، دار اخللدونية، ط -2
دة املاجستري يف قانون البيئة، كلية قنصو ميلود زين العابدين، املسؤولية الدولية عن األضرار البيئة، مذكرة التخرج لنيل شها -3

  .18ص ،2013-2012احلقوق جامعة سيدي بلعباس، السنة اجلامعية 
  .21ص ، املرجع السابق،اإلسالميأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -4
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ريبة إىل اهلواء أو غكل ما يؤدي إىل إضافة مادة :" البنك الدويل التلوث البيئي بأنهف و قد عر
دم مالئمتها و فقداا املاء أو الغالف األرضي يف شكل كمي يؤدي إىل التأثري على نوعية املوارد و ع

  .1"ملوادا هذه على استقرار ريثأتال، أو خواصها

تعريف واضح و بسيط للتلوث يقترب  1972كما ورد يف وثائق مؤمتر ستوكهومل للبيئة سنة 
بطريقة حتمية إىل إضافة  اإلنسانيةتؤدي النشاطات :" البنك الدويل و الذي ورد فيه أنهمن تعريف 

واد أو تلك الطاقة ، و حينما تؤدي تلك امللبيئة على حنو يزيد يوما بعد يوممواد و مصادر للطاقة إىل ا
مباشرة أو بطريقة غري  ذلك و رفاهيته و موارده أو حيتمل أن تؤدي إىل اإلنسانإىل تعريض صحة 

 .2"مباشرة فإننا نكون بصدد تلوث

  التعريف الشرعي للتلوث : الفرع الثاين

ا لفظها مل ترد فيه و لكن ورد يف هذب" تلوث"إن املتتبع آليات القرآن الكرمي جيد أن كلمة 
ي ى فعى سلَّوا تذَإِ و ﴿: رآنية الكرمية و منها قوله تعاىليف العديد من اآليات الق "الفساد"املعين لفظ 

وا يعطا تلَ و﴿ :، و قوله تعاىل3"ادسالفَ بحا يلَ اُهللا و لَسالن و ثَراحلَ كلهي ا ويهف دِسفْيل ضِراَأل
  .4﴾ونحلصا يلَ و ضِري اَألف ونَدِسفْي ينذلَّا نيفرِِساملُ رمأَ

ي ذالَّ ضعب مهيقَذيل اسِي النديأَ تبسا كَمبِ رِحالب و ري البف ادسالفَ رهظَ ﴿:و قوله تعاىل أيضا
عوا لَلُملَّعهم يجِر5﴾ون ع.  

                                                           
و االقتصادية، كلية احلقوق،  خالد سعد زغلول حلمي، قضايا البيئة و التنمية االقتصادية املستمرة، جملة البحوث القانونية -1

  .17ص ،1992جامعة املنوفية، العدد الرابع، أكتوبر 
، 1983صالح الدين عامر، مقدمات القانون الدويل للبيئة، جملة القانون واالقتصاد كلية احلقوق، القاهرة، عدد خاص، لسنة  -2

  .282ص 
  .205 :اآلية سورة البقرة، -3
  .152-151 :سورة الشعراء، اآلية -4
  .41 :اآلية سورة الروم، -5
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الذي يدخل على الشيء بفعل أو بإدخال شيء االضطراب و اخللل " الفساد " و إذا كان معىن 
، من أجلهاصاحل ألداء وظيفته اليت خلق  أي يضره و جيعله غري ،غريب أو أجنيب عنه على حنو يفسده

، "تلوثال"ا و داللة على املقصود من لفظة فإن استخدام القرآن لتلك اللفظة يبدو أكثر دقة و إحكام
،و كل ما يؤدي إىل إحداث رة بالبيئة أو مصادر ديدهاالضافمفهوم الفساد يتسع لكل األعمال 

البيئة و كذا استرتاف مواردها  ، حيث يندرج ضمن معىن الفساد تلويثضطراب فيهااخللل و اال
  .1يف استخدامها على حنو يهدد دوامها لصاحل األجيال املقبلة التبذيرو

عروف اليوم حينما حتدث عن مل يستعمل كلمة التلوث مبعناها امل اإلسالميكما أن الفقه 
العديد من صور التلوث كاألدخنة  ا، رغم أن الفقهاء قد ذكروبينهماألضرار اليت حيدثها اجلريان فيما 

الذين استعملوا صراحة ، ستثناء بعض فقهاء املذهب الشافعي، باصوات العالية و غريهاألاو الروائح و 
لدين على بن علي السرباملسي حباشية اية احملتاج ، و من ذلك ما أورده أيب ضياء نور الفظ التلوث

على املعتاد جاز و إن أدى إىل  هكلْو قضيته أنه لو أسرج يف م" :ه، حيث جاء فياجإىل شرح املنه
  .2..".تلويث جدار الغري بالدخان و تسويده به

  .التعريف القانوين للتلوث: الفرع الثالث

قانون اهتم مبجال محاية البيئة ، لذلك فإن الد البيئةبق أن التلوث هو خطر يهديتبني مما س
و خمتلف  ظم األنشطة الصناعية و الزراعيةتنام اليت حكجانبا كبريا من القواعد و األ له صخصو
أو  )أوال(عدة حماوالت للتعريف به سواء من قبل الفقه  قد وجدت، و ألنشطة اإلنسانية امللوثة للبيئةا

  .)ثانيا(دولية التشريعات الوطنية و ال

   

                                                           
  .40املرجع السابق، ص  اإلسالمي،قانون محاية البيئة  ،أمحد سالمة -1
  .73عطا سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق احلوار، املرجع السابق، ص -2
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  .التعريف الفقهي للتلوث: أوال

الذي يؤدي إىل خلل  ،و البيولوجية الكيميائيةوالتغيري السيئ يف املكونات الطبيعية  هوالتلوث 
كونات البيئة ، أو هو تغيري كمي أو كيفي يف مثر تأثريا ضارا على حياة اإلنسانيف اتزان البيئة مبا يؤ

  .1دون أن خيتل توازا استيعابهدر األنظمة البيئية على ، ال تقاحلية أو غري احلية

وجود أي مادة أو طاقة يف البيئة الطبيعية بغري كيفيتها أو كميتها أو يف غري :"و يعرفه البعض بأنه
، يف أمنه أو صحته أو راحته اإلنسانبالكائنات احلية أو  اإلضرارمكاا أو زماا مبا من شأنه 

  .2"وازن الطبيعي بني عناصر البيئة الطبيعيةإحداث إخالل يف التو

املاء  (إضافة أو إدخال أي مادة غري مألوفة إىل أي من األوساط البيئية :"و يعرف أيضا على أنه
و غالبا ما ، ، و تؤدي هذه املادة إىل حدوث تغيري يف نوعية و خواص تلك األوساط)و اهلواء و التربة

لى كل ما هو موجود بالوسط ارة مباشرة أو غري مباشرة عيكون هذا التغيري مصحوبا بنتائج ض
 .3"البيئي

مفهوم التلوث يأخذ معىن واسعا، يتحدد جبالء : " إىل أن 4و ذهب جانب من الفقه القانوين  
يف األعمال امللموسة و غري امللموسة اليت تنقل العديد من املواد الضارة، و تؤدي إىل تلوث اهلواء     

  ".بةو املاء و التر

   

                                                           
  .37ص املرجع السابق، ،خالد مصطفى فهمي -1
  .30ص، املرجع السابق ،ون محاية البيئةقان ،ماجد راغب احللو -2
  .09ص سعيد سعد عبد السالم، املرجع السابق، -3

4- la définition du mot pollution recouvre une réalité large également, mais qui détermine à 

l’évidence des action conscientes ou inconscientes porte atteinte à un ou des éléments naturels 

qui peuvent être déterminés, identifier localisés: Pollution de l’air, pollution de l’eau, pollution 

des sols.  

Voir- Raphaël Romi, Droit et administration de l’environnement, Montchrestien, paris 1994, p 8.  
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إفساد ملكونات البيئة حيث تتحول هذه :"و يعرفه الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة بأنه
  .1"املكونات من عناصر مفيدة إىل عناصر ضارة مبا يفقدها دورها يف صنع احلياة

أي تغيري غري مرغوب فيه يف اخلواص الطبيعية " :ين التلوث بأنهريفكأكما يعرف الدكتور حمسن 
 اإلنسانوالذي قد يسبب إضرارا حلياة  ،أو البيولوجية للبيئة احمليطة باهلواء واملاء والتربة يةالكيميائأو 

سبب أيضا اضطرابا يف الظروف املعيشية بوجه يو قد  ،أو غريه من الكائنات األخرى حيوانية أو نباتية
  .2"صول الثقافية ذات القيمة الثمينةتراث و األال إتالفعام و 

لت بشأن تعريف التلوث ارتكزت على عنصر يهودات واحملاوالت الفقهية اليت قإن كل هذه ا
إال أن الدكتور  ،3التلوث بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إحداث إىل النشاط اإلنساين باعتباره يؤدي

بطريقة باعتباره يؤدي إىل إحداث التلوث  اإلنسانأن التركيز على نشاط  أمحد حممود سعد يرى
ألن من مصادر التلوث ما ميكن أن  ،اإلطالقهو أمر ال ينبغي التسليم به على  غري مباشرة مباشرة أو

الرباكني و كمثل التلوث الذي حيدث بفعل العوامل الطبيعية  :فيها لإلنسانينشأ عن أسباب ال دخل 
لضرر ا" :و يعرف التلوث على أنه ،4و عملية االشتعال الذايت ،الزالزل و حوادث احتراق الغابات

الطبيعي و  اإلنساناحلايل أو املستقبلي الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئة الناجم عن نشاط 
بالتوازن البيئي سواء كان صادرا من داخل البيئة امللوثة  اإلخاللو املتمثل يف  ،املعنوي أو بفعل الطبيعة

  .5"أو واردا عليها 

، أن يرجع سببه إىل أفعال الطبيعيةلتلوث ميكن و إن كان هناك من يتفق مع هذا الطرح يف أن ا
و لكن خيالفه القول يف أن التلوث املعرب قانونا و الذي تترتب عليه آثارا قانونية يف دمه حمدثه هو 

                                                           
  .42ص ، املرجع السابق،اإلسالمياية البيئة أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون مح -1
  .08ص ،2006، القاهرة، بدون طبعة، ةحمسن أفكريين، القانون الدويل للبيئة، دار النهضة العربي -2
  .39ص خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، -3
  .62ص أمحد حممود سعد، املرجع السابق،-4
  .63ص ،املرجع نفسه،أمحد حممود سعد -5
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والناجم عن مباشرته ألنشطته يف البيئة فقط و ال يدخل فيه التلوث  اإلنسانالتلوث احلادث بفعل 
القانونية ال ختاطب و ال تضبط إال أعمال التلوث الناشئة عن تدخل  فالقواعد ،احلادث بفعل الطبيعة

 كما تؤكده، 2، و يعزز هذا الطرح الدكتور أمحد حممود سعد نفسه1فحسب دون غريها اإلنسان
  .3من االتفاقيات الدولية العديد

  .التعريف التشريعي للتلوث: ثانيا

: لقد عرفه القانون املصري بأنهلبيئي، فوردت العديد من التعريفات القانونية بشأن التلوث ا
كل تغيري يف خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر إىل اإلضرار بصحة اإلنسان و التأثري "

على ممارسته حلياته الطبيعية، أو اإلضرار باملوائل الطبيعية أو الكائنات احلية أو التنوع احليوي 
التأثري :"من الفقرة الثامنة من نفس القانون تدهور البيئة بأنه كما عرفت املادة األوىل. 4"البيولوجي

على البيئة مبا يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يسترتف مواردها أو يضر بالكائنات احلية 
  ."أو باآلثار

قيام اإلنسان بشكل : "بشأن محاية البيئة بأنه 1995لسنة  26و عرفه القانون اليمين رقم 
اشر إرادي أو غري إرادي بإدخال أي من املواد و العوامل امللوثة يف عناصر البيئة الطبيعية و الذي مب

                                                           
  .70ص ،املرجع السابق ،املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق احلوار ،د حممد حواسعطا سع -1
واإلنسان أو  ،و انتهينا إىل أن التلوث يتحقق عندما ينجم ضرر تدمره به أو تشوه به املكونات الطبيعية للبيئة.. .":بقوله -2

و إن كان هذا املصدر  ،الضرر ناشئا عن فعل اإلنسان أو بفعل الطبيعة و يستوي يف ذلك أن يكون هذا ،الكائنات احلية األخرى
حيث أن التنظيم القانوين للتلوث يقتصر على التغيري اإلرادي للبيئة وهو الذي  ،ال يدخل ضمن إطار دراستنا )فعل الطبيعة (الثاين 

الدولة أو أحد املؤسسات العامة التابعة ينجم عن نشاط الشخص و يستوي يف ذلك أن فردا طبيعيا أو شخصا معنويا عاما ك
  .68ص،املرجع السابق ،أنظر الدكتور أمحد حممود سعد.." .هلا
أن االتفاقية الدولية اليت  ،و مما يؤكد صحة أن املسؤولية عند التلوث ال تنعقد إذا كان بسبب التلوث خارج عن إرادة اإلنسان -3

اللتزام باملسؤولية عن األضرار البيئية حاالت التلوث الناشئ عن القوة القاهرة وحالة تعاجل املسؤولية عن تلوث البيئة تستثين من ا
م املادة الثالثة منها، 1969م و من ذلك و اتفاقية بروكسل املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الزييت لعا ،الضرورة

  .الذرية املادة الثانية الفقرة اخلامسةم اخلاصة مبسؤولية مستغلي السفن  1962اتفاقية بروكسل لعام و
  .املعدل و املتمم املتضمن قانون البيئة املصري، ،1994لسنة  04املادة األوىل، الفقرة السابعة من القانون رقم  -4
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ينشأ من جرائه خطر على صحة اإلنسان أو احلياة النباتية و احليوانية أو أذى للمواد و النظم البيئية أو 
  .1"التأثري يف االستخدامات املشروعة للبيئة

كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل " :ي على أنهو يعرفه القانون اجلزائر
املاء بات واحليوان واهلواء و اجلو وحيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة و سالمة اإلنسان والن

  .2"األرض و املمتلكات اجلماعية و الفرديةو

لتعريف الذي أوردته ، و ا1972أما من اجلانب الدويل و إضافة إىل تعريف ستوكهومل لسنة 
املشار إليهما سابقا، فقد عرفت املادة األوىل يف الفقرة  OECDمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

إدخال اإلنسان : "تلوث البيئة البحرية بأنه 1982الثالثة من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
ورة مباشرة أو غري مباشرة ملواد أو طاقة يترتب عليها يف البيئة البحرية مبا يف ذلك مصادر األار بص

اإلضرار باملواد احلية و احلياة البحرية و تعريض الصحة البشرية لألخطار، و إعاقة األنشطة البحرية مبا 
يف ذلك صيد األمساك و غريه من االستخدامات املشروعة للبحار أو التأثري على خاصية استخدام مياه 

  .3"من خواصها البحر أو التقليل

و ما يالحظ من خالل هذه التعاريف اليت أوردا خمتلف التشريعات الداخلية و الدولية أا 
املصدر الرئيسي لوقوع األضرار البيئية  بأنواعه كلها مفاهيم تشترك يف فكرة الضرر، و يعد التلوث

  .ايلاألمر الذي يقتضي حتديد أنواع التلوث خاصة يف ظل تعددها يف الوقت احل

   

                                                           
  .42خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  -1
  .03/10من القانون  09، فقرة 04 ،املادة -2
  .35السابق، ص خالد مصطفى فهمي، املرجع  - 3
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  .أنواع التلوث البيئي: املطلب الثاين

أو إىل نوع البيئة اليت حيدث فيها  ،بالنظر إىل طبيعته ،يقسم العلماء تلوث البيئة إىل عدة أنواع
، فوفقا هلاذين التقسيمني تتحدد أنواع التلوث البيئي الذي يعترب ظاهرة عامة و مترابطة ال 1التلوث 

 ،اع للتلوث ال يعين على اإلطالق وجود اختالف أو انفصال فيما بينهاتتجزأ، و أن القول بوجود أنو
ة التلوث مبثل هذه التقسيمات ـ لكن ضروريات البحث العلمي تقتضي املعاجلة اجلزئية لظاهر

، و بالنظر إىل نوع البيئة اليت حيدث )الفرع األول(بالنظر إىل طبيعة التلوث سنتناول هذه التقسيمات و
  ).لثاينالفرع ا(فيها 

  .أنواع التلوث بالنظر إىل طبيعته: الفرع األول

،         )ثانيا)(نووي(، و تلوث إشعاعي )أوال(ينقسم التلوث بالنظر إىل طبيعته إىل تلوث بيولوجي 
  ).ثالثا(و تلوث كيميائي 

  .التلوث البيولوجي :أوال

و ينشأ هذا التلوث  ،نسانيعترب التلوث البيولوجي من أقدم صور التلوث البيئي اليت عرفها اإل
املاء أو اهلواء أو  ( ينباتية أو حيوانية يف الوسط البيئ ،نتيجة وجود كائنات حية مرئية أو غري مرئية

و هذه الكائنات تظهر  ،والفطريات و الفريوسات اليت تنتشر يف املواد فتسبب أمراضا و غريها  )التربة
إىل و إما على شكل أجسام حية تتطور من شكل  ،لفة من ذراتؤإما على شكل مواد منحلة أو م
  .2آخر يف دورة متجددة باستمرار

                                                           
املدلول العلمي و املفهوم القانوين للتلوث، جملة الفكر، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر،  ،منصور جماجي -1

  .106، ص2010بسكرة، العدد اخلامس، مارس، 
، 1992ب، بدون طبعة، الكويت، الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلدا ،سلسلة عامل املعرفة ،أمراض الفقر ،فليب عطية -2

  .27ص
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أو املاء الذي يشربه أو  اإلنسانو يؤدي اختالط الكائنات املسببة لألمراض بالطعام الذي يأكله 
  .اهلواء الذي يستنشقه إىل حدوث تلوث بيولوجي و ما يستتبع ذلك من آثار ضارة

كن لكمية مي البيولوجي التلوث باألسلحة البيولوجية، حيث ويندرج ضمن مصادر التلوث
 ،نباتاتر والكائنات احلية من حيوانات وصغرية من هذا السالح أن تتسبب الك عدد كبري من البش

  .1مادية جسيمةإىل تسببه بأضرار  باإلضافة

  .)النووي   ( اإلشعاعيالتلوث  :ثانيا

يعين تسرب مواد مشعة إىل أحد مكونات البيئة،  من  و ،و هو من األنواع اخلطرية جدا للتلوث
حوادث املفاعالت النووية كحادث مفاعل تشرنوبيل يف أبريل  اإلشعاعيأهم أسباب التلوث 

، و تؤدي 3إذا مت دفن النفايات الذرية يف التربة اإلشعاع، كذلك ميكن أن يتسرب 19862
يف اهلواء عن طريق الغبار و خبار املاء أو تسقط  تتطاير إشعاعيةالتفجريات النووية عادة إىل خملفات 

احملطات  على على سطح التربة يف شكل غبار ذري أو تتسرب إىل املياه عند تساقط هذا الغبار الذري
 .لعدد من السنوات املتتالية اإلشعاعيو يظل أثر التلوث  ،4املائية 

  .التلوث الكيماوي: ثالثا

ض املواد الكيماوية اليت يتم تصنيعها ألغراض خاصة أو يطلق اسم التلوث الكيماوي على بع
و هذا النوع ذو آثار خطرية جدا على خمتلف عناصر  ،اليت تلقى يف ااري املائية مع خملفات الصناعة

                                                           
  .5ص ،2007سوريا،  –، دمشق 1دار رسالن، ط ،األسلحة احملرمة دوليا القواعد و اآلليات ،نعمان عطا اهللا اهلييت -1
 أدى انفجار يف حمطة تشرنوبيل للطاقة النووية بأكرانيا إىل انبعاث الغاز و الغبار املشع و انتشاره فوق مكان 1986يف سنة  -2

 32ما أدى إىل إصابة الكثري من األشخاص و تلوث عناصر البيئة و قد خلف االنفجار وفاة  ،احلادث إىل دول أوروبا الشرقية
  .13500شخص و ترحيل 

فتقوم بدفن نفاياا  ،و هذا ما تفعله الدول املتقدمة عن طريق شراء أصحاب الضمائر امليتة من مسؤويل دول العامل الثالث -3
  . أراضي تلك الدول دون االكتراث مبا يسبب ذلك من كوارث و أضرارالسامة يف

  .36ص ، املرجع السابق ،علي سعيدان -4
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و قد يصل التلوث الكيمياوي إىل الغذاء عن طريق استخدام املواد الكيماوية  .1و مكونات البيئة 
، فاملركبات اليت الزراعية و املخصبات الكيماوية ناعات الغذائية و املبيداتاحلافظة يف العلب و الص

يستخدمها املنتجون كمكسبات للطعم و اللون و املواد احلافظة، كلها أصبحت مصادر خطرية 
لألضرار الصحية، و يترتب على استخدام هذه املواد الكيماوية نتائج مأساوية، حيث يكون هلا آثار 

  .2ظائف احليوية جلسم اإلنسانخطرية على الو

  .أنواع التلوث بالنظر إىل نوع البيئة اليت حيدث فيها: الفرع الثاين

التلوث  :يقسم التلوث البيئي بالنظر إىل الوسط البيئي الذي حيدث فيه إىل ثالث أنواع و هي
تلوث شيوعا ، و هو أكثر تقسيمات ال)ثالثا(و تلوث التربة  )ثانيا( و تلوث املياه )أوال( اجلوي

  .لشموليته و إحاطته بكافة أنواع التلوث

  .التلوث اجلوي :أوال

كميات  إطالقيكولوجي اهلوائي نتيجة يعرف التلوث اجلوي بأنه حدوث خلل يف النظام اإل
مما يؤدي إىل حدوث تغيري  ،كبرية من الغازات و اجلسيمات تفوق قدرة النظام على التنقية الذاتية

  .3ص عناصر اهلواء اليت ستتحول من عناصر مفيدة إىل عناصر ضارة كبري يف حجم و خصائ

اليت تتحول  الغازات ،و ينتج التلوث اجلوي عن مصادر متعددة و ألسباب خمتلفة اليت من أمهها
عن و التلوث الناتج ، و احتراق الفحم و األخشاب و النفط و الغاز الطبيعي 4حتت الضغط إىل سوائل

                                                           
  .65ص  علي سعيدان، املرجع السابق، -1
ثروت عبد احلميد، األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو امللوث، و وسائل احلماية منها و مشكالت التعويض عنها،  -2

  .07-60، ص 2007، اإلسكندريةامعة اجلديدة، بدون طبعة، دار اجل
  .108ص  ،املرجع السابق ،منصور جماجي -3
و هذه املركبات مسؤولة عن  ،كاملستعملة يف صنع أجهزة التربيد و رذاذات االيريزول و احتراق القمامة احتراقا غري كامل -4

  .تدمري طبقة األوزون
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إىل تراكم الغبار و ثاين  باإلضافة ،اخل..ت و حمطات توليد الكهرباءاآلال زيادة عدد السيارات و
  .1أكسيد الكربون يف طبقات اجلو الوسطى

 ترك يف دفع الكثري من الشوائب يفو هناك عوامل أخرى تساهم يف تلوث اجلو كالبحار اليت تش
، ط على سطح األرض مع اجلليدللسقو تعود اليت اهلواء نتيجة ملا حتمله الرياح من أمالح مياه البحر

بدون أن ننسى التجارب النووية اليت  ،ما تطلقه الرباكني من كميات هائلة من الرماد و الدخانو
تلعب دورا كبريا يف إطالق كميات من الشوائب املشعة يف املواد و تعمل الرياح و العواصف على 

اما يف التلوث اجلوي نتيجة ملا تطلقه كما تلعب احلروب دورا ه ،نقل هذه امللوثات إىل حدود أخرى
  .يف اجلو مواداألسلحة من 

 اإلنسانو ذا يعترب التلوث اجلوي من أخطر أنواع التلوث البيئي على صحة و سالمة 
إذ أنه املسؤول عن مئات اآلالف من الوفيات سنويا و عن   ،خصوصا و على مكونات البيئة عموما

راضي الزراعية و تدهور األار احات واسعة من الغابات و األو عن اندثار مس ،احلاالت املرضية
  .2البحريات و تآكل املباين و املنشآت األثرية و

  .التلوث املائي: ثانيا

و بالنظر إىل القيمة  ،البيئة املائية هي الوسط الطبيعي لألحياء املائية و الثروات الطبيعية األخرى
فقد بدا من الضروري أمام دول اتمع الدويل املعاصر وضع  االقتصادية للموارد و الثروات املائية

  .3و األار ات كل دولة على البحارالقواعد النظامية تكفل رسم نطاق وحدود سلط

 إدخال" : التلوث البحري بأنه 1982من قانون البحار لسنة  الفقرة األوىل 4فت املادة عر قد و
 نجم عنهي مما ذلك مصاب األار بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف البيئة البحرية مبا يف ملواد اإلنسان

                                                           
سؤولية املدنية عن الفعل الضار بالبيئة، دراسة مقارنة بني القانون املصري و الفرنسي، دار أمحد عبد التواب حممد جت، امل -1

  .28، ص 2008، القاهرة، 1النهضة العربية، ط
  .54ص  ،املرجع السابق ،صباح لعشاوي -2
  .109ص  ،املرجع السابق ،منصور جماجي -3
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و تعريض الصحة البشرية  ،باملوارد و احلياة الربية اإلضرارك،نجم عنه آثار مؤذيةيأو حيتمل أن 
أو غريه من أوجه االستخدام املشروعة  ،لألخطار و إعاقة األنشطة البحرية مبا يف ذلك صيد األمساك

  ".للبحار

لبيئة البحرية قد حيدث بسبب تسرب الزيت من السفن أو من التجارب النووية يف و تلوث ا
أو من الكوارث و االصطدامات البحرية و غرق ناقالت النفط و ما يتبع  ،قاع البحار و احمليطات

  .ذلك من أضرار بالغة على مكونات البيئة البحرية عموما

طاقة فيها بطريق مباشر أو غري مباشر يؤدي  مواد أو اإلنسانكما تتلوث مياه األار بإدخال 
إىل إحداث آثار ضارة، وبكيفية تصبح معها هذه املياه أقل مالئمة أو صالحية لالستعماالت 

  .املخصصة هلا

خاصة و أن هناك تغريات يف مناخ العامل  ،و تشري أغلب التقارير بأن العامل مقدم على أزمة مياه
إىل ظاهرة تسخني جو األرض فالتلوث  باإلضافة ،بعض األار تسببت فيه قلة األمطار عند مصاب

 .1اإلنسانالضار للماء يكون أشد خطرا من اهلواء نظرا النتشاره السريع و تأثريه املباشر على 

  .تلوث التربة: ثالثا

ينتج عنها تغري يف اخلواص الكيماوية أو  ،أجسام غريبة يف التربة إدخاليقصد بتلوث التربة 
حبيث تؤثر يف الكائنات احلية اليت تستوطن يف التربة و تسهم يف عملية التحلل  ،ئية أو البيولوجيةالفيزيا

  .2اإلنتاجللمواد العضوية اليت متنح التربة قيمتها و صحتها و قدرا على 

                                                           
بالوعة " الراين مثال بلغ درجة كبرية من التلوث حىت أصبح يطلق عليه  فنهر ،يف أوروبا تعاين أغلب األار من التلوث احلاد -1

  ".أوروبا 
حممد سعيد عبد اهللا احلميدي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية و الطرق القانونية حلمايتها، دار اجلامعة  -2

  .167، ص 2008، اإلسكندرية، 1اجلديدة، ط
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يف استخدام  اإلسرافو مصادر تلوث التربة عديدة ومتنوعة، منها التلوث الكيماوي الناتج عن 
، كما تتلوث التربة باألمطار احلمضية واملواد املشعة، الكيماوية و املبيدات احلشريةات املخصب

  .1فها و تصحرهاإىل التوسع العمراين و االجنراف مما أفقدها خصوبتها و ازدادت نسبة جفا باإلضافة

 يتضح مما سبق من خالل حتديد مفهوم التلوث البيئي أن الفقه القانوين استقر على أن التلوث 
، و الذي ينتج عن األنشطة البشرية قانونا هو ذلك الذي مشل التغيري يف الوسط البيئي عنه املعرب

 احلية يف احلال أو يؤدي إىل آثار ضارة سواء بطريق مباشر أو غري مباشر على الكائنات احلية و غريو
  .يف املستقبل

ير املسؤولية املدنية عن أضراره إن التلوث ذا املعىن الذي يربر تدخل القانون ملكافحته و تقر
  :2ما يليالبد أن يشمل جمموعة من العناصر تتمثل في

 إخاللو هذا التغيري تبدأ معامله حبدوث  ،أن يتحدث تغيري يف البيئة أو الوسط البيئي -1
بالتوازن الفطري أو الطبيعي بني عناصر و مكونات البيئة باختفاء بعضها أو قلة حجمها أو بالتأثري 

، و ال عنصرا غري موجود يف الطبيعة أصالال يستحدث  فاإلنسان ،وعية أو خواص عناصرهاعلى ن
 .خيلق مادة أولية ال أساس هلا يف الكون و كل ما يفعله أنه يغري يف موجودات البيئة

التغيري بطريق مباشر أو غري  إحداثوجود يد خارجية وراء هذا التغيري متارس أثرها يف  -2
ة و التفجريات النووية ـمن األنشطة الصناعية و التجاري اإلنسانغالبا يف عمل  مباشر، و يتمثل ذلك

 .و التخلص من النفايات الكيماوية و املبيدات الزراعية بكافة أنواعها

أن يؤدي هذا التغيري يف البيئة أو الوسط البيئي إىل حدوث أضرار أو آثار ضارة على  -3
فيلزم أن يكون  اإلنسانو العربة هي بنتيجة عمل  ،احليةو الكائنات احلية األخرى و غري  اإلنسان

 .و الكائنات احلية و غري احلية اإلنسانضارا بالبيئة و ينعكس هذا الضرر على 

                                                           
  .61ص  ،السابق املرجع ،صباح لعشاوي -1
  .65ص ، أمحد حممود سعد، املرجع السابق،23، املرجع السابق ص اإلسالميأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -2
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و عليه فإن فكرة التلوث تبدو هي أساس البحث إذ يترتب القانون على عمليات التلوث يف 
قرير املسؤولية املدنية يف مواجهة املضرورين عن البيئة آثارا قانونية هامة يف ذمة مرتكبها تتمثل يف ت

تعويض األضرار النامجة عن التلوث الذي تعدد صوره يف العصر احلديث سواء صدر هذا التلوث عن 
  .نشاط الشخص الطبيعي أو جنم عن نشاط الدولة أو أحدى مؤسساا العامة
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  : الباب األول

  .عن األضرار البيئيةالنظام القانوني للمسؤولية المدنية 

فعالية أي نظام قانوين تتوقف على سن اجلزاء لكل سلوك أو تصرف من شأنه أن يرتب عليه  إنّ
ضرر، و تعترب املسؤولية املدنية من أهم اجلزاءات اليت يرتبها القانون بصفة عامة، و اليت بدورها تؤدي  

قواعد املسؤولية و ما يترتب عليهـا من  إىل تقرير جزاء دقيق على املسؤولية عن الضرر، و عليه فإن
  .جزاءات قانونية تعد مبثابة ضمانة للتعويض عن املساس باحلقوق و اإلخالل بااللتزامات

إن املسؤولية املدنية على غرار املسؤولية القانونية بأنواعها املتعددة ميكن أن ف و يف اال البيئي
إال أن أدق مشكلة ميكن أن تثور يف هذا اال هو  ،لبيئةتلعب دورا هاما يف توفري احلماية الفعالة ل

ا واألثر واجلزاء املترتب ذ، وك)الفصل األول(وث ـحتديد األساس القانوين للمسؤولية عن أضرار التل
  .)الفصل الثاين(على حتقق هذه املسؤولية 
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  :الفصل األول

  .عن األضرار البيئية المسؤولية المدنية أساس 

، فإن حمدثه يعد مسؤوال أمام بالبيئة أو االعتداء على عناصرهانشاط يؤدي إىل اإلضرار إن أي 
، و ما ميكن مالحظته يف هذا الشأن هو أن خصوصية تصرفاته الضارة باملوارد البيئيةالقانون عن 

األضرار البيئية تطرح عدة صعوبات يف حتديد أساس املسؤولية يف هذا اال و مدى كفاية هذه 
، و عليه سأحاول من خالل هذا الفصل حتديد أساس املسؤولية سس لتغطية كافة األضرار البيئيةألا

أو ) املبحث األول(عن الضرر البيئي سواء من خالل األساس التقليدي القائم على نظرية اخلطأ 
  .)املبحث الثاين (األسس احلديثة القائمة على انعدام اخلطأ 
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  ؤولية القائمة على أساس اخلطأاملس :املبحث األول

إن نظرية اخلطأ كأساس للمسؤولية تعد أول ركيزة ارتكزت عليها املسؤولية املدنية سواءا يف 
و هي مسؤولية تقوم على االعتبار الشخصي ال  ،القوانني الداخلية أو على مستوى القانون الدويل

طأ ضرر للغري التزم املسؤول عنه فإذا ترتب على هذا اخل ،املوضوعي و ذلك بتوافر عنصر اخلطأ
ون ـمضم حتديدال البيئي و هذا حيتم علينا او لقد اعتمدت هذه النظرية كأساس يف  ،بالتعويض

و معرفة مدى  ،)املطلب الثاين (و حتديد عناصرها  )املطلب األول (ة املسؤولية البيئية اخلطئية ـنظري
  .)ث املطلب الثال(تطبيقها على األضرار البيئية 

  .مضمون نظرية املسؤولية البيئية اخلطئية: املطلب األول

يعترب اخلطأ شرطا ضروريا للمسؤولية، بل هو األساس الذي تقوم عليه، و يستوي يف ذلك أن 
يكون هذا اخلطأ واجب اإلثبات، كما يف حالة املسؤولية الناشئة عن العمل الشخصي، أو يكون خطأ 

الناشئة عن فعل الغري و عن األشياء، إذ أن أساس املسؤولية يف مجيع  ، كما يف حال املسؤوليةمفترضا
فيما بينها سوى أنه يف حالة املسؤولية الناشئة عن عمل  ختتلفهذه احلاالت هو اخلطأ، و هي ال 

الشخص نفسه يتعني على من حلقه الضرر أن يثبت خطأ الفاعل طبقا للقواعد العامة يف اإلثبات، أما 
ؤولية الناشئة عن فعل الغري و عن األشياء، اقتضت اعتبارات العدالة و صعوبة إثبات يف حاالت املس

اإلثبات الذي يقع عليه، فأنشأت ملصلحته قرائن  ءاخلطأ فيها مراعاة من حلقه الضرر و إعفاءه من عب
  .قانونية مبقتضاها يفترض خطأ املسؤول، فال حيتاج من حلقه الضرر إىل إقامة الدليل عليه

هوجو جرو "قد ظهرت معامل نظرية اخلطأ بدية يف جمال قواعد القانون الدويل على يد الفقيه و ل
، و مقتضاها أن الدولة ال تسأل عن تصرفات رعاياها إال إذا نسب اخلطأ أو H-Grotius" سيوش

ا يف اإلمهال إىل الدولة ذاا، إذ تنشأ مسؤوليتها على أساس اشتراكها يف وقوع الضرر نتيجة إلمهاهل
نشطة األالقيام ب كان القصد من أو،منع تصرف رعاياها أو ألا أجازت التصرف بعدم معاقبة املخطئ
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فإذا كانت مبادئ القانون الدويل أكدت أن لكل دولة حق .1إحلاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياها
لية كل دولة عن سيادي يف استغالل ثرواا املوجودة يف بيئتها، فإنه من ناحية أخرى أكدت مسؤو

تسبب ضررا لبيئة الدول األخرى أو  و اليتواليتها أو حتت رقابتها  تدخل ضمان األنشطة اليت
و قد حرصت بعض االتفاقيات و املعاهدات الدولية املتعلقة حبماية البيئة . 2للمناطق خارج حدودها

ذلك على أساس توافر عنصر اخلطأ و ليةعلى إقامة املسؤو 3واجلوية بأنواعها املختلفة الربية، و البحرية،
من جانبها سواء كان خطأ إجيابيا يتمثل يف قيام  على أساس أن الدولة ال تسأل إال إذا وقع خطأ

الدولة بأنشطة معينة تلحق أضرارا بدول أخرى، أو خطأ سلبيا يتمثل يف االمتناع عن القيام بعمل 
عليه فإنه ال تعويض بغري ثبوت اخلطأ أو اإلمهال، إذ أن ملنع التلوث البيئي، و بناء  كان ينبغي القيام به

املسؤولية نظام قانوين يلزم الدولة اليت ينسب إليها عمل غري مشروع طبقا للقانون الدويل بتعويض 
 .4الدولة اليت وقع عليها ذلك العمل

ة ال تسأل عن فإن الدول و إعماال لنظرية املسؤولية اخلطئية يف جمال التعويض عن األضرار البيئية
األضرار اليت حتدث لألشخاص األجانب أو ملمتلكام على إقليمها، أو عن األضرار اليت حتدث 
خارج ذلك اإلقليم إال إذا ثبت تعمد الدولة إحداث الضرر بفعل أنشطتها الصناعية أو العسكرية أو 

 مبا كان جيب عليها القيام به يامغريها من األنشطة الضارة بالبيئة، أو ثبت تقصريها أو إمهاهلا يف الق

                                                           
، 1991القاهرة،  دار النهضة العربية، بدون طبعة، صالح هاشم، املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية، -1

 .119ص

بريوت، لبنان، سنة  ،1ط لرمحان عبد احلديثي، النظام القانوين الدويل حلماية البيئة، منشورات حليب احلقوقية،صالح عبد ا -2
  .219، ص 2010

و اليت تناولت املسؤولية املدنية عن  1969املادة الثالثة من اتفاقية بروكسل لعام : يكفي على سبيل املثال  أن نشري هنا إىل -3
ل، و أكدت على هذا األساس يف جمال تلوث البيئة البحرية، ومشروع تقنني قواعد املسؤولية الدولية، الذي أضرار التلوث بالبترو

تسأل الدولة عندما تكون هنا حالة واضحة من اخلطأ : "على أن 3أعدته اللجنة األمريكية للقانون الدول يفقد نصت املادة 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون : طأ كأساس للمسؤولية من الضرر البيئي، كما تبىن هذا االجتاه املتعلق بعنصر اخل"احلكومي

  .235/02 واملادة 139/01 وذلك مبقتضى املادتني 1982 البحار،املنعقدة سنة
  .683، ص 1961، القاهرة، مصر، 2حممد حافظ غامن، مبادئ القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، ط -4
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كانت و -العمل أو االمتناع-نتفى اخلطأفإذا ا ،وفقا للقواعد الدولية ملنع إحداث تلك األضرار البيئية
الدولة متارس نشاطها يف حدود اختصاصاا، و حدث الضرر رغم ذلك، فال مسؤولية عليها؛ إذ ال 

بالتعويض، أو إعمال فكرة اء بالضرر إللزام الدولة إن االكتف ، مثتعويض بغري ثبوت اخلطأ أو اإلمهال
حىت  املسؤولية الدولية إذ إن ،اليت أقرا بعض القوانني الداخلية، ال حمل له يف القانون الدويل املخاطر

  .1يف جمال األضرار البيئية تفترض دائما وجود خطأ يف جانب الدولة املشكو منها

اه اتمع الدويل عن األضرار البيئية يعد من املبادئ و إذا كان مبدأ املسؤولية الدولية جت
الراسخة، فإن منطق قواعد املسؤولية التقليدية و اليت تؤسس على اخلطأ املنسوب إىل املتسبب يف 
الضرر أصبح مقبوال لدى فقهاء القانون الدويل مقررين أن الدولة ال تسأل إال إذا وقع خطأ من 

العمل الدويل غري املشروع الذي ميثل انتهاكا اللتزام قائم مبوجب هو ذلك  -هنا-جانبها و اخلطأ
، فهو ميثل أساس املسؤولية و مناط قيامها إذ أن ثبوت 2قواعد االتفاقية أو العرفية أو املبادئ العامة

    .   3عنصر اخلطأ يعد القاسم املشترك بني املسؤولية الدولية و املسؤولية املدنية يف التشريعات الداخلية

سبب ضررا للغري يلزم يكل خطأ  ،و أصبحكما تبلورت نظرية اخلطأ يف قواعد القانون الداخلي
 القانونية بني املسؤولو بالتايل فإن الفعل الضار هو الذي ينشئ الرابطة  ،من ارتكبه بالتعويض

 ، و يستوي يف ذلك أن يكون اخلطأ عمديا قصد به مرتكبه إحداث الضرر، أو خطأ غرياملضرورو
عمدي مل تتجه فيه نية الفاعل إىل إحداث الضرر، كما يستوي أن يكون خطأ إجيابيا يتمثل يف عمل 

دق و الواقع أن فكرة اخلطأ من أ. قام به املسؤول، أو خطأ سلبيا يتمثل يف االمتناع عن القيام بعمل
ا عن قرب بفكرة و يرجع ذلك إىل أن هذه الفكرة غري حمددة التصاهلاألفكار يف القوانني املدنية،

                                                           
  .454ص املرجع السابق، واالتفاقية، الوطنية األنظمة يف تأصيلية دراسة البيئة، محاية قانون ،سالمة الكرمي عبد أمحد -1
  .683حممد حافظ غامن، نفس املرجع، ص-2
  .  40أمحد عبد التواب حممد جت، املرجع السابق، ص -3
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غري  أيضا األخالق، و ملا كانت فكرة األخالق يعوزها التحديد و الضبط لزم أن تكون فكرة اخلطأ
 .1مضبوطةحمددة وغري 

السنهوري أن اخلطأ عنده هو احنراف الشخص املدرك  عبد الرزاق و يستفاد مما أورده الدكتور
،و يعرفه الدكتور سليمان مرقص 2يضر بالغري ألفعاله عن السلوك الواجب باليقظة و التبصر حىت ال

، و يذهب الدكتور حشمت أبو ستيت إىل 3"إخالل بواجب قانوين مقترن بإدراك املخل إياه: "بأنه
، 4"سلوك معيب ال يأتيه رجل ذو بصر وجد يف ذات الظروف اخلارجية اليت أحاطت باملسؤول:"أنه

، و هذا الواجب هو 5"واجب قانوين من شخص مميزإخالل ب: "و عرفه الدكتور عبد الودود حيي بأنه
دائما التزام ببذل عناية، فكل شخص جيب أن يلتزم بقدر من احليطة يف سلوكه حىت ال يتسبب يف 
اإلضرار بالغري، فإذا مل يبذل هذا القدر من احليطة فإنه يكون قد احنرف عن السلوك الواجب، و يعترب 

  .هذا خطأ يستوجب مسؤوليته

إن اخلطأ املوجب : "ضت به حمكمة النقض املصرية بقوهلاقخلطأ ما ام تعريفات و لعل أه
دين املصري، هو اإلخالل بالتزام قانوين يفرض على من القانون امل 163للمسؤولية، طبقا للمادة 

ا حىت ال يضرون بالغري، فإذ الفرد أن يلتزم يف سلوكه مبا يلتزم به األفراد العاديون من اليقظة و التبصر
احنرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه اآلخرون و يقيمون تصرفام على أساس من مراعاته، يكون قد 

  .6"أخطأ

                                                           
ار اجلامعة اجلديدة للنشر، بدون طبعة، حممد فتح اهللا النشار، حق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، د -1

  .110، ص2002اإلسكندرية، 
  .882، ص1964عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء األول، دار النهضة العربية،  -2
  .182، ص1971سليمان مرقص، املسؤولية املدنية يف تقنيات البالد العربية، مطبعة اجلبالوي، بدون طبعة، القاهرة،  -3
  .411، ص1954، 2أمحد حشمت أبو الستيت، نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري، مطبعة مصر، ط -4
  .223عبد الودود حيي، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، مطبعة مصر، اجلزء األول، بدون طبعة، ص -5
  .686، ص1979، جمموعة أحكام النقض، لسنة582م ، طعن رق1978مارس 6حكم حمكمة النقض املصرية الصادر يف -6



56 
 

و بالنظر إىل هذه التعريفات يتضح أن االلتزام القانوين الذي يعترب اإلخالل به خطأ يف املسؤولية 
لوكه اليقظة و التبصر حىت ال التقصريية يكون دائما التزاما ببذل عناية، يتمثل يف التزام الشخص يف س

يضر باآلخرين، فإذا احنرف عن هذا السلوك الواجب، و كان قادرا على التمييز حيث يدرك أنه قد 
  .احنرف، كان ذلك االحنراف خطأ يستوجب مسؤوليته التقصريية

  :1تقوم فكرة اخلطأ على ركنني أساسيني مها يهو عل

الذي يقتضي احنراف الشخص يف سلوكه جماوزا و هو االحنراف و التعدي و  :الركن املادي -
به احلدود اليت جيب عليه التزامها سواء استندنا يف حتديد االحنراف يف مسلك الشخص إىل املعيار 

  .الشخصي أو املعيار املوضوعي ارد

 كان إذا إذ ال ميكن أن ينسب إليه اخلطأ الشخصوهو توافر التمييز لدى  :الركن املعنويو  -
: م حيث نص على أنه.م.من ق 163/01، و ذا أخذ املشرع املصري يف املادة 2ألعماله غري مدرك

كما جعل املشرع ". يكون الشخص مسؤوال عن أعماله غري املشروعة مىت صدرت منه و هو مميز"
 125اجلزائري أيضا التمييز مبثابة عنصر جوهري يف تطبيق نظرية اخلطأ، و هو ما نصت عليه املادة 

ال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو بإمهال منه أو عدم حيطته : "ج.م.من ق
 ".إال إذا كان مميزا

سست املسؤولية أالفقه مبهمة حتديد اخلطأ، جند أن العديد من التشريعات قد  اهتمامو يف ظل 
ي نظرية اخلطأ و هذا استنادا إىل التقصريية استنادا إليه و دون حتديد مدلوله، فلقد تبىن املشرع الفرنس

                                                           
  .182، ص 1988، 5، الفعل الضار و املسؤولية املدنية، ط2سليمان مرقص، الوايف يف شرح القانون املدين، ج -1
وملا  كان األخذ ذه النظرية على إطالقها من عدم مؤاخذة عدمي التمييز يؤدي إىل اإلجحاف حبق املضرور، وعدم تطبيق -2
اعد العدالة فإن أصحاب هذه النظرية سعوا إىل التضييق من مبدأ عدم مسائلة عدمي التمييز، كأن يكون انعداما لتمييز تام أو قو

كامال وقت وقوع الضرر، وأن ال يكون فقدان التمييز راجعا إىل خطأ من الشخص عدمي التمييز كانعدام التمييز بسبب عارض 
، 1986ذا الصدد، الدكتور عبد املنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، انظر يف ه... كاخلمر أو املخدرات

  .461ص
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من القانون املدين و اليت نصت على صورة املسؤولية اخلطئية و هي اإلمهال و عدم  1382املادة 
  .1احليطة باإلضافة إىل ضرورة و جود رابطة السببية بني اخلطأ و الضرر

 قبل تعديل لقانون املدينا من 124للمادة  كما أن املشرع اجلزائري كان قد نص عليها طبقا
أن كل عمل يرتكبه املرء حيدث ضررا للغري يلتزم من كان سببا فيه  :"الذي جاء فيه 2005

ج و هذا .م.من ق 124، و لقد تدارك املشرع اجلزائري السهو الذي تضمنته املادة "بالتعويض
به كل فعل أيا كان يرتك: "مبقتضى التعديل اجلديد حيث نص صراحة على نظرية اخلطأ كما يلي

 .2"الشخص خبطئه، و يسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

: ى أنهـو اليت تنص عل مكرر 124أنه قد أدخل أيضا حكما جديدا تضمنته املادة  كما
  :      يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ السيما يف احلاالت اآلتية"

  . إذا وقع بقصد اإلضرار بالغري -
  .للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغريإذا كان يرمي  -
  ".إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة -

الذي تضمنته هذه املادة أن املشرع اجلزائري يعترب االستعمال  النصفاملالحظ من خالل 
اإلمهال جانب  للحق مبثابة خطأ تقصريي، و عليه فقد وسع من مفهوم اخلطأ ليشمل إىل التعسفي

  .عدم احليطة التعسف يف استعمال احلقو

و ما جيب اإلشارة إليه عند التعرض لفكرة اخلطأ هو أنه من الصعوبة حصر و حتديد مجيع 
الواجبات اليت يعترب اإلخالل ا خطأ موجبا للمسؤولية، لذلك فقد ركزت التعاريف احلديثة لفكرة 

  د فاعل الذي يتطلب ضرورة الرجوع إىل منوذج جمراخلطأ على التحقق من وجود احنراف يف سلوك ال

                                                           
1- François Bavoilet, Droit de L’environnement industriel-Brumo  werten sheag, Edition 1996 

page 48. 
  .و املتمم ج املعدل.م.من ق124املادة  -2
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 يعترب و الذيهذا ما أشار إليه بعض الفقه الفرنسي و ،للسلوك و هو سلوك الشخص احلريص
ن اخلطأ هو احنراف السلوك، ال يرتكبه الشخص إذا ما وجد يف نفس الظروف اخلارجية للمتسبب أ"

  .1"يف الضرر

تقصريية صاحبه تطور يف جانب فكرة اخلطأ، و كانت أن تطور املسؤولية ال و من املالحظ
حوادث العمل و احلوادث النامجة عن األشياء اخلاضعة للحراسة أبرز ااالت اليت مارس فيها القضاء 

لك بالتوسع يف مفهوم هذه الفكرة، لذلك فرض القانون العديد من ذسلطته يف هذا التطور و 
مل و على كل من يستعمل اآلالت امليكانيكية أو شيئا من الواجبات و االلتزامات على أرباب الع

ا أخل بأحد هذه الواجبات أو تلك ذشأنه أن يعرض حياة الناس للخطر و اعترب الشخص خمطئا إ
أثناء القيام بأعماهلم يف املنشأة اليت –و هذا محاية للعمال ضد األخطار اليت يتعرضون هلا . 2االلتزامات

كما أنه يف جمال . سواء كانت ناجتة عن حوادث أو عمليات تلوث يف املنشأة -ميارسون فيها أعماهلم
البيئة البحرية يوصف الفعل بعدم املشروعية إذا كان التلوث قد حدث نتيجة خطأ أو إمهال، كما لو 
قام املستغل للمشروع بإغراق النفايات أو املواد السامة عمدا يف البحر أو مل يرمي االحتياطات 

  .3نع التلوث و امتداده ألماكن أخرىالالزمة مل

هذا و لقد وجدت نظرية املسؤولية التقصريية اخلطئية جماال واسعا للتطبيق يف جمال منازعات 
على أهم تطبيقات هذه عناصر هذه املسؤولية و  على البيئي األمر الذي يتطلب منا الوقوف التلوث

تعد سببا مباشرا إلحداث الضرر إذا توافر بشأا  النظرية يف هذا اال، و التعرف على األنشطة اليت
للخطأ التقصريي بتشريعات  ركن اخلطأ، سواء متثل ذلك يف خمالفة التزام من االلتزامات الواردة

،أو اخلروج عم العنصر املألوف عندما ينال هذا السلوك اخلاطئ من عنصر من عناصر البيئة، البيئة
                                                           

1 -Leon Mazeaud et Henri: traite théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et 

contractuelle tome 1 sixième édition, 1965 , p 455.  
  .380أمحد حشمت أبو الستيت، املرجع السابق، ص   -2
 ،1994عة القاهرة، جام عبد الوهاب حممد عبد الوهاب، املسؤولية عن األضرار الناجتة عن تلوث البيئة، رسالة دكتوراه، -3

   .17ص



59 
 

اخلاصة ألفعال أو امتناعهم عن القيام بأعمال هي يف حد ذاا كحاالت ارتكاب األشخاص العامة أو 
 .أخطاء وفقا لقواعد قانون محاية البيئة و القوانني اخلاصة و يكون القصد منها اإلضرار بالبيئة

  .عناصر املسؤولية البيئية اخلطئية: املطلب الثاين

رر و عالقة سببية، و هذا إن القواعد التقليدية للمسؤولية التقصريية تستلزم وجود خطأ و ض
املسؤولية عن األضرار البيئية، يتطلب منا إبراز كل عنصر من هذه العناصر على حدة، يف نطاق 

حتديد الصعوبات العملية يف هذا الصدد، لذا سنتناول يف هذا املطلب املسؤولية البيئية القائمة على و
، و أخريا )الفرع الثاين(ر الضرر البيئي ، مث نتطرق إىل عنص)الفرع األول(اخلطأ الواجب اإلثبات 

  ).الفرع الثالث(عنصر عالقة السببية يف املسؤولية املدنية البيئية 

  .اإلثباتاملسؤولية البيئية القائمة على اخلطأ الواجب  :ولالفرع األ

ميثل اخلطأ أساس املسؤولية التقصريية و مناط قيامها، فال مسؤولية مدنية خاصة يف صورا 
صريية إال بثبوت اخلطأ، و إذا كان الرأي الشائع يف الفقه يربط قيام املسؤولية املدنية يف التشريعات التق

ثبوت  فإن من القواسم املشتركة بني املسؤوليتني ،1الوطنية باملسؤولية الدولية يف نطاق األضرار البيئية
أما فيما يتعلق  باخلطأ املفترض  ،2عنصر اخلطأ، و هو ما تواتر عليه الفقه منذ أوائل القرن العشرين

خاصة فيما  3فإن هذه الفكرة مل تكن سوى خيال قبل أن يتفطن القضاء باستبداهلا بفكرة املخاطر
فهي أقرب إىل  - باعتبار أن هلا تطبيقات واسعة يف اال البيئي –يتعلق مبسؤولية حارس الشيء 

ل ما هنالك أن هذه املسؤولية قد حددت تعويض املضرور دون أن يدفع احلارس بانتفاء خطئه و ك
سبب الضرر الذي يسأل احلارس عنه بأن يكون تدخل الشيء تدخال إجيابيا، لذلك سنعاجل هذه 
الفكرة ضمن إطار تطور املسؤولية املوضوعية عن األضرار البيئية حتت عنوان املسؤولية الشبه 

األشياء، لذا نكتفي يف هذا الفرع بتحديد  املوضوعية عن الفعل الضار بالبيئة على أساس فكرة حراسة
                                                           

  .72و ما بعدها، وفاء أبو مجيل، املرجع السابق، ص  120أمحد حممود سعد، املرجع السابق، ص  -1
  .175أمحد حممود سعد، املرجع السابق، ص  -2
  .274أمحد حممود سعد، املرجع السابق، ص  -3
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، و صعوبات األخذ بنظرية )أوال(مدى إمكانية تطبيق فكرة اخلطأ الواجب اإلثبات يف اال البيئي 
  ).ثانيا(اخلطأ الواجب اإلثبات كأساس التعويض عن األضرار البيئية 

 بيئي يف اال ال اإلثباتمدى إمكانية تطبيق فكرة اخلطأ الواجب : أوال

مدين فرنسي يتضح أن املسؤولية القائمة على  1382ج و املادة .م.ق 124بالرجوع إىل املادة 
تعد القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية، إذ أن اخلطأ يعد أساس هذه  اإلثباتاخلطأ الواجب 

  .املسؤولية الناجتة عن الفعل الشخصي غري املشروع

ار البيئية احلديثة فإن اخلروج عن التشريعات البيئية يعد عمال و يف جمال التطبيق الفعلي لألضر
مما يؤدي إىل القول بتطبيق قواعد املسؤولية املدنية التقصريية على  ،غري مشروع من جانب امللوث

و لقد وجد الفقه ضالته  ،الدولة كشخص معنوي عام و كذا على األشخاص املقيمني على إقليمها
دولة يف أوائل القرن العشرين بإلقاء املسؤولية املدنية على عاتقها استنادا إىل املنشودة يف مسؤولية ال

 ،نص املادة الثالثة من مشروع تقنيني املسؤولية الدولية الذي أعدته اللجنة األمريكية للقانون الدويل
تسأل الدولة عندما توجد درجة واضحة من اخلطأ احلكومي يرجع لعمل "  :ما يلي على حيث نص

من الالئحة التنفيذية للقانون  31كما ورد يف املادة  ،"إمهال املوظفني القائمني على تطبيق القانون  أو
محاية البيئة يف  يف شأن، 1995لسنة  338الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم  1994لسنة  04رقم 

يها يف األماكن املعرضة و على اهليئات احلكومية و املؤسسات أن توفر ملن يعملون لد: "مصر على أنه
و تأمني  ،ة مجيع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية و غريها و التأكد من سالمتهانيؤلإلشعاعات املُ

  ".العاملني ا أثناء العمل

يتها لألشخاص املعنوية من خالل هذين النصني يفهم أن هناك التزام على عاتق الدولة يف محا
فإنه يشكل  ،بالقيام بتلك الواجبات حبيث إذا مت اإلخالل ا ،ميةهي املؤسسات و اهليئات احلكوو
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شخص معنوي كو مل يقتصر األمر على مسؤولية الدولة  ،خطأ موجب للمسؤولية املدنية التقصريية
  .1و لكن ميتد ليشمل مسؤوليتها جتاه اجلماعة الدولية ،عام يف مواجهة املقيمني على إقليمها

ؤولية الدولة عن عمليات التلوث يف وضع قانون أو نظام جييز أو و يترتب عن هذا اخلطأ مس
كما لو تعلق األمر مبمارسة األنشطة اليت تتعلق بإغراق  ،ر بالبيئةتضحيظر األعمال و األنشطة اليت 

و يعترب كذلك من قبل اخلطأ إذا كان القانون يضع  ،املواد السامة و الضارة يف البيئة املائية و التربة
املعايري الدولية واملمارسات ماية البيئة غري أنه يتعارض مع أقل فعالية من القواعد وقواعد حل

و نفس املعيار يطبق على األشخاص اخلاصة أي  ،اإلجراءات من قبل املنظمات الدولية املختصةو
صرف بفقيام أي شخص  ،إذ جيب أن ال ينطوي سلوكهم على اإلخالل بواجب قانوين ،األفراد

  .2األماكن غري املخصصة هلا يشكل خطأ يف مسلك هذا الشخص يفلصلبة أو السائلة املخلفات ا

أربعة مبادئ  1995فرباير  02الصادر يف فرنسا بتاريخ  Barnierو يف هذا اإلطار وضع قانون 
كربى مستوحاة من اتفاقية االحتاد األورويب اخلاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن األنشطة 

و من إعالن مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة و التنمية ، Luganoطرية على البيئة و املعروفة باتفاقية اخل
1992املنعقد يف ريو دي جانريو عام 

يشكل خطأ يف  ،و خمالفة هذه املبادئ الرئيسية أو أي منها، 3
رار التلوث اليت يسببها على جانب املستغل للمنشأ امللوثة للبيئة و يتيح الفرصة ملسائلته مدنيا عن أض

  .4أساس قواعد املسؤولية املدنية 

                                                           
  .459املرجع السابق، ص  األنظمة الوطنية و االتفاقية،  قانون محاية البيئة، دراسة تأصيلية يف أمحد عبد الكرمي سالمة، -1
حممد سعيد عبد اهللا احلميدي،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية و الطرق القانونية حلمايتها، دار اجلامعة  -2

  .283ص ،اإلسكندرية ،1، طاجلديدة
و حبسب هذا املبدأ جيب عدم التأخر يف تبين التدابري   le principe de précautionو تتمثل هذه املبادئ يف مبدأ الوقاية  -3

و مبدأ امللوث الدافع  ،و مبدأ السلوك الوقائي و التلطيف ،الفعالة و املناسبة قصد الوقاية من األضرار البيئية بتكلفة اقتصادية مقبولة
le principe pollueur payeur،  و مبدأ املشاركةle principe de participation.  

  .184ص املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، املرجع السابق، ،عطا سعد حممد حواس -4
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 اتستلزم توافر أركا اإلثباتو الواقع أن مسؤولية امللوث القائمة على أساس اخلطأ الواجب 
 غري قادرة على األمر الذي جيعل هذه املسؤولية ،اخلطأ و ضرر التلوث و بينهما رابطة السببية ،الثالثة

  .ازعات التلوث البيئي و توفري احلماية للمضرورين يف ظل الصعوبات املتزايدةعاب كافة منياست

 صعوبات األخذ بنظرية اخلطأ الواجب اإلثبات كأساس للتعويض عن األضرار                         :ثانيا

  .البيئية

حقوق العديد من الصعوبات اليت تؤثر على  اكتنفهيإن األخذ بنظرية اخلطأ الواجب اإلثبات 
أو صعب إثبات اخلطأ يف هذا ) 1(خاصة إذا حدثت أضرار التلوث من أنشطة مشروعة  املضرورين

  ).2(اال 

من الصعب القول أن كل األضرار النامجة :حدوث أضرار التلوث من األنشطة املشروعة -1
ملا تقضي به  عن تلوث البيئة كانت مبناسبة نشاط خاطئ طبقا للمفهوم القانوين باعتباره سلوكا خمالفا

اللوائح و القوانني، ألن غالبية النشاط الناجم عنه التلوث بيئي جيد مصدره يف نشاط عادي أو 
و على سبيل املثال فالتلوث الناجم عن . مسموح به، طبقا للوائح اإلدارية و مع هذا يسبب الضرر

لبيئة رغم أن هذه نشاط املشروعات الصناعية مبا تفرزه من أدخنة و نفايات، تؤدي إىل تلوث ا
النشاطات مصرح ا، و قد اتبعت املشروعات املواصفات الفنية ألصول هذه الصناعة، و رغم ذلك 

كما أن أضرار التلوث البيئي اليت تصيب اجلريان ال تنتج يف .1نالت البيئة احمليطة قسطا من التلوث
لقوانني و اللوائح املعمول مجيع األحوال من ارتكاب سلوك خاطئ أو عمل غري مشروع أو خمالفة ل

ا، بل على النقيض من ذلك، فإا تنتج يف معظم األحوال من نشاط مشروع حصل مستغله على 
ترخيص مسبق من اجلهة اإلدارية املختصة مراعيا يف ذلك ما تقضي به القوانني و اللوائح املعمول ا، 

تاد، فقد يتخذ املستغل للمنشأة دون أن يرتكب أي عمل غري مشروع أو ينحرف عن السلوك املع
الصناعية أو التجارية أو الزراعية امللوثة للبيئة كافة االحتياطات و التدابري الالزمة و األكثر حداثة 

                                                           
  .218أمحد حممود سعد، املرجع السابق، ص  -1
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لتفادي حدوث األضرار أو ختفيضها مما جيعل سلوكه متفقا مع املألوف و بعيدا عن شبهة اخلطأ، بل 
افة االحتياطات، أي يستخدم أحدث ما وصل إليه العلم األكثر من ذلك قد يكون مغاليا يف اختاذ ك

يف العصر احلديث، و مع ذلك ينتج عن ممارسته حلقه و استغالله ملنشأته أو نشاطه تلوث بيئي يصيب 
جريانه بالعديد من األضرار، يف هذه األحوال يستحيل تقرير مسؤولية اجلار املستغل لتلك األنشطة 

 .1املسؤولية القائمة على اخلطأ واجب اإلثبات النتفاء اخلطأ يف جانبهامللوثة للبيئة طبقا لقواعد 

شطة اليت تدار على إقليمها     ونفس القول ميكن اعتماده بصدد مسؤولية الدولة إزاء األن
فإذا قامت هذه الدولة بنشاط معني متبعة . ينجم تلوث عرب احلدود ينال من بيئة الدولة ااورةو

ت القوانني الوطنية اليت به االتفاقيات و املنظمات الدولية املتخصصة، وسنبصدد ذلك ما تقضي 
وضعت مقاييس و مستويات للتلوث روعي بصددها املقاييس الدولية، و مل متهل يف تنفيذها بل 
أحكمت الرقابة عليها و رغم ذلك جنم عنه تلوث، فإنه من الصعب تأصيل مسؤوليتها يف مواجهة 

 .2تضررة على نظرية املسؤولية اخلطئيةالدولة أو الدول امل

ال جند أي اقتراف خلطأ من جانب الشخص املستغل للنشاط مما  كل هذه احلاالت من خالل
جيعل التعويض عن هذه األضرار متعذرا يف ضوء قواعد املسؤولية التقصريية وذلك النعدام أحد 

 .عناصرها و هو اخلطأ

قد يتعذر فوث ليس باألمر اليسري يف مجيع األحوال ن إثبات خطأ امللإ :صعوبة إثبات اخلطأ -2
وحده األضرار النامجة عن عليه إقامة الدليل على توافر اخلطأ و بالتايل ينتهي به احلال إىل أن يتحمل 

 .التلوث

                                                           
  .192و  191السابق، صاملرجع  حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار،سعد حممد  طاع -1
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ل عن التلوث إىل عدة أسباب و يرجع عجز املضرور يف معظم األحوال عن إثبات خطأ املسؤو
 :1أمهها

ملادية لدى املضرورين من التلوث، إذ قد حيتاج الوقوف على خطأ قصور اإلمكانيات ا  - أ
 .املستغل امللوث للبيئة االستعانة خبرباء فنيني ال يستطيع األشخاص املضرورين حتمل نفقام

فهذه األضرار ال  ،طبيعة أضرار التلوث البيئي ذاا ميكن أن تكون عائقا إلثبات اخلطأ  - ب
تلوث و إمنا يتراءى ظهورها فال تكتشف إال بعد مدة طويلة يف تظهر مباشرة عقب حدوث واقعة ال

الغالب و بالتايل يكون من العسري إثبات خطأ املستغل للمنشأة امللوثة يعد تلك املدة الطويلة من وقوع 
 .أفعال التلوث

إن التداخل االقتصادي و الصناعي اليوم قد ال يسمح بتحديد الشخص املخطئ نظرا  -ج
 .اشتركوا يف النشاط الضار الذين لتعدد امللوثني

إذ يستطيع املسؤول عن  ،إمكانية دفع مسؤولية امللوث القائمة على اخلطأ الواجب اإلثبات -د
التلوث أن يدفع مسؤوليته إذا استطاع  إثبات انتفاء اخلطأ يف جانبه بأن يقيم الدليل على أنه قام جبميع 

و أنه قام مبا جيب عليـه من احليطة طبقا ملعيار  ،نني و اللوائحاإلجراءات و التدابري اليت تستلزمها القوا
و يستطيع كذلك يف حالة عجزه عن إثبات انتفاء اخلطأ أن يدفع مسؤوليته بإقامة  ،الرجل العادي

الدليل على أن الضرر يرجع إىل سبب أجنيب ال دخل له فيه كالقوة القاهرة أو احلادث املفاجئ أو 
  .ضرورخطأ الغري أو خطأ امل

مدين  1382م و .م.ق 163ج و .م.ق 124إن نظام املسؤولية اخلطئية وفقا لنص املواد 
فرنسي قوامه وجود نسبة اخلطأ للمسؤول، مبعىن أنه جيب على طالب التعويض أن يثبت احنراف 
املسؤول عن السلوك املعتاد يف مثل هذه الظروف سواء جنم هذا االحنراف عن عمد أو إمهال أو عدم 

بصر، أو عدم مراعاة ما تقضي به القوانني و اللوائح فإن احلديث عن ركن اخلطأ يف جمال املسؤولية ت
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و املعنوي بصدد مكن إثباته بعنصريه املادي عن التلوث البيئي يواجه صعوبات مجة، حيث إنه إذا أ
و النشاط، بعض النشاطات الناجم عنها تلوث بيئي، فإنه يصعب القول بإثبات ذلك يف كل صور هذا

بناء على ذلك فإنه يبدو بوضوح قصور املسؤولية القائمة على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات يف توفري 
اء اخلطأ يف ف، إما النتيفلت معظم امللوثني من املسؤوليةإذ  ،احلماية للمضرورين من عمليات التلوث

  .جانبهم و إما لعجز املضرور عن إقامة الدليل

  .الضرر البيئي يف املسؤولية التقصرييةعنصر : الفرع الثاين

فال  ،تشترك يف مبدأ عام وهو وجود ضرر هامن املسلم به أن نظم املسؤولية على اختالف
 ،و يتعني أن يتوفر يف الضرر الشروط اليت تستلزمها القواعد العامة ،مسؤولية و ال تعويض دون ضرر

الضرر الذي أصابه بكافة طرق  إثباتضرور و يقع على امل ،من ضرورة كونه حاال و حمققا و مباشرا
و ال يكفي إقامة الدليل  ،ةـو القرائن باعتبار أن وجود الضرر واقعة مادي البينةمبا يف ذلك  اإلثبات

تلعب اخلربة الفنية  كما ،مدى الضرر الذي وقع و بيان عناصره إثباتعلى وقوع الضرر، بل البد من 
ق األمر باألضرار البيئية فإن هذه األخرية تنفرد خبصائص جتعلها تتميز أما إذا تعل ،دورا هاما يف حتديده

عن الضرر املتعارف عليه يف القواعد العامة و سواء من حيث مصدر هذه األضرار أو من حيث 
 ، )أوال(األشخاص املسؤولني عن وقوعها لذا سنتطرق يف هذا الفرع إىل تعريف الضرر البيئي 

  .)نياثا(اخلصائص املميزة له و

  .الضرر البيئي تعريف: أوال

قد اختلفت تعبريات الفقهاء يف تعريفهم للضرر، و استعمل كل منهم ف طبقا للقواعد العامة
اصطالحا خيتلف عن اآلخر، فعرفه البعض على أنه األذى الذي يصيب الشخص من جراء املساس 

ق أو مبصلحة ذات قيمة حب إخالل، و ذهب رأي إىل أنه 1حبق من حقوقه أو مبصلحة مشروعة له
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، كما ذهب البعض إىل أن الضرر املعترب هو انتقاص حق لإلنسان من حقوقه الطبيعية أو 1للمضرور
  .2املالية بغري مربر شرعي

يف بعض  –فإذا كان من املمكن قيام املسؤولية  ،و الضرر ركن من أركان املسؤولية املدنية
فال يتصور قيام مسؤولية بال ضرر إذ يعد هذا  ،الضار دون اشتراط ثبوت اخلطأ يف الفعل –األحيان 

  .3األخري شرطا أساسيا لوجوب الضمان و من مث احلصول على التعويض

  :و ينقسم الضرر من حيث نوعه إىل

أو  ،حبق للمضرور أو مبصلحة له ذات قيمة مالية اإلخاللو يتمثل يف : ادياملالضرر   - أ
فهو الضرر الذي يصيب املال أو اجلسم و يشترط  ،4اليا بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدا م

، كما لو أتلف من صورة الضرر املادي على اجلسم و ،أو مستقبال حمقق الوقوع ،فيه أن يكون حاال
و يف هذا السياق فقد قضت  ،أو أحدث به إصابة أقعدته عن الكسب ،شخص عضو شخص آخر

به للمضرور بسبب عجزه عن الكسب يتم حتديده  بأن التعويض املقضي"  :حمكمة النقض الفرنسية
بصرف النظر عما إذا مل يكن هلذا االنتقاص أثر مباشر على  ،بالنظر إىل ما انتقص من سالمته اجلسدية

و صورة الضرر املادي على املال كما لو أتلف شخص سيارة غريه أو أحرق . 5"أجره 
ة املالية اليت ا يف القانون من منظور املصلحاخل و كل هذه األضرار يتم التعويض عنه...مزروعاته

و صورة ذلك  ،تمال وقوع الضرر املادي فال يعوض عنهحأما ا ،أو أثرت على كسبه افتقدها املضرور
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و خشي املضرور من دم  ،أو املستأجر يف املرتل الذي يسكنه ،حيدث شخص خلال يف مرتل جاره
ا خشية التهدم فيعترب جمرد وهم أم ،يض إال عن اخلللالدار و طلب التعويض عنه فإنه ال جيب التعو

 .1التهدم فعال بسبب اخللل وقعال عربة به إال إذا و

و هو الضرر الذي يصيب الشخص يف كيانه األديب إثر املساس مبعنوياته و  :الضرر األديب  - ب
سي قيمه غري املادية، و يشمل الضرر األديب بصفة خاصة ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نف

نتيجة املساس حبياته أو جبسمه أو باعتباره املايل أو حبريته أو بشرفه أو بسمعته أو مبركزه االجتماعي 
 .2أو األديب

كما اجته جانب إىل أن الضرر األديب هو الضرر الذي يصيب الشخص يف حسه كاألمل، و يف 
  .3شعوره و عاطفته

أو هو األمل  ،مصلحة غري ماليةاألذى الذي يصيب الشخص يف ": عرفه جانب آخر بأنه و
  .4"املعاناة اليت يشعر ا الشخص بسبب االعتداء على حقوقه اللصيقة بالشخصيةو

هذه التعريفات أا تتفق يف مضموا من حيث أن الضرر األديب هو ما يصيب  يتضح من خالل
مع أن الفقهاء تارة  ،ةالشخص يف شعوره أو عاطفته أو لنحو ذلك مما ال يسبب انتقاصا من ذمته املالي

أنه ال يؤدي إىل  أييعرفون الضرر األديب تعريفا سلبيا من حيث أنه ما مل يصيب الشخص يف ماله 
يعرفونه تعريفا اجيابيا مبا حيدث للمضرور من أثر  ةو تار ،خسارة اقتصادية أو مساس بالذمة املالية

                                                           
سنة  ،جامعة القاهرة ،كلية احلقوق ،رسالة دكتوراه ،الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اتمع املعاصر ،حممد نصر رفاعي -1

  .329ص  ،1978
 ،1دار النهضة العربية، ط ،القانون، دراسة مقارنةو  اإلسالميعبد اهللا مربوك النجار، الضرر األديب و مدى ضمانه يف الفقه  -2

  .13، ص 1990القاهرة، 
  .258ص  ،1965سنة  بدون طبعة، املوجز يف مصادر االلتزام، دار املعارف، ،أنور سلطان -3
  .418ص  ،1952سنة  بدون طبعة، ،املطبعة العاملية ،النظرية العامة لاللتزام ،غامن إمساعيل -4
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رتب على املساس بعاطفته أو أي معىن من االعتداء عليه من أمل سواء كان أملا جسمانيا أو نفسيا ت
  .é1"تغ7املعاين اليت حيرص الناس عليها

فلقد نص املشرع املصري  ،و عموما و أيا كانت صورة الضرر األديب فال خالف على تعويض
و لكن ال جيوز يف هذه احلالة  ،يشمل التعويض الضرر األديب  أيضا" :معلى أنه.م.ق 222يف املادة 

و مع ذلك ال جيوز  .أو طالب الدائن به أمام القضاء ،مبقتضى اتفاق ىالغري إال إذا تعدأن ينتقل إىل 
احلكم بالتعويض إىل األزواج و األقارب إىل الدرجة الثانية عما يصيبهم من أمل من جراء موت 

  ".املصاب 

ينص على ال جنده  ،ما بالرجوع إىل أحكام القانون املدين اجلزائري باعتباره الشريعة العامةأ
يف قوانني أخرى عدى القانون  ه قد نص على تعويض الضرر املعنويمع العلم أن ،تعويض املعنويال

ج ينصرف إىل تعويض كافة .م.من ق 124أن نص املادة  و يرى األستاذ علي علي سليمان ،2املدين
من نص  يرى األستاذ بأنه منقول حرفيا 124فالنص الفرنسي للمادة  ،أنواع األضرار دون حصر

و قد استمد الفقه و القضاء يف فرنسا حكم التعويض عن  ،عن القانون املدين الفرنسي 1382املادة 
تزايد جمال املساس باألنظمة البيئية و خاصة يف ظل اتساع ،3الضرر األديب عن عموم نص هذه املادة

  .األضرار املادية و املعنوية الناجتة عن مصادر التلوث املتعددة

اعد العامة للضر وجماله وخصائصه فإنه من الصعب ضبط تعريف للضرر البيئي خاصة طبقا للقو
هذا ما جعل البعض يرى أنه من الصعب إعطاء تعريف  ،يف ظل اتساع جماالته وبعده الزماين واملكاين

                                                           
  .418ص  ،السابقملرجع ا ،غامن إمساعيل -1
  .املعدل و املتمم ،املتعلق بعالقات العمل 1991أفريل سنة  21املؤرخ يف  11-90من قانون رقم  08أنظر نص املادة  -2
 اجلزائر، ،1984 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري ،علي علي سليمان -3

  .242ص
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، و أصبح هذا الضرر حمال الختالفات فقهية يف ظل كثرة التعاريف اخلاصة بالبيئة 1دقيق للضرر البيئي
  .أو بيئته اإلنسانتتعلق مبسألة معرفة ما إذا كان املضرور من هذا الضرر هو 

الضرر احلاصل لألشخاص " إىل تعريف الضرر البيئي بأنه  R. Dragoفقد ذهب الفقيه الفرنسي 
  .2" و األشياء عن طريق الوسط الذي يعيشون فيه 

لك العمل الضار الناجم عن إىل أن الضرر البيئي هو ذ P. Girodكما ذهب الفقيه الفرنسي 
مادامت هذه  ،للبيئة و يصيب خمتلف جماالا كاملاء و اهلواء اناإلنسـالتلوث و الذي يتسبب فيه 

  .3اإلنسانالعناصر مستعملة من قبل 

والذي ال  ،و هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الضرر البيئي هو الضرر الذي يصيب البيئة ذاا
وبالتايل  ،بإرجاع البيئة على النحو الذي كانت عليه قبل وقوع الضررميكن تغطيته و إصالحه إال 

من  اإلنقاصو الضرر البيئي ال ميثل فقط  ،فوجود و استمرار بيئة نظيفة هو حق أساسي للمتضررين
  .4من مصاحل و قيمة مالية للمتعاملني و املستفيدين من البيئة اإلنقاصالقيمة املالية للبيئة و إمنا أيضا 

لتعاريف اليت وردت بشأن الضرر البيئي ال ميكن حصر جماهلا و هي تتنوع حسب تنوع إن ا
  5:و من مث أصبح للضرر البيئي عدة جماالت و على رأسها ،جماالت البيئة و تعدد مصادر الضرر

 .الضرر الذي تصيب التنوع البيولوجي -1

مالية و التمتع ا املظاهر اجلالضرر الذي يصيب املناظر الطبيعية مما يؤدي إىل فقدان  -2
 .فقدان املوارد السياحيةو

                                                           
1-Ecré Naim Gisbert , les dimensions scientifiques du droit de l’environnement, bruyant 

nurpress, édition, 1999 page 44. 

2 -Michel prieur, droit de l’environnement, op . cit , page 729. 
3-Michel prieur, op.cite , page 730. 

سنة  ،اإلسكندريةة البحرية من التلوث بالزيت، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر و التوزيع، جالل حممدين، احلماية القانونية للبيئ -4
  .91ص ،2001

  .75ص  ،املرجع السابق ،محيدة مجيلة -5
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 .العناصر البيئية إتالفالضرر الذي يؤدي إىل فقدان املوارد االقتصادية بسبب  -3

من خالل هذه التعاريف اليت وردت بشأن الضرر البيئي يتضح أا تتفق أغلبها على أن الضرر 
و هو ما يعرب عنه  ،هو يف األصل ضرر عيينالبيئي هو ضرر يصيب املوارد البيئية يف خمتلف جماالا ف

     ،1به من خمتلف جوانبه اإلحاطةغالبية فقهاء القانون الفرنسي بأنه الضرر اخلالص الذي تصعب 
  .نظرا للخصائص اليت يتميز ا

  .أضرار التلوث البيئي خصائص: اثاني

 يكون الضرر حمققا ضي بضرورة أنإذا كان مقتضى القواعد العامة يف املسؤولية املدنية يق
الشخص الذي  يصيبكما يكون الضرر شخصيا ، حمقق الوقوعقد يكون مستقبال و مع  و، احالو

فإن األمر ليس كذلك إذا كنا بصدد . سؤوليطالب بالتعويض و يكون مباشرا نتيجة نشاط امل
 ان وجوده شرطكا و إنفالضرر الذي ينجم عن عمليات التلوث  ،املسؤولية عن أضرار التلوث البيئي

و يف أغلب ) 2(و الطابع املتراخي ) 1(فهو يتميز بالطابع االنتشاري لتقرير املسؤولية  اجوهري
  .)3(األحيان يكون ضررا غري مباشر 

  :الطابع االنتشاري للضرر البيئي -1

يصيب البيئة  فإن الضرر البيئيإذا كان الضرر طبقا للقواعد العامة ضررا حمددا يصيب املضرور 
قد تنشأ من  البيئية كما أن األضرار ، خمتلف جماالا و يتسع نطاقه من حيث الزمان و املكانيف

و ميكن أن تصيب عدة  ،مصادر تلوث متعددة خاصة يف املناطق اليت يغلب عليها الطابع الصناعي
 ، و مدى مسؤولية كل طرف إذاهذه األضراريصعب حتديد املتسبب يف  ، لذلكأو حىت دوال مناطق

  .ثبت تعدد امللوثني سواء كانوا أفرادا أو شركات أو دول

أكدت يف تعريف هلا  OCDEففي اال الدويل جند أن منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
صعوبة حتديد نطاق التلوث اجلغرايف وأطلقت عليه تسمية التلوث عرب احلدود حيث جاء يف هذا 

                                                           
1-Michel prieur , op. cit , p730-731. 



71 
 

أي تلوث عمدي أو غري عمدي يكون مصدره و أصله خاضعا التلوث عرب احلدود " :التعريف ما يلي
و على مسافة يكون  ،أو موجودا كليا أو جزئيا يف منطقة ختضع لالختصاص الوطين لدولة أخرى

  .1"معها من غري املمكن التمييز بني ما تسهم به املصادر الفردية أو جمموع مصادر االنبعاث

رية فاملالحظ أنه قد يقع احلادث الذي ينجم عنه أما فيما خيص الضرر الذي ميس البيئة البح
تسرب أو إلقاء عمدي أو غري عمدي يف منطقة البحر العايل مثال يف حني تقع النتيجة أو الضرر يف 

و عليه فإن التركيز على جمال ضرر التلوث و نطاقه  ،2أو على إقليم دولة أخرى اإلقليميةاملياه 
امتداد الضرر البيئي ألنه ينعكس على كافة جماالت البيئة الربية اجلغرايف يعد من أهم و أخطر مظاهر 

  .و البحرية و اجلوية

  الطابع املتراخي للضر البيئي  -2

حدوث عمليات التلوث يف البيئة و إمنا ر إن الضرر البيئي قد ال يظهر يف غالب األحيان فو
ا ما يثري مشكلة مدى توافر رابطة و هذ ،فال يظهر إال بعد فترة زمنية ،ى ظهوره إىل املستقبلخيترا

  .3السببية بني ضرر التلوث و مصدر هذا الضرر و قد تتدخل أسباب أخرى مع السبب األصلي

و الذي ميكن أن  ،اإلشعاعيي الضرر البيئي خاألضرار البيئية اليت تتسم خباصية الترا أمثلة و من
د كما قد يأيت على أشكل أضرار وراثية احلا اإلشعاعيتظهر آثاره على الفور و هو ما يعرف بالضرر 

بفريوس االيدز الناشئ عن  اإلصابةكما يندرج التلوث نتيجة  ،4تلحق الذرية بعد مرور فترة من الزمن
، و األمر نفسه بالنسبة للتلوث الكيميائي للمنتجات 5عمليات نقل الدم ضمن هذا النوع من األضرار

                                                           
  .91ص ،املرجع السابق ،محيدة مجيلة -1
بدون  ،دار املطبوعات اجلامعية ،املكتبة القانونية ،عن أضرار التلوث بالزيتاملسؤولية املدنية  ،السيد حممد السيد أمحد الفقي -2

  .155ص ،2000 ،اإلسكندرية ،طبعة
  .347ص ،املرجع السابق ،اإلسالميقانون محاية البيئة  ،أمحد عبد الكرمي سالمة -3
  .23ص ،املرجع السابق ،سعيد سعد عبد السالم -4
بدون  ،دار اجلامعة اجلديدة ،رض االيدز و التهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم امللوثايا مضحتعويض  ،أمحد سعيد الزقرد -5

  .30ص  ،2007،اإلسكندرية،طبعة
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ات وغريها، فهي ال تظهر آثارها الضارة باألشخاص أو املمتلكات الزراعية و املواد الغذائية بفعل املبيد
ز اجلرعات السامة إىل حد معني، بصورة فورية بل حتتاج إىل وقت طويل حىت تصل درجة تركي

  .1بعدها تأخذ أعراض الضرر يف الظهورو

  :الضرر البيئي ضرر غري مباشر -3

و ذلك  ،ر خاصية الضرر املباشرةتواف أدت إىل صعوبةالضرر البيئي  طبيعة و خصوصية إن
  .التطور التكنولوجي و تطور التصنيعكلتدخل عدة عوامل فيه 

و من املالحظ أن غالبية االجتهاد القضائي يتجه إىل رفض تعويض األضرار اليت تترتب عن 
انت و من مث فهو يرفض تعويض األضرار االقتصادية و اخلسارات املتتابعة و اليت ك ،الضرر غري املباشر

أ .م.لنجد القضاء يف و اإلطارنتيجة طبيعة و مباشرة للفعل األصلي املتسبب يف الضرر، و يف هذا 
إال إذا ارتبط بضرر مادي ، ر ماو اليت مفادها عدم السماح بتعويض ضر ،يأخذ بقاعدة اخلط الفاصل

عويض إال على الضرر و هي قاعدة أقرا احملكمة العليا األمريكية بأنه ال ت ،مللكية الشخص املضرور
يف قضية أخرى رفضت احملكمة العليا األمريكية أيضا التعويض عن  ،الناتج مباشرة عن الفعل الضار

حيث وقع تصادر بني سفينتني عند ممر  lestbankاألضرار االقتصادية تطبيقا لنفس القاعدة يف قضية 
السفينتني املتصادمتني مما  إحدى خطرية من كيمائيةو تسربت مواد  ،املسيسيباخلروج من خليج ر 

املمر ملدة ثالثة أسابيع متتالية أسفرت عن حدوث أضرار اقتصادية  إغالقاضطر سلطات امليناء إىل 
رفضت احملكمة التعويض عليها بسبب عدم وجود رابطة مباشرة بني الفعل الضار و النتيجة باستثناء 

  .2م من خسارة امطالبات التعويض اليت تقدم ا الصيادون ملا أص

و لكن ليس من العدل بقاء الضرر البيئي دون تعويض نتيجة تطوره و تداخل العديد من 
، لذلك اجتهت بعض التشريعات و منها التشريع اللبناين يف القانون هالعوامل اليت تساهم يف إحداث

                                                           
  .514السابق، ص املرجع  حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار،سعد حممد  طاع-1
  .73ص،املرجع السابق ،جالل وفاء حممدين -2
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ض عن الضرر غري إىل تكريس قاعدة التعوي 134املدين املعروف بقانون املوجبات استنادا للمادة 
  .1املباشر ووضعت له شرطا و هو أن يكون متصال اتصاال واضحا بالفعل الضار

فيما  10-03ملشرع اجلزائري فقد أشار إىل األضرار غري املباشرة يف قانون محاية البيئة اأما 
 حيث أعطى مجعيات الدفاع عن ،من هذا القانون 37خيص األضرار البيئية و ذلك من خالل املادة 

البيئة حق التعويض عن األضرار املباشرة و غري املباشرة خبصوص الوقائع اليت تضر باملصاحل اجلماعية 
  .اليت دف إىل الدفاع عنها

جيب أن يشمل األضرار املباشرة  كما أن جانب من الفقه يرى بأن التعويض عن الضرر البيئي
ترب القانون األمريكي املعروف باسم قانون و يع ،2غري املباشرة و ذلك لتحقيق محاية أكرب للبيئة و

CERCLA  من بني التشريعات القليلة اليت جتعل التعويض الناجم عن حوادث التلوث البحري اليت
و نفس  ،تقع مبناسبة تسرب النفط من األنابيب أو مبناسبة نقله يشمل األضرار املباشرة و غري املباشرة

 1995فرباير  02الصادر يف " بارنييه"ا من خالل قانون ي حصرياالجتاه ذهب إليه املشرع الفرنس

حني رخص جلمعيات محاية البيئة بأن تباشر حق التقاضي يف اجلرائم اليت يترتب عنها أضرار مباشرة 
و يربر جانب من الفقه الفرنسي  ،أو غري مباشرة تصيب املصاحل اجلماعية اليت دف إىل الدفاع عنها

و إن كانت  ،ل أضرار مباشرة و شخصية يف حالة األضرار البيئية احملضةذلك أن اجلمعيات ال تتحم
  .3ة يف قانوا األساسيمتس بطريقة غري مباشرة أهدافها الوارد

   

                                                           
  .87ص  ،املرجع السابق ،ة مجيلةمحيد -1
  .81ص،املرجع السابق ،مسلط قويعان حممد الشريف املطريي -2
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون  ،)دراسة مقارنة(احلماية القانونية للبيئة الربية من أخطار التلوث  ،و علي مجال -3

  .248ص، 2010-2009اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
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  .عنصر عالقة السببية يف املسؤولية املدنية البيئية: الفرع الثالث

ة املدنية، كما أا أيضا إن رابطة السببية يف الفكر القانوين تعد عنصرا الزما النعقاد املسؤولي
، فال يكفي اللتزام الشخص بالضمان اإلسالميتعد الركن الثالث من أركان نظرية الضمان يف الفقه 

  . 1أن يتوافر ركنا التعدي و الضرر، بل جيب أن يكون هذا التعدي مترتبا على هذا الضرر

ن إث على عاتق املضرور فو إذا كان عبء إثبات رابطة السببية يف املسؤولية عن أضرار التلو
 ،الصعوبات اليت تصادفه يف هذا الشأن تؤدي يف العديد من احلاالت إىل عجزه عن إثبات تلك الرابطة

و يترتب على ذلك التهرب من املسؤولية و عدم حصول املضرور على أي تعويض عما حلقه من 
ر املسؤولية البيئية يكتسي نوعا ة رابطة السببية يف إطاسدرا أضرار نتيجة التلوث احلاصل، لذلك فإن

بالفقه والقضاء  أدى وهذا ما) أوال( تظهر من خالل العقبات والعراقيل املتعلقة بإثباا ،من اخلصوصية
  ).اثاني(إىل البحث عن أجنح الطرق والوسائل إلثبات هذه الرابطة 

  .ضرر البيئيالصعوبات املتعلقة بإثبات رابطة السببية يف نطاق املسؤولية عن ال: أوال

 العديد من اإلشكاالت يف إطار املسؤولية عن السببية أحد العناصر اليت تثري يعد إثبات رابطة
أضرار التلوث، إذ أن مصادر هذا األخري ال تحدث نتائج متماثلة دائماً، كما أن الظروف الطبيعية 

يان إىل تعذر حتديد السبب تلعب دوراً مهماً يف هذا اال، وبالنتيجة يؤدي ذلك يف بعض األح
، لذا فإن البحث عن رابطة السببية يف ظل هذه الظروف تواجهه 2الـمؤدي إىل النتيجة الضارة

  ).2(و طبيعة األضرار اليت حيدثها ) 1(تتعلق بتعدد مصادر التلوث جمموعة من الصعوبات والعقبات 

   

                                                           
، دراسة مقارنة، دار الفكر، بريوت، سنة اإلسالميوهبة الزحيلي، نظرية الضمان و أحكام املسؤولية املدنية و اجلنائية يف الفقه  -1

  .28، ص 1975
، دار جهينة للنشر والتوزيع، 1هالة صالح احلديثي، املسؤولية املدنية النامجة عن تلوث البيئة، دراسة حتليلية تطبيقية، ط  -2

  .147، ص 2003سنة  ،األردن
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  :صعوبات متعلقة بتعدد مصادر التلوث البيئي -1

ترتبة عليه ال يثري أية صعوبة إذا كان هذا بية بني نشاط معني والنتيجة املُبأن رابطة السال شك 
ن إرجاع الضرر إىل مصدر النشاط هو املصدر الوحيد هلا، ولكن إذا تعلق األمر بالتلوث البيئي فإ

حدد يعترب من األمور الصعبة، ألن أغلب األضرارتبط بعالقة السببية املُما باشرة يبأ فوصر البيئية ت
، خاصة يف املناطق اليت يغلب عليها الطابع 1غري مباشرة، كما تشترك يف إحداثها مصادر متعددة

 ت يعد أمراً دقيقاً وصعباً يثريالصناعي أو التجاري، وبالتايل فإن إثبات هذه الرابطة يف مثل هذه احلاال
  .ألسباب اليت يمكن إرجاع الضرر إليهاالعديد من املشاكل القانونية نظراً لتعدد ا

ضد سبع شركات  "victenam retenans"ولقد أَقر القضاء األمريكي ذه الصعوبة يف قضية 
ء أن العجز احلقيقي الذي بيدات كيميائية كانت هلا تأثريات على الصحة، وأوضح القضامنتجة ملُ
ية بني هذه املبيدات الكيميائية واألمراض العديدة اليت دعني هو تقدمي دليل مقبول لرابطة السببواجه املُ

  .2يعانون منها

كما أن إثبات رابطة السببية يصبح أكثر تعقيداً إذا استلزم األمر إثبات أكثر من رابطة سببية 
واحدة بني كل شخص مسؤول أو مساهم يف إحداث الضرر، وبني الضرر الذي حدث، والنسبة اليت 

، ومن مث جيد 3هول الضرر بالنسبة لكل صاحب نشاط ضار ساهم يف إحداثكانت السبب يف حص
ضرور صعوبة يف إثبات هذه الرابطة بني فعل اآلخرين وبني ضرر مؤكد قد لَحق به فَيضيع حقه يف املَ

  .4التعويض نتيجة لذلك

                                                           
  .25، ص 2002حممد عبد الظاهر حسني، خطأ الــمضرور وأَثره على املسؤولية املدنية، دار النهضة العربية، مصر سنة -1
  .217، ص املرجع السابقمسلط قويعان حممد شريف املطريي،  -2
، 2007، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، عن األضرار البيئية، بدون طبعةملسؤولية املدنية انبيلة إمساعيل رسالن،  -3

  .205ص
، 2008دار اجلامعة اجلديدة، سنة  بدون طبعة، ياسر حممد فاروق املنياوي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة،-4
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قائمني أمام هذه التعقيدات اقترح الفقه احلديث مبدأ املسؤولية التضامنية الــمفترضة لل
بالنشاط الـملوث للبيئة، فَمنتج املادة ومستعملها يف نشاط معني كلهم مسؤولون عن ضرر التلوث 

كما مت اللجوء إىل تقسيم مسؤولية املسامهني املتعددين  ،1يف إطار تطبيق قواعد املسؤولية التضامنية
رين منها و هو ما يعرف بنسبة ما يستخدمه كل منهم من مواد ملوثة إىل نسبة ما يستخدمه اآلخ

  .2بتقسيم املسؤولية بالنسب التقريبية للمواد امللوثة املستخدمة يف إحداث الضرر

إال أن ذلك مل يحل املشكلة، حيث يقْضي القول بذلك وجوب إثبات عالقة السببية بني 
صدد النشاط اخلاطئ لكل من األطراف والضرر احلاصل، وهذا هو أساس املشكلة، سواء كُنا ب

مسؤولية مدنية ألشخاص عاديني يف مواجهة بعضهم البعض، أو كُنا بصدد املسؤولية الدولية املدنية 
عن أضرار التلوث، فضالً عن أن أسباب الضرر املتعددة تتغري يف بعض األحوال من مكان آلخر، 

معرفة  دمويصبح من الصعب حتديد الطريقة اليت حدث ا ضرر التلوث مع ما يترتب عليه من ع
ضرور يف ء املسؤولية والتأثري على حق املَكل هذا من شأنه أن يؤدي إىل انتفا، املُسامهني يف حدوثه

  .التعويض عن ضرر مؤكد وحاصل

  :صعوبات متعلقة بطبيعة أضرار التلوث البيئي  – 2

عة أضرار قد ترجع صعوبات إثبات رابطة السببية بني فعل الــملوِث والضرر احلاصل إىل طبي
، أو صعوبة حتديدها يف )ب(، أو طابعها االنتشاري )أ(التلوث البيئي ذاا سواء من حيث تراخيها 

  .)ج(أغلب األحيان 

  .صعوبة إثبات رابطة السببية نتيجة تراخي الضرر البيئي -أ 

 إن الضرر البيئي ال يظهر عادةً عند حدوث عملية التلوث يف البيئة وإمنا يتراخى ظهوره إىل
املستقبل، وقد ال يتحقق إال بعد مرور فترة زمنية معينة قد متتد لتصل إىل أجيال أخرى، وهذا من 

                                                           
1 - Jacque  Pourciel, Protection  de  l’environnement de  la contraint au contrat, Tome 1, 1994,  

p34. 
  .223ياسر املنياوي، املرجع نفسه، ص  -2
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شأنه أن يؤدي إىل تعذُر يف إثبات رابطة السببية نتيجة مرور فترة زمنية قد تطول قبل ظهور آثار 
األصلي الذي  التلوث على اإلنسان أو األموال، واحتمال تداخل عوامل وأسباب أخرى مع السبب

  .1أحدث الضرر، حىت نصل يف النهاية إىل أننا لسنا بِصدد ضرر يمكن التعويض عنه

والغالب أال يتيسر تقدير عناصر الضرر ومن مث تقدير التعويضات الواجبة الدفع، وذلك بسبب 
يل تأثُر مصاحل العديد من األطراف بأضرار التلوث، ففي حوادث ووقائع التلوث البحري على سب

املثال، يلحق الضرر بشركات الصيد وتصاب الدول الساحلية حمل الواقعة و تلك القريبة منها بأبلغ 
كل هذا التسلسل يف األضرار قد يحدث .. .األضرار، فضالً عما يصيب الشواطئ والـمصطافني

  .بيةاملصاعب يف إثبات عالقة السب خالل فترات متفاوتة مما من شأنه أن يثري العديد من

  .البيئي صعوبة إثبات رابطة السببية نتيجة الطابع االنتشاري للضرر -ب

إن الضرر البيئي ذو طابع انتشاري فقد يقع يف منطقة معينة إال أن آثاره متتد إىل مسافات بعيدة 
ونطاق جغرايف واسع، فالتلوث ال يعرف احلدود وقد تساعد على انتشار آثاره التيارات اهلوائية وكذا 

تيارات املائية اليت حتمل الــملوثات إىل مناطق بعيدة عن مكان النشاط امللوِث، فتصيب ا ال
األموال واألشخاص املتواجدين يف هذه األماكن، ويف هذه احلالة تكون من الصعوبة مبكان نسبة 

  . 2بالتعويضالتلوث إىل احلادثة أو الواقعة اليت سببته ومن مث الصعوبة يف حتديد املسؤول الـملتزم 

  :صعوبة إثبات رابطة السببية نتيجة عدم قابلية الضرر البيئي للتحديد -ج

إن الضرر البيئي ضرر غري قابل للتحديد يف أغلب األحيان، ألن حتديده بدقة حيتاج إىل خربات 
 cumulative» طريق االحتاد أو باندماج العناصرعلمية خاصة، كما لو تعلق األمر بالتلوث ب

pollution»  ُلوثة فقد تكون املواد أو العناصر املسببة للتلوث والناجتة عن ممارسة نشاط معني غري م
أو غري ضارة مبفردها، إال أا تصبح كذلك باحتادها مع مادة أو عنصر آخر ناتج عن نشاط آخر أو 

                                                           
   .348، ص املرجع السابقأمحد حممود سعد،  -1
  .515ص  املرجع السابق،عطاء سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار،  -2
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مواد أو سوائل غري تفاعلها معه، كما هو احلال بالنسبة لتلوث ااري املائية نتيجة إلقاء أو تصريف 
ضارة، ولكنها تتفاعل مع غريها من املواد األخرى املوجودة يف املاء، فتتحول إىل صيغة  كيميائية 

، وهذا كله من شأنه أن يزيد من 1جديدة من الصعب الوقوف على أصلها أو مصدرها احلقيقي
ى اخلطأ يف جانب لوث مشروعا وانتفالسببية خاصة إذا كان النشاط املُصعوبات إثبات رابطة 

  .صاحبه

لذا ميكن اإلشارة إىل أن تعدد هذه الصعوبات من شأنه أن يكون له تأثري على رابطة السببية، 
وقد يؤدي يف بعض احلاالت إىل عدم التمكن من إثباا مما يترتب عليه حرمان الــمضرور من 

ر التلوث قَصد التخفيف التعويض، لذا كان من الضروري إجياد وسائل تتناسب وخصوصيات أضرا
  .من عبء إثبات هذه العالقة يف هذا اال

  .الوسائل احلديثة يف إثبات رابطة العالقة السببية: ثانيا

إن تزايد الصعوبات السابق اإلشارة إليها واليت ترجع إىل الطبيعة اخلاصة للضرر البيئي الناجم 
املسؤول يف ظل تداخل العوامل والـمؤثرات  عن التلوث عموماً، وكذا صعوبة التحديد الدقيق هلوية

اليت تساهم يف إحداثه، أثَّر تأثرياً كبرياً على حتديد رابطة السببية بني الفعل والنتيجة املتمثلة يف الضرر 
الواقع، وأَثبت قُصور القواعد التقليدية وعدم احتواءها لألضرار البيئية احملضة ذات الطابع االحتمايل 

، األمر الذي استوجب تدخل كل من الفقه والقضاء وكذا بعض التشريعات الوطنية وغري املباشر
وحىت الدولية لضرورة البحث عن حلول قانونية تجنب املَضرورين رفض الدعاوى اليت يباشروا، 

 ، أو االستناد إىل أَقصى ما وصل)1(ومن مث كان االجتاه حنو افتراض العالقة السببية وتسهيل إثباا 
إليه العلم احلديث يف إثبات الصلة بني فعل ما أو أكثر والنتيجة الــمترتبة عليه وهو ما يعرف 

  .)2( بالسببية العلمية 

   
                                                           

  . 522، ص نفسهعطاء سعد حممد حواس، املرجع  -1
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  .افتراض العالقة السببية وتسهيل إثباا -1

مراعاةً لجانب الـمضرور من جراء التلوث والذي يقع على عاتقه عبء إثبات رابطة السببية، 
قضاء يف هذا األمر بإقامة قرينة لصاحل الــمضرور إذا كان من شأن الفعل أن يحدث فقد تساهل ال

عادةً ضرر التلوث، لذلك فإنه يمكن اللجوء إىل االحتمال والظن حبيث يكون الدليل االحتمايل على 
مبدأ العالقة وجود السببية بني الفعل والضرر كافياً للقول بقيام املسؤولية املدنية، وهذا ما يسمى بِ

  .السببية الــمفترضة

وتطبيقاً هلذا املبدأ جند أن القضاء الفرنسي مل يعد يقتصر على النظريات التقليدية يف إثبات 
رابطة السببية، بل لَجأَ يف بعض األحيان إىل نظرية املخاطر أو ما يعرف بالشيء اخلطري ألجل إقامة 

نشاط فيه خطورة للقول بأنه سبب حتمي لوقوع الضرر، ويعترب هذه العالقة، حيث يكفي إثبات أن ال
النشاط خطرياً إذا انطوى على استعمال وسائل خطرية، أو مت يف ظروف ال ختلوا من املخاطر 
كاستخدام الطاقة النووية، ومثلها مختلف النشاطات اليت تسبِب كوارث بيئية، ويف هذه احلالة يلجأُ 

  . 1د على نظرية املخاطر واألشياء اخلطرية لتسهيل إثبات الضررالقاضي إىل االعتما

يف مادته العاشرة، النص على  1968أكتوبر 30ولقد تضمن القانون الفرنسي الصادر يف 
 صمكن أن تنجم عن احلوادث النووية، كما نافتراض عالقة السببية بالنسبة لألضرار اجلسدية اليت ي

ستغعترب مسؤوالً بقوة القانون عن األضرار الناجتة عن هذا القانون على أن مل السفن النووية ي
  .احلوادث النووية

واملتعلق باملسؤولية املدنية البيئية، قد  1986ويف نفس اإلطار جند أن القانون السويدي لعام 
إطالق لقيام املسؤولية املدنية على املُدعي أن يثبِت أن "  :نص يف املادة الرابعة منه على أنه

وهذا ما قضت ". الــملوثات هو الذي سبب هذه األضرار ويكفي لقيام ذلك تقدمي دليل احتمايل

                                                           
  .102، ص السابقاملرجع  سؤولية املدنية عن األضرار البيئية،امل نبيلة رسالن، -1
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قائع صعوبة تبين هلا من خالل الو حنيبه احملكمة العليا يف السويد بشأن دعوى تتعلق مبوت أمساك 
  .1عيدالسبب الذي أَورده املُؤدي إىل ذلك، واكتفت بالوقوف على السبب املُ

واملتعلق باملسؤولية املدنية عن  1990ديسمرب 10كما أن املشرع األملاين يف القانون الصادر يف 
ضرور من التلوث، وقرر لصاحله قرينة دة السادسة منه قد راعى جانب املَاألضرار البيئية، خاصةً يف املا

اليت لَحقت بالــمضرور، إذا كان من  لوثة للبيئة واألضرارراض توافر رابطة السببية بني املُنشأة املُافت
شأن هذه املنشأة أن تكون سبباً يف إحداثها، لذا يعفى املضرورين من التلوث من إثبات رابطة السببية 
لكنه يظل مع ذلك ملزما بإثبات أن نشاط املنشأة مصدر التلوث من شأنه أن حيدث الضرر الذي حل 

ة، فإذا أفلح يف إثبات ذلك أصبح وجود رابطة السببية بني به، مع األخذ يف احلسبان الظروف الواقع
  .2املنشأة امللوثة و الضرر الذي أصابه أمرا مفترضا و ال يكلَّف بإثباته

أما يف اال الدويل فقد وضعت اتفاقية لوجانو يف اعتبارها الصعوبات اليت تصادف املضرور من 
و لذلك . النشاط مصدر التلوث و الضرر الذي أصابه األضرار البيئية عند إثباته لرابطة السببية بني

: فإا دعت القاضي إىل التساهل بشأن إثبات رابطة السببية  فنصت يف املادة العاشرة منها على أنه
جيب على القاضي عند إثبات رابطة السببية بني احلادث و الضرر، أن يأخذ يف حسبانه اخلطر املتزايد "

، واالكتفاء باالحتماالت عند إثبات رابطة السببية بني "نشاط اخلطريمن حدوث الضرر املالزم لل
الواقعة املنشأة و الضرر البيئي، و أن يكون أقل تشديدا يف استلزام رابطة السببية إذا كان األمر يتعلق 

  .3بإحدى األنشطة اخلطرية على البيئة

  .اإلسناد العلمي للنتيجة الضارة إىل الفعل الضار  - 2

انت رابطة السببية ذات طبيعة مادية محسوسة تدركها املالحظة احلسية، وختضع للفحص ملا ك
والتجربة، فإنه يمكن إخضاعها إىل أقصى ما وصل إليه العلم لتحديد املعيار الذي يتم من خالله 
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ا، ومتييز العوامل اليت ليست هلا عالقة بالضرر، وهذا ما ي عتدعرف التعرف على العوامل اليت ي
  .causation  scientifiqueبالسببية العلمية 

اإلسناد إىل أقصى ما وصلَ إليه العلم يف إثبات الصلة املادية " وتعرف رابطة السببية العلمية بأا 
ـَرتبة عليه   .1"بني فعل ما أو أكثر والنتيجة املُت

 عدلَ على فكرة السببية العلمية اجلانب املُوتا ستحدث الذي أُدخفكرة السببية القانونية، إذْ أ
تعد مبثابة حل ضروري ملواجهة الصعوبات اخلاصة بإثبات رابطة السببية بني الفعل والضرر، وذلك 
بالرجوع إىل اإلحصائيات العلمية اليت تثْبت فيها حاالت حدوث األضرار تبعاً الزدياد تلوث البيئة 

مث إثبات العالقة بني املادة امللوثة و الضرر الناتج دون البحث  بأحد الغازات أو املواد السامة، و من
  .عن العالقة بني فعل املدعى عليه و املادة امللوثة

حيث استند القضاة يف  ،"منتيه دي رون " وقد تبنى القضاء الفرنسي هذه الوسيلة يف قضية 
لغذائي، حىت يتمكنوا من التقييم الفين حكمهم إىل تقارير اخلرباء الذين قاموا بتطبيق طريقة التسلسل ا

  . 2والتقين ألثر التلوث على األمساك

كما أخذت بعض التشريعات بتطبيق فكرة السببية العلمية يف هذا اال، فقد حدد على سبيل 
الصناعات اليت تؤدي  1982لسنة  84املعدل بالقانون رقم 1980لسنة 18املثال القانون الياباين رقم 

ث، و أنشأ وكالة لتسجيل املواد السامة و األمراض املرتبطة ا و مكَّنها من إجراء تطبيقات إىل التلو
قرب املواقع امللوثة و إعداد حتليالت عن سمية امللوثات، و البحث عن معلومات حول أنشطة 

3األطراف املسؤولة يف مثل هذه املواقع
.  
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فق األحباث العلمية اليت حتدد هذا االرتباط عن و عليه ميكن إسناد النتيجة الضارة إىل مصدرها و
طريق إجراء التحاليل النوعية و إجراء القياسات الالزمة وأخذ عينات من مصدر التلوث وفقا 

  .  1للمقاييس املعمول ا

بشأن إثبات رابطة السببية يف نطاق املسؤولية املدنية عن األضرار  ميكن اإلشارة يف هذا الصدد
ن هذا األمر يتسم بعدة صعوبات وهذا راجع ملا يتميز به الضرر البيئي ذَاته، وإىل تعدد أ إىل البيئية،

وتعقد األضرار يف اال البيئي سواء على املستوى الداخلي أو الدويل، كل هذا من شأنه أن يدعوا 
و الــمطلق لرابطة إىل عدم التقيد بالقواعد التقليدية للمسؤولية خاصةً فيما يتعلق باإلثبات اليقيين أ

السببية، وإن كان هلذه القواعد دور يف إثبات بعض األضرار البيئية اليت تتناسب معها، إال أنه ويف ظل 
الصعوبات واملشاكل اليت تعيق املَضرورين يف دعاوى  مراعاةازدياد أخطار التلوث البيئي البد من 

ت رابطة السببية يف مثل هذه األخطار و االجتاه التعويض اليت يرفعوا، وذلك بالتخفيف من عبء إثبا
  .حنو اجلانب الفين و التقين يف إثباا

  .تطبيق نظرية اخلطأ على األضرار البيئية: املطلب الثالث

إن حداثة نشأة قانون محاية البيئة و كثرة املخاطر اليت دد املوارد الطبيعية و جسامة األضرار 
من بني املسائل العالقة اليت جتعل من الصعب االعتماد على اخلطأ كأساس  تعدالناجتة عن هذه املخاطر 

هذا األساس التقليدي لقي تدعيما  فقهيا  إال أنفعال الستغراق كافة األضرار البيئية و تقرير املسؤولية 
  .و تطبيقا قضائيا واسعا خصوصا مع بداية ظهور املشاكل و األضرار البيئية الكربى النامجة عنها

ر        افر عنصر اخلطأ و مىت حتقق الضرقد أخذ ا القضاء الفرنسي يف جمال التلوث البيئي مىت توفل
 هذا اال قررت حمكمة النقض الفرنسية املسؤولية عن عملية التلوث يف يفو أقيمت عالقة بينهما و 
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اطات الالزمة للوقاية ضد جماري املياه  ربطتها باخلطأ  املتمثل يف اإلمهال و التقصري يف أخذ االحتي
  .1التلوث 

و يف دعوى تتعلق بشركة صناعية إلنتاج األملونيوم كان ينتشر من مصانعها بعض الغازات ذات 
اعتبار  1970مارس  13يف  حمكمة استئناف تولوز أتالتأثري الضار على احملاصيل الزراعية فقد 

أصام على أساس اخلطأ  الضرر الذي الشركة مسؤولة كي تدفع للمزارعني تعويضات سنوية بقدر
و حىت يف جمال األضرار الناجتة عن املبيدات الزراعية فقد اجته القضاء الفرنسي إىل أنه ال  التقصريي

ميكن االنسياق وراء الدعايات التجارية إلظهار بعض املخاطر و إخفاء البعض األخر خشية ختوف 
إليه حمكمة النقض الفرنسية يف حكم هلا صادر يف  العمالء من استعمال ركن اخلطأ و هو ما ذهبت

حيث أقرت مبقتضاه مسؤولية منتج مبيد األعشاب الذي تسبب استعماله يف إصابة  21/07/1970
  .2عات بأضرار على أساس اخلطأ التقصرييبعض املزرو

ن لكن إذا كانت املسؤولية على أساس اخلطأ يف حالة اإلضرار احلادة اليت تظهر مرة وحدة م
فإن صعوبة  ،السهل تطبيقا ما دام من السهل إثبات اخلطأ  إقامة عالقة السلبية بينه و بني الضرر الناتج

تطبيق نظرية املسؤولية على أسس اخلطأ تثار خصوصا يف حالة األضرار اليت ال تظهر أثارها كلها يف 
هي ما يسميها البعض بالضرر  نفس الوقت و إمنا حتتاج إىل فترة زمنية معينة حىت تتبع كافة أثارها و

  .3املتراخي

لشخص الذي يعترب نشاطه سببا األصل ملساءلة املسؤولية على أساس اخلطأ هي او نظرا العتبار 
يف األضرار بالغري فإن املشرع الفرنسي  تبعه يف ذلك القضاء أكثر من ذلك إىل إقامة املسؤولية عن 

ات الداخلة ـعديد من االتفاقيات الدولية و التشريعم أن الـاألضرار النووية على أساس اخلطأ رغ
  M. Herlect Jean ي حيث ذهب لفقه الفرنسي على رأسهتقيم هذه املسؤولية على أسس موضوع
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سيها بعض مسات تإال أا تك ،ن املسؤولية النووية و رغم اختاذها مبدأ املوضوعية كأساس هلاأإىل 
ن املفاعالت النووية بعد إزالة التلوث أهذا يشري إىل  املسؤولية على أساس اخلطأ و دليل قوله

، و هذا بصدد 1اإلشعاعي فإنه يتم البحث عن األخطاء اليت كانت السبب يف وقوع احلادث النووي
األخطاء الفنية اليت يتم البحث عنها بعد إزالة التلوث للكشف عن عيوب نظام التشغيل املتبع يف 

ة خصوصا إذا مت إثبات ئيفهنا تقوم املسؤولية اخلط 2لضرر النووياملفاعل النووي الذي صدر عنه ا
إال أن أغلب القوانني سواء على املستوى الوطين أو الدويل ترجع إقامة هذا النوع من  ،تلك األخطاء

النشاطات اخلطرة على  هاملسؤولية على أساس موضوعي ألن خصائص املفاعيل النووية وطبيعة هذ
ب إسناد هذه املسؤولية إىل قواعد خاصة كما سنرى ذلك الحقا نظرا ألن اغلب ملوارد البيئية يتطلا

  .3أساليب العمل يف استخدام املفاعيل النووية حماطة بسرية تامة من طرف الدول

أيدها الفقه الدويل و  ،و مع ذلك وجدت هلذه النظرية تطبيقا بارزا يف جمال القانون الدويل
ن الفقه من أبدى ختوفا بشأن تطبيق اخلطأ إلقامة املسؤولية عن الضرر ، و لو أن هناك متأييدا واسعا

  .البيئي السيما يف ظل التطور االقتصادي و التكنولوجي الكبري

ذا األساس فقد استند إىل الثقة يف أن النظام القانوين الدويل يعتمد على هأما االجتاه الذي أيد 
وث لعابر للحدود الوطنية و من هؤالء الفقهاء عنصر اخلطأ كأساس للمسؤولية الدولية عن التل

للبيئة اإلنسانية  ستوكهوملمن مؤمتر  21الذي دعم وجهة نظره باملبدأ  Janter Handelleجنترهاندل 
  .4الذي يشري إىل نظرية اخلطأ
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و تبنت هذا االجتاه املتعلق باألخذ بعنصر اخلطأ كأساس املسؤولية عن الضرر البيئي اتفاقية 
  .235/02واملادة  139/01ادتني املتحدة لقانون البحار مبقتضى األمم امل

كما وجدت هلا تطبيقا أيضا يف إقامة املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي عرب احلدود الذي حتدثه 
الكيانات اخلاصة التابعة للدولة حيث ينسب التقصري يف هذه احلالة إىل الدولة لعدم قيامها ببذل العناية 

أو ألا مل تقم مبساءلة هؤالء األفراد عن األضرار اليت  ،نع وقوع الضرر البيئي عرب احلدودالكافية مل
  .1تسببوا فيها حبككم ممارسة نشاطام 

تضمنت هذا األساس أيضا املادة األوىل من مشروع املسؤولية الدولية الذي أعده الفقيه  و
STRUPP مهال تسال الدولة فقط عن التزامها املبىن على إذا انطوى العمل على إ: "و اليت تنص على أنه

الدولة ال تسأل إال عن األضرار النامجة عن  أنفهم من هذا النص الذي تضمنه املشروع نو .2"اخلطأ
فإن مسؤولية  أالناتج عن اإلمهال و من جهة أخرى إذا مل يكن الضرر نتيجة خط خلطأاارتكاب 

إذا مارست الدولة نشاطها يف حدود اختصاصاا وكان عملها و عليه ف ،الدولة ال تقوم يف هذه احلالة
  .مشروعا و إن أدى إىل ضرر فال مسؤولية و ال تعويض و هو مكمن الضعف يف هذه النظرية

إال أن أساس  ،أن العديد من القواعد القانونية تعطي احلق يف التعويض وهنا ميكن اإلشارة إىل
فهناك حاالت ميكن تطبيق نظرية  ،الب األحيان على اخلطأاملسؤولية عن ضرر التلوث ال يقوم يف غ

اخلطأ بشأا و هي صاحلة يف حدود معينة إال أنه يف حاالت عديدة ال تصلح فيها هذه النظرية مما 
ستنتج معه أن املسؤولية البيئية هي نظام قائم بذاته استنادا إىل طبيعة و خصوصية الضرر البيئي ال 

ضرار الكارثية واجلسيمة، وكذلك األضرار ذات النطاق الواسع كتلك الناجتة سيما إذا تكلمنا عن األ
عن األنشطة النووية و تلك الناجتة عن نقل املواد البترولية  هي نفس الصعوبات اليت  تواجهها نظرية 
اخلطأ يف حالة تطبيقها يف التشريعات و األنظمة الداخلية فيما خيص األضرار الناجتة عن استغالل 
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حيث يقوم املستغل باختاذ كافة التدابري الوقائية و احترام جممل املقاييس التقنية  ،اطات  ملوثة للبيئةنش
اختاذ االحتياطات  ها املستغل بكافة هذه املقاييس وو القانونية  مع ذلك فثمة حاالت عديدة يلتزم في

  .ن يقع الضرر البيئيأحيدث يف النهاية 

يف إقامة  أقهاء ختوفهم من تطبيق نظرية اخلطالعديد من الف وعلى املستوى الدويل قد أبدى
النفايات السامة و املشعة مما يتعذر معه حتديد ب إذا تعلق األمراملسؤولية عن الضرر البيئي السيما 

  .1مصدر التلوث على وجه الدقة و معرفة مصدر اخلطأ

وع االتفاقية الدولية هذا التخوف من طرف رجال القانون مبناسبة إعداد مشر حرِطُ ذال
 ،على أساس موضوعي و بني من يقيمها ،على أساس اخلطأ بني من يقيم املسؤوليةللمسؤولية املدنية 

مليون  40مني يف سوق لندن أن تغطي التأمينات مبوجب هذه اتفاقية مبا قيمته أو عرضت شركة الت
مليون  9.6فيض القيمة إىل من الدوالرات إذا أسست املسؤولية على أساس اخلطأ يف حني يتم خت

  .2دوالر إذا مت تأسيس االتفاقية على أساس املسؤولية املطلقة 

رية جعلتها قيدا على العديد من خ، هذه األة اخلطأ تقوم على اعتبارات شخصيةن نظريإ
ا ألنه و على حد تعبري البعض أن هذ ،النشاطات و املمارسات اليت تتطلبها التنمية االقتصادية احلديثة

التطور االقتصادي الذي نتج عن الثورة الصناعية يف اية القرن التاسع عشر أدى فعال إىل التشكيك 
ضحايا و متضرري  يف قدرة هذه القواعد على حتقيق العدالة اليت حتتم التعويض الذي يقع على عاتق

 .3اتمع الصناعي

لدولية حنو البحث عن أسس بديلة احلديث و على غراره التشريعات الوطنية و ا الفقه لذلك جلأ
من شاا تغطية العجز الذي أدى إىل فشل نظرية اخلطأ يف استغراق كافة السلوكات اليت تعترب مصدرا 

  .للضرر البيئي
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 .املسؤولية البيئية القائمة على انعدام اخلطأ: املبحث الثاين

جعلت منه شرطا لاللتزام  إن التقنيات احلديثة أرست املسؤولية التقصريية على أساس اخلطأ و
بالتعويض و ألقت عبء إثباته على عاتق املضرور، و لكن بعد أن اندلعت  الثورة الصناعية أصبحت 
قاعدة تأسيس املسؤولية التقصريية على اخلطأ غري مستقرة، و ظهر عجزها يف محاية املضرورين يف 

،  )املطلب األول(وضوعي يف املسؤولية البيئية اال البيئي، األمر الذي أدى إىل االجتاه حنو اجلانب امل
و البحث عن أسس جديدة من شأا احملافظة على البيئة من خالل حماولة منع حدوث األضرار البيئية 

  ). املطلب الثاين(قبل حدوثها دون االكتفاء باجلانب التعويضي 

  .يئيةعن األضرار الباالجتاه املوضوعي للمسؤولية املدنية : املطلب األول

إن املسؤولية املدنية أصبحت يف الدول الصناعية احلديثة جمرد مصدر ثانوي لتعويض ضحايا 
األنشطة الصناعية، حيث باتت وظيفتها األساسية هي ضمان حق تعويض املضرورين مبفهومه 

ذا التقليدي، و هذا نظرا لتطور قواعد املسؤولية املدنية و فقدها لطبيعتها الشخصية، و قد تبلور ه
التطور من خالل نظم أخرى للمسؤولية تواكب التطور احلاصل بصدد األنشطة اليت تعد مصدرا 

، )الفرع األول(أساسيا لألضرار، و متثل ذلك يف نظم املسؤولية شبه املوضوعية عن الفعل الضر بالبيئة 
دة السيما األضرار و املسؤولية املوضوعية املؤسسة على الضرر و اليت مت االعتراف ا يف جماالت عدي

، أما يف اال الدويل فلم يكن )الفرع الثاين(اليت تصيب اجلار و النامجة عن تلوث البيئة احمليطة به 
هناك جمال للتردد يف تطبيق هذه النظرية و على اخلصوص يف األنشطة اخلطرية حيث مت اعتماد هذه 

  ).الفرع الثالث(النظرية يف العديد من االتفاقيات الدولية 

  .املسؤولية شبه املوضوعية عن الفعل الضار بالبيئة: الفرع األول

ياء غري احلية، و حارس البناء، املسؤولية شبه املوضوعية تتضمن املسؤولية املدنية حلارس األش
التصاهلا أكثر -إال أننا نقتصر على حالة املسؤولية املدنية عن فعل الشيء غري احلي . حارس احليوانو

  .)ثانيا( و تطبيقاا على األضرار البيئية ،)أوال( و ذلك بتحديد مضموا -ضرار البيئيةحباالت األ
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  .مضمون نظرية حراسة األشياء: أوال

الفقرة األوىل من  1384لقد تبىن املشرع الفرنسي نظرية حراسة األشياء مبقتضى املادة 
كل األشياء على اإلطالق و بدون القانون املدين الفرنسي اليت عرفت األشياء حتت احلراسة بأا 

كل من :" ج و اليت تنص على أن.م.ق 138، و تقابل هذه املادة يف القانون اجلزائري املادة 1استثناء
توىل حراس شيء و كانت له قدرة االستعمال و التسيري و املراقبة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي 

كل من ": ون مدين مصري اليت نصت على أنقان 178، و تقابلها أيضا املادة "حيدثه ذلك الشيء
توىل حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو آالت ميكانيكية يكون مسؤوال عما حتدثه هذه 

  ."األشياء من ضرر ما مل يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنيب ال يد له فيه

على السلطات املخولة  قد ركز 138استنادا إىل املادة  و و من املالحظ أن املشرع اجلزائري
مع بني السلطات الثالث كشرط أساسي لقيام اجلللحارس و هي االستعمال و التسيري و املراقبة و 

املسؤولية عن فعل األشياء حتت احلراسة، يف حني أن املشرع املصري أضاف عبارة مهمة و هي عبارة 
الصناعي والتكنولوجي ، و بال شك أن املشرع املصري جاء متأثرا بالتقدم "عناية خاصة"

  . واالستكشافات احلديثة اليت أدت إىل استعمال اآلالت ذات اخلطورة االستثنائية

والواقع أن املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية ال ختتلف يف جوهرها يف القانون املدين 
صري قد فرق بني غري أن املشرع امل ،اجلزائري عنها يف القانون املدين املصري و القانون الفرنسي

 1927فيفري  21األشياء على النحو الذي ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر يف 

 ،فجعل املسؤولية حمصورة يف فعل اآلالت امليكانيكية و األشياء اليت تتطلب حراستها عناية خاصة
م الشيء شامال على النحو بينما جعل املشرع اجلزائري مفهو ،2دون أن يطلقها على مجيع األشياء 

                                                           
1 - N. Jacob et ph. Letourneau, Assurances et responsabilité, 2

ème
  édition, Dalloz, page 617. 

  .263ص أمحد حممود سعد، املرجع السابق، -2
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فيفري  12الذي استقر عليه فيما بعد حكم الدوائر اتمعة حملكمة النقص الفرنسية الصادر يف 
1930

1.  

و جيب لقيام املسؤولية عن األشياء أن يتدخل الشيء يف إحداث الضرر فإن مل يكن للشيء أي 
تطلب يشيء يف حدوث الضرر ال دور يف حصوله فإن حارسه ال ميكن أن يسأل، و ضرورة تدخل ال

أن يكون هناك اتصال أو احتكاك مادي بني الشيء و الشخص املضرور أو املال الذي أصابه التلف، 
و ال يعترب الشيء أنه أحدث الضرر إال إذا كان له دور إجيايب يف حدوثه، مبعىن أن يكون هو السبب 

ركها، و ميكن القول أن الشيء تدخل تدخال دهست سيارة أحد املارة أثناء حت لواملنتج للضرر، كما 
إجيابيا يف إحداث الضرر إذا كان هذا الشيء يف وضع أو حالة تسمح عادة بأن حيدث الضرر طبقا 

  .2للمجرى العادي لسري األمور

فإذا ما توفرت شروط هذه املسؤولية فإن اخلطأ يفترض يف جانب احلارس حيث أن التزامه 
تزام بنتيجة ال التزام ببذل عناية و من مث ال سبيل لنفي هذا اخلطأ بإثبات بالسيطرة على الشيء هو ال

عكسه و مل يبقى أمامه لرفع املسؤولية إال أن ينفي عالقة السببية بني فعل الشيء و الضرر الذي وقع، 
و معىن ذلك أن احلارس كي يدفع عن نفسه املسؤولية عليه أن يثبت أن الضرر احلاصل مل يكن بفعل 

  .يء و إمنا بسبب أجنيب كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغريالش

  .تطبيقات نظرية احلراسة يف اال البيئي: ثانيا

يف أغلب األحوال صور  و اليت تشكلمما ال شك فيه أن قواعد املسؤولية عن فعل الشيء اخلطر 
ة أو تلك اليت حتتاج إىل حراسة اإلضرار بالبيئة نامجة عن تشغيل اآلالت و املعدات ذات الطبيعة اخلطر

                                                           
الل محزة، املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممود ج -1

  .134بدون سنة نشر، ص 
  .223عطاء سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، املرجع السابق، ص -2
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و اليت تقوم على افتراض اخلطأ يف جانب  - وجدت املسؤولية عن حراسة األشياء و لقدخاصة، 
  . 1تطبيقا واسعا يف جمال تلوث البيئة -احلارس افتراضا ال يقبل إثبات العكس

ألضرار و من ذلك ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية من مسؤولية شركة الكيماويات عن ا
الناجتة تسرب الغازات السامة من األنابيب املوجودة يف باطن األرض و اليت أدت إىل موت أحد 
األشخاص على أساس املسؤولية عن حراسة الشيء اخلطر، و اليت ال تشترط بدورها أن يكون الشيء 

من ) 1348/1(موجودا على سطح األرض، و ذلك من أجل انعقاد املسؤولية بناء على نص املادة 
القانون املدين الفرنسي بل يكفي أن يكون الشيء قد شارك يف إحداث األضرار بغض النظر عما إذا 

مبسؤولية مستغل الطائرة عن األصوات  تكما قض.2كان موجودا على سطح األرض أو يف باطنها
ل املزعجة الصادرة من حمركات الطائرات األسرع من الصوت و اليت أدت إىل دم بعض املناز

 .3تأسيسا على املسؤولية عن حراسة األشياء اخلطرة

و هناك اجتاه ربط املسؤولية عن أضرار التلوث بقواعد املسؤولية عن فعل الشيء اخلطر، حيث 
أن مستغل املنشأة الصناعية اليت تكون مصدرا لعمليات التلوث يف البيئة عليه التزام باختاذ كافة 

ة من أجل حتاشي اإلضرار باجلريان، و أن حصول مستغل هذه االحتياطات الالزمة و األكثر حداث
إال أنه ال يؤثر  -و إن عصمه من املسؤولية اجلنائية-املنشأة على ترخيص من اجلهة اإلدارية املختصة 

على مبدأ املسؤولية املدنية جتاه جريانه عما حتملوه من أضرار، فمىت نتج عن سري العمل يف املنشأة 
وائح الكريهة و املضرة بالصحة، أو األدخنة السوداء اخلانقة أو الضجيج الفاحش عمليات تلوث بالر

املستمر ليال و ارا، فإن مستغل هذه املنشأة يكون خمال بالتزامه باحلراسة ألنه كان يتعني عليه اختاذ 
كون االحتياطات الالزمة و األكثر حداثة من أجل منع أو تقليل عمليات التلوث، فكون اجلريان يش

من هذه األضرار النامجة عن التشغيل يف املنشأة، فإن معىن ذلك أن املستغل قد أخل بالتزامه باحلراسة 

                                                           
  .و ما بعدها 444و ما بعدها، عبد الوهاب، املرجع السابق، ص  270رجع السابق، ص أمحد حممود سعد، امل -1

2 - V.V Cass. Civ: 17-12-1966. B. Civ: 69.1 N° 353 , p 261. 
3- V.T.C. Bordeaux: 7-12-1966. D.1967.239. 
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املفروضة عليه، إذ أنه يعد حارسا للفضالت املتخلفة عن منشآته، أو مبعىن أدق يكون حارسا لآلالت 
مسؤوليته وفقا لقواعد  مما حيتم انعقاد. و املعدات املستخدمة يف املنشأة مصدر عمليات التلوث

املسؤولية عن فعل الشيء اخلطر، و من التطبيقات القضائية يف هذا اإلطار ما قضت به الدائرة اجلنائية 
حملكمة النقض الفرنسية مبسؤولية مدير مصنع عن تصريفه للسوائل السامة يف جماري املياه و اليت لوثت 

 .1ة اخلطأ يف احلراسةاملياه و أتلفت األمساك و ربطت املسؤولية بنظري

أن هنا التزاما يقع على عاتق حارس  –أحد أنصار نظرية اخلطأ يف احلراسة  –و يرى ريبري 
الشيء و هو اختاذ االحتياطات الالزمة لكي ال يكون الشيء ضارا، على أن يكون احلارس خمطئا عند 

  .2عدم اختاذ هذه االحتياطات

يف جمال  –ملسؤولية املفترضة املستندة لفكرة احلراسة ا –و قد اعتنق القضاء أيضا هذا األساس 
مسؤولية املنتج و الصانع و البائع عن األشياء اخلطرة و ما حتدثه من خماطر للبيئة بوحه عام، و أضرار 
لألشخاص، بل و محلت األحكام القضائية هؤالء األشخاص بالتزام باإلعالم أو اإلفضاء أو التبصر 

باإلدالء بكافة البيانات املتعلقة باألشياء اخلطرة من أجل إجياد رضاء سليم حر حبيث يلتزمون مبقتضاه 
متنور عامل بطبيعة هذه األشياء و خطرا و أثرها، حبيث تقوم مسؤوليتهم عن تعويض األضرار الناشئة 

  . 3يف هذا اال استنادا ملخالفتهم هلذا االلتزام باإلفضاء أو اإلدالء

مل يثبت احلارس السبب  نعقد مبجرد توافر شروط هذه املسؤولية ماإن مسؤولية احلارس ت
األجنيب، و هذا األخري هو الذي يعفي احلارس من املسؤولية و ليس نفي اخلطأ من جانبه، و إمنا هو 
أقرب لتحديد السبب احلقيقي للضرر، فهو إثبات لنفي عالقة السببية بني فعل الشيء و الضرر و أن 

و هذا هو املعىن الذي قصده القضاء من  ،بب ال ينسب للحارس و ال يد له فيهالضرر يرجع إىل س

                                                           
1- Cass. Crim: 20-12-1977.J.C.P , 1978 , II.18932,( M.D) Marty. 

  .270سعد، املرجع السابق، ص أمحد حممود  -2
  .111، املرجع السابق، ص نزيه املهدي، يف بعض التطبيقات املعاصرة -3
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 ال تقوم أصال على وجود اخلطأ مطالبة احلارس بإثبات السبب األجنيب إلعفائه من املسؤولية، و اليت
  .1بالتايل انعدام اخلطأ فيها ال يكفي لإلعفاء منها و ال قيمة له يف جمال املسؤولية عن األشياءو

لكن يعيب على هذا األساس أنه غري جامع حلاالت املسؤولية الناشئة عن التلوث غري جامع و 
و ال ميكنه تغطية كافة صور املسؤولية الناشئة عنها و  ،حلاالت املسؤولية الناشئة عن التلوث البيئي

 خاصة الصور املعاصرة هلا و اليت ال ميكن أن تندرج حتت أي نص من النصوص املقررة للخطأ
املفترض باعتبار أن هناك صور حديثة عن التلوث البيئي و خاصة احملدث لألضرار العامة و اجلماعية 

و رغم ذلك يتضح أن املسؤولية  ،2لو تعلق األمر بأضرار التلوث النووي و اإلشعاعي و السمعي 
  .ه األضرارفإا ال تغطي معظم هذ ،من املمكن أن تواجه بعض األضرار البيئية و إن كانالشيئية 

  .ألضرار البيئيةا للمسؤولية عن نظرية مضار اجلوار كأساس: لفرع الثاينا

تعترب نظرية مضار اجلوار إحدى تطبيقات املسؤولية املوضوعية اليت تعترب الضرر وحده كافيا 
 لقيام املسؤولية، و تتمتع باستقالل ذايت مييزها عن غريها من قواعد املسؤولية األخرى القائمة على

، 3اخلطأ الثابت أو املفترض، خاصة فهي مسؤولية يظهر فيها تراجع فكرة اخلطأ املسبب للضرر
السيما و أن هذه األضرار تنجم عن استعمال املالك مللكه و الغلو يف هذا االستعمال إىل حد يضر 

ضمون باجلار ضررا غري مألوف، و سنقتصر على هذا املعىن بصدد أضرار التلوث، و نتعرض بإجياز مل
  ).ثانيا(، مث إىل أهم تطبيقاا يف جمال األضرار البيئية )أوال(هذه النظرية دون التوسع فيها 

   
                                                           

  .273أمحد حممود سعد، املرجع نفسه، ص  - 1
  .112،ص2001القاهرة، ،دار النهضة العربية ،بعض التطبيقات املعاصرة ملشكالت املسؤولية املدنية احلديثة ،نزيه املهدي -2
رار مبدأ املسؤولية عن أضرار اجلوار على أساس الضرر، إال أن القضاء الفرنسي يعترف بوجود أساسني مستقلني رغم استق -3

للمسؤولية عن أضرار التلوث يف نطاق اجلوار و مها اخلطأ من ناحية و الضرر من ناحية أخرى، كما قضت بذلك حمكمة 
"Colmar "ئما بالتزام مفاده عدم اإلضرار بالغري، و املالك يكون مع ذلك مسؤوال أيا كان مدى حق امللكية فإنه مقيد دا: " بأنه

، انظر يف ذلك عطا سعد حممد حواس، ".من التقنني املدين 1382طبقا للقواعد العامة يف املسؤولية املنصوص عنها يف املادة 
  .و ما بعدها 179املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، املرجع السابق، ص 



93 
 

  .نظرية مضار اجلوار مضمون: أوال

فكرة مضار اجلوار و إن كانت فكرة قدمية إال أا مل تأخذ أمهية خاصة إال يف العصر  إن
لوجي و تطور احلياة يف اتمع و ازدياد النشاط ويرجع ذلك إىل التطور الصناعي و التكنو. احلديث

االقتصادي مبا يترتب عليه من كثرة عدد املصانع و املنشآت التجارية و احملال العامة مبختلف أنواعها، 
ينجم عنها من تلوث متمثل يف األدخنة و الضوضاء و  و ماو اليت تعد مصدر أضرار خمتلفة للجريان، 

  .1ازات و اإلشعاعات و االرجتافات و الغازات و االنبعاثات السامةالروائح الكريهة و االهتز

لقد بدأ الفكر القانوين يتحول حنو قواعد املسؤولية املوضوعية و ذلك من أجل توفري محاية فعالة 
للجار، إذ أن كثريا من األضرار اليت يشكو منها اجلريان قد حتدث دون أن يكون من املستطاع نسبة 

كونه يرمي إىل حتقيق مصلحة مشروعة و جدية مع اختاذه كافة االحتياطات الالزمة  هاخلطأ إىل فاعل
مبا يتفق و السلوك املألوف، كما أنه قد يكون مراعيا للقوانني و اللوائح املعمول ا، و بصفة خاصة 

ة حلقه القوانني اخلاصة حبماية البيئة و تنظيم املدن و مع ذلك ينتج عن ممارسته العادية و املشروع
يف كل هذه احلاالت إذا طبقنا قواعد املسؤولية التقصريية فإن ت قد جتاوز أعباء اجلوار العادية، مضايقا

  .2هذه األضرار يفلت من املسؤولية و ذلك النتفاء اخلطأ يف جانبه املتسبب يف

نظام، و قد فمن هذا املنطلق بدأ الفكر القانوين منذ القدمي يتجه إىل حماولة إجياد أساس هلذا ال
، حيث عرض على حمكمة النقض الفرنسية دعوى تتعلق 1844منذ عام  منذ كانت بداية التفكري

بالتعويض عن األضرار اليت أصابت اجلريان من جراء التلوث الصناعي الناجم عن إحدى املنشآت 
 و الذي قرر نظرية مضار 1844نوفمرب عام  27صدرت فيها حكمها الشهري يف أالصناعية، و 

اجلوار، حيث قررت حمكمة النقض يف هذا احلكم مبدأ مبقتضاه أنه ميكن للجار املضرور أن يطالب 
بالتعويض عن املضار غري املألوفة اليت حتملها رغم أن فاعل هذه املضار مل يقترف أي خطأ وفقا ملعيار 

                                                           
  .236عطاء سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، املرجع السابق، ص  -1
  .238عطاء سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار،  املرجع نفسه، ص - 2
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اجلريان مىت كانت الرجل املعتاد، و أعلنت صراحة مبدأ مسؤولية اجلار عن املضار اليت يشكو منها 
كان  هذه املضار جتاوز من شدا و استمراريتها أعباء اجلوار الواجب حتملها، بغض النظر عما إذا

  .1راعى أم مل يراع القوانني و اللوائح املعمول او اجلار أخذ أو مل يأخذ االحتياطات الالزمة، 

و هي اليت يستلزمها اجلوار  وفةو تفرق نظرية مضار اجلوار بني نوعني من املضار، مضار مأل
ية مسؤولية عن األضرار بشأا، جيب التسامح فيها حىت ال تتعطل أنشطة اجلريان، و ال تتقرر أو
مضار غري مألوفة ال يكون اجلار ملزما بتحملها، و جيب على حمدثها تعويض اجلريان املتضررين عما و

عندما توجد مضار غري مألوفة للجوار أو  جارحلق يف التعويض يكون مقررا للينتج عنها من أضرار، فا
أما التلوث اخلفيف أو املؤقت فال يكون معوضا عنه  يشكل اعتداء وصل إىل مرتبة خطرية،التلوث 

نظرا لكون الوسط البيئي يكون قادرا على امتصاصه أو استيعابه، و بالتايل فإنه ال حيدث يف الغالب 
و ذي الظروف الصحية اخلاصة الذي يكون عرضة للتأثر أية أضرار إال بالنسبة للجار املريض أ

  . 2بالتلوث أكثر من غريه من األشخاص العاديني

و ملا كانت املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة إحدى صور املسؤولية املوضوعية، فإنه ال 
ر مسؤولية اجلار يلزم لقيامها ثبوت اخلطأ يف جانب اجلار املسؤول طبقا ملعيار الرجل العادي، فتتقر

عن املضار غري املألوفة، سواء ارتكب خطأ يف ممارسة نشاطه أو حقه أو مل يرتكب، أمهل يف اختاذ 
التدابري الالزمة أم أنه اختذ مجيع ما يلزم من تدابري من أجل تفادي وقوع الضرر أو ختفيفه، راعى 

 تتقرر تلك املسؤولية على عاتق اجلار أن القوانني و اللوائح املعمول ا أو مل يراعها، و إمنا يلزم حىت
يثبت وجود ضرر ناتج عن مضار غري مألوفة أصابت اجلار املتضرر باعتبار هذا الضرر قوام تلك 

، هلذا اعتربت كأساس للتعويض 3و يعفى املضرور من إثبات خطأ حمدث املضار غري املألوفة. املسؤولية
  .يف هذا االعن الضرر البيئي و وجدت هلا عدة تطبيقات 

                                                           
  .403ص فيصل زكي عبد الواحد، املرجع السابق،  - 1
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  .يف جمال األضرار البيئيةمضار اجلوار تطبيقات نظرية : ثانيا

من  691قد تبناه املشرع اجلزائري مبقتضى املادة  هإن اإلطار القانوين لنظرية مضار اجلوار جند
جيب على املالك أال يتعسف يف استعمال حقه إىل حد ": أنهاليت تنص على  و القانون املدين اجلزائري

و ليس للجار أن يرجع على جاره يف مضار اجلوار املألوفة غري أنه جيوز له أن يطلب  ،ر مبلك اجلاريض
  ..".إزالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف

إذ أنه يف  ،سي و املصرينو املشرع اجلزائري يف هذه املادة أخذ مأخذ كل من التشريع الفر
امللكية شريطة عدم استعماهلا  قالسلطات يف ممارسة حالوقت الذي نص صراحة على أن للمالك كل 

 فإنه مع ذلك وضع قيودا على ممارسة هذه احلقوق و هي تعد 1استعماال حترمه القوانني و األنظمة 
، لكن على اجلار أن يتحمل يف نفس الوقت ماعية حلق امللكيةمبثابة قيود قانونية تقتضيها الوظيفة االجت

و عليه فاملشرع اجلزائري يفرق بني مضار اجلوار املألوفة و مضار  ،املألوفةما يسمى مبضار اجلوار 
إال أن مضار اجلوار غري املألوفة ليس هلا معيار موضوعي دقيق للتمييز بني الضرر  ،ار غري املألوفةواجل

طقة فما يعد ضررا مألوفا يف منطقة ما قد يعد ضررا غري مألوف يف من ،املألوف و الضرر غري املألوف
أخرى و ما يعترب ضررا عاديا يف زمن ما قد ال يعد كذلك يف وقت آخر السيما يف عصر التقدم 
الصناعي الذي اعتاد فيه الناس إقامة املنشآت الصناعية مبا ينجم عنها من أدخنة و روائح و إفرازات 

  .ملوثة للبيئة

و من  رار البيئيةجمال األضو هناك تطبيقات للقضاء اجلزائري فيما خيص نظرية مضار اجلوار يف 
ملف  30/11/1994الذي أصدرته احملكمة العليا بتاريخ  غري املنشور القرار ما تضمنههذه القضايا 

يف عالقة اجلوار على املالك أن يراعي يف استعمال حقه ما تقتضيه " :الذي جاء فيه 115334رقم 
و أن صرف املياه القذرة أو  ،ملصلحة اخلاصةالتشريعات اجلاري ا العمل املتعلقة باملصلحة العامة وا
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وضع النفايات قرب اجلار يعترب استعماال تعسفيا حلق امللكية جيب النهي عنه و تعويضه يف حالة 
  .1"124تسبيب ضرر للغري وفقا للمادة 

من ذلك  ،الكثري من أحكامه يف أما القضاء الفرنسي فقد اعتمد نظرية مضار اجلوار غري املألوفة
ر الناتج عن نشاط الوحدات الصناعية اليت ال تتوقف عن تأدية نشاطها حىت يف أيام الراحة  الضر

األسبوعية أو األعياد الرمسية حيث اعتربت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا صادر يف 
  .2أن هذا الضرر يعد مبثابة ضرر غري مألوف  12/01/1965

يعتمد على نظرية مضار اجلوار فقط يف حالة ما إذا إال أن ما يالحظ على القضاء الفرنسي أنه 
كانت إقامة املتضرر سابقة على إنشاء الوحدة أو املنشآت الصناعية اليت يسبب نشاطها أضرارا 

أما إذا كانت إقامته الحقة ففي هذه احلالة ال يعتد ذه النظرية و بالتايل فال تعويض عن  ،للمجاورين
و يفسر القضاء الفرنسي ذلك بأن اإلقامة الالحقة تعد قبوال ضمنيا  ،األضرار اليت تصيب ااورين

كمن يقوم ببناء سكنات جماورة ملنطقة يوجد ا مطار لرتول الطائرات حيث .ملمارسة هذا النشاط
هب القضاء الفرنسي إىل استبعاد التعويض على أساس مضار اجلوار ألن إقامة املطار كان سابقا على ذ

و هو على علم مبخاطر اجلوار النامجة عن هذا اجلوار و بالتايل فإن إقامته هي قبول إقامة املتضرر 
  .3ضمين بالضجيج و صوت الطائرات أثناء اهلبوط

الذي قضى بأن  09/04/1998نفس االجتاه أخذ به القضاء الفرنسي يف قرار صادر يف 
منيا و تسليما لألضرار النامجة عن اإلقامة السكنية الالحقة جبوار منشآت حلرق القمامات يعد قبوال ض

  .4استغالل هذا النشاط و بالتايل فال تعويض عن مضار اجلوار النامجة عنه

                                                           
  .146مأخوذ عن محيدة مجيلة، املرجع السابق، ص  -1

2 -Jacob et ph. Letourneau, op. cit, p 543.    

3 -Jean François Neuray, Droit de l’environnement, Dalloz, 2001,p 689.  
4 - Jean François Neuray- op cit page 690.  
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كما اعتمد القضاء الفرنسي نظرية مضار اجلوار االستثنائية أيضا قضايا عديدة منها حكم 
امة بسبب اخلاص حبديقة حتولت إىل مكان للقم 1981ماي  26حمكمة استئناف باريس الصادر يف 

  .1األوراق و املخلفات من كل نوع اليت يقوم سكان البناية ااورة بإلقائها يف هذه احلديقة

و فيما يتعلق مبوضوع النفايات تعد هذه النظرية األساس الذي تقوم عليه جمموع القضايا 
ناتج عنها التقليدية اليت تنشأ على سبيل املثال بني األشخاص الذين يقومون بتصريف املخلفات ال

  . 2روائح ضارة أو املصانع اخلاصة بإحراق هذه املخلفات و بني جريام

و إذا قمنا بالتركيز على األضرار الناجتة عن املخلفات الصلبة ميكن أن نالحظ وجود نوعني من 
  :احلاالت

و تتمثل يف وجود كومة من املخلفات على أحد األراضي تلحق الضرر  :احلالة األوىل
ففي هذه احلالة قبل القاضي الدعوة املرفوعة بسبب كومة من خملفات البلدية  ،3ااورة هلاباألراضي 

عملت على تكاثر الذباب و الفئران، باإلضافة إىل األتربة و الروائح املنبعثة منها مما أحلق أضرارا غري 
د أصحاب األراضي و حول هذا املعىن أعلنت حمكمة االستئناف أنه يتعني على أح  .4طبيعية باجلوار

الواقعة يف منطقة سكنية و اليت كان يضع فيها كومة من خملفات إصالح هياكل السيارات القدمية اليت 
ذا النشاط، حيث أنه يسبب أضرارا للجوار تفوق املعدل الطبيعي هتسد منافذ الدخول أن يوقف 

  5.هلا

و ميكن . اليت تسبب أضرارا باملضرور تتمثل يف إلقاء األشياء و املخلفات املتنوعة: احلالة الثانية
واخلاص حبديقة  1981ماي  26أن نذكر يف هذا املعىن حكم حمكمة استئناف باريس الصادر 

                                                           
  .75ص رجع سابق،امل ،رسالنإمساعيل نبيلة  -1
  .74ص ،نفسهرجع امل ،رسالنإمساعيل نبيلة  -2
  .74ص  ،بقنبيلة إمساعيل رسالن، املرجع السا -3

4 - C.E 3 Juillet 1970, CA.A Nantes 8-7-92 Jurisdata N° 45629. 
  .و كان احلكم خاصا بتصريف املخلفات املوجودة يف أحد األراضي املالصقة ألحد املطاعم

5 - Aix-en-Provence, 10 Février 1988 Jurisdata N° 041482.  
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حتولت إىل مكان للقمامة بسبب األوراق و املخلفات من كل نوع اليت يقوم سكان البناية ااورة 
 حيث متّ 1984مارس  21ج الصادر يف باإلضافة إىل حكم استئناف بور.1بإلقائها يف هذه احلديقة

رفع الدعوى ضد أحد املتاجر الكبرية لتنظيمها عروضا جتارية صاخبة ألقيت خملفاا و أدخنتها يف 
و قد تناولت حمكمة النقض أيضا هذه املشاكل فقد أيدت . 2اجلوار مسببة هلم بذلك أضرارا كبرية

شياء و املخلفات املتنوعة اليت ألقيت يف تعويض أحد مالك الفيالت، إذ وقع ضحية سيل من األ
  .3البناية ااورة له سكن متّ منذ أن مسكنه

فكرة مضار اجلوار هلا تطبيقات واسعة فيما خيص الضرر البيئي مع تعدد  أما يف اال الدويل فإن
ر البيئية و أنواعه سواء يف جمال التلوث البحري أو يف جمال التلوث اجلوي أو يف جمال األضرا مصادره

هذه النظرية يف جمال الروابط الدولية على ثالثة مبادئ و تقوم الناجتة عن استغالل األسلحة النووية 
مسؤولية الدولة  ، وأال حتدث ضررا جلارا من الدولوجود التزام على الدولة بتتمثل يف  جوهرية 

من اجلسامة لدرجة ميكن  أن يكون الضرر على درجة ، و أخرياسببه لدولة أخرىتعن الضرر الذي 
  .4فه بأنه ضرر غري عادي أو غري مألووصف

 خمتلف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية البيئة البحرية كاتفاقية واشنطنو بالرجوع إىل 
فاقية حظر وضع األسلحة النووية ات و ،1954سنة لاتفاقية منع التلوث النفطي  و ،1929لسنة

، جند 1982و اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املنعقدة سنة 1970سنة لأسلحة الدمار الشامل و
كل هذه االتفاقيات املتعلقة حبماية البيئة البحرية تتيح للدول األطراف وضع القواعد الفعالة ملراقبة 

و قد جاء النص على  ،الضرورية يف مناطق اجلوار اإلجراءاتسلطة اختاذ  تعطى هلاالتلوث النفطي و 
 :منها على ما يلي 197لقانون البحار حيث نصت املادة  اتفاقية األمم املتحدةمضار اجلوار يف  نظرية

عندما تعلم دولة جماالت تكون البيئة البحرية فيها معرضة خلطر داهم بوقوع ضرر ا أو جماالت " 

                                                           
1- Jurisdata N° 022539. 
2- Jurisdata N° 0411621. 

3 - Cass. Civ 3e 24 Janvier 1973 J.C.P 1973, II 17440.  
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للتأثر بذلك تكون فيها تلك البيئة قد أصيبت بضرر بسبب التلوث ختطر فورا الدول األخرى املعرضة 
  ".1الضرر وكذلك املنظمات الدولية املختصة

  )الك النو (lac lanouxيف الكثري من القضايا منها قضية  هذه النظرية القضاء الدويل كما طبق
 هذه يتضح لنا منو  .و فرنسا خبصوص استعمال مياه حبرية النو إلنتاج الطاقة الكهربائية سبانياإبني 

ار إال أن القضاء الدويل أصدر حكما بعدم وجود مضار استثنائية للجوار قضية أنه برغم وجود أضر
و عليه ميكن القول إن القضاء يف قضية احلال اعترب  ،رغم أن هناك ضررا ناجتا عن التلوث احلراري

  .2هذه األضرار مبثابة أضرار مألوفة ال تتطلب التعويض

هلا حدودا جتعل منها يف بعض األحيان و رغم كل هذه التطبيقات لنظرية مضار اجلوار إال أن 
أساسا غري مناسب إلصالح األضرار الناجتة عن املخلفات، باإلضافة إىل مفهوم القلق اجلماعي من 
إمكانية وقوع أية أضرار، يوجد أيضا مفهوم القلق الشخصي و اليت مبوجبها ال يستطيع املضرور 

  .عن نشاط مت قبل انتقاله إىل اجلوار املطالبة بأي تعويض إذا كان الضرر الالحق به ناتج

باإلضافة إىل ذلك قد يكون من الصعب إثبات أن الضرر غري طبيعي، و هلذا فالقضاء يتمتع      
يف هذا اخلصوص بسلطة تقديرية واسعة، فقد حكم بأن وجود كومة من القمامة يف منطقة خاصة 

، كما حكم أيضا بأن وجود صندوق 3للجريان بزراعة البقول ملوثة بالسباخ ال تزيد األضرار الطبيعية
. 4للقمامة بالقرب من إحدى البنايات السكنية ال يزيد األضرار الطبيعية اليت ميكن حدوثها يف اجلوار

مدين بإثبات  1382هلذا يكون للجار املضرور حق اخليار بني طريق املسؤولية على أساس املادة 

                                                           
  .470رجع سابق، ص امل، ، دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقيةقانون محاية البيئة ،أمحد عبد الكرمي سالمة -1
قضية ادعت اسبانيا بأن املشروعات اليت أقامتها فرنسا يف البحر تؤدي إىل تلوث مياه ر الكارول بارتفاع درجة يف هذه ال -2

اليت قضت بعدم وجود  16/11/1957حرارته و هو نوع من التلوث احلراري و قد فصلت يف القضية حمكمة التحكيم بتاريخ 
 ،، دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقيةقانون محاية البيئة ،مةكرمي سالأمحد عبد ال ،مضار استثنائية للجوار تعملها فرنسا

  .471نفس املرجع، ص 
3- Civ.3

ème
, 6 Décembre 1978, C perm p 2353. 

4 -C.A.A Bordeaux, 3-12-1991 Jurisdata N° 049767. 
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اجلوار بإثبات عنصر الضرر غري املألوف و ذلك لتوفري عنصر اخلطأ و طريق املسؤولية على أساس 
محاية فعالة للجار املضرور، و عدم احنصار قواعد املسؤولية التقصريية يف مواجهة قواعد املسؤولية 

 . 1على مضار اجلوار غري املألوفة

كافية  -قمبفهومه الضي -و هلذا مل تعد هذه النظرية مبفهومها التقليدي الذي ينظر لعالقة اجلوار 
وحدها الستغراق كافة األضرار البيئية فال بد من حتديث هذه النظرية و إدخال مقتضيات الضرر 

ولية املدنية عن األضرار البيئية، خاصة يف البيئي و طبيعته اخلاصة حىت تصبح صاحلة كأساس للمسؤ
مة البديلة لدعوى املسؤولية ظل االجتاه حنو األخذ باملسؤولية املطلقة و الذي أصبح السمة الغالبة لألنظ

  .2بعدما برزت عدم قدرة اخلطأ كأساس للمسؤولية على حتقيق أكرب قدر حلماية املضرورين

  .ةالدولي االتفاقيات املسؤولية املدنية املوضوعية يف إطار: الفرع الثالث

 تندة يفتنظيم قواعد املسؤولية الدولية مس يف جمالأبرمت جمموعة من االتفاقيات الدولية لقد 
  .، و يف إطار قواعد من املسؤولية املدنيةأغلبها على املسؤولية املوضوعية

ة من الواجبات على عاتق أشخاص و يف هذا اإلطار تتجه االتفاقيات الدولية إىل فرض جمموع
مينحها القانون الدويل ألشخاصه ، و هذه الواجبات تنبع من الوالية اخلالصة اليت قانون الدويلال
تقليل نسانية املشروعة حىت ميكن توخي وف التصدي للخطر الذي تتسم به بعض األنشطة اإلتستهدو

يف أغلبها جمال التلوث البحري  و قد نظمت هذه االتفاقيات ،وجرب األضرار البيئية العابرة للحدود
  .3أضرار الطاقة النوويةو

                                                           
  .77رجع السابق، ص نبيلة إمساعيل رسالن، املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، امل -1

2- Mohamed Benamar, la responsabilité des propriétaires des navires pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures en droit Algérien, revue africaine de droit international et 

comparé, juin 1997, tome 09, N° 02,  p 411.  
3 - Jérome Fromageau et Philippe Guttinger , Droit de L’environnement , Eyrolles , sans édition , 

Paris , 1993 , p233. 
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مسؤولية  19601ووية باريس فاملسؤولية مبوجب اتفاقية املسؤولية املدنية يف جمال الطاقة الن
و مبقتضاها فإن املسؤولية تنشأ عن أي خسارة لألشخاص أو  ،مطلقة تقع على عاتق املشغلني

  .ممتلكام

أيضا يكون مشغل املنشأة النووية مسؤوال عن األضرار اليت تنتج عن احلادث النووي الذي يقع 
و ذلك يف حالة عدم قيام مشغل  ،2ن املنشأةخارج املنشأة النووية و سببته مواد نووية أثناء نقلها م

أو قبل تفريغ  ،آخر ملنشأة نووية تقع يف أراضي طرف متعاقد يتوىل املسؤولية عن املواد النووية املعنية
املواد النووية من وسيلة النقل اليت وصلت فيها إىل أراضي دولة غري متعاقدة يف حالة شحنها إىل أحد 

كما تطرقت االتفاقية إىل املسؤولية املشتركة عند تعدد ، 3دولةاألشخاص داخل أراضي تلك ال
  .4القائمني بالتشغيل يف حالة احلوادث النووية اليت تقع أثناء عملية نقل املواد النووية

   

                                                           
مخسة من أعضائها  بإيداع ،1968و دخلت حيز النفاذ يف أبريل  ،29/07/1960أبرمت هذه االتفاقية يف باريس يف  -1

و الربتغال و النمسا و ايطاليا أملانيا و اليونان  :دولة من دول أوروبا الغربية و هي 16و قد وقعت عليها  ،وثائق التصديق عليها
، و النرويج و سويسرا و اسبانيا و هولندا و تركيا و فرنسا الدامنركاململكة املتحدة و بلجيكا و لوكسمبورغ و السويد و و
توازن يف املصاحل  إجياده االتفاقية ذ، و من أهداف ه1982و الثاين يف نوفمرب  ،28/01/1964أجري تعديالن عليها األول يف و

  .مع تقرير تعويض مالئم للمضرورين من جراء احلوادث النووية ،يضمن تطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية
2 - Art 4/1 du Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire 

(convention de Paris) du 29 juillet 1960. 
3 -Art 4/3 du Convention de Paris1960. 
4 - Art 5/2 de la même Convention. 
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على  1املتعلقة مبسؤولية مشغلي السفن النووية 1962كذلك نصت اتفاقية بروكسل لعام 
يعترب مشغل السفينة مسؤوال مسؤولية "  :عندما قررت أنه 21دة املسؤولية املطلقة بنص صريح يف املا

سببه وقود  نووي ثبت أن هذه األضرار وقعت نتيجة حلادثيعندما  ،مطلقة عن مجيع األضرار النووية
  ".فضالت مشعة تتعلق ذه السفن أو بقايا أي ،نووي

مسؤولية مشغل املنشأة اليت  19632و تناولت اتفاقية فيينا للمسؤولية عن أضرار الطاقة النووية 
أن الضرر وقع من  إثباتتعمل بالطاقة النووية عن األضرار الناجتة عن استخدام هذه الطاقة بشرط 

أو  ،جراء حادث داخل املنشأة أو ناتج عن مواد نووية آتية من منشآته النووية أو مستخدمة فيها
 ،و قد أقرت االتفاقية نظام املسؤولية املطلقة ،3يةترتب احلادث عن مواد نووية مرسلة إىل املنشأة النوو

  .4حيث ال يشترط اخلطأ من جانب املشغل

                                                           
السفينة اهزة مبحطة " :، و قد عرفت االتفاقية السفينة بأا25/05/1962أبرمت هذه االتفاقية بربوكسل ببلجيكا يف  -1

، و يستنتج من هذا التعريف أن نطاق أحكام هذه "ريك السفينة يف أي غرض آخر نووية بغرض استخدامها يف تسيري و حت
يشمل كافة السفن النووية املستخدمة يف كل غرض، مبا فيها األغراض التجارية أو العسكرية، و ذا تكون قد خرجت  ،االتفاقية

ليت استثنت السفن احلربية و احلكومية من نطاق سريان هذه عن باقي االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية البيئة البحرية من التلوث، ا
و تتميز هذه االتفاقية عن اتفاقية املسؤولية املدنية يف جمال الطاقة النووية باريس يف أا أدركت مدى خطورة األنشطة  ،االتفاقيات

عدة اتفاقيات ثنائية الحقة هلذه االتفاقية العامة  و بالتايل فإن الدول قد قامت بتنظيم ،الضارة الناجتة عن استخدامات الطاقة النووية
اليت استهدفت تنظيم أوجه املسؤولية عن األضرار الناجتة عن تشغيل السفن النووية، أما من حيث طبيعة املسؤولية فهي بال شك 

  .تلك املتعلقة بالضرر النووي أو املنتجات و الفضالت املشعة الناجتة عنها أيضا
و هي دف إىل وضع نظام عاملي يشمل  ،12/11/1977، و بدأ نفاذها يف 21/05/1963فاقية بتاريخ أبرمت هذه االت -2

قواعد للمسؤولية عن أضرار الطاقة النووية، و ذا يكون قد فاق النظام القانوين الذي أخذت به اتفاقية باريس اليت تتسم بالطابع 
وبية األعضاء يف منظمة التعاون و التنمية يف اال االقتصادي حيث اقتصرت هذه األخرية على الدول األور ،اإلقليمي

(O.E.C.D)و الوكالة األوروبية للطاقة النووية ،.  
  .1963من اتفاقية فيينا للمسؤولية عن أضرار الطاقة النووية  2املادة-3
  .من نفس االتفاقية 4/2املادة  -4
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و اعتمدت االتفاقية الدولية اخلاصة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي 
ن على نظرية املسؤولية املطلقة لتأسيس مسؤولية مالك السفينة ع 19691املربمة يف بروكسل عام 

 ،2أضرار التلوث البحري اليت تقوم على عاتق مالك السفينة دون البحث عن توافر خطأ من جانبه
ع املقدم من املنظمة وفحني كان املشر ،األمر الذي كان حمل خالف بني دول أطراف االتفاقية
ب وهو املشروع الذي أيده مندو ،اإلثباتالبحرية يقيم املسؤولية على أساس اخلطأ مع نقل عبء 

  .3االحتاد السوفيييت السابق

                                                           
    املنظمة الدولية للمالحة البحرية عقل حادثة توري كانيون  رافإشحتت  ،1969نوفمرب  29و أبرمت هذه االتفاقية يف  -1

Torrey Canyon 1967 و بسبب ذلك  ،اليت تسببت يف موت ما يقارب من عشرة آالف نوع من أنواع الطيور يف بريطانيا
ساحل البحر أو الشاطئ  باإلضافة إىل ذلك أن معامل التكرير النفط اليت تقع على ،قلت عدد طيور البطاريق بنسبة كبرية جدا

ترمي مبخلفاا و نفاياا امللوثة من زيت البترول و مشتقاته إىل مياه البحر مباشرة دون أن تعاجل هذه النفايات و اليت فيها فائدة 
فيها املطهرات حىت أن اخلرباء يف احلادثة الحظوا من أن منو اموعة النباتية و احليوانية يف الصخور اليت استعمل  ،أفضل إنتاجية

باإلضافة إىل ذلك أن تلك احلادثة أدت إىل خسائر اقتصادية أخرى  ،الكيميائية أقل من منو تلك اليت تركت بدون استعمال املطهر
يشار  ،حيث كانت يقع القطران تدمر بيوت املصطافني و الذي أدى إىل توقف برنامج السياحة هناك ،نتيجة التلوث الكبري جدا

و من مث و بسبب الرياح اجتهت تلك البقع الزيتية إىل  ،الزيتية اليت أنتجتها حادثة توري كانيون هددت املياه الربيطانيةإىل أن البقع 
و بدأ  ،دولة 58و بلغ عدد أطراف هذه االتفاقية  ،حيث حدثت خسائر كبرية للثروة السمكية هناك ،السواحل الفرنسية أيضا

و بدأ سريانه يف  19/11/1976ليتها تعديالت مبقتضى بروتوكول عقد يف لندن يف مث أجريت ع ،29/06/1975سرياا يف 
مث عدلت مبوجب بروتوكول آخر سنة  ،22/05/1984مث عقد لتعديلها بروتوكول آخر أبرم يف لندن يف  ،18/04/1981

1992.  
التسجيل فإن املالك هو الشخص أو و يف حالة عدم  ،مالك السفينة هو الشخص أو األشخاص املسجلة أمسائهم يف السفينة -2

فاملالك يف هذه احلال يكون  ،و يف حالة متلك الدولة للسفينة و إدارا بواسطة شركة ما ،األشخاص املالكني للسفينة على أي حال
، حبث 1969براهيم الدسوقي أبو الليل، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالنفط وفقا التفاقية بروكسل إ -أنظر  ،الشركة

ماي  4إىل  2من  ،العني ،"العربية املتحدة  اإلماراتحنو دور فاعل للقانون يف محاية البيئة و تنميتها يف دولة " مقدم إىل مؤمتر 
  .19،ص1999

رار املسؤولية على عاتق املشغل حيثه على اختاذ كافة التدابري الضرورية ملنع التلوث و خفض األض إلقاءبني هذا االقتراح بأن  -3
ألن الشخص الذي يأخذ على عاتقه ممارسة الرقابة الفعلية  ،ال ميكن اختاذها إال من قبل املشغل اإلجراءاتو هذه  ،إىل احلد األدىن

و على ذلك فإن املالك ال ميلك أي رقابة أو سلطة على استغالل أمر السفينة يف عديد من احلاالت و لكن هذا االقتراح مل يأخذ 
  .يف االعتبار
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مالك السفينة وقت وقوع احلادث أو وقت وقوع "...  :منها على أن 3/1و قد نصت املادة 
يكون مسؤوال عن أي ضرر تلوث سببه  ،إذا اشتملت احلادثة على سلسلة من األحداث ،أول حدث

التعويض أن يثبت املضرور ، ويكفي للحكم ب"البترول املتسرب أو املفرغ من السفينة كنتيجة للحادث
وقوع الضرر وعالقة السببية بني ذلك الضرر والتلوث الناشئ عن تفريغ البترول أو تسربه دون حاجة 

  .إلثبات اخلطأ يف جانب مالك السفينة

ولقد صيغت االتفاقية اخلاصة باملسؤولية املدنية يف جمال النقل البحري للمواد النووية لعام 
كما أا حتيل املسؤولية من الدولة إىل املشغل اخلاص يف جمال  ،لية املدنيةيف قالب املسؤو 19711

كما تتخذ من املسؤولية املطلقة أساسا للمسؤولية املشغل النووي عن  ،النقل البحري للمواد النووية
ادة إذ تنص امل ،األضرار النووية اليت تترتب على ما يقع من حوادث أثناء النقل البحري للمواد النووية

أي شخص ميكن أن يسأل عن أضرار حادث نووي مبوجب معاهدة دولية أو " :األوىل على أن
  ".مبقتضى قانون وطين مطبق يف جمال النقل البحري 

حيث ذكرت يف ديباجتها أا  ،كما وضحت الدول املتعاقدة اهلدف من عقدها هلذه االتفاقية
ية مسؤول مسؤولية مطلقة دون غريه يف حالة الضرر يكون القائم بتشغيل املنشأة النوو" راغبة يف أن 

و يف جمال املسؤولية عن التلوث  ...".لنقل البحري للمواد النوويةالناتج عن حادث نووي يقع أثناء ا
الذي حتدثه أجسام الفضاء نذكر اتفاقية املسؤولية املدنية عن الضرر الذي حتدثه املركبات الفضائية 

تكون مسؤولية الدولة " :منها على 2، و اليت نصت يف املادة 19722ها عام اليت فتح باب التوقيع علي
أو  ،املطلقة مطلقة فيما يتعلق بدفع تعويض عن األضرار اليت حيدثها جسم فضائي على سطح األرض

  ".يف الطائرات أثناء طرياا
                                                           

وبدأ نفاذها يف  ،املنظمة البحرية الدولية إشراف، حتت 17/12/1971أبرمت هذه االتفاقية بربوكسل يف  -1
  .1963، و اتفاقية فيينا 1960، و تعترب هذه االتفاقية مكملة التفاقية باريس 15/07/1975

، املتضمن التصديق 2006يو سنة يون 24املؤرخ يف  225-06و اليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  -2
مارس سنة  29و و واشنطن يف م الفضائية، املوقعة بلندن و موسكعلى اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسا

  .28/06/2006، املؤرخة يف 43ر، رقم .، ج1972
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أن املشغل هو ما يعين  املشغل،بل حتدثت فقط عن  السفينة،كما أن االتفاقية مل تتعرض ملالك 
ليس ؤولية املطلقة للدولة لطبيعتها ووتعترب هذه االتفاقية الوحيدة اليت أقرت املس .1دائما مالك السفينة

املضرور بأن  إثباتو من مث فإن الدولة تسأل مبجرد  ،و بصفة أصلية و ليس احتياطية ،كمشغل خاص
  .2ري إثبات وجود خطأ من جانبهاما أصابه من أضرار مصدرها جسم فضائي تابع هلذه الدولة من غ

و جاء يف املادة السادسة من اتفاقية لوغانو على املسؤولية املشددة على القائم بالتشغيل  للنشاط 
ألا ختضع لالتفاقيات  ،مستثنية األضرار الناشئة عن نقل مادة أو بفعل مادة نووية ،املسبب للضرر

  .3املتعلقة باملسؤولية عن األضرار النووية

و هذا ال ينتقص من اللجوء  ،أرجعت االتفاقيات السابقة املسؤولية على عاتق املشغل اخلاص و
بدعوى أن هذه االتفاقيات تشري بعزوف الدول عن قبول التزامها  ،إىل املسؤولية املوضوعية للدولة

مبعرفة الدول إما ذلك أن معظم األنشطة اليت تناولتها هذه االتفاقيات متارس  ،املسبق باملسؤولية املطلقة
، و حىت يف غري هذه األحوال فإن الدافع إللقاء املسؤولية على مشغلي هذه ذاا أو مبشاركتها

  .4األنشطة هو ضمان عادل و سريع لضحايا تلك األضرار

  .البيئية املدنية األسس اجلديدة للمسؤولية: الثايناملطلب 

جنازات حديثة أدى إىل تزايد اإلضرار إلاإن تزايد التقدم الصناعي والعلمي وظهور صناعات و
بالبيئة، األمر الذي جعل من املهتمني والباحثني يف موضوع املسؤولية املدنية يتجهون حنو البحث عن 
أسس جديدة لدعوى املسؤولية، ومن مث وضع صيغ بديلة وخمتلفة لوظيفة املسؤولية املدنية يف احملافظة 

                                                           
  .173صباح لعشاوي، املرجع السابق،ص -1
للمسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، مذكرة ماجستري يف القانون الدويل و العالقات األساس القانوين حممد محداوي،  -2

  .155، ص 2009-2008الدولية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة سعيدة، 
3 -Art 6 du convention de Lugano «  1-L’exploitant d’une activité dangereuse visée à l’article 2, 

paragraphe 1 , alinéas aàc , est responsable des dommages causés par cette activité , résultant 

d’événements survenus au moment où pendant la période ou il exerçait le contrôle de celle -ci. 
ه يف القانون الدويل، كلية احلقوق بن عكنون، املسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، رسالة دكتورا على بن علي مراح، -4

  .155 ص، 2007-2006جامعة اجلزائر، 
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ث األضرار البيئية قبل حدوثها دون االكتفاء باجلانب التعويضي على البيئة من خالل حماولة منع حدو
الفرع (فيها وذلك وفق املبادئ القانونية املنظمة حلماية البيئة و املعترف ا دوليا كمبدأ احليطة 

و مبدأ اإلعالم  ،)الفرع الثالث(و مبدأ امللوث الدافع  ،)الفرع الثاين(و مبدأ الوقاية  ،)األول
  ).لفرع الرابعا(املشاركة و

  .مبدأ احليطة: الفرع األول

يعترب مبدأ احليطة من املبادئ اليت حظيت باهتمام كبري و خصوصا بعد التطور العلمي الذي 
حيث يلقي هذا املبدأ على عاتق األفراد و الدول ضرورة االلتزام بانتهاج منهج ، شهده العصر احلديث

األضرار البيئية اليت  و ال يقتصر األمر على ،ع تدهور البيئةو التدابري الالزمة ملن اإلجراءاتتتخذ فيه 
بل حىت تلك اليت يثور شك حول وقوعها  ،تفطن العلم إىل وقوعها بسبب بعض األنشطة امللوثة

ملبدأ مكانة دولية و داخلية ، و قد أصبحت هلذا ا1مستقبال رغم عدم توافر دالئل علمية تثبت ذلك 
  2.أكثر من املبادئ األخرى ملا له من أمهية تبنته العديد من القواننيو

  )ثانيا(مث انتقل إىل القوانني الوطنية  )أوال(طار القانون الدويل إلقد تبلور هذا املبدأ تدرجييا يف 

  .تبلور مبدأ االحتياط يف القانون الدويل: أوال

لتفكري اجلماعي ظاهرة االحتباس احلراري أدى إىل ا وإن القلق املتزايد حول األمطار احلمضية 
لوضع خمطط ملواجهة هذه الظواهر اليت قد تؤدي إىل تغريات ايكولوجية ال ميكن تدارك نتائجها 

املربمة يف  لدولية حول التلوث اجلوي عن بعدفقد اعترفت األطراف املتعاقدة يف االتفاقية ا ،اخلطرية
ضرار أر للحدود سيؤدي إىل ن تلوث اهلواء و تلوث اجلو العابأب ،1979نوفمرب  13جنيف بتاريخ 

                                                           
، بدون دار النهضة العربية ،القانون الدويل للبيئة إطاردراسة يف  ،مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية ،حممد صايف يوسف -1

  .177ص  ،2007 ،مصر طبعة،
2 - Martin.P- Bidou, le principe de Précaution en droit international de l’environnement, 

R.G.D.P, 3
ème

édition, 1999, P 645. 
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كما  ،1و هلذا فقد كرست املبدأ قبل تطبيقه  ،و على املدى الطويلأجسيمة سواء على املدى القصري 
أما خبصوص محاية طبقة األوزون فلقد  .2لالتفاقية يعترف صراحة مببدأ االحتياط  اإلضايفأن االتفاق 

برنامج األمم املتحدة حول البيئة  إطارو ذلك يف تعاجل هذا األمر 19853مارس  22مت تبين اتفاقية يف 
، و وضعت هذه االحتياطية حلماية طبقة األوزونو قد أخذ أطراف االتفاقية بعني االعتبار التدابري 

بروتوكول إضايف ملونتريال يتعلق باملواد املستنفدة  إبراممما أدى إىل االتفاقية آليات تنظيمية دقيقة 
 اإلزالةالذي دخلته عدة تعديالت يف غايتها الوصول إىل  1987سبتمرب  16لطبقة األوزون بتاريخ 

 .1995الكلية للغازات املتسببة يف الظاهرة سنة 

و نتيجة لالهتمام املوجه حلماية الوسط  ،أما على صعيد االتفاقيات اخلاصة بقانون البحار
ماية احلحول  1982سمرب دي 10يف  ةالبحري من التلوث فقد نصت اتفاقية قانون البحار املؤرخ

أسباب معقولة  عندما تكون لدى الدول"  :ى أنهعل 206احلفاظ على الوسط البحري يف املادة و
تلوثا كبريا للبيئة البحرية أو  حتدث قد ،لالعتقاد بأن األنشطة اليت تعتزم القيام حتت واليتها أو رقابتها

مد إىل أقصى حد ممكن عمليا إىل تقييم اآلثار فيمكن هلذه الدول أن تعت ،تغيريات هامة و ضارة فيها
  .4"ر ائية عن نتائج تلك التقييماتو تقوم بتقدمي تقاري ،احملتملة ملثل هذه األنشطة على البيئة البحرية

نوفمرب  25و  24خالل املؤمتر الدويل الثاين حول محاية حبر الشمال املنعقدة بلندن يف  متّو لقد 
حبر  ألخذ مببدأ االحتياط يف جمال تنظيم تصريف املواد اخلطرية يفاالعتراف بضرورة ا 1987

                                                           
  .15، ص 2005فريدة تكاريل، مبدأ احليطة يف القانون الدويل، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،  -1

2-Nicolas Sadeleer, les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution, essai sur la 

genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, bruylant, 

Bruxelles , universités francophones, 1999, p437.  

، و املتضمن 1992سبتمرب  23املؤرخ يف  354-92و قد صادقت اجلزائر على هذه االتفاقية مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -3
، الصادرة 17ر، العدد .، ج1985مارس  22حلماية طبقة األوزون املربمة يف فيينا يوم  Vienneاالنضمام إىل اتفاقية فيينا 

 .29/03/2000بتاريخ 

  .1994نوفمرب  16دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف -4
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ب اليقني العلمي القاطع امة حىت يف غيسا، إذ جيب اختاذ كل ما يلزم ملراقبة تصريف املواد الالشمال
  .1لبحرهلذا اسامة و بني اآلثار الضارة اليت قد تتسبب فيهاالطرية و اخلواد املبني تصريف 

تلف إىل أن حتصل يف بداية التسعينات على تطبيق عام مس خم يف التطوربدأ أخذ هذا املو قد 
ليكرس  ،و جتاوز بكثري ميدان الكفاح ضد تلوث البحار أو محاية طبقة األوزون قطاعات محاية البيئة
 نع استرياد النفايات اخلطريةمباالتفاقية املتعلقة ك، تفاقات الدولية املربمة بعد ذلككمبدأ عام يف اال

الربتوكول ، و1996مارس  20بإفريقيا واليت دخلت حيز التنفيذ يف مراقبة حركتها العابرة للحدود و
  .2التلوث منماية البحر األبيض املتوسط حباخلاص 

 1992جوان 05يف  ةاملؤرخ 3دي جانريو ريو  اتفاقيةمت التنصيص على هذا املبدأ يف كما 

تتخذ الدول على نطاق  ،من أجل محاية البيئة"  :نهعلى أ امنه حيث جاء يف املبدأ اخلامس عشر
ضرر ال سبيل ة ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار تدابري احتياطية حسب قدرا و يف حال ،واسع

ال يستخدم االفتقار إىل اليقني العلمي الكامل سببا لتأجيل اختاذ تدابري تتسم بفعالية  ،إىل عكس اجتاهه
  ".التكاليف ملنع تدهور البيئة 

إىل هذا املبدأ بشكل صريح يف بروتوكول قرطاجنة اخلاص بالسالمة  اإلشارة و كذلك متّ
 16حيث ألزمت املادة  20004لسنة  مبونتريالالتابع لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي  اإلحيائية

                                                           
    .18فريدة تكاريل، املرجع السابق، ص 1-
، املتضمن التصديق على 2004أبريل  28املؤرخ يف  04اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم و الذي صادقت عليه  -2

، 28ر، العدد .، ج1995جوان 10يوم  Barceloneتعديالت اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث، املعتمدة بربشلونة 
  .05/05/2004الصادر يف 

املتضمن املصادقة على  1995جوان 06املؤرخ يف  163-95الرئاسي رقم املصادق عليه من طرف اجلزائر مبوجب املرسوم  -3
اجلريدة الرمسية  ،1992جوان، سنة  05يف  Rio de Janeiroبشأن التنوع البيولوجي، املوقع عليها يف ريو دي جانريو  االتفاقية

  .14/06/1995الصادرة  ،32رقم 
املتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجة بشأن السالمة  2004جوان 08املؤرخ يف  04/170املرسوم الرئاسي رقم  -4

لسنة ،34اجلريدة الرمسية رقم  ،2000سنة  ،يناير 29ونتريال يف مباالحتياطية التابع التفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي املعتمد 
2004.  
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بشأن السالمة منه الدول املوقعة باختاذ أسباب و تدابري مالئمة لتنظيم و إدارة و مراقبة املخاطر 
، و األمر املهم يف هذا الربوتوكول و الذي يعد ام الكائنات احليةعند نقل و مناولة و استخد اإلحيائية

تطبيقا ألحكام وقواعد القانون الدويل للبيئة هو نصه صراحة يف أحكامه على تطبيق مبدأ احليطة،    
وجي يف حد ذاا ال تنص صراحة عليه وذلك على خالف بقية النصوص، إذ حىت اتفاقية التنوع البيول

الفقرة التاسعة من الديباجة فقط، كما كان ذلك واردا يف التوجيهات  يف أحكامها، وإمنا ورد يف
مها  90/219و 90/220الصادرة عن االحتاد األورويب، إذ يف السابق كانت هذه التوجيهات 

غري واضحة فيما حليطة بصفة واسعة وطبيقا ملبدأ اتتضمن ت –دولية  –الوحيدتني كنصوص إقليمية 
اليت حددت شروط و 2001/18وجيهة اجلديدة املعدلة يتعلق بالكائنات املعدلة جينيا و بعدها الت

  .  1تطبيق املبدأ بوضوح و بالتفصيل

  .مبدأ االحتياط من قبل التشريعات الوطنية تبين: ثانيا

االحتياط و خصوصا بعد صدور قانون  لقد كان للقانون األملاين الفضل الكبري يف ظهور مبدأ
(vorsorageprinzip) اعتربه من بني أحد األسس املهمة للسياسة البيئية والذي                                                                                                                    ،

عشر خمتصا يف  إحدىو  ،عشر عضوا من الربملان إحدىين يضم و قد قامت أملانيا بإنشاء جهاز برملا
 إلرساالت من املستويات العامة باالنتقاصشؤون البيئة لصياغة توصيات خبصوص املشروع اخلاص 

أطلق على هذا اجلهاز تسمية  و قد ،غاز ثاين أكسيد الكربون املقترح من طرف احلكومة األملانية
  . 2"اجب اختاذها حلماية اجلو و األرضاط الواالحتي إجراءاتالبحث عن  جلنة"

أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية و رغم موقفها السليب اجتاه بعض االتفاقيات الدولية و 
إال أنه بالرجوع إىل  ،خصوصا يف موضوع االحتباس احلراري نظرا لتناقضه مع مصاحله االقتصادية

فإن القانون األول يوجب  1993لسنة  clean air actو   clean xater act:لمث ةتشريعاا الداخلي

                                                           
1- P.ICARD, le principe de précaution: exception à l’application du droit communautaire, Revue 

Trimestrielle de droit Européen (RT Deur), DALLOZ,   N° 03, 2002, pp.476.480.   
  .23حممد صايف يوسف، املرجع السابق، ص  -2
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به و  بأس القواعد قانونية وطنية بسيطة خاصة جبودة اهلواء بتطبيق هامش آمن  إنشاءعند الشروع يف 
و ذلك عن طريق  ،فيما خيص القانون الثاين اخلاص بنظافة املياه الذي يهدف إىل إزالة تلوث املاء

  زالة طرح املواد امللوثة يف املياه األمريكية و نفس األمر وضع سياسة وطنية ترمي إل

 cosmetics acts , federalالتجميلالدواء و مواد  ،بالنسبة لالتفاق الفدرايل اخلاص بالغذاء

food , drugs and   ا علىفة إال إذا أثبت الصانع عدم خطورفإنه مينع جتارة املواد املضا 1نتاجاإل.  

لسنة  )(Barnierاالحتياط يف القانون الفرنسي ألول مرة يف قانون بارنيي لقد استعمل مبدأ 
يف أغلب  بينن تيتضع ملعاهدات االحتاد األورويب الو كمثيالا من الدول األوروبية فإا خت ،1995

 من املادة الرابعة حيث نصت الفقرة األوىل ،توجيهاا احلديثة بشأن محاية البيئة على مبدأ االحتياط
جيب على الدول األعضاء :"نهأببشأن املواد املعدلة وراثيا  EC /18/2001رقم  من التوجيه األورويب

انسجاما مع مبدأ احليطة من التأكد أنه مت اختاذ املقاييس املناسبة لتفادي التأثري السليب على الصحة و 
  .2"البيئة

 Environtech Europeيف قضية و متاشيا مع املبدأ سالف الذكر فقد قررت احملكمة األوروبية 

ال جيب التقرير بأن الضرر وشيك و يكفي أن يكون الضرر يف موضع مساءلة خصوصا عندما " :بأنه
فقد  التوجه نفس ويف، "ئ به بدرجة كافية من االحتمال بنو ت ،عوامل ةيعتمد على حدوث عد

إحراق الفضالت املرتلية وذلك  بوقف نشاط املشغل لقيامه بإعادة 1999حكمت احملكمة إيفيز سنة 
غاز به مواد يشك  تطبيقا ملبدأ االحتياط، ألن اإلحراق يؤدي إىل انبعاث غاز الديوكسي وهو

3ا مصدر للتشوهات اخللقيةاملختصون يف أ.  

                                                           
  .20فريدة تكاريل، املرجع السابق،ص  -1

2 - Augusto Alemanno, le principe de précaution en droit communautaire: stratégie de gestion 

des risques ou risque de marché intérieur, droit de l’environnement, revue trimestriel, n°93, 

novembre 2001/09
eme 

Année.P242. 

  .268واعلي مجال، املرجع السابق، ص  -3
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اخلاص  1994جويلية 13الفرنسية مؤرخ يف  ضكمة النقكذلك فقد صدر قرار عن حم

يتعني على املؤسسات الصناعية و التجارية "  :جاء فيه بأنهو  ريةبعمليات التعبئة الصناعية و التجا
االلتزام بتقييم آثار النشاطات الصناعية امللوثة للبيئة سواء قامت بذلك بنفسها أو تعاقدت مع هيئة 

  .1"النفايات من للتخلص قانونمؤهلة 

ن خالهلا اللجوء إىل الشروط اليت ميكن م 1984حددت احملكمة الفدرالية األملانية يف سنة  كما
 تدعوالبد من اللجوء إىل مبدأ االحتياط يف حالة ما إذا تواجدت أسباب " :مبدأ االحتياط فقضت بأنه

تتوفر احلالة املادية  مل لو  حىت سلبية على البيئة سيؤدي إىل نتائج امللوثات  إشعاع بأن لالعتقاد
  .2"للعالقة السببية 

يف  احليطة أو االحتياط مبدأالبيئية  حمائيةلل اجلديد التوجه ضمنتبىن املشرع اجلزائري  لقدو 
التنمية يف إطار  البيئة حبمايةاملتعلق  10-03رقم  القانونمن  الثالثة املادة من  السادسة الفقرة

 التقنيات توفرعدم  يكونأن ال  مبقتضاه يتعني الذي، احليطةمبدأ : "أن حيث نصت على املستدامة
من  للوقاية املتناسبةو  الفعلية التدابرياختاذ يف  التأخري يف سببا، احلالية التنميةو  لميةالع للمعارف نظرا
كما تكرس أيضا مبدأ ،" مقبولة اقتصادية بتكلفة ذلك يكونبالبيئة، و  املضرة األضرار اجلسيمة خطر

الذي و الذي يضبط التنظيم املطبق على املنشآت املصنفة 149- 88احليطة مبوجب املرسوم رقم 
يشترط إرفاق طلب الترخيص إلنشاء املنشآت املصنفة بوثيقة املخاطر و التدابري املتخذة لتجنبها واليت 

احملدد جمال تطبيق و حمتوى وكيفيات  145-07كما تضمن املرسوم التنفيذي . 3تعد تدابري احتياطية

اشترط أن حتتوي دراسة التأثري على  فكرة االحتياط، عندما املصادقة على دراسة و موجز التأثري على البيئة

                                                           
  .33ص  املرجع السابقبالبيئة،  األضراررسالن، املسؤولية املدنية عن  إمساعيلنبيلة  -1
  .269واعلي مجال، املرجع السابق، ص  -2
يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة و حيدد  1988جويلية  26مؤرخ يف  149-88املادة من املرسوم رقم  -3

  .1988، لسنة 30ر العدد .قائمتها، ج
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، إضافة 1التدابري اليت ينوي صاحب املشروع اختاذها إلزالة عواقب املشروع املضرة بالبيئة أو ختفيفها
، كما هو الشأن بالنسبة لتحديد تدابري احلماية إىل ذلك فقد مشل هذا املبدأ جماالت بيئية أخرى

،و احلال نفسه إذا تعلق األمر بالوقاية من 2على مواطنها للمحافظة على أصناف احليوانات احملمية و
األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة، حيث نصت املادة الثامنة من القانون 

يف فقرا الثانية على مبدأ احلذر و احليطة باعتباره من املبادئ اليت تقوم عليها قواعد  04-4323
الكربى  و تسيري الكوارث حيث جيب مبقتضاه أال يكون عدم التأكد، بسبب  الوقاية من األخطار

عدم توفر املعارف العلمية و التقنية حاليا، سببا يف تأخري اعتماد تدابري فعلية و متناسبة ترمي إىل 
الوقاية من أي خطر يتهدد املمتلكات و األشخاص و البيئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية 

  . تصاديةاالق

يقتصر فقط على  هذا االلتزام مضمونيعد  مل ، حيثواضحا  يبدو احليطة  مبدأ تأثري  إن
 عزتناوامل املشكوك فيها األخطارليشمل  أيضاامتد  وإمنااملقدمة علميا،  األخطار عنوجوب اإلبالغ 

 الالسلكية ااالت يفيفرض حىت  بدأ املوسع باملعىنباإلعالم  االلتزام أنيتها، حيث جد حولعلميا 
قضت حيث  البشرية الصحةعلى  الكهرومغناطيسية احلاالت تأثرياتحول  القائم العلميل رغم اجلد
و باعتبارها كمهين يتوجب عليها إعالم  SA.SFRشركة :"الفرنسية أن Montpellierحمكمة 

  . 4"على الصحة البشرية اإلرسالمتعاقدها العادي مبوضوع تأثريات تركيب هوائيات 

                                                           
تطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة ، احملدد جمال 2007ماي  19املؤرخ يف  145-07من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة  -1

  .2007-05-22، املؤرخة يف 34ر، العدد .على دراسة و موجز التأثري على البيئة، ج
، حيدد تدابري احلماية للمحافظة على أصناف 2008ديسمرب  24املؤرخ يف  08/412رقم  التنفيذيلمرسوم ل طبقا -2

  .2009يناير لسنة  06لصادرة بتاريخ ، ا01العدد  ،ر.احليوانات احملمية و على موطنها، ج
، املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث، يف إطار 2004ديسمرب  25املؤرخ يف  20-04القانون رقم  -3

  .2004ديسمرب  29، الصادرة يف 84ر، عدد .التنمية املستدامة، ج
القتصادي و البيئة، العدد األول، خمرب القانون االقتصادي و البيئة، جملة القانون ا ،يوسف جياليل، آثار تطبيق مبدأ االحتياط -4

  .125ص ،2008جامعة وهران،
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و رغم أمهية مبدأ االحتياط كأساس للمسؤولية البيئية، إال أن هذا املبدأ ال يشمل املضار 
البسيطة بل يقترن بالطابع اجلسيم للضرر البيئي و يف نطاق تكلفة اقتصادية مقبولة مما يسمح 

  .1للصناعيني امش مهم من املناورة

د للمسؤولية املدنية و إن كان مل يسلم من أن املبدأ احليطة كسن اإلشارة إىلو يف األخري ميكن 
و هو حتول مهم التقاء . اجتاه قواعد املسؤولية املدنية و التشريعات البيئية اعتماده االنتقاد، إال أنه ثبت

املخاطر، و يف هذا تعزيز لألثر الوقائي للمسؤولية املدنية مما يفسح اال لالعتراف بوجود الضرر 
كما أن االعتراف مببدأ االحتياط يلزم صاحب . امللوث البيئي ملبدأ االحتياطالرتباطه بعدم احترام 

النشاط بوضع تدابري لألمان و االنتفاع بنشاطه لتفادي وقوع تدهور حمتمل للبيئة و كذا مكافحة 
ر، ثة على البيئة التقاء املخاطأسباب التدهور القائمة باإلضافة إىل التقييم املستمر آلثار األنشطة امللو

د وقوع الضرر و قد ال اختاذ كل التدابري الوقائية لإلبقاء على احلال كما هو عليه، بدل إصالحه بعو
  .ميكن ذلك

  .مبدأ الوقاية :الفرع الثاين

إال  prévention ومفهوم الوقاية précautionملاين خيلط بني مفهوم احليطة رغم أن القانون األ
صطلحني فمصطلح الوقاية يتعلق باستدراك األخطار املعروفة يف ين املذن الفقه القانوين مييز بني هأ

  .2حني أن مصطلح احليطة ليتطلب معرفة عامة حبدوث اخلطر الذي سنواجهه

   

                                                           
اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ويناس حيي،  -1

  .304، ص 2006-2007
2 - Nicolas sadeleer , op.cit, p151. 
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، 1ن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالزيتأبش 1969ية بروكسل لسنة قلقد عرفت اتفا
أية تدابري معقولة يتخذها شخص طبيعي أو " :مبدأ الوقاية على أنه 2كذلك الربوتوكول املعدل هلاو

 رقم كما أن التوجيهية األوروبية ،"معنوي بعد وقوع احلادث ملنع أو تقليل ضرر التلوث

EC/35/2004  وضعت التزاما على عاتق امللوث يقوم مبقتضاه و بدون أي تأخري يف اختاذ التدابري 
  .3، من قبل السلطات املختصةالوقائية الالزمة

شيا مع االتفاقيات الدولية و التوجيهات األوروبية احلديثة فقد ضمن املشرع الفرنسي يف متاو 
هذا املبدأ وقد جاء هذا القانون كرد  2003الصادر سنة  Loi Bachelotقانونه الذي حيمل اسم 

حيث  AZFفعل عن الكارثة اليت حدثت نتيجة انفجار املصنع الكيماوي الواقع بتولوز التابع لشركة 
تضمن هذا القانون و قد  .كوارثالجراءات الوقائية دف إىل جتنب اختذت من خالله سلسلة من اإل

عداد خطة الوقاية من املخاطر إلزام كل منشأة بإعدة مواد تؤكد على مبدأ الوقاية من خالل 
عالن عن خططها جبار الشركات باإلإو تعديل قوانني التجارة من خالل  P.P.R.Tالتكنولوجية 

الذي أصبح  باإلعالم، و تعزيز االلتزام قدرا لتحمل مسؤوليتها املدنية لوقاية من املخاطر و عنل
  .4مبقتضاه كل مشغل منشأة ملوثة مطالب بتضمني معلومات بشأن األخطار احملتملة الوقوع

ث لقد حظي مبدأ الوقاية باالهتمام من قبل املشرع اجلزائري و ذلك يف قانون البيئة اجلديد حي
جعلت املادة الثانية يف فقرا الثانية الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار امللحقة بالبيئة من بني 

مبدأ املشتط الوقائي و تصحيح : "يف فقرا اخلامسة نصت على أن الثالثةكما أن املادة  ،أهدافها
                                                           

يونيو  07 املوافق لـ 1392ربيع الثاين  25 املؤرخ يف 72/17 املرسوم الرئاسياملصادق عليها من قبل اجلزائر مبوجب  -1
املتضمن املصادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية حول التعويضات املستحقة عن التلوث باحملروقات  1972سنة 

  .1972لسنة  53اجلريدة الرمسية العدد  ،1969نوفمرب سنة  28 الوقع عليها بربوكسل يف
املتضمن املصادقة على  1998أفريل سنة  18املؤرخ يف  98/123صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم -2

  .1998لسنة ،25 ددع،.ر.ج ،1969املعدل التفاقية سنة  1992بروتوكول عام 
3- Hamid Boukrif, le droit international de l’environnement: contribution à une réflexion sur le 

concept de développement et de partenariat durable, thèse de doctorat en droit ; université paris 

panthéon-Sorbonne-2001, p 139. 
  .273ص  ،املرجع السابق ،واعلي مجال -4
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ات املتوفرة وبتكلفة األضرار البيئية باألولوية عن املصدر و يكون ذلك باستعمال أحسن التقني
مراعاة مصاحل الغري قبل  ،اقتصادية مقبولة و يلزم كل شخص ميكن أن يلحق نشاطه ضررا كبريا بالبيئة

رتكز عليها هذا القانون حيث يمن األسس اليت جعل مبدأ االحتياط و ذا يكون قد . "التصرف 
بقاء و اإلو مواضعها، ،و النباتية ،انيةتسهر الدولة على محاية الطبيعة و احملافظة على السالالت احليو

على التوازنات البيولوجية و األنظمة البيئة و احملافظة على املوارد الطبيعية من كل أسباب التظاهرة اليت 
  .1ددها بالزوال و ذلك باختاذ كل التدابري لتنظيم وضمان احلماية

اجلديد و إمنا قد مت التنصيص عليه يف اجلدير بالذكر أن مبدأ الوقاية مل يكن وليد قانون البيئة 
و الذي جاء  99/952عدة قوانني خاصة و نأخذ من بينها على سبيل املثال املرسوم التنفيذي رقم 

ليحدد التدابري الوقائية من األخطار املتصلة بالنشاطات اليت يتعرض فيها العمال أو السكان مجيعهم 
ليت حتتوي عليها و اليت من احملتمل أن يتعرض هلا و يف هذا للغبار الناجم عن األميانت أو عن املواد ا

غازات السائلة إىل أدىن حد ألزمت املادة السادسة منه إىل وجود تقليص رمي األميانت يف اجلو و يف ال
  .ممكن

.       كما تبىن املشرع اجلزائري مبدأ الوقاية عندما يتعلق األمر بنقل النفايات اخلاصة اخلطرية
املتعلق بتدابري  1174-05، كما أنه و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 3وطا صارمة لنقلهاو وضع شر

باختاذ مجيع  13احلماية من اإلشعاعات املؤينة، فإن املستغل هلذه اإلشعاعات ملزم طبقا ألحكام املادة 
  .تدابري الوقاية من حوادث اإلشعاعات يف حالة نقل هذه املواد

                                                           
  .السابق الذكر 03/10القانون من  11للمادة طبقا  -1
، ر.ج ،املتعلق بالوقاية من األخطار املتصلة مبادة األميانت 1999أبريل  19املؤرخ يف  99/95املرسوم التنفيذي رقم  -2

  .1999أبريل سنة  21الصادرة بتاريخ  29العدد
ر، العدد .النفايات اخلاصة اخلطرية، ج ، احملدد لكيفيات نقل2004ديسمرب  14املؤرخ يف  409-04املرسوم التنفيذي رقم  -3

  .2004لسنة  81
ر، العدد .، املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات املؤينة، ج2005أبريل  11، املؤرخ يف 117-05املرسوم الرئاسي رقم  -4

  .2005أبريل  13، الصادرة بتاريخ 27
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املتعلق بالوقاية من  20- 04ارت املادة الثامنة من القانون رقم و يف نفس السياق فقد أش
األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة، يف فقرا الرابعة إىل أن العمل الوقائي            

 و التصحيحي باألولوية عند املصدر، جيب مبقتضاه أن حترص أعمال الوقاية من األخطار الكربى قدر
اإلمكان و باستعمال أحسن التقنيات، و بكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل أوال بأسباب القابلية 

  .لإلصابة، قبل سن التدابري اليت تسمح بالتحكم يف آثار هذه القابلية

إن مبدأ الوقاية يؤسس على منظور غائي يتجاوب مع طبيعة احلياة املعاصرة حيث يكون لكل 
دية و الصناعية آثارا مباشرة أو غري مباشرة على البيئة، و نتيجة لتبين املفهوم الواسع األنشطة االقتصا

ملبدأ الوقاية فإنه ينقلب من واجب وقاية كاملة إىل وقاية جزئية بتقليل نتائج االعتداء حني يتعذر على 
  .املكلف احليلولة دون حدوث االعتداء

  .مبدأ امللوث الدافع: الفرع الثالث

بت السياسات البيئية اجلديدة أن يتحمل املسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة كل النفقات لقد أوج
املتعلقة بالتدابري الوقائية من التلوث و كذا إعادة األماكن اليت تضررت من جراء النشاط إىل حالتها 

يسية اليت تقوم املبادئ القانونية الرئ بني من، و الذي يعترب 1األصلية استنادا إىل مبدأ امللوث الدافع
يف  يف تشريعات العديد من الدول و ي مت التأكيد عليهذعليها املسؤولية البيئية يف اتمعات الغربية وال

  .2عدة اتفاقيات دولية

، و الذي يعين أن السلع أو اخلدمات مفهوم اقتصادي" :الدافع على أنهمبدأ امللوث  و يعرف
ذلك أن إلقاء  ،مبا يف ذلك املوارد البيئية ،واد املستعملةاملعروضة يف السوق جيب أن تعكس كلفة امل

                                                           
1- Omar Sofiane, les incohérences du régime juridique de l’environnement. L’exemple de la 

mise en œuvre du principe pollueur payeur. Revue Algérienne  ; n° 02, 1998, p 07-24.  

املتعلقة باملسؤولية املدنية  1969نوفمرب  29و من أمثلة االتفاقيات الدولية اليت أكدت هذا املعىن اتفاقية بروكسل املؤرخة يف  -2
السابق اإلشارة إليه، و كذا االتفاقية الدولية  17-72عن الزيت و اليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب أمر رقم  عن التلوث الناجم

ديسمرب  18املترتبة على التلوث بسبب احملروقات و املوقعة يف بروكسل يف املتعلقة بإنشاء صندوق دويل لتعويض األضرار 
  .1974ماي  13، املؤرخ يف 55-74رقم   وماملرسو اليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب  ،1971
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هذه املوارد ضمن عوامل اإلنتاج نفايات ملوثة يف اهلواء أو املياه أو التربة هو نوع من استعمال 
ل ضمن عوامل اإلنتاج إىل هدرها يؤدي عدم دفع مثن استخدام هذه املوارد البيئية اليت تدخو
االقتصاديون أن سبب تدهور البيئة يعود إىل هذه اانية يف  يرى لذلك .1"حتطيمها و القضاء عليهاو

  .استخدام املوارد البيئية

و يبدو أن مبدأ امللوث الدافع مبدأ هام يساهم يف إرساء القواعد اجلديدة للمسؤولية املدنية 
طأ، باعتباره مفهوما احلديثة، كونه مبدأ يتجاوز القواعد التقليدية للمسؤولية اليت تقوم على أساس اخل

كما ال يبحث املبدأ يف تطبيقه على املسؤول املباشر عن التلوث أو العوامل املتداخلة . اقتصاديا
للمسؤولية املدنية عن أضرار التلوث، ألنه يضع أعباء مالية بطريقة موضوعية و ليست شخصية على 

سواء كان فردا أم  - حمل امللوثحيث يت. 2جمموع النشاطات اليت من احملتمل أن تؤثر على البيئة
املسؤولية عن األضرار اليت تلحق بالبيئة أو باألشخاص و لو مل يثبت يف  -شركة أم الدولة نفسها

جانبه عنصر اخلطأ، إذ يكفي إثبات عالقة السببية بني الفعل الصادر عنه و بني الضرر املترتب على 
  .3ملخاطرهذا الفعل أو النشاط، و ذلك هو جوهر فكرة نظرية ا

يتمثل يف إرادة السلطات العامة يف توفري  كما ينطوي مبدأ امللوث الدافع على مفهوم سياسي
  .4هبصورة مباشرة للمتسببني في عن طريق حتميل أعباء التلوث األعباء املالية املعلقة

اليت  و يعد مبدأ امللوث الدافع آلية من اآلليات االقتصادية اخلاصة حبماية البيئة من األضرار
أما فيما يتعلق بتكريس  ،تتسبب فيها النشاطات االقتصادية خصوصا النشاطات ذات الطابع الصناعي
الصادرة يف c 128/72املبدأ يف الواقع فإنه يعود إىل سنوات السبعينات، حيث جاء يف التوصية رقم 

                                                           
1-Jean Philippe Barrde – économie et politique de l’environnement, Pesse Universitaire de 

France,  2
ème

édition , Paris, 1992 , p210. 
  .274واعلي مجال، املرجع السابق، ص  -2
الصادرة عن اجلمعية املصرية للقانون ،62ة املصرية للقانون الدويل، العدد ال ،، مبدأ امللوث يدفعحجازهأشرف عرفات أبو  -3

  .09، ص 2006الدويل، القاهرة،  مصر 
4 - Martine Rémond-Gouilloud du droit de détruire, essai sur le droit de l’environnement,  P.U.F, 

I
er

 édition, Paris, 1989.p 162. 
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مللوث أن أنه جيب على ا OCDEمن طرف املنظمة الدولية للتنمية االقتصادية  1972ماي  26
مث  ،يتحمل تكاليف الوقاية و التخلص من التلوث من أجل جعل البيئة يف وضعية مقبولة إىل حد ما

اليت ضبطت كيفية و 1974نوفمرب  14الصادرة يف 223/74cبعد ذلك صدرت الالئحة رقم 
من R 130، مث اعتمدته اموعة األوروبية مبقتضى املادة 1إدخال مبدأ امللوث الدافع حيز التنفيذ

على أن سياسة اموعة األوروبية يف جمال  أكدت اليت 1987لعام  االتفاقية التأسيسية للمجموعة
، و من مث أصبح املبدأ كقاعدة قانونية ذات حجة مباشرة 2جيب أن تستند إىل مبدأ امللوث يدفعالبيئة 

  .يف مواجهة مجيع الدول األعضاء باالحتاد األورويب

مللوث الدافع حيز التنفيذ عن طريق إدخال سياسة جبائية خاصة حبماية لقد مت إدخال مبدأ ا
استنادا إىل قانون  كما فعل املشرع الفرنسي البيئة سواء مبقتضى التشريعات اخلاصة حبماية البيئة

املنشآت املصنفة الذي استحدث أدوات خاصة بالنشاطات امللوثة، و كذلك الرسم اخلاص بالتلوث 
 .90/3893إفراز الغازات السامة كغازات اآلزوت و غريها مبقتضى املرسوم اجلوي الناجم عن 

تبىن املشرع الفرنسي مبدأ امللوث يدفع و ضمنه يف القوانني الداخلية استجابة إىل  كما
الداخلية التوجيهات األوروبية اليت دعت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل إدخاله ضمن قوانينها 

من القانون املتعلق باملنشآت املصنفة  15و تطبيقا لذلك فقد نصت عليه املادة  اية البيئة،املتعلقة حبم
من قانون التعمري، و كذا  421- 8، و املادة 1976جويلية  19من أجل محاية البيئة الصادر يف 

 "code rural" مع ذلك فإن القانون الريفي. 199يناير  03من قانون املياه الصادر يف  18املادة 
  .4أشار بوضوح على إقرار هذا املبدأ 200و يف مادته  1995فرباير  02الصادر يف 

إن السياسات اليت تستخدم الرسوم وغريها حتقق أهداف بيئية اقل تكلفة ويف هدا الصدد نشري 
ضريبة على البرتين من شأا تشجيع السائقني  يف مدينة مكسيكو سييت يف فرض جتربة املكسيك إىل

                                                           
1- Michel prieur, Droit de l’environnement, op. cit page 124. 

  .58أشرف عرفات أبو حجازه، املرجع السابق، ص  -2
3 - Michel prieur op cit page126. 
4- Michel prieur op cit page137. 
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بالنسبة  لكل  متساوية اليت يساوي فيها قيمة املنافع النقطة ات حىترمن استخدام السيا دعلى احل
 .1سائق

فقد تبنت سياسة تصنيع ثقيلة لتحقيق التنمية و لكن  -و بعد االستقالل -أما بالنسبة للجزائر
ئة مبا فيها دون مراعاة انعكاساا الضارة على البيئة، خاصة يف ظل غياب دراسات التأثري على البي

استغالل هذه النشاطات و عدم الوعي مببدأ التنمية املستدامة اليت مل تظهر، لذلك كان هناك دفع كبري 
للتنمية الصناعية رخص للمستثمرين االستهالك و االسترتاف الفاحش للموارد الطبيعية، بسبب 

بيئية اليت من شأا التخفيف االقتصاد املوجه الذي كان مفروضا آنذاك، باإلضافة إىل غياب الرسوم ال
لنشاط املضر لمن أضرار التلوث و جعل امللوث يتحمل املسؤولية عن األضرار النامجة عن استغالله 

عدم وجود خاليا على مستوى الوحدات الصناعية خاصة مبكافحة التلوث و حمطات تصفية  وبالبيئة، 
هتمام بالوسائل املالية املتاحة حلماية البيئة إال ابتداء و مل يتم اال. 2اهلواء من املواد املستعملة يف التصنيع

و قد . 3من التسعينات، و مت مباشرا تدرجييا ووضع جمموعة من الرسوم لغرض الوقاية من التلوث
منه على  117أول خطوة تشريعية يف هذا اال، حيث نصت املادة  254-91قانون رقم الكان 

و يطبق هذا الرسم على . ة على البيئة و احمليطريامللوثة أو اخلط وضع رسم جبائي سنوي على األنشطة
و حيصل هذا الرسم لفائدة  ،3385-98م رقاملرسوم التنفيذي  يف القائمة الواردة يف املبينةاألنشطة 

                                                           
، 2002، مصر، 1ط حممد صاحل الشيخ، اآلثار االقتصادية و املالية لتلوث البيئة و وسائل احلماية منها، دار اإلشعاع القانوين، -1

  .341ص 
2- M’hammed Rabah, l’écologie oublie-problèmes d’environnement en Algérie à la ville de l’an 

2000 1ère édition- Edition Marimare. Algérie ; 1999, page 141-142. 
بكر  وم القانونية و اإلدارية، كلية احلقوق، جامعة أبويلس شاوش بشري، محاية البيئة عن طريق اجلباية و الرسم البيئية، جملة العل -3

  .136، ص 2003، سنة 01بلقايد، تلمسان، العدد 
  .1992املتضمن قانون املالية لسنة  ،1991 ديسمرب 18املؤرخ يف  25-91قانون رقم  - 4
شآت املصنفة و حيدد يضبط التنظيم الذي يطبق على املن 1998نوفمرب  03مؤرخ يف  338-98مرسوم تنفيذي رقم  - 5

  .1998لسنة  82رقم  .قائمتها، ج
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لتستعمله اإلدارة البيئية  1471- 98الصندوق الوطين للبيئة املستحدث مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
  .لتلوث و احلد منهيف مكافحة ا

املتعلق حبماية البيئة جنده قد نص يف املادة الثالثة منه على  10- 03و بالرجوع إىل القانون رقم 
مبدأ امللوث الدافع، الذي يتحمل مبقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق 

األماكن التقليص منه و إعادة  ضرر بالبيئة أو أحد عناصرها، نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث و
طريقة حتصيل هذه الرسوم، قد حدد  198- 06املرسوم رقم  رغم أنو . بيئتها إىل حالتهما األصليةو

ة للتعامل مع املنشآت امللوثة، وطريقة ووقت دفعها، باإلضافة إىل اعتماد أسلوب التدرج يف الصرام
 .التسيري العقالين للموارد البيئيةباملقابل مكن امللوثني من بعض التحفيزات اخلاصة بو

ختفيض امللوثني لالمتثال ألحكام الصب وتتمثل الوظيفة الوقائية للرسوم االيكولوجية يف تشجيع 
التلوث من خالل تطبيق القيمة القاعدية للرسم و تكون إزاء الوظيفة الردعية للرسم بتطبيق املعامل 

طريقة حتصيل هذه الرسوم  06/1982سوم رقم لقد حدد املر،واملضاعف يف حالة عدم االمتثال
يعلق اعتماد الرسوم االيكولوجية و تأخرغري أنه ما يالحظ يف اجلزائر هو  ،وطريقة ووقت دفعها

 التنموي على االعتبارات البيئية هذا التأخر على مجلة من العوامل من بينها تغليب املنطق 3البعض

 اإلدارةوكذلك على عدم استقرار  ،جلة املشاكل البيئيةداري االنفرادي يف معااإل األسلوبتفضيل و
اليت تسهر على متابعة تطبيق القوانني  حداث املفتشيات الوالئية للبيئةإاملركزية للبيئة والتأخر يف 

  .4املتعلقة البيئة

                                                           
حيدد كيفيات تسيري حسابات التخصيص اخلاص رقم  1998ماي سنة  13مؤرخ يف  147-98مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .1998لسنة  31ر .، ج"الصندوق الوطين للبيئة : " الذي عنوانه 65-302
يضبط التنظيم  2006مايو سنة  31املوافق لـ  1427دى األوىل مجا 04املؤرخ يف  06/198املرسوم التنفيذي رقم  -2

  .2006سنة  37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ن العدد  ،املطبق على املنشات املصنفة حلماية البيئة
  .78ص  ،املرجع السابق ،وناس حيي -3
  .78وناس حيي، املرجع السابق، ص  -4
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و يف األخري ميكن اإلشارة إىل أن مبدأ امللوث الدافع هو مبدأ قانوين ذو طابع اقتصادي جاء 
فكرة التنمية من منظور بيئي هذه األخرية اليت تقتضي النظر إىل املوارد البيئية باعتبارها  لتكريس

عناصر مشتركة جيب احملافظة عليها ألن حق التمتع ا ليس حقا مطلقا و إمنا هو حق مقيد حبقوق 
م اآلخرين الذين لديهم أيضا حق و واجب يف العناصر املكونة للبيئة، حق التمتع و واجب عد

  .استرتاف هذه املوارد

 .مبدأ اإلعالم واملشاركة: الفرع الرابع

للبيئة تتطلب تعاون مؤسسات الدول وهيئاا املختلفة يف منع حدوث  السليمةن اإلدارة إ
املترتبة على  صاحلامليكون من شأا حتقيق التوازن بني توفري املعلومات اليت املنازعات البيئية من خالل 

 .و منع حدوث األضرار البيئية ةاألنشطة امللوث

ونقصد بآراء اإلعالم نشر املعطيات و املعلومات املختلفة حول األنشطة، أو اإلجراءات اليت 
، وقد يتخذ إجراء اإلعالم صورة إعالن منتظم 1ميكن اختاذها للحيلولة دون حدوث أضرار بيئية

من أجل احلفاظ  -ملتخصصة يف الدولةكما تسعى اإلدارات اللمعلومات املتعلقة بنشاط أو عمل حمدد 
مع هيئات الدولة أو بينها وبني األفراد فيما املشاركة املتبادلة إىل التشاور و -البيئة املختلفة على عناصر

 2.خيص تبادل املعلومات حول إنشاء أو عدم إنشاء بعض املشروعات اليت ميكن أن دد سالمة البيئة

يتعلق جبميع املخاطر  وقائي فيجب أن يكون كافيا و كامال، و من أجل تأدية اإلعالم دوره الو
املرتبطة بالبيئة أو أي عنصر من عناصرها، كما جيب أن يرد بعبارات مفهومة يستطيع فهمها كل 

بأن نقل  "cinqsept"صوص قضية خب  Lyonبـ شخص، و يف هذا الصدد فقد قضت حمكمة اجلنح
 صريح ومفهوم و كامل بشكلانات إرشادية مرفقة مبا تتضمن ة وتسليمها دون تقدمي بيرياملادة اخلط

 .3و من قانون العقوبات الفرنسي 931يشكل جرمية اإلمهال، وفق ما نصت عليه املادة 
                                                           

1- Philippe.ch, et A.Guillot, Droit de l’environnement, ellipses, 1998, p 41 . 
  .29ص  ،املرجع السابق ،حممد سعيد عبد اهللا احلميدي -2

3- Cass, Civ, 21/04/1973 Dalloz, 1973. Note carbonnier, p 55.  
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لقد تبوأ مبدأ اإلعالم واملشاركة مكانة خاصة يف االتفاقيات الدولية من خالل منحه لإلفراد 
 ةإذ نص املبدأ الرابع من ندوة األمم املتحد ،يف محاية البيئةواتمع املدين دورا يساهم بأكثر فاعلية 

احملافظة و التسيري العقالين  يفيتحمل اإلنسان مسؤولية خاصة " :على أنه1972للبيئة بستوكهومل عام 
بدأ التاسع عشر من نفس الندوة على املكما نص ، ....."لثروة املؤلفة من النباتات و احليوانات الربيةل

ألجيال الشابة و الكبار وتنوير الرأي العام و حتسيس األفراد املؤسسات لتعليم البيئي الوير ضرورة تط
ونظرا ألمهية املبدأ فقد حتول من جمرد مبدأ إىل  ،اجلماعات مبسؤوليام فيما يتعلق حبماية وترقية البيئة

) 77(خالل التوصية رقم ما أكده الس األورويب من  اعالم مرتبط باحلريات العامة و هذحق يف اإل
حيث كرست حق  ،املتعلقة حبماية األشخاص من تصرفات اإلدارة 1977سبتمرب  28املؤرخة يف 

بوضوح يف التوصية رقم أيضا  و هذا ما جتلى  ،املواطن يف احلصول على املعلومات قبل تدخل اإلدارة
املؤرخ يف  313/90يب رقم ، وقد انتهج التوجيه األورو1للجنة الوزارية للمجلس األورويب) 81(

و أتعلق حبرية اإلعالم يف املواد البيئية حني شدد على متكني كل شخص طبيعي امل 1990جوان 07
وكل رفض من قبل السلطات  ،معنوي من املعلومة البيئية دون أن يلتزم بإظهار مصلحة حمددة يف ذلك

 يتجاوز الرد على األكثر مدة شهرين  ه املعلومات جيب أن يكون مربرا على أن الذالعامة لتزويده
 .2حيث يكون هذا الرفض قابال للطعن فيه أمام جهات خمتصة

لى ع نص 1992ة ـكما أن املبدأ العاشر من إعالن قمة األرض بريو دجيانريو املنعقدة يف سن
أن يكون  ينبغي ، وائل البيئية هو ضمان مشاركة كل املواطنني املعنينيسأحسن طريقة ملعاجلة امل" :أن

ا يف ذلك مب .حتوزها السلطات العامة و املتعلقة بالبيئة يتعلى املعلومات ال االطالعلكل فرد حق 
معلومات متعلقة باملواد و النشاطات اخلطرية كما ينبغي أن يكون لكل فرد احلق يف املشاركة يف 

 ."القرارات البيئية ذااملشاورات املتعلقة باخت

                                                           
  .279ص ،املرجع السابق ،واعلي مجال -1

2-Michel prieur, op.cit, pl02.  
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ميكن لكل " :هبدأ الثالث والعشرون من امليثاق الدويل للطبيعة على أنإىل جانب هذا فقد نص امل
و مع أشخاص آخرين يف أتشريعية لدولته أن يشارك بصفة انفرادية الحكام األشخص و مع مراعاة 

رق طق له استعمال حينه إويف حالة تعرض هذا الشخص لضرر ف ،صنع القرارات اليت م مباشرة البيئة
 هذا امليثاق سواء تصرف على كل فرد أن يلتزم بأحكام هذا وينبغي، "التعويض الطعن للحصول على
و يف إطار مجعية أو مع أشخاص آخرين أو يف إطار مشاركته يف احلياة السياسية أالفرد بصفة انفرادية 

  .امليثاق املتعلقة ذا أن جيتهد يف حتقيق األحكام األخرى

ل ملتعلق بتنظيم العالقة بني اإلدارة  و املواطن  قد شكَّا 88/1311أما يف اجلزائر فإن املرسوم 
فقد نصت املادة الثامنة من  ،2على كل الوثائق اإلدارية االطالعمبدأ عاما يقرر حق املواطن املطلق يف 

م هذا و س ر مل باستعمال والتدابري اليت تسطرها  وعلى إلزام اإلدارة باطالع املواطنني على التنظيمات  ا
لدى  على البيانات احملفوظة االطالعيف إىل حق املواطنني  ب للنشر و اإلعالم إضافةأي سند مناس

والتزام مجيع  ،4والتزام اإلدارة بالرد على الطلبات و التظلمات املوجهة من قبل املواطنني ،3اإلدارات
 طائلة حتت احملفوظات يف دائرة على البيانات املوجود االطالعاملوظفني باحترام حق املواطن يف 

  .املتعلقة بالسر املهين بعض االستثناءات ، مع وجود5أو العزل التأديب

املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى       20- 04كما أشارت املادة الثامنة من القانون رقم 
و تسيري الكوارث يف فقرا اخلامسة إىل مبدأ املشاركة باعتباره من املبادئ اليت تقوم عليها قواعد 

قاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث، و الذي جيب مبقتضاه أن يكون لكل مواطن احلق يف الو

                                                           
الصادرة  27ر العدد .املتعلق بتنظيم العالقات بني اإلدارة و املواطن، ج1988جويلية  04املؤرخ يف  88/131املرسوم  -1

  .1988جويلية  06بتاريخ 
2- Soraya CHAIB et Mustapha KARADJI, le droit d'accès aux documents administratifs en droit 
Algérien. IDARA, volume 13, n° 2-200, p53. 

  .88/03من املرسوم املادة العاشرة -3
   .88/03من املرسوم  34املادة  -4
  .ن نفس املرسومم 40و  30املادتني  -5
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القابلية لإلصابة املتصلة بذلك االطالع على األخطار احملدقة به و على املعلومات املتعلقة بعوامل 
بقا للمادة و يف نفس اإلطار و ط. مبجموع ترتيبات الوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارثو

من نفس القانون، تضمن الدولة للمواطن إطالعا عادال و دائما على كل املعلومات املتعلقة  11
و حتدد عن طريق التنظيم كيفيات تنظيم و ترقية و دعم كل محلة أو نشاط . باألخطار الكربى

واء من أجل إعالمي عن األخطار الكربى و الوقاية منها و تسيري الكوارث اليت قد تنجر عنها، س
حتسني اإلعالم العام للمواطنني أو للتمكني من إعالم خاص يف مناطق تنطوي على أخطار خاصة، أو 

 .1يف أماكن العمل أو يف األماكن العمومية بصفة عامة

اإلعالم والتحسيس. فقدمت النص صراحة على تدعيم 10/03البيئة  وبصدور قانون
و قد نص يف  ،وجعلها من بني أهدافه 2تدابري محاية البيئة املتدخلني يف  وخمتلف اجلمهورومشاركة 

و املشاركة الذي يكون مبقتضاه لكل شخص احلق  اإلعالم مبدأالفقرة الثامنة من املادة الثالثة منه على 
املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر  اإلجراءاتيف أن يكون على علم حبالة البيئة و املشاركة يف 

البيئي من الوسائل األساسية اليت تتشكل منها  أدوات تسيري  لإلعالمأصبح وجود هيئة  و ،بالبيئة
  : 4يتضمن ما يأيت  ،البيئي لإلعالم، حيث ينشأ هلذا الغرض نظام شامل 3البيئة

شبكات مجع املعلومات البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص اخلاضعني للقانون العام أو  -
 .اخلاص

 .الشبكات و كذلك شروط مجع املعلومات البيئية كيفية تنظيم هذه -

 .ثبات صحة املعطيات البيئيةإجراءات وكيفيات معاجلة و إ -

                                                           
  .20-04من القانون رقم  12طبقا للمادة  -1
  . 03/10من القانون  6/2املادة  -2
  .03/10من القانون  5املادة  -3
  .03/10من القانون   6املادة -4
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االقتصادية و واملالية اإلحصائيةقواعد املعطيات حول املعلومات البيئية العامة العلمية والتقنية و -
 .املتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة

 .جلوانب البيئية على الصعيدين الوطين و الدويلكل عناصر املعلومات حول خمتلف ا -

 .وفق أحكام املادة السابعةجراءات التكفل بطلبات احلصول على املعلومات إ -

شخص  لكل:" كما أشارت هذه األخرية إىل احلق العام يف اإلعالم البيئي حيث نصت على أنه
  . البيئة احلق يف احلصول عليها و معنوي يطلب من اهليئات املعنية املعلومات متعلقة حبالةأطبيعي 

حيث ميكن أن تتعلق هذه املعلومات بكل املعطيات املتوفرة يف ميكن أن تتعلق هذه املعلومات 
ات املوجهة لضمان محاية البيئة والتنظيمات والتدابري واإلجراء أي شكل مرتبط حبالة البيئة

  ...". تنظيمهاو
حق اإلعالم اخلاص حيث يتعني على كل أيضا  إضافة إىل احلق العام لإلعالم البيئي هناك

طبيعي أو معنوي حبوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها التأثري بصورة مباشرة أو شخص 
غري مباشرة على الصحة العمومية أن يبلغ هذه املعلومات إىل السلطات احمللية و السلطات املكلفة 

  . 1بالبيئة
 األساليب القانونيةو من خالل بعض التطبيقات البيئي اإلعالممبدأ  رتجلى بعض صوت كما     

 حيث ،البيئة يف مدى التأثري إشهار بقرار جلمهوراجبه إعالن مبو يتم الذي مدى التأثريكحالة دراسة  
، تاملنشئا إقامة مكان التهيئة أو وأعمال األشغال يتم فيه اجناز وقع الذيامل ااورة من األماكن يف يعلق

  .2التحقيق العمومي خالل من األقل، وكذلك يوميتني على جريدتني يف و

  

  

   
                                                           

  . 03/10املادة الثامنة من القانون  -1
2- Philippe Ch. A Guillot, op. cit ,p45. 
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  : الفصل الثاني

  .جزاء المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية

إذا توافرت أركان املسؤولية عن أضرار التلوث وجب على املسؤول تعويض املضرور عما حلق 
ه أول ما على القاضي املرفوع أمامه الدعوى مهما به من ضرر، و بالرجوع إىل القواعد العامة جند أن

كما أن . كان موضوعها التأكد من توافر الشروط اإلجرائية ملباشرة الدعوى و السري يف اخلصومة
املضرور يف كل األحوال يسعى يف املطالبة القضائية أو دعوى تعويض الضرر إىل احلصول على 

 اجلوانبلذا سنعاجل يف هذا الفصل . الت الضررتعويض منصف و عادل يغطي كافة عناصر و مشتم
املبحث (املترتب عنهامث التعويض ) املبحث األول( التعويض عن الضرر البيئي اإلجرائية لدعوى

  ).الثاين
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  .اإلجرائية لدعوى التعويض عن الضرر البيئياجلوانب : املبحث األول

كان للمضرور أن يلجأ إىل القضاء عن  ،يئةمىت توافرت أركان املسؤولية املدنية يف نطاق الب
طريق الدعوى القضائية مطالبا بالتعويض، و دعوى التعويض عن الضرر البيئي تثري العديد من 

و بعض ) املطلب الثاين(و املصلحة يف الدعوى ) املطلب األول(الصعوبات لعل أمهها صفة التقاضي 
  ).طلب الثالثامل(القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرتاع البيئي 

  .الصفة: املطلب األول

الصفة هي السلطة اليت مبقتضاها ميارس شخص الدعوى أمام القضاء، و تكون عادة لصاحب 
كما تكون ملن ميثل صاحب  ،احلق املدعي به أو ملن تلقى هذا احلق باإلرث أو بأي طريق قانوين آخر

ذلك يف حاالت للنيابة العامة مبقتضى سلطتها احلق أو ملن أحله القانون حمله يف االدعاء، و هي تعود ك
و تعد الصفة شرطا الزما لوجود احلق يف الدعوى، شأا يف ذلك شأن املصلحة و ينتج  ،1الوظيفية

و من املعلوم أن ، 2عن ختلفها عدم وجود احلق يف الدعوى و هو ما جيري عليه العمل بعدم القبول
كما  العناصر اليت تتبع شخصا معينا خاصا أو عاما،كال من تتضمن عناصر البيئة اليت يلحقها التلوث 

و على ذلك فإنه يثور التساؤل عن ، عناصر عامة مشتركة ينتفع ا مجيع أفراد اتمعتتضمن أيضا 
والذي يدافع عن تلك أحد عناصرها،  الشخص الذي تكون له صفة الدفاع أو التقاضي عن البيئة أو

كما ميكن أن يكون ) الفرع األول(أن يعهد هذا الدور إىل األفراد العاديني املصاحل اجلماعية، إذ ميكن 
قد يترك هذا األمر إىل السلطات العامة يف  و، )الفرع الثاين(هذا احلق جلمعيات الدفاع عن البيئة 

  ).الفرع الثالث(الدولة  

   
                                                           

العام، جامعة سيدي بلعباس،  القانونحق املنظمات غري احلكومية يف التقاضي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف  ،ساوس خرية -1
  .160، ص 2013-2012كلية احلقوق، 

، 2008فرباير سنة  25املؤرخ يف  09-08قمر قانونالمن  13و قد تناول املشرع اجلزائري هذا الشرط من خالل املادة  -2
  .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21ر، العدد .املتضمن قانن اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ج
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  .املضرور و ذوي حلقوق: الفرع األول

ام و احلق يف التعويض يتوجب وجود ضرر يلحق إن احلديث عن دعوى املسؤولية بشكل ع
الصالحية ملباشرة اإلجراءات  تكون لهحىت  ة مشروعة أو رخصة حيميها القانونبشخص له مصلح

طبيعة األضرار البيئية املنتشرة و العابرة أن  إال، 1القضائية سواء بنفسه أو عن طريق ممثله القانوين
، و التطرق )أوال(يف إطار القانون الداخلي  يف هذه احلالة للحدود، توجب علينا دراسة صفة املضرور

  ).ثانيا(يف إطار القانون الدويل  هلذه الصفة

  .الصفة يف إطار القانون الداخلي: أوال

الصفة هي السلطة اليت مبقتضاها ميارس شخص الدعوى أمام القضاء، و هي تكون عادة 
كما تكون ملن . باإلرث أو بأي طريق قانوين آخر لصاحب احلق املدعي به أو ملن تلقى هذا احلق منه

و هي تعود كذلك يف حاالت للنيابة العامة . ميثل صاحب احلق أو ملن أحله القانون حمله يف االدعاء
  .مبقتضى سلطتها الوظيفية

و جيب ملعرفة من له الصفة يف اخلصومة، البحث عن صاحب احلق موضوع الرتاع، و ال يقبل 
ن يقاضي عنه حلساب غريه، حبيث إذا جنح يف الدعوى انتفع ذلك الغري باحلكم من غري ذي احلق أ

الصادر فيها ملصلحته، و إذا فشل ال يضار ذلك الغري بفشله، و ليس أحد ملزما أن يباشر الدفاع يف 
  .  2و إذا تبني فقدان الصفة كانت الدعوى غري مقبولة. الدعوى جترد رافعها من صفة التقاضي

الدفاع الفردي أو : " على أن 1996من الدستور اجلزائري الصادر سنة  32ادة لقد نصت امل
كل و هلذا ف". ية و اجلماعية مضمون عن طريق اجلمعية عن احلقوق األساسية و عن احلريات الفرد

احلق يف رفع دعوى ضد هذا األخري، فاملدعي يف دعوى التعويض  له شخص أصابه ضرر من الغري
رفع الدعوى بواسطة ممثله القانوين كالويل أو تفإذا كان ناقص أو عدمي األهلية  يكون هو املضرور،

                                                           
  .44، ص2009فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، منشورات أمني، اجلزائر،  - 1
  .160ساوس خرية، املرجع السابق، ص  - 2
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الوصي أو القيم، و ميكن أن  ميثله يف ذلك قانونا دائنه عندما يستعمل الدعوى غري املباشرة نيابة عنه 
در نصيبه إذا تويف املضرور انتقل حقه يف التعويض إىل ورثته كل بق و .ا كالوكيل بصفة عامةأو اتفاقي

  .1و املعنوي الذي أصامي للمطالبة بالضرر املادجيوز هلم رفع الدعوى إذ يف املرياث، 

إذا مل يثرها أحد اخلصوم،      ويثري القاضي تلقائيا انعدام الصفة يف أحد أطراف اخلصومة
لفصل جيب التنويه أن شرط الصفة مطلوب يف أطراف اخلصومة عرب مجيع مراحل الدعوى إىل غاية او

  . 2فيها

و من املعلوم أن الشخص املضرور تتوافر له الصفة يف دعوى املسؤولية إذا أصابه التلوث بضرر 
شخصي مباشر يف شخصه أو يف أمواله مبا يف ذلك عناصر البيئة اليت يكون له حق خاص عليها حيث 

الصعوبة بالنسبة  تتوافر له املصلحة الشخصية املباشرة و ال صعوبة يف هذه احلالة، و لكن تبدو
لألضرار اليت تصيب البيئة ذاا أو أحد عناصرها غري اململوكة ألحد و اليت تعد ذمة مالية مجاعية 

حريات و البحار و اهلواء اجلوي ، كمياه األار و البResnulliusللمجتمع بأسره، أي أشياء مباحة 
شكلة الصفة يف التقاضي السيما و أنه الغابات و املراعي العامة، حيث تظهر الصعوبات املتعلقة مبو

 le dommageفالضرر البيئي احملض . يلزم توافر الضرر الشخصي املباشر يف شخص املدعى

écologique pur جميع و ليس ملكا لفرد دون آخرهو بالضرورة ضرر مجاعي، إذ البيئة ملك لل .
و معىن . ككل و ليس فردا بعينه على ذلك فإن ما يصيب هذه البيئة من أضرار، فإنه يصيب اتمعو

ذلك أن املصلحة املضرورة يف هذه احلالة تكون مصلحة مجاعية، األمر الذي يستتبع بالضرورة البحث 
  .3عن مدافع عن هذه املصلحة

                                                           
الفعل غري املشروع اإلثراء بال ( بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، اجلزء الثاين، الواقعة القانونية  -1

  .167، ص 1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )سبب و القانون
، 2012، اجلزائر، 1، إصدار كليك للنشر، ط1و اإلدارية، جبوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية  - 2

  .34ص 
  .649-648عطا سعد حممد حواس، املرجع السابق، ص  - 3
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و استنادا إىل ما سبق تعترف القوانني و الدساتري احلديثة لإلنسان باحلق يف بيئة سليمة و نظيفة       
تلوث باعتباره حقا من حقوق اإلنسان، كما أن املواثيق و اإلعالنات الدولية قد أقرت و خالية من ال

: ، من أن1974، و ليس أدل على ذلك مما ورد باملبدأ األول من إعالن ستوكهومل عام 1ذلك احلق
لكل إنسان حق أساسي يف احلرية و املساواة و الظروف املالئمة للحياة يف بيئة من نوعية تسمح "

، و حق اإلنسان يف البيئة هو حق كل إنسان يف العيش يف وسط حيوي أو بيئي "اة كرمية و مالئمةحبي
متوازن و سليم و التمتع و االنتفاع مبوارد الطبيعة على حنو يكفل له حياة الئقة و تنمية متكاملة 

و تنميتها،  العمل على حتسينها لشخصيته دون إخالل مبا عليه من واجب صيانة البيئة و مواردها و
و عناصرها و مواردها احلية و وعاء ذلك احلق هو الطبيعة . 2مكافحة مصادر تدهورها و تلوثهاو
و النبات و احليوان و التربة،  غري احلية، املتجددة و غري املتجددة، كاملاء و اهلواء و أشعة الشمسو
ول ما إذا كان االعتراف و عليه يثور التساؤل ح. من غري ذلك الوعاء ال حمل لوجود ذلك احلقو

لألشخاص باحلق يف بيئة سليمة و نظيفة و خالية من التلوث، يعين توافر الصفة هلم يف رفع دعوى 
املسؤولية قبل املعتدي على البيئة اليت تشكل تراثا مشتركا للمجتمع و يف ذات الوقت وعاء للحق يف 

ترمي إىل محاية البيئة كقيمة  Action populariseالبيئة؟ و مبعىن آخر، هل توجد دعوى شعبية 
مشتركة للجميع حبيث يكون لكل شخص استعماهلا استقالال عن وقوع ضرر مباشر له أو ملمتلكاته 
لتقرير مسؤولية مرتكب أفعال التلوث و احلصول على تعويض عما حلق البيئة و عناصرها من أضرار 

  .باعتبارها وعاء للحق املقرر له يف البيئة؟

  :إلجابة على هذه التساؤالت انقسم الفقه إىل اجتاهنييف سبيل ا

                                                           
  .و ما بعدها من هذا البحث 21راجع الصفحة  -1
  .76، املرجع السابق، ص اإلسالميأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -2
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و يذهب إىل رفض الدعوى الشعبية، مبقولة أن القانون ال يعرف فكرة الدعوى  :األولاالجتاه 
فالدعوى املنظمة قانونا معروفة و هي دعوى مسماة و حمددة و ليس من بينها تلك الدعوى . الشعبية

  .1اجلماعية أو الشعبية

أنه ميتنع على الشخص رفع دعوى على أسس عامة، بغرض منع التلوث الضار و مفاد ذلك 
 وبالبيئة بوجه عام أو بغرض منع صدور قانون أو قرار أو وقف نشاط ذو أثر سليب أو ضار بالبيئة أ

للمطالبة بالتعويض عن األضرار البيئية اليت تلحق بعناصر البيئة، إذ من األصول املقررة يف قانون 
أن الدعوى ال تكون مقبولة ما مل يكن لصاحبها مصلحة مباشرة، أما جمرد املصلحة العامة  املرافعات

و على ذلك إذا حدث تلوث للهواء . 2يف احلفاظ على البيئة، فال يعد أساسا قانونيا لقبول الدعوى
الصفة اجلوي أو ملياه البحار أو األار فليس هناك اعتداء على حق حمدد لشخص معني يستتبع توافر 

  .له يف حتريك الدعوى ضد من قام مبمارسة النشاط امللوث

و من ناحية أخرى، إذا كانت البيئة و عناصرها تعترب هي وعاء حق األشخاص يف البيئة، فإنه ال 
ميكن القول بأن االعتداء عليها يشكل اعتداء على حق األشخاص يف البيئة، ذلك بأن االعتراف حبق 

املضرور من التلوث من عبء أن الضرر األيكولوجي الذي أصاب البيئة أو شخص يف البيئة ال يعفي 
عناصرها و الذي يستند إليه قد سبب له ضرر شخصي ومباشر، فالشخص ال يستطيع أن يستفيد من 

فنظرا لروح الفردية اليت يتشبع ا القانون املدين واليت . دعوى التعويض عن الضرر البيئي احملض
لية املدنية فإن الضرر البيئي ال يتيح الفرصة يف التعويض إال إذا كان قد أصاب انعكست على املسؤو

                                                           
  .354و  353رجع السابق، ص عبد الكرمي سالمة، امل أمحد -1
فانعدام املصلحة الشخصية املباشرة يؤثر على وجود الصفة يف رفع الدعوى، فمن ال يوجد اعتداء على حقه أو مركزه  - 2

 القانوين ال تتوافر لديه الصفة لطلب احلماية القضائية أو غريها، و بالتايل ال يسوغ له أن يتصرف نيابة عن اتمع و يطالب القضاء
  .أن يدين األعمال و األنشطة ذات األثر الضار بالبيئة و املطالبة بالتعويض عما حتقق من أضرار
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، و يف الغالب يصيب الضرر البيئي عناصر 1شخصيا و مباشرة الشخص الذي يستند إليه يف دعواه
  .2البيئة دون أن يكون له تأثري مباشر على األفراد

و ينتقد االجتاه السابق على أساس أنه ال  3فيمثله البعض من الفقه الدويل :أما االجتاه الثاين
يستجيب ملقتضيات العمل من أجل احلفاظ على البيئة و محايتها، و يرى أن الطريق ليس مغلقا متاما 

ويستدلون على ذلك بأن . عوى اجلماعية أو الشعبية، على املستوى الدويلدأمام قبول ما يسمى بال
ا رفضا مطلقا لفكرة الدعوى الشعبية، ألا اعترفت يف حمكمة العدل الدولية مل تتخذ موقفا رافض

دعاوى أخرى بأن هناك أنواعا من احلقوق م الدول مجيعا حبث إذا وقع اعتداء عليها كان لكل 
دولة املصلحة و الصفة القانونية يف الدفاع عنها و حتريك املسؤولية ضد الدولة املعتدية و هو ما 

ة اليت ال ختضع لسيادة أي دولة و اليت ميكن أن تضار بفعل بعض يصدق على عناصر و موارد البيئ
  .األنشطة الضارة، كالتجارب النووية

و أنه ليس مما خيرج عن اختصاص احملكمة و وظائفها نظرها ملسائل و منازعات بيئية، و بالتايل 
رتاع مما جيوز تزويدها بسلطة نظر دعوى شعبية تتعلق بأضرار التلوث بشرط أن تكون املسألة حمل ال

التقاضي فيه و أن يكون لرافع الدعوى مصلحة ملموسة يف حتريك الدعوى و ليس جمرد رغبة تفضيلية 
يف إثارة املنازعة و هذا ما يتحقق بيسر يف جمال دعاوى محاية اهلواء اجلوي و البيئة البحرية ملناطق 

  .أعايل البحار و األار الدولية

عدم وجود قاعدة قانونية جتيز أو تعترف بالدعوى الشعبية يف جمال باإلضافة إىل أنه بالرغم من 
محاية البيئة، إال أن الظروف احلالية مواتية و مالئمة لالعتراف حبق كل دولة يف التمتع ببيئة نظيفة 

                                                           
  .653املرجع السابق، ص يف نطاق اجلوار،  املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي عطا سعد حممد حواس، - 1
  .355و  354لسابق، ص ، املرجع ااإلسالميأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  - 2
  .و ما بعدها 355املرجع السابق، ص  اإلسالمي،قانون محاية البيئة  أمحد عبد الكرمي سالمة،-3
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خالية من التلوث، و عندما تصاب البيئة بأضرار التلوث، فإن الضحية ليس هم األفراد و الدول بل 
  . 1ع الدويل بأسره، مما يربز قبول فكرة الدعوى الشعبيةأيضا اتم

، و هم كما سبق و ذكرنا من الفقه الدويل، مييل حىت يف 2بل إن البعض من أنصار هذا االجتاه
استقالال للدفاع عن البيئة كقيمة ذاتية و إطار القوانني الداخلية إىل االعتراف حبق رفع الدعوى الشعبية

فالبيئة وعاء احلياة على األرض و هي تعد من صميم . شر للشخصعن وقوع ضرر شخصي مبا
و يستند صاحب هذا الرأي يف ذلك إىل أن . املصاحل العامة اليت يقع عبء محايتها على عاتق اجلميع

فكرة املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ذاا املعترف ا يف القوانني الوطنية تفتح الباب أمام فكرة 
. عوى الشعبية، ذلك أن األضرار البيئية ال حتدث إال من خالل االعتداء على البيئة أوالقبول الد

. عناصر البيئة مث ينعكس بعد ذلك على اإلنسان و ممتلكاته أوالفالنشاط الضار يفسد أو يتلف 
املاء و هذا فاألدخنة املنبعثة من املصانع أو تفريغ املواد أو النفايات السامة، يلوث أو يفسد اهلواء أو 

تستنشق اهلواء أو تتناول املاء هو اإلضرار بالبيئة، مث ينعكس ذلك على اإلنسان و الكائنات اليت 
فمن ميارس دعوى املسؤولية املدنية بتعويض األضرار، ميارس يف ذات الوقت الدعوى . حيدث الضررو

  .3الشعبية و يدافع عن البيئة باعتبارها من صميم املصاحل العامة

الل االستعراض هلذين االجتاهني، و يف ظل الوضع الراهن لقواعد املسؤولية املدنية، من خ
شخاص يف رفع دعوى املسؤولية للمطالبة بتعويض األضرار البيئية ألليصعب القول بوجود صفة 

  .مل يصبهم ضرر شخصي مباشر من التلوث احلاصل للبيئة أو عناصرها أمالسيما و 

ك احلق يف التقاضي رغم انتفاء الضرر الشخصي املباشر، يعد استثناء فاالعتراف لألشخاص بذل
من القواعد العامة يف رفع الدعاوى، و بالتايل البد من وجود نص تشريعي يقرره، و يكون هذا احلق 

                                                           
  .357املرجع السابق، ص  اإلسالمي،أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  - 1
  .359و  358ص املرجع السابق،  اإلسالمي،أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  - 2
  .655املرجع السابق، ص يف نطاق اجلوار،  املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي عطا سعد حممد حواس، - 3
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يف حدود ما يقرره ذلك النص التشريعي وحيث انتفى هذا النص فال ميكن االعتراف بوجود مثل 
  .1ذلك احلق لألشخاص

يرجع ذلك إىل أن املنازعات البيئية بطبيعتها مكلفة و تستلزم مبالغ و نفقات ال يستطيع  و
األشخاص العاديني حتملها، و بالتايل فإن ذلك من شأنه أن يثبط مهم األشخاص، فيعزفون عن رفع 

  .دعاوى املسؤولية عن األضرار البيئية

و مشاكل مجة تستعصي على احلل كما أن االعتراف ذا احلق لألشخاص ينتج عنه صعوبات 
يف أغلب الفروض، و ذلك إذا ما أقيمت أكثر من دعوى تعويض من عدة أشخاص موضوعها ضرر 

كما أنه يثور التساؤل عن . بيئي واحد، و يريد كل منهم القضاء له مببلغ التعويض عن ذلك الضرر
  .مصري التعويض الذي ميكن أن يقضى به للشخص رافع الدعوى

  .لصفة يف إطار القانون الدويلا: ثانيا

نظرا للطابع املنتشر لألضرار البيئية و عبورها حلدود الدول، فيمكن هنا أن تثور دعوى 
املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية اليت تنشأ بفعل النشاطات امللوثة من قبل بعض الدول، فهنا ميارس 

ة، حيث تعترب هذه األخرية يف مفهوم القانون األجنيب املضرور دعواه يف إطار احلماية الدبلوماسي
الدويل أداة حتريك املسؤولية الدولية من الدولة اليت تأيت أعماال إجيابية أو سلبية أو أنشطة تضر برعايا 

  .دول أخرى، من أجل إصالح تلك األضرار بالنظر إىل قواعد القانون الدويل

متارس الدولة حقها يف احلماية الدبلوماسية و اليت من املبادئ املستقرة يف القانون الدويل أنه لكي 
 شرط تعد مظهرا من مظاهر املطالبة حبقوق رعاياها، ينبغي أن تتوافر شروط هلذه احلماية و هي

  ).2(شرط استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية  ،)1( اجلنسية اليت يتمتع ا املضرور

   

                                                           
  .655املرجع السابق، ص  عطا سعد حممد حواس، - 1
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  .شرط متتع املضرور جبنسية الدولة -1

دولة أن تباشر احلماية الدبلوماسية إال ملصاحل مواطنيها، أي األشخاص الطبيعيني أو ال تستطيع ال
اجلنسية، و هذه الرابطة القانونية هي اليت تسمح للدولة بتأكيد  ةاملعنويني الذين يرتبطون ا برابط

الهاي و لقد ورد يف ديباجة معاهدة .ة احلماية الدبلوماسية ملواطنيهااختصاصها الشخصي و مباشر
أن حتقيق الصاحل العام للمجموعة الدولية يتطلب أن يكون لكل : "اخلاصة باجلنسية على 1930لعام 

كما أن املثل األعلى الذي يتطلب من كل دولة السعي لتحقيقه يتمثل يف السعي ... شخص جنسية
  .1"إللغاء حاالت انعدام اجلنسية و حاالت ازدواجية اجلنسية

بة للتلوث ال تلحق عادة األشخاص بصفام، بل تلحق بكل ما هو إن آثار األنشطة املسب
موجود يف إقليم الدولة، و ينبغي اإلشارة إىل أنه حىت و إن مل يوجد شخص قد حلقه الضرر من بني 
سكان اإلقليم، فإن الدولة صاحبة اإلقليم يلحقها الضرر من جراء األنشطة امللوثة اليت تأتيها من 

بالتايل احلق يف حتريك املسؤولية الدولية قبل الدولة اليت قامت بتلك األنشطة البيئية اخلارج و يكون هلا 
أو اليت يتبعها األشخاص الذين قاموا بتلك األنشطة، و بالتايل فإن الدولة وفقا هلذه احلالة تريد تأكيد 

ليس جمرد تأكيد اختصاصها اإلقليمي الذي انتهك باألنشطة املسببة للتلوث، واليت وقعت يف اخلارج و
  .2الختصاصها الشخصي الذي متارسه لصاحل أحد من رعاياها

كذلك فإن االتفاقية اخلاصة باملسؤولية الدولية عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء قد 
تطرقت ملسألة جواز قيام الدولة اليت تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيني أو املعنويني أضرارا، مطالبة 

، كما أنه إذا مل تقدم دولة اجلنسية أية مطالبة جاز لدولة 3ة بالتعويض عن تلك األضرارقَلطْالدولة املُ
 من ة، و ذلك عن أضرار يكون قد تكبدها يف إقليمها أيقَلطْأخرى أن تقدم مطالبة للدولة املُ

                                                           
  .263، ص2013القانون الدويل اخلاص، الرؤى للنشر و التوزيع، بدون طبعة، الدار البيضاء، اجلزائر،  ،حبار حممد -1
أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرات يف احلماية الدبلوماسية و دور فكرة اجلنسية يف املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، العدد - 2

  .100، ص 2002، الة املصرية للقانون الدويل، 52
  .، السابق اإلشارة إليهاالفضاء من االتفاقية اخلاصة باملسؤولية الدولية عن الضرر الذي تسببه أجسام 8املادة   -3
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 إقليمها عنويني، فإذا مل تتقدم دولة اجلنسية و ال الدولة اليت وقعت يفاملطبيعيني أو الشخاص األ
ة و ذلك عن أضرار يكون قد قَلطْاألضرار بأية مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة للدولة املُ

و وفقا هلذه االتفاقية فإن عدم تطلب شرط اجلنسية لرفع . تكبدها أشخاص مقيمون فيها بصورة دائمة
يربهن على خصوصية املسؤولية الدعوى يشكل خروجا على القواعد العامة يف املسؤولية الدولية، مما 

  .لدولية الناجتة عن أضرار البيئةا

  .شرط استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية -2

لكي متارس الدولة حقها يف محاية رعاياها بالطرق الدبلوماسية جيب أن يكون الشخص الذي 
يب املتضرر تطالب له باحلق قد استنفذ كافة الوسائل الداخلية، و هذا يقتضي أن يلجأ الشخص األجن

إىل السلطات و حياكم الدولة املدعى عليها باملسؤولية، و يف هذا إعطاء فرصة للدولة بأن تعوض 
وعلى  ،الشخص املتضرر و تنهي الرتاع، أو أن حتكم السلطات املختصة بعدم أحقيته يف ذلك

يحها له نظم الشخص املتضرر أن يستأنف احلكم إن كان لذلك حمل، و ال يقصر يف اختاذ أي طريق تت
  .و قوانني الدولة املدعى عليها

البيئية  على أن هذا الشرط يبدو مثار جدل يف جمال احلماية الدبلوماسية و املسؤولة عن األضرار
  :1و يتجه الرأي إىل الستغناء عنه يف هذا اخلصوص لعدة اعتبارات

اخلاص اليت تقرر حق يتعارض مع بعض قواعد القانون الدويل   استلزامهفمن ناحية يالحظ أن -
املضرور يف رفع دعواه باخليار بني حماكم الدولة اليت ترتب فيها الضرر أو حماكم الدولة اليت وقع فيها 
النشاط املسبب للضرر، و القول بضرورة استنفاذ طرق التقاضي يف الدولة األخرية يفرغ حق اخليار 

كون هو اخليار الوحيد يف تلك الدولة سي املتروك للمضرورين من حمتواه، حيث أن اللجوء إىل قضاء
  .جناح املدعي على املستوى الوطين محالة عد

                                                           
  .401حمسن أفكريين، املرجع السابق، ص  - 1
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و من ناحية ثانية فإن قاعدة استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ال تبدو قائمة على أساس  -
حقيقي إال يف احلاالت اليت توجد فيها صلة أو رابطة بني املضرور و الدولة املدعى عليها، كأن يكون 

ك عقد بينهما، أو يكون املضرور متوطنا بإقليم تلك الدولة، و يكون أساس اللجوء عمل إرادي هنا
الدبلوماسية يكون  من جانب املضرور، أي أنه يف األوضاع العادية للمسؤولية الدولية و احلماية

األعمال األجنيب طالب احلماية قد اعتدى عليه أو حلقه الضرر يف إقليم الدول املدعى عليها، بسبب 
ة، و هذه هي الصلة بني املضرور اليت تقوم ا سلطات الدولة أو األفراد العاديني و تنسب إىل الدول

  .الدولة املدعى عليهاو

أما يف جمال املسؤولية عن األضرار البيئية، فمن املالحظ أن املضرور عادة ما يكون متواجدا 
ليت قامت بالنشاط البيئي الضار، أي أنه ال توجد صلة على إقليم دولته أو إقليم دولة أخرا غري الدولة ا

  .بني املضرور و الدولة املشكو منها إال العمل الضار فقط

من هنا فإن الفقه مييل للرأي القائل بعدم استلزام هذا الشرط يف جمال احلماية الدبلوماسية لتلك 
الذي يسعى بطرق  حيث أن املضرورر الناجتة عنها، املسؤولية و املطالبة بتعويض املضرور عن األضرا

التقاضي الداخلية من أجل احلصول على حقه من جراء الضرر البيئي، قد يواجه عقبة و هي أن قانون 
  .1هذه الدولة ال يعرف فكرة املسؤولية املوضوعية الناشئة عن العمل أو النشاط الذي أدى إىل التلوث

اضي الداخلية ال يتعارض مع إمكانية من ناحية أخرى فإن طبيعة شرط استنفاذ طرق التق
دعم ياخلروج عليه إذا اقتضت ضرورة احلال، فهو شرط ال متليه قاعدة جامدة ال تقبل االستثناء، و 

 1972عن األضرار اليت تسببها أجسام الفضاء لعام  الدوليةاتفاقية املسؤولية من  05التوجه املادة هذا 

                                                           
  .402حمسن أفكريين، املرجع السابق، ص - 1
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، استنفاذ أية وسائل داخلية متاحة دولة اإلطالق منالضرر مل تشترط للمطالبة بالتعويض عن  واليت
  .1سلفا للدولة املدعية أو لألشخاص الطبيعيني أو القانونيني الذي متثلهم

  .يف الدفاع عن البيئةاجلمعيات  حق :الفرع الثاين

من املالحظ أن دعوى اجلمعيات أمر ضروري، يربره التطور و التقدم اهلائل الذي تشهده 
، و نظرا لعدم التكافؤ بني طريف الدعوى حني يثة يف جمال االقتصاد و الصناعاتوجيات احلدالتكنول

المتالك  ومؤهلةيكون املضرور جمرد شخص طبيعي يف مواجهة شركة عمالقة ذات إمكانيات هائلة، 
 الوسائل و اإلمكانيات الضرورية من خربات فنية و قانونية ال يستطيع املضرور جماراا يف جمال

املنازعات القضائية و خصوصا البيئية منها، نظرا لكلفتها الكبرية حبيث يعجز معه األشخاص العاديني 
عن حتمل نفقاا، و هنا يأيت دور اجلمعيات للدفاع عن املصاحل اجلماعية، و اليت بال شك حيددها 

  .2اوىنظامها األساسي فتتحمل هي التكاليف ملتابعة السري يف مثل هذا النوع من الدع

فاظ عليها قد طالبوا مرارا و تكرارا على الصعيد الدويل احلكومات إن املهتمني بالبيئة و احل
بضرورة وجود مثل تلك اجلمعيات و املنظمات اليت يكون هلا احلق يف  )RIO(املعنية يف إعالن ريو
  .3حبد ذاااليت تلحق بالثروات الطبيعية، و كل ما يتعلق بعناصر البيئة  الدفاع عن األضرار

مع تزايد االهتمام بقضايا البيئة، نشهد ظهورا و تكاثرا للجمعيات املدافعة عن البيئة، مما يعكس 
وباتت  Les externalités industrielles اآلثار اخلارجيةرغبة اجلمهور يف محاية الثروة الطبيعية من 

                                                           
، املتضمن التصديق على اتفاقية املسؤولية الدولية عن 2006يونيو سنة  24املؤرخ يف  225-06املرسوم الرئاسي رقم  -  1

  .2006-06-28، املؤرخة يف 43ر، رقم .، ج1972مارس سنة  29وقعة يف األضرار اليت حتدثها أجسام الفضاء، امل
  .468، صاملرجع السابقياسر حممد فاروق املنياوي،  - 2
  .1992جانريو بالربازيل املتعلق بالبيئة و التنمية لسنة  دي املبدأ العاشر من مبادئ اإلعالن الصادر عن ريو- 3
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خالل قدرا على تعبئة الرأي  اجلمعيات البيئية تشكل ديدا حقيقيا للشركات غري املسؤولة من
 .1العام، و قد يصل األمر إىل حد رفع دعاوى قضائية يف احملاكم ضد هذه الشركات

رز ااألثر الب 1969فيفري  28الفرنسي بتاريخ  )BARNIER(لقد كان لصدور قانون بارنيي 
تع بالسلطة يف تفعيل دور اجلمعيات البيئية، حيث أنه قبل صدور هذا القانون كان القاضي يتم

التقديرية لوضع معيار يتوىل على أساسه قبول دعوى اجلمعية، فمثال يراعي يف قبول ادعائها إن كانت 
تتمتع بصفة متثيلية أكثر من غريها كأساس حىت مينحها هذا احلق، و قد تتحدد هذه الصفة التمثيلية 

  .2مدى استقالهلا أو عدد أعضائهاسواء على قدم اجلمعية املقصودة، أو صفتها الدولية و احمللية، أو 

ذا فإن اجلمعيات ال متلك عند غياب النص التشريعي الصريح سوى الدفاع عن مصاحلها 
اخلاصة فقط، مادية كانت أو معنوية، و رغم انعقاد اتفاقية لوجانو اليت كان من بني مكاسبها أن 

قاصر على اجلانب  يبقى يئي، إال أن حقهادين للجمعيات املعنية يف اال البأعطت احلق يف االدعاء امل
ليس هلا احلق يف املطالبة بالتعويضات املستحقة عن األضرار البيئية، فوفقا  هو معىن ذلك أن ،    الوقائي

هلذا التصور فيكون اهلدف من الدعوى ليس تعويض الضرر، و إمنا فقط منع حدوثه أو على األقل 
  .تفاقمه عند حتققه عمن

لتحليل فإن إثبات وقوع الضرر ال يعد ضروري لقبول الدعوى ميكن تضييق جماهلا نتيجة هلذا ا
من خالل التشريعات الداخلية للدول أعضاء االتفاقية، حيث أن هذه االتفاقية تركت هلذه التشريعات 

  .3احلق يف حتديد احلاالت اليت ميكن أن تكون فيها الدعوى مقبولة

إال أنه بعد صدوره قام هذا القانون  )BARNIER(نون رغم هذه الشوائب اليت حتوم حول قا
بتوحيد الطوائف املختلفة للجمعيات املعتمدة يف اال البيئي، إال أنه فتح الطريق أمام هذه اجلمعيات 

                                                           
، جامعة ورقلة، 07ت سلوك محاية البيئة يف املؤسسة، جملة الباحث، العدد حممد عادل عياض، دراسة نظرية حملددا -  1

  .17، ص 2009/2010
  .474ياسر حممد فاروق املنياوي، املرجع السابق، ص - 2
  .لوجانو من اتفاقية 20املادة  - 3
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بشكل عام لكي تكون طرفا مدنيا بالنسبة لألفعال اليت يترتب عليها أضرار مباشرة أو غري مباشرة 
على الرغم ، و تشكل خمالفات بالنسبة للنصوص التشريعية املتعلقة حبماية البيئة باملصاحل اجلماعية اليت

من التوسع امللحوظ لقانون بارنيي بشأن االدعاء املدين، إال أنه حمدود من ناحية أخرى حيث أن 
اجلمعيات ال تستطيع مباشرة الدعوى بشكل مباشر أمام القضاء املدين للمطالبة بالتعويض عن 

  .1لبيئية احلاصلة، إال إذا كانت تشكل خمالفة معقب عليها جزائيااألضرار ا

مكن األفراد من حق إنشاء اجلمعيات للمسامهة يف محاية البيئة، و هذا  فقد املشرع اجلزائري أما
كما أعطى القانون ، منه 43و  41املعدل و املتمم السيما يف نص املادة  1996من خالل دستور 

ات و الساري به العمل حاليا للجمعيات احلق يف التقاضي و القيام بكل املتعلق باجلمعي 06- 12
 الضررلحق يالقة دف اجلمعية عاإلجراءات أمام اجلهات القضائية املختصة بسبب وقائع هلا 

املتعلق بالقواعد  02- 89 ، و كفل القانون رقم2مبصاحلها أو املصاحل الفردية أو اجلماعية ألعضائها
ملستهلك املعدل و املتمم حق مجعيات محاية املستهلك يف التقاضي و ذلك من خالل العامة حلماية ا

و املصاحل املشتركة للمستهلكني  حيق للجمعية الدفاع عن احلقوق: "منه واليت تنص على أنه 12املادة 
ك املتعلق حبماية املستهل 03- 09أما القانون رقم . 3"قصد التعويض عن الضرر املعنوي الذي حلق م

و قمع الغش، فقد أعطى جلمعيات محاية املستهلك حق اللجوء إىل القضاء، و ذلك من خالل املادة 
عندما يتعرض املستهلك أو عدة مستهلكني ألضرار فردية تسبب فيها : " منه و اليت تنص على أنه 23

 ،4"نفس املتدخل و ذات أصل مشترك، ميكن جلمعيات محاية املستهلك أن تتأسس كطرف مدين

                                                           
  .678ص  لسابق،املرجع ا عطا سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، -1
بتاريخ  2، الصادر باجلريدة الرمسية العدد 2012يناير  12املتعلق باجلمعيات، املؤرخ يف  06-12من القانون  17املادة  -2

  . 2012يناير  15
 18الصادر بتاريخ  53ر العدد .، ج1989- 02-07املتعلق بالقواعد العامة للمستهلك املؤرخ يف  02-89قانون رقم  -3

  .1989فرباير 
  .2009مارس  8الصادر بتاريخ  15عدد  ،ر.املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش، ج 03-09القانون رقم  -4
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إضافة إىل ذلك ميكن للجمعيات اليت أنشأت لغرض محاية السواحل و الشواطئ الوطنية املطالبة 
  .1بالتعويضات الالزمة عن كل ضرر حلق ذه األمكنة

: و املتعلق بالتهيئة و التعمري على أنه 29- 90من القانون  74إضافة إىل ذلك فقد نصت املادة 
تنوي مبوجب قانوا األساسي، أن تعمل من أجل يئة  ميكن لكل مجعية تشكلت بصفة قانونية" 

إطار احلياة و محاية احمليط أن تطالب باحلقوق املعترف ا لطرف مدين فيما يتعلق باملخالفات ألحكام 
  2"التشريع الساري املفعول يف جمال التهيئة و التعمري 

 فقد خولت لكل مجعية مؤسسة املتعلق حبماية التراث الثقايف 04- 98من القانون  71أما املادة 
قانونا و يتضمن قانوا األساسي حكما يقضي بسعيها حلماية املمتلكات الثقافية أن تنصب نفسها 

  .3خصما مدعيا باحلق املدين فيما خيص خمالفة أحكام هذا القانون

 جلمعيات منه 36يف املادة  10-03فقد أجاز املشرع من خالل القانون رقم  ويف نفس اإلطار
كما نصت املادة عن كل مساس بالبيئة،  محاية البيئة حق رفع دعوى أمام اجلهات القضائية املختصة

من القانون املذكور أعاله على أنه ميكن للجمعيات املعتمدة قانونا ممارسة احلقوق املعترف ا  37
ماعية اليت دف إىل للطرف املدين خبصوص الوقائع اليت تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشر باملصاحل اجل

الدفاع عنها، و تشمل هذه الوقائع خمالفة األحكام التشريعية املتعلقة حبماية البيئة وحتسني اإلطار  
مكافحة والفضاءات الطبيعية والعمران واملعيشي ومحاية املاء واهلواء واجلو واألرض و باطن األرض 

  .التلوث

                                                           
احملدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيني  2003فرباير  17املؤرخ يف  02-03من القانون رقم  42املادة  -1

  .2003اير فرب 19، الصادر بتاريخ 11ر، العدد .للشواطئ، ج
الصادرة بتاريخ  52، املتعلق بالتهيئة و التعمري، اجلريدة الرمسية العدد 1990-12-01املؤرخ يف  29-90القانون رقم  -2

02-12-1990.  
، املتعلق بالتراث الثقايف، اجلريدة الرمسية للجمهورية 1998جوان  15املؤرخ يف  98/04من القانون رقم  91املادة  -3

  .1998جوان  17، الصادرة بتاريخ 44عدد اجلزائرية، ال
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جلمعيات محاية البيئة برفع  10-03القانون  من 38و قد مسح املشرع اجلزائري طبقا للمادة 
دعوى بامسها أمام أية جهة قضائية للمطالبة بالتعويض عن األضرار الفردية اليت أصابت األشخاص 

  .الطبيعيني

الشروط لقبول دعوى مجعية  جمموعة منمن القانون املذكور أعاله  38املادة  لقد تضمنتو 
  :ملصاحل الفردية ألعضائها، و اليت تتمثل فيما يلياعا عن امحاية البيئة اليت ترفعها دف

 .أن تكون األضرار الفردية ناجتة عن فعل واحد -

 .احلصول على توكيل من قبل اثنني من األشخاص الطبيعيني على األقل -

 .أن يكون التوكيل من طرف املعين مكتوبا -

عترف ا للطرف ميكن للجمعية اليت ترفع دعوى قضائية ممارسة احلقوق امل إضافة إىل ذلك
  .1ةاملدين أمام أية جهة قضائية جزائي

، جند أنه مل مينح 1994لسنة  4أما يف مصر و بالرجوع إىل قانون البيئة املصري رقم 
اجلمعيات املتخصصة يف جمال محاية البيئة احلق يف التقاضي بشأن األضرار البيئية اليت تلحق البيئة أو 

يف ذلك القانون مبنح مجعيات محاية البيئة احلق يف التبليغ عن أية  و اكتفى املشرع املصري. عناصرها
لكل مواطن أو مجعية معنية : "همنه على أن 103خمالفة ألحكام هذا القانون، حيث نصت املادة 

و ليس من شك يف أن احلق يف ، "حبماية البيئة احلق يف التبليغ عن أية خمالفة ألحكام هذا القانون
حق رفع دعوى املسؤولية و إن كان يكشف عن رغبة املشرع يف توسيع دائرة  التبليغ يتميز عن

  .املشاركة يف محاية البيئة

   

                                                           
  .10-03من القانون رقم  38/3املادة  -1
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 338قرار رئيس جملس الوزراء رقم  فإن و يف حماولة لتوسيع هذا النطاق بالنسبة للجمعيات

جيوز لكل : "هعلى أن 65نص يف املادة  1إصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املتضمن 1995لسنة 
ة بغرض تنفيذ مواطن أو مجعية معنية حبماية البيئة اللجوء إىل األجهزة اإلدارية والقضائية املختص

و ما ورد ذه الالئحة و على وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة أحكام قانون البيئة 
افظات، ختتص بالعمل على تنفيذ إنشاء شرطة متخصصة حلماية البيئة بالوزارة و مديريات األمن باحمل

األحكام و القرارات املتعلقة حبماية البيئة، وكذا تلقى الشكاوى و البالغات اليت تقدم يف هذا الشأن، 
  ".و اختاذ اإلجراءات القانونية بشأا

ليس هلا احلق يف  يف القانون املصري و رغم ذلك، فإن اجلمعيات املعترف ا حلماية البيئة
عالوة على حق التبليغ املشار إليه يف - و كل ماهلا  ،بالتعويض عن األضرار البيئية أمام القضاء املطالبة
هو اللجوء إىل األجهزة اإلدارية و القضائية املختصة بغرض تنفيذ  -من قانون البيئة 103املادة 

ذه اجلمعيات يف و ميكن أن يفسر ذلك حبق ه. أحكام قانون البيئة و ما ورد يف الالئحة التنفيذية له
ة على البيئة أو رياللجوء إىل القضاء بقصد احلصول على حكم مبنع ممارسة األنشطة غري املشروعة اخلط
أو أمره بالقيام  ،أمر املستغل بأن يتخذ إجراءات و تدابري احلماية اليت من شأا منع التلوث أو ختفيفه

دون أن  ،اليت كانت عليها قبل حدوث التلوث بإجراءات إصالح البيئة أو إعادا إىل حالتها األوىل
يكون هلا احلق يف التقاضي للمطالبة بالتعويض عن األضرار البيئية النامجة عن ممارسة األنشطة املعنية يف 

  .2جمال هذا القانون

   

                                                           
، عدد 1995فرباير  28و املنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  1995لسنة  388و الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم  -1
  .51 مرق
  .686يف نطاق اجلوار، املرجع السابق، صعطا سعد حممد حواس، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي  -2
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  .  األجهزة املمثلة للدولة: الفرع الثالث

دعم التعاون  ىل، وتعمل علعن احتاد إرادات الدو أتوجد علي املستوى الدويل هيئات تنش
أداء خدمات دولية  تنظيم  االقتصادية واالجتماعية، أو تتوىلالدويل يف جمال متخصص من ااالت 

واملنظمة العاملية  والزراعة، األغذيةه املنظمات منظمة ذومن ه ،متس املصاحل املشتركة للدول األعضاء
األمم املتحدة عن طريق الس االقتصادي ه الدول ترتبط بذباملعرفة أن ه رواجلدي ،للتجارة

، لكن هذه 1واالجتماعي الذي ينظم العالقة القانونية معها عن طريق اتفاقات الوصل والربط والتنسيق
ميكنها أن حتل حمل الدول األعضاء للمطالبة بالتعويضات الناجتة عن أضرار البيئة  اليت  املنظمات ال

  .حلقت ا

 06 املؤرخ يف  ي فقد ذهبت احملكمة التجارية الفرنسية يف حكمهااحمللأما على املستوي 

ثر تسرب إعلى و  - الساحلية وشركة توطالاع الدائر بني بلدية ماسكريزأثناء نظر الت 2000ديسمرب
للحمولة جبرب األضرار  شركة توطال باعتبارها املالكةم الزبإ -ERIKAاملواد البترولية  من ناقلة البترول

إزالة التلوث عن  الناجتةو سواحل البلدية تسرب النفايات البترولية  إىل نتيجة ،نوعهامهما كان 
  .2البحري الذي سبب هلا خسائر مادية ومالية كبرية

تعترب كذلك الواليات املتحدة األمريكية من بني الدول اليت منحت هليئاا اإلدارية حق املطالبة  و
الفدرايل  وذلك من خالل كل من التلوث بالزيت والقانون ،ةبالتعويضات النامجة عن األضرار البيئ

إذ جند أن قانون التلوث  ،1980 الصادرة سنة "كالسار"اخلاص مبكافحة التلوث املعروف باسم 
يتيح للحكومة الفدرالية األمريكية وحلكومـة إحدى الواليات احلصول على   0PAبالزيت

 املتضررةن حتصيلها من القائمني باألعمال يف املناطق اليت ميك،التعويضات عن اخلسارة يف الضرائب
 كما جيوز ،بالتلوث، واليت انقطعت جلبايتها بسب توقف ممارسة هذه النشاطات يف املناطق املنكوبة

                                                           
  .129صاملرجع السابق، صباح لعشاوي،  - 1
  .220املرجع السابق،ص ،واعلي مجال - 2
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إحدى حكومات الواليات املطالبة بالتعويض عن فقدها حلصيلة الرسوم وقيمة  أو للحكومة الفدرالية
وعن فقدها ألي  ،خسارا ألرباح مشروعات معينة كانت تديرها ، وعناإليداعات و اإلجيارات

تتكبدها  واملصروفات اإلضافية اليت ملكية حتوزها، فضال حقها يف املطالبة يف التعويض عن تكاليف
مثل نفقات احلماية من خطر احلريق،  ،للقيام خبدمات عمومية أثناء أو بعد إزالة أثر التلوث بالزيت

  .1رةضرتسكان املناطق املللصحية وتكاليف الرعاية ا

من خالل مراجعة مشروع التوجيهات األوربية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن املخالفات أما 
داء أمام القضاء عن أضرار البيئة  على السلطة العامة، كما أن املادة يتضح لنا أنه قصر احلق يف األ

حيق  الذين ل أعضاء احلرية يف تعيني األشخاصالرابعة من املشروع تركت للتشريعات الداخلية لدو
هلم التدخل يف الدعاوي القضائية يف حالة أضرار احلادثة أو اليت ميكن أن حتدث للبيئة،واهلدف من هذا 

هذا النص على أنه تفويض يف  الفقهاء ويفسر ،االختصاصجتنب حدوث تعارض يف  وهالتحديد 
  .2محاية الثروات الطبيعية إىل بعض اجلهات املختصة يف جمال االختصاص

 جويلية14 املؤرخ يف 349 فقد أتاح مبوجب القانون رقمخيص القانون اإليطايل  فيماو 
ار اليت أصابت أحد مكونات للدولة احلق يف اللجوء إىل القضاء للمطالبة جبرب األضر 1986

  .3،وأثرت على أنظمتها اإليكولوجيةالبيئة

، قد اعترف لوكالة 1995فرباير  02الصادر يف  Barnierن أما يف القانون الفرنسي فإن قانو
البيئة و هيئة الطاقة و املعهد الفين للبيئة الساحلية و سواحل البحريات و الوكاالت املالية للبحريات و 
الصندوق الوطين لآلثار التارخيية و املواقع، باحلقوق املعترف ا للمدعي باحلق املدين فيما يتعلق 

                                                           
  .04،ص املرجع السابق جالل وفاء حممدين، - 1
اجلامعة اجلديدة،  دراسة يف ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية، دار،سعيد السيد قنديل،آليات تعويض األضرار البيئة - 2
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يت حتدث ضررا مباشرا أو غري مباشر باملصاحل اليت أنشئت من أجل الدفاع عنها و تشكل باألفعال ال
  .1جرمية طبقا للنصوص التشريعية اخلاصة حبماية البيئة و الطبيعة

و إن كان مل مينح مجعيات محاية البيئة  1994لسنة  04أما بالنسبة لقانون البيئة املصري رقم 
ألضرار البيئية، نظرا للصعوبات لتقاضي للمطالبة بالتعويض عن اأو األشخاص العاديني احلق يف ا

املشاكل اليت ميكن أن تنجم عن االعتراف ألي منهم ذا احلق ولكن أعطى هذا احلق للسلطات و
ينشأ برئاسة جملس الوزراء : "لثانية منه  جندها تنص على أنهبالرجوع إىل املادة افالعامة يف الدولة، 
يتبع مة، ووتكون له الشخصية االعتبارية العا" جهاز شؤون البيئة"مية البيئة يسمى جهاز حلماية و تن

ويكون مركزه مدينة القاهرة و ينشأ بقرار  ،الوزير املختص بشؤون البيئة و تكون له موازنة مستقلة
  ."وتكون األولوية للمناطق الصناعية ،من الوزير املختص بشؤون البيئة فروع للجهاز باحملافظات

ممارسة النشاط القانوين،  أي أن جلهاز شؤون البيئة الشخصية القانونية و له ذمة مالية تتيح له
منه رفع دعاوى املسؤولية و هذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة اخلامسة من املادة اخلامسة من ذات و

اليت تلزم األجهزة و املنشآت املتابعة امليدانية لتنفيذ املعايري و االشتراطات "القانون اليت أناطت باجلهاز 
، و ليس "بتنفيذها و اختاذ اإلجراءات اليت ينص عليها القانون ضد املخالفني هلذه املعايري و الشروط

  .2من شك أن رفع دعوى املسؤولية املدنية يدخل ضمن هذه اإلجراءات اليت ينص عليها القانون

من قانون البيئة بصيغة صرحية تعطي  22املادة  يف فقد أورد ،و مل يكتف املشرع املصري بذلك
: "... للجهاز احلق يف اختاذ اإلجراءات القانونية و القضائية الالزمة، حيث نصت هذه املادة على أنه

فإذا تبني وجود أية خمالفات يقوم اجلهاز بإخطار اجلهة اإلدارية املختصة لتكليف صاحب املنشأة 
إذا مل يقم بذلك  خالل ستني يوما من تاريخ تكليفه ف ،بتصحيح هذه املخالفات على وجه السرعة

يكون للجهاز باالتفاق مع اجلهة اإلدارية املختصة اختاذ اإلجراءات القانونية و القضائية الالزمة لوقف 
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، هذا 1" و املطالبة بالتعويضات املناسبة ملعاجلة األضرار الناشئة عن هذه املخالفات ،النشاط املخالف
اية البيئة تؤول إليه الغرامات من قانون البيئة، فإن صندوق مح 14فقا للمادة عالوة على أنه و

  .التعويضات اليت حيكم ا أو يتفق عليها عن األضرار اليت تصيب البيئةو

لبعض األجهزة املمثلة للدولة أما بالنسبة للنصوص التشريعية البيئية يف اجلزائر جند أا أقرت 
 ،يف دعوي للمطالبة بالتعويضات الالزمة عن كل ضرر حلق بالبيئة  حبقها بان تتأسس كطرف مدين

           71تعلق بالصيد البحري وتربية املائية نص يف املادة امل 01/112فنجد مثال أن لقانون رقم 
 إدارة الصيد البحري  املختصة ىتمع بفعل املخالفة املرتكبة عليف حالة إحلاق ضرر با" :أنه على
  ."ؤسس نفسها طرفا مدنيا للمطالبة وتطالب باسم الدولة بالتعويضأن ت ميكن

 باحلق املتضمن النظام العام للغابات، قد منح للشرطة الغابية 84/123القانون رقم  كما أن
نص  مبقتضىممارسة كل األعمال املتعلقة بدعوي التعويض عن املخالفات اليت تقع يف اال الغايب 

و كذلك من قبل ضباط و أعوان الشرطة القضائية قانون اإلجراءات اجلزائية ا اللك طبقذو 65املادة 
  .التابعني للسك النوعي إلدارة الغابات

ه اهليئات يف املطالبة ذع اجلزائري حصر حق هالحظ من النصوص السابقة أن املشري ما
وال اللجوء إيل من األحميكن هلا بأي حال  ، وبالتايل الملدنية الناجتة عن املخالفات فقطبالتعويضات ا

                                                           
يكون للرئيس التنفيذي .. .:"لقانون البيئة لتؤكد على ذلك حيث نصت على أنه من الالئحة التنفيذية 18و جاءت املادة  -1
منح مهلة إضافية للمنشأة لتصحيح املخالفات مع حتملها  -أ: نسيق مع اجلهة اإلدارية املختصة اختاذ اإلجراءات التاليةتبال

. ملخالف حلني تصحيح املخالفاتوقف النشاط ا -ب. بتعويضات يتم االتفاق عليها معها عن األضرار الناشئة عن تلك املخالفات
  ." املطالبة القضائية بالتعويضات املنسبة ملعاجلة األضرار الناشئة عن املخالفة -د. غلق املنشأة - ج
اجلريدة الرمسية  ،وتربية املائيات يتعلق بالصيد البحري 2001سنة  جويلية 03املؤرخ يف    11/ 01القانون رقم   -2

  .  2001جويلية 08،الصادرة بتاريخ36زائرية، العددللجمهورية اجل
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد  ،املتضمن النظام العام للغابات1984جوان   3املؤرخ  84/12القانون رقم  -3
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بتاريخ  –قسم اجلنح  –صدر حكم من حمكمة تلمسان ، و تطبيقا لذلك قضاء مدين مباشرة
رة خنيل مملوكة لبلدية تلمسان شج قطع املتهم بإدانته عن مة لىضى عقو الذي  01/01/1998
دينة بقبول ج غرامة نافدة ويف الدعوي امل.د 4000اثر رفع البلدية لشكوى ضده، بعقوبة  ىعل

ومتكني البلدية من الدينار الرمزي البيئة لتلمسان أطرافا مدنية، ىتأسيس البلدية ومجعية احلافظة عل
مت تأييد احلكم املستأنف فيه  29/04/1998كتعويض للجمعية وبتاريخ  10.000.00كتعويض و

  .من طرف الغرفة اجلزائية لس تلمسان

  .املصلحة :املطلب الثاين

لدعوى جيب أن تعود بالنفع على صاحبها الذي يقيمها، فالقول بأن الشخص له حىت تقبل ا
و يكون . مصلحة يف التقاضي، يعين أن االدعاء الذي قدمه قادر على تغيري و حتسني وضعه القانوين

شرط توافر املصلحة يف الدعوى القضائية شرطا خاصا باملدعي فيها باعتبار أنه اخلصم الذي يقيمها، 
أن تكون له سلطة إقامتها، أما املدعى عليه فال يلزم توافر املصلحة لديه، لقبول الدعوى فينبغي 

  .أو أقامها الغري عنه بامسه املدعي، سواء أقام الدعوى بنفسه املرفوعة ضده، و جتب املصلحة لدى

و إذا كان غرض الدعوى القضائية هو ) الفرع األول( لذا البد من حتديد مفهوم املصلحة
الفرع ( هذا اال يف اع عن مصلحة مجاعية متعلقة باال البيئي، فمن الضروري حتديد مصلحةالدف

  .)الثاين

  .املقصود باملصلحة يف الدعوى القضائية: الفرع األول

كما إذا نظر إليها من  ،و خيتلف تعريف املصلحة إذا نظر إليها من خالل الغاية من رفع الدعوى
فإذا نظر إليها من خالل الغاية من رفع الدعوى فإا تكون احلاجة إىل  ،خالل الباعث على رفعها

أما إذا نظر إليها من خالل  ،محاية القانون ألا ترتبط باالعتداء على احلق أو التهديد باالعتداء عليه
 .1اتهاملدعي من جراء احلكم له بطلب جينيهافإا تكون املنفعة اليت  ،الباعث أو الدافع إىل رفع الدعوى
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أي املنفعة اليت جينيها  ،اقتصادية كانت أم اجتماعية ،املنفعة املادية أو املعنوية:" وتعرف املصلحة بأا
  .1"املدعي من التجائه إىل القضاء

عندما يكون من شأا أن تغري و حتسن وضعيته  ،و تكون للمدعي مصلحة يف إقامة الدعوى
و هذه املنفعة  ،املنفعة اليت يأملها املدعي من إقامة الدعوى و تتوقف املصلحة على ،القانونية الراهنة

  .2هي ذات طابع مايل أو معنوي

، فإذا أقدم شخص على رفع الدعوى دون أن يتبني فاملصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى
، املوضوع اعتربت غري مقبولة و تعني صدور احلكم برفضها دون حبث يف ،وجود منفعة له من رفعها

لحة ليست إن املص .Pas d’intérêt pas d’action "3"" حيث ال مصلحة ال دعوى:"قيلو لذلك 
  .4بول أي طلب أو دفع أو طعن يف حكم، بل هي شرط لقشرطا لقبول الدعوى فحسب

هي نفس املصلحة املشترطة لقبول دعوى الشخص  ،و املصلحة املشترطة لقبول دعوى اجلمعية
املصلحة قانونية بعض الصفات الضرورية فينبغي أن تكون  و هلذا جيب أن تشمل على ،الطبيعي

  ).ثالثا(، و أخريا أن تكون شخصية  و مباشرة )ثانيا(، و أن تكون قائمة أو حمتملة )أوال(مشروعة و

   

                                                           
 ،اإلسكندريةحممود السيد التحيوي، الصفة غري العادية و آثارها يف رفع الدعوى القضائية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  -1

  .68ص ،2003
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3 -L. Cadiet, droit judiciaire privé, 3
ème 

édition, Litec, 2000, France, p 360. 
  :أنظر قرارات احملكمة العليا التالية -4
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  مصلحة قانونية و مشروعة  :أوال

أن أي  ،يقصد بقانونية املصلحة أن يطالب املدعي حبماية حق أو مركز قانوين يقره القانون
من قانون اإلجراءات املدنية  13و هذا ما عربت عليه املادة  ،1تستند الدعوى إىل حق قانوين

و له مصلحة قائمة  ،التقاضي ما مل تكن له صفة ،ال جيوز ألي شخص" اإلدارية اجلزائري بقوهلا أنه و
  ".أو حمتملة يقرها القانون

عي توفر للمديمل ذا ، فإ2 إقراره و تثبيتهو يتعني أن تستند الدعوى إىل حق قانوين و أن ترمي إىل
ذلك أن جمرد توافر مصلحة للمدعي يف  ،كانت دعواه غري مقبولة ذلك احلق أو املركز القانوين

مادامت هذه املصلحة ال تستند إىل حق له  أو معنوية ال يكفي لقبول دعواه احلصول على منفعة مادية
  .3حيميه القانون

و من األمثلة أيضا على عدم قبول  ،ة إذا كانت املصلحة غري قانونيةو تكون الدعوى غري مقبول
فال تقبل الدعوى إذا كانت املصلحة الرامية إىل  ،الدعوى لعدم قانونية املصلحة أن تكون اقتصادية

ة، كدعوى اليت يرفعها التاجر على شركة تنافسه يف جتارته، فيطلب تحتقيقها جمرد مصلحة اقتصادية حب
فال تقبل هذه الدعوى لعدم قانونية املصلحة ألا جمرد مصلحة  ،ألا قائمة على عقد باطلفيها حلها 

  .4اقتصادية

بأن تكون غري خمالفة  ،فال بد أن تكون مشروعة ،باإلضافة إىل ضرورة كون املصلحة قانونية
هذا  شروع يف أنو تتميز املصلحة غري املشروعة عن الغرض غري امل ،للنظام العام و اآلداب و القانون

يعترب شرط  ،حتقيقه من أغراض إىل ما يهدف صاحب احلق على يعتمد األخري ينطوي على معيار ذايت
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بريوت،  ،منشورات زين احلقوقية ،الطبعة األوىل ،رعية يف التشريع و الفقه و القضاءنظرية الدعوى الش ،أكرم حسن ياغي -3

  .132ص ،2005
  .49-48ص  ،، اجلزائرEncyclopédieاملدنية على ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء  اإلجراءات ،ودةزعمر  -4
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املشروعية صفة أخرى تضاف إىل الصفة القانونية للمصلحة اليت تعين استناد رافع الدعوى إىل حق أو 
  .1مركز قانوين حيميه القانون

  .مصلحة قائمة أو حمتملة: ثانيا

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على شرط املصلحة  13شرع اجلزائري يف املادة نص امل
ة قائمة أو حمتملة يقرها القانون، كما نص و أشار إليها بأن تكون مصلح ،لقبول الدعوى أمام القضاء
التدخل إال ة و اإلدارية على أال يقبل من قانون اإلجراءات املدني 194/2املشرع اجلزائري يف املادة 

و ما جاء يف هذه املادة ليس إال تطبيقا حلكم  ،ممن له صفة و مصلحة يف الرتاع اإذا كان صادر
  .القاعدة العامة

جيب أن تكون املصلحة  ،من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية السالفة الذكر 13حسب املادة 
جيب أن تكون مشروعة أي  ،ه املصلحةغري أنه يتعني القول أن هذ ،قائمة أو حمتملة يقرها القانون

  .و املصلحة قد تكون مادية أو معنوية ،ةام و اآلداب العاممية قانونا و ال ختالف النظام العحم

و هذا ما تعمل به الكثري من التشريعات لتفادي  ،من املسلم به أنه جيب أن تكون املصلحة قائمة
غري أن أغلب التشريعات أدخلت  ،قوق الذاتيةقيام دعاوى ال متناهية بسبب احتمال اإلضرار باحل

اليت تسمح بالدعاوي الوقائية أو احلمائية للمطالبة بإجراءات حتقيق مقبولة  ،الكثري من التعديالت
، و يدخل يف هذا اإلطار الدعاوى اليت ترمي إىل االحتياط قانونا قصد االنتفاع ا يف دعوى مستقبلية

قود تفاديا للمطالبة بتنفيذها و إن كان ميكنه الدفع ببطالن العقد لدفع ضرر الحق كدعوى إبطال الع
م و مثل ذلك كثري كدعوى مضاهاة .من ق 102كرد على طالب التنفيذ و هذا طبقا للمادة 

اخلطوط األصلية لكي ال حيتج بعدم صحة اخلط، و ينكر الشخص توقيعه و دعوى التزوير الفرعية 

                                                           
  .135ساوس خرية، املرجع السابق، ص  -1
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صول إىل تأكيد تزوير احملرر أو الوثيقة لكي ال ترفع دعوى بعد ذلك اليت يهدف من خالهلا رافعها للو
  . 1حيتج ذا احملرر

اعترب املصلحة احملتملة كافية لتأسيس  ،و عليه فإن املشرع اجلزائري و اقتداء بالقانون املقارن
  .2الدعوى على أن حيدد االجتهاد معامل هذا املفهوم

  .باشرةوامل شخصيةالصلحة امل: ثالثا

كون املصلحة شخصية إذا ما كانت تعود على الشخص و ليس على غريه و تكون مباشرة إذا ت
ما كانت تعود على الشخص مباشرة من احلكم الذي فصل فيها  و ليس من طريق آخر، و مع هذا 
فهناك من الناحية اإلجرائية دعاوى ترفع و ليست املصلحة فيها شخصية و أخرى فيها غري مباشرة، 

اوى اليت ترفع من طرف من ال ميلك مصلحة شخصية دعاوى اجلمعيات و النقابات، و هذا فعن الدع
للمطالبة حبقوق العمال أو نظرا حلصول اعتداء على املصلحة املشتركة للعمال و دعاوى ال تكون 

  .3املصلحة فيها مباشرة كالدعوى غري املباشرة اليت ميارسها الدائن ضد مدين مدينه

فإن مصلحته الشخصية املباشرة  ،يقيم الفرد الدعوى للدفاع عن حقوق يدعيها يف الواقع عندما
ميكن أن تطرح  ،إال إن املصلحة الشخصية و املباشرة ،وقلما تثار مشكلة حوهلا ،تكون متحققة

اجلمعيات، و ال ريب أن مجعيات محاية البيئة املكونة وفقا بشكل دقيق عندما تقام الدعوى من قبل 
ية حلماية مصاحلها اخلاصة املاد هلا احلق يف إقامة الدعاوى ،لشخصية املعنويةلاملكتسبة ، و للقانون

األمر الذي  و هي تبين دعواها يف هذه احلال على وجود مصلحة شخصية و مباشرة هلا  ،غري املاديةو
  .يستدعي توضيح املصلحة يف هذا اال

   

                                                           
  .59-58عمر زودة، املرجع السابق، ص  - 1
  .62-61ص ،املرجع السابق ،عبد السالم الديب -2
  .31بوضياف عادل، املرجع السابق، ص  - 3
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  .يةاملصلحة يف جمال املنازعات البيئ: الفرع الثاين

إن إثبات املصلحة املشروعة يف التقاضي ليس باألمر السهل، و ذلك لوجود مجلة من الصعوبات 
لعرقلة حق ممارسة االدعاء ضد  الواقعية تتعلق بإثارة ذرائع املصلحة االقتصادية و التنمية و التشغيل

له إىل مناطق أخرى، ،و يزيد األمر صعوبة انتشار آثار التلوث و انتقا1املؤسسات و الشركات امللوثة
غري أن الضحية ستواجهه . مما ال يشجع املتضررين أنفسهم على رفع دعاويهم خشية تعرضها للرفض

معوقات من شأا أن تصعب إثبات شرط املصلحة، إذ أن الضرر احلقيقي الذي سيصيب البيئة هو 
فاملصاحل . ةذلك الذي يصيب توازا الطبيعي، و من خالله سيصعب معه حتديد شخص الضحي

  .2اجلماعية للمجتمع هي املتضررة، بل و يف بعض األحيان يتأخر ظهور الضرر إىل األجيال املستقبلية

و من مث فإن املفهوم الكالسيكي للمصلحة والتعامل مع حرفية النصوص ال يسمح للضحية 
ام القضاء اجلزائري ونظرا لقلة أو حىت ندرة أحك. باللجوء إىل القضاء و االدعاء للمطالبة بالتعويض

املنشورة يف املواد البيئية فإنه سيتم مناقشة احللول القضائية اليت اعتمدها القضاء الفرنسي لقبول 
فقد توصل القضاء الفرنسي إىل اعتبار املصلحة . الدعاوى اليت تقدم ا املتضررون على آثار التلوث

" ارتباط املصلحة بالعني"أو ما يعرف بـ  )Fonde(اليت تستند إىل استعمال قانوين ثابت لعني ما 
و قياسا على ذلك ال ميكن أن تقبل دعوى شخص عابر . ميكن أن تكون أساسا ملباشرة حق االدعاء

  .3أو سائح أو مترته ألنه ال يستطيع أن يثبت االستعمال القانوين الثابت لعني ما

نسي أن املصلحة املتعلقة و لتمكني الضحايا من التعويض فقد اعترب جانب من القضاء الفر
بالعني ال ميكن أن تتصف بالثبات، و يف سياق خمالف فقد أيدت حمكمة النقض الفرنسية رفض حمكمة 
االستئناف لدعاوى املتضررين حبجة عدم وجود مصلحة ثابتة و مشروعة يف دعوى تقدم ا أحد 

                                                           
  .246وناس حيي، املرجع السابق، ص  -1

2- Gilles J. Martin, Réflexion sur la définition du dommage à l’environnement: le dommage 

écologique "pur", collection de laboratoire de théorie juridique,    volume 7, presse universitaire 

France, 1995, P 247. 

3- Gilles J. Martin, op., cit., P 247. 
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تربية عية الصيد وفة نظامية إىل مجالصيادون و املباشر اخلصام بنفسه و حلسابه بالرغم من انتسابه بص
املائيات بدعوى أنه مل يستطع أن يربر ثبات املصلحة اليت يدعي وجودها، و ذلك بالرغم من أنه 
عضو يف مجعية ممارسة الصيد و تربية املائيات و له حق ممارسة جزء من الصيد لكنه ليس حامال حلق 

 .1الصيد

لقضاء الفرنسي مل يعترب املصلحة ثابتة يف حق فمن خالل هذا القرار القضائي يتضح بأن ا
الطاعن، ألن شرط ثبات املصلحة يتحقق من خالل إثبات الطاعن ارتباطه بالعني حمل التلويث كأن 

و من هذا املنطلق فإن جانب من الفقه الفرنسي يعترب بأن شرط . ميون مستأجرا جلزء من الساحل
د نتيجة منطقية للقيود املفروضة على الضحايا، الستبعاد مشروعية املصلحة و ثباا ذه الكيفية يع

و بالتايل فإنه ال ميكن إغفال اآلثار السلبية اليت . املصاحل غري الواضحة أو غري املتماسكة و املبعثرة
على محاية عناصر البيئة اليت خترج بطبيعتها عن " ثبات املصلحة و ارتباطه بالعني"يتسبب فيها شرط 

" ارتباط املصلحة بالعني"فإذا طبق هذا الشرط بصرامة . عن طريق التملك أو احليازةالتعامل سواء 
يعين استبعاد قبول الدعاوى اليت ميكن أن توجه حلماية األضرار اإليكولوجية اخلالصة، أي اليت تضر 

  . 2بعناصر البيئة الغري مملوكة ألحد، ألنه يستحيل إثبات ارتباط املصلحة بالعني املتضررة

انطباعا بأن ) باشتراطه ارتباط املصلحة بالعني(يعطي هذا التشدد يف موقف القضاء الفرنسي و 
القضاء مل يركز أو يستند يف فحصه للمصلحة املترتبة عن األضرار اإليكولوجية على أمهية محاية البيئة 

ا عاما و إمنا كان يف أغلب األحوال يراعي وضعية و مصاحل املدعي أيا كان شخص ،كهدف حموري
أو خاصا من خالل محاية حقوقه الشخصية، و اليت ميكن أن تتوافق مع مصاحل محاية البيئة يف بعض 

                                                           
1- Cass.Crim 06 février 1969, J.C, P 1970 .  

  .247نقال عن ويناس حيي، املرجع السابق، ص  
  .  248ويناس حيي، املرجع السابق، ص -2
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و بالتايل يتعذر هنا ضمان توفري احلماية القضائية لعناصر البيئة . احلاالت و ال تتوافق يف أحوال أخرى
  .1حمل االعتداء

عها حتديد األشخاص ذوي املصلحة      و كون أن األضرار اليت تصيب املوارد البيئية يصعب م
و الصفة لتحريك دعوى املطالبة القضائية فال يوجد يف النصوص ما يدل على أن الطبيعة تعترب مبثابة 
شخص قانوين و مع ذلك فاعتبار هذه األموال مشتركة بني األفراد و تتطلب محاية قانونية واسعة 

متسها و أمهها األضرار اليت تنجم عن ممارسة النشاطات  السيما فيما يتعلق باالعتداءات اليت ميكن أن
البشرية و عليه فقد تفطن املشرع الفرنسي إىل هذا األمر، و نظرا لطبيعة الضرر البيئي فقد أسند 
ألشخاص حمددة حق التمسك القضائي للمطالبة بالتعويض عن األضرار اليت متس املوارد البيئية أمهها 

لك أن الضرر الذي ميكنها أن تطالب بالتعويض عنه دفاعا عن مصلحتها ، ذ2مجعيات محاية البيئة
اخلاصة هو ذلك الذي يلحق ا بصفتها الشخصية املباشرة، كما إذا قامت اجلمعية املعترف ا حلماية 
البيئة بإنفاق مبالغ مالية يف سبيل تنظيف البيئة املصابة من التلوث و إعادة تأهيلها وإرجاعها إىل 

اليت كانت عليها، حيث يكون هلذه اجلمعية الصفة يف رفع دعوى التعويض للمطالبة باسترداد  حالتها
تلك املبالغ اليت أنفقتها، و لذلك فإن حمكمة النقض الفرنسية قد قبلت دعاوى مجعيات الصيد من 

على االعتراف  أجل املطالبة باألضرار اليت حلقت ذمتها املالية نتيجة التلوث، و من مث استقر األمر اآلن
عوى عن املصاحل اجلماعية اليت متثلها بعد التوسع يف فهم شرط دجلمعيات محاية البيئة حبق رفع ال

  .3املصلحة يف الدعوى السيما يف القانون الفرنسي

  .و الرتاع البيئي اإلجرائيةالقواعد : لثاملطلب الثا

 ،تالفها إىل حتقيق هدف واحددف على اخ اإلجرائيةإن جمموع املبادئ اليت حتكم القواعد 
و نظرا للطبيعة اخلاصة لألضرار الناجتة عن  ،هو محاية حق املواطن يف احلصول على حماكمة عادلةو

                                                           
  .225ملرجع السابق ص وعلي مجال، ا -1
  .236محيدة مجيلة، املرجع السابق، ص  -2
  .675عطاء سعد حممد حواس،املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار، املرجع السابق، ص  -3
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و تداخل اجلوانب اإلجرائية فيه فإننا سنعاجل أهم املسائل يف هذا املوضوع و املتمثلة يف التلوث البيئي 
الفرع ( ة بتقادم الدعوى يف هذا االـسائل املتعلق، و امل)الفرع األول(عنصر االختصاص القضائي 

  ) الثاين

  .القضائي االختصاص: الفرع األول

تكون عابرة  ميكن أن حيث ،لطبيعة األضرار البيئية و انتشارها الواسع و الالحمدود انظر
سائل ، و كذا امل)أوال(الوطين الدويل و سواء على املستوى للحدود هذا ما يطرح مشكل االختصاص 

  .)ثانيا(األولية املثارة 

  .و الوطينعلى املستوى الدويل  االختصاص القضائي :أوال

  :على املستوى الدويل -1

العدل الدولية يستطيع أطراف الرتاع من أشخاص القانون الدويل عرض قضاياهم على حمكمة 
ن للمحكمة أن ، وفقا للقواعد املنظمة الختصاص احملكمة ومن ناحية أخرى ميكإذا قبلوا واليتها

تفصل يف املنازعات البيئية املتعقلة بتفسري أو تطبيق االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية البيئة وهناك 
اليت تثور خبصوص  املنازعاتالعديد من االتفاقيات الدولية اليت منحت االختصاص للمحكمة بفض 

 امنه 287/1حيث تنص املادة  1 1982كر منها اتفاقية قانون البحار لعام ذن ،تفسريها أو تطبيقها
 أي تكون الدولة عند توقيعها أو تصديقها على هذه االتفاقية أو انضمامها إليها يف: "ما يليعلى 

أن ختتار بواسطة إعالن مكتوب واحد أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية  حرة يف وقت بعد ذلك
  ... "..ااملنازعات املتعلقة بتفسري هذه االتفاقية أو تطبيقه

                                                           
ناير سنة ي 10هـ املوافق لـ  1416شعبان عام  19املؤرخ يف  96/05رقم  املرسومو قد وافقت عليه اجلزائر مبوجب  -1

، 1982ديسمرب  10يف  )مجايكا ( مونتيقوبايعلى اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املوقع عليها يف  املصادقةاملتضمن  1996
  .03ر، العدد .ج
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 1975تضمنت االتفاقية الدولية بشأن األنواع املهاجرة من احليوانات الربية املربمة سنة  كما
خصوصا حتكيم  ،الرتاع للتحكيم إخضاعتستطيع الدول باتفاق مشترك " :على أنه 13يف نص املادة 

 إنشاءنص على  و كذلك ما جاء يف قانون البحار اجلديد حيث ،".احملكمة الدائمة للتحكيم بالهاي
و ختتص هذه احملكمة بنظر املنازعات  ،، مقرها مبدينة هامبورج بالنمسا1حمكمة دولية لقانون البحار 

 21و قد نصت املادة  ،املتعلقة حبماية البيئة البحرية و مكافحة تلوثها و ما يتبع ذلك من مشكالت
يع املنازعات و مجيع الطلبات شمل اختصاص احملكمة مجي" :أنه من النظام األساسي للمحكمة على

 حيف أي اتفاق آخر ميناحملالة إليها وفقا هلذه االتفاقية ومجيع املسائل املنصوص عليها حتديدا 
  ".االختصاص للمحكمة

بالذكر أن اختصاص احملكمة الدولية لقانون البحار وباملقارنة بينها و بني حمكمة العدل  رو اجلدي
أما  ، تنظر سوى املنازعات بني الدول و أشخاص القانون الدويلالدولية جند أن هذه األخرية ال

احملكمة الدولية لقانون البحار ميكن أن ختتص مبنازعات أشخاص أخرى غري الدول و املنظمات 
كما أن هذه احملكمة ختتص كذلك بكل اتفاقية أخرى على صلة ذه االتفاقية و تعترب  ،2الدولية 

  .3كمة قطعية و على مجيع األطراف الرتاع االمتثال هلاالقرارات اليت تصدرها احمل

  :على املستوى الوطين -2

من قانون  38و  37من حيث االختصاص اإلقليمي فإنه طبقا لألحكام العامة الواردة يف املادة 
اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري يؤول االختصاص إىل حمكمة املوطن املدعى عليه أو حمكمة 

وع الفعل الضار يف حال املطالبة بالتعويض عن األضرار الناشئة من جناية أو جنحة أو مكان وق
خمالفة، و يف دعاوى األضرار احلاصلة بفعل اإلدارة، أمام اجلهة القضائية اليت وقعت بدائرة اختصاصها 

                                                           
  .املادة األوىل من النظام األساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار-1
  .انون البحارمن النظام األساسي للمحكمة الدولية لق 20املادة  -2
  .426ص  ،املرجع السابق ،حمسن أفكريين -3



158 
 

هة أما الدعاوى املرفوعة ضد شركة يف شكل منشأة ملوثة فيؤول االختصاص إىل اجل. تلك األضرار
  .القضائية اليت تقع يف دائرة اختصاصها إحدى مؤسساا

غري أنه إذا كان املشرع اجلزائري قد نظم قواعد االختصاص اإلقليمي يف املنازعات املدنية 
السابقتني، إال أنه قد تثار عدة تساؤالت بشأن قواعد  38و  37العادية وفقا ملا أت املادتني 
ة عن خماطر التلوث، فإذا حاولنا تطبيق قاعدة اجلهة القضائية اليت وقع االختصاص يف املنازعات النامج

يف دائرة اختصاصها الفعل الضار الناشئ عن جناية أو جنحة أو خمالفة أو مسؤولية تقصريية، فإنه 
يصعب حتديد اجلهة القضائية اليت وقع يف دائرة اختصاصها الفعل الضار، الشيء الذي يولد مشكلة 

ائي السليب بني جهات احلكم، أما يف حاالت األضرار البيئية اليت يتدخل فيها عنصر التنازع القض
أجنيب فعلينا أن نلتمس احللول يف مثل هذه املنازعات يف قواعد القانون الدويل اخلاص اجلزائري       

حددا اتفاقية ، كما 1و اليت حتل وفقا لقواعد التنازع الدولية" باملنازعات العابرة للحدود"و املعروفة 
و املتعلقة باالختصاص القضائي و تنفيذ األحكام يف  1968سبتمرب  27بروكسل املوقع عليها يف 

املزاد املدنية و التجارية و اليت حددت العنصر األجنيب الذي يدخل يف املنازعة القضائية بالنظر إىل 
املنازعة البيئية، أو موقع املال أو وقوع النشاط الضار، أو إىل عنصر اجلنسية، أو موطن إقامة أطراف 

املمتلكات اليت أصاا التلف والدمار، وقد حاولت هذه االتفاقية توفري أنسب السبل لتداعي 
  .املتضررين أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها حمله أو موطنه

لعامة على أن ينعقد للمحاكم الوطنية وفقا للقواعد ا االختصاص بشأن املنازعات البيئيةإن 
يكون للمضرور من عمليات التلوث قبل أن يلجأ إىل القضاء لرفع دعوى التعويض أن يوجه استدعاء 

و ذلك وفقا ملا جاء به القرار  ،إىل الطرف املدعى عليه إلجراء توفيق أو تسوية سليمة للرتاع بينهما
سائل السلمية حلل الرتاع يف فرنسا بشان اللجوء إىل الو 1978مارس  20الصادر يف  78/381 رقم

 اإلخفاقيف حالة  و،عن طريق حمكمني على أن يعترف ذا التصاحل أمام حكام املقاطعات و القضاء
                                                           

، 1989، ديوان املطبوعات اجلامعية، بدون طبعة، اجلزائر، 2موحند إسعاد، القانون الدويل اخلاص، القواعد العادية، ج  -1
  .37ص
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على أنه يف جمال األضرار الناشئة  ،يف حل الرتاع سلميا فإنه يرفع األمر إىل القضاء عن طريق الدعوى
و  –ن املسئولية املدنية عن األضرار النووية أفقد عاجلت االتفاقيات الدولية بش اإلشعاعيعن التلوث 

 لكل من أعطت،   وهذا االختصاص –حد خماطرها احملتملة أ اإلشعاعياليت تعترب أضرار التلوث 
االختصاص حملكمة مكان وقوع الفعل  1963و اتفاقية فيينا  1980اتفاقية باريس املنعقدة عام 

أي أن االختصاص القضائي هلذه املنازعات  ،لوثاملتسبب يف احلادث الذي نتجت عنه عمليات الت
و ليست حمكمة مكان ظهور نتائج احلادث أي  ،ينعقد للمحكمة اليت يقع يف دائرا مكان احلادث

و إذا ما تقرر حتديد مكان احلادث فينعقد االختصاص حملكمة مكان املنشأة النووية اليت  ،وقوع الضرر
  .1عمليات يعترب مستغلها هو املسئول عن هذه ال

العلم  –فإن حمكمة الدول املسلمة للرخصة  1962وبالنسبة التفاقية بروكسل املنعقدة يف عام 
نوفمرب  29أما االتفاقية ، مكان وقوع الضرر مها املختصتان و حمكمة ،ملستغلي البواخر النووية –

القضائي حملكمة  م بشأن املسئولية املدنية عن تلوث املياه بالزيوت فقد أسندت االختصاص 1969
الوقاية و احلد من عمليات التلوث أو  إجراءاتمكان وقوع الضرر أو حملكمة املكان الذي تتخذ فيه 

  .حملكمة مكان وجود صندوق الضمان

التوازن يف املصاحل املختلفة بني  بإجيادتسمت ا 1982كما أن اتفاقية األمم املتحدة للبحار لسنة 
يف حني أعطت  ،2و دول امليناء  ،و دول العلم ،ذ للدول الساحليةالدول مبنحها اختصاصات التنفي

، و يالحظ أن بحار االختصاص املانع لدول العلمألعايل ال 1958املادة السادسة من اتفاقية جنيف 
لسفن يف إطار تنفيذها للقوانني من ا احلاصل اختصاص دولة العلم يبدوا أكثر بروزا يف جمال التلوث

من اتفاقية األمم  217/2حيث يتعني عليها مبوجب املادة  ،ة و الوطنية يف هذا النوعاملعايري الدوليو
 ،الالزمة لضمان ذلك التنفيذ اإلداريةالقانونية و  اإلجراءاتاملتحدة للبحار االلتزام باختاذ التدابري و 

                                                           
  .50سعيد سعد عبد اهللا احلميدي، املرجع السابق، ص  -1
، دار 1982ديد للبحار، دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار صالح الدين عامر، القانون الدويل اجل-2

  .512، ص1989النهضة العربية، القاهرة، 
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هاك سفينة و حتريك الدعوى يف حال انت ،التحقيق إجراءاتمن االتفاقية  217/4كما تضمنت املادة 
دولة أثري على حقوق الدولة الساحلية ودون الت ،للقواعد و املعايري املوضوعة من قبل املنظمات الدولية

  .1امليناء يف هذا الشأن

الطلبات املقدمة من أي دولة  اإلمكانعلى دولة امليناء أن تليب قدر  هو من ناحية أخرى فإن
عرضة له من قبل أي سفينة موجودة طوعا يف أحد  سبب هلا ضررا أو جعلها للتحقيق يف أي انتهاك

كما تليب دولة امليناء الطلبات املقدمة من  ،موانئها أو يف إحدى احملطات النهائية القريبة من الشاطئ
من االتفاقية العامة  218و هذا ما نصت عليه املادة  دوثاحلدولة العلم بصرف النظر عن مكان 

  .2للبحار

ضائي ألكثر من حمكمة يتيح الفرصة أمام املضرور من عمليات التلوث االختصاص الق إسنادإن 
ومن شأن ذلك أال يترك بعض احلاالت دون تعويض النعدام االختصاص  ،الختيار احملكمة اليت تناسبه

  .أحيانا أو لصعوبة اللجوء إىل احملكمة املختصة أحيانا أخرى

  .املسائل األولية: نياثا

منشآت مصنفة تعمل وفق التدابري لوثة قد يكون يف شكل إن ممارسة بعض األنشطة امل
و بالتايل فهي متارس نشاطاا بشكل مشروع وفق رخصة  ،اإلدارةاملوضوعة من قبل  اإلجراءاتو

و إزاء هذا الوضع فإن املدعى عليه قد يدفع املسؤولية عنه باالحتجاج بأنه ميارس نشاطه  ،قانونية
خترج من دائرة  اإلداريةو بالتايل فإن رقابة مشروعية القرارات  رةاإلدابشكل قانوين و بترخيص من 

مادام أن االختصاص القضائي يف اجلزائر يقوم على مبدأ دستوري يكرس  ،اختصاص القضاء العادي
فمن حيث الشكل يعد توزيع االختصاص بني القضاء  اإلداريالفصل بني القضاء العادي و القضاء 

من تلقاء نفسه و مبعزل عن طلب  يثريهميكن للقاضي أن  ،من النظام العام اإلداريالعادي و القضاء 
                                                           

، بدون عبد اجلليل عبد الوارث، محاية البيئة البحرية من التلوث يف التشريعات الدولية و الداخلية، املكتب اجلامعي احلديث -1
  .143، ص 2006،طبعة

  .149، ص املرجع السابق ،دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقية ،قانون محاية البيئة ،الكرمي سالمةعبد  -2
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لدعوى مدنية مسألة تتعلق بتقدير مدى مشروعية اقد يواجه القاضي العادي عند نظره  و ،األطراف
و نفس  ،الفصل يف هذه املسألة حلنيفهنا تثار مسألة أولية و يتوقف البث يف القضية ، إداريقرار 

ي و ذلك يف حاله إثارة مسألة أولية أمامه يتعلق بتقدير مشروعية  بعض ئأمام القاضي اجلزااألمر يثار 
  .ةلوثالقرارات التنظيمية أو تفسريها عند خمالفتها لتدابري االحتياط الواجب اختاذها من قبل املنشآت امل

ام املوكلة و اعتربت أنه من امله Avranchesصلت حمكمة النقض الفرنسية يف قضية فو يف هذا 
مما خيوله ليس فقط  ،للقاضي اجلزائي أن يفصل يف النقاط املتعلقة بتطبيق أو عدم تطبيق العقوبات

  .1و إمنا أيضا تقدير مشروعية هذه القرارات اإلداريةصالحية تفسري القرارات 

سري هذه  إجراءاتو نظرا ملا تستوجبه هذه املنازعات البيئية من ختصص و معرفة فنية حول 
لقاضي اجلزائي لمما جييز  اإلداريفإن ذلك يتطلب نظر القضية من قبل القاضي  ،ملنشآت و عملهاا

يف املسائل األولية املعروضة عليه و بالتايل  اإلداريالتوقف عن الفصل يف الدعوى حلني فصل القاضي 
يف الرتاع فإنه فإذا واجه القاضي املدين أو اجلزائي دفعا أوليا من طرف املدعي عليه لوقف الفصل 

إىل حيث فحص القاضي  ،أو يف دعوى التعويض ،يتوقف عن البث يف الرتاع و الفصل يف اجلرمية
، عليه نشاطه الذي تسبب يف التلوثيف مدى مشروعية الرخصة اليت ميارس مبوجبها املدعى  اإلداري

إىل تأسيس دعامة  وا اجلهود بني خمتلف اجلهات القضائية مبختلف اختصاصا افرضتو هذا يؤدي إىل 
  .قوية يف مواجهة كل خماطر و أضرار التلوث و كذا حفظ حقوق املتضررين

   

                                                           
  .243ص  ،املرجع السابقوناس حيي،  -1
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  .الدعوىتقادم : الفرع الثاين

كما يستدعي  ،التقادم هو جزاء اون الشخص الذي امتنع مدة من الزمن عن التمسك حبقه
و اليت مل يبادر صاحب احلق إىل  األوضاع القانونية املكتسبة من مدة إبقاءاستقرار املعامالت أيضا 

  .1و كذلك قد يتوخى من التقادم وضع حد ألوضاع قانونية غامضة و غري مستقرة ،إائها

و مهما يكن فإن الدفع بالتقادم من الدفوع القانونية اليت تثار كثريا على مسرح الرتاعات 
نظمات الدولية و يتبني لنا من خالل دول و املـاإلقليمية و الدولية سواء من قبل األفراد أو من قبل ال

الرجوع للنصوص القانونية املتعلق حبماية البيئة يف اجلزائر أن املشرع مل يتطرق إىل مسألة التقادم يف 
هذا اال و بالتايل فإن تقادم دعوى التعويض عن األضرار البيئية خيضع للقواعد العامة يف القانون 

سنة من يوم وقوع  15بأنه تسقط دعوى التعويض بانقضاء :" 133املدين حيث جاء يف نص املادة 
يتقادم " :ج فنصت على أنه.م.ق 308أما املادة  ،و هذا بالنسبة للمسؤولية التقصريية ،"الفعل الضار 

و .." .سنة فيما عدا احلاالت اليت ورد فيها نص خاص يف القانون 15ة رااللتزام بانقضاء مخس عش
  .العقدية ذلك فيما خيص املسؤولية

على أنه إذا كانت الدعوى املدنية ناشئة عن جرمية و كانت الدعوى اجلنائية مل تسقط بعد 
  .2انقضاء املوعد املذكور فإن دعوى التعويض ال تسقط إال بسقوط الدعوى اجلنائية

يسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن " :مدين مصري بقوهلا 172كما أن نص املادة 
سنوات من اليوم الذي علم فيه املضرور حبدوث الضرر و بالشخص  03ملشروع بانقضاء العمل غري ا

                                                           
سنوات من تاريخ  10دعوى املسؤولية املدنية غري التعاقدية تتقادم مبضي " :أنعلى مدين فرنسي  2270املادة  حيث تنص-1

بالنسبة للمسؤولية العقدية يف حالة غياب شروط حمددة " :أنهتنص على مدين فرنسي ف 2262، أما املادة "أو تفاقمه  ظهور الضرر
  ".العقد إبرامسنة من وقت  30ملدة التقادم تكون مدة تقادم الدعوى 

ءات اجلزائية، املتمم ، املتضمن قانون اإلجرا1966جوان  08املؤرخ يف  155- 66مكرر من األمر رقم  08طبقا للمادة  -2
  .2011فرباير  23املؤرخ يف  02-11باألمر رق 
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سنة من يوم وقوع العمل غري  15املسؤول عنه و يسقط هذه الدعوى يف كل حال بانقضاء 
  ."املشروع

على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جرمية و كانت الدعوى اجلنائية مل تسقط بعد 
ط إال بسقوط الدعوى املذكورة يف الفترة السابقة فإن دعوى التعويض ال تسقانقضاء املواعيد 

  ".اجلنائية

و عليه فال تبدأ مدة تقادم دعوى املسؤولية يف السريان إال من اليوم الذي يثبت فيه علم 
أي مشغل املنشأة  ،الضرر و املسؤول عن الضرر –باألمرين معا  –املضرور علما حقيقيا أو مفترضا 

الذي ختضع له معظم املنشآت فإن مسألة  اإلداريلكن بفضل نظام الترخيص  ،ة عمليات التلوثحمدث
علم املضرور بشخص مشغل املنشأة اليت تسببت يف عمليات التلوث ال تثار يف الغالب ألن قواعد 

مبا تضمنه من إجراءات دقيقة تؤدي إىل متكني املضرور من التعرف على املشغل  اإلداريالترخيص 
  .للمنشأة

جيب التنويه على أنه يف جمال البيئة فقد يتأخر ظهور الضرر دون أن يؤثر ذلك على كونه ضررا 
يجة لذلك و دف محاية املضرور و نت ،ملا قد يترتب عليه من آثار بالغة اخلطورة باإلضافة ،حقيقيا

كمعيار حمدد لبدء تقادم  جيب التعويل على تاريخ ظهور الضرر و ليس تاريخ الفعل املنشئ له ،البيئةو
  .دعوى املسؤولية يف هذا اال

تطبيقا لذلك فقد حكم القضاء الفرنسي بأن بداية حساب مدة تقادم دعوى املسؤولية هو يوم 
 "ville d dax"، و على ذلك حكم بقبول دعوىو ليس يوم صدور الفعل املنشئ له حتقق الضرر

يف طلب التعويض عن فعل املسؤول الذي حدث يف الفترة  باعتبارها مالكة املساحة املنكوبة و حقها
1957ما دام أن الضرر مل يظهر إال يف عام  1956إىل  1928من 

1.  

                                                           
  .986ص  ،املرجع السابق ،ياسر حممد فاروق املنياوي -1
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 3و قد حددت مدة معينة ميكن ممارسة الدعوى خالهلا فال ميكن قبول الدعوى بعد مدة  أما
قد علم بوجود الضرر  يفترض أنه و يبدأ حساب هذه املدة من التاريخ الذي يعلم فيه أو ،سنوات

قد أضافت الفقرة الثانية من نفس املادة أنه ال يقبل الدعوى حتت ، 1بشخصية املشغل مصدر الضررو
  .عاما من تاريخ وقوع الفعل املنشئ للضرر 30أي ظرف بعد مضي 

سل كما أن االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية املترتبة عن أضرار الزيت املوقعة بربوك
تدفع حقوق التعويض مبوجب هذه " :تنص يف املادة الثامنة منها على أنه 29/11/1969بتاريخ 
سنوات من تاريخ حدوث الضرر، و مع ذلك ال يتخذ أي  03دعوى خالل الما مل ترفع  ،االتفاقية

ن تاريخ محتسب مدة الست سنوات  و ،سنوات أخرى متتالية 06إجراء بأي حال من األحوال بعد 
، ففي هذه املعاهدة تقرر موعد سقوط دعوى التعويض الناشئة عن أفعال التلوث "ادث األولاحل

الزيت  إلقاءإزاء تأخر ظهور اآلثار و األضرار النامجة عن حادث أو  سنوات، و لكن 03بالزيت ب 
سنوات من تاريخ  06فإن االتفاقية حتدد تارخيا آخر للسقوط و هو  ،أو تأخر معرفة املسؤول عنه

وقوع احلادث مبعىن أنه إذا وقع احلادث و مل يظهر األضرار أو يعرف مرتكب الفعل الضار إال بعد 
سنوات فإن الدعوى تسقط مبضي سنة واحدة فقط أي املدة املكملة لستة سنوات من تاريخ  05

سنوات من تاريخ احلادث  06 فتحسب مدة ،وادث متتاليةاحل منو إذا كان احلادث ، احلادث
  2.األول

على سقوط  نصت 1962مبسؤولية مستغلي السفن النووية لعام  املتعلقةكذلك جند أن االتفاقية 
، و سنوات من تاريخ احلادث النووي 10حقوق التعويض يف حالة عدم إقامة الدعوى يف غضون 

ن إذ أنه من املمكن أ ،ة للترخيص أن تنص على فترة تقادم أطولحنجيوز للقانون احمللي للدولة املا
أو بتعويض مقدم من الدولة  ،تكون مسؤولية املشغل مغطاة بالتأمني أو بأية ضمانات مالية أخرى

                                                           
  .من اتفاقية لوجانو 17/1املادة  -1
 ،دات الدوليةمحاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقيات اإلقليمية و املعاه ،أمحد حممود اجلمل -2

  .134و 133ص  ،1988 اإلسكندرية، ،منشأة املعارف



165 
 

و لكنها لن تتجاوز الفترة اليت تغطيها املسؤولية مبقتضى قانون الدولة  ،سنوات 10لفترة أطول من 
  .املاحنة للترخيص

يف جمال األضرار النووية للتشريع  هذا و قد أجازت االتفاقيات الدولية املنظمة للمسؤولية املدنية
، أو عن ثالث 1قل عن سنتني وفقا التفاقية باريسيال  مبا الوطين أن حيدد مدة التقادم أو السقوط

و ذلك اعتبارا من الوقت الذي يعلم فيه املضرور أو كان من  2سنوات طبقا التفاقييت فيينا و بروكسل
  .ؤولاملفروض عليه أن يعلم بالضرر و بالشخص املس

سنوات  03ـة األخرية حيث حتددت هذه املدة بلقد أخذت معظم التشريعات الوطنية باملد
كما هو احلال يف التشريع األملاين و الفرنسي و البلجيكي و الكندي و غريها من التشريعات بينما 

فقد ذلك  عو م ،من التشريعات كما هو احلال يف جنوب إفريقيا ةقل ىلد بسنتني حتددت ذات املدة
كما هو احلال يف التشريع  ،إشارة للتقادم باملدة القصرية يةمن أ خاليةجاءت تشريعات أخرى 

  .3و التشريع االسباين و التشريع النروجيي و الربازيلي االنكليزي

و لكن ما ميكن إبداؤه من مالحظات بشأن مدة التقادم هو أنه كان على املشرع الدويل أو 
يت اعتمدت خمتلف هذه االتفاقيات الدولية أن جتعل حساب مدة التقادم حىت التشريعات الوطنية ال

تنطلق من تاريخ وقوع الضرر و ليس تاريخ وقوع احلادث ألن الطبيعة املتراخية لألضرار البيئية جتعلها 
  .ترتب آثارها، و قد ال تظهر هذه األضرار إال بعد انتهاء مدة التقادم احملددة بعشر سنوات

ل أن مدة التقادم املنصوص عليها وفق القواعد العامة للمسؤولية املدنية ال تتالءم و خالصة القو
مع خصوصيات األضرار البيئية خصوصا الطبيعة املتراخية و التدرجيية هلذه األضرار لذا البد من 
 ضرورة إعادة النظر يف مدة التقادم املنصوص عنها وفق االتفاقيات الدولية حىت تكون أكثر استجابة

                                                           
  .من اتفاقية باريس 8/3املادة  -1
  .من اتفاقية بروكسل 3- 5املادة  ،من اتفاقية فيينا 6/3املادة  -2
  .444ص  ،املرجع السابق ،حممد سعيد عبد اهللا احلميدي -3
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ملثل هذه األضرار أو صياغة قواعد خاصة حلساب مدة التقادم تأخذ بعني االعتبار هذه الطبيعة 
  . اخلاصة

  .التعويض عن الضرر البيئي :املبحث الثاين

خاص أو باألموال اململوكة هلم، حيدث التلوث، فإنه ال يقتصر على إحلاق الضرر باألش عندما
ذاا من ماء و هواء و تربة، كما يهدم أنظمة البيئة إمنا قد يصيب عناصر البيئة الطبيعية و

و إذا ما ثبتت مسؤولية امللوث فإنه يقع على عاتقه التزام بإصالح الضرر الذي وقع . اإليكولوجية
أو دفع تعويض  ،)املطلب األول(نتيجة التلوث، هذا اإلصالح الذي يتحقق عن طريق التعويض العيين 

و نتيجة لصعوبات التقييم الدقيق للضرر البيئي فقد اعتمد يف حتديد ) املطلب الثاين(نقدي للمضرور 
  ).املطلب الثالث(قيمته  التعويض عنه مبقتضى االتفاقيات اخلاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث 

  .التعويض العيين للضرر البيئي :املطلب األول

نت عليه قبل وقوع الفعل الضار فهو إىل ما كااحلال إن التعويض العيين بصفة عامة هو إعادة 
، و القاضي ليس ملزما أن حيكم بالتنفيذ العيين و لكن يتعني عليه أن يقضي 1يزيل الضرر الناشئ عنه

حيث أنه يؤدي إىل  ،و التعويض العيين هو أفضل طرق التعويض ،و طالب به الدائن ابه إذا كان ممكن
حيث يتيسر يف الكثري من  ،يف االلتزامات العقديةو هو أكثر شيوعا  ،الضرر إصالحا تاما إصالح

و ذلك ألنه ال  ،، أما يف املسؤولية التقصريية فنطاقه حمدود2األحوال إجبار املدين على التنفيذ العيين
  . 3يكون ممكنا إال حيث يتخذ اخلطأ الذي اقترفه املدين صورة القيام بعمل ميكن إزالته

                                                           
1 - Le propre de la responsabilité civil et de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre 

d étruit par le dommage et replacer la victime dans la situation ou elle serait trouvée si l’acte 

dommageable ne s’était produit.Philippe le Tourneau , droit de la responsabilité et des contrats, 

Dalloz, France, 2004,p665. 
  ."، مىت كان ذلك ممكناعلى تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا 181و  180جيرب املدين بعد اعذاره طبقا للمادتني " :ج.م.ق 164م  -2
 راءاإلث ،الفعل غري املشروع (الواقعة القانونية  ،اجلزء الثاين ،النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري ،العريب بلحاج -3

  .266ص ،مرجع سابق ،)و القانون  ،بال سبب
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     البيئي إما بإعادة احلال إىل ما كان عليه بعد حدوث الضرر و يتمثل التعويض العيين يف اال
  ).الفرع الثاين ( ، أو وقف النشاط غري املشروع)الفرع األول(

  .كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي إعادة احلال إىل ما: الفرع األول

الضرر، و  إن إعادة احلال إىل ما كان عليه يقصد به إعادة الوضع الذي كان قائما قبل وقوع
إذا كان هذا التعويض العيين ميكن تصوره يف األضرار العادية فإن طبيعة و خصوصية الضرر البيئي 
تطرح العديد من الصعوبات خبصوص التعويض العيين هلذا الضرر خاصة فيما يتعلق بالوسائل املعتمدة 

  ).ثانيا (عة الضرر البيئي و مدى تناسب هذه الوسائل مع طبي )أوال (إلعادة احلال على ما كان عليه 

  . الوسائل املعتمدة إلعادة احلال على ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي: أوال

ر صوإن آلية إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي تعد صورة متميزة من ال
را هاما يف املسؤولية اليت يتم من خالهلا إصالح الضرر الناجم عن العمل غري املشروع و هو يؤدي دو

فسالمة البيئة  ،إذ يسعى إىل إزالة آثار العمل غري املشروع اليت متس البيئة ،املدنية عن األضرار البيئية
حتدث مزيدا من اآلثار التراكمية  ال حىت تقتضي عدم ترك آثار العمل غري املشروع الضار بالبيئة

  .1رحلقه من ضر و امللوثة على أن يعوض بعدها املضرور عما الضارة

إن القاضي ليس ملزما بأن حيكم بإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي لكن 
كما أنه ال يتقيد املضرور بتقدمي أي نوع  ،و طالب به الدائن ،عليه أن يقضي به إذا  كان ممكنايتعني 

 ،يشاء و على ما يراه أنفع له ما حسب فله أن يبدأ باملطالبة بأيهما ،من نوعي التعويض قبل اآلخر
فإذا قبل املتضرر من أثار التلوث  ،كذلك جيوز حملدث الضرر أن يطلب إعادة احلال إىل ما كان عليهو

أما إذا مل يقبل به فال جيوز للمحكمة أن حتكم إال بالتعويض النقدي و عليها أن  ،ذلك فال مشكلة
  .ترفض طلب حمدث الضرر

                                                           
  .378املرجع السابق،ص  ،حممد سعيد عبد اهللا احلميدي -1
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 املادة اله إتالف املال املثلي حيث جند أن القانون اإلمارايت يفو لكن يستثىن من كل ذلك ح
ا و قيمته إن كان من أتلف مال غريه أو أفسده ضمن مثله إن كان مثلي" :منه تنص على أنه 300
و األشياء املثلية هي اليت يقوم بعضها مقام البعض ، "للضمان، و ذلك مع مراعاة األحكام العامة قيميا

اء بااللتزام و هي يف املعامالت بني األفراد تقدر حبسب وزا أو كيلها أو حبسب اآلخر عند الوف
  .1عددها أو وحدات القياس أما األشياء القيمية فهي غري متماثلة

لى ما كان عليه يف العديد من االتفاقيات الدولية و عنظام إعادة احلال  ت اإلشارة إىللقد مت
ن الكتاب األخضر اخلاص بالتوجيهات األوروبية يف جمال األنشطة القوانني الوضعية و تأكيدا هلذا فإ

ثل العالج الوحيد األكثر إعادة احلال إىل ما كان عليه كتعويض عيين مي"البيئية قد أوصى بأن 
  .2"مالئمة

 24وطبقا للمادة  املتعلق باملخلفات 1975 جويلية 15كما أن القانون الفرنسي الصادر يف 
لزام بإعادة احلال إىل ما كان عليه بالنسبة لألماكن ي سلطة احلكم على وجه اإلقد أعطى للقاضف منه

و أيضا القانون ،اليت حلقها أضرار بسبب خملفات مل يتم معاجلتها وفقا للشروط احملددة يف هذا القانون
و املتعلق باملنشآت اخلطرة مسح للمحافظ بإلزام املسؤول  ،1976 جويلية 19الفرنسي الصادر يف 

باختاذ كافة الوسائل اليت دف ملعاجلة األماكن املضرورة بسبب فعل أو نتائج داخل املنشأة أو 
  .3م بالضوابط اليت وضعها القانوناألضرار الناشئة عن عدم االلتزا

                                                           
بدون  ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،نظريتا احلق و القانون و تطبيقاا يف القانون و اجلزائري ،منصور إبراهيمإسحاق  -1

  .254ص  ،1993 طبعة،
  .400ص  ،املرجع السابق ،نشاويياسر حممد فاروق امل -2

3 -Elle fut réaménagée par la loi du 19 juillet 1976 dont les principales innovations, outre la 

dénomination simplifiée « installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

« une troisième catégorie peut être trouvée qui concerne les installations les plus dangereuse, 

soumises à la directive européenne Seveso II du 09 décembre 1996  Jacqueline Morand –

Dévriller, le droit de l’environnement, 8
ème

 édition, que sais-je, presse universitaire de France, 

paris, 2007, p89. 
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أما بالنسبة للقانون اجلزائري فقد كرس املشرع اجلزائري ضمن القوانني اخلاصة حبماية البيئة 
حيث أنه بالرجوع إىل  ،إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئيعدة تطبيقات آللية 

منه أجازت للقاضي األمر بإرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف  105يف املادة  03/10القانون 
كما  ،من نفس القانون 19حالة استغالل منشأة دون احلصول على الترخيص املنصوص عليه يف املادة 

01/19ن رقم أن القانو
ات أو حائزها يف حالة عدم مقدرته على إنتاج أو تثمني يافألزم منتج الن 1

ات بطريقة عقالنية بيئيا، و نفس األمر بالنسبة إلمهال يافنفاياته بالعمل على ضمان إزالة هذه الن
يات لإلقليم النفايات أو إيداعها أو معاجلتها خالفا للنصوص التنظيمية هلذا القانون أو عند إدخال نفا

  .2الوطين بطريقة غري مشروعة 

84/12كما أن القانون 
 24يعاقب على كل خمالفة للمادة " منه على أنه  86نص يف املادة  3

بإعادة األماكن إىل حاهلا دون اإلخالل  ج.د2.000دج إىل 100من هذا القانون بغرامة من 
  ...".األصلي

ادة احلال يشكل تقريبا يف مجيع احلاالت عقوبة و ما ميكن مالحظته من النصوص السابقة أن إع
تكميلية يلتزم ا املسؤول جبانب عقوبته األصلية اليت قد تكون جنائية أو إدارية و خصوصا يف حالة 

و هذا ما يذهب إليه صراحة التشريع املغريب املتعلق بإنشاء  ،خمالفته إلحدى قواعد الضبط اإلداري
إعادة احلال : "ينص يف مادته الرابعة على أنحيث  1943سبتمرب  11خ احلدائق العامة الصادرة بتاري

  ".إىل ما كان عليه جيب أن يقضي به إجباريا على املخالف يف حالة احلكم باإلدانة

كان عليه يف حالة عدم تنفيذ املسؤول عن الضرر  و ضمانا للتنفيذ املؤثر إلعادة احلال إىل ما
إذا " :القانون املدين اجلزائري على أنهمن  174اآللية فقد نصت املادة  و تفعيال هلذه ،البيئي اللتزامه

                                                           
اجلريدة الرمسية  ،يتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها ،2001ديسمرب سنة  12املؤرخ يف  01/19القانون رقم  -1

  .2001ديسمرب  15الصادرة بتاريخ  ،77العدد  ،للجمهورية اجلزائرية
  .01/19من القانون  27 ،23و املادة  08املادة  -2
  .ام العام للغاباتيتضمن النظ 84/12القانون رقم  -3
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جاز للدائن أن حيصل على  ،كان تنفيذ االلتزام عينا غري ممكن أو غري مالئم إال إذا قام به املدين نفسه
  .حكم بإلزام املدين ذا التنفيذ و بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك

دار الغرامة ليس كافيا إلكراه املدين املمتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد و إذا رأى القاضي أن مق
كما ميكن للجهة القضائية أن تأمر بعد إعذار املخالف بإزالة هذه  ،"يف الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة

، 2فقته، و جيوز لإلدارة أن حتل حمله يف تنفيذ هذا االلتزام على ن1النفايات تلقائيا على حسابه اخلاص
من  2/8و قد عرفته املادة  ،3لقد نصت اتفاقية لوجانو على هذه اآلليات كشكل من أشكال التعويض

 ،كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها يئة أو إصالح املكونات البيئية املضرورة"  :هذه االتفاقية بأنه
معقوال و ممكنا بالنسبة و كذلك الوسائل اليت يكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك 

  ."للعناصر املكونة للبيئة

livre blancكما أن الكتاب األبيض 
املتعلق باملسؤولية البيئية املقدم بواسطة جملس االحتاد  4

د فيها املصادر الطبيعية ربقصد إنشاء حالة ت لإلصالحكل وسيلة دف " :األورويب عرفها بأا
  ".الضرر كاحلالة اليت كانت عليها قبل وقوع 

و هلذا فإن إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر يأخذ إما صورة إصالح و ترميم 
الوسيط البيئي الذي أصابه التلوث أو صورة إعادة إنشاء شروط معيشية مناسبة لألماكن اليت يهددها 

 مت اجنازها ملعرفة و فيما خيص الصورة األوىل فيمكن فيها االستبانة بالدراسات السابقة اليت، اخلطر
ت مدى التأثري اخلصوصية املتعلقة بالوسط الطبيعي و ما يشمله من مكونات و ذلك عن طريق دراسا

  .أو موجز التأثري

   
                                                           

  .املتعلق بالنفايات 01/19من القانون  23املادة  -1
  .املتعلق بالنفايات 01/19من القانون  27املادة  -2
  .من هذه االتفاقية 06/8املادة  -3
  .من االتفاقية 02/8املادة  -4
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  مدى فعالية و تناسب هذه الوسائل مع الطبيعة اخلاصة للبيئة : ثانيا

العربة مبعقولية ،فن الوسائل املستخدمة ال يشترط أن تكون متناسبة مع ما حدث من نتائجإ
اخلاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار  اتفاقية لوجانو و لقد نصت ،الوسيلة بصرف النظر عن النتيجة

ال " :على أنه اليت تلحق البيئة و الناجتة عن ممارسة النشاطات اخلطرية يف الفقرة الثامنة من املادة الثانية
و هذا كله ، "كان عليه ختاذها بقصد إعادة احلال إىل ماتعويض إال عن قيمة الوسائل املعقولة اليت مت ا

بغية حتقيق االنسجام بني احلفاظ على البيئة و تعويض الوسائل اليت دف إلعادة البيئة إىل احلالة اليت 
يضاف إىل ذلك أن التوجيهات األوروبية بشأن املخلفات قد  ،كانت عليها قبل وقوع التلوث
ل معقولة حيث قضت بأن املدعي يستطيع أن يطلب إما إعادة احلال حددت ضرورة أن تكون الوسائ

بشرط أن ال تتجاوز قيمتها املنفعة اليت  ،إىل ما كان عليه أو أن يطلب استرداد ما أنفقه من مصروفات
و جيب  ،فإذا جاوزت قيمتها ذلك فال حمل هلا ،ميكن أن تنتج بسبب إعادة احلال إىل ما كان عليه

  .1كان عليه ل املعقولة البديلة إلعادة احلال إىل ماالبحث عن الوسائ

إن وضع خاصية املعقولية موضع التنفيذ يستلزم بعض العناصر اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار 
، الوسائل اليت سوف للمكان امللوث ةسب للحالة البيئيصعوبة العملية بالنالمنها اإلمكانية الفنية و

  .ائج املرجوة من التدخلتخذ و بدائلها و أخريا النتت

إىل جانب كل ما سبق جيب التأكد على مبدأ هام يأخذ بعني االعتبار و هو تكلفة العملية إذ ال 
، فإذا جتاوزت تكاليف إزالة 2جيب أن تزيد قيمتها عن القيمة الفعلية للمكان املطلوب إزالة التلوث منه

لقيمتني كتعويض و على العكس من ذلك جند أن التلوث قيمة األموال امللوثة فإن القاضي حيكم بأقل ا
يعطى املدعي احلق يف املطالبة باسترداد كل ما  1990ديسمرب  10القانون األملاين للبيئة الصادر يف 

  .أنفقته من تكاليف بقصد إزالة التلوث و إعادة احلال إىل ما كان عليه

                                                           
  .من التوجيهة األوروبية بشأن املخلفات 4/2املادة  -1
  .34السابق، ص  سعيد السيد قنديل، املرجع -2
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 ZOEرنسي يف قضيةو من التطبيقات القضائية ذا اخلصوص ما قضى به القضاء الف

COLOCOTRONI  عندما قررت احملكمة أن قيمة األضرار احلادثة باألشجار االستوائية املوجودة
قرب البحر األسود بسبب طرح هذا األخري للمواد امللوثة جيب أن ختضع لشرط املعقولية بالنسبة 

  1.للوسيلة املطلوب تعويضها

عليه كوسيلة من وسائل التعويض ميكن أن جندها واجلدير باإلشارة أن إعادة احلال إىل ما كان 
كعقوبة جزائية يف جمال اجلرائم اليت ترتكب يف حق الطبيعة و املوارد البيئية و هذا ما نصت عليه املادة 

املتعلق بتنظيم و محاية احلدائق الوطنية الذي  1961أكتوبر  31من املرسوم الفرنسي الصادر يف  40
  .2ا كان عليه كعقوبة جزائية ملرتكيب اجلرائم ضد احملميات املتواجدة انص على إعادة احلال إىل م

أما املشرع اجلزائري فقد نص عليه أيضا يف قوانني العقوبات اخلاصة كعقوبة جزائية تطبق على 
األشخاص املسؤولني عن التلوث من ذلك مثال ما نص عليه التشريع البيئي اجلديد حيث تقضي املادة 

بأنه ميكن للقاضي يف حالة رمي أو إفراغ أو ترك تسرب يف املياه  03/10نون من قا 100/03
السطحية أو اجلوفية إما يف مياه البحر اخلاضعة للقضاء اجلزائري بصفة مباشرة أو غري مباشرة ملادة أو 

ؤدي مواد يتسبب مفعوهلا أو تفاعلها يف اإلضرار و لو مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو احليوان أو ي
ذلك إىل تقليص استعمال مناطق السباحة فهنا ميكن للمحكمة أن تفرض على احملكوم عليه إصالح 

من  102/03الوسط املائي كما نصت على نفس العقوبة و هي إعادة احلال إىل ما كان عليه املادة 
إرجاع نفس القانون املتعلق باستغالل منشأة دون احلصول على ترخيص حيث جيوز للمحكمة األمر ب

من هذا القانون املتعلقة بعدم  105األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حمدد، كذلك ما تضمنته املادة 
االمتثال لتدابري اإلعذار يف األجل احملدد الختاذ تدابري احلراسة أو إعادة منشأة أو مكاا إىل حالتها 

  .3األصلية بعد توقف النشاط ا

                                                           
  .405ص  ،املرجع السابق ،ياسر حممد فاروق املنياوي -1

2- Michel Prieur, Droit de l’environnement, op.cit page 747.  

  .302محيدة مجيلة، املرجع السابق، ص  -3
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يف إطار محاية البيئة مت اعتماد نظام إعادة احلال إىل ما كان عليه  و يف األخري ميكن القول أنه
فمن املمكن حتققه بتدخل السلطة اإلدارية أو اجلهة القضائية املدنية أو اإلدارية أو اجلزائية، إال أن 
 التحقيق الفعال له يتطلب تعميم هذا النظام يف كل القوانني املتعلقة حبماية البيئة كما يتطلب ضرورة

  . توعية و حتسيس اجلهات املعنية يف هذا اإلطار

  .وقف األنشطة غري املشروعة: الفرع الثاين

تعترب وقائية بالنسبة للمستقبل إن وقف األنشطة غري املشروعة كصورة من صور التعويض 
بل هو مينع وقوع أضرار جديدة يف املستقبل و مثال  ،ليس حمو الضرر احلادث بسبب هذا النشاطو

فإن هذا املصنع يصبح ملزما بعدم تكرار  ،يقوم أحد املصانع بإلقاء مواد سامة يف مياه مستعملة عندما
ال تتصور أن  ،يف جمال املسؤولية املدنية و التعويض عنها، إال أنه 1هذا الفعل الضار مصدر التلوث

لنشاط غري ف اقإن وفو بناء عليه  ،يكون هناك تعويض إال عن الضرر و هذا هو معىن املسؤولية
و مبعىن آخر ال يتصور وفقا هلذا االجتاه  ،ن املسؤولية املدنية بقواعدها اخلاصةعاملشروع يكون أجنبيا 

لذلك فاملسؤولية ال تظهر إال  ،بصدد قواعد التعويض و ال ملسؤولية بالتبعية االجتاهأن نكون يف هذه 
 ،إحداث ضرر يستوجب تعويضه بشكل تبعي عندما يتسبب الفعل غري املشروع من قبل الشخص يف

  .2و هذا بالطبع خيتلف عن وضع اية ملصدر الفعل غري املشروع 

ذلك أن مدلول  ،أكثر محاية ألا تعترب إجراءات وقائية اإلجراءاتمهما يكن فإن مثل هذه 
 ، أو املنع)أوال(اط ـف النهائي للنشقوقف األنشطة غري املشروعة مدلول واسع ومرن يتمثل يف الو

  .)ثالثا(كما قد يتمثل يف إعادة تنظيم النشاط  )ثانيا(املؤقت للنشاط 

   

                                                           
  .17ص  ،املصدر السابق ،ياسر السيد قنديل -1
  .408ص  ،املرجع السابق ،ياسر حممد فاروق املنياوي -2
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  .الوقف النهائي للنشاط امللوث: أوال

إن ممارسة النشاطات الصناعية و التجارية اليت تشكل ديدا للبيئة نتيجة الستخدام الوسائل 
فإن ممارسة هذه النشاطات  و بالتايل ،التكنولوجية امللوثة مما يستوجب معه تدخل الدولة لتنظيمها

و بالتايل فإن ممارسة النشاطات امللوثة يكون  ،خيضع لتراخيص مسبقة تسلم من قبل اإلدارة املختصة
و بالتايل فإن صدور احلكم القاضي بالوقف النهائي للنشاط  ،مشرعا من الناحية اإلدارية و القانونية

ألوىل يف تدخل القضاء يف االختصاصات املخولة امللوث يصطدم بالعديد من العقبات، تتمثل العقبة ا
يف حني تتمثل العقبة الثانية يف كون  ،قانونا لإلدارة مما يعد انتهاكا صارخا ملبدأ الفصل بني السلطات

القاضي املدين له أن يقضي يف املنازعات اليت تدخل يف اختصاصه و مادام أن بعض النشاطات امللوثة 
مصنفة ما جيعلها ختضع خضوعا كامال للقانون اإلداري فيما يتعلق  مت تصنيفها على أا منشآت

بأحكام الفتح و اإلغالق و بالتايل فإن املنازعات اليت تنشأ بسببها تدخل يف اختصاص القاضي 
و لتجنب التداخل  ،أما الدول اليت يكون فيها النظام القضائي موحدا فال تثور أي إشكالية ،اإلداري

ستبعد من اختصاص القضاء املدين هو الوقف النهائي للمشروع و ليس الوقف يف السلطات فإن امل
  .1املؤقت

باالطالع على النصوص القانونية املنظمة لألنشطة الصناعية يف اجلزائر و تلك املرتبطة حبماية 
ن ج تعترب سندا قانونيا ميك.م.من ق 691البيئة ال جندها تتناول هذا اإلشكال و مع ذلك تبقى املادة 

للقاضي اللجوء إليه إليقاف هذه األضرار مىت كانت من قبيل األضرار غري املألوفة للجوار و عليه ال 
هذا مع  ،يكون الترخيص املمنوح من قبل اإلدارة مانعا للحكم بالتنفيذ العيين و إزالة األضرار مستقبال

  .إمكانية تعويض املضرورين عن األضرار اليت وقعت فعال

ذلك أن القانون التونسي  ،نس و مصر من الدول العربية الرائدة يف هذا االتعترب كل من تو
 ،األضرار إىل حد غلق املنشأة الصناعية امللوثة إيقافمينح للقاضي املدين سلطات واسعة يف سبيل 

                                                           
  .10ص،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل -1
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 ،ذلك رغم صحة الرخصة اإلدارية املمنوحة ما دام أنه ميثل احلل الوحيد للتخلص من هذه األضرارو
كما أن املشرع  ،1من قانون العقود و االلتزامات التونسي 100و  99تطبيق لنص املادتني وذلك 

من القانون املدين املصري احلكم بوقف النشاط امللوث و أن  807املصري فقد أجاز مبقتضى املادة 
  .الترخيص املمنوح من قبل اإلدارة ليس بالعائق أمام القاضي املدين

  .ممارسة النشاطاملنع املؤقت من  :ثانيا

قد تستدعي الظروف أحيانا إىل وقف بعض األنشطة الصناعية والتجارية مؤقتا إىل حني االنتهاء 
 كاإلصالحات ،من اختاذ التدابري و االحتياطات الضرورية اليت تتطلبها ممارسة بعض األنشطة امللوثة

بيئية مستقبلية أو لتفادي كارثة اليت تتطلبها مثال بعض املنشآت املصنفة حىت يتم تفادي وقوع أضرار 
  .يئية وشيكة الوقوع لو استمرت هذه األنشطة امللوثة يف عملهاب

ين أن حيكم مبنع أشغال املرافق دللقاضي امل 03/10من القانون  85/02ادة امللقد أجازت 
 أحسن ئة املنشأة للعمل يفال و التصليحات الضرورية لتهيغاملتسببة يف التلوث ريثما تنتهي كل األش

خيلق نوع من  اإلجراءإن هذا ، من نفس القانون 86/02يه املادة ، و نفس الوضع انتهت إلالظروف
حيث أنه حيمي األفراد من األضرار احملدقة م و يف نفس الوقت متكن  ،التوازن بني املصاحل املتضاربة

د بالفائدة عليه أوال صاحب النشاط امللوث من مواصلة نشاطه يف ظل ظروف جيدة و مالئمة مما يعو
  .مث على االقتصاد الوطين

  إعادة تنظيم النشاط امللوث : ثالثا

النشاط امللوث يستدعي اختاذ بعض التدابري التقنية لتجنب بعض األضرار أو  أنّقد يرى القاضي 
ل فقد يتطلب األمر على سبيل املثا ،فيحكم بإعادة تنظيم النشاط امللوث ،2على األقل التخفيف منها 

  .صوات الصاخبة و املزعجة لآلالتوضع عوازل على اجلدران اخلاصة باملنشأة للتقليل من انبعاث األ

                                                           
1 - Leila Chikhaoui, le cadre légal des pollutions marines, Revue Tunisien du droit, Tunis 1997, 

p145. 
2 - Michel Prieur , op , cit , p262.  
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املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  03/10من القانون  85/02لقد خولت املادة 
م حىت ال تتسبب للقاضي صالحية األمر التلقائي بإلزام أصحاب املنشآت امللوثة بإعادة تنظيم نشاطا

و ذلك حتت طائلة الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخري و ذلك حىت لو مل  ،مستقبل مبزيد من األضرار
  .يبادر املتضررين بطلب ذلك

و متاشيا مع ذلك يف جمال البيئة، فإن اتفاقية لوجانو قد أعطت احلق لبعض التجمعات اخلاصة 
رسة النشاط غري املشروع والذي يشكل ديدا فعليا للبيئة، و إما أن حبماية البيئة يف املطالبة إما مبنع مما

تطلب من القاضي أن يأمر مستغل املنشأة باختاذ كافة الوسائل و االحتياطات الالزمة ملنع تكرار أي 
  .1عمل قد يرتب ضررا للبيئة

اء نظرا و خنلص مما سبق أن هذه اإلجراءات تكون أكثر محاية للبيئة و اإلنسان على حد سو
  .2ألا تعترب إجراءات وقائية و لذلك يتجه القضاء يف الغالب إىل إلزام املشغل بإتباعها

  التعويض النقدي للضرر البيئي :املطلب الثاين

الزماين أوجدت العديد من الصعوبات ضرار البيئية و مداها اجلغرايف ولألإن الطبيعة اخلاصة 
فتارة يعتمد على التعويض العيين، و تارة أخرى يعتمد على  لتقرير األسلوب املناسب للتعويض عنها،

كوسيلة للتعويض عن الضرر البيئي التعويض مبقابل، و هذا يطرح مدى إمكانية اعتماد هذا األخري 
الفرع (و االجتاه حنو حلول أكثر محاية للمضرورين  ) الفرع الثاين(، و كيفية تقديره )الفرع األول(

  ).الثالث

  .مدى إمكانية التعويض النقدي لألضرار البيئية: الفرع األول

إذا حلق الشخص املضرور من التلوث املدعي يف دعوى املسؤولية عن أضرار التلوث، ضرر يف 
شخصه أو يف أمواله اخلاصة فلن توجد أدىن مشكلة بالنسبة للتعويض النقدي لتلك األضرار عن تلك 

                                                           
  .من اتفاقية لوجانو 19املادة  -1
  .20ص ،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل -2
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ئية، و على العكس من ذلك إذا متسك املدعي يف دعوى اليت توجد يف جمال األضرار األخرى غري البي
املسؤولية باألضرار اليت تلحق البيئة أو أحد عناصرها أو اليت ختل بأنظمتها اإليكولوجية، فهنا تبدو 

 .الصعوبات احلقيقية بشأن التعويض النقدي لتلك األضرار

ولية ثبوت االلتزام بإصالح فوفقا للقواعد العامة يف املسؤولية يترتب على توافر أركان املسؤ
الضرر الذي وقع، و غالبا ما يكون إصالح ذلك الضرر بإحدى وسيلتني، األوىل إعادة احلال إىل ما 
كان عليه قبل وقوع الضرر و هو ما يسمى بالتعويض العيين و الذي سبق التطرق إليه و الثانية دفع 

شى مع األضرار اليت تصيب األشخاص و إذا كان إعمال تلك القواعد يتم. تعويض نقدي للمضرور
فالضرر . و املمتلكات يف األحوال العادية، إال أنه ال يتالءم مع طبيعة األضرار النامجة عن تلوث البيئة

إذا كان يصيب اإلنسان و األموال إال أنه يصيب البيئة ذاا و يهدم أنظمتها اإليكولوجية و إذا كان 
فع مبلغ من املال، فإن الضرر الذي يلحق بالبيئة ال يصلحه إال جرب الضرر بالنسبة لإلنسان يتم بد

  .1إعادة احلال إىل ما كان عليه

فالتعويض النقدي يف جمال املسؤولية عن األضرار البيئية احملضة أضحى مكروها من جانب الفقه 
ض بالنقود الذي يقول إن نظرية التعويض النقدي يف النهاية نظرية بربرية، إذ إننا ال ميكن أن نعو

  .2اختفاء خملوق قتله التلوث أو أثر تارخيي أو حالة األمطار احلمضية

إال أنه و يف ظل هذه الصعوبات جند أن اتفاقية لوجانو قد عددت األضرار اليت ميكن التعويض 
عنها، كما أن االقتراح التوجيهي للجماعة األوروبية اخلاص باملسؤولية عن  األضرار احلاصلة بسبب 

، فميز بوضوح يف مادته الثانية يات أكد على ضرورة وضع نظام خاص لتعويض األضرار البيئيةالنفا
كبري طبيعي أو ) تدهور(كل إفساد : " و عرف هذه األخرية بأا" تدهور البيئة"و " األضرار"بني 
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هذا النص على فكرة عزل الضرر اإليكولوجي و متييزه عن ، و يعتمد "كيميائي أو حيوي للبيئة
  .1األضرار األخرى من أجل إخضاعه ملعاملة خاصة

إن التعويض عن األضرار البيئية يعد من املسائل الدقيقة للغاية، خصوصا أن األصل يف التعويض 
يف القانون املدين هو التعويض النقدي، و بالنظر إىل طبيعة و خصوصية الضرر البيئي فإنه من الصعب 

بيل أمام القاضي إال اللجوء إىل التعويض النقدي، و هو نوع من إعادة احلال إىل ما كان عليه فال س
و اجلدير باملالحظة أن التعويض املايل عن األضرار البيئية . 2التعويض مبقابل املعروف يف القواعد العامة

يتضمن كافة األضرار احلاصلة للموارد الطبيعية و هي املبالغ الالزمة إلصالح ما أصاب البيئة من ضرر 
مري و إتالف و خسارة بسبب االستعمال غري العقالين باإلضافة إىل املصروفات الالزمة لتقدير و تد

هذه األضرار و مصاريف تنفيذ اإلجراءات الالزمة أيضا الستعادة و إحياء املصادر الطبيعية و استبداهلا 
  . 3و اكتساب مصادر أخرى مماثلة أو بديلة

جوهرية تتمثل يف مبالغ استعادة يئي يتضمن ثالثة عناصر و عليه فإن التعويض املايل للضرر الب
إحياء واستبدال وإحالل مصادر أخرى للمصادر املتضررة كما يتضمن املبالغ املالية اليت تفي و

باإلنقاص من قيمة املصادر املكونة للبيئة الستعادة وضعها السابق قبل وقوع الضرر، كما يتضمن 
ورية اليت بذلت دف تقدير هذه األضرار، و أمام هذا اإلمجاع أيضا التكاليف و املصروفات الضر

سألة تقدير هذا مب ال مينع من وجود صعوبات تتعلقحول مبدأ ضرورة تعويض األضرار البيئية نقديا 
  .  التعويض و حدوده

  .تقدير التعويض عن الضرر البيئي: الفرع الثاين

عب اإلملام بكافة العناصر اليت يشملها بالنظر إىل مشتمالت التعويض النقدي فإنه من الص
التعويض، ألن مثة صعوبات كثرية تعترض القاضي الذي هو ملزم للحكم بالتعويض يف حالة تعذر 
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اإلصالح العيين للضرر، ذلك أن العناصر البيئية و املوارد الطبيعية يستحيل اإلحاطة بكافة التكاليف    
ائها فقيمتها االقتصادية أمثن و أكثر تكلفة مما يستمر تقديره من و املبالغ املالية اليت تسمح بإعادة إحي

طرف القاضي نقدا مهما استعان خبرباء لتقييم الضرر البيئي، أضف إىل ذلك التعقيدات املصاحبة 
اهلواء، املاء، التربة، الفصائل ( ألسس التقدير اليت يعتمدها القاضي، كما أن العناصر و املوارد البيئية 

، فكل هذه املوارد تدخل يف الدورة االقتصادية و عليه )ية و النباتية، املواقع و املناظر الطبيعيةاحليوان
فهي أكرب مساهم يف تنمية االقتصاد الوطين ألية دولة، و بالتايل و بالنظر غلى قيمتها االقتصادية      

جتعل من الصعب ) تجاريالصناعي و ال(و اعتبارها جزء ال يتجزأ من تنمية االستثمار االقتصادي 
، أو )أوال(تقييم هذه العناصر نقدا، و مع ذلك يتم اللجوء إىل طريقة التقدير املوحد للضرر البيئي 

  ). ثانيا( طريقة التقدير اجلزايف

  .التقدير املوحد للضرر البيئي: أوال

اليت تلوثت أو  إن التقدير املوحد للضرر البيئي يقوم على أساس تكاليف اإلحالل للثروة الطبيعية
 ،و تطبيقا لذلك فقد حكم القضاء الفرنسي باإلدانة على مقاول الرتكابه خمالفة تلويث املياه ،أتلفت

و إلزامه بدفع مبلغ فرنك واحد رمزي كغرامة و إلزامه بالتعويض الكامل للضرر احلادث و املقدر بـ 
  .1فرنك فرنسي  25000

ما ميكن أن نعطي للعناصر الطبيعية و مصادرها قيما  و لكن جيب األخذ يف االعتبار أنه نادرا
جيب معرفة أسعار السوق بالنسبة  ،فلكي ميكن وضع قيمة شبه فعلية ،و على ذلك ،جتارية نقدية

واليت أصاا التلوث  ،لبعض العناصر و احلاالت اليت هلا خصائص قريبة من احلال املعروضة أمام القضاء
  :2يعية تقديرا نقديا فهناك ثالث نظريات تفرض نفسهاو من أجل تقدير الثروات الطب

                                                           
1- Cass Crim.Fr , 03 octobre 1997 , BULL.C rim ,N°317 , p 1056. 
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وتقصد  ،تقوم على أساس قيمة استعمال هذه الثروات و العناصر الطبيعية:النظرية األوىل -1
و تعتمد هذه النظرية على سعر املتعة املؤسس  ،هذه النظرية املنفعة اليت تقدمها هذه العناصر لإلنسان

ووفقا هلذه النظرية يكون متصورا  ،النهاية إىل تقدير قيمة مادية للبيئةعلى القيم العقارية املؤدي يف 
و مع ذلك  ،وجود أموال غري عقارية تكون هلا قيمة أعلى إذا توافرت فيها خصائص و مسات بيئية

فيجب األخذ يف االعتبار أيضا النفقات اليت تصرف إلزالة التلوث، أو ما يتم إنفاقه بقصد حتسني 
  .الاالنتفاع بامل

ال تقوم على أساس االستعمال الفعلي لألموال، و لكن على أساس إمكانية :النظرية الثانية -2
  .استعمال هذه الثروات الطبيعية يف املستقبل

ال تقوم على أساس االستعمال الفعلي و احلايل أو االستعمال املستقبل :النظرية الثالثة -3
و تستمد  ،يت توجد مستقلة يف تقدير قيمتها عن استعماهلاللمال املعين بالقيمة فهناك بعض العناصر ال

وميكن تقديرها نسبيا من خالل ما ميكن أن يدفعه  ،قيمتها الطبيعية العالية من جمرد وجودها فقط
  .فقط جمرد وجود هذه الثروات الطبيعيةا األفراد من مبالغ نقدية ليعرفو

ية ئث أنه يسمح بإعطاء تقدير نقدي لثروات بيإن التقدير املوحد للضرر البيئي يقدم املزايا، حي
و على ذلك فهذه الطريقة تعد وسيلة مؤثرة إلعطاء قيمة هلذه  ،ليس هلا من حيث األصل قيم جتارية

  .الثروات وجتنب فقدها

و باملقابل فقد تعرضت هذه النظرية للنقد حيث أا مل تأخذ يف اعتبارها أن احلالة املعروضة 
عة جيب أن تقدر يف ضوء وظائفها و هي معطيات ذات طبي ،ناصر و الثروات الطبيعيةعليها بالنسبة للع

و إمجاال فهذه النظرية تتجاهل ردود أفعال العناصر الطبيعية ، خاصة جدا يصعب تقديرها نقديا
 ،، و أمام صعوبات التقدير ملوحد و ما وجه إليه من انتقادات1هذا أمر ال جيب جتاهلهو ،املكونة للبيئة

  .يئيفهناك التقدير اجلزايف للضرر الب
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  التقدير اجلزايف للضرر البيئي  :اثاني

، و تقوم هذه إتباعهفإن نظام اجلداول بفضل  ،لكي ميكن إعطاء األضرار البيئية قيمة نقدية
ة مشتركة للعناصر الطبيعية، و يتم حساا وفقا ـالطريقة على أساس إعداد جداول قانونية حتدد قيم

  .1علمية يقوم ا متخصصني يف اال البيئي للمعطيات

و قد أقر املشرع الفرنسي هذه الطريقة لتقدير الضرر البيئي يف تطبيقات عديدة، فتقنني الغابات 
ينص على معاقبة كل من يقطع أو يتعدى على الغابات بطريق احلرق، بغرامة يتم حساا على أساس 

هناك كذلك غرامات تفرض على أساس املتر املربع من و . عدد اهلكتارات من األشجار احملروقة
و قدر تقنني تنظيم املدن ) 331/2مادة رقم (األرض امللوثة أو الرقعة اليت مت قطعها بطريقة جائرة 

و قد ). 480/4مادة رقم (التعويض على أساس مساحة األرض اليت يتم البناء عليها باملخافة للقانون 
فرنسا جداول لتقدير قيمة أشجارها يتم حتديدها على أساس طول وضعت البلديات املختلفة يف 

و يف . الشجرة أو ندرا من أجل حساب التعويض املستحق على األشخاص الذين يتعدون عليها
مت تقدير قيمة النباتات و احليوانات من أجل حتديد التعويض املستحق على  Mercantourمنتزه 

  .2ترته عندما يتلفوااألشخاص الذين يرتادونه من أجل ال

ففي أالسكا جند قانون محاية املياه من  ،و مع ذلك فهناك طريقة حساب أخرى أكثر فنية
مع األخذ يف االعتبار مبا إذا  ،التلوث يقدر التعويض على أساس كمية الزيت الذي مت إلقاؤه يف املياه

                                                           
فقد أخد به القانون الفرنسي يف تطبيقات  ،ن نظام اجلداول كتقدير جزايف ليس جبديد على املشرع الفرنسيأر مالحظة جيد -1

اجلسمانية، حيث انتشر يف فرنسا فكرة جداول التعويض السابق إعدادها و اليت حتدد قدر أخرى و خصوصا تلك املتعلقة باألضرار 
املصاب مع االعتداد مبستوى دخله، و قد وصل انتشار و تعميم جداول التعويض هذه أن التعويض وفقا لنسبة العجز اليت حلقت 

  .Melennecاقترح البعض جداول للتعويض عن العجز الدائم على املستوى الدويل و من أمثلة ذلك جدول 
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ألحياء املائية و الثروات الطبيعية و كذلك ا ،كان هناك مواد سامة تؤثر على نقاء املياه و صالحيتها
  .1املوجودة ا، و يف ضوء كل هذه املعطيات الفنية ميكن تقدير التعويض عن التلوث

و إذا كان التقدير اجلزايف للضرر البيئي ال يتعلق إال بالعناصر و الثروات اليت هلا قيمة البضائع 
ث أنه ال يسمح بترك ضرر بيئي بدون إال أنه يقدم بعض املزايا حي ،التجارية كي ميكن حساا

و على ذلك فهو  ،تعويض حىت و لو مل يأخذ يف حساباته القيمة احلقيقية للعناصر املصابة بالتلوث
  .يسمح يف مجيع احلاالت بإدانة املتسبب يف التلوث

فإا مل تسلم من النقد حيث أنه يصعب دائما عند تقدير  ،و على الرغم من ميزة هذه النظرية 
  .لضرر البيئي إثبات احلالة اليت كانت عليها العناصر الطبيعية قبل إصابتها بالتلوثا

على ما تقدم بيانه فإن من النظريتني السابقتني ال تصلح بذاا كأساس منفرد لتقييم  او بناء
حيث أن كالمها مل تأخذ يف اعتبارها سوى القيمة  ،و ال تفضل إحدامها على األخرى ،الضرر البيئي

يضاف إىل ذلك أن نظام اجلداول قد يصبح  ،القتصادية للعناصر البيئية دون النظر إىل القيم البيئية هلاا
و مبعىن آخر فيجب مراعاة كل العوامل اليت  ،غري فعال نظرا خلصوصية و ذاتية كل حالة عن األخرى

  .عىن الفينقد يكون هلا تأثري اقتصادي أو بيئي عند تقدير التعويض عن الضرر البيئي بامل

إمكانية  البد من ،، و لكي نتغلب على الصعوبات الفنية ألي من الطريقتنيو إزاء كل ذلك
تطبيق نظام اجلداول بشرط أن يتم إعدادها عن طريق خرباء متخصصني أو حىت هيئات استشارية 

الئمة ريقة إعطاء القضاة سلطة مو أيضا جيب لضمان فعالية هذه الط ،متخصصة يف اال البيئي
يف القانون  يعزو هذا الطرح ما جاء، و ةتقدير التعويض حسب كل حالة يف ضوء معطياا املختلفو

أن  أشار إىلحيث أنه  ،واملتعلق باملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية 1986األمريكي الصادر يف 
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 ا القضاة عند نظرهمتقدير التعويض عن الضرر البيئي ما هو إال جمرد قرائن بسيطة يسترشد  ةطريق
  .1الدعاوي املعنية يف هذا اال

ية لوجانو مل تعطى قو يف جمال التعويض النقدي عن األضرار البيئية جتدر اإلشارة إىل أن اتفا
و كل ما  ،للجمعيات املتخصصة يف محاية البيئة حق املطالبة بالتعويض املايل عن األضرار البيئية احملصنة

و ما قد يترتب عليها من  ،حلق يف املطالبة بتنبيه املسئول إىل خطورة تصرفاتههلذه اجلمعيات هو ا
فإن للمدعى أن  ،إذا كان الضرر قد حلق مبلكيات خاصة ،و على العكس من ذلك، 2أضرار بيئية فقط

اد كل ما أنفقه من أموال يف سبيل حماولة إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل حدوث ديطالب باستر
  .لى وجه اخلصوصالتلوث ع

إن غالبية التشريعات تقبل احلكم بتعويض نقدي عن األضرار اليت تلحق بالوسط البيئي الطبيعي 
بشرط أن تستغل هذه األموال حملاولة إعادة الوسط املضرور إىل ما كان عليه قبل التلوث أو أن تستغل 

  .االت احلفاظ على الثروات الطبيعيةحهذه املبالغ يف 

توجد فيها مجعيات متخصصة يف جمال محاية البيئة و الدفاع عنها، فيتم  ليت الا و يف احلاالت
حتويل املبالغ احملكوم ا كتعويضات إىل حساب ميزانية محاية الطبيعة املعهود ا إىل وزارات البيئة 

  .3داخل كل دولة

موضع التنفيذ حتول فإن صعوبات وضعها  ،و سواء اتبعنا نظام التقدير املوحد أو التقدير اجلزايف
تعويض فعال و سريع و قد كان  على ملضرورا بالتايل ال حيصلو  ،دون تطبيقها على الوجه األكمل

  .كن أن حتقق هذا اهلدف املنشودذلك سببا يف حماولة البحث عن احللول اليت مي

   

                                                           
  .44ص  ،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل -1
  .من اتفاقية لوجانو 18/1املادة  -2
  .45ص ،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل - 3
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  حنو حلول أكثر محاية للمضرورين : الفرع الثالث

العامة يف التعويض قد يترتب عليها تعويضا غري مؤكدا يف و مما الشك فيه أن تطبيق القواعد 
إذا روط قبول خاصة ا قد ال تتحقق وفدعوى التعويض مبا تتطلب من ش ،جمال األضرار البيئية احملضة

فقد يلجأ املسئول من التلوث إىل سالح اإلاء  ،التقاضي إجراءاتأخذنا يف اعتبارنا البطء املوجود يف 
كوسيلة ديد مقابل عدم إدانته و إلزامه بالتعويضات اليت قد  ،ات العمال لديهاالقتصادي لعالق

يضاف لذلك الصعوبات اليت يواجهها املضرور إلثبات توافر أركان املسئولية يف جانب  ،تستحق
  .1املتسبب يف التلوث

و ما  نظرا خلصوصية النشاط ،يكون تعويضا كامال قد الإن التعويض عن الضرر البيئي احملض  
و قد كان ذلك سببا يف تبين التشريعات  ،ميكن أن يترتب عليه من تكاليف ال ميكن حتملها بسهولة

و نظام التعويض ) أوال(الداخلية و الدولية يف جمال املسئولية عن األضرار البيئية نظام املسئولية احملدودة 
  .)ثانيا( التلقائي

  .نظام املسئولية احملدودة: أوال

النظام وضع حد أقصى للتعويض الذي حيكم به عند حدوث تلوث ناتج عن  و يقصد بذلك
و يف ضوء هذا التحديد قد يوجد جزء من األضرار يتحمله املضرور بدون أن يعوض  ،ذلك النشاط

و هكذا فإن التشريعات املقارنة اليت تبنت نظام خاص للمسئولية املدنية البيئية تضع مبدأ  ،عنه
واملتعلق  1990جند القانون األملاين الصادر يف عام  ،على سبيل االسترشاد املسئولية احملدودة و

باملسئولية املدنية يف جمال البيئة قد نص يف مادته اخلامسة عشرة على حتديد املسئولية اليت قد تنشأ يف 
تبت بشرط أن تكون األضرار الناجتة قد تر )مليون مارك أملاين 160(ال مببلغ إمجايل قدره ـهذا ا

  2.عن عمل واحد فقط متثل يف األضرار بالبيئة

                                                           
  .418ص ،املرجع السابق ،ياسر حممد فاروق املنياوي -1
  .419ص  ،املرجع السابق ،نياويياسر حممد فاروق امل -2
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فإن نظام  ،و بالنسبة لألضرار البيئية اليت ال ختضع لنظام خاص للمسئولية املدنية يف هذا اال
، فإن مبدأ املسئولية غري مطبق ووفقا التفاقية لوجانو حتديد املسئولية بسقف معني ال ميكن جتاوزه

  .1ات الداخلية للدول اليت صدقت على هذه االتفاقيةاحملدودة ترك تقديره للتشريع

و قد ذهب رأى فقهي إىل أن مبدأ املسئولية احملدودة ما هو إال تطبيق لنظرية مضار اجلوار غري 
  .2الضرر املألوف فيتحمله املضرور املألوفة حيث أن الضرر الغري مألوف فقط هو الذي يعوض عنه أما

  .نظام التعويض التلقائي :ثانيا

مع تأسيس هذا التعويض  ،و هو نظام يهدف إىل تسهيل تعويض املضرور وضحايا التلوث
التلقائي على مبدأ امللوث الدافع، و بناء على ما تقدم ففي احلوادث الضخمة يقوم امللوثني بتعويض 

ضع املضرورين تلقائيا قبل البدء يف أية إجراءات آملني أن يقوم تصرفهم هذا بتفادي إدانتهم مما ي
  .3أنشطتهم موضع االام و عدم املشروعية

يضاف إىل ذلك أن ضمان فاعلية التعويض التلقائي ميكن أن يتحقق من خالل تبين نظم خاصة 
فإن شركات التأمني حيق هلا أن تضع حدا أقصى تقوم بالوفاء به عند حتقق اخلطر  ،للمسئولية البيئية

لتأمني الذي يغطى التعويضات التلقائية سيعد يف النهاية و أيا ما كان األمر فإن نظام ا ،املؤمن منه
  .4وسيلة أمان بالنسبة للبيئة

   

                                                           
  .من االتفاقية 12املادة  -1
  .47ص  ،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل -2
  .48ص  ،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل-3
  .48ص  ،املرجع السابق ،سعيد السيد قنديل -4



186 
 

 على ضوء االتفاقيات اخلاصة باملسؤولية املدنية عن أضرارالتعويض حدود :الثالث املطلب

  .التلوث

، مثلها مثل القانون الداخلي حدود التعويض ةالدول التشريعات يف املمارسة الدولية كفلت
نطبق هذا بصفة خاصة على األنشطة اليت حيتمل أن تتسبب يف أضرار كبرية كاستخدام الطاقة يو

  .1النووية

فقد فرضت النصوص  ،و غالبا ما ارتبطت مسألة حتديد مبالغ التعويض باملسؤولية املوضوعية
ث حمددة يف االتفاقية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الصادر عن السفن جعل مسؤولية امللو

  .أي حتديد سقف ملسؤولية امللوث عند تعويضه األضرار اليت تتسبب فيها ،مبالغ معني

مع اختالفها يف مبالغ  ،كل النصوص االتفاقية على األخذ بقاعدة حتديد املسؤولية تفقد أمجع
ع التحديد بالنظر الختالف يف حجم و نوع األضرار و املخاطر اليت تترتب على كل نوع من أنوا

  .2التلوث

و تبعا لذلك جند االتفاقية اخلاصة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي الناتج 
، قد حددت معايري لتقدير 1977ع البحار املربمة بلندن اعن استكشاف واستغالل املوارد البيئية لق

 إزاءاليت يتخذها الشخص الضرر و مسحت للقاضي بأن يدخل يف نطاق التعويض التدابري املعقولة 
، و تكمن أمهية هذه 3احلادث املسبب للضرر و التعويض عن أضرار التلوث اليت وقعت فعال

اإلجراءات الوقائية يف أا تعد أحد الكشوف احلسابية اليت يستند إليها القاضي يف التعويض يف حالة 

                                                           
  .459ص  ،املرجع السابق ،حمسن أفكريين -1
،مصر، اإلسكندرية، دراسة يف القانون الدويل، منشأة املعارف، بدون طبعة، محاية البيئة البحرية ،حممد البزاز -2

  .383،ص2006
  .97حممد أمحد الفقي، املرجع السابق، ص  -3
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فأهم ما تضمنته طلبات فرنسا  1نتسرب مواد بترولية من السفينة، و هو ما مت يف قضية توري كانيو
مليون دوالر كتعويض عن  7.7هو نفقات مقاومة انتشار الضرر و امتداده و طالبت وحدها مببلغ 

مليون دوالر، و اجلدير باإلشارة أن هذا الرتاع مت عن  8.4الضرر، يف حني طالبت بريطانيا مببلغ 
خذ ذا النوع من التعويض املتمثل يف تدابري طريق التسوية الودية مع العلم أن القضاء الفرنسي قد أ

، كما أن الدعوى اليت تقدمت ا فرنسا أمام القضاء انتهت إىل تعويض 1969الوقاية، منذ معاهدة 
مليون فرنك و هو احلكم الصادر من حمكمة شيكاغو عن تدابري  935فرنسا مببلغ إمجايل قدره 

يف حني أنه يف  1992جانفي  24احلكم الصادر يف  املقاومة من جراء الضرر الذي أصاا مبقتضى
  . 2مليون فرنك عن املصاريف الوقائية فقط 208فقد مت تعويض فرنسا مببلغ  Tanion قضية تانيون 

لكن ما جيب التنبيه إليه  أنه كي يتم التعويض عن مصاريف الوقاية جيب أن تكون هناك عالقة 
ة املتخذة و احلادث الواقع الذي أدى إىل الضرر، هذا ما سببية واضحة تربط بني اإلجراءات الوقائي

إن ما ": اعتمده القضاء الفرنسي يف القرار الصادر عن حمكمة النقض الفرنسية حيث جاء فيه ما يلي
أنفقه مرفق احلريق من تكاليف كانت نتيجة االلتزام القانوين امللقى على عاتقه ملنع وقوع احلرائق و مل 

حبد ذاته، مما يؤدي إىل انقطاع عالقة السببية بني احلريق الذي وقع و التكاليف  يكن نتيجة احلريق
  .3"احملكوم ا

قد حددت حدا  1960لسنة باريس باتفاقية املسؤولية املدنية يف جمال الطاقة النووية كما أن 
ضرار و حددت أقصى ملبلغ التعويض الذي يلتزم به القائم بتشغيل املنشأة النووية مهما بلغت قيمة األ

، و لضمان حصول املضرور عليه اشترطت االتفاقية إلزام القائم 4)دوالر(مليون وحدة  15بـ 

                                                           
يف الساحل الربيطاين مما تسبب  1967مارس  18تتلخص وقائع القضية يف غرق ناقلة البترول الضخمة توري كانيون يف  -1

بشأن املسؤولية املدنية  1969ني الفرنكات فعلى إثر هذه الكارثة ظهرت اتفاقية بروكسل لعال عنه خسائر و أضرار قدرت مبالي
  .عن أضرار التلوث بالنفط

  .361املرجع السابق، ص  ،محيدة مجيلة -2
  .93أمحد حممد الفقي، املرجع السابق، ص  -3
  .1960ب من اتفاقية باريس /07املادة  -4
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كذلك ويض املقرر مبقتضى االتفاقية، وبالتشغيل بأن حيتفظ بتأمني أو ضمان مايل آخر يغطي قيمة التع
 .1بالنوع و الشروط اليت حتددها السلطات العامة املختصة

ثار الضرر النووي و ما يتسم به من أخطار، حددت االتفاقية مدة عشر و نظرا لتراخي آ
  .2سنوات من وقت وقوع احلادثة النووية لسقوط احلق يف املطالبة بالتعويض

واملكملة التفاقية باريس هو رفع احلد األدىن ملقدار  1962و كان اهلدف من اتفاقية بروكسل 
على أن تعطي هذه الزيادة من أموال عامة  ،اتفاقية باريسالتعويض املقرر مبقتضى املادة السابعة من 

يوفرها الطرف املتعاقد الذي تقع املنشأة النووية داخل أراضيه أو من أموال التأمينات أو أي ضمان 
  3.مايل آخر

حدا أقصى للتعويض عن احلادث  1962و قد حددت االتفاقية املتعلقة مبشغلي السفن النووية 
و ال يستفيد املشغل من حد اإلعفاء إن كان  4فرنسي مليون فرنك 1.500غ النووي الواحد مببل

كذلك تناولت االتفاقية املدة  ،5احلادث قد ترتب عن خطأ من جانبه أو كانت له صلة ذا اخلطأ
و قد حددت أجل طويل مبدة ال  ،املقررة اليت ميكن أن ترفع فيها الدعوى اخلاصة بالضرر النووي

من وقت وقوع احلادث إال يف األحوال اليت جييز فيها قانون احملكمة املختصة من سنوات  10تتجاوز 
  .6أجل التأمني أو الضمان املايل أو ما يتجاوز ذلك

                                                           
  .قيةأ من نفس االتفا/10املادة   -1
  .من نفس االتفاقية 08املادة  -2
معهد  ،رسالة دكتوراه دولة يف القانون ،أحكام محاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء القانون الدويل العام ،أمحد اسكندري -3

  .242ص  ،1995 ،جامعة اجلزائر ،بن عكنون اإلداريةاحلقوق و العلوم 
  . 1962غلي السفن النووية لسنة من االتفاقية املتعلقة مبش 03املادة  -4
  . 1962من االتفاقية املتعلقة مبشغلي السفن النووية لسنة  7/1املادة -5
  .من نفس االتفاقية   3/2املادة   -6
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كما فرضت االتفاقية على الدولة املرخصة للسفينة أن تضمن أداء التعويضات املطالب ا إذا 
االتفاقية على الدولة اختاذ مجيع االحتياطات ، وبذلك تفرض 1املشغل عن الوفاء ذه التعويضاتعجز 

كما تتعهد من جهة أخرى  ،الالزمة ملنع أي سفينة حتمل علمها أن تشغل دون تصريح مسبق منها
 .2بعدم منح تراخيص لسفن نووية حتمل علم دولة أخرى

ت احلد فنجدها حدد ،املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية 1963أما اتفاقية فيينا 
مليون دوالر أمريكي مع ترك حتديد حد أقصى للتشريعات الداخلية للدول األعضاء  5األدىن مببلغ 
  .3يف االتفاقية

و ال شك أن هذه املبالغ غري كافية أمام خطورة و جسامة و خصوصية األضرار اليت تنتج عن 
ى مما مت حتديده من قبل لذلك جند أن القوانني الداخلية قد وضعت مبلغا أعل ،احلوادث النووية

مليون فرنك فرنسي كحد  600قد حدد مبلغ  30/10/1990فنجد القانون الفرنسي  ،االتفاقيات
 150أقصى للتعويض بصرف النظر عن عدد املنشآت اليت حتوز كميات قليلة وفقا للقانون و يصبح 

  4.طيع أن يدفع أكثر منهأقصى ال يستو تبعا لذلك فتحدد مسؤولية مستغل املنشأة حبد  ،مليون فرنك

فإنه جيب على  ،مع املالحظة أنه يف نفس القانون عندما تتجاوز قيمة األضرار الناجتة هذا احلد
 ،مليون فرنك 250و تتدخل الدولة يف هذه احلالة مببلغ  ،الدولة التدخل لتكملة التعويض املستحق

و عندما يتجاوز التعويض احلد ، 5مليون فرنك 600ذلك يكون عندما يتجاوز التعويض املستحق و

                                                           
  .من نفس االتفاقية   2-15/1املادة   -1
  .من نفس االتفاقية 5املادة -2
  .1963من اتفاقية فيينا 5املادة  -3
    .158ص  ،رجع السابقامل ،سعيد السيد قنديل-4

5-Art 14 du Loi n° 68-943 du 30/10/68 relative à la responsabilité civile dans le domaine de 

l’énergie nucléaire. 
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فإن األضرار اجلسدية يتم تعويضها أوال مث يوزع  ،)مليون فرنك  250(األقصى لتعويض الدولة 
  .1ر املادية اليت تلحق باملضروريناملتبقي من املبلغ حسب نسبة األضرا

ن التلوث و من املالحظ أن االتفاقية الدولية اخلاصة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجم ع
وازنت بني مصاحل مالك السفن و املضرورين ملنع إعاقة أنشطة نقل النفط  1969النفطي بروكسل 
و بالتايل فقد وضعت حدا أقصى للتعويض عن أي حادثة مببلغ ال يتجاوز ألفي  ،على نطاق واسع

 احلادث مع مراعاة أال يتجاوز إمجايل التعويضات يف ،فرنك لكل طن من احلمولة مستحلة للسفينة
  .2ماليني فرنك 210الواحد ما يعادل 

تعديالت على مبلغ املسؤولية  1969املعدل التفاقية بروكسل  1984و أدخل بروتوكول 
أما  ،ذلك بتحديده مبلغ التعويض بثالثة ماليني لكل سفينة ال تتجاوز محولتها مخسة آالف طنو

مبلغ التعويض بثالثة ماليني يضاف إليها  بالنسبة للسفن اليت تتجاوز محولتها مخسة آالف طن يقدر
لة السفينة يزيد عن مخسة اخلاصة عن كل طن من محو D.T.Sوحدة من وحدة احلساب  420مبلغ 

، و بالنسبة للسفن البترولية اليت تزيد محولتها عن مخسون ألف طن فإن التعويض الواجب 3آالف طن
  .4مليون من وحدة احلساب اخلاصة 45دفعه هو 

   

                                                           
1 - Art 13 de la même Loi. 

  .58، ص 1980اهرة، املسؤولية املدنية بني التقيد و اإلطالق، دار النهضة العربية، الق ،يللالدسوقي أبو ال إبراهيم - 2
3-D.T.S  فرنك 5.12دوالر أو  1.20وحدة حساب تعادل.  
  .271ص  ،املرجع السابق ،حمسن أفكريين-4
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لغ حد التعويض يف االتفاقية الدولية اخلاصة بإنشاء صندوق دويل للتعويض عن الضرر و يب
ة حادثة وحدة حساب عن أي 200، ما ال يتجاوز 19711الناجم عن التلوث النفطي بروكسل 

واحدة عندما يكون هناك ثالثة أطراف يف هذه االتفاقية، حبيث تكون كمية النفط املقابلة 
اليت يتلقاها أشخاص يف أقاليم هذه األطراف خالل السنة التقوميية السابقة لالشتراكات جمتمعة 
  .2مليون طن 800تساوي أو تزيد عن 

كما تنص االتفاقية على حتديد مسؤولية الصندوق عن الضرر املرتب عن التلوث الناتج عن 
مليون وحدة حساب  135و ال ميكن جتنبه أو مقاومته مبا ال يتجاوز  ،الظاهرة الطبيعية الغري عادية

  .3ووفق ما تفصله أحكام املسؤولية يف هذا الشأن

و تكريسا لضمان حصول املضرور على تعويض عادل فإن االتفاقية تتيح حصول املضرور على 
و لو مل خيصص على ما تقرره مجعية الصندوق حىت  ة، و بناءتعويض يف بعض احلاالت االستثنائي

  .4مالك السفينة ماال

                                                           
و انضم أربع و ثالثون دولة من الدول األطراف يف معاهدة املسؤولية عن أضرار  ،18/12/1971اعتمدت هذه االتفاقية يف  -1

، مث أجري عليها تعديالت بروتوكولني أبرما أوهلما يف 16/10/1978يف  و قد دخلت حيز النفاذ ،1969التلوث النفطي 
و دف هذه االتفاقية إىل رفع احلد األقصى للتعويض عن أضرار التلوث  ،18/04/1981و بدأ نفاذه يف  19/11/1976

، 1969ملسؤولية بربوكسل لعام و تأمني دفع التعويض يف حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة وفقا التفاقية ا ،بالنفط من السفن
 إمكانيةمسؤوال عن دفع التعويض إىل الدول و اجلهات اخلاصة يف حالة عدم  ،يكون الصندوق مبوجب املادة الرابعة من االتفاقيةو

، 1969م كاحلاالت اليت يعفى فيه املالك من املسؤولية وفقا التفاقية املسؤولية عا ،مبالغ التعويض من مالك السفينة التحصل على
و يف احلالة األخرية  ،كذا يف احلالة اليت يتجاوز مبلغ التعويض احلد األقصى ملسؤولية مالك السفينة كما ورد يف اتفاقية املسؤوليةو

، مليون دوالر أمريكي للحادثة الواحدة )30(جيب أال يتجاوز مبلغ التعويض الذي يدفعه مالك السفينة و الصندوق معا على 
املالية يف الصندوق من الشركات و تأيت املسامهات  ،يدفعه الصندوق وحده انتفاء مسؤولية مالك السفينة املقدار نفسهو
  .طن)150.000(األشخاص الذين يزيد اموع السنوي ملا يستلمونه من نفط خام وقود منقول حبرا على و
  .1971ض عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي ج من االتفاقية الدولية اخلاصة بإنشاء صندوق دويل للتعوي 4/4املادة  -2
و يعادل الفرنك الذهيب مخسة و ستون مليجرام و نصف بنقاء  ،فرنكا ذهبيا 15وحدة احلساب املشار إليها معادلة  -3

  .هيب إىل العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة املعنيةذ، و جيري حتويل الفرنك ال1000/900
  .1969املعدل التفاقية بروكسل  1984من بروتوكول  5/3املادة  -4
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املطالبة ذا التعويض مبوجب االتفاقية مبضي ثالث سنوات من تاريخ حدوث  و ينقضي حق
  .1الضرر و مبا ال يتجاوز ست سنوات من سنوات من تاريخ احلادث املسبب للضرر

و نظرا لضخامة األضرار البيئية و سرعة تفاقمها فإنه مهما حكم القاضي بتعويضات ال ميكن 
جسامتها هذا من جهة، من جهة أخرى جند أن قيمة التعويضات أن تفي بقيمة األضرار و ال تستغرق 

قد تكون مرهقة بالنسبة للمسؤول، مما جعل التشريعات و القوانني تبحث عن وسائل من شأا أن 
هذا ما تضمنه مشروع قرار  ،ختفف بعض األعباء اليت تقرض على املسؤولني لتعويض هذه األضرار

ولية املدنية املتعلقة باملخلفات إذا مل تتم املطالبة بإعادة احلال إىل ما اموعة األوروبية اخلاص باملسؤ
كان عليه و ال ميكن تسديد تكلفة إصالح الضرر إذ أن اإلصالح يزيد يف اجلملة على العائد الذي 
يعود على البيئة من جراء إصالح الضرر أو إذا كانت هناك وسائل أخرى تسمح بإصالح الضرر 

  .2بسعر أقل

ليه يالحظ من خالل هذه االتفاقيات أنه إذا طرح نزاع بشأن األضرار اليت نصت عليها و ع
سواء األضرار النامجة عن التلوث النووي أو األضرار النامجة عن التلوث النفطي فأن القاضي جيد 
 نفسه أمام معايري حمددة قانونا وفق مقاييس حسابية، و كذلك له سلطة تقديرية لتحديد قيمة الضرر

مبا ال يتجاوز احلد املنصوص عليه يف االتفاقيات، و قد اعتمد القانون اجلزائري نفس  املعايري استنادا 
فيما خيص األضرار النامجة عن التلوث بواسطة  03/10من التشريع البيئي اجلديد  58إىل املادة 

وقات مسؤول عن أي بأن مالك السفينة اليت حتمل شحنة من احملر: "احملروقات، إذ تنص هذه املادة
تسرب أو صب ناتج عن التلوث وفق الشروط و القيود احملددة مبوجب االتفاقية الدولية حول 

، و املعلوم أن اجلزائر قد صادقت "املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث بواسطة احملروقات

                                                           
  .1971من االتفاقية الدولية اخلاصة بإنشاء صندوق دويل للتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي  6املادة  -1
  .363محيدة مجيلة، املرجع السابق، ص  -2
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ية املدنية عن أضرار التلوث املعدل لالتفاقية الدولية بشأن املسؤول 1992على الربوتوكول عام 
  .1الزييت

إن الصعوبات و الظروف احملاطة بالضرر سواء بالنظر إىل جسامته أو إىل طابعه التطوري، كونه 
ضررا غري مستقر مما يصعب تقديره قضائيا، أضف إىل ذلك إىل أن هذا التقدير حيتاج إىل اخلرباء     

واء من حيث جسامته أو قيمته النقدية اليت يف كل و املختصني من أجل إجراء تقييم دقيق للضرر س
األحوال جيب أال تكون مرهقة للمسؤول، و ال تزيد عن تكلفة ما حيتاجه إصالح الضرر، لذلك فقد 
اعتمد نظام املسؤولية املدنية على طريقة حتديد قيمة التعويض مبقتضى االتفاقيات اخلاصة باملسؤولية 

  املدنية عن أضرار التلوث

  

   

                                                           
لتعديل  1992وكول  عام املتضمن املصادقة على بروت 1998أفريل  18املؤرخ يف  123-98املرسوم الرئاسي رقم  -1

  .1998أفريل  26، املؤرخة يف 25ر، العدد .، ج1969االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الزييت لعام 
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  : باب الثانيال

  .نظام التأمين و دوره في مجال الضرر البيئي

إذا كانت تقوم على أساس اخلطأ  ،لقد تعرضت املسؤولية املدنية لتطور مستمر يف أساسها
 ،ر ووجدت يف هذا الصدد نظرية حتمل التبعةطمث أصبحت تقوم على أساس اخل اإلثباتالواجب 

ن فكرة اخلطأ يف حد ذاا قد تطورت فبعد أن كان نظرية الضمان و غريها من النظريات كما أو
ثبات العكس يف إقبل يالعكس يف كل أنواع املسؤولية صار مفترضا افتراضا  إثباتاخلطأ واجب 

العكس إىل أن وصل األمر إىل افتراض املسؤولية عن  ثباتإلغري قابل  اافتراض أصبح بعض أنواعها مث
 إعطاءو أصبح املسؤول خيتفي وراء املؤمن بعد ف دور اخلطأ ضعاإ احلية و مت األشياء احلية و غري

فضال عند تأثريه يف شروط  ،ضروراألسبقية للتأمني من املسؤولية و الذي أثر يف تعديل حقوق امل
  .)الفصل األول(املسؤولية و آثارها و أهدافها خاصة يف ضل حتقق فكرة التوزيع اجلماعي للتعويض 
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ولية يف الواقع من اآلليات التكميلية التقليدية لتغطية املخاطر اليت تعجز و يعد نظام تأمني املسؤ
عنها قواعد املسؤولة املدنية و تقنية تكفل احلماية االجتماعية و جتعل املؤمن يتحمل التبعات املالية اليت 

 عنللضحية و بالتايل يكون ضامنا حقيقيا  ،بالغري اليت تلحقسبب األضرار بترتبها مسؤولية املؤمن له 
صالح إو هذا من شأنه توفري تعويض كاف للضحية و  ،سبب مسؤولية املؤمنباألضرار اليت تلحق به 

  .وضعه املايل

فإن  ،التأمني عند األضرارأو و إذا كان التأمني من املسؤولية يتخذ صورة التأمني عن األشخاص 
وهذا  .1يه تسمية عقد تأمني التعويضلذا يطلق عل الثاينتأمني املسؤولية البيئية يندرج ضمن النوع 

بدوره يطرح عدة تساؤالت حول نظام التأمني ضد املخاطر و األضرار البيئية و هل هناك أنظمة 
  .)الفصل الثاين(و تأمني خاصة يف هذا اال ؟  ضتعوي

   

                                                           
 ،1ط ،مطبعة جامعة القاهرة ،االتفاقيات املتعلقة باملسؤولية ،حممود مجال الدين زكي، مشكالت املسؤولية املدنية، اجلزء الثاين -1

  .232ص ،1990سنة 
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   :الفصل األول

  .التأمين و المسؤولية المدنية

اوف و تفاقمها إىل سعي خوارث و تعاظم امللقد أدى تنوع املخاطر و تزايدها و تعدد الك
من خالل مؤسساته التعاونية و التجارية و مشاريعه الكبرية و الصغرية و شركاته املختلفة  اإلنسان

و توزيعها و نشرها على مساحة أوسع  ،للبحث عن وسائل و طرق حملاولة جتنب أضرار الكوارث
إىل نشوء التأمني و زيادة أمهيته وانتشاره و تنوع كل ذلك دفع  ،لضغطها استيعاباختفيفا لعبئها و 

 االحترازأشكاله وصوره حىت أصبح من أهم الوسائل الفعالة اليت يلجأ إليها للحد من تأثري املخاطر و
و لقد شهد القرن األخري تطورا ملحوظا يف نطاق عمليات التأمني  ،من تداعياا على الفرد و اتمع

أن تزداد نشاطاته مستقبال ملا تشهده السوق العاملية اليوم  بشأنه ع املعنيونو يتوق ،و عقوده و صوره
  .من ظهور أمناط وطرق تستدعيه

كما  ،أو جتاهله إنكارهو عليه فلقد أصبح نظام التأمني ضرورة اقتصادية وواقعا قانونيا ال ميكن 
و كتب يف هذا املوضوع  ،المياإلسحظي التأمني بأنواعه املختلفة باهتمام كبري من قبل علماء الفقه 

عمليات التأمينات و أنواعه لطالق للعمل التأميين و بني معارض العديد من الفقهاء بني مؤيد على اإل
  .أنواع معينة من املعامالت التأمينية و حيرم أنواعا أخرى حبني من يبي ، واملختلفة

وزيع العبء على أوسع نطاق و انطالقا من فكرة أن التأمني مصدر عقدي لتعويض األضرار و ت
جند الدور نفسه مسند إىل املسؤولية املدنية و اليت حتمل الفرد و استثناء  ،هنممكن على من سيتحملو

إال أما  ،، فالتأمني و املسؤولية مع أا يف الواقع تقنيات لتعويض الضررالضرر ءأكثر من فرد عب
  .وظائفهما دون تداخل انديؤمنظومتان خمتلفتان ت

التطرق مث  ،)املبحث األول (و ملعاجلة هذا الفصل نتناول اجلانب الوضعي و الشرعي للتأمني 
  .)حث الثايناملب(املسؤولية املدنية يف عالقتها مع التأمني  إىل
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  التأمني من جانبه القانوين و الشرعي :املبحث األول

و االستقرار و التأمني  األمنيق فالقانون غايته حتق ،ترتبط فكرة التأمني بالقانون ارتباطا وثيقا
، و يعترب التأمني من أهم األساليب اليت استحدثها نفس الغاية املقصود منه درء خطر الكوارث لتحقيق

من تعويض  ، بل و من أفضل الوسائل العملية اليت مكنتهار يف العصر احلديثطدارة األخإل اإلنسان
من خالل عملية توزيع اخلسارة املتحققة بسبب خطرها مني أ،كما يربز دور التاخلسائر اليت قد تصيبه

   ،انعكست آثارها على اجلانب االقتصاديو بذلك حقق التأمني مجلة من الفوائد  ،وع األفرادمعلى جم
يف جمموعها حصيلة ميكن استغالهلا يف خمتلف  تجتميع رؤوس أموال كثرية شكل ومتثل ذلك يف

و عليه فقد أصبح  التأمني بأنواعه جزء  ،و حىت االجتماعية اليةالشؤون العامة االقتصادية منها و امل
فهو جزء من أنظمتها  ،من النظام الوضعي العام الذي حيكم عالقات الناس يف أغلب الدول

  .االقتصادية و االجتماعية

ا اختلف  ،رفت فكرة التأمني قدميا و حديثاو لقد عو لكن كيفية معاجلة هذه الفكرة و آليا
تمع آلخر، و التأمني باعتباره فكرة و نظاما للحفاظ على النفس واملال وحتقيق الضمان من جم

الضرر بالنفس و بالغري بأي  إحلاققد حرمت  اإلسالميةاالجتماعي أمر مقبول شرعا إذ أن الشريعة 
حلاق األضرار باألنفس و األموال و إ إىل مهال و ترك االحتياط املفضيطريق كما حذرت من اإل

و رد احلالة إىل  ،جرب النقص الذي أحدثتهو وجبت إزالتها بعد وقوعها مبنع استمرارها و حمو آثارهاأ
 ال يعارضهالتأمني فهو  عارضو إن كان يوجد من ي ،مكانما كانت عليه قبل حدوث الضرر بقدر اإل

 ،وضعي للتأمنيلنظام اللو يسعى للبحث عن البديل  ،آليات حتقيق هذا التأمني يعارضيف حد ذاته بل 
  .منهاجهو اإلسالمال تتفق و أصول التأمني يف قد ألن الفكرة الغربية للتأمني القائمة على التعاقد 

مث نتطرق إىل التأمني  )املطلب األول(و ملعاجلة هذا املبحث نتناول التأمني من الناحية القانونية 
  .)املطلب الثاين(من الناحية الشرعية 
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  نب القانوين للتأمني اجلا :املطلب األول

و كذا تعدد  ،ع إليهجإن وجود اختالفات يف شأن نشأة فكرة التأمني و التاريخ الذي تر
مل ينقص من أمهيته اليت أصبحت حمل اتفاق يف هذا العصر خاصة يف  ،التعريفات حول هذا املوضوع

ر الواقعة ضمن املبادئ تطور األنشطة و االجتاه حنو مواجهة األخطار احملتملة  و تعويض األضرا لظ
والتطرق   )الفرع األول(هذا يؤدي بنا إىل التعرف على مفهوم التأمني و أمهيته  ،العامة املرتكز عليها
 التأمني من األضرارو أخريا حتديد املبادئ العامة اليت يرتكز عليها  ،)الفرع الثاين(إىل نشأته و تطوره 

  .)الفرع الثالث(

  .مني و أمهيتهمفهوم التأ: الفرع األول

، و أمهيته االجتماعية و االقتصادية و القانونية )أوال(سنعاجل يف هذا الفرع حتديد مفهوم التأمني 
  ).ثانيا(

  .منيأمفهوم الت :أوال

و بني عقد  )1( نظام التأمن أي نظرية التأمنيب عريفوجب علينا التتتحديد مفهوم التأمني يل
كما حيتم علينا ) 2(يق  أهداف  نظام التأمني و تطبيق نظريته قلتحالتأمني الذي هو الوسيلة القانونية 

  .)4(ملميزة هلذا  العقداذا حتديد اخلصائص كو )3( تمثل يف التعاون والتضامنامل هإىل جوهر اإلشارة

  :تعريف نظام التأمني -1

  .1الطريقة و يقال نظام األمر قوامه و عماده و النظام ،النظام يف اللغة هو الترتيب و التناسق

  .2، املترتبة و املتفاعلة فيما بينهاحكام املتناسقةاألجمموعة القواعد و  هو :والنظام يف االصطالح

                                                           
  .623ص  ،1990سنة  ،مصر ،اللغة العربية عجمأنظر املعجم الوجيز،م -1
  .84ص  ،م2006سنة ،1ط ،، دار الكتب العلمية، بريوت لبناناإلسالميعبد القادر جعفر، نظام التأمني   -2
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و ال يكاد خيتلف رجال القانون و رجال االقتصاد و علماء الفقه يف تعرف نظام التأمني اختالفا 
  .ديدهعبارام حسب الزاوية اليت ينظرون إليها يف حت إن اختلفت، و ملحوظا

وسيلة يصبح مبقتضاها عبء اخلسارة الناجتة " :فه الدكتور عبد العزيز فهمي هيكل بأنهفقد عر
عن حتقق خطر معني عبئا خفيفا بالنسبة لعدد كبري من األفراد بدال من أن يكون عبئا كبريا بالنسبة 

 .1"ليل منهمقلعدد 

 ،وسيلة لتفادي األخطار أو منع وقوعها مني ليسأن التأو يتضح بذلك  "... :و يضيف قائال
 .2"ة اليت تنتج عن حتقق األخطارا هو جمرد وسيلة لتخفيف عبء اخلسائر املاديإمنو

ن أنه ليس إال تعاونا قيقي ويبيوري فهو يربز التأمني يف ثوبه احلأما الدكتور عبد الرزاق السنه
ذا حتقق اخلطر بالنسبة إىل حىت إ ،ر واحديقا بني عدد كبري من الناس معرضني مجيعا خلطمنظما و دق

ارا جسيمة حتيق ، تعاون اجلميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم يتفادون ا أضربعضهم
ال الوسيط الذي ينظم هذا التعاون على أسس إ، و شركة التأمني ليست يف الواقع مبن نزل اخلطر م

  .3شر املخاطر اليت دد املتعاوننيقى به تيمود فالتأمني هو إذن تعاون حم.. .فنية صحيحة

التأمني " :و يعرفه الشيخ علي اخلفيف تعريفا يشري فيه إىل ابتداعه من قبل رجال األموال بقوله
أو  بإتالفنظام تعاقدي ابتدعه رجال األموال لتوزيع الضرر الناتج عن األخطار اليت تصيب األموال 

و جتزئته بقسمته بني أفراد عديدين  ،ام و األنفس بالنقص و األمراضفساد أو ضياع أو تصيب األجس

                                                           
  .7م، ص 1980سنة  ،بريوت ن لبنان ،شرعبد العزيز فهمي هيكل، مقدمة يف التأمني، دار النهضة العربية للطباعة و الن  -1
  .7ص  ،نفس املرجع ،عبد العزيز فهمي هيكل  -2
التراث  إحياءدار  ،مصادر االلتزام ،نظرية االلتزام بوجه عام ،عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين -3

  .21، ص 7ج ،بريوت لبنان ،العريب
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،و ذلك يمته إىل ترميمه أو ختفيفهو ذلك عن طريقة تقوميه و التوصل بق ،يتحمل كل منهم قسطا منه
  .1"مل قيمته ووضعها على أكرب عدد ممكنحب

 إذ تشري كلها إىل و يبدو من خالل هذه التعاريف وجود تقارب يف حتديد مفهوم نظام التأمني
الرصيد املايل  إجياديسامهون مجيعا يف  ،ضني للخطرعرا للتعاون بني جمموعة من الناس مأن هناك تنظيم

، ادل للمنفعة بني هؤالء املسامهنيو أن هناك تب ،أحدهمباملعد للتعويض عن األضرار اليت تلحق 
ليت تربمها شركات التأمني مبختلف أنواعها مع التطبيق العملي هلذا النظام املذكور يتمثل يف العقود او

يقوم على هدف ظاهر معلن  حيث أنه ،مما حيدد نوع هذا النظام و يربز حقيقته و طبيعته ،املكتتبني
  .هو تعويض املتضررو

نفس و عليه فنظام التأمني نظام تعويض عن األضرار بصورة خاصة و ليس تأمينا لألموال و األ
نه دفع أو ليس من ش ،باآلثار املالية لألخطار احملضة القابلة للقياس يعنى ألنهمن أن تصاب باألضرار 

هذه التدابري ليست من  ألن.. .هذه األخطار أو التوقي منها عن طريق اختاذ احتياطات السالمة منها
 فال يهتم التأمني إال بوسيلة تعويض الشخص الذي نزلت به خسارة مالية يف ،صلب العمل التأميين

هي مجع مبلغ نقدي حمدد من كل عضو  ،و الوسيلة املستخدمة هلذا الغرض ،أي حادث من احلوادث
تواجه مثل هذا اخلطر و من مث تعويض الشخص عن اخلسارة  ،من أعضاء جمموعة كبرية من الناس
  .2املالية اليت حلقت به من جراء احلادث

تطبيق هذا ائل العملية لتحقيق هذه الفكرة وفكرة و نظاما دون النظر إىل الوس باعتبارهو التأمني 
و تدعوا إليه أدلتها اجلزئية و ال يوجد أي خالف يف جواز التأمني  ،النظام أمر يتفق و مقاصد الشريعة

                                                           
 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،دراسة مقارنة ،عقد التأمني حقيقته و مشروعيته ،حلكيمعبد اهلادي السيد حممد تقي ا -1

  .46ص ،2010سنة ،لبنان
  .16و  15ص ،م1990، سنة 1ط،جدة ،مركز النشر العلمي ،اإلسالميالتأمني يف االقتصاد  ،حممد جنا اهللا صديقي -2



201 
 

حتقيق رت يف املمارسة لتطبيق النظام وبل اخلالف يف بعض الوسائل العملية اليت ظه ،ذا املعىن
  .1مني اليت يربمها املستأمنون مع شركات التأمنيأق بعقود التو على وجه اخلصوص ما تعل ،الفكرة

  :تعريف عقد التأمني -2

القلب و اطمئنانه و هو يعين سكون  ،ضد اخلوف ،التأمني لغة من أمن أمنا و أمنة و أمانا
  .2ه على الشيء تأمينا جعله يف ضمانه نو أم ...ثقتهو

ن لينال هو أو ورثته قدرا م )مقسطا( ماًماال منج ن على الشيء دفعأم: " و يف املعجم الوسيط
فقد يقال أمن على حياته أو على داره أو على سيارته  ،، أو تعويضا عما قد فقداملال متفقا عليه

  .3" )هي كلمة مستحدثةو(

فا كتأمني و مضا ،يستخدم موصوفا كالتأمني التجاري –باملعىن االصطالحي  –و التأمني 
فيقال التأمني على  ،إذا كان حمله موجودا خيشي عليه الفوات )ىعل(ـ يا بو متعد ،الشيخوخة

كما ... للشيخوخةفيقال التأمني  ،م إن كان حمله غري موجود و خيشى حصولهالَّو متعديا بال ،األموال
  .4كالتأمني من املسؤولية و التأمني عن املرض )عن(و  )من(ـ يكون متعديا ب

ني بتعدد وجهات النظر جتاهه سواء من الناحية الفنية أو االقتصادية و لقد تعددت تعريفات التأم
عقد يتعهد مبقتضاه شخص يسمى " :على أنه (planiol)فلقد عرفه الفقيه بالنيول  ،أو القانونية

                                                           
م،  1976ن سنة  1ط ،مصر ،القاهرة ،التأمني دار االعتصاميف عقود  اإلسالميةحكم الشريعة  ،حسني حامد حسان -1

  .11ص
  .21و  13ص  املرجع السابق، ،ابن منظور ،لسان العرب -2
  .28و 27ص  ،1ج ،مصر ،شراف جممع اللغة العربيةإجمموعة من العلماء ب ،املعجم الوسيط -3
 26ص ،م1994سنة  ،1ط ،دار النفائس ،إلسالميةاالتأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة  ،عبد اللطيف حممود آل حممود -4
  .27و
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، األخريعلى خماطر معينة قد يتعرض هلا هذا  ،من أن يؤمن شخصا آخر يسمى املضمون ،الضامن
  .1"هو  القسط الذي يقوم بدفعه إىل الضامن  ،دمقابل دفع مبلغ من النقو

التأمني يف نظر علماء القانون هو نظام تعاقدي "  :كما عرفه األستاذ مصطف الزرقاء بقوله
ضة، غايته التعاون على ترميم أضرار املخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة وم على أساس املعاويق

 .2" حصائيةإتزاول عقوده بصورة فنية على أسس و قواعد 

التأمني عقد " :ج بأن.م.من ق 619و قد أشار إىل تعريفه املشرع اجلزائري طبقا لنص املادة 
يلتزم املؤمن مبقتضاه ان يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشترط التأمني لصاحله مبلغا من املال 

املبني يف العقد و ذلك مقابل  يراد أو أي عرض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطرإأو 
  ".قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن

جانب قانوين حيكم ، أن التأمني البد أن ينظر إليه من جانبني اإلطارو من املالحظ يف هذا 
و خطر أو حادث خيشى  ،العالقة التعاقدية بني أطرافه من مؤمن و مؤمن له و طرف ثالث مستفيد

و أداء يلتزم  ،ن و قسط أو أي عوض مايل آخر يؤديه املؤمن له للمؤمن،و يرجى التأمني منهوقوعه 
وجانب فين يقوم على .املؤمن بأن يؤديه للمؤمن له عند حتقق اخلطر املنصوص عليه يف منت العقد
خالهلا  حصاء و اليت منأساس جتميع املخاطر و توزيع اخلسائر بني املؤمن هلم مجيعا طبقا لقوانني اإل
إىل نسبة الربح  باإلضافةحيدد عر القسط على حنو يضمن تغطية ما يتحقق من املخاطر املؤمن منها 

  .للشركة املؤمنة مقابل قيامها بالعملية

و الذي ساد يف الفقه  ،"HEMARDهيمار "و لعل التعريف الذي أورده الفقيه الفرنسي 
 األخريحيث يعرف هذا  ،القانوين و الفين للتأمنييربز اجلانبني  ،الفرنسي و أخذ به معظم الفقهاء

على تعهد  ،يف نظري مقابل يدفعه ،عقد مبوجبه حيصل أحد املتعاقدين و هو املؤمن له: " التأمني  بأنه
                                                           

بدون سنة طبع،  ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،3ط ،01اجلزء  ،أبو النجا، التأمني يف القانون اجلزائري إبراهيم -1
  .48ص
  .19ص  ،م 1994 ،4ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،نظام التأمني حقيقته و الرأي الشرعي فيه ،مصطفى الزرقاء  -2
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و يتحمل املؤمن على عاتقه جمموعة من األخطار جيري  ،إذا حتقق خطر معني ،مببلغ يدفع له أو للغري
األمر الذي جعل العديد من الفقهاء يرتكزون عليه يف  ،1"اإلحصاءقوانني املقاصة فيما بينها طبقا ل

التأمني (فهو يشمل التأمني من األضرار  ،تعريف عقد التأمني و ذلك ألنه ينطبق على نوعي التأمني
  .و التأمني على األشخاص )و التأمني من املسؤولية ،على األشياء

فهو قد أورد العناصر القانونية  ،ر الفنية لعملية التأمنيكما أنه يربز العناصر القانونية و العناص
و القسط و املبلغ الذي يدفعه املؤمن عند  ،اخلطر املؤمن منه ،اليت البد من توافرها و هي طرفا العقد

مث إنه مل يغفل الناحية الفنية لعملية التأمني و ما تقوم عليه من أسس و هي جتميع املخاطر  ،حتقق اخلطر
  .حصاءللقوانني اإل املقاصة بينهما وفقا إجراءيف النوع و الطبيعة و املتحدة 

و تظهر أمهية اجلمع بني اجلانب القانوين واجلانب الفين يف عقد التأمني يف قضية مهمة ملن 
ذلك أن الوقوف عند  ،2منه من حيث املشروعية و عدمها اإلسالميةيبحث عن موقف الشريعة 
 ،دون جانب العالقة ما بني املؤمن و جمموع املؤمن هلم ،املؤمن له بالذاتجانب العالقة بني املؤمن و 

ألنه  ،إىل القول بعدم مشروعيته اإلسالميهو الذي دفع بكثري ممن عاجلوا مشروعية التأمني يف الفقه 
امرة مل يعد عقد التأمني عقد مق ،إىل عقد التأمني من جهة العالقة بني املؤمن و املؤمن له مت التطرقإذا 
هو اجلانب الذي حيدد طبيعة هذا  –اجلانب الفين  –، كما أن اجلانب اآلخر من عقد التأمني رهان أو

العقد و يربزه يف ثوبه احلقيقي و يبني أنه ليس إال تعاونا منظما تنظيما دقيقا بني عدد كبري من الناس 
ون اجلميع على مواجهته معرضني مجيعا خلطر واحد حىت إذا حتقق اخلطر بالنسبة إىل بعضهم تعا

و تبقى شركة التأمني يف الواقع الوسيط  ،بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم يتفادون ا أضرارا جسيمة
فالتأمني إذن تعاون حممود يرب به املتعاونون بعضهم  ،الذي ينظم هذا التعاون على أسس فنية صحيحة

  .3وز القول بأنه غري مشروعبعضا و يتقون به مجيعا شر املخاطر اليت ددهم فكيف جي

                                                           
 .1091و  1090ص  ،07اجلزء  ،املرجع السابق ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،عبد الرزاق السنهوري -1

  .وهذا ما سأعرضه مفصال يف املطلب الثاين من هذا املبحث و املتعلق مبشروعية عقد التأمني -2
  .1087ص  ،7ج ،املرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري -3
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  :مبدأ التعاون يف التأمني -3

و ازدادت هذه  ،نسان يف صراعه مع ظروف احلياة معرض للمخاطر و الكوارثمنذ القدم و اإل
ازدياد إال أنه و يف عصر الصناعة و ،يةاملخاطر مع تقدم احلياة املعاصرة من الناحيتني التقنية و االجتماع

التبادل ازداد حجم التجارة و ،املادة و انتشار اآلالت و األجهزة الصناعية وترية املدنية و طغيان
لروابط االجتماعية بني األفراد و ضعفت ا ،، و يف ظل هذه العوامل تغريت املفاهيموسائل النقلو
آثار هذه  وسيلة للتخفيف من دإجياكل ذلك أدى إىل ضرورة  ،نسان إىل األمانظهرت حاجة اإلو

نوع من التعاون بني أفراد اتمع و بني أصحاب احلرفة  إجيادذلك من خالل  وكان ،األخطار
  .1دف مساعدم على مواجهة املخاطر اليت تعترض البعض منهم ،الواحدة

و ال ينبغي النظر إىل عملية  ،فالتعاون و التضامن هو جوهر التأمني و األساس الذي يقوم عليه
 امهز األمر ذلك إىل رابطة فعلية ينظبني املؤمن و املؤمن له بل يتجاوالتأمني من خالل العالقة الفردية 

بني أكرب عدد من املؤمن هلم الراغبني يف محاية أنفسهم من خطر  )التأمني شركات(رها املؤمن ديو ي
له البعض  ترسمعني فيقوم املؤمن بتجميع األقساط و استخدامها يف تعويض أضرار اخلطر الذي حي

بصدد تعاون بني املؤمن هلم على توزيع آثار الكوارث و نتائجها الضارة على أكرب عدد  منهم، أي أننا
من األفراد عن طريق التعاون غري املباشر بتجميع األقساط و استخدامها يف تعويض أضرار اخلطر 

كل ذلك يتم عادة ضمن عقد مميز له خصائص جوهرية يتميز ا عن  ،2الذي يتعرض له البعض منهم
  .ة التعاون و األمان و االئتمانالعقود حتقيقا لوضعي باقي

   

                                                           
  .05ص  ،1999سنة  ،التأمني من الوجهة القانونية و الشريعة ،طاء اهللابرهام حممد ع -1
  .21ص  ،بدون سنة الطبع ،القاهرة ،أحكام التأمني ،حممد حسني منصور -2
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  :اخلصائص املميزة لعقد التأمني -4

  :يتميز عقد التأمني خبصائص منها

و ملزم للمؤمن بدفع مبلغ  ،فهو ملزم للمؤمن له بدفع أقساط التأمني :أنه عقد ملزم للجانبني  - أ
 .من اجلانبني و ذلك وفق التزام كل ،التأمني إذا وقع اخلطر املؤمن منه

و يترتب على ذلك أنه إذا حتقق اخلطر املؤمن منه طوال مدة سريان عقد التأمني ينقضي التزام 
مل و هو حت ،املؤمن بضمان اخلطر املؤمن منه و بالتايل يكون املؤمن له قد استوىف حقه من قبل املؤمن

ا جاء يف هذا العقد و يتضح التزام املؤمن تبعة اخلطر املؤمن منه طوال مدة سريان عقد التأمني وفقا مل
، على افتراض أنه تربعاجلانبني أكثر يف التأمني التجاري ألنه عقد معاوضة على عكس التأمني التباديل 

أما التزام املؤمن  ،أما فيما يتعلق بالتنفيذ فيبقى التزام املؤمن له واجب التنفيذ حسب اآلجال احملددة
  .1فتنفيذه حمتمل

ظري دفع أقساط نإذ أن املقابل الذي يأخذه املؤمن له  :ني من عقود املعاوضةعقد التأم -ب 
فقد يأخذه وقد ال يأخذه و لكن املقابل هو حتمل املؤمن لتبعة  ،التأمني ليس هو مبلغ التأمني بالذات

 .2اخلطر املؤمن منه سواء حتقق اخلطر أو مل يتحقق و حتمل املؤمن هلذه التبعة ثابت يف احلالتني

الزمن عنصر جوهري فيه، إذ أن املؤمن يلتزم ملدة معينة ف:قد التأمني من العقود الزمنيةع  - ج
و يف املقابل يوىف املؤمن له  ،من تاريخ معني إىل اية تاريخ معني ابتداءفيتحمل تبعة اخلطر املؤمن منه 

و لكن يراعي يف  ،و جيوز أن يوفيه دفعة واحدة ،التزامه بدفع أقساط متتابعة على مدى هذه املدة
و يترتب على كون عقد التأمني من العقود الزمنية أنه إذا فسخ  ،تقرير هذه الدفعة الزمن املتعاقد عليه

و يبقى ما نفذ منه قبل  اإلفساحبل من يوم الفسخ أو  ،العقد قبل انتهاء مدته ال ينحل بأثر رجعي

                                                           
  .139ص ،7ج،الوسط يف شرح القانون املدين ،عبد الرزاق السنهوري -1
 .50ص  ،1994 ،لبنان ،بريوت ،دار النفائس ،1ط ،عبد اللطيف حممود آل حممود -2
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اليت دفعها  األقساطيسترد املستأمن و ال  ،ذلك قائما، أي تظل أداءات الطرفني يف املاضي صحيحة
 .ألا كانت مقابل حتمل اخلطر يف املدة اليت انقضت قبل حل العقد

ء القانون بني اجلانب القانوين و قد فرق بعض فقها: عقد التأمني من العقود االحتمالية  - د
إذا نظر إليه من بني اجلانب الفين االقتصادي لعقد التأمني فذهبوا إىل أن عقد التأمني عقد احتمايل و

و يف هذا  ،1و عقد غري احتمايل إذا نظر إليه من اجلانب الفين االقتصادي  ،اجلانب القانوين احملض
نوين احملض إىل اجلانب الفين، الصدد يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أنه إذا أضفنا اجلانب القا

أمني ليس احتماليا سواء تعلق األمر باملؤمن نظرنا إىل عالقة املؤمن اموع املؤمنني تبني أن عقد التو
إذ أن هذا األخري إمنا يأخذ األقساط من املؤمن هلم مث يعيد توزيعها على من وقعت  ،له أو املؤمن

و املؤمن له خيسر األقساط اليت دفعها إذا مل تتحقق الكارثة ألن هذه األقساط إمنا  ،الكارثة عليهم
أما إذا وقعت الكارثة فهو مل يكسب مبلغ  ،ن هلم معه و قد تعاونوادفعها مقابال لتعاون سائر املؤم

 .2التأمني ألن هذا املبلغ ما هو إال تعويضا ملا حلقه من خسارة و قد كان نتيجة هلذا التعاون

و بناء على ذلك فقد انتهى بعض الباحثني ممن ذهبوا إىل التفرقة بني اجلانب القانوين واجلانب 
الذي ن طبيعة عقد الرهان واملقامرة وتأمني إىل أن طبيعة عقد التأمني ختتلف متاما عاالقتصادي الفين لل

فيه ضعيف ظ و أن عنصر احل ،3يقوم االستحقاق فيه على جمرد احلظ و املصادفة دون أي عامل آخر
ر إال أن هناك من يرى أن الغر ،4و أثره فيه دون أثره يف كثري من العقود الشرعية الصحيحة اجلائزة 

                                                           
فإننا ميكن أن نصل  ،اإلحصاءو بالنظر إىل التقدم املتزايد الذي حققه علم  ،ذلك أن تكرار حدوث املخاطر يف نطاق املؤسسة -1

أكرب األمر الذي  ،و ستكون عناصر عملية الضمان حمسوبة بدقة ،هذه املخاطر للقياس الرياضي إخضاعيف املستقبل القريب إىل 
 ،منشورات حليب احلقوقية ،اإلسالميعقد ضمان االستثمار العريب و  ،أنظر هشام خالد ...ة بالنسبة للمؤسسةسينفي صفة املضارب

  ..214ص  ،2007سنة  ،لبنان ،، بريوت1ط
  .1140ص  ،املرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري -2
  .252ص ،السابقاملرجع  ،عقد التأمني حقيقته و مشروعيته ،عبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم -3
  .160ص  ،م 1998سنة  ،مصر ،القاهرة ،ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ،التأمني ،الشيخ علي اخلفيف -4
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عن ذلك مفصال يف املطلب الثاين من هذا  ، و سيأيت احلديث1يف هذا العقد من أفحش الغرر و أشده
  .املبحث

ان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط عذعقد اإل:انعذعقد التأمني من عقود اإل -هـ
ري تكون حمل و ذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضرو ،مقررة يضعها املوجب و ال يقبل املناقشة فيها

، و يذهب غالبية فقهاء القانون إىل 2احتكار قانوين أو فعلي أو تكون املنافسة حمدودة النطاق يف شأا
و ال ميلك املؤمن له إال أن  ،ان ألن املؤمن هو اجلانب القويعذان عقد التأمني التجاري من عقود اإل

، و هذه هي أهم على الناس كافة مطبوعة و معروضة و هي شروط أكثرها ،يرتل عند شروط املؤمن
  .3كم القانونحب إجباريةفضال عن أن العديد من عقود التأمني  ،انعذخصائص عقد اإل

التأمني، فإن  أنواعو إذا كانت هذه اخلصائص واملميزات اجلوهرية تكاد تكون موحدة بني 
واعه ذو أمهية بالغة ، ومع ذلك يبقى التأمني بكل أن4التأمني االجتماعي قد خيتص ببعض املميزات

  .سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو القانونية

  .أمهية التأمني :ثانيا

نسان إىل البحث عن الوسائل و السبل اليت يستطيع بواسطتها توقي األخطار اليت لقد سعى اإل
ما بوسعه بشكل  فبذل لذلك ،قد يتعرض هلا أو على األقل التخفيف من آثارها السلبية النامجة عنها

                                                           
  .24ص  ،املرجع السابق ،حسني حامد -1
  .109ص م،1969، مصر سنة، اإلسكندريةعبد املنعم فرج الصدة، النظرية العامة لاللتزام، نظرية العقد، مطبعة نشر الثقافة، -2
، دار اإلسالميو أنظر غريب اجلمال  التأمني التجاري و البديل  ،1141ص  ،7ج ،املرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري -3

  .34ص  ،م 1989مصر ن سنة  ،القاهرة ،االعتصام
  :يتميز التأمني االجتماعي مبا يلي -4
  .و تقتضيه احلاجة االجتماعية ،له وضيفة اجتماعية -
  .ملن يشملهم هذا النظام اريإجبتأمني  -
يف تسديد هذه  ،بل قد يساهم صاحب العمل أو الدولة ،و ال خيتص املؤمن له وحده بتسديدها ،أقساطه منخفضة القيمة -

  .األقساط
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و من هنا كانت احلاجة إىل التأمني  ،فردي و متعاونا مع غريه من األشخاص املعرضني لنفس األخطار
االطمئنان نوع من األمان و إحداثو أدى ذلك إىل  ،و ظهرت مؤسسات و هيئات يف هذا اال

 كذا و) 1( االقتصاديةو ةكما أثر على اجلوانب االجتماعي ،لألفراد يف مواجهة املخاطر اليت تعترضهم
  .)2( القانونية

  :االجتماعية و االقتصاديةأمهية التأمني  -1

اخلوف، فلفظ التأمني مشتق من كلمة  إزالةو  األمانيقوم التأمني بوظيفة نفسية تتمثل يف 
و يعطيه الثقة على اختاذ القرار دون قلق أو خوف و جيعل الفرد يتحلى  اإلنسانالذي ينشده  ،األمان

بروح عن املبادرة اخلالقة، و حيدوه يف ذلك األمان و االطمئنان بفضل عملية التأمني من كل ما 
العمل و احلوادث مبختلف  إصاباتيعترضه من عدم القدرة على الكسب ألسباب خمتلفة، كالبطالة و 

  .ريةكالكوارث البيعية و املخاطر البيئية اليت تنجم عن النشاطات الصناعية و التجا أشكاهلا

و ينتفع ا الغري كما هو احلال بالنسبة حلوادث  ،و ميكن أن تتعدى فائدة التأمني املؤمن له
و هذا بفضل اتساع نطاق التأمني من املسؤولية املدنية و الذي مشل العديد من ااالت   راملرو

  .كاال الطيب و اال البيئي

ل تعاون أفراده و تكافلهم دف مواجهة يقوم التأمني بوظيفة أساسية يف اتمع من خال
أو اشتراك  ،و توفري احلماية منها من خالل دفع الفرد لقسط ،املخاطر احملتملة وضمان التغلب عليها

لتغطية اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا أي من املؤمن هلم إذا حتقق اخلطر و تظهر هذه الصورة أكثر 
  .وينوضوحا يف التأمني التباديل أو التعا

أو  ،كما تتجلى األمهية االجتماعية للتأمني حي تشريعات العمل و التأمينات االجتماعية
مؤسسات للتعويض عن األمراض و احلوادث  إنشاءو ما يترتب على ذلك من  ،الضمان االجتماعي

 الذ ،زيادة على ما يدفعه املؤمن هلم من أقساط ،املهنية  و حيتاج التأمني االجتماعي إىل دعم مايل
وذلك وفقا للقوانني  ،عليه على األقل اإلشرافجرت العادة بأن تقوم الدولة بتنظيم هذا التأمني أو 
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املنظمة له و يبقى الباعث املعلن يف حاليت التأمني االجتماعي و التباديل هو حتقيق تعاون و تضامن بني 
  .1ترتل بأحدهم عليهم مجيعااملشتركني املؤمن هلم، و ذلك بتوزيع عبء األخطار و األضرار اليت 

للتأمني أمهية اقتصادية بالغة ذلك أنه يلعب دورا فعاال يف تنشيط االئتمان و تكوين كما أن  
وبالتايل بعث  ،إىل تشجيع التوفري و االدخار سواء الفردي أو العام باإلضافة ،رؤوس األموال

و خيلق نوع من التقارب بني  ،طاركما له دور وقائي من احلوادث و األخ ،االستثمارات و تطويرها
تعيد التأمني لديها أو لالدول من خالل ارتباط شركات التأمني احمللية بشركات التأمني الدولية سواء 

على املستوى ، أما ن أن ميتد نطاقها ألكثر من دولةألا تشترك معها يف تغطية نفس املخاطر اليت ميك
مما ييسر عليه سبيل  ،اليت ميكن أن يقدمها املدين للدائنمانات ضيقوم التأمني بتقوية الفالفردي 

و تشكل جمموع األقساط و االشتراكات اتمعة لدى شركات  ،الذي حيتاجه االئتماناحلصول على 
التأمني رصيدا من املبالغ النقدية الكبرية تستعمل يف تغطية املخاطر من جهة و من جهة أخرى توظف 

  .2يف أوجه النشاط املختلفة

  :دور التأمني يف تطور القانون -2

لقد أدى ظهور فكرة التأمني و توسعها على مستوى جماالت عديدة إىل تطوير الكثري من نظم 
فلقد كان للتأمني األثر الواضح يف توسع املسؤولية املدنية و تطورها احلديث، حيث  ،القانون اخلاص

ضمنيا يف بناء الصرح الذي ال يزال فيتطور  يعترب األداة اليت مسحت للقضاء و القانون باملسامهة
، حيث ابتعد ا القضاء و التشريع يف أكثر من مناسبة من النطاق التقليدي والطابع الشخصي 3مستمر

القائم على فكرة اخلطأ إىل املسؤولية املوضوعية بدون خطأ من خالل االنتقال من اخلطأ الثابت إىل 
  .طر أو حتمل التبعة دف محاية الشخص املضروراخلطأ املفترض مث إىل نظرية املخا

                                                           
  .127-126ص  املرجع السابق، ،مصطفى الزرقاء -1
  .8ص  ،1997 ،اإلسكندرية ،عة، بدون طبدار اجلامعة اجلديدة ،التأمينات االجتماعية ،حممد حسني قاسم  -2
  .140ص  ،2008سنة  ،اجلزائر ،كليك للنشر ،1ط ،التأمني و املسؤولية املدنية ،سعيد مقدم -3
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كما سامهت فكرة التأمني يف تطوير فكرة األثر النسيب للعقد و توسيعها من خالل صيغة 
حيث يتم التأمني يف بعض احلاالت ملصلحة شخص آخر كالتأمني على احلياة  ،االشتراط ملصلحة الغري
نونية و حتديد معاملها كفكرة الدعوى املباشرة اليت ناهلا كثري من النظم القا إعمالكما أدى التأمني إىل 

و اليت جتد تطبيقاا خاصة يف التأمني  ،الواسع يف الدعوى املدنية أمام القضاء أعماهلامن خالل  اإلثراء
  .اشرة دون أن يكون طرفا يف العقدمن املسؤولية ضد احلوادث حيث يستفيد املضرور من التأمني مب

  .نشأة و تطور نظام التأمني :الفرع الثاين

  .نشأة فكرة التأمني :والأ

و إمنا كانت تعرب عن هذا املعىن  ،مل يكن مصطلح التأمني معروفا قبل العصر احلديث
كالتعاون و التبادل و التخطيط للمخاطر احملتملة و هذا من خالل مسامهة أفراد  مصطلحات أخرى

إال أن البعض  ،فكرة التأمني نشأةرغم االختالف يف  و ،رالضر بإصالحاألسرة و اتمع يف التكفل 
يف مصر حول ختزين القمح يف سنوات  ظهرت  ن هذه الفكرةأو يرون  ،يرجعها إىل العصور القدمية

و هذه الرؤيا تعرب عن احليطة و احلذر من املخاطر اليت قد  ،الرخاء ملواجهة السنوات العجاف الالحقة
رة التأمني يف احلضارة الصينية بظهور التعاون التباديل بني التجار كما جتسدت فك ،تتحقق مستقبال

الذين يقومون بتوزيع املخاطر الناجتة عن نقل البضائع عرب األار على جمموع السفن فإذا ما غرقت 
  .1يكون هناك تقاسم يف األضرار بني التجار إحداها

و الذي ساعد على تطور التجارة  ،ةو قد أشار قانون محورايب إىل القرض ذو الطبيعة التعاوني
كما  ،وازدهارها و كان اهلدف منه هو ضمان أخطار النهب و السرقة اليت تتعرض هلا قوافل التجار

أيضا عرفوا نظام التأمني فقد قامت مجاعة من مالك العبيد بدفع أقساط معينة إىل  اإلغريقأن 
 أنّو من املؤكد  ،معية هلم مثن العبد لو هرباجلمعيات اليت أنشئت هلذا الغرض يف مقابل أن تدفع اجل

إذ كان يطلب من جتار األسلحة املخاطر  ،الرومانية هي أول من ابتدع التأمني البحري اإلمرباطورية
                                                           

  .7ص  ،2008 ،اجلزائر ،3ط ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري ،معراج جديدي -1
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ا، فكانت الدولة  اإلمرباطوريةاألسلحة حبرا لتزويد قوات  بإرسالو ذلك  ،باستثمار رؤوس أمواهلم
  .1سلحة بفعل العدو أو أخطار البحرفقدت األ إذاتضمن للتاجر ما له 

يمة السفينة السفن أمواال تعادل ق أصحابيقرضون  األموالكما كان بعض أصحاب 
قرض مبلغ القرض و فوائده ن فلو احنرفت السفينة ضاع على امل ،، يف مقابل فوائد باهظةومحولتها

 ،يع خماطر الرحلةنظرا لتحمله مج ،وصلت سليمة رد صاحبها القرض مع الفوائد للمقرض ولو
على حاهلا حىت أواخر " عقد املخاطر اجلسيمة " واستمرت صورة القرض البحري املسمى باسم 

  .القرن الثالث عشر

و بني التأمني يف عصرنا احلاضر أن جيد شبها بينه  ،و ميكن للمتأمل يف صورة القرض البحري
  : 2ذلك يف أمور عديدة منهاو

بقة يتم حتويل اخلطر من صاحب السفينة أو البضاعة إىل شخص نه مبقتضى عملية القرض الساأ 
 .مني احلديثأليه نظام التيقوم عو هذا ما  ،آخر هو املقرض

يعمل على حتقيق قانون األعداد الكبرية  ،لقروض البحريةاقيام املقرض بعقد عدد كبري من  
 .عمليا سليما لتحقيق اهلدف من التأمني أساساالذي يعترب 

ر الفائدة عيمة بني سعر الفائدة العالية اليت حتسب على القرض البحري، و سقلوجود فرق ا 
  .مبثابة قسط التأمني يعد العادي يف السوق

   

                                                           
  .24ص  ،السابق املرجع ،عبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم -1
  .228ص  ،م 1988 ،لبنان ،بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،عبد ربه إبراهيمعلي  إبراهيم -2
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  .التأمنينظام تطور  :ثانيا

، مث سنتطرق إىل تطوره يف )1(و سنعاجل يف الفقرة تطور هذا النظام يف العديد من الدول 
  ).2(اجلزائر 

  :دول العاملتطور نظام التأمني يف  -1

لقد ظهرت فكرة التامني يف جمال املخاطر البحرية مستقلة عن القرض البحري يف املدن االيطالية 
يف مدينة جنوا االيطالية يف جمال  1347حيث أبرم عقد تأمني سنة  ،خالل القرن الرابع عشر ميالدي

 ،بإسبانيا" مايوركا"دينة اليت كانت متجهة من جنوا إىل م" سانتا كالرا"تأمني محولة سفينة تسمى 
  .1ومنذ ذلك التاريخ أصبح يوجد يف كل ميناء لنقل البضائع منوذج خاص لعقود التأمني البحري

مث بدأت احملاوالت القانونية األوىل لوضع أسس و قواعد ثانية لعقد التأمني البحري منفصال عن 
 1329طالية عام يلورنسا االحيث صدرت أول وثيقة تنظم جوانب التعاقد بف ،عقد القرض البحري

و توالت بعد ذلك القوانني اخلاصة بتنظيم عقد التأمني البحري يف الدول  ،تتعلق بالتأمني البحري
املطلة على البحر األبيض املتوسط و إىل أوائل القرن الثامن عشر بقي التأمني فرديا حيث أخد يف كل 

ة القتصادية اليت اجتاحت بريطانيا و أوروبا سنإال أن األزمة ا ،من اجنلترا و فرنسا مكانة بارزة
 أصبحت الغاية ملحة لوجود شركات تامني تستطيع مثومن ، عصفت بالرأمسالية الفردية 1720

  .2مواجهة اخلسائر اليت قد تلحق  باملؤمن هلم 

 وكان أول أنواعها ظهورا ،فإن عقود التأمني ظهرت متأخرة  نسبيا ،أما يف جمال املخاطر الربية
فقد كان للخسائر الكبرية  ،م1666 سنة رير حريق لندن الشهثو كان ذلك أ ،هو التأمني ضد احلريق

نشاء شركات إ متّ ،قياحلر ضد للتأمنيثرها يف التفكري يف تكوين مجعيات تعاونية ،أاليت جنمت عنه

                                                           
  .09ص  ،املرجع السابق ،معراج جديدي -1
  .18-17ص  ،1978سنة  ،1ط ،دار االعتصام ،و التحرمي لِّالتأمني بني احل ،عيسى عبده -2
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ان كفرنسا و و بعده مشلت فكرة التأمني ضد احلريق العديد من البلد ،1لتأمنيالقيام هذا متخصصة 
، مث انتقل 17522 ضد احلريق عام نيركة للتأمشا أول هلت أنشأمريكية اليت الواليات املتحدة األ

بدليل أنه ال أحد من الفقهاء السابقني تعرض إليه قبل فقيه  ،لقرن التاسع عشراربية يف ععلى الدول ال
  .3)م1874- م 1833 (الديار الشامية حممد بن عابدين 

كالتأمني ضد السرقة و التأمني من املسؤولية  املدنية  ،قات أخرى لعقود التأمنيمث ظهرت تطبي
نتيجة للتغريات االقتصادية و التطورات اليت جاءت ا الثورة  ،و الذي ظهر  يف القرن التاسع عشر
جنم عن ذلك من زيادة استخدام اآلالت و التوسع يف أساليب  امالصناعية و التقدم العلمي احلديث و

املسؤولية   إنكارإىل زيادة االعتماد على التأمني إال أن تكرار مواقف التأمني يف  أدىكل ذلك  اإلنتاج
عن تعويض األضرار اليت نتجت عن الرتاعات املسلحة أدى بأصحاب املصاحل الذين دفعوا أمثانا طائلة 

لكل عضو فيه حقق  إىل الدخول يف تنظيم تباديل يكفل 1940طوال القرن التاسع عشر و إىل سنة 
اجلماعة وعرفت هذه  أطرافاليت تلحق به و يكون التعويض قسمة بني كل  األضرارالتعويض عن 

  .4الصورة من صور التأمني الذايت بأا تأمني تباديل

، واحدة وإمنا سبقته عدة حماوالت أما التأمني االجتماعي بصورته املعروفة اليوم فإنه مل ينشأ مرة
صناديق خاصة م و تنظيمات ترتب حيام  افقد أقامو ،الشأن أنفسهمبدأت من أصحاب 

كانت و ،اختالف أنواعهامث ما لبثت أن قامت الرعايات االجتماعية على  ،االجتماعية و االقتصادية
مث تطور حىت وصل  ،و منها انتقل إىل سائر بلدان العامل الغريب ،أوىل الدول اهتماما ذا الشأن أملانيا

  .5ا يعرف اليوم بالتأمني االجتماعي بصورته احلديثةإىل م

                                                           
  .31، ص ،رجع السابقامل ،أبو النجا إبراهيم -1
  .04ص،1974سنة  ،اإلسالميةيف القانون املدين و الشريعة  التأمني أحكام،عبد الناصر توفيق العطار -2
  .30ص  ،املرجع السابق ،عبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم -3
  .270ص  ،2007سنة  ،لبنان ،بريوت ،1ط ،منشورات حليب احلقوقية ،التأمني على األموال ،غالب فرحات -4
، بريوت، 1ط ،منشورات حليب احلقوقية ،آفاق التأمني اخلاص و االجتماعي يف دول العامل الثالث ،محد مجال الدين موسىأ-5

  .205ص  ،2007سنة  ،لبنان
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  .تطور نظام التأمني يف اجلزائر  -2

وجد عدد حمدود ملؤسسات التأمني منها  1930قبل صدور قانون التامني الفرنسي لسنة 
 للتأميناتو اليت تعترب امتداد للغرفة امللكية  ،1861مؤسسة التأمني التباديل ضد احلريق املنشاة سنة 

الصندوق املركزي  إنشاءكان  متّ ،و هي أول مؤسسة يف جمال التأمني البحري 1753شأة سنة املن
ذو أمهية  1930جويلية  13و يعترب قانون  1907التأمني التباديل يف اال الفالحي سنة  لإلعادة

يف و بعده صدرت عدة نصوص قانونية لتنظيم عقود التأمني  ،ألنه نظم عقود التامني بصورة حمكمة
الذي نظم رقابة الدولة  1938جوان  14أبرزها املرسوم القانوين املؤرخ يف ، فرنسا و مستعمراا

و كذلك املرسوم الصادر  ،اخلاص بالتأمني االجتماعي 1943أوت  10على قطاع التأمني و قانون 
 لقواننيو غريها من ا ،اخلاص بالتأمني على املؤسسات العمومية االستشفائية 1943أفريل  17يف 

  .1املراسيم و

و استمر الوضع على هذا احلال إىل غاية استقالل اجلزائر أين شهد نظام التأمني تطورا مر 
  :بأربعة مراحل

القاضي باستمرار تطبيق  1962ديسمرب  31تبدأ من القانون الصادر بتاريخ  :املرحلة األوىل
 أدت إىلو اليت  ،66/127 األمراية صدور و إىل غ القوانني الفرنسية السارية املفعول قبل االستقالل

-63، و ذلك مبقتضى القانون رقم األجنبية العاملة يف هذا اال فرض رقابة الدولة على الشركات

مني العاملة أاملتعلق بفرض التزامات و ضمانات على شركات الت 1963جوان  08املؤرخ يف  201
املالية، مما أدى إىل توقف هذه الشركات عن خضاعها إىل طلب االعتماد من وزارة إباجلزائر و 

  .النشاط

إىل غاية صدور  1966ماي  27بتاريخ  66/127ابتداء من صدور األمر  :املرحلة الثانية
لى متيزت باحتكار الدولة اجلزائرية و بسط نفوذها ع،1980أوت  09بتاريخ  07قانون التأمني 

                                                           
  .18و17ص ،بقالسااملرجع  ،معراج جديدي  -1
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الذي  1966ماي  27األمر الصادر بتاريخ  ، و مت ذلك مبقتضىقطاع التأمني و إعادة التأمني
  ".فصاعدا يرجع استغالل كل عمليات التأمني للدولة  اآلنمن "  :أشارت املادة األوىل منه إىل أنه

و إىل غاية تعديله باألمر  1980مني لسنة أابتداء من صدور قانون الت انتك :املرحلة الثالثة
 09الصادر بتاريخ  07ر قانون التأمني رقم و متيزت بصدو ،1995جانفي  25الصادر بتاريخ 

و قد عزز هذا القانون   ،ول قانون جزائري متكامل يف جمال التأمنيأرب تو الذي يع 1980 أوت
التأمني يف جمال حوادث السيارات و التعويض  إجباريةو دعم  ،فكرة تدخل الدولة يف جمال التأمني

  .النامجة عن حوادث املرور األضرارعن 

املتعلق  1995جانفي  25الصادر يف  07- 95ابتداء من صدور األمر  :ة الرابعةاملرحل
كما  ،مجلة من القوانني ذات الصلة باالحتكار إلغاءمنه على  278، حيث نص يف املادة بالتأمينات

ات و النصوص الالحقة و املتعلق بالتنظيم 12- 03شهد هو اآلخر نصوصا مساعدة كاألمر رقم 
الدولة على قطاع التأمني و فتح جماالته أمام شركات  إشرافحاولت اجلمع بني ، و اليت الشارحة

و هذا استجابة  07- 95أجرى املشرع تعديالت على القانون  أنالقطاع اخلاص، مث ما لبث 
  .املتعلق بالتأمينات 06/04لقانون وهو ما أعقبه با ،2005للتعديالت اليت طالت القانون املدين يف 

  .ملبادئ العامة اليت يرتكز عليها التأمني من األضرارا:الفرع الثالث

مبدأ  أو، و الصفة التعويضية )أوال(يتميز عقد التأمني بوجود املصلحة التأمينية من جهة 
  .)ثانيا(التعويض من جهة ثانية 
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  .ضراراملصلحة يف التأمني من األ :أوال

 يعدو ،ن عدم حتقق اخلطر املؤمن منهله ميقصد باملصلحة التأمينية الفائدة اليت تعود على املؤمن 
اشتراطها لقبول التامني أمر متليه اعتبارات النظام العام حبيث حيول دون أن يكون التأمني نوعا من 

  .1املقامرة 

املتعلق بالتأمني الصفة الواجب توافرها يف  072-95من األمر  93و لقد حددت املادة 
ميكن كل شخص له فائدة " :له أن يؤمن عليه خيصها على أنهالشخص املؤمن له و املال الذي جيوز 

مبا يف ذلك الفائدة املرجوة  مباشرة أو غري مباشرة يف حفظ املال أو اجتناب وقوع اخلطر أن يؤمنه
  .3"منه

، إذ أا حتدد األشخاص ة املصلحة و اشتراطها يف التأمنيمن خالل هذين النصني تبدو أمهي
كما أا حتدد حقوق املستفيد أو املؤمن له عند حتقق اخلطر بتحديد العوض  ،الذين جيوز هلم التأمني

  .املايل الذي يتحصل عليه

  :الشروط التالية يتطلباملصلحة التأمينية  فإن وجودو عليه 

من عليها مصلحة اقتصادية مشروعة غري خمالفة للنظام العام و اآلداب ؤأن تكون املصلحة امل- 1
هلا قيمتها املالية ألن  أن تكون و ،من القانون املدين طبقا للقواعد العامة 97دة و هذا يطابق نص املا

ج إذ تنص .م.ق 621اخلطر املؤمن يف هذا التأمني هو خطر يتعلق باملال و هو ما أشارت إليه املادة 

                                                           
  .281ص  ،املرجع السابق ،غالب فرحات -1
مارس  08، الصادرة بتاريخ 13ر، العدد .و املتعلق بالتأمينات، ج 1995ناير ي 25املؤرخ يف  07 -95األمر رقم  - 2

مارس  08، الصادرة بتاريخ 15ر، العدد .، ج2006فرباير  20املؤرخ يف  04-06، املعدل و املتمم بالقانون رقم 1995
2006    .  

ة مباشرة أو غري مباشرة حصلمن لكل شخص له ميك"  :من نفس القانون بنصها على أنه 29فس األمر أشارت إليه املادة نو  -3
  ".أن يؤمن منه  ،يف حفظ مال أو يف عدم وقوع خطر
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من دون وقوع  صيكون حمال للتأمني كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخ"  :نهأعلى 
 ".ني خطر مع

أن يكون للخطر املؤمن ضده مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف عدم وقوعه بالنسبة للمؤمن - 2
و على العكس املس مبصلحته إذا ما حتقق اخلطر ووقعت الكارثة و هذا ما مييز التأمني عن عقود  ،له

 .القمار و الرهان

 ،إصابة املؤمن له بضررأن يكون التأمني دف جرب و تعويض الضرر نتيجة حتقق اخلطر و - 3
و املصلحة من عقد التأمني هي سبب عقد التأمني  ،فالضرر مناط التعويض الذي هو حمل التزام املؤمن

كون أمام فإذا كان التأمني ال يهدف إىل إفادة املؤمن له جبرب ضرر يلحقه فال ت ،بالنسبة للمؤمن له
 .املعاوضةقود عقد التأمني من ع نوكَلتأمني و هو نتيجة طبيعية 

فإنه يلزم توافرها  ،صحيحا هو مادامت املصلحة هي شرط الزم النعقاد عقد التأمني و استمرار
و تربير ذلك هو أن  ،العقد و تكوينه و تبقى خالل تنفيذه حىت وقوع اخلطر املؤمن منه إبرامعند 

لتأمني هو ضمان مصلحة يف كما أن حمل عقد ا ،ف املصلحة جيعل عقد التأمني باطال بطالنا مطلقاختلُّ
فإذا زال حمل العقد زال العقد بالنسبة إىل املستقبل ذلك ألن املصلحة شرط النعقاد  ،مواجهة خطر

  .1العقد و ركن أساسي فيه

و يترتب على انقضاء عقد التأمني لزوال املصلحة سقوط التزام املؤمن له بدفع األقساط يف املدة 
و استحقت قبل زوال املصلحة فمن حق املؤمن أاليت دفعت  األقساط الالحقة على زوال املصلحة، أما

 .2ا كانت يف مقابل حتمل تبعة اخلطر عند استحقاقهااستيفاؤها و اقتضائها أل

   

                                                           
ص  ،املرجع السابق ،حممد حسني منصور .138ص  ،املرجع السابق ،رجفحسن  توفيق:و هذا ما أمجع عليه معظم الفقهاء -1

  .162ص  ،املرجع السابق ،حممد حسن قاسم .86
، دار اإلسالميةأثر التأمني على االلتزام بالتعويض دراسة يف القانون املصري و الفرنسي و الشريعة  ،فايز أمحد عبد الرمحن -2

  .129ص  ،2006 ،اإلسكندرية ،املطبوعات اجلامعية
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  .الصفة التعويضية يف تأمني األضرار :ثانيا

ؤمن إن اهلدف من عقد التأمني هو تعويض املؤمن له عما يلحقه من ضرر نتيجة حتقق اخلطر امل
والواضح أن هذا املبدأ يهدف إىل منع  ،منه و ذلك يف حدود ما يلحقه من ضرر دون أن يتعداه

 ،يعمل على وقوع احلظر املؤمن ضده أو على األقل يهمل يف االحتياط ضد وقوعه ناملؤمن له من أ
له يف مركز و ينبغي أن يكون املؤمن  ،1غري املشروع لإلثراءبذلك يكون التأمني من األضرار وسيلة و

املتعلق  07- 95من األمر  30تنص املادة  اإلطارا كان قبل حتققه و يف هذا ممأفضل بعد حتقق اخلطر 
أن تأمني األموال للمؤمن له خيول يف حالة وقوع حادث منصوص " :بالتأمينات املعدل و املتمم على

زيد هذا التعويض على عليه يف العقد احلق يف التعويض حسب شروط عقد التأمني و ال ميكن أن ي
  ".ما مل يتم االتفاق على ذلك ،وع احلادثقمقدار استبدال املال املؤمن عليه وقت و

التأمني مصدر عقدي لتعويض األضرار مقابل أن و تستمد الصفة التعويضية أصلها من فكرة 
ذين يعود إليهم التأمني يقوم على جمموع املؤمن هلم ال نأل ،االلتزام بدفع األقساط يف مواجهة اخلطر

و أن الفرق يكمن يف أن جمموع املسامهني أو  ،الفضل يف متكني املؤمن من تغطية األخطار املؤمن منها
و على العكس فإن كل  ،اعدة االجتماعية أو التأمني االجتماعي دون أي متييزسأغلبهم ميولون امل

  .2حسابية وفق قانون األكثريةو املقاصة تتم بينهما بطريقة  ،مؤمن له يدفع مقابل خطره بقيمته

  :و يترتب على الصفة التعويضية مبدآن هامان

ول يف عدم جتاوز مبلغ التأمني من األضرار قيمة الضرر الناتج عن وقوع اخلطر املؤمن يتمثل األ
مبعىن أنه ال جيوز للمؤمن له أن يتحصل على  ،أي تعويض الضرر يف حدود املبلغ املتفق عليه، منه

                                                           
  .32ص  ،املرجع السابق ،عبد العزيز فهمي هيكل -1
  .50ص  ،املرجع السابق ،مقدم السعيد -2
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ال بقيمة الضرر حىت و لو زاد املبلغ املتفق إو ذا فإن املؤمن غري ملزم  ،من قيمة الضرر تعويض أعلى
  .1و يبقى مبلغ التأمني احملدد يف وثيقة التأمني احلد األقصى للتعويضات  ،عليه على قيمة الضرر

يتفق مع  أما املبدأ الثاين املتمثل يف جواز تقاضي أقل من قيمة الضرر فبموجبه جيوز للمؤمن أن
املؤمن له من األضرار على مبلغ أقل من قيمة الضرر و له أن يشترط عليه أن يكون مبلغ التامني أقل 

  :2عند حتقق اخلطر من قيمة الضرر و يتحقق ذلك يف الفرضيتني التاليتني

أن  –يف إطار حتفيز هذا األخري  –يف حالة اشتراط املؤمن على املؤمن له  :الفرضية األوىل
ن يتخذ احليطة ملنع وقوع اخلطر و احلد من نتائجه أو حصره أوقوع اخلطر بقدر املستطاع و  يتجنب

أقل من هذه بنسبة معينة منها أو بال إيف نطاق أضيق ال يغطي قيمة الضرر الناتج عن اخلطر املؤمن له 
ده كمؤمن أو  املؤمن سواء عنرييشترط عليه عدم تأمني اجلزء املتبقي من هذا اخلطر غ ماك ،القيمة

  .جباريعند أي مؤمن آخر و يعرف هذا الشرط  يف عقد التأمني بشرط عدم التغطية اإل

فتتمثل يف شرط عدم تغطية الكوارث الصغرية و مبقتضاه يشترط املؤمن أن  :أما الفرضية الثانية
على  اإلبقاءو  يكون مبلغ التأمني يف حدود أضرار معينة كاستبعاد األخطاء الصغرية من نطاق التأمني

رتل مقدار قسط التأمني نزوال حمسوسا ملصلحة يو بذلك  ،أو الكبرية أو عليهما معااألخطار البسيطة 
و خالفا لشرط  ،املؤمن له و ال يلزم املؤمن باألخطار الصغرية و هي األكثر وقوعا يف احلياة العملية

لى اجلزء من اخلطر املستبعد من التأمني جبارية الذي مينع املؤمن له مبقتضاه من أن يؤمن عالتغطية اإل
فإن شرط عدم تغطية الكوارث الصغرية جييز للمؤمن  ،سواء عند املؤمن نفسه أو عند غريه من املؤمنني

كما يستطيع أيضا التأمني  ،ؤمن آخرمؤمن على هذا اجلزء عند يفبإمكانه مثال أن  ،فعل ذلكيله أن 
نه نة فإكو خبصوص حتديد األخطار املم ،ادة يف قسط التأمنيعليه عند املؤمن نفسه يف مقابل دفع زي

  .برام العقدإالتصريح باألخطار أثناء كغالبا ما حتتوي عقود التأمني على عناصر جوهرية 
                                                           

 ،الدار اجلامعية بريوت ،طر و التأمني جوانبه النظرية و أسسه الرياضية و أنواعه العلميةمبادئ اخل ،خمتار حممود اهلانسي -1
  .118ص  ،1995

  .52ص  ،املرجع السابق ،مقدم السعيد-2
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ال أن املستفيد من هذا التأمني ال يتقاضى إضرار له صفة تعويضية حيث و عليه فالتأمني من األ
 إحداثو اهلدف من ذلك حث املستفيد من التأمني على جتنب  ،ضرراألقل من مبلغ التأمني أو قيمة ال

  .دي إىل التأثري على ذمة املؤمنؤو بالتايل ي إلثرائه ااخلطر املؤمن منه على اعتباره مصدر

يف  مني احملددأو يترتب على هذا املبدأ عدة نتائج من بينها أن املؤمن ال يلزم بدفع مبلغ الت
تعويض الذي يدفع للمؤمن له حىت أقصى لل ا، ألن هذا املبلغ يعترب حدطرالوثيقة كله عند حتقيق اخل

قل منه و يكون ذلك بديهيا يف حني أنه جيوز أن يدفع أ ،رر عن قيمة مبلغ التأمنيضقيمة ال تادلو زو
  .ضيإذا قلت قيمة الضرر عن قيمة التعو

دا قد يتصف بكونه عقهذا العاليت حتكم عقد التامني هو أن  يةلاألون األصل يف كافة القواعد إ
غري أن هناك اختالفا جوهريا  ،له للمؤمنالذمة املالية  إىلالتوازن  بإعادةيلتزم املؤمن مبوجبه  تعويضيا

ألن تكلفة املسؤولية  ،يف تطبيق هذه القاعدة األخرىبني عقد التأمني من املسؤولية و عقود التأمني 
لك و من أجل التوفيق بني العقد لذ إبرامن التنبؤ ا عند كاليت يتحملها املؤمن له عن أي حادث ال مي

أن يكون لديه تصور  ال بد االلتزام مببدأ التعويض و بني املتطلبات الفنية اليت تعرض على املؤمن
فقد جرى التعامل على أن يتم االتفاق  ،للخسارة الكلية احملتملة اليت قد يواجهها خالل فترة التأمني

ية قيام مسؤول إىلملقدار التعويض الذي يلتزم به املؤمن عن أي واقعة قد تؤدي على حتديد سقف 
و ذا  ،لتغطية اخلسارة احملتملة خالل فترة العقد آخرو حتديد سقف  ،املؤمن له خالل فترة التامني

  .1يكون املؤمن قد وازن بني متطلباته الفنية و بني التزامه مببدأ التعويض

  .ب الشرعي للتأمنياجلان :املطلب الثاين

حذرت من  و ،مت إحلاق الضرر بالنفس و بالغري بأية طريقةقد حر اإلسالميةإن الشريعة 
عة من ت الشريركما حذَّ ،موالو ترك االحتياط املؤدي إىل إحلاق األضرار باألنفس و األ اإلمهال

وجرب  و حمو آثارها أو ترميمها مرارهاأوجبت إزالتها بعد وقوعها مبنع است و إحلاق الضرر بالغري ابتداًء
                                                           

  .130، ص2010، سنة 1من املسؤولية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط التأمنياء يج شكري، -1
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أو بالتعويض  ،اإلمكانإما برد احلالة إىل ما كانت عليه قبل حدوث الضرر قدر  ،النقص الذي أحدثته
  .املايل الذي يغطي الضرر الواقع فعال

احلاجة  ة و تعويضا نظاما متميزا يغين عنيف معاجلة األضرار تشريعا ووقاي اإلسالمفجاء نظام 
  .)الفرع األول( نظام تعاقدي أيإىل استحداث 

نجد أن عقود التأمني املختلفة قد دخلت كل جوانب احلياة االقتصادية فمن الناحية العملية  أما
و انتشرت مؤسساا يف مجيع البالد و صار أمرا واقعا خاصة إذا تعلق األمر بعقود  ،و االجتماعية

  .)الفرع الثاين(ذه العقود رعي هلالش كم احلالتأمني التجاري األمر الذي يوجب معرفة 

  .اإلسالميالتعريف بنظام التأمني  :الفرع األول

لنظام التأمني أو ملفهومه إال ما كان من بعض الباحثني يف التأمني  شرعي مل تسبق صياغة تعريف
م و لكن وردت إشادة عامة باإلسالم يف تأمينه القائم على الزكاة و غريها من املوارد باس ،التعاوين

ذكر من التأمني التجاري أو الضمان االجتماعي من يو ذلك يف مقابل ما  ،التكافل االجتماعي
على أن عدم وجود مصطلح هلذا النظام ال يعين عدم وجود النظام  ،خدمات و أهداف و خصائص

  .1ووسائله 

 ل أن يعرف اتمع الغريب نظامبوق" :2و يقول الدكتور يوسف القرضاوي يف هذا السياق
إذ كان بيت مال املسلمني هو  ،يؤمن أفراده بطريقته اخلاصة اإلسالميالتأمني بقرون كان اتمع 

  .."..شركة التأمني الكربى اليت يلجأ إليها كل من نكبه الدهر فيجد فيه العون و املالذ

رفه ذلك التكافل الذي مل يع ،اإلسالممن نظام التكافل االجتماعي يف  جزًء تعد الزكاةكما أن 
وعرفه  ،ة الفئات العاجزة و الفقريةدالغرب إال يف دائرة ضيقة هي دائرة التكافل املعيشي مبساع

التكافل  ،فهناك التكافل األديب ،يف دائرة أعمق حبيث مشل جوانب احلياة املادية و املعنوية اإلسالم
                                                           

  .86ص  ،املرجع السابق ،إلسالميانظام التأمني  ،عبد القادر جعفر -1
  .907ص  ،م1977، 3ط ،لبنان ،، بريوت2ج ،مؤسسة الرسالة ،فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي -2
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و هو الذي خصص اليوم  ،و التكافل احلضاري و أخريا التكافل املعيشي ،العلمي التكافل االقتصادي
ألنه يتمثل  ،والتكافل االجتماعي هو نظام أمشل و أوسع من الزكاة ،خطأ باسم التكافل االجتماعي

و الزكاة فرع من هذه الفروع و هي تشمل ما يسمى  ،يف عدة نواحي  تشمل فروع احلياة كلها
  .1حاليا التأمني االجتماعي

تأمينا  اإلنسانناك على وجه األرض نظام يؤمن ليس ه" :2و يقول الدكتور سليمان بن ثنيان
  ".الشامل الوايف بكل االحتياجات اإلسالمإال نظام  ،حقيقيا  يف عيشه و ماله و نفسه و دينه

يف ظل انتشار التأمني الوضعي ظهرت حماوالت من بعض الكتاب لتقدمي الصورة البديلة و      
فيها خمرجا من الوقوع يف  التعاونية التكافلية اليت رأوتتمثل يف املؤسسات ا ،لشركات التأمني التجاري

  .3احملاذير املتعلقة بالتأمني التجاري

 اإلسالميووفقا هلذا النظام يكون عقد التأمني التكافلي عبارة عن اتفاق بني شركة التأمني 
 ،شتركنيباعتبارها ممثلة هليئة املشتركني وشخصي طبيعي أو اعتباري على قبوله عضوا يف هيئة امل

وائد استثماره ألعضاء هذه التزامه بدفع مبلغ معلوم يسمى القسط على سبيل التربع منه و من عو
غريه من  و من، على أن تدفع له الشركة نيابة عن هذه اهليئة من أموال التأمني اليت جتمع منه اهليئة

مبلغ التأمني على النحو أو  ،التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع خطر معني ،املشتركني
  .4الذي حتدده وثيقة التأمني و يبني أسسه النظام األساسي للشركة

  :5تتمثل فيما يليصائص اخل يتضح أن له جمموعة منلتأمني التكافلي لمن خالل هذه التعاريف 

                                                           
  .880ص،نفسهاملرجع  ،فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي -1
  .308، ص 1993، 1سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمني و أحكامه، دار العواصم، بريوت، ط -2
  .87ص  ،املرجع السابق ،اإلسالمينظام التأمني  ،در جعفرعبد القا -3
  .57ص ،2009، اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة، بدون طبعة،  ،للتأمني اإلسالميالبديل  ،جابر عبد اهلادي سامل الشافعي -4
  .89ص ،املرجع السابق ،اإلسالمينظام التأمني  ،عبد القادر جعفر -5
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و هي أهم خاصية هلذا النوع من التأمني، ذلك :اجتماع صفة املؤمن و املؤمن له لكل عضو -1
و شخصية املؤمن له و من هنا جاء وصف هذا  ،)صاحب املشروع(د فيها شخصية املؤمن أا تتح

النوع من التأمني بالتكافلي حيث يؤمن األعضاء بعضهم بعضا فكل منهم مؤمن و مؤمن له يف وقت 
 .واحد

فالتأمني التكافلي ذا املفهوم ال  :ال يهدف التأمني التكافلي بصفة أساسية إىل حتقيق الربح -2
و إمنا يهدف إىل رفع الضرر الذي  ،هدف بصفة أساسية إىل حتقيق الربح من القيام بعمليات التأمنيي

 .و إن كان هذا ال مينع يف هذا النوع من التأمني من القيام بأعمال حتقق الربح ،يلحق باألعضاء

عضو ففي هذا النوع من التأمني يقدم كل : التأمني التكافلي قائم على التربع و التضامن -3
كما أنه يستفيد من هذه  ،)جمموع املؤمنني(على سبيل التربع هليئة املشتركني   )القسط(امللتزم به 

فهو يقوم على التضامن املوجود بني أعضائه يف دفع املبلغ  ،اهليئة يف حالة حدث اخلطر املؤمن ضده
  .املستحق ملن وقع له اخلطر أو نسبة منه حبسب االتفاق

املعاصرين أن التأمني التكافلي جائز شرعا و أنه جيوز  اإلسالميلفقه و يرى أغلب علماء ا
، اإلسالمية، ألن قواعده تتماشى مع قواعد و مبادئ الشريعة 1التعامل به بديال عن التأمني التجاري

النمو زدهار وكما أنه ميكن أن حيقق نوعا من اال ،ذلك لظهور املصلحة فيه و تلبيته حاجات الناسو
  .2خاصة إذا كان قائما على أساس من التنظيم الذي يتخذ شكل املؤسسات و الشركات االقتصادي

                                                           
ابن تيمية الذي عقده الس األعلى لرعاية  اإلمامو مهرجان  اإلسالمياملؤمتر الثاين ألسبوع الفقه  :أقر هذا النوع من التأمني -1

و املؤمتر  ،م 1961أفريل  6هـ املوافق لـ 1380شوال  21إىل  16الفنون و اآلداب و العلوم االجتماعية مبدينة دمشق من 
و ندوة التشريع  ،م 1965هـ املوافق لـ 1385الذي انعقد بالقاهرة سنة  التابع لألزهر الشريف اإلسالميةالثاين مع البحوث 

ربيع الثاين سنة  16إىل  10جبده من  اإلسالميو املؤمتر الثاين مع الفقه  ،م1972اليت أقيمت باجلامعة الليبية سنة  اإلسالمي
 اإلسالميالبديل  ،اهلادي سامل الشافعيأنظر ذلك الدكتور جابر عبد  ،م 1983ديسمرب  28إىل  22هـ املوافق من  1406
 ،املكتب اجلامعي احلديث ،مشروعية التأمني و أنواعه ،حسني شحاتةو الدكتور حممد أمحد  ،61ص  ،املرجع السابق ،للتأمني

  .30،ص2006 ،اإلسكندرية
  .42ص،املرجع السابق ،مشروعية التأمني و أنواعه ،نيحممد أمحد شحاتة حس -2
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إنه " :بقوله 1و قد حاول الدكتور سليمان بن ثنيان أن يقدم صورة جائزة لنظام التقاعد خاصة
، و من مث ميكن الصحيحة عليه اإلسالميةيشترط لصحة أي عقد معاوضة انطباق شروط العقود 

  :التقاعد لو توفرت فيها هذه الشروط و منها تصور صحة معاشات

 .إجباريةأن تكون اختيارية غري  )1

، و أن يتجنب فيها االستثمارات لطرق املشروعة كاملضاربة و حنوهاأن تستثمر حصيلتها با )2
 .الربوية

دون زيادة  ،أن يعاد يف النهاية مجيع ما اقتطع من رواتب املوظف مع رحبه إن حصل ربح )3
 .احدة أو على أقساط صحيحة شرعاأو نقصان مجلة و

 .و لورثته إن كان ميتا أن يسلم املبلغ لصاحب املعاش إن كان حيا )4

 .أن ال حيال بني صاحبها و بني احلصول عليها مىت رغب يف ذلك )5

 ".تتوالها الدولة أو تشرف عليها إسالميةاعتبار هذا النظام شركة مضاربة  )6

املقيدة بقيودها الشرعية فيها عن نظام املعاشات إن هذه الصورة املقترحة لنظام التقاعد و 
ال الذي يسد به حاجاته الصحية الوضعي و حتقق أكثر نفعا ألن الفرد من خالهلا يتمكن توفري امل

 بإبرازيبقى ال يفي  )التباديل(املالية معا، و مع أمهية هذا االقتراح و يف ظل تعذر تطبيقها فإن التأمني و
أمشل من أن  اإلسالمي، و ذلك ألن نظام التأمني 2الشامل املتكامل  سالمياإلمعامل نظام التأمني 

إمنا يكون حرصه أكثر  ،يكون نظاما للتعويضات عن األضرار بعد وقوعها و إن كان ذلك جزء منه
و يف األخري التعويض  ،على منع وجود أسباب هذه األضرار و ضرورة جتنبها و التخفيف من آثار

  .املباشر عنها

   

                                                           
  .264، ص املرجع السابق ،التأمني و أحكامه ،بن ثنيان اهيمإبرسليمان بن  -1
  .90ص ،املرجع السابق اإلسالمي،نظام التأمني  ،عبد القادر جعفر -2
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  .حكم التأمني التجاري: لفرع الثاينا

ألنه تعاون منظم و دقيق بني عدد كبري من  إن التأمني كنظرية و نظام أمر يتفق مع الشريعة
تعاون اجلميع على مواجهته من  ،الناس معرضون مجيعا خلطر واحد، حىت إذا حتقق بالنسبة إىل بعضهم

سالم و لقد تناول علماء اإل، 1و كيفية تنفيذهاخلالف يف وسائل حتقيقه  إال أن.. .خالل مسامهام
يف أكثر  اإلسالميةهذا العقد بالدراسة و التحليل الفقهي كما تناولته اامع الفقهية و مراكز البحوث 

  .2من دورة و مناسبة

على  )التأمني بقسط ثابت(هذا و لقد اختلف الفقهاء يف هذا العصر يف حكم التأمني التجاري 
 :عدة أقوال

منهم الشيخ عبد الوهاب خالف، و الشيخ على اخلفيف، و الشيخ مصطفى  :قول األولال
ذهبوا إىل جواز التأمني بأنواعه املختلفة، و صحة عقد التأمني التجاري  –رمحهم اهللا مجيعا  –الزرقاء 

  :3و استدلوا على ما ذهبوا إليه باألدلة التالية

  :التصرفات املشروعةفلقد قاسوا عقود التأمني على بعض العقود و 

عقد و ،احلنفية يف مراتب أسباب املرياث الذي ذكره ةو من ذلك قياسها على عقد املواال  - أ
أنت و ليي تعقل عين إذا جنيت و ترثين إذا أنا : لشخص آخر املواالة أن يقول شخص جمهول النسب

فهذا " :مصطفى الزرقاءيقول األستاذ و مت و املراد بالعقل هو دفع التعويض املايل يف جناية اخلطأ
قوامها التزام شخص بأن يتحمل املوجب املايل عن جناية  العقد يقيم رابطة حقوقية بني عاقديه شرعا

                                                           
  .178، ص 2011، اجلزائر 1عبد احلق محيش، قضايا فقهية معاصرة، دار قرطبة للنشر و التوزيع، ط -1
و جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية يف  ،يف دورته األوىل المياإلسالتابع لرابطة العامل  اإلسالميجممع الفقه  -2

  .التابع لألزهر الشريف يف مؤمتره الثاين اإلسالميةو جممع البحوث  ،دورته العاشرة
  .33مصطفى أمحد الزرقاء، نظام التأمني حقيقته و الرأي الشرعي فيه، املرجع السابق، ص  -3



226 
 

هذا امللتزم يرث اآلخر إذا مات دون الوارث فهو أشبه ما  فإن قابلاملعن اآلخر، يف  ةاخلطأ الصادر
 .1"يكون بعقد التأمني من املسئولية

إىل ختفيف أثر  الذي يهدفو  اإلسالمالتأمني على نظام العاقلة يف و من ذلك قياس عقد   - ب
فإذا كان  الشرع يذهب  ، املصيبة على اجلاين اخلطأ و صيانة دماء ضحايا اخلطأ على أن تذهب هدرا

فيف الضرر عن خإىل توزيع املصيبة املالية الناشئة عن جناية القتل اخلطأ على العاقلة كمبدأ تعاوين لت
فما هو املانع من أن يفتح باب تنظيم هذا التعاون على ترميم  ،حلقه بشكل إلزاميكاهل من 

 .ة احلرةدارعله ملزما بطريق التعاقد و اإلجبالكوارث املالية 

فإذا قال شخص ، ومن ذلك قياس عقد التأمني على ضمان خطر الطريق اجلائز عند احلنفية  - ج
ماله فإنه يضمن  ذَخأُفسلكه فَ ،شيء فأنا ضامن آلخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن و إن أصابك فيه

  .نص عليه احلنفية يف باب الكفالةو القائل، 

فإين أجد فيه فكرة فقهية يصلح ا أن يكون نصا استثنائيا :"... يقول األستاذ الزرقاء يف هذا
  .2"قويا يف جتويز التأمني على األموال من األخطار

و خالصتها لو  ،بقاعدة االلتزامات و العقد امللزم عند املالكيةمث استدل األستاذ الزرقاء   -د   
أو بتحمل خسارة أو بإعارة أو هبة أو حنو ذلك مما ليس بواجب عليه  غريه بقرض أن شخصا و عد

  .باألصل فإنه يصبح بالوعد ملزما يف رأي املالكية
ية فإننا جند يف قاعدة فإذا نظر إىل مذهب املالكية األوسع يف القض" :يقول الزرقاء يف هذا

االلتزامات هذه متسعا لتخريج عقد التأمني على أساس أنه التزام من املؤمن للمستأمنني و لو إىل 
أي أن يعوض عليه  ،الذي هو معرض له حلادثمقابل على سبيل الوعد بأن يتحمل عنه أضرار ا

  .3"اخلسائر

                                                           
 .58-57ص  ،املرجع السابق ،مصطفى الزرقاء -1

    .58ص ،السابقمصطفى الزرقاء، املرجع  -2
  .58ص  ،مصطفى الزرقاء، املرجع نفسه -3
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جتماعي الذي يندرج حتت التأمني قياس عقد التأمني على نظام التقاعد والضمان اال  -هـ  
  .1التعاوين و الذي اتفق الفقهاء املعاصرون على جوازه

الشيخ حممد خبيت املطيعي، والشيخ حممد أبو زهرة  :منهم وذهب مجهور العلماء  :القول الثاين
  .2و الدكتور الصديق الضرير و معظم اامع الفقهية إىل عدم جواز عقد التأمني التجاري

 هـ1398شعبان من عام  10يف دورته األوىل املنعقدة يف  اإلسالميدر جممع الفقه و قد أص
  .مبكة املكرمة قرارا باألكثرية بتحرمي التأمني التجاري جبميع أنواعه م1978عام املوافق ل

قد نظر يف موضوع التأمني  اإلسالميإن جممع الفقه " : فقد ورد يف نص القرار املذكور أن
ة بعد ما اطلع على كثري مما كتبه العلماء يف ذلك و بعد ما اطلع أيضا على ما قرره بأنواعه املختلف

جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العاشرة املنعقدة مبدينة الرياض بتاريخ 
  .3"من التحرمي للتأمني بأنواعههـ 4/4/1398

  :4ني التجاري إىل األدلة اآلتيةو لقد استند القائلون بعدم مشروعية التأم

عقد التأمني التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية املشتملة على الغرر  :األول
الفاحش، ألن املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، 

قد ال تقع الكارثة أصالً، فيدفع مجيع أو قسطني، مث تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمن، و

                                                           
  .114هـ، ص  1416، 1عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة، دار النفائس، ط -1
  .106ري، املعامالت املالية املعاصرة، املرجع السابق، ص بعثمان ش -2
مبكة املكرمة، أنظر عبد اللطيف حممود  اإلسالميبار العلماء باململكة العربية السعودية، نقال عن قار جممع الفقه فتاوى هيئة ك -3

، عبد احلق محيش، قضايا فقهية معاصرة، 315، املرجع السابق، ص اإلسالميةآل حممود، التأمني االجتماعي على ضوء الشريعة 
  .181املرجع السابق، ص 

، املرجع السابق، اإلسالميةعبد اللطيف حممود آل حممود، التأمني االجتماعي على ضوء الشريعة أنظر يف ذلك  -4
و عبد . و ما بعدها 134يف عقود التأمني، املرجع السابق، ص  اإلسالمية، حسني حامد حسان، حكم الشريعة 301٬302ص

محيش، قضايا فقهية معاصرة، املرجع السابق، ، عبد احلق 135-134احلق محيش قضايا فقهية معاصرة، املرجع السابق، ص 
  .187إىل  183ص
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األقساط، وال يأخذ شيئاً، وكذلك املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد 
  .مبفرده

ملا فيه من املخاطرة يف  )امليسر( عقد التأمني التجاري ضرب من ضروب املقامرة:الثاين
إذ ها، ومن الغنم بال مقابل، أو مقابل غري مكافئ، معاوضات مالية، ومن الغرم بال جناية أو تسبب في

املستأمن قد يدفع قسطاً من التأمني، مث يقع احلادث، فيغرم املؤمن كل مبلغ التأمني، وقد ال يقع  أن
اخلطر، ومع ذلك يغنم املؤمن أقساط التأمني بال مقابل، وإذا استحكمت فيه اجلهالة كان قماراً، 

 ابصناَأل و رِسياملَ و رما اخلَمنوا إِنآم ينذا الَّهيأَا ي﴿ : يسر يف قوله تعاىلهي عن املودخل يف عموم الن
  .1﴾ونحلفْت مكُلَّعلَ وهبنِتاجفَ انطَيالش لِمع نم سجرِ املَزواَأل

ا دفعت ، فإن الشركة إذيئةعقد التأمني التجاري يشتمل على ربا الفضل والنس :الثالث
دفع ذلك  إذا للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا، فهو ربا فضل، واملؤمن

  ..و كالمها حمرم بالنص و اإلمجاع يئةنسالللمستأمن بعد مدة يكون ربا 

عقد التأمني التجاري من الرهان احملرم، ألن كال منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ومل :الرابع
بح الشرع من الرهان إال ما فيه نصرة لإلسالم، وظهور ألعالمه باحلجة والسنان، وقد حصر النيب ي

ال سبق إال يف خف : "صلى اهللا عليه وسلم رخصة الرهان بعوض يف ثالثة بقوله صلى اهللا عليه وسلم
  . ذلك و ال شبيها به فكان حمرماوليس التأمني من " أو حافر أو نصل

مني التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل، وأخذ املال بال مقابل يف عقود عقد التأ :خلامسا
وا لُكُأْت اوا لَنآم ينذا الَّهيا أَي﴿ : املعاوضات التجارية حمرم، لدخوله يف عموم النهي يف قوله تعاىل

  . 2﴾مكُنم اضٍترَ نع ةٌارجت ونَكُت نْا أَلَّإِ لِاطبالْبِ مكُنيب مكُالَومأَ

                                                           
  . 90 :اآلية، سورة املائدة -1
   .29 :اآليةسورة النساء،  -2
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يف عقد التأمني التجاري اإللزام مبا ال يلزم شرعاً، فإن املؤمن مل حيدث اخلطر منه،  :السادس
ومل يتسبب يف حدوثه، وإمنا كان منه جمرد التعاقد مع املستأمن على ضمان اخلطر على تقدير وقوعه 

  . كان حراماله، و املؤمن مل يبذل عمال للمستأمن فمقابل مبلغ يدفعه املستأمن 

  :1وأما ما استدل به املبيحون للتأمني التجاري مطلقاً، أو يف بعض أنواعه فاجلواب عنه ما يلي

قسم : ثالثة أقسام اإلسالميةاالستدالل باالستصالح غري صحيح، فإن املصاحل يف الشريعة   - أ
ر فهو مصلحة وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء وال اعتبا. فهو حجةشهد الشرع باعتباره 

وعقود التأمني التجاري اتهدين، و القسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه مرسلة، وهذا حمل اجتهاد 
الشريعة بإلغائه لغلبة جانب املفسدة فيه على جانب  فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت

  .املصلحة

 التجاري قامت األدلة على اإلباحة األصلية ال تصلح دليالً هنا، ألن عقود التأمني  - ب
والعمل باإلباحة األصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل . مناقضتها ألدلة الكتاب والسنة

  .االستدالل ا

ال يصح االستدالل به هنا، فإن ما أباحه اهللا من طرق " الضرورات تبيح احملظورات"  - ج
فليس هناك ضرورة معتربة شرعاً تلجئ إىل ما  كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم،

  .الشريعة من التأمني حرمته

االستدالل بأن عقود التأمني التجاري من عقود املضاربة، أو يف معناه غري صحيح، فإن  -د
رأس املال يف املضاربة مل خيرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه املستأمن خيرج بعقد التأمني من ملكه إىل 

بما يقضي به نظام التأمني، وأن رأس مال املضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، ملك الشركة حس
ويف التأمني قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمني، ولو مل يدفع مورثهم إال قسطاً واحداً، وقد ال 

كني يستحقون شيئاً إذا جعل املستفيد سوى املستأمن وورثته، وأن الربح يف املضاربة يكون بني الشري

                                                           
  .186-185-184عبد احلق محيش، املرجع السابق، ص  -1
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نسباً مئوية خبالف التأمني فربح رأس املال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إال مبلغ التأمني، أو 
  .مبلغ غري حمدد

قياس عقود التأمني على والء املواالة عند من يقول به غري صحيح، فإنه قياس مع الفارق، - هـ
اجلهالة، خبالف  و فاحشالبالغرر ومن الفروق بينهما أن عقود التأمني هدفها الربح املادي املشوب 

يف الشدة والرخاء وسائر عقد والء املواالة، فالقصد األول فيه التآخي يف اإلسالم والتناصر، والتعاون 
   .يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع ما واألحوال،

يضاً، قياس عقود التأمني التجاري على نظام التقاعد غري صحيح، فإنه قياس مع الفارق أ -و
ألن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ويل األمر باعتباره مسئوالً عن رعيته، وراعى يف صرفه ما قام 
به املوظف من خدمة األمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف، ونظر إىل 

ة وموظفيها، وعلى هذا ال مظنة احلاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب املعاوضات املالية بني الدول
شبه بينه وبني التأمني الذي هو من عقود املعاوضات املالية التجارية اليت يقصد ا استغالل الشركات 

ألن ما يعطى يف حالة التقاعد يعترب حقاً التزم . للمستأمنني، والكسب من ورائهم بطرق غري مشروعة
وتعاوناً معه جزاء  ملعروفه، ئةفاكمخبدمة األمة  به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها ملن قام

   .وفكره وقطع الكثري من فراغه يف سبيل النهوض معها باألمة تعاونه ببدنه

قياس نظام التأمني التجاري وعقوده على نظام العاقلة ال يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن  -ز
ما بينها وبني القاتل خطأ، أو شبه العمد الفروق أن األصل يف حتمل العاقلة لدية اخلطأ وشبه العمد 

من الرحم والقرابة اليت تدعو إىل النصرة والتواصل والتعاون وإسداء املعروف، ولو دون مقابل، 
 وعقود التأمني التجارية استغاللية تقوم على معاوضات مالية حمضة ال متت إىل عاطفة اإلحسان،

  .بواعث املعروف بصلةو

اإليداع ال يصح ألنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن األجرة يف اإليداع قياس التأمني على  -حـ
عوض عن قيام األمني حبفظ شيء يف حوزته حيوطه خبالف التأمني، فإن ما يدفعه املستأمن ال يقابله 
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عمل من املؤمن، ويعود إىل املستأمن مبنفعة إمنا هو ضمان األمن والطمأنينة، وشرط العوض عن 
ل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمني يف مقابلة األقساط كان معاوضة جتارية الضمان ال يصح، ب

   .عقد اإليداع بأجر عنزمنه، فاختلف  جعل فيها مبلغ التأمني، أو

إىل التفريق بني التأمني على األموال كالسيارات  فقد ذهبوا فريق ثالث من العلماء املعاصرين أما
و من هؤالء  ،أجازوا التأمني على األموال دون التأمني على احلياةف ،و غريها و التأمني على احلياة

واز جبو الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود و قد استدلوا  ،الشيخ حممد بن حسن احلجوي الفاسي
و استدلوا لتحرمي التأمني على احلياة  ،التأمني على األموال باألدلة اليت استدل ا أصحاب الفريق الثاين

  .1ائلني بعدم اجلواز و أنه ال حاجة للتأمني على احلياةبأدلة الق

أهدافها، و اإلسالميةو يف األخري و إن كان اهلدف أو الغاية من التأمني تتفق مع مبادئ الشريعة 
إال أن شرعية اهلدف أو الغاية ال تضفي الشرعية على الوسائل أو الطرق اليت ميكن استخدامها 

. 2د أن تكون الوسيلة مشروعة لتحقيق األهداف و الغايات الشرعيةللوصول إىل هذا اهلدف، فال ب
  .موصلة لغايات التأمني ةمن خالل التأمني التعاوين، و تفعيل الزكاة كوسيل

  .عالقة التأمني باملسؤولية: املبحث الثاين

إن التطور املستمر لفكرة املسؤولية املدنية من طابعها الشخصي إىل املوضوعي كان كافيا 
قيق قدر من األمان الذي ينشده املضرور، إال أن سرعة التطور يف العالقات بني أشخاص القانون لتح

ديد املستمر ألساسها القانوين األمر الذي أدى إىل تأثر ججعلها عاجزة عن القيام بدورها رغم الت
هي يف حد و بالتايل التقليص من أمهية الدور املمنوح هلا، حىت أصبحت ) املطلب األول(أحكامها 

، إال أن ازدياد و تطور الوسائل احلديثة أثر بالسلب على الوظيفة )املطلب الثاين(ذاا موضوع تأمني 
التعويضة لنظام املسؤولية املدنية و التأمني عليها، و فقدت الدور الذي كان خموال هلا يف جمال 

                                                           
  .116ص ،املرجع السابقعثمان شبري،  -1
  .48، ص ، املرجع السابقجابر عبد اهلادي سامل الشافعي - 2
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لكنها عرفت تقهقرا يف جمال التعويض على الرغم من أا بقيت حتتفظ و ملدة طويلة ذا الدور، 
أضرار احلوادث املتنوعة، و يظهر ذلك من خالل قصور كل من املسؤولية املدنية و التأمني عليها عن 
دورمها التعويضي، و هذا يتطلب منا حتديد أهم مظاهر أزمة كل من املسؤولية املدنية و التأمني عليها 

  ).املطلب الثالث(

  .سؤولية املدنيةتأثر قواعد امل: املطلب األول

لقد تطورت املسؤولية املدنية منذ صدور التقنني املدين الفرنسي تطورا عميقا بالنظر للظروف 
  .االقتصادية و االجتماعية اليت أفرزا حضارة القرن العشرين

فقد كان للتطور الصناعي و االقتصادي السريع الذي شهده العامل يف القرن التاسع عشر األثر 
طور نظريات املسؤولية املدنية، الشيء الذي أدى إىل تغيري املفهوم التقليدي للمسؤولية، فلم الكبري يف ت

 1804يعد من املتصور أن حتكم قضية املسؤولية يف عصر التقدم الصناعي نصوص وضعت عام 

 كل هذا أدى إىل تعرض املسؤولية املدنية ملشاكل و تأثرها ،1كانت حتكم العالقات  يف جمتمع زراعي
الفرع (، خاصة على مستوى الوظيفة التعويضة هلا )الفرع األول(بعدة عوامل أثرت يف تطورها 

  ).الثاين

  .مشاكل املسؤولية املدنية و العوامل املؤثرة يف تطورها: الفرع األول

و العوامل ) أوال(و سأتناول يف هذا الفرع أهم املشكالت اليت تعرضت هلا املسؤولية املدنية 
  ).ثانيا(تطورها  املؤثرة يف

  مشاكل املسؤولية املدنية: أوال

وقيام الصناعات  -يف القرن التاسع عشر امليالدي-إن التطور االقتصادي والصناعي 
وزيادة املخترعات وكثرة اآلالت امليكانيكية وانتشار وسائل النقل املختلفة،ترتب عنه كثرة  الكربى

                                                           
، 1977مد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اتمع املعاصر، دار النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة، حم  -1

  .632ص 
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كل هذا لصعب جدا إسنادها إىل شخص حمدد،ألضرار جسمانية جسيمة من ا أدتاحلوادث اليت 
تطوير قواعد املسؤولية املدنية وأساسها مبا يستجيب لتطلعات ضحايا حوادث لملحة  الضرورةجعل 

العمل واألضرار املختلفة يف احلصول على تعويضات مناسبة جترب أضرارهم، خاصة مع ظهور نظام 
إىل استخدام عدد كبري من  يلجؤونباب العمل ممن التأمن من املسؤولية، وانتشاره بني املواطنني وأر

ولو مل للعدالة القضاء للمصاب بالتعويض اآلالت حبيث بدا غري خمالف  العديد من العمال واستعمال
عن املسؤولية املدنية إىل  هيف مؤلف) TUNK-تونك(ذاتوهكذا انتهى األس 1يتبني أي خطأ من املسؤول

ينجح يف  جدوى من ورائه،ألن املضرور قد ال أصبح اليوم ال املدنيةأن البحث عن اخلطأ يف املسؤولية 
كسب التعويض،وقد خيفق يف إثبات هذا فيخسر التعويض فهي إذن مسؤولية يف إثبات خطأ املسؤول،

وأن الشك اليوم أصبح حيوم حول الدور الذي ينبغي أن تقوم به املسؤولية املدنية  ،2غري خلقية
 تظهرومن هذا املنطلق  ،3عدم استقرار هذه املنظومة القانونية ا أدى إىلكل هذوكذلك حول أساسها،

مشكلة و) 1(مشكلة إثبات اخلطأ املوجب للمسؤولية  املسؤولية املدنية من خالل ملشاكلنب اجو
  ).2(األساس القانوين للتعويض 

   :مشكلة إثبات اخلطأ املوجب للمسؤولية -1

 وال تقوم مسؤولية املتسبب يف الضرر ملفهوم التقليدي الوفقا لقواعد املسؤولية املدنية يف ا
يستحق املضرور التعويض إال إذا أثبت هذا األخري وجود اخلطأ ونسبته إىل الفاعل،إذ يقع عبء 

يف ظل األنظمة  صعوبات كبرية يف إثبات اخلطأأي جيد املضرورين  و مل ،املضروراإلثبات هنا على 
لبساطة احلياة واألنشطة املمارسة يف ذاك  لك، وذالنهضة الصناعية قبل وما الزراعية، االقتصادية

وانتشار املشروعات  ،ملالثورة الصناعية اليت شهدها العااحلياة وتعقدها بعد  إال أن تطور ،العصر

                                                           
كلية احلقوق  بن مساعيل بلقاسم، التأمني و املسؤولية الطبية، مذكرة لنيل شهادة مدرسة الدكتوراه، فرع قانون و صحة، -1
  .129، ص 2012- 2011دي بلعباس، العلوم السياسية، جامعة سيو

  .150و149ص املرجع السابق، ،لاللتزامالنظرية العامة  علي علي سليمان، - 2
  217ص املرجع السابق، التأمني واملسؤولية املدنية،، سعيد مقدم -3
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الصناعية الكربى،وانتشار وسائل النقل املختلفة،وكثرة الشركات واملؤسسات العامة واخلاصة اليت 
 ،املختلفة باإلضافة إىل تشابك األنشطة االقتصادية اآلالتالعمال،واستغالهلا  تشغل اآلالف من

كثري من األضرار نتيجة حوادث العمل واحلوادث األخرى مثل حوادث املرور ليف حصول ا يتسبب
وغريها اليت جيب فيها إثبات اخلطأ على املسؤول ويقع عبء هذا اإلثبات اخلطأ على املسؤول ويقع 

يكون سببا  يستحيل عليه إثبات أي خطأ ضد شخص معني، مما ى املضرور،الذي كثري مااإلثبات عل
 .يف عدم تعويض املضرور وبالتايل اخلسارة له واليت قد تكون فادحة أحيانا كثرية

ومرد صعوبة إثبات اخلطأ أن املؤسسات والشركات الكربى مزودة يف غالب األحيان بأجهزة 
  .1ضد عماهلا دلة اليت تقدم إلثبات اخلطأ ضدها أوكل األ تفنيدقانونية تستطيع 

سلمنا جدال بإمكانية إثبات اخلطأ وهو االحتمال الذي أصبحت تقل نسبته حصوله شيئا  إذا
اصرة والتداخل بني األعمال مع كثرة احلوادث،فإن للشخص تنصل من عفشيئا بسبب تعقيدات امل

 ع رابطة السببية ومينع إسناد املسؤولية إىل املسؤول،املسؤولية وذلك بإثبات السبب األجنيب الذي يقط
تقرره قواعد املسؤولية املدنية  أهم مانع حيول بني املضرور وبني حقه يف التعويض،من خالل ماوبذلك 

وخطأ ،التقليدية هو عقبة إثبات عالقة السببية بني الضرر الذي يطالب الضحية بالتعويض عنه
ضي أن يتيقن من أن الشخص املطالب بالتعويض هو الذي أرتكب ألنه يتعني على القا املسؤول،

اخلطأ أو العمل غري املشروع،ومن أجل ذلك عادة ما يتشدد القضاء يف دعاوى التعويض وتقرير 
  .2مسؤولية األشخاص

والذي ،وتثور هذه احلاالت خاصة يف وجود القوة القاهرة أو فعل الغري أو خطأ املضرور نفسه
ومثالة . يصعب معه اجلزم مبسؤوليته الفاعل املدعى عليه ضرر أو يتدخل يف حدوثه ممايكون سببا يف ال

حالة نقل دم ملوث بفريوس السيدا إذ حيدث يف بعض احلاالت عدم متكن القضاء من حتديد املسؤول 
                                                           

  .149علي علي سليمان،املرجع السابق،ص -1
لتقليدي للمسؤولية املدنية و األساس احلديث، مذكرة لنيل حبماوي الشريف، التعويض عن األضرار اجلسدية بني األساس ا -2

  .113، ص 2008- 2007شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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ن املخطئ هل هو الطبيب املعاجل أو املستشفى املستقبل أو مركز توزيع الدم املورد وهذا لصعوبة تبيا
  .رابطة السببية بني الضرر احلاصل واملتسبب فيه

  : مشكلة األساس القانوين للتعويض  -2

أمام صعوبة إثبات اخلطأ إضافة صعوبة إثبات رابطة السببية،وبالتايل عدم إمكانية إسناد 
املسؤولية إىل املخطئ  املتسبب يف الفعل الضار،وضياع حق الضحية يف التعويض،وجد القضاء 

لنظرية التقليدية حرج شديدا أمام ضياع حق الضحايا يف التعويض وخسارم وأنصار ا
 املسؤولية املدنية بالفكرة األخالقية القائلة أن الضرر ال إلقرانلقضاياهم،وكان هذا نتيجة منطقية 

وقد ترتب على ذلك أن احنصرت األضرار  - أي اخلطأ -السلوك يكون ناجتا عن احنراف ملوم يف
من انطالق التعويض املدين يف  ويض يف إطار ضيق يقصر عن محاية املضرورين،وبالتايل احلدالقابلة للتع

سبيل أدانه لوظيفة يف جرب الضرر،وقد أظهرت ظروف احلياة يف اتمع احلديث تزايد يف األضرار اليت 
  .1توجب العدالة االجتماعية،مشوهلا بالتعويض وخاصة األضرار اجلسمانية

ديد من مقتضيات والسيما يف جمال حوادث املرور واحلوادث املترتبة على وهكذا أصبح التج
املنتجات املعيبة واألضرار النامجة عن التلوث واألضرار الناجتة عن األنشطة الطبية العالجية احلوادث 

ل الطبية إىل غري ذلك،ويف إطار هذا املد الالمتناهي من التطورات احلادثة يف حياتنا املعاصرة والذي مش
خمتلف قطاعات احلياة أصبح من الضرورة مبكان إصالح قانون املسؤولية حالة حبالة،وذلك بإصدار 

إضافة إىل  .2قوانني أساسية خاصة للنشاطات اليت مل تعد القواعد العامة للقانون العام تتماشى معها
ضحايا يف احلصول ضرورة إعادة النظر يف أساس املسؤولية املدنية الذي جيب أن يستجيب لتطلعات ال

  .على التعويض

   
                                                           

دون طبعة، مؤسسة الثقافة اجلامعية للطبع و النشر و التوزيع، ب الدسوقي،تقدير التعويض بني اخلطأ والضرر، إبراهيمحممد  -1
  .217ص ،1972مصر، 

  .218ص املرجع السابق، د مقدم،يسع -2
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  .العوامل املؤثرة يف تطور النظام املسؤولية املدنية: ثانيا

ظلت قواعد املسؤولية املدنية مستقرة،حيث مل تعرف التغيري أو التطور ومل  1980إىل غاية عام 
عية اليت ،إال أن الثورة الصنا1804تكن موضع مراجعة،هذا منذ صدور القانون املدين الفرنسي لسنة 

أوجدت جمموعة من العوامل أدت إىل تطور نظام املسؤولية و من أمهها العامل شهدا أوروبا،
و عامل التأمني من املسؤولية ) 2(و العامل اإليديولوجي و السياسي ) 1(االقتصادي و االجتماعي 

  ).4(باإلضافة إىل تطور التشريعات الوطنية و توسع جمال االجتهاد القضائي ) 3(

  :العامل االقتصادي واالجتماعي -1

من القرن التاسع عشر حتوال كبريا يف االقتصاد،فبعد أن كان اقتصاد زراعيا  شهد الثلث األخري
يقوم على جهد الفالحني واألجراء،انقلب إىل اقتصاد صناعي أساسه اآلالت امليكانيكية وآالف 

وروبا،وأدى هذا الوضع إىل شيوع استعمال العمال الذين يشتغلون يف املصانع الكربى املنتشرة يف أ
والكهربائية،ووسائل النقل واملواصالت املختلفة،فراجت الصناعة  امليكانيكيةاآلالت واألجهزة 

ت احلوادث النامجة عن استغالل التقنيات اجلديدة اليت مل يكن دوازدا 1والتجارة وتضخمت الثروات
وكذلك احلال بالنسبة ملستعملي  كصناعينيتها العمال يتحكمون فيها بدقة،وكانوا يذهبون ضحي

هرت عجز نظام املسؤولية ظوسائل النقل اليت كانت يف انتشار وتوسع مستمر،هذه احلوادث أ
الشخصية التقليدي عن التكفل بالتكفل بالضحايا أمام استحالة إثبات املصدر احلقيقي للضرر الذي 

  .2ضوبالتايل حرمانه من التعوي،كان العامل ضحية له

  :يولوجي والسياسالعامل األيدي -2

بدأ انتشار املبادئ ،بعد أن بدأ أفول وتقلص املذهب الفردي الذي نادت به الثورة الفرنسية
سيادة طبقة العمال ومادية التاريخ، وبالتايل  ااالشتراكية،وظهور مذهب كارل مركس الذي دع

                                                           
  .65،ص1984، دمشق، 1املسؤولية الطبية املدنية و اجلزائية بني النظرية و التطبيق، دار اإلميان، ط بسام حمتسب باهللا، -1
  .164سعد مقدم، املرجع السابق،ص  -2
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اليت حققت  الدميقراطيةوكان النتشار برزت نقابات العمال للدفاع عن حقوقهم يف خمتلف الدول، 
األثر الواضح متكني املضرور من  ،للسلطة التشريعية والتنفيذية اختيارهاحكم األكثرية من خالل 

التعويض املستحق إذا كان للنظرية املوضوعية تأثري كبري على املسؤولية املدنية إثر حنو النظرية الوضعية 
يف  االجتماعا املدرسة الوضعية االيطالية اليت تأثر ا علماء  اردة عن فكرة اخلطأ، واليت نادت

  .1تنفرنسا فتأسست املدرسة الوضعية بفرنسا بزعامة سان سيمون وتلميذه أوجست كو

  :ةعامل التأمني عن املسؤولي -3

عجل بظهور نظام  ،الناتج عن الثورة الصناعية الكربى واالجتماعي االقتصاديإن التطور 
القضاء  ،، وبدا غري خمالف للعدالةاآلالتبني من يلجأ إىل استعمال  وانتشاره ،ن املسؤوليةالتأمني م

مادام أن  -وهو حتول يف أساس املسؤولية - للمصاب بالتعويض، حىت وان مل خيطأ من أحدث الضرر
دي شركة التأمني ؤوت ،املسؤول لن يتحمل العبء وحده، بل سيقتصر دوره على دفع أقساط التأمني

هذا باإلضافة  إىل التأمني على األشياء الذي كان موجودا يف أعقاب القرن التاسع 2مبلغ التعويض
عشر، بالرغم من حمدوديته كما كان التأمني على األشخاص من احلوادث يقوم بدور فعال ومزاحم 

اة يعتمد والفضل يعود للتأمني الذي مسح بالتطور احلديث للمسؤولية كأد ،لنظام املسؤولية املدنية
فالظاهر أنه يوجد تسابق حقيقي بني التأمني ،عليها القضاء والتشريع ضمنا يف بناء وتطوير نظام التأمني

ال  ولو أن أنواع املسؤولية املعترف ا من قبل احملاكم،كانت يف توسع مطرد، باعتبارواملسؤولية، 
دنية توسعا معتربا منذ اية القرن التاسع الكايف لتأمني املسؤولية ملا عرف نظام املسؤولية امل االنتشار

  .3عشر

                                                           
  .151ص رجع السابق،علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، امل -1
  .166و165ص د مقدم، املرجع السابق،يسع - 2
  .133بن مساعيل بلقاسم، املرجع السابق، ص  -3
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و يتجلى الدور املتكامل و املتجانس آللية التأمني و املسؤولية املدنية وفق املشرع اجلزائري يف 
التوفيق بني مصاحل املضرورين يف احلصول على تعويض و املتسببني يف األضرار، و يظهر ذلك جليا 

  .1إلنتاجية اليت تتوالها شرحية املتعاملني االقتصادينيعلى اخلصوص بالنسبة للمشروعات ا

  .دور التشريع والقضاء - 4

و القضاء يف فرنسا إىل تلمس السبل لتوسيع نطاق فقه لقد أدت العوامل السابقة الذكر بال   
من القانون املدين الفرنسي  01فقرة  1384املادة  وجوداملسؤولية املدنية،وكان أجنح هذه السبل هو 

يسأل الشخص ليس فقط على األضرار اليت تنتج عن فعله الشخصي، بل أيضا :"هاليت تنص على أنو
عما ينشأ عن فعل األشخاص الذين جيب أن يؤدي حسابا عن أفعاهلم، أومن فعل األشياء اليت تكون 

،فهذا النص اختذه القضاء أساسا للمسؤولية عن األشياء غري احلية،مسيت بالنظرية "يف حراسته
حيث ذهبا إىل  وجوسران، ملوضوعية أو النظرية حتمل التبعة واليت دافع عنها بعض الفقهاء مثل سايل،ا

اليت تتكلم عن املسؤولية شيئية  1384/1أن النظرية جتد أساسها يف القانون الفرنسي يف املادة 
األنظمة وهكذا ساهم القضاء يف تطوير القانون الوضعي وخمتلف  ،2متجردة من كل اعتبار شخصي

 كما حذت وحترر من القيود القانونية والقضائية املسجلة خالل القرن التاسع، والقضائية، القانونية
 البلجيكي، والقانون كالقانون اللبناين لاللتزامات والعقود، التشريع الفرنسي تشريعات عديدة، حذو

القانون  أحكاماألشياء من ستقى أحكامه اخلاصة باملسؤولية عن فعل اوكذا القانون الكندي الذي 
  .3املدين الفرنسي

يقل أمهية عن عمل املشرع يف إدخال إصالحات هامة على  والعمل الذي قام به القضاء ال
مثل تعويض .احلديثة قانون املسؤولية املدنية،وجعل أحكامه العامة تتماشى ومقتضيات التعويض

                                                           
قادة شهيدة، إشكالية املفاهيم و تأثريها على رسم مالمح النظام القانوين ملسؤولية املنتج، جملة الدراسات القانونية، خمرب  - 1

  .46، ص 2011، 08القانون اخلاص، جامعة تلمسان، العدد 
  .26ص ،1986التأمني من املسؤولية املدنية يف اال الطيب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  عبد الرشيد مأمون، -2
  .168ص املرجع السابق، سعيد مقدم،- 3
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كان له األثر الواضح الذي  ملوضوعية،وإصابات العمل الذي أدخل كتشريع ضمن نظام املسؤولية ا
 .1يف تطوير املسؤولية املدنية

  .تأثر الوظيفة التعويضية للمسؤولية املدنية :الفرع الثاين

إن منظومة التأمني قد أثرت على منظومة املسؤولية املدنية، و ذلك من خالل إعطاء حلول 
كانت املسؤولية املدنية تسعى إىل حتميل ملشكلة الضرر من حيث كوا تقنيات خمتلفة للتعويض، فإذا 

املسؤولية عبء الضرر، فإن التأمني يهدف إىل توزيع هذا العبء على أوسع نطاق ممكن، و عليه 
،   )أوال(سنتناول هذا الفرع من خالل حتديد تأثري التأمني على الوظيفة التعويضية للمسؤولية املدنية 

  ).ثانيا(ي و تراجع املسؤولية املدنية كنظام تعويض

   .الوظيفة التعويضية للمسؤولية املدنية علىالتأمني  تأثري :أوال

لقد متيز التطور التدرجيي للمسؤولية املدنية منذ اية القرن التاسع عشر بطابع التوسع يف اال 
كتعطل العديد من  اإلشكاالتمشل خمتلف القطاعات و قد أثار هذا التوسع العديد من  ،التطبيقي

التعويض  و عدم حصول العديد من الضحايا على ،اوى املرفوعة يف إطار نظام املسؤولية املدنيةالدع
أن املسؤولية املدنية مل تكن حىت القرن التاسع عشر و من املؤكد  ،كل األضرار الالحقة م لكل

لتأمني على كما كان ا ،إذ أن التأمني على األشياء كان موجودا بالرغم من حمدوديته ،النظام الوحيد
و من ذلك يبدو وجود تسابق حقيقي  ،األشخاص يقوم بدور فعال إىل جانب نظام املسؤولية املدنية

 ،بني التأمني و املسؤولية باعتبار أن أنواع املسؤولية املعترف ا من قبل احملاكم كانت يف توسع مطرد
مقارنة بنظام املسؤولية الذي بقي و أنه أصبح واضحا بأن التأمني هو األكثر مرونة يف جمال التعويض 

و لوال االنتشار الكايف لتأمني املسؤولية ملا عرف نظام املسؤولية  ،1804منحصرا يف ظل أفكار تقنني 
  .2املدنية توسعا معتربا منذ اية القرن التاسع عشر

                                                           
 .168ص ،نفسهاملرجع  سعيد مقدم، - 1

  .166ص ،املرجع السابق ،مقدم سعيد -2
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تهذيبية إىل جانب الوظيفة ال -و إذا كانت الوظيفة التعويضية من أهم وظائف املسؤولية املدنية
فإنه مما  - حاجة الشعور بالعدالة إشباعاملتمثلة يف ردع السلوك غري االجتماعي و دئة املضرور و 

 ،نزال هذه الوظيفة للمسؤولية مرتلة التنفيذإالشك فيه فإن التأمني من املسؤولية لعب دورا مؤثرا يف 
فتأمني املسؤولية  .التأمنيالتعويض تلتزم به شركة  ءوساهم بشكل كبري على حتقيقها حيث أن عب

ابون بالضرر بسبب نشاط املسؤول ميثل أفضل وسيلة لضمان الوفاء باحلقد يف التعويض ملن قد يص
و إمنا ميكن توزيعه من خالل نظام التأمني،  ،بالتايل عدم وضع كل العبء على عاتق حمدث الضررو

ارس مهمة توزيع عبئ األضرار عن طريق حيث أنه يف كل مرة تكون املسؤولية مغطاة بالتأمني فإا مت
اعتماد نظام التأمني يف نظام املسؤولية املوضوعية و اليت تقوم على أن أي شخص يصاب بضرر بسبب 

حبيث أن نظام  ،يكون له احلق يف مطالبة هذا األخري بالتعويض ،وشيء خيصه تصرف شخص آخر
لك ذوب ،املسؤولية القائمة على املخاطر و نظرية ،التأمني يستوعب املسؤولية القائمة على اخلطأ

تتحقق الوظيفة التعويضية على أكمل وجه خاصة إذا تعلق األمر باملخاطر اجلسيمة كما هو احلال 
كاألخطار املصاحبة لعدم املهارة و الرعونة املالزمة  ،، و أخطار أخرى1بالنسبة لبعض األضرار البيئية

، و اليت متثل يف الواقع نفس النموذج الذي يعترب راكاإلدلتصرفات األحداث و األشخاص فاقدي 
جماال للتأمني دون أن يترتب على ذلك أي عائق لعدم املسائلة لذا ال يوجد ما مينع من استخدام 

 .2التأمني يف هذا اال

و على هذا األساس جيوز اجلمع بني تعويض  ،مما جيعل األداء التأميين ذو طابع تعويضي
التأمني يف نطاق التأمني على األشخاص ألنه ال توجد عالقة بني استحقاق مبلغ  املسؤولية ومبلغ

فمبلغ التأمني يقابله األقساط املدفوعة من طرف املؤمن له طبقا لعقد  ،3التأمني و بني حدوث الضرر
                                                           

  .318و317ص  ،السابق املرجع ،أمحد حممود سعد-1
التحول من قانون املسؤولية إىل قانون التأمني خبصوص الضرر الناتج عن أفعال عدمي التمييز و من  ،السيد حممد السيد عمران -2

  .387، ص 2007سنة  ،لبنان ،بريوت ،، منشورات حليب احلقوقية1ج،و الضمان  اجلديد يف جمال التأمني ،يف حكمه
مطبعة  ،احلق يف التعويض بني تأمني حوادث السيارات و التأمني االجتماعي و املسؤولية املدنية ،ألودنمسري عبد السميع ا -3

  .199ص  ،1999 ،مصر ،الفنية اإلشعاع
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و  ،أما مبلغ التعويض فهو يقابل الضرر الذي أصاب املؤمن له يف هذه احلالة ،التأمني عند األشخاص
بالتايل جيوز له اجلمع بني املبلغ املكتسب يف تأمني األشخاص و التعويض الذي يتوجب على الغري 

أما إذا تعلق األمر حبالة التأمني من األضرار فإنه ال حيق  ،1املسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه
للمضرور احلصول  للضحية اجلمع بني تعويضني أحدمها من التأمني و اآلخر من املسؤول إذا ال يصح

مع أن بعض النصوص لضحايا األضرار جتيز اجلمع بني  ،على تعويض يفوق الضرر الالحق
ات كالريوع ـا من التعويضـانون العام مع غريهـخاصة تلك املمنوحة طبقا للق ،اتـالتعويض

les rentes  قبل صناديق االحتياط  مناملمنوحةde prévoyance caisse
2.  

ؤول هو املؤمن له فال جيوز للمضرور اجلمع بني مبلغ التأمني الذي حيصل عليه أما إذا كان املس
و هذا ما نصت عليه املادة  ،من املؤمن املسؤول و التعويض املدين الذي يدفعه املسؤول عن الضرر

له ال جيوز للمؤمن أن يدفع لغري املتضرر مبلغ التأمني املتفق عليه ك"  :من القانون املدين األردين 931
أما إذا مت تعويضه من طرف املؤمن له  ،"أو بعضه مادام املتضرر مل يعوض عن الضرر الذي أصابه 

مدين مصري من  771فال يكون له احلقد يف مبلغ التأمني و هذا ما يستفاد من نص املادة  ،املسؤول
للمؤمن احللول  إذ أجازت هذه املادة ،عدم جواز اجلمع بني مبلغ التأمني و التعويض لصاحل املضرور

من قانون التأمني  38و هو نفس األمر الذي أشارت إليه املادة  ،ملا دفعه من تعويض حمل املؤمن له
اجلزائري اليت أجازت للمؤمن احللول حمل املؤمن له جتاه الغري املسؤولني عن الضرر يف حدود التعويض 

ؤمن على الغري املسؤول ال يتحصل املضرور و بالتايل إذا رجع امل ،املدفوع و الذي استفاد منه املضرور
و إن كان هناك اجتاها يف القضاء  ،و هذا هو الرأي السائد يف الفقه و القضاء ،إال على تعويض واحد

                                                           
  .املعدل و املتمم 07-95من األمر  61طبقا للمادة  -1
  .180ص  ،املرجع السابق ،مقدم سعيد -2
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 ،1األردين أجاز اجلمع بني مبلغ التأمني و مبلغ التعويض يف إطار التأمني من األضرار لصاحل املضرور
  .يضية و يؤدي إىل نتيجة تأباها العدالة و املنطقهذا يتعارض مع مبدأ الصفة التعوو

و كذا التأمني من هذه املسؤولية يعدان على رأس األنظمة  ،وميكن القول أن املسؤولية املدنية
و ذلك أن التعدد امللحوظ للحوادث  ،القانونية األكثر تأثرا مبختلف تيارات التقدم اليت تصيب اتمع

ة للحياة يف اتمعات املعاصرة قد غري تغيريا جذريا من مشكلة اليت ترجع إىل الظروف اجلديد
و أصبح الشعور الذي يسود األفراد و اجلماعات اليوم هو الرغبة يف احلماية ضد  ،املسؤولية املدنية

و لقد ساعد ذلك كله إىل التحول شيئا فشيئا عن املسؤول والبحث يف  ،كل ضرر تتعرضون له
، إال أن التوسع يف نطاق التأمني  قد حد من عمل 2و حقه يف التعويض سلوكه إىل وضعية املضرور

  .املسؤولية املدنية كآلية للتعويض األمر الذي أدى إىل تراجع الدور املعطى هلا

  .تراجع املسؤولية املدنية كنظام تعويضي: ثانيا

ة، فأصبح الشخص لإن األخذ بتقنية التأمني على املسؤولية املدنية قد غريت من موازين املساَء
املسؤول يقوم بعملية التأمني، و القدرة التأمينية أصبحت هي اإليديولوجية، اليت تنري للقضاة معرفة من 

 ،G. Veneyال القانون أمثال جدفع ببعض ر األمر الذياملسؤول و من يتحمل العبء التعويضي، 

تها سؤولية املدنية يف مهمإىل القول أن هذا الوضع قد غري الدور املنوط بامل Réné Savaturو
على اآللية الثنائية نتج عنه تشويه ملفاهيم املسؤولية وسبب أزمة هلذه التعويضية، ذلك أن االعتماد 

  .3التقنية

                                                           
 ،، األردن1ط ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،دراسة مقارنة ،أمني من املسؤولية املدنيةالنظرية العامة للت ،موسى مجيل النعيمات -1

  .376، ص 2006
  .59، ص2007، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، بدون طبعة "دراسة مقارنة"قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج  -2
ض يف االستجابة حلق املضرور للتعويض يف القانون املقارن، مذكرة رحوي حممد، حدود مسامهة اآلليات، اجلماعية للتعوي - 3

  . 24، ص 2012-2011لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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و يف حقيقة األمر، فإن معامل هذه األزمة تعود إىل سنوات العشرينات و بالذات يف الواليات 
جتة عن التطور السريع للمعطيات التكنولوجية و االقتصادية ، فألخطار اجلماعية النا1املتحدة األمريكية

و االجتماعية شغلت بال رجال القانون الراغبني يف مواجهتها و إجياد حل مقبول ملشكل تعويض 
بدأ  اليت األضرار املترتبة عن احلوادث و يف املقابل البحث عن وسائل جديدة للتعويض يف احلاالت

أزمة  أدى إىلة التوازن الداخلي لنظام املسؤولية املدنية، األمر الذي و زعزع 2التأمني يف إفرازها
3عاشتها مؤسسة املسؤولية املدنية  حقيقية

une véritable crise de responsabilité وعنه  اجنر
انتشار األنظمة اخلاصة للتعويض من دون خطأ منفصلة عن القواعد العامة للمسؤولية املدنية، ذلك أن 

حتمل األخطار بوسعه اليت تواجهها املسؤولية املدنية يف جمال األضرار الواقعة تكمن يف من املسألة 
  .بدون عسر

فإن قصورها عن  ،و على الرغم من التجديد املستمر لفكرة املسؤولية املدنية و أساسها القانوين
ته رغبة اإلنسان يف قد جعل من ظهور التأمني من املسؤولية املدنية أمرا حتميا أمل ،محاية املضرور

  .احلصول على األمان خاصة يف ظل تزايد التهديدات بسبب األنشطة اخلطرية اليت ميارسها الغري

  التأمني عن املسؤولية :املطلب الثاين

حيث مل يعد التأمني  ،إن تسارع عجلة التطور يف قطاع التأمني و استحداث أنواع جديدة له
أخطار الوفاة أو األضرار اجلسدية  أو تلك اليت تصيب أمالكه   نفسه من اإلنسانقاصرا على أن يؤمن 

حتدثه ممارساته العملية من  عن كل مابل أصبح يستطيع أيضا تأمني نفسه عن أخطار املسؤولية الناشئة 
التعريف ذا النوع من التأمني األمر الذي يؤدي بنا إىل  ،و هذا ما يعرف بتأمني املسؤولية ،أضرار

                                                           
1- André Tunc, où va la responsabilité civile au Etats-Unis ,Revus internationale de droit 

comparé, vol 41, N°3, 1989, PP 712-713. 
  .24، ص السابقرحوي حممد، املرجع  -2

3 - Geneviève Viney, l’avenir des régimes d’indemnisation sans égard à la responsabilité ; les 

cahiers de droit , n° 2, juin-sept 1998, p 287. 
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الفرع ( عن شرط اإلعفاء من املسؤولية زهييمتمث إىل حتديد طبيعته القانونية و  )ولرع األالف(تطوره و
  .)الثاين

  تعريف التأمني عن املسؤولية و نشأته و تطوره  :الفرع األول

إن ظهور التأمني من املسؤولية باعتباره وسيلة لتعويض الشخص عما يصيب ذمته املالية من 
و يستند إىل أسس فنية  ،يعد من أهم صور التأمني بوجه عام بالتعويض ر بسبب رجوع الغري عليهضر

و قانونية بني فئة غري حمدودة من األفراد ملواجهة أخطار املسؤولية املدنية اليت دد الذمة املالية لكل 
  .)ثانيا(مث نتطرق إىل نشأته و تطوره  )أوال(التأمني  النوع من واحد منهم، و عليه سنتعرف على هذا

  تعريف التأمني عن املسؤولية :أوال

ذهب جانب من الفقه إىل ف ،لقد تعددت تعاريف التأمني عن املسؤولية و اختلفت يف مضموا
ذلك التأمني الذي يكون الغرض منه ضمان املؤمن له ضد الرجوع "  :تعريف تأمني املسؤولية على أنه

و يكون املؤمن له مسؤوال  ،ري من ضررالذي قد يتعرض له من جانب غريه بسبب ما أصاب هذا الغ
  .1"عن تعويضه

و يرى جانب آخر أن تأمني املسؤولية يهدف إىل ضمان املؤمن له ضد رجوع الغري بسبب 
  .2مسؤوليته عن الضرر الذي أصاب هذا الغري

عقد يهدف إىل ضمان " :عقد تأمني املسؤولية املدنية بأنه 3و قد عرف جانب من الفقه املصري
فهو  ،له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب الغري بسبب ما أصام من ضرر يسأل عنهاملؤمن 

  ".يستهدف تأمني املؤمن له ضد الديون اليت قد تشغل ذمته بسبب حتقق مسؤوليته

                                                           
  .112ص  ،1994سنة  بدون طبعة، ،دار النهضة ،التأمني ،إبراهيمجالل  -1
  .31، ص 1986سنة  بدون طبعة، ،دار النهضة العربية ،أحكام التأمني يف القانون و القضاء ،أمحد شرف الدين -2
  .47ص، 1981، بدون طبعة، القاهرة، سنة )تأمني األشخاص  ،عقد التأمني ،فن التأمني (عبد املنعم البدراوي، التأمني  -3
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و من املالحظ أن غياب التحديد املناسب ملفهوم اخلطر يف نطاق التأمني من املسؤولية كان 
خاصة و أن هذا التأمني قد ظهر يف البداية حلماية املؤمن له عن  ،لتعريفاتالسبب الرئيسي لتعدد ا

مث  ،اخلسائر اليت قد تلحق بذمته املالية بسبب قيام مسؤوليته يف مواجهة الشخص الثالث املضرور
فقد وفر احلماية التأمينية للمؤمن له يف  ،احلماية ملصلحة مجيع األطراف ليوفرتطور منذ ذلك الوقت 

  .كما وفر للمضرور ما يعوضه عما حلق به من ضرر ،هة األخطار النامجة عن انعقاد مسؤوليتهمواج

االستعاضة عنها ات املثرية للجدل وعلى هذا األساس فإنه من األفضل جتنب تقدمي التعريفو 
ل يف ، دون الدخولتعويض عن الضرر باعتباره تأميناموعة من اخلصائص املميزة اليت تتوافر عادة يف ا

  .1و ترك حتديد اخلطر املؤمن منه لشروط العقد ،وضع قائمة ائية لتلك اخلصائص

ملا كان اهلدف األساسي يف التأمني عن املسؤولية هو أن يلقي املؤمن له على عاتق املؤمن  و
ددة احمل لنامجة عن حتقق مسؤوليته املدنيةمسؤولية حتمل تبعة تعويض األضرار اليت تصيب ذمته املالية ا

فإن هذا يؤدي إىل نقل و توزيع تبعات  ،مبوجب العقد و مجيع النفقات الالزمة لدفع هذه املسؤولية
فإن شركة  ،فإذا حتققت مسؤولية الشخص قبل الغري مث رجع إليه هذا الغري بالتعويض ،املسؤولية

هلا املؤمن له من  التأمني تقوم بدفع التعويض للمضرور بدال من قيام املؤمن له بذلك لقاء ما يدفعه
  .2أقساط

يقوم  ايتمنوذجا لتعاون مؤسس -كغريه من أنواع التأمني -و بذلك يكون التأمني عن املسؤولية
املتمثل يف و  ،ملواجهة  خطر يتهددهم ،على أسس فنية و قانونية بني فئة غري حمدودة من األفراد

هة التبعات املالية هلذه املسؤولية عن كاهل حبيث يتكافل اجلميع ملواج ،العبء املايل للمسؤولية املدنية
  .من حتققت مسؤوليته عن الضرر
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  نشأة و تطور التأمني من املسؤولية  :ثانيا

يهدف التأمني من املسؤولية إىل تعويض الضرر الذي يصيب الذمة املالية للمؤمن له، و يف نفس 
مت التحفظ يف بداية األمر على هذا  و قد ،الوقت فيه تعويض للمضرور الذي أصابه ضرر من املؤمن له

و ذلك ختوفا من تتحمل املؤمن  ،النوع من التأمني خاصة يف العصور القدمية و القانون الروماين
  .1أخذ احليطة و احلذر من قبل الغريو عدم  الاإلمهيؤدي إىل  اعتماده كما أن ،خلسائر فادحة

ثورة صناعية و انتشار اآلالت  التطور اهلائل الذي حدث يف القرن العشرين من و لكن
أدى إىل زيادة  ،و زيادة النشاط التجاري البحرية و اجلوية امليكانيكية ووسائل املواصالت الربية و

لذلك جلأ األشخاص إىل التأمني من املسؤولية عما يقع منهم من ضرر  ،اإلصاباتاحلوادث و كثرة 
  .2حقيقة استلزمتها ظروف العصر احلديثةو بذلك أصبح التأمني من املسؤولية نظام و  ،للغري

فتطور التأمني من  ،ل يف هذا التطور إىل جهود كل من الفقه و التشريع و القضاءضو يعود الف
أفصحت يف  ،كما أن حمكمة النقض الفرنسية ،1931سفاتييه مند عام  األستاذاملسؤولية عاجله 

و القائم على التدليس "  اإلرادياخلطأ " هوم يف تقييد مف إراداالعديد من املناسبات و بوضوح عن 
و قاومت بشدة الشروط اليت تقيد بصفة تعسفية الضمان  ،الذي ال يقبل أن يكون موضوع تأمني

  .3الذي يقدمه مؤمن املسؤولية املدنية و الذي ال يستبعد اآلثار الضارة لبعض أنواع اخلطأ

 افوفق ،واجب تأمني املسؤولية املدنية التشريع تدخل يف العديد من احلاالت ليفرضكما أن 
أصبح كل شخص يضع يف السري سيارة برية  1958جانفي  26ألحكام القانونية الفرنسي املؤرخ يف 

أو حىت املمارسني لبعض النشاطات املهنية املنصوص  ،ذات حمرك جمرب على تأمني مسؤوليته املدنية
التأمني بالنسبة ملالكي العربات  إلزامهص على الذي ين، 1977ماي  26عليها بالقانون املؤرخ يف 
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التأمني من املسؤولية و أصبح يغطي  ـراربإق، كما قامت معظم الدول 1الناقلة ملواد اهليدروكاربري
قوانني خاصة تنظم التأمني من  بإصدارفقد قام املشرع املصري  ،العديد من حاالت املسؤولية املدنية

 ،االجتماعياخلاص بالتأمني  1979لسنة  79و منها القانون رقم  ميةإلزااملسؤولية املدنية و تكون 
 إصاباتعن  إجباريايقرر تأمينا  هو قانون شامل ملختلف العاملني سواء بالقطاع العام أو اخلاصو

، مث صدر القانون رقم 2و عدهلا بعدة قوانني صدرت ذا الشأن  ،ةــالعمل و األمراض املهني
 ،من املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث  السيارات اإلجباريلتأمني بشأن ا 1955لسنة  652

، و قانون 1974لسنة  78حوادث املصاعد رقم  من املسؤولية عن اإلجباريوكذا قانون التأمني 
لسنة  02من املسؤولية عن حوادث التهدم الكلي أو اجلزئي للمباين و املنشآت رقم  اإلجباريالتأمني 
من املسؤولية املدنية عن حوادث  اإللزامياملتعلق بالتأمني  1981لسنة  28رقم  و القانون ،1982

جاءت بالنص على ضرورة التأمني من احلوادث  باإلماراتكما أن قوانني املرور اخلاصة  .الطائرات
، ويف نفس السياق فإن القانون األردين مل يتعرض ملوضوع التأمني من 3الناشئة عن السيارات

الذي عدل مبوجب  1985لسنة  29على املركبات رقم  اإللزامياملدنية إال يف نظام التأمني املسؤولية 
من املسؤولية املدنية النامجة عن  اإللزاميوالذي تناول موضوع التأمني  ،2001لسنة  51النظام رقم 

2000لسنة  26من قانون السري رقم  (05)استعمال املركبات و ذلك طبقا لنص املادة 
تنص  و اليت4

ال جيوز تسجيل أو ترخيص أو حتديد رخصة أي مركبة إال بعد أن يقدم مالك املركبة عقد "على أنه 
و ذلك لتغطية أضرار الغري اليت يسببها  ،تأمني لدى إحدى شركات التأمني املسجلة يف اململكة

  .."..استعمال املركبة
                                                           

  .245ص  ،املرجع السابق ،مقدم سعيد -1
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ل من تقنيني التأمينات لسنة أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد سار على هذا االجتاه يف ك
على  إلزامياففي هذا األخري جعل التأمني على املسؤولية املدنية جتاه الغري  ،1995و سنة  1980

ينات املسؤولية و هذا ضمن القسم املعنون بتأم ،الشركات و املؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادية
ني أو املعنويني على حد سواء، شخاص الطبيعيسواء تعلق األمر باأل ،198من املادة  املدنية ابتداء

اء و يف جمال الصيد و السيارات احلكم ذاته يف جمال التأمني من احلريق والتأمني يف جمال البنو
  .التأمينات البحرية و اجلوية و غريهاو

يهدف إىل تنظيم  -و باعتباره عملية قانونية و فنية يف نفس الوقت -إن التأمني بوجه عام
باعتبار أن الفرد وحده ال ميكنه أن يواجه بعض الكوارث أو احلوادث  ،ن بني املؤمن له و املؤمنالتعاو

أما نظام التأمني من  ،ونظام التأمني يقوم على أساس تغطية هذا العجز و حتقيق هذا التعاون ،اجلسيمة
التبعات املالية اليت  املسؤولية فهو كما جاء يف بعض التعريفات يعد مبثابة تقنية جتعل املؤمن يتحمل

و بالتايل يكون ضامنا حقيقيا للضحية عن  ،ترتبها مسؤولية املؤمن له بسبب األضرار الالحقة بالغري
و عليه يكون التأمني من املسؤولية املدنية مبثابة آلية  ،األضرار اليت تلحقها بسبب مسؤولية املؤمن

و ملا  ،1ض كاف للضحية و إصالح وضعه املايل مكملة لنظام املسؤولية املدنية من شأنه توفري تعوي
عة التعويض عن الضرر الذي تبكان هذا النوع من التأمني يقوم على فكرة أن املسؤول ال يتحمل 

كان البد من حتديد طبيعته القانونية و توضيح و حتديد بعض املفاهيم اليت تقترب من  ،يسببه للغري
  .مصطلح تأمني املسؤولية املدنية

  عن شرط اإلعفاء من الطبيعة القانونية للتأمني من املسؤولية املدنية و متييزه  :الثاينالفرع 

  .املسؤولية

، وتتحمل اء املالية للمسؤولية املدنيةيهدف التأمني من املسؤولية أساسا إىل تغطية تبعات األعب
ك البد من لذل ،شركات التأمني هذه األعباء عوضا عن املسؤول عن الضرر الذي يسببه للغري
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و متييزه عن شرط اإلعفاء من ، )أوال(ن ــة هلذا التأميـالطبيعية القانوني ةالوقوف على حقيق
  .)ثانيا(إىل جتاوز تبعات املسؤولية املدنية  املسؤولية الذي يهدف بدوره

  الطبيعة القانونية للتأمني من املسؤولية املدنية: أوال

حيث أن هذا  ،بالنسبة لعقد التأمني من املسؤولية إن الطبيعة القانونية أصبحت أكثر صعوبة
مقاصد إمنا أصبح وسيلة لتحقيق أهداف و و ،العقد مل يعد جمرد وسيلة دف إىل حتقيق مصاحل خاصة

قتضى نصوص مبفلقد فرضت التشريعات هذا النوع من عقود التأمني يف بعض ااالت  ،اجتماعية
عالقة التعاقدية ثنائية بل أصبح وجود العقد يتوقف على إرادة و مل تعد ال ،قانونية كما سبق ذكر ذلك

إضافة إىل تدخل املشرع بصفة مباشرة حيث يتجاوز إرادة  ،مشتركة بني كل من املؤمن و املؤمن له
جزاءات معينة  بإيقاعو قد يكون غري مباشر من خالل التهديد  ،األفراد على حنو يلزمهم فيه بالتعاقد

، و على هذا األساس يندرج عقد التأمني من املسؤولية إن كان 1هذا العقد إبراميف حال التخلف عن 
حتقيقا للمصلحة العامة  إبرامهاة من العقود اليت حيتم القانون على األفراد ئفضمن هذه الطا إلزاميا

  .2وحفاظا على حقوق املتضررين

 أنه يبقى عقد ذو إال ،و رغم أن املشرع قد تدخل يف فرض هذا العقد مبقتضى نصوص آمرة
فهو رضائي ألن تدخل املشرع  ،يقوم على أساس من التكوين املشترك )عيينو رضائي (طبيعة خاصة 

مما يعين أن لطريف  ،جاء ليمثل احلد األدىن املقبول من املشرع إمنايف فرض هذا العقد و بيان شروطه 
أهدافه من عارض مع غايات املشرع وامت ال تتالعقد مطلق احلرية يف إضافة ما يريدان من بنود، ماد

، و اليت تتمثل يف محاية الذمة املالية للمؤمن له من األعباء النامجة عن حتقق إلزامياجعل هذا العقد 
ه الضرر الذي بض و كذا توفري ضمان إضايف للغري املضرور يعو ،املسؤولية املدنية يف مواجهة الغري

بالرغم من كونه  ،هذا العقد و ذلك بشكل تلقائي يف جوهره برامإأصابه، و هذا ما يدفع باألفراد إىل 
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خاصة إذا علمنا أن مراكز األفراد تتغري باستمرار بني كونه تارة مضرورا و تارة  ،يف مظهره إجباريا
  .1أخرى مسؤوال 

أن عقد التأمني من املسؤولية ليس عقدا جربيا باملعىن الفين  اإلشارة إىلكل ذلك ينتهي بنا إىل 
و هذا التكييف بدوره  ،بل هو عقد من العقود اليت تقوم على أساس من التكوين املشترك ،للكلمة

و يوجد نوع من التناسق بني فكرة كونه عقدا و ما يترتب على  ،يؤكد الطبيعة التعاقدية هلذا العقد
املؤمن  ر يف الرجوع مباشرة إىلو بني ما نص عليه املشرع من حق للمضرو ،ذلك من نسبية آثاره

  .ا أصابه من ضررمعمطالبته بالتعويض و

  .تأمني املسؤولية و شرط اإلعفاء من املسؤولية :ثانيا

على تشديد هذه  اناألصل أن للمتعاقدين احلرية يف تعديل قواعد املسؤولية العقدية، فقد يتفق
ها مما جيعل منف و قد يتفقان على التخفي ،عل املدين مسؤوال حىت عن السبب األجنيبجباملسؤولية 

أنه ال جيوز  هوو لكن يرد على هذه احلرية استثناء هام و  ،املدين غري مسؤول عن خطئه و تقصريه
و هذا على خالف األمر يف املسؤولية التقصريية  ،االتفاق على إعفاء املدين من غشه أو خطئه اجلسيم

من اإلعفاء أو التخفيف من يبطل كل اتفاق  حيثاليت تعد من النظام العام و أحكامها آمرة، 
أو كان بإنقاص التعويض املستحق عن كل  املسؤولية التقصريية سواء كان ذلك اإلعفاء كامال

لك مل تقدر املسؤولية املدنية على محاية املضرور بسبب تدخل األنظمة القانونية ذل،األضرار املباشرة
أمني املسؤولية، وهذا النظام يتميز عن نظام نظام التأمني و بصفة خاصة ت املتمثلة يفاملقررة للضمان و

التعويض مثال عن حوادث املرور جمرد ف -املسؤولية و التأمني -فيكون االختيار بني نظامني. املسؤولية
مسؤولية شكلية ألن العبء يقع على شركة التأمني، وبذلك تراجعت أمهية املسؤولية املدنية على 
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م تأمني املسؤولية قد غري كثريا يف مغزى املسؤولية املدنية و مل األقل يف بعض امليادين، ذلك أن نظا
  .1يعد الشخص الفاعل يف حوادث املرور مسؤوال عن نتائج خطئه إال يف نطاق دفع القسط

إن اخلطر املايل الذي قد ميس الذمة املالية هو الذي يدفع الشخص إىل التأمني، كما أنه هو ذاته 
فاء من املسؤولية، و ملا كان املؤمن له يف التأمني من املسؤولية يهدف الذي يدفعه إىل اشتراط اإلع

دائما إىل جتنب نتائج مسؤوليته املدنية قبل الغري، حبيث يسترد من املؤمن املبالغ اليت دفعها للمضرور 
كتعويض عما أحدثه له من ضرر فإن هذا يكون من قبيل اإلعفاء من املسؤولية، الذي يهدف أساسا 

عاد املسؤولية عن املسؤول مسبقا، ففي التأمني من املسؤولية، جند أن املؤمن له هو الذي يعوض إال إب
املضرور، مما يعين أن ذمته املالية تنقص مبقدار دين التعويض املتحقق، و جتنبا لذلك جلأ إىل إبرام عقد 

ته، أما يف اإلعفاء من يخفف أو ينهي اآلثار املالية اليت قد تتعرض هلا ذملالتأمني من املسؤولية 
املسؤولية فتربأ ذمة املسؤول، ال ألنه أدى مبلغ التعويض املسؤول عنه، و إمنا ألن املضرور أعفاه من 

  .2طلب التعويض مقدما

بينهما يأخذ مظهرين األول فين  و رغم هذا التشابه بني هذين النظامني إال أن هناك اختالف
  .اآلخر قانوينو

التأمني عموما على أساس أن املؤمن جيمع عددا غري حمدود من  ةقوم فكرفمن الناحية الفنية ت
األشخاص الذين يسعون ملواجهة خطر معني يتعرضون له مجيعا، و على حنو تتوزع فيه تبعة حتقق هذا 

جمرد إدارة األموال اليت جيمعها من  على حبيث يقتصر دور املؤمن هنا ،اخلطر بالنسبة ألي منهم
ؤديها املؤمن هلم، مستخدما يف ذلك األسس الفنية لعلم اإلحصاء و املقاصة لتحقيق األقساط اليت ي

، حيث عن ذلك التعاون و التبادل بني املؤمن هلم، يف حني أن اإلعفاء من املسؤولية فهو خيتلف كليا

                                                           
ؤولية، جملة الدراسات القانونية، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، العدد ديدن بوعزة، شرط اإلعفاء من املسؤولية و تأمني املس -1
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أنه ال يستند إىل أي أساس فين، و إمنا يتحمل الدائن املضرور وحده عبء الضرر احلاصل له من 
  .1دين املسؤول نتيجة هذا االتفاقامل

أما من الناحية القانونية فإن التأمني خيتلف عن شرط اإلعفاء من املسؤولية من حيث الطبيعة 
القانونية، فإذا كان كل منهما اتفاقا إال أن التأمني من املسؤولية هو عقد احتمايل، يتوقف احتمال 

وقت إبرام العقد، أما اإلعفاء من املسؤولية فهو  على أمر غري حمقق الوقوع فيه الكسب أو اخلسارة
ليس عقدا احتماليا، ذلك أن كال طرفيه قد حدد مركزه مسبقا عند إبرام العقد، حبيث يعلم املدين أنه 

 و القد أعفى نفسه من املسؤولية، كما يعلم الدائن املضرور أنه لن يستطيع احلصول على أي تعويض 
املسؤولية ألنه قد أعفاه مقدما منها، كما أن مبدأ التعويض هو الذي  دعوىبيستطيع متابعة املدين 

يسود عقد التأمني من املسؤولية ألنه يستلزم أن يكون مبقدار الضرر احلاصل فعال، حيث يشترط حتقق 
مسؤولية املؤمن له أوال مبا يفيد أن هذا التأمني يؤكد املسؤولية و ال ينفيها، و هذا على عكس اتفاق 

  .2اء من املسؤولية الذي يكون الغرض منه إبعاد املسؤولية عن املدين املسؤولاإلعف

و عليه يتضح مما سبق أن التأمني من املسؤولية خيتلف كليا عن اتفاق اإلعفاء من املسؤولية ألن 
لكل منهما جماله و نطاقه، إضافة إىل أن لكل منهما مداه املؤثر، فالتأمني من املسؤولية ال يكون 

رور فيه إال ما يعادل ضرره يف حدود مبلغ التأمني املبني يف العقد، يف حني أن اتفاق اإلعفاء من للمض
  .املسؤولية يتسع مداه ليشمل كافة األضرار املتفق على اإلعفاء من املسؤولية الناشئة عنها

  .مظاهر أزمة كل من املسؤولية املدنية و تأمني املسؤولية :املطلب الثالث

نسا يف مطلع الثمانينات أزمة يف تأمني املسؤولية املدنية زعزعت أركاا، األمر لقد شهدت فر
يرى أن هذه األزمة  Claude Evinالذي انعكس على سوق التأمني، فالبعض من الفقهاء كأمثال 
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تأخذ يف جذورها إىل التفكك يف االنسجام االجتماعي، يف حني يرى البعض أن هذه األزمة ما هي 
1987و  1984أ بني سنوات .م.إال انعكاس لألزمة اليت شهدا الويف احلقيقة 

1.  

أن هذه األزمة ترجع إىل عدم االنتقاء اجليد للمفاهيم القانونية املتعلقة  كما يرى جانب آخر
عدم تكيف قواعد املسؤولية مع األوضاع اجلديدة، مسهلة بذلك و ،بالبحث عمن يتحمل التعويض

املسؤولية، األمر الذي نتج عنه بالنسبة لفرنسا ارتفاع أقساط  ة نتيجةمكان الطريق للتأمني لكي يتبوأ
األمر الذي هدد شركات التأمني ارتفاع مبالغ التعويضات  نتيجة% 20التأمني حىت جتاوزت 

أدى إىل تراجع يف نسبة تغطية شركات التأمني بنسب كبرية، بل قد وصل األمر إىل حد  باإلفالس، و
نها من السوق التأمينية، هذا التحول اخلطري هز سوق التأمينات يف العامل حيث انسحاب الكثري م

صاحبه خسائر مالية عدت بآالف املليارات من الدوالرات، و ايار كبري ألسهم تلك املؤسسات يف 
  .2السوق

أ فمثلت األزمة ذلك التفاوت ما بني قانون املسؤولية و التأمني عليها، و من .م.أما يف الو
اهر هذه األزمة حدوث تراجع يف نسبة التغطية التأمينية، مما أدى إىل خسائر مالية كبري ضربت مظ

  .   3سوق التأمني
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و قد مست هذه األزمة وظيفة التأمني االجتماعية يف الصميم من حيث اعتبارها وسيلة فعالة 
حايا نتيجة عدم القدرة املالية هلؤالء الض 1حلماية املضرورين و خباصة مع تناقص فرص التغطية التأمينية

ما نتج عنه عدم فعالية هذه اآللية يف االستجابة حلق املضرورين يف التعويض و التأثريات املنحرفة اليت 
هذا الوضع كان له انعكاس على القدرة  و. تسببت فيها آلية التأمني على نظام املسؤولية املدنية

دفع برجال الفقه والقضاء  وكيان املستهلكني و املنتفعني،  االستهالكية نتيجة ارتفاع األمثان الذي هز
للبحث عن آليات جديدة يتم بواسطتها االستجابة للطلبات املتزايدة لضحايا األضرار الناجتة عن 
اتساع دائرة األخطاء، و اليت متثلت صورها يف التأمني املباشر و اإلجباري، و كذا الدعوة إىل إنشاء 

  .، خاصة إذا تعلق األمر باال البيئياألضرارض عن يصناديق التعو
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  :الفصل الثاني

  .التغطية التأمينية و الضمانية لألضرار البيئية

، أدى إىل طرح العديد من املسائل القانونية احنصرت يف حداثة الضرر البيئي و خصوصياتهإن 
ر البيئي، و ال شك أن الصعوبات و العقبات احملاطة مبشكلة مدى إمكانية تغطية و إصالح الضر

قصور قواعد املسؤولية املدنية عن تغطية كافة األضرار البيئية أدى إىل ضرورة البحث عن آليات 
أخرى لتعويض و إصالح الضرر البيئي تتميز عن النظام القانوين للمسؤولية املدنية سواء من حيث 

ثل هذه اآلليات يف نظام التأمني و على العموم تتم. اإلجراءاتأو من حيث بساطة و سرعة  الفعالية
  ).  املبحث الثاين(و يف صناديق التعويضات و األنظمة البديلة األخرى ) املبحث األول(اإلجباري 
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  .التأمني اإلجباري كضمان يف جمال األضرار البيئية: املبحث األول

االعتماد على اآلالت يف لقد أدى التطور احلاصل يف جمال االختراعات الصناعية و التجارية و 
شىت ااالت، و كذا إنتاج و تطوير املواد اخلطرية إىل ظهور نوعية جديدة من املخاطر و األضرار و 
اليت ال ميكن حصرها، بل و ال ميكن تغطية املسؤولية الناشئة عنها أو ما يصاحبها من تعويضات 

التشريعات إىل فرض التأمني اإلجباري من تتجاوز حدود هذه املسؤولية، األمر الذي أدى بالعديد من 
املخاطر و األضرار األمر الذي يتطلب توضيح مدى قابلية أخطار التلوث هذه املسؤولية لتغطية 

، و كذا ضرورة التأمني اإللزامي عن مثل هذه األضرار و موقف املشرع )املطلب األول(للتأمني 
  ).املطلب الثاين(اجلزائري منه 

  .ى قابلية أخطار التلوث للتأمنيمد: املطلب األول

األوىل هي مدى قابلية هذه األخطار للتأمني : تطرح مسألة قابلية أخطار التلوث للتأمني نقطتني
الفـرع  ( و الثانية هي مدى قابلية هذه األخطار من الناحية الفنية )الفرع األول( من الناحية القانونية

  ).الثاين

  .من الناحية القانونية للتأمني التلوث رأخطادى قابلية هذه م: الفرع األول

يعد اخلطر احملور األساسي يف التأمني، ألن هذا األخري يفترض دائما وجود خطر معني يسـعى  
، 1الراغب يف التأمني إىل حتصني نفسه ضد آثاره املالية، وهو بذلك يعد احملل الذي يرد عليه التـأمني 

ثة احتمالية ال يتوقف حتققها على إرادة أحد الطـرفني،  حاد: "قواعد العامة بأنهيعرف اخلطر يف الو
  .2"خاصة إرادة املؤمن له
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جيوز التأمني منـها، البـد أن   " خطرا"من خالل هذا التعريف يتضح أنه لكي تعترب حادثة ما 
  :1يتوافر هلا شرطان

ن أن تكون حادثة احتمالية غري حمققة الوقوع، فإذا كانت مؤكدة الوقوع فإـا ال تصـلح أل   
تكون حمال للتأمني، و االحتمال يف اخلطر قد ينصب على مبدأ الوقوع ذاته حيث يكون احلـادث يف  

حيث يكون احلادث مؤكـد الوقـوع،    حد ذاته غري حمقق الوقوع، و قد ينصب على وقت الوقوع
 . لكن ينصرف عدم التأكيد إىل وقت هذا الوقوعو

لطرفني خاصة املؤمن له، إذ ال معىن أن يؤمن أن ال يتوقف حتقق الكارثة على حمض إرادة أحد ا 
  -مىت شـاء  -اإلنسان ضد خطر يتوقف حتققه على حمض إرادته، ألن هذا األخري يكون يف استطاعته

أن حيقق اخلطر املؤمن منه، و بذلك تصبح احلادثة املؤمن منها ليست حمتملة أيضا، و لكنها مؤكـدة  
التأمني معناه، و من هنا وجد املبدأ الذي يقضي بعدم  الوقوع من حيث مبدأ وقوعها، و هذا سيفقد

جواز تأمني اخلطأ العمدي للمؤمن له، و الذي اعتربه كل من املشرع املصري و املشرع اجلزائري من 
 .2النظام العام و ال جتوز خمالفته

أما التأمني ضد خطأ املؤمن له غري العمدي، فإنه جيوز أيا كانت درجته و لو كان جسـيما،  
طاملا مل يصل إىل درجة العمد، استنادا إىل أن الفاعل يف اخلطأ اجلسيم ال يرتكب إال احنرافـا عـن   
السلوك، و إن كان احنرافا جسيما و لكنه حني يأتيه مل يكن لديه نية اإليذاء، أي كان حسن النيـة  

ة اخلطأ اجلسيم و من مث فالقول مبساوا. على عكس اخلطأ العمدي الذي يتوافر لدى فاعله سوء النية
باخلطأ العمدي، يعين افتراض سوء النية على خالف ما هو مقرر من أن األصل هو حسن النية و ليس 
سوئها، كما أن تأمني اخلطأ اجلسيم ال يتعارض مع فكرة اخلطر ألنه إذا كان الفاعل يف اخلطأ اجلسيم 

                                                           
  .22، ص 2007نبيلة إمساعيل رسالن، التأمني ضد أخطار التلوث، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، سنة  -1
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املتعلق بالتأمينات يف فقرا األوىل ال تلزم املؤمن إال بالتعويض عن اخلسائر و  07-95من األمر  12لة، كما أن املادة احلا
  .األضرار الناجتة عن خطأ غري متعمد
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ترتبة عليه، و من مث فإن إرادتـه مل  الفعل الذي أتاه فهو مل يكن يريد النتيجة امل -دون شك–قد أراد 
  .1يكن هلا الدور الوحيد يف وقوعها و ذلك لوجود عوامل أخرى تظافرت معها يف إحداثها

إال أا تكون أقل احتمالية إذا كانت تتوقـف  -و لو مل تكن إرادية-و يف احلقيقة إن األخطار 
–ن من الغلبـة أو الرجحـان   على تدخل أو نشاط من جانب اإلنسان، بل أن هذا التدخل قد يكو

 .2حىت و إنه ليمكن االعتقاد بأن احلادث الذي وقع إمنا يرجع يف احلقيقة إىل إرادة املستأمن -أحيانا

و بناء على ذلك جند أن هذين الشرطني ال يتحققان إذا كنا بصدد خماطر التلوث، و على هذا 
ما مل يكن هذا _ غطية خطر التلوث األساس رفضت شركات التأمني يف فرنسا و ملدة طويلة حتمل ت

وليس عن طبيعة األنشطة اليت  accidentelleاألخري عرضيا  متاما أي ناتج عن حادث احتمايل حمض 
خاصة التلوث الذي ينجم عن االستغالل املألوف لألنشطة امللوثة للبيئة، ألن حدوثه _ يتم ممارستها 

و من مث ...  نق، الغازات السامة و الضجيجن اخلايكون متوقعا و يكون امللوث على علم به، كالدخا
  .3كوا متوقعة و ناجتة عن فعل املؤمن الصناعي ينتفي عنها االحتمال

إال أن هذا الربط بني احلادثة باملفهوم السابق و فكرة االحتمال، أدى إىل عدم تغطية العديد من 
ون أن يكون عرضيا متاما أو مفاجئا، أخطار التلوث، مع أنه ميكن أن يكون خطر التلوث احتماليا د

  . 4كما لو نتج عن وقائع متدرجة

هذا ما جعل املؤمنني الفرنسيني يبدون قدرا من املرونة يف حتديد مفهوم احلادث يف هذا اـال     
و أصبحوا يف الوقت احلاضر يتخلون عن شرط الفجائية فيه، و بدأ مزاولو نشاط التأمني يف تصـميم  

طيات التأمينية تتجنب ذكر مصطلح التلوث املفاجئ أو التدرجيي، و أصبح احلد الفاصل أنواع من التغ
بني ما يغطيه التأمني و ما ال ميكن أن يغطيه التأمني حدا جمردا و غري حمدود، باسـتثناء التعمـد يف   
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ـ  أمني يف إحداث الضرر، و التعمد املشروط أو املرتبط مبوقف، و السلوك غري القانوين، باعتبار أن الت
و بناء عليه، فإن . حد ذاته عمل يبىن على عدم التأكد يف حالة ما إذا كان الضرر سوف حيدث أم ال

  .1تقدير املخاطر اليت يتحملها مؤمنو املسؤولية ضد أخطار التلوث قد زادت يف أمهيته و حدته

فهي و إن كانت فعال التلوث البيئي يف نطاقها الصحيح، أو بناء على ذلك فإنه ميكننا أن نضع 
ترجع يف أغلبها إىل أفعال إرادية، إال أن ذلك ال ينفي عنها الصفة االحتمالية، فإرادة امللوث مل يكن 

معها يف إحداثها، كما أن االحتمال  تضافرتهلا الدور الوحيد يف وقوعها، إذ أن هناك عوامل أخرى 
و ال تتمتع كل األخطـار القابلـة   . ةالذي هو جوهر اخلطر مازال قائما، مع أنه من األفكار النسبي

للتأمني بنفس الدرجة من االحتمال، صحيح أن هذا األخري هو الشرط القانوين لكل عملية تـأمني،  
  .2لكنه مىت وجد كان اخلطر قابال للتأمني من حيث األصل

من و ذا يكون املؤمنون قد سلموا ضمنيا، حبقيقة أن كال من فكريت احلادثة أو االحتمال، هي 
صحيح أن . األفكار النسبية، و أن األحداث القابلة للتأمني ال تتسم مجيعا بنفس الدرجة من االحتمال

هذا األخري هو الشرط القانوين لكل عملية تأمني، لكنه مىت وجد كان اخلطر قابال للتأمني من حيث 
يف الشروط الفنيـة  األصل سواء كربت أو صغرت درجة هذا االحتمال ألن هذا ال ميكن أن يؤثر إال 

  .للتأمني

  .من الناحية الفنية مدى قابلية أخطار التلوث للتأمني :الفرع الثاين

إضافة إىل الشروط القانونية يتطلب التأمني أيضا شروطا فنية، و يظهر الطابع الفين للتـأمني يف  
رتباط بني اخلطـر  يم نوعا من االاخلطر املؤمن منه، و تقدير القسط يف تتابع هذا القياس على حنو يق

، و للوصول إىل هذه املرحلة فإن عملية التأمني تقوم على جمموعة من األسس 3القسط و مبلغ التأمنيو
هذا من جهة،  )أوال( الفنية، و هي التعاون بني املؤمن هلم أو جتميع املخاطر، و املقاصة بني األخطار
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التأمني عليها جيب أن تتوافر فيها صفات  ومن جهة أخرى فإن املؤمن عند اختياره للمخاطر اليت يقبل
و متجانسا مع غريه من األخطار  و موزعا أو متفرقا،) ثانيا(طر متواترا تتمثل يف ضرورة أن يكن اخل

و هذا يستدعي منا ضرورة التعرف على مدى اسـتجابة أخطـار   ، )ثالثا(اليت جتمعها شركة التأمني 
  .و الشروط التلوث البيئي هلذه األسس

 .أخطار التلوث و جتميع األخطار: أوال

و جتميع عدد كبري من املؤمن  جميع عدد كبري من املخاطر،تفترض عملية التأمني قيام املؤمن بت
لتعـاون موضـع   فيتحقق التعاون بينهم، مث يوضع هذا ا  منهمهلم، مث القيام بتحصيل أقساط التأمني

متهيدا لتوزيع آثارها السيئة اليت تصـيب بعـض   و ذلك بإجراء املقاصة بني املخاطر  التطبيق العملي،
  . م على اموع الكلي للمؤمن هلماملؤمن هل

وحىت تكون حسابات املؤمن دقيقة قدر اإلمكان البد أن خيتار املخاطر املنتشرة اليت دد الكثري 
علـى  تكون متسعة مما يساعد  -اليت جيري عليها اإلحصاء-من األشخاص، ألن دائرة إمكان حتققها 

حسن تطبيق األعداد الكبرية و التوصل إىل ضبط احتمال وقوع اخلطر، و يترتب علـى ذلـك أن   
املخاطر احلديثة اليت تتميز بعدم انتشارها ال تصلح فنيا للتأمني عليها، ألا ال تسمح بتطبيق قـانون  

رنـا إىل طبيعـة   األعداد الكبرية الذي يشترط إلعماله أن جيرى على عدد كبري من احلاالت، فإذا نظ
أخطار التلوث جند أنه يصعب جتميعها يف جمموعة واحدة تعامل بنفس املنهج أو الطريقة يف التسعري، 
إذ أن املتاح منها للتغطية التأمينية ال يكون بالعدد الذي يشكل التجمع الكايف منظورا هلـذا األخـري   

، و بالتايل فإن وضع قائمـة حمـددة   ففئات املخاطر متشعبة و متعددة.  1مبقياس األخطار التقليدية
لعوامل اخلطر ذات الصلة تكون من األمور الصعبة، و بالتايل فإن عدد وثائق التأمني القـادرة علـى   
ضبط أمهية كل عامل من العوامل املؤثرة على اخلطر مازالت قليلة، و حىت يف حالة إمكانية الوصـول  

تقريبية إىل حد كبري، بسبب الصعوبات الفنية اليت  إىل هذه املعرفة فإن دقة هذه اإلحصائيات ستكون
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تتعلق بقصور اإلحصاءات و صعوبة املعرفة املسبقة حلجم هذه األخطار، و بسبب صعوبة التحديـد  
الواضح للقسط الذي جيب دفعه من قبل املؤمن له، فتعجز الشركات بالتايل عن إجراء اانسة بني ما 

بني املخاطر اليت يتم مجعها هو شرط فين ضروري لعملية تـأمني   تستطيع مجعه منها، إذ أن التجانس
  .1املخاطر

، باإلضافة إىل أن نظام 2كما أن أسباب الضرر يف الغالب تظل جمهولة، و غري معروفة و متعددة
املسؤولية الذي خيضع له املؤمن له عن هذه األضرار و الذي يؤسس املضرور دعواه بالتعويض عليه قد 

  .3يف أغلب األحوال من إمكانية التأمني على هذه األخطاريكون عائقا 

لجـوء إىل جتزئتـها،   و للتغلب على مشكلة ضخامة حجم أخطار التلوث و قلة عددها يتم ال
ذلك ملضاعفة عددها و بالتايل التغلب على قلتها عن طريق أساليب التـأمني االقتـراين أو إعـادة    و

سبيل تغطيتها ألخطار التلوث إىل وضـع حـد أقصـى     التأمني، كما قد تلجأ شركات التأمني يف
لضماا، كأسلوب فين إلجراء التجانس املطلوب بني أخطار التلوث اليت تقبل تغطيتها، إىل أنه يعاب 
على هذا األسلوب كونه ال حيقق رغبة املشروعات امللوثة، طاملا لن يكون مضمون القدر الزائد عـن  

املشروع، يف حني أن هذا القدر ال يستطيع املشروع نفسـه أن   احلد األقصى من اخلطر الذي يتهدد
يتحمله، بينما ستكون مضمونة تأمينيا، أجزاء من اخلطر كان بوسع املشروع أن يأخذها على عاتقه 

و قد تلجأ شركات التأمني يف سبيل تغطيتها خلطر التلـوث إىل  . 4سياسة إدارة أخطار مالئمة بإتباع
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ى العديد من االستبعادات اليت يكون من أثرها يف النهاية إفراغ نظام التأمني النص يف عقد التأمني عل
  .    1من مضمونه

و على هذا النحو يتضح أنه رغم صعوبة توافر جتميع طبيعي يف جمال أخطار التلوث، إال أنـه  
ر ميكن أن يكون هناك جتميع غري طبيعي عن طريق أساليب و أنظمة فنية تأمينية، مما جيعـل أخطـا  

  .التلوث تستجيب ألساس جتميع املخاطر

 .أخطار التلوث و تواتر اخلطر و حساب االحتماالت: ثانيا

حىت يكون اخلطر قابال للتأمني عليه من الناحية الفنية، فإنه جيب أن يكون هناك نوع من التواتر 
ني أو اعتبارهـا  و االتساق و االنتظام يف وقوعه بقدر يسمح بصفة عامة مبعاملة الصدفة على أا يق

فالتأمني يرتكز على أساس حسـاب االحتمـاالت، و حسـاب    . كذلك على األقل بصورة نسبية
. االحتماالت معناه معرفة فرص حتقق األخطار و هذا احلساب أصبح اليوم ممكنا عن طريق اإلحصاء

ئج الـيت  و كلما كانت اإلحصاءات اليت جيريها املؤمن دقيقة كلما ساعد ذلك على أن تكون النتـا 
ينتهي إليها أقرب ما يكون إىل احلقيقة، و معرفة درجة احتماالت اخلطر أو حساب االحتماالت قد 

  .     2بات اليوم ممكنا بفضل تقدم فن اإلحصاء

إذا كان بإمكان املؤمن حساب احتماالت وقوعه مقدما عـن   إال ما ال ميكن فنيا تغطية خطر
ال ميكن أن تعطي نتائج دقيقة إال إذا كانت تشمل عددا كبريا طريق قوانني اإلحصاء، و هذه األخرية 

و أخطار التلوث و إن كانت . من املخاطر متواترة احلدوث، أي قابلة للتحقق خالل فترة زمنية معينة
قابلة فنيا حلساب فرص حتققها، إال أن املشكلة يف هذا اإلطار تتمثل يف وجود صـعوبات متعلقـة   
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ة التأمينية، و مع ذلك فإا تقبل فنيا التأمني عليها من حيث املبدأ، إذ أنه يف ظل باحلدود الزمنية للتغطي
  .1الوسائل الفنية املتعارف عليها يف النظرية العامة للتأمني، ميكن مقدما حتديد درجة احتماهلا

  .أخطار التلوث و كون اخلطر موزعا أو متفرقا: ثالثا

ا، مبعىن أن جمموع األخطار املؤمن عليها ال تقع مرة يشترط يف اخلطر أن يكون موزعا أو متفرق
ردا أو عددا بسيطا من املـؤمن  واحدة فتصيب جمموع املؤمن هلم، بل تقع موزعة أو متفرقة فتصيب ف

  2.هلم، لكنها ال تصيبهم كلهم دفعة واحدة

ما أا يث يصعب فنيا تغطيتها، كحبمن العمومية،  ليستو بالنظر إىل أخطار التلوث يتضح أا 
ال ترتكز يف منطقة بعينها، و إن كانت هناك بعض األخطار تتسم بشيء من العمومية، فإن شركات 

ضماا بنص صريح يف عقد التأمني، كما هو احلال بالنسبة لألضرار اليت تصيب  التأمني تستبعدها من
ماهلا شائعا للجميع و املعروفـة  عناصر البيئة الطبيعية ذاا، كاملاء و اهلواء و التربة، و اليت يكون استع

باألضرار البيئية احملضة، و أيضا األضرار النامجة عن التلوث العام الصادر عـن جممـوع األنشـطة    
و على هذا النحـو  اإلنسانية، أو األضرار النامجة عن التلوث الشامل املرتبط بنشاط متعدد للمنشأة، 

ينية ألخطار التلوث من حيث املبـدأ، و إن كانـت   فإنه ال يوجد ما حيول دون إمكانية التغطية التأم
هناك بعض الصعوبات خاصة يف قيمة التعويضات، و لكن ميكن التغلب عليها عن طريق األسـاليب  

  .3الفنية املتعارف عليها، كإعادة التأمني أو حتميل املؤمن له جزءا من قيمة اخلطر

ملبدأ لألسس الفنية للتأمني، و ال و عليه فخالصة القول أن أخطار التلوث تستجيب من حيث ا
يوجد ما حيول دون إمكانية تغطيتها تأمينيا، و إن كان األمر حيتاج يف بعض احلاالت إىل إعادة النظر 
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و تتوافق و خصوصية هذا النوع مـن   لتتالءميف بعض مبادئ التأمني التقليدية و تطوير شروطه الفنية 
  .األخطار

.و موقف املشرع اجلزائري منه اإللزامي عن األضرار البيئيةضرورة التأمني  :الثايناملطلب   

لقد أدى التطور احلديث يف شىت ااالت إىل ظهور أنواع جديدة من املخاطر و األضرار اليت 
تغطية  إمكانيةبل و يتعذر األمر إىل عدم  ،و البيئة بعناصرها املختلفة لإلنسانال ميكن حصرها 

ما يصاحبها من تعويضات تتجاوز حدود املسؤولية األمر الذي حتم اللجوء املسؤولية الناشئة عنها أو 
، لذا سنعاجل يف هذا املطلب ضرورة التأمني اإللزامي عن األضرار إىل إلزامية التأمني عن الضرر البيئي

  ).الفرع الثاين(و حتديد موقف املشرع اجلزائري منه  ،)الفرع األول(البيئية

  مني اإللزامي عن األضرار البيئية ضرورة التأ: ولالفرع األ

لقد تطورت املسؤولية املدنية و اجتهت حنو االجتاه املوضوعي، و أصبحت دف إىل تعيني 
شخص املسؤول عن تعويض املضرورين من آثار التلوث، وكذا إصالح الوسط البيئي، و لكن تبين 

حمل النتائج اليت تترتب على مثل هذه املسؤولية دون أن يكون هناك ضمان لدى املسؤول الذي يت
و بناء على ذلك ميكن القول إنه ال توجد مسؤولية فعالة . أفعاله، ال حيقق احلماية الفعلية للمضرورين

دون وجود نص بالتأمني منها، و األكثر من ذلك أنه يف معظم حاالت تبين املسؤولية املوضوعية فإن 
  .1املشرع يفرض وجود تأمني إجباري

أمني بصفة عامة يتسم بالطابع االختياري و خيضع ملبدأ حرية التعاقد و مبدأ األصل أن الت
فهو غري ملزم سواء بالنسبة لشركات التأمني العاملة اليت متارس عمليات التأمني أو  ،اإلرادةسلطان 

فإن احلاجة قد دعت يف بعض احلاالت إىل فرضه  ،و رغم الطابع االختياري للتأمني ،بالنسبة لألفراد
وألزم   ،لذلك أصبح شرطا أساسيا ملمارسة بعض املهن ،و ذلك محاية لبعض الفئات ،إجبارياجعله و

                                                           
  .98سعيد السيد قنديل، املرجع السابق، ص  -1
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ما يرتكبونه من أخطاء مهنية ععقود تأمني من املسؤولية املهنية تغطي مسؤوليتهم أصحاا بإبرام 
  .1ر بالغرياضرأتؤدي إىل أحداث 

ذلك أن املسؤولية يف هذا اال  ،أساسياو حيتل تأمني املسؤولية يف جمال تلوث البيئة مكانا 
ضمان لدى املسؤول  وجود و تبين مثل هذه املسؤولية دون ،مسؤولية موضوعية أساسها الضرر

و على هذا النحو تصبح كل  ،نظريا ليس له  فعالية بشأن محاية املضرورين أمرالتحمل آثارها يكون 
  . ضرار التلوثملة واحدة يف جمال أمن املسؤولية املوضوعية و نظام التأمني وجهان لع

و من مث فإن عدم إلزامية التأمني من املسؤولية عن أضرار التلوث يترتب عنه تردد املؤمنني عن 
أو بسبب بعض الصعوبات  ،قبول التغطية التأمينية ألخطار التلوث البيئي و ذلك جلسامتها و اتساعها

االستبعادات أو لوضع حد أقصى ملبلغ  ة لكثرةول هذه التغطية تكون جزئيالفنية، و يف حالة قب
الضمان، كما أن أصحاب املشروعات امللوثة للبيئة حيجمون عن عرض أخطار التلوث البيئي للتغطية 

  .2التأمينية بسبب االرتفاع املبالغ فيه لسعر القسط

عن هذا املوقف املزدوج للمؤمنني و املستأمنني معا ينعكس بدوره على مصاحل املضرورين 
والذين جيدون أنفسهم يف النهاية غري معوضني عما أصام من أضرار بسبب إفالس املسؤول  ،التلوث

و أمام هذا الوضع تبدو احلاجة ملحة  ،رارــك األضـأو عدم قدرته املالية الكاملة على تعويض تل
  .هذا النوع من التأمني ملزما لطريف العالقة التأمينية و ذلك نظرا ألمهية إجباريالفرض التأمني و جعله 

قق العديد من املزايا حيمن املسؤولية عن أخطار التلوث  اإلجباريإن تبين نظاما للتأمني 
إىل توزيع أخطار التلوث على أصحاب هذه  اإلجباريألصحاب املشروعات امللوثة فيؤدي التأمني 

ة مجاعية و يوزع وبذلك تصبح املسؤولي ،تحملها مشروع واحد فحسبياملشروعات بدال من أن 

                                                           
  .592ص ،املرجع السابق ،حممد سعيد عبد اهللا احلميدي -1
  .100ص  ،املرجع السابقعطا سعد حممد حواس، األنظمة اجلماعية لتعويض أضرار التلوث،  -2
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عبئها على جمموع املستأمنني يف صورة قسط زهيد القيمة يستطيع كل صاحب مشروع ملوث أن 
  .1و يدفع إىل شركة التأمني اليت تتعهد بضمان و تغطية هذه األضرار بالتعويض عنها ،يتحمله

ة، فإنه أيضا يقدم إضافة إىل املزايا اليت حيققها نظام التأمني اإلجباري ألصحاب املشروعات امللوث
فهدف عقد التأمني من املسؤولية هو حتمل ضمانا للمضرورين و يعوضهم عما أصام من ضرر، 

ذا األخري حق هلو  ،شركة التأمني ما ميكن أن حيكم به على املؤمن له من تعويض مستحق للمضرور
و يف هذه احلالة ال  ،نونالرجوع على املؤمن مباشرة على أساس الدعوى املباشرة اليت يقررها له القا

 .2كون املسؤول معسرا أو موسرا طاملا أن الذي يتحمل عبء التعويض هو املؤمنبيتأثر املضرور 
كما يؤدي التأمني من املسؤولية دورا هاما بالنسبة للمضرور، فبدال من أن يكون أمام املضرور مدين 

-يستطيع أن يطالبهما معا -املسؤول -له واحد هو املسؤول، يكون أمامه مدينان مها املؤمن و املؤمن
ال على أساس التضامن و لكن على أساس املسؤولية املشتركة، و له يف املؤمن خري  -أو على انفراد

  .3ضمان خاصة إذا أحاط املشرع اهليئات اليت تقوم بالتأمني مبزيد من القيود املالية على دفع التعويض

يفرض على املشروعات امللوثة للبيئة امللزمة مباشرة  اإلجباريإضافة إىل ذلك فإن التأمني 
شأا جتنب وقوع أضرار التلوث  بعمليات التأمني القيام بالعديد من التدابري و االحتياطات اليت من

يساعد على إعادة احلالة إىل ما كانت  اإلجباريكما أن التأمني  ،العمل على معاجلتها فور حدوثهاو
 اإلصالحالتلوث حينما يفرض على املستغل تقدمي ضمانات مالية خمصصة  عليه يف البيئة بعد وقوع

  .4البيئة أو إلعادة احلال إىل ما كان عليه قبل حدوث التلوث إذا أمكن ذلك

                                                           
  .102ص  ،لسابقاملرجع ا ،األنظمة اجلماعية لتعويض أضرار التلوث ،عطا سعد حممد حواس -1
  .69ص  ،املرجع السابق ،سعيد قنديل -2
عبد الوهاب حممد عبد الوهاب حممود، املسؤولية عن األضرار النامجة عن تلوث البيئة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة  -3

  .680، ص 1994القاهرة، مصر، سنة 
  .104ص  ،املرجع السابق ،األنظمة اجلماعية لتعويض أضرار التلوث ،عطا سعد حممد حواس -4
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جند أن املسؤولية البيئية من أكثر التطبيقات النموذجية  ،اإلجباريو نظرا ألمهية فكرة التأمني 
و تغطية املسؤولية الناشئة عنها، وذلك ألن املسؤولية  ر التلوثمن أضرا الستخدام هذه الفكرة للحد

ضخامة األضرار اليت ال ل و ذلك، اإلجباريالبيئية تتحقق فيها كافة شروط و اعتبارات تطبيق التأمني 
جيب دخوهلا حتت املظلة التأمينية لتوفري التغطية الضرورية  لذاميكن تغطيتها فرديا و ال حىت مجاعيا 

  .1خماطر هذه املسؤولية ملواجهة 

و ملا كانت أضرار تلويث البيئة تتميز بأخطارها اجلسيمة و ميكن أن تكون مأساوية يف بعـض  
و قد تتجاوز قدرة املشروعات الصناعية على تأمني نفسها بنفسها، كما تفوق إمكانيـة  ... األحيان

عنها هلذه املشروعات اليت ترغـب   املصاحلة غري التأمينية، فإن نظام التأمني يبدو إذن ضرورة ال غىن
  . 2دائما يف االحتياط ضد هذا النوع من املخاطر

و املالحظ عمليا أن شركات التأمني ال ترغب دائما يف ضمان مثل هذه األخطار الحتياجهـا  
هذه التغطية التأمينية كما أن قدرا  علـى التـأمني أو    إزاءإىل اختاذ أقصى درجات احليطة و احلذر 

، لذا فإن التأمني بأنظمته التقليدية املعروفة يبدو وسيلة عاجزة عـن  3التأمني هي قدرة حمدودةإعادة 
مواجهة خماطر التلوث احلديثة جلسامة آثارها و نتائجها، لكن التأمني إذا تطورت أنظمته و أحسـن  

  .استخدامه ميكن أن يلعب دورا هاما يف هذا الشأن

  .من التأمني عن األضرار البيئية يموقف املشرع اجلزائر: الفرع الثاين

يقوم التأمني وفقا للتشريع اجلزائري على نفس األسس القانونية و الفنية اليت مت اإلشارة إليهـا  
  .4سابقا، و اليت تتمثل يف كل من اخلطر و القسط و مبلغ التأمني

                                                           
1 -VG.VINEY: la faute de la victime d’un accident corporel le présent et l’avenir. J.C.P.1984, 

p155. 
  .695عبد الوهاب حممد عبد الوهاب حممود، املرجع السابق، ص  -2
  .69حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص  -3
  .ج.م.ق 619املادة طبقا لنص -4
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ل و متـم  الذي عد 04-06و لقد نظم املشرع اجلزائري أحكام التأمني من خالل القانون رقم 
، فاشترط إلزاميـة  625إىل  619، باإلضافة إىل أحكام القانون املدين من املواد 07-95األمر رقم 

إلزامية التأمني عن املسـؤولية  كالتأمني على بعض األخطار اليت تشكل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة، 
 ى املسـؤولية املدنيـة للشـركات   املدنية لنشاط املهنيني جتاه املستهلكني، و كذا إلزامية التأمني عل

  .1املؤسسات التابعة للقطاعات االقتصاديةو

و فيما يتعلق باألضرار اليت هلا عالقة بالبيئة، ال جند أي تأمني ينص صراحة على إلزامية التأمني 
ضد األضرار النامجة عن التلوث بصفة خاصة، األمر الذي يدفعنا إىل دراسة هذا املوضـوع ضـمن   

ص قانون التأمني اليت هلا عالقة وثيقة حبماية البيئة، و يف إطار النصوص املتفرقـة يف  بعض مواد نصو
  .بعض القوانني ضمن املنظومة القانونية اجلزائرية

من األمر  168و عليه فلقد تدخل املشرع اجلزائري بنص عام و جعله  إجباريا من خالل املادة 
: حيث تنص على أنه، 2على عدم االمتثال إللزاميتهاملعدل و املتمم، و رتب عقوبات جزائية  95-07
جيب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو حتويل أو تعديل أو تعبئة مـواد  " 

أو لالستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته املدنية املهنية جتاه املسـتهلكني  و ة لالستهالك معد
  .املستعملني و جتاه الغريو

شار إليها أعاله يف املواد الغذائية و الصيدالنية و مستحضرات التجميل و مـواد  ل املواد املتتمث
التنظيف و املواد الصناعية و امليكانيكية و اإللكترونية و الكهربائية، و بصفة عامة يف أية مادة ميكـن  

  .أن تسبب أضرارا للمستهلكني، للمستعملني و للغري

  ... ". هلذه املواد ذاا لنفس إلزامية التأمني خيضع املستوردون و املوزعون
                                                           

  .املعدل و املتمم 07-95من األمر  163قا لنص املادة طب-1
 174و  172إىل  163يعاقب على عدم االمتثال للتأمني املشار إليها يف املواد من : " و اليت تنص على أنه 184طبقا للمادة -2

. باكتتاب التأمني املعينجيب أن تفع هذه الغرامة دون اإلخالل . دج 100.000و  5000أعاله بغرامة مالية يتراوح مبلغها بني 
  . "حتصل الغرامة كما هو احلال يف جمال الضرائب املباشرة و تدفع حلساب اخلزينة العامة
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و استنادا إىل هذا النص العام اآلمر، فإن كل صاحب نشاط ملوث ملزم باالكتتاب يف عقـد  
ضرار اليت حيدثها نشاطه امللوث، كما جعل املشرع كل عقد تأمني للتأمني يغطي به مسؤوليته عن األ

ات تعادل على األقل  الضمانات الـواردة يف الشـروط   خيضع إللزامية التأمني البد أن يشمل ضمان
، و ختضع الشروط العامة لوثيقة التأمني أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامهـا لتأشـرية إدارة   1النموذجية

  . 2الرقابة اليت تستطيع أن تفرض العمل بشروط منوذجية

عه بعبارة عامـة  نطاق تطبيق إلزامية هذا التأمني من حيث موضو 168/02 و قد حددت املادة
و اسـتنادا   -، أما من حيث األشخاص ...تشمل مجيع الصناعات و االبتكارات و التحويل و التعبئة

فيستفيد من تعويض شركات التأمني الغري مبعناه الواسع ليشـمل   - 07-95من األمر  56إىل املادة 
خاللـه نظـام التـأمني     قد تبىن املشرع اجلزائري من 07-95اجلريان و غريهم، ومن مث فإن األمر 

عقود تأمني اإلجباري، و بذلك يضمن حتت أي ظرف أن يقوم كل املستغلني و امللوثني للبيئة بإبرام 
و ما قد يترتب عن ذلك من مسؤولية، كما نص املشرع اجلزائـري يف نفـس   عن أنشطتهم الضارة 

  .3ليد و الفيضاناتاألمر على فرض التأمني على األخطار املناخية كالربد و العاصفة و اجل

إىل جانب ذلك هناك تأمني آخر نص عليه املشرع اجلزائري له عالقة وثيقة باال البيئي و هو 
و نظرا ألمهيـة هـذا    ،07-95من األمر  41التأمني ضد الكوارث الطبيعية، و هو ما تضمنته املادة 

مبوجـب   ضد الكوارث الطبيعية النوع من التأمني فقد أصدر املشرع التشريع اخلاص بإلزامية التأمني
أن يقوم كل من ميلك عقـارا مبنيـا يف   ي تضمنت املادة األوىل منه ضرورة ذ، و ال124-03األمر 

اجلزائر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يكتتب عقد تأمني على األضرار لضـمان الكـوارث   
اقتصاديا أو جتاريا، أن يقـوم  الطبيعية، و كذا كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا صناعيا أو 

                                                           
  .07-95من األمر  202طبقا للمادة  -1
  .07-95من األمر  227طبقا للمادة  -2
  .95/07من األمر  52املادة  -3
ر، .ية التأمني ضد الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا، ج، املتضمن إلزام2003أوت  26الصادر يف  12-03األمر  -4

  .2003أوت  27، الصادرة يف 52العدد 
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رية من آثار الكوارث الطبيعيـة،  باكتتاب عقد تأمني عن األضرار لضمان املنشآت الصناعية أو التجا
نظرا خلطورة الكارثة الطبيعية و خطورة األضرار النامجة عنها فقد أصدر املشرع اجلزائري إضافة إىل و

، و حتديـد و صـياغة   1ليت تعترب كارثة طبيعيةذلك النصوص التنظيمية اخلاصة بتشخيص احلوادث ا
  .2البنود النموذجية الواجب إدراجها يف عقود التأمني على آثار هذه الكوارث

املعدل و املتمم إلزامية التأمني عن  07-95من القانون  165إضافة إىل ذلك فقد تضمنت املادة 
هيئة تستغل مطارا أو ميناء من أن تؤمن  أضرار هلا عالقة وثيقة حبماية بيئة اجلوار، و ذلك بإلزام كل

  .من مسؤوليتها عن األضرار اليت تصيب املستعملني هلذه األمكنة، بسبب نشاط املطار أو امليناء

كما نص املشرع اجلزائري أيضا ومبقتضى نفس القانون على نوع آخر من التأمني له عالقـة  
اليت نصت على  07-95األمر من  169ملادة باألضرار اليت تصيب البيئة الصحية، و هو ما تضمنته ا

إلزام املؤسسات اليت تقوم برتع الدم البشري أو تغيريه لغرض طيب، بالتأمني ضد العواقب املضرة اليت 
قد يتعرض هلا املتربعون بالدم و املتلقون له، و عمومية هذا النص جتعله يتعلق بكافة املخاطر النامجـة  

  .نطبق على أضرار التلوث الناتج عن نقل الدم احململ باألمراضعن عمليات نقل الدم و من مث ي

فيما يتعلق باألضرار النامجة عن استغالل املنشآت ذات الطابع االقتصادي فقد نصت املـادة   و
على هذا النوع من التأمني الذي يغطي كافة األضرار املادية و املعنوية الـيت   07-95من األمر  163

  .ملخاطر الناجتة عن هذا االستغالليتعرض هلا الغري بسبب ا

على مالك السفينة  3من التقنني البحري اجلزائري 130أما يف اال البحري فقد أوجبت املادة 
طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة إنشاء تأمني أو كفالة ماليـة مثـل    2000اليت تنقل أكثر من 

                                                           
مني على آثار الكوارث الطبيعية املتضمن تشخيص احلوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التأ 268-04املرسوم التنفيذي رقم  -1
  .2004سبتمرب 01، الصادرة يف 55ر، عدد .، ج2004أوت  29حتديد كيفيات و إعالن حالة الكارثة الطبيعية الصادر يف  و
  .2004سبتمرب 01، الصادرة يف 15، ج ر، عدد 2004الصادر يف أوت  270-04املرسوم التنفيذي رقم  -2
  .1998، سنة 47ر، عدد .ج ،، املتضمن القانون البحري1998املؤرخ يف جوان 05- 98القانون رقم -3
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ـ الصندوق الضمان مصريف أو شهادة صادرة عن  دود املسـؤولية  دويل للتعويض مببلغ حيدد طبقا حل
  .من التقنني البحري، لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث 121املنصوص عليها يف املادة 

ـ  و هلذا الغرض تقوم السلطات اإلدارية اجلزائرية ا  منملختصة بتسليم كل سفينة شـهادة تتض
  .اإلقرار بوجود التأمني أو الضمان املايل الساري املفعول

من التقنني البحري املعلومات اليت جيب أن تتضـمنها تلـك    135إىل  132و بينت املواد من 
الشهادات، بأن تكون باللغة العربية مع ترمجة هلا باللغة الفرنسية أو اإلجنليزية، مع وجوب وجودهـا  

  .خة منها لدى أمني دفتر تسجيل السفينةعلى ظهر السفينة و إيداع نس

و جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قد نص على التأمني اإلجباري على مسؤولية مالـك  
و ما يليهـا   126السفينة جراء التلوث البحري بالزيت و جعل لذلك نصوصا خاصة بداية من املادة 

سؤولية عن أضرار التلوث بالنفط عمليا من مهام من مواد التقنني البحري اجلزائري، و يعترب تأمني امل
و يف ظل عجز شركات التأمني الوطنية عن تغطية مثـل   –نوادي احلماية و التعويض العاملية، لذلك 

سعت اجلزائر إىل املصادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية حـول   –هذه املسؤوليات 
،      19691نـوفمرب   29باحملروقات املوقع عليهـا يف بروكسـل يف    التعويضات املستحقة عن التلوث

كذا االتفاقية الدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعويض عن أضرار التلوث الزييت املوقع عليها يف و
  .19712ديسمرب  18بروكسل يف 

نظام تأمني هذه األخطار يف اجلزائر مازال يعتمد على نظـام  و يف األخري ميكن اإلشارة إىل أن 
، و الزالت ...التأمني التقليدي كالتأمني الناتج عن املنتجات اخلطرية و التأمني عن الكوارث الطبيعية

                                                           

املتضمن املصادقة على االتفاقية  1972جوان  07املؤرخ يف  17-72رقم  املرسوم الرئاسيو املصادق عليها مبوجب  - 1
نوفمرب  29الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية حول التعويضات املستحقة عن التلوث باحملروقات املوقع عليها يف بروكسل يف 

  .1972لسنة  53ر، العدد .، ج1969
يتضمن املصادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة  1974ماي  13ملؤرخ يف ا 55-74رقم  املرسومو املصادق عليها مبوجب  -2

ر، .، ج1971ديسمرب  18بإنشاء صندوق دويل للتعويضات عن األضرار النامجة عن التلوث الزييت املوقع عليها يف بروكسل يف 
  .1974لسنة  45العدد 
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تغطيتها غري فعالة و قاصرة مقارنة بطبيعة و نطاق األضرار البيئية، هذا ما يستدعي ضـرورة إجيـاد   
  . تغطيات تأمينية متخصصة

  .صناديق التعويضات و األنظمة البديلة لتغطية خماطر التلوث البيئي :لثايناملبحث ا

ث حمال لتأمني املسؤولية، فتعويض املضرور من التلوث تعويضا كامال ال إذا كان خطر التلو
حيدث دائما نظرا لتجاوز قيمة األضرار احلد األقصى للتعويض يف معظم األحوال، فنظام التأمني من 
املسؤولية املدنية حىت و لو كان نظاما إجباريا حلماية املضرور من التلوث فإنه مل يقدم حال للصعوبات 

  .روحة ألنه ليس إال تغطية ملسؤولية املستأمن وفقا للنظام التأميين السائداملط

و حىت بافتراض أن وثيقة التأمني ميكن أن تغطي مسؤولية امللوث ملا ميكن أن يسببه نشاطه من 
ضرر، إال أن العبء اجلسيم هلذه التغطية جيعل املؤمنني ال يتحملون إال جزءا من الضرر و الذي ميكن 

  .ته إىل املستأمنأن نسب

فقد مت التفكري يف إنشاء صناديق  -و من أجل تكملة قصور نظام التأمني يف هذا اال-لذلك 
  ).املطلب الثاين(، و تدعيمه ببعض اآلليات البديلة لتغطية هذه األخطار )املطلب األول(التعويضات 

  .صناديق التعويضات :املطلب األول

اليت ال  كان اهلدف منها هو تعويض املضرور يف احلالة إن فكرة إنشاء صناديق التعويضات
دف إىل توزيع املخاطر الصناعية على جمموع املمارسني  ايعوض فيها بوسيلة أخرى، كما أ

تتدخل إال بصفة تكميلية أو  أنذه الصناديق هل ال ميكن لألنشطة اليت ميكن أن تسبب هذه املخاطر، و
أهم من معرفة حاالت تدخل الصناديق و ية املدنية و التأمني، لذا البدامي املسؤولاحتياطية لكل من نظ
  ).الفرع الثاين(، و أحكامها على املستوى الدويل و احمللي )الفرع األول(املشاكل اليت تثريها 
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  .حاالت تدخل الصناديق و أهم املشاكل اليت تثريها: الفرع األول

، مث إىل أهم )أوال(تدخل فيها صناديق التعويضات سنعاجل يف هذا الفرع كل من احلاالت اليت ت
  ).ثانيا(املشاكل اليت تثار يف هذا اال 

  .حاالت تدخل الصناديق: أوال

تلعب صناديق التعويض يف جمال التلوث دورا مزدوجا فهي تلعب دورا تكميليا يف حاالت عدم 
من املسؤول غري املعروف  حصول املضرور على تعويض كامل و تلعب دورا احتياطيا فتتدخل بدال

  :أو املعسر و ذلك على النحو التايل

تلعب صناديق التعويض دورا تكميليا يف احلاالت اليت ال يغطي فيها تأمني املسؤولية قيمة 
التعويضات اجلابرة لألضرار اليت أصابت املضرور، و ذلك عندما تتجاوز قيمة األضرار النامجة عن 

ففي هذه احلالة تتدخل الصناديق دف تعويض . 1لتأمني احملدد يف العقدالنشاط احلد األقصى ملبلغ ا
  .املضرور تعويضا كامال، عندما يكون قد مت تعويضه جزئيا

باإلضافة إىل ذلك، فإن املسؤولية يف جمال أضرار التلوث هي مسؤولية موضوعية، و يف هذا 
و بناء . طيه يف الكثري من احلاالتالنوع من املسؤولية يكون هناك حد أقصى للتعويض ال جيوز خت

و إذا طبقنا . على ذلك فإن مجيع األضرار ال تصبح مغطاة إذا جتاوزت احلد األقصى املسموح بتغطيته
هذا املبدأ جند أن املضرور سيتحمل اجلزء الذي يتعدى احلد األقصى احملدد وفقا ملبدأ عدم حتمل 

أمهية تبين فكرة صناديق التعويضات اليت تؤدي إىل و من هنا تظهر . املسؤول ما يزيد عن هذا احلد
إعطاء املضرور تعويضا كامال دون أن يتحمل أي جزء من األضرار أو مبعىن آخر دون أن يتحمل    

  .2و مقابل تطبيق املسؤولية املوضوعية يف جمال تلوث البيئة

                                                           
  .129ض أضرار التلوث، املرجع السابق، ص عطاء سعد حممد حواس، األنظمة اجلماعية لتعوي -1
  .107سعيد قنديل، املرجع السابق، ص  -2
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دوق الدويل املنشأ و هو الصن Fipolو من أمثلة الصناديق اليت تتدخل بصفة تكميلية، صندوق 
من أجل تكملة تعويض األضرار النامجة عن التلوث البحري بالزيت يف حالة ما إذا  1971عام 

جتاوزت قيمة األضرار احلد األقصى املمنوح من طرف اتفاقية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث 
  .مبدينة بروكسل 1971ديسمرب  18بالزيت، املربمة بتاريخ 

ة أخرى يكون لصناديق التعويض يف جمال تلوث البيئة دور احتياطي يف احلاالت و من ناحي    
اليت يثبت فيها إعسار املسؤول، و تلك اليت ال يتوصل فيها املضرور إىل حتديد شخص املضرور أو 

و يف هذه احلالة يكون تدخل الصندوق ليحل حمل املسؤولية املدنية ذاا، فيتوىل الصندوق . معرفته
و تتدخل صناديق التعويض كذلك بصفة . املضرور تعويضا كامال عما أصابه من أضرارتعويض 

احتياطية يف احلاالت اليت يتوافر فيها أحد أسباب اإلعفاء من املسؤولية أو أحد أسباب استبعاد 
  .1التأمني

و يف هذه احلاالت تتدخل صناديق التعويض بصفة احتياطية لضمان حق املضرور يف التعويض، 
نبغي على املضرور أن يلجأ أوال ملطالبة امللوث املسؤول، و بطبيعة احلال فإنه يعفى من هذا اإلجراء في

و بناء على ذلك فإن مطالبة الصندوق ال تصبح مقبولة . يف احلاالت اليت يكون فيها املسؤول جمهوال
ؤول أو كونه غري إال يف حالة إخفاق مطالبة املسؤول، هذا اإلخفاق يتحقق يف حاالت إعسار املس

مؤمن أو عندما تتوافر إحدى حاالت اإلعفاء من املسؤولية، فإذا توافرت إحدى هذه احلاالت كان 
  .2للمضرور أن يلجأ مباشرة للصندوق

و خيتلف دور صناديق التعويض من دولة ألخرى، فقد يقتصر على تعويض املضرورين و قد 
بني الدورين معا، كما هو احلال مثال يف الصندوق  يقتصر على تغطية مسؤولية امللوثني، و قد جيمع

و يف الواليات املتحدة يكون املضرور باخليار، إما أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر . اهلولندي

                                                           
  .108سعيد قنديل، املرجع السابق، ص  -1
  .131عطاء سعد حممد حواس، األنظمة اجلماعية لتعويض أضرار التلوث، املرجع السابق، ص  -2
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مباشرة من امللوث املسؤول عندما يكون خاضعا عندئذ لنظام اخلطأ الواجب اإلثبات أو أن يتجه إىل 
ال يشترط للحصول عليه ثبوت خطأ امللوث، ليكون للصندوق  الصندوق ليحصل منه على تعويض

أما الصندوق الياباين فوظيفته تغطية . أن يرجع على املتسببني يف التلوث مبا دفعه هلذا املضرور
املسؤولية، إذ تكون املشروعات الصناعية امللوثة معفية من مسؤوليتها مبقدار املبلغ الذي دفعه 

  .1الصندوق للمضرورين

غم من احللول اليت تقدمها صناديق التعويضات فيما يتعلق جبرب العديد من األضرار البيئة إال بالر
  .أدائهاأا تعاين من العديد من املشاكل و العقبات اليت تؤثر على 

  :املشاكل اليت تثريها صناديق التعويضات - ثانيا

ضرورين، و لكنه يف الوقت مما ال شك فيه أن إنشاء صناديق للتعويضات يقدم ضمانة فعالة للم
حتقيق التوازن يؤدي إىل ضرورة و هذا الوضع ، ذاته يشكل عبئا إضافيا على عاتق امللوثني احملتملني

بني مصلحة املضرور يف احلصول على حقه يف التعويض و بني العبء امللقى على عاتق شخص امللوث 
العملية إذا كان ما يقدمه امللوث  فمن الناحيةوصا عند قبول فكرة صندوق التعويض، احملتمل خص

كمسامهة يف الصندوق أقل مما سيتحمله كتعويض يف حالة عدم وجود الصندوق، فإنه سريحب 
  .بإنشاء صناديق للتعويض و العكس صحيح

املشكالت اهلامة خاصة فيما و مهما يكن الوضع، فإن فكرة صناديق التعويضات تطرح بعض 
  ).2(يقة إدارته و طر) 1(يتعلق بتمويل الصندوق 

تعد مسألة متويل الصندوق من أكثر املسائل أمهية، ألن فعالية دور  :طرق متويل الصناديق-1
صناديق الضمان كآلية تعويض مكملة لنظام املسؤولية و التأمني، يتوقف على مالءة الذمة املالية 

  .األضرار البيئية للصندوق و مدى قدرته على دفع مبالغ التعويض الضخمة اليت يستحقها ضحايا

                                                           
  .13حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص  -1
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و متويل صناديق التعويض يتم بطرق خمتلفة، فبعضها ميول فقط من اشتراكات حتصل من 
الصناعيني يف بعض القطاعات الصناعية الذين يسببون نوعا خاصا من التلوث و ميارسون نشاطهم يف 

لوثني و احلكومة  ، وبعضها اآلخر ميول من مبالغ يساهم يف دفعها كل من الصناعيني امل1منطقة معينة
من اجلمعيات أو احتادات األشخاص املعرضني  -و كما هو احلال يف اليابان–و اإلدارة احمللية بل 

، اخلاص بتعويض 1972فنجد مثال الصندوق اهلولندي الذي مت إنشاؤه يف عام  ،2خلطر التلوث
مصدر هذا التلوث،     املضرورين من تلوث اهلواء، يتم متويله عن طريق ضريبة تفرض على األنشطة

  .3و هذا الصندوق يتم إدارته عن طريق وزارة الصحة اهلولندية

و يف السويد لكي يكمن احلصول على ترخيص مزاولة النشاط املتعلق بالبيئة خصوصا إلقاء 
أشياء قد تضر ا، فإن الشركة ملزمة بدفع رسم معني يتم حتديده وفقا لطبيعة و حجم املنشأة، هذا 

تم إيداع حصيلته يف صندوق يتوىل تعويض األضرار اليت تصيب األشخاص الطبيعيني فقط من الرسم ي
جراء هذه األنشطة، مع مالحظة أن الصندوق ليس له احلق يف تعويض األضرار البيئية احملضة اليت جيب 

  .4أخذها يف االعتبار كذلك

، الصادر Cerclaيكي الذي مت إنشاءه مبوجب القانون األمر Superfundكذلك فعن صندوق 
و اخلاص بتعويض املضرورين من جراء ممارسة األنشطة البيئية اخلطرة، يتم متويله عن  1980يف عام 

طريق ضريبة تفرض على الشركات امللوثة و بصفة خاصة شركات البترول اخلام و املواد الكيماوية، 
  .5كات األمريكيةكذلك يتم متويله عن طريق رسم عام ضد التلوث مفروض على كل الشر

                                                           
  .110املرجع السابق، ص سعيد السيد قنديل،  -1
  .132حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص  -2
عمار خليل احمليمدي التركاوي، مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية  -3

  .512، ص 2007احلقوق، جامعة عني مشس، القاهرة، 
  .190أخطار التلوث، املرجع السابق، ص نبيلة إمساعيل رسالن، التأمني ضد  -4

5- Kiss Alexadre, Droit international de l’environnement, op.cit, p 385.  
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فون، فاملصروفات املخصصة إلصالح البيئة مثل إصالح الضرر الذي - و مبقتضى نظام السوبر
أصاب املوارد الطبيعية، و الذي تتحمله وكالة محاية البيئة ميكن أن يتم حتصيلها عن طريق الوكالة من 

للمواقع امللوثة و الناقلني الذين يقومون املسؤولني احملتملني مثل املالك أو املستغلني احلاليني أو السابقني 
بنقل املواد اخلطرة على املوقع، كذلك من املنتجني أو احلائزين لتلك املواد، و كل هؤالء األشخاص 

  .1يكونون ملزمني بالتضامن

، فيتم        )F.I.P.A(أما املشروع الفرنسي املقترح لصندوق التعويض لضحايا التلوث العارض 
يق أساط سنوية يتم حتديدها وفقا لطبيعة و حجم النشاط الرئيسي للشركات املعنية اليت متويله عن طر

  .2قد تسبب أضرارا بيئية و يقوم بتمويله الصناعيني على أساس تباديل

و على املستوى األورويب، فإنه قد مت اقتراح إنشاء صندوق أورويب للتعويضات و ذلك من 
التوجيه األورويب املتعلق باملسؤولية املدنية عن األضرار الناجتة  خالل املادة احلادية عشر من مشروع

و مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن الس االقتصادي و االجتماعي . 1991جوان  27عن النفايات يف 
، قد لفت النظر إىل أمرين هامني يثريمها 1990فرباير  21للمجموعة األوروبية يف رأيه الصادر يف 

لصندوق، أوهلما من يتوىل إدارة هذا الصندوق؟ و ثانيهما ما هي الشركات اليت ميكن إنشاء مثل هذا ا
و بذلك أصبحت دول . 3أن تقبل متويله ومع ذلك فإن هذين التساؤلني مل جيدا إجابة يف الوقت احلايل

ليت االحتاد األورويب ال تتبىن نفس وجهة النظر فيما يتعلق باملسؤولية و احلد األقصى للتعويضات ا
  .4ميكن أن حيكم ا يف جمال األنشطة البيئية

                                                           
  .134عطاء سعد حممد حواس، األنظمة اجلماعية لتعويض أضرار التلوث، املرجع السابق، ص  -1
  .516عمار خليل التركاوي، املرجع السابق، ص  -2
  .108، املرجع السابق، ص سعيد السيد قنديل -3
  .135عطاء سعد حممد حواس، األنظمة اجلماعية لتعويض أضرار التلوث، املرجع السابق، ص  -4
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و يشري بعض الفقه إىل أن هذه الصناديق ميكن أن متول من مبالغ يساهم فيها كل من الصناعيني 
امللوثني، األجهزة احلكومية لشؤون البيئة، اإلدارات احمللية، و ميكن أن تشارك يف ذلك احلركة 

  .1 خلطر التلوثاجلمعوية و احتادات األشخاص املعرضني

و أيا ما كان األمر فإن الشركات و املؤسسات ذات اخلطورة العالية على البيئة جيب أن تدفع 
أقساطا أعلى نظرا ملا حتدثه من أضرار جسيمة جدا بالبيئة، و نعين يف هذا الصدد على وجه اخلصوص 

  .شركات قطاعي البترول و الكيماويات

صناديق اخلاصة اليت تتعلق بنشاط مهين معني قد تعهد إن ال :إدارة صناديق التعويضات-2
إدارا إىل أحد أشخاص القانون اخلاص و ليس غلى الدولة ذاا، فهذا النوع من الصناديق يفترض 
وجود تضامن بني املمارسني ألنشطة مهنية متماثلة لضمان تعويض املضرورين من جراء هذه النشطة، 

ريبة تفرض على هؤالء املمارسني لتلك األنشطة، و يتم حتديدها وفقا و بالتايل يتم متويله عن طريق ض
  .2حلجم و طبيعة النشاط

أما بالنسبة للكوارث البيئية اليت ترتب أضرارا ضخمة بالبيئة فيعهد بإدارة صناديق التعويض 
رار اخلاصة ا إىل الدولة ألن مثل هذه الكوارث يكون من الصعب على الصناديق اخلاصة حتمل األض

ولتحقيق . احلاصلة، و خصوصا و أا قد تتعدى ماليني الدوالرات بل و يف بعض األحيان املليارات
ت ميكن أن حتدد الصناديق اخلاصة حدا أقصى يتحمله و ما احلماية املنشودة للبيئة يف مثل هذه احلاال

أن تتدخل الدولة و من ناحية أخرى ميكن أن حيقق النتيجة ذاا . يزيد عن ذلك تتحمله الدولة
مباشرة لتعويض ضحايا األخطار الضخمة مقابل قسط يقوم بسداده صناديق التعويضات املعهود إليها 

  .3أصال بالتدخل يف مثل هذه احلاالت

                                                           
  .191نبيلة إمساعيل رسالن، التأمني ضد أخطار التلوث، املرجع السابق، ص  -1
  .136عطاء سعد حممد حواس، املرجع نفسه، ص  -2
  .111و  110سعيد قنديل، املرجع السابق، ص  -3
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و قد يعهد بإدارة الصندوق إىل الدولة و أحد أشخاص القانون اخلاص يف آن واحد، فيتم إدارة 
و ممثلني عن شخص القانون اخلاص، و ذلك يف احلاالت اليت الصندوق عن طريق ممثلني عن الدولة 

يكون فيها من الضروري االستعانة خبربات هذا الشخص اخلاص إذا كان له خربة سابقة يف هذا 
  .1اال

  أحكام الصناديق على املستوى الدويل و احمللي: الفرع الثاين

ؤولية املدنية، حيث أا ال دف إىل إن ما مييز صناديق التعويضات هو استقالهلا عن قواعد املس
ضمان هذه األخرية، و إمنا دف إىل تغطية األضرار اليت متس املصاحل اجلماعية و هو نوع من 

و اليت نصت على  1969التضامن تبنته العديد من االتفاقيات الدولية أمهها اتفاقية بروكسل لسنة 
، كما اجتهت العديد من الدول إىل إنشاء )أوال(إنشاء الصندوق الدويل لتعويض أضرار التلوث 

صناديق التعويض اخلاصة بأضرار و مشاكل التلوث و هو ما يتم التطرق إليه من خالل صناديق 
، و أخريا صندوق )ثالثا(، و أحكام الصناديق يف القانون اجلزائري )ثانيا(التعويض يف النظام الفرنسي 

  ).رابعا(محاية البيئة املصري 

  ندوق الدويل لتعويض أضرار التلوث الص :أوال

لقد انعقدت حتت رعاية املنظمة الدولية البحرية بربوكسل و يف نفس السنة اليت أبرمت فيها 
 إصالحمن أجل  2صندوق دويل للتعويض إنشاء إمكانيةاتفاقية بروكسل مؤمتر دويل لدراسة مدى 

ا و إصالحها و مما جاء يف هذا املؤمتر ة عن تغطيتهـل التقليديـاألضرار البيئية اليت عجزت الوسائ
تقوم حبماية كاملة للضحايا يف كل األحوال، و انتهى هذا املؤمتر  1969هو تأكيده على أن اتفاقية 

مث بدأ التحضري هلذا املؤمتر الذي دعت إليه  ،صندوق التعويض إنشاءبإصدار قرار حول ضرورة 

                                                           
  .136عطاء سعد حممد حواس، املرجع السابق، ص  -1
  .136ص ،سابقالرجع امل ،سعد أمحد حممود-2
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منادية بضرورة إقامة مسؤولية املالك على أساس املنظمة الدولية بعد ارتفاع أصوات املؤمترين 
  .موضوعي مطلق مشتركة مع مسؤولية مصاحل البضاعة على شكل صندوق

 F.I.P.O.Lالصندوق الدويل للضمان  على غرار ذلك انعقد مؤمتر بروكسل اخلاص بإنشاء 

1971ديسمرب  18 مبوجب اتفاقية بروكسل املربمة يف
تخدام حصيلة دف هذه االتفاقية إىل اس و 1

هذا الصندوق يف تغطية التكاليف اخلاصة بتنظيف و إزالة آثار التلوث البترويل و التعويض عن أضراره 
على الصندوق أن يدفع التعويض ألي شخص أصيب : " حيث نصت املادة الرابعة من االتفاقية بأنه

 1969تضى اتفاقية بضرر ناتج عن التلوث و ال يستطيع أن حيصل على تعويض كامل و مناسب مبق
  .2"اخلاصة باملسؤولية املدنية، و يدخل يف ذلك تكاليف التدابري املعقولة اليت اختذت خلفض احلد األدىن

إن جمال و هدف الصندوق الدويل للتعويض هو تقدمي التعويض عن أضرار التلوث إىل املدى 
أو غري مالئمة، و هذا استنادا ه احلماية القانونية يف اتفاقية بروكسل غري كافية ـون فيـالذي تك

  .من االتفاقية اخلاصة بإنشاء الصندوق 02/01للمادة 

أول ما ميكن مالحظته حول الصندوق هو أنه يسعى إىل تغطية األضرار اليت يعجز عنها نظام  و
ن ـغ معينة، و أن تأميـددة مببالـرة حمـذه األخيـسابقا إىل أن ه متت اإلشارةو قد  ،املسؤولية

و بالتايل فإن  ، وث البترويلـال أضرار التلـي جمـأدىن السيما ف دـدد أيضا حبـة حمـولياملسؤ
املبلغ الذي يتحمله الصندوق هو ذلك املبلغ الذي يزيد عن تلك املبالغ اليت حددا اتفاقية بروكسل 

ضرار املتعلقة مما جيعله نظاما مستقال عن نظام املسؤولية املدنية بإمكانه تغطية العديد من األ 1969
بالتلوث مهما بلغت جسامتها بل حىت و إن فاقت مبالغ معينة فإن صناديق التعويض قادرة على 

  .تغطيتها

                                                           
املتضمن املصادقة على االتفاقية الدولية  1974ماي  13املؤرخ يف  74/55رقم  املرسومصادقت عليها اجلزائر مبوجب  -1

  .1974، لسنة 45ر، رقم .لوث بالبيئة، جاملتعلقة بإنشاء صندوق دويل لتعويض األضرار النامجة عن الت
  .1987أكتوبر  16و دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف  -2
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و يتحدد نطاق صناديق التعويض بأضرار التلوث اليت حتدث يف إقليم الدولة املتعاقدة مبا يف ذلك 
  .األضرار أو التقليل منها على األقلو كذا التدابري الوقائية اليت تتخذ ملنع تلك  ،البحر اإلقليمي

و اجلدير باإلشارة أن مثة حاالت تلتزم صناديق التعويض بتغطيتها و حاالت تعفى منها حسب 
فاحلاالت اليت يلتزم فيها الصندوق بدفع مبالغ التعويض هي التزامه بدفع املبالغ  ،1ما تضمنته االتفاقية 

 يتمكن من احلصول على مبالغ التعويض وفق لكل شخص يعاين من ضرر التلوث خصوصا إذا مل
النظام اخلاص باملسئولية املدنية، إما بسبب انعدام املسؤولية عن الضرر املطالب بتعويضه وفقا 

أو أن يكون املالك غري قادر من الناحية املالية على الوفاء بالتزاماته كاملة أو أن الضمان  ،لالتفاقية
  .ال يغطي أو ال يكفي لتغطية مطالبات التعويض عن الضرراملايل املقرر طبقا لالتفاقية 

أما احلالة الثالثة فهي يف حالة ما إذا كان التعويض يتجاوز مسؤولية املالك للسفينة اليت حددا 
  .1969اتفاقية 

من خالل هذه احلاالت الثالث اخلاصة بتدخل الصندوق ميكن أن نستنتج بأن دور الصندوق 
ضرار التلوث اليت يعجز نظام املسؤولية املدنية عن تغطيتها أو يف حالة صعوبة يتضمن خصوصا تغطية أ

و لعل هذا دليل كاف على  ،يعين عدم قيام املسؤولية من أساسها ،مسؤولية املدعى عليه إثبات
استقاللية و ذاتية الصندوق الدويل للتعويض ما دام أنه ميكن االعتماد عليه يف حالة عدم وجود 

  .املسؤولية

 03فقرة  04 ةأما احلاالت اليت يعفى الصندوق منها فهي اليت قررا االتفاقية مبقتضى املاد

  :املتمثلة فيما يليو

إذا كانت أضرار التلوث ناجتة عن أعمال احلرب أو التلوث أو البترول املتسرب من سفينة -
غراض حكومية غري حربية أو سفينة أخرى متلكها أو تشغلها الدولة و مستخدمة وقت احلادث أل

  .جتارية
                                                           

  .553سابق، ص الرجع امل، ، قانون محاية البيئةمن االتفاقية راجع يف ذلك الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة 04/06املادة  -1
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  .إذا مل يستطع املدعي إثبات أن الضرر نتج عن حادث وقع لسفينة أو أكثر-

إذا أثبت الصندوق أن أضرار التلوث قد نتجت كليا أو جزئيا عن عمل أو امتناع من جانب -
  .املضرور و بقصد إحداث الضرر أو نتجت عن إمهاله

ليت تنشأ عن ظاهرة طبيعية استثنائية ال ميكن تفاديها أو اجلزئي و هي ا اإلعفاءهناك أيضا حالة -
و يف كل األحوال  ،مليون فرنك 450ففي هذه احلالة ال جيوز أن يزيد مبلغ التعويض عن  ،مقاومتها

مليون فرنك إال إذا أجازت اجلمعية العامة  450إن املبلغ الذي يغطيه الصندوق جيب أال يتجاوز 
  .مليون فرنك 90صى إىل للصندوق أن تدفع احلد األق

اجلدير باملالحظة أن االتفاقية اخلاصة بالصندوق نصت على نفس املواعيد اخلاصة برفع الدعوى 
كما أجازت تدخل الصندوق يف أية دعوى  1969ضد الصندوق و املنصوص عليها ضمن اتفاقية 

  .مرفوعة ضد مالك السفينة أو ضامنها

اخلاصة بأضرار و مشاكل التلوث صناديق التعويض  ءإنشاو قد اجتهت العديد من الدول إىل 
 ،ناديق التعويضالدور الذي تؤديه ص ،سيما التلوث البحري نظرا جلسامة هذا النوع من الضررال
 super fundأهم التشريعات اليت انتهجت هذه السياسة هناك الصندوق األمريكي املعروف باسم و

دوق ـصن إنشاءذي بقي ساري املفعول إىل غاية و ال cercla 1980 الذي أنشئ مبقتضى قانون
1990ام ـوث بالزيت لعـون التلـى قانـض مبقتضـالتعوي

وهو يعد من أهم الوسائل التكميلية  1
و على هذا األساس فقد منحه املشرع  ،لتغطية و إصالح الضرر البيئي الناتج عن التلوث بالزيت

مع العلم أن املشرع  ،مهامه يف جمال التعويضاألمريكي الشخصية املعنوية حىت يتسىن له أداء 
دوالر خصوصا لتغطية األضرار الناجتة عن  900.000األمريكي حدد مبلغ التعويض مبا ال يزيد عن 

  .الكوارث الطبيعية

                                                           
  .117ص،املرجع السابق ،جالل وفاء حممدين -1
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إن أهم مصادر الصندوق تتمثل يف الضرائب املفروضة على الزيت اليت يتم حتصيلها من 
و كذا مبالغ التعويض اليت يستردها الصندوق من املسؤولية  ،للقانوناجلزاءات املالية اليت تفرض وفقا 

 .1و الضامنني

أنشأت قوات حرس احلدود األمريكية املركز الوطين لصناديق التلوث و على  1991و يف عام 
  :2غرارها مت تقسيم الصندوق إىل جهازين

 و تتمثل وظائفه يف ويا ر سنمليون دوال 50صندوق الطوارئ الذي ال تزيد فيه املبالغ عن / 1
تلبية طلبات حكومات الواليات لالنتفاع مبوارد  ولفيدرالية إلزالة التسرب الزييت دفع املصروفات ا

لقيام بالعمليات املتعلقة بتقدير ا يف ساعدةامل باإلضافة إىلالتسرب  هذا الصندوق ملباشرة أعمال إزالة
األولية  اإلجراءاتهذا الصندوق أيضا القيام بتمويل  يتوىل ، كمااخلسارات احلاصلة للمصادر الطبيعية

  .و السريعة ملواجهة حاالت التسرب الزييت دون حاجة إىل اللجوء إىل احلكومة األمريكية

ضات عن أضرار املصادر الطبيعية الصندوق األساسي و هو خمصص للوفاء بكافة التعوي /2
ضية غري املدفوعة عن اإلزالة و التنظيف و كذا تكاليف استعادا و إحيائها و سد املطالب التعويو

املصروفات الالزمة لبعض اهليئات الفيدرالية اليت تتوىل تنفيذ قانون التلوث بالزيت، كما ترصد أموال 
  .هذا الصندوق لدفع تكاليف و تعويضات إزالة آثار التسرب الزييت

   .صناديق التعويض يف النظام الفرنسي :ثانيا

د من التقنيات املالئمة ـي يعـام الفرنسـض السيما يف النظــالتعوي صناديق إنشاءإن 
هذا لتفادي العديد من املشاكل العلمية أمهها ما تطرحه مسألة إفالس املسؤول عن التلوث من و

و هي من اآلليات املكملة لنظام التأمني يف فرنسا الذي يضع حدا أقصى للتعويض عن  ،صعوبات
  .طريق حتديد املسؤولية

                                                           
  .117ص،املرجع نفسه ،حممدينجالل وفاء  -1
  .117ص  ،نفسهجالل وفاء حممدين، املرجع  -2



284 
 

صناديق التعويض يف فرنسا كوا تعد مبثابة غطاء تعاونيات جلميع األخطار  إنشاءو تكمن أمهية 
و من جهة أخرى فهي أداة لتعويض الضحايا بطريقة أسهل مقارنة  ،اليت متس اتمع املهين من جهة

تستغرق وقتا  معقدة إجراءاتبنظام التأمني عن املسؤولية فهذا األخري و على حد تعبري البعض يتضمن 
  .1إىل املصاريف اليت تتطلبها الدعوى القضائية  باإلضافة ،طويال

يف النظام الفرنسي و اليت هلا عالقة وثيقة بالتعويض عن  إنشاؤهاو من ضمن الصناديق اليت مت 
األضرار نذكر صندوق التعويض املتعلق بإصالح األضرار البيئية اليت تلحقها عملية الصيد الكبري 

كذلك  ،1969مبقتضى املادة الرابعة عشر من قانون املالية لسنة  إنشاؤهصيل الزراعية و الذي مت باحملا
صندوق تعويض املضرورين بالنسبة لسكان املناطق ااورة للمطارات و هذا مبقتضى القانون الصادر 

ن باإلضافة إىل صندوق الضمان املخصص لتعويض ضحايا حوادث املرور م 1973فيفري  13يف 
األضرار الواقعة لألشخاص يف حالة عدم معرفة املسؤول عن وقوعها أو حينما يكون الشخص غري 

  .2مؤمن عليه أو يكون مفلسا كليا أو جزئيا 

املتعلقة بإنشاء  1971ديسمرب  18و قد انضمت فرنسا إىل االتفاقية الدولية الصادرة يف 
ديسمرب  23ا مبقتضى القانون الصادر يف الصندوق الدويل املتعلق بتعويض أضرار التلوث، و هذ

اهليدروجني احتاد الكربون و، و على غراره قامت بإنشاء صندوق لتعويض األضرار النامجة عن 1977
دف  ضمان مسامهة الصناعات البترولية يف تعويض املد و اجلزر  Fipolوهو ما يعرف بنظام فيبول 

  3.احملافظة على البيئة ة من أجلاألسود بطريقة مجاعية داخل اموعة األوربي

                                                           
أوت  02اجلزء  06جامعة طنطا العدد  ،كلية احلقوق ،جملة روح القوانني ،التأمني عن أضرار التلوث ،إمساعيل رسالننبيلة  -1

  .1049ص  ،1998
االقتصادية نشور يف جملة العلوم القانونية ومقال م ،التأمني منهامسؤولية الشركات عن اإلضرار بالبيئة و  ،رسالن إمساعيلنبيلة  -2

  .175-174،ص2001جويلية 43جامعة عني مشس عدد ،كلية احلقوق
  .1050ص  ،سابقالرجع امل ،جملة روح القوانني ،التأمني عن أضرار التلوث ،رسالن إمساعيلنبيلة  -3



285 
 

صناديق خاصة بتعويض املصابني مبرض االيدز و هذا بسبب  إنشاءكما عمدت فرنسا إىل 
حىت أكتوبر  1980االنتشار الواسع هلذه العدوى بسبب عمليات نقل الدم خصوصا يف الفترة ما بني 

1985.  

د تدخل بإصدار قانون يتضمن مبرض االيدز فق اإلصابةإن املشرع الفرنسي و نظرا الزدياد 
1991قواعد خاصة لتعويض املصابني ذا املرض و كان هذا يف سنة 

و هو صندوق مستقل يتمتع  1
إال أن متويله يأيت من  ،بكافة اخلصائص اليت تتمتع ا صناديق التعويض خصوصا الشخصية املعنوية

ت اليت يلتزم بدفعها املسؤول عن الضرر التعويضا ،مصادر خمتلفة منها التمويل الذي تساهم به الدولة
ن دوائر حمكمة النقض الفرنسية بسبب اإلصابة ذا الفريوس، و هو خيضع لرئاسة رئيس دائرة م

  :2يتأسس من جلنة تدعى جلنة التعويض تتشكل من األشخاص اآلتية و

  عضو من جملس الدولة -

  طبيب -

  مفتش عام من وزارة الشؤون االجتماعية -

  الس الوطين لاليدز و متخصص يف الطب عضو من -

باإلضافة إىل مساعدة الس االستشاري املكون من مجعيات مرضى االيدز و الوزارات املعنية 
  .خيتارها رئيس الصندوق

                                                           
1 - loi N°91-1406 du 31 Décembre 1991 Jo de 04 Janvier 1992. 

الناشئة عن عملية نقل الدم امللوث بفريوس اإليدز، دار النهضة  راجع يف هذا اال الدكتور عاطف عبد احلميد حسن املسؤولية 
  .215ص ، 1998العربية، القاهرة، سنة 

  .216ص  ،هاملرجع نفس ،عاطف عبد احلميد -2
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إن الصندوق استنادا للقانون الفرنسي ال يتوىل تعويض إال مرضى االيدز بسبب عملية نقل الدم 
  1:وضع املشرع الفرنسي شروطا أخرى أمههاو مع ذلك  ،أو أحد مشتقاته

أن تكون عملية نقل الدم قد متت يف فرنسا بصرف النظر عن جنسية املصاب أي حىت و إن   -
  .كان املصاب أجنبيا املهم أن العملية متت يف اإلقليم الفرنسي

 اليت حلقت املريض هي فريوس االيدز أي نقل دم ملوث ذا املرض و اإلصابةأن تكمن  -
  .ليس غريه من األمراض

بالفريوس هي نتيجة لعملية نقل الدم أو أحد مشتقاته سواء عملية نقل  اإلصابةأن تكون   -
  .الدم متت بطريقة مباشرة أم غري مباشرة

اجلزايف و هو سلوب األ و قد اعتمد الصندوق الفرنسي لتعويض املصابني مبرض اإليدز على
أو معنوية، و زيادة على هذا األسلوب فقد ربط التعويض  يشمل كافة األضرار سواء كانت مادية

بسن املتضرر، فكلما كان صغريا يف السن كان التعويض أكثر أما إذا كان املريض أو املصاب طاعنا 
  .2يف السن كان التعويض أقل مقارنة بسن الشباب

ات األمهية و يف األخري ميكن اإلشارة إىل أن كل هذه الصناديق استطاعت تغطية املشاكل ذ
الكبرية يف جمال األضرار البيئية خاصة حالة العجز عن معرفة املسؤول عن الضرر حينما ال يتم التعرف 

  .عن عمليات التلوث و كذا يف حالة إفالس املسؤول عن التلوث على الشخص املسؤول

  .أحكام الصناديق يف القانون اجلزائري: ثالثا

ق الوطين للبيئة و إزالة التلوث مبوجب قانون املالية لسنة بدورها فإن اجلزائر قد أنشأت الصندو
1992

 الذي عدل بدوره 147-98والذي حددت كيفيات عمله من خالل املرسوم التنفيذي  3
                                                           

  .217ص،هاملرجع نفس ،عاطف عبد احلميد -1
  .420، املرجع السابق، ص محيدة مجيلة -2
  .1991لسنة  65العدد  ،ر.ج ،1991ديسمرب  18املؤرخ يف  25- 91من قانون  189املادة -3
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، و تطبيقا لذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم 1واعتدت تسميته بالصندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث
 compte» يفيات تسيري حسابات التخصيص، حيدد ك13/05/1998بتاريخ  02- 97

d’affectation spéciale»  302- 06الذي حيمل رقم
و يعترب  ،و املفتوح لدى اخلزينة العمومية 2

  .الوزير املكلف بالبيئة هو اآلمر بالصرف هلذا احلساب اخلاص

مع مبدأ  يتوىل هذا الصندوق مساعدة حتويل املنشآت القائمة حنو التكنولوجيا النظيفة متاشيا  
و يتوىل  ،على عمليات مراقبة التلوث يف االحتياط و الوقاية اإلنفاقو يتوىل  ،االحتياط و الوقاية

و متويل مراقبة حالة البيئة و الدراسات و األحباث  ،اإلنفاق على عمليات مراقبة التلوث يف املصدر
 ،الدراسات الوطنية األجنبيةالعلمية و املسخرة من طرف مؤسسات التعليم العايل أو بواسطة مكاتب 

  .و متويل العمليات املتعلقة بالتنقل االستعجايل يف حالة التلوث الناتج عن احلوادث

و اجلمعيات   ،ةـكما يتوىل متويل نفقات اإلعالم و التحسس والتوعية املرتبطة باملسائل البيئي  
تشجيع مشاريع االستثمار املدجمة ذات املنفعة العامة و اليت تنشط يف جمال البيئة و متويل عمليات 
ة للمنشآت من أجل إزالة التلوث للتكنولوجيات النظيفة و الدعم املوجه لتمويل العمليات املشترك

  3.املنفذة بواسطة مقاولني عموميني أو خواصو

و يعترب البعض أن صندوق البيئة ال يشكل وسيلة لتطبيق مبدأ امللوث الدافع و إمنا تعد وسيلة 
األعباء املالية و لترمجة اجلباية بصورة فعالة حنو العمليات البيئية مبعىن أن الصندوق يهدف إىل لتخفيض 

  .4ختفيف الصعوبات املالية و خباصة يف االقتصاديات االنتقالية

                                                           
لسنة  78ر، العدد .ج ،املتعلق بالصندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث 408-01املعدل و املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي  -1

2001.  
  .2006لسنة  45العدد  ،ر.ج ،04/07/2006املؤرخ يف  237-06م عدل مبوجب املرسوم التنفيذي رق -2
  .املتعلق بالصندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث السابق 408-01من املرسوم التنفيذي  3املادة  -3
  .98ص  ،املرجع السابق ،وناس حيي -4
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 35يف املادة  ،02- 02،فقد أشار القانون رقم إضافة إىل صندوق الوطين للبيئة و إزالة التلوث

الشاطئية صندوق خاص لتمويل التدابري املتخذة حلماية الساحل و املناطق  منه على ضرورة إنشاء
  .بطريقة منطقية و معقولة... 273- 04الذي تكرس مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و

  .صندوق محاية البيئة املصري: رابعا

لسنة  4أشار املشرع املصري إىل معىن التعويض عن األضرار يف قانون البيئة املصري رقم 
يقصد به التعويض عن األضرار النامجة عن حيث  28األوىل الفقرة رقم و ذلك يف املادة  ،1994

خمالفة أحكام القوانني و كذا االتفاقيات الدولية اليت تكون مجهورية حوادث التلوث املترتب على 
أو النامجة عن مصر العربية طرفا فيها أو عن حوادث التلوث باملواد السامة و غريها من املواد الضارة، 

التلوث من اجلو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها، أو اليت تقع خالل شحنها و تفريغها، أو أية 
حوادث أخرى، و يشمل التعويض جرب األضرار التقليدية و البيئية و تكاليف إعادة احلال ملا كان عليه 

  .أو إعادة إصالح البيئة

لوجدنا أن املادة الثانية قد  1994لسنة  4قم و لو عدنا إىل نصوص قانون البيئة املصري ر
الشخصية  له و منحت ،الذي أناط به القانون محاية و تنمية البيئة" جهاز شئون البيئة " أنشأت 

  .االعتبارية العامة و جعلت له ذمة مالية مستقلة

، إذ نصت هو صندوق محاية البيئة ،قا خاصاو من خالل هذا اجلهاز أنشأ القانون صندو
صندوق محاية  ينشأ جبهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى :يلي من قانون البيئة على ما 14ادةامل

  :البيئة تؤول إليه

 .املبالغ اليت ختصصها الدولة يف موازنتها لدعم الصندوق  - أ

ة و تنميتها و اليت ـواهلبات املقدمة من اهليئات الوطنية و األجنبية ألغراض محاية البيئ اإلعانات
  .اجلهاز إدارةجملس يقبلها 



289 
 

يها عن األضرار اليت الغرامات اليت حيكم ا و التعويضات اليت حيكم ا أو يتفق عل -ب 
 .تصيب البيئة

1983 لسنة 102موارد صندوق احملميات املنصوص عليها يف القانون رقم   - ج
1. 

غرامات بصفة مؤقتة حتت حساب ال املبالغ اليت حتصل األماينو تودع يف الصندوق على سبيل 
  .البيئةالتعويضات عن األضرار اليت تصيب و

تنتهي وق بداية السنة املالية للدولة وو تبدأ السنة املالية للصند ،و تكون للصندوق موازنة خاصة
  ".تعترب أموال الصندوق أمواال عامةو  ،و يرحل فائض الصندوق من سنة إىل أخرى ،بانتهائها

من الالئحة التنفيذية لقانون السابعة فقد أضافت املادة قا املشار إليها سابو فضال عن املوارد 
  :املوارد اآلتية ،1995لسنة 338البيئة الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم 

من حصيلة الرسوم املقررة على تذاكر % 25ما خيص جهاز شئون البيئة من نسبة الـ  -1
، و قرار 1986لسنة  5من القانون رقم السفر اليت تصدر يف نصر بالعملة املصرية طبقا للمادة األوىل 

لة الرسوم حصي إمجايل من% 12.5و جند أدىن  ،1986لسنة  )697(م ـس جملس الوزراء رقـرئي
 .املشار إليها

 .عائد املشروعات التجريبية اليت يقوم ا اجلهاز )1

 .مقابل ما يؤديه اجلهاز من خدمات للغري بأجر )2

 .رسوم التراخيص اليت يصدرها اجلهاز )3

                                                           
ينشأ صندوق خاص "  :هت الطبيعية على أنبشأن احملميا 1983لسنة  102تنص املادة السادسة فقرة أوىل من القانون رقم  -1

وجدت، و كذا حصيلة الغرامات الناجتة عن  نتؤول إليه األموال و اهلبات و اإلعانات اليت تتقرر للمحميات و رسوم زيارا إ
  ".تطبيق القانون  
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من الالئحة التنفيذية بأن تودع يف الصندوق على سبيل األمانة املبالغ  السابعةأضافت املادة و 
وهو  البيئة،اليت حتصل بصفة مؤقتة حتت حساب الغرامات و التعويضات عن األضرار اليت تصيب 

  .البيئةمن قانون  )14(نفس نص الفقرة الثانية من املادة 

وارد متويل الصندوق بعد ميزة هامة جدا لضمان وجود مبالغ و مما الشك فيه أن هذا التعداد مل
و املتمثل أساسا يف النهوض بالبيئة و االرتقاء تكفي للوفاء بالغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله 

  .ا

من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة قد حددت  الثامنة جند املادة اهلدف،و تكملة لتحقيق هذا 
  :و اليت تتمثل يففيها الصندوق،  احلاالت اليت يتدخل

 .البيئيةمواجهة الكوارث  -1

 .املشروعات التجريبية و الرائدة يف جمال محاية الثروات الطبيعية و محاية البيئة من التلوث -2

 .نقل التقنيات ذات التكلفة املنخفضة و اليت ثبت تطبيقها بنجاح -3

 .البيئةاجل ملوثات متويل تصنيع مناذج املعدات و األجهزة و احملطات اليت تع -4

 .البيئيو تشغيل شبكات الرصد  إنشاء -5

 .احملميات الطبيعية دف احملافظة على الثروات و املوارد الطبيعية إدارةو  إنشاء -6

 .املصدرمواجهة التلوث غري معلوم  -7

املعايري التأثري البيئي ووضع املعدالت و متويل الدراسات الالزمة إلعداد الربامج البيئية و تقييم -8
 .البيئةاملطلوب االلتزام ا للمحافظة على 

احمللية و اجلمعيات  اإلدارةوم ا أجهزة ـاملشاركة يف متويل مشروعات محاية البيئة اليت تق -9
 .الشعبيةاألهلية و يتوافر هلا جزء من التمويل من خالل املشاركة 

 .التلوثمشروعات مكافحة  - 10

  .ود اليت تبذل يف جمال محاية البيئةصرف املكافآت عن االجنازات املتميزة عن اجله - 11
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 .أنشطتهدعم البنية األساسية للجهاز و تطوير  - 12

 .األغراض األخرى اليت دف إىل محاية أو تنمية البيئة اليت يوافق عليها جملس إدارة اجلهاز - 13

و بتحليل هذا النص جند أنه قد أورد حاالت كثرية لتدخل الصندوق هدفها الرئيسي هو محاية 
و لكنه مل ينص صراحة على اهلدف الرئيسي للصندوق وهو تعويض املضرورين يف احلاالت  ،البيئة

و ذلك باستثناء اجلزئية اخلاصة مبواجهة التلوث غري معلوم املصدر  ،اليت ال ميكنهم فيها احلصول عليه
أيضا جيب إضافة تدخل الصندوق لتعويض ، لتعويض يف هذه احلالة بنص صريحو الذي جيب إضافة ا

املضرور يف احلاالت اليت يكون فيها املسئول معسرا أو عندما تتوافر يف حقه إحدى حاالت إعفائه من 
كذلك فإن الصندوق جيب أن يتدخل يف احلالة اليت ،بصرف النظر عن إعساره أو يسارهاملسئولية 

التأمني فهنا  يكون فيها املسئول مؤمنا على مسؤوليته و تتجاوز األضرار قيمة املبلغ احملدد يف عقد
  .1يتدخل الصندوق لتكملة التعويض فيما جياوز احلد األقصى للضمان

عامة ملواجهة أضرار  إستراتيجيةقد وضع و إن كان إن صندوق محاية البيئة املصري و عليه ف
  جتنبها، لذامل ينص صراحة على التعويض و هذا األمر من أوجه القصور اليت ينبغي  ، إال أنهالتلوث

ص مزاولة األنشطة الضارة كشرط للحصول على ترخي اإلجباري فكرة التأمني جيب تبين
كذلك جيب إعادة صياغة املادة املتعلقة حباالت تدخل صندوق محاية البيئة ليشمل كل و ، بالبيئة

و بذلك يتكامل اهلدف الرئيسي من  .2ا تعويض املضرور تعويضا كامالاحلاالت اليت يكون من شأ
  .محاية البيئة بشقيها، احلماية الوقائية و احلماية التعويضيةالصندوق و هو 

صناديق التعويضات  ،تلعب فيهااحلاالت اخلاصة اليت ال يقدم فيها التأمني ضمانات كافية إن 
يكون ذلك ضروريا عندما تتجاوز قيمة األضرار النامجة عن النشاط احلد األقصى  و ،دورا تكميليا

مبعىن آخر فإن صناديق التعويضات دف إىل تعويض املضرور تعويض  ،لعقدملبلغ التأمني املدد يف ا

                                                           
  .117سعيد قنديل، املرجع السابق، ص  -1
  .118سعيد قنديل، املرجع نفسه، ص  -2
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و من ناحية أخرى فإن املسؤولية يف ااالت البيئية هي  ،كامال عندما يكون قد مت تعويضه جزئيا
و بناء  ،هـمسؤولية موضوعية و يف هذا النوع من املسؤولية فإن احلد األقصى للتعويض ال جيوز ختطي

و اجلدير  ،إن مجيع األضرار ال تصبح مغطاة إذا جتاوزت احلد األقصى املسموح بتغطيتهعلى ذلك ف
ية بتحديد احلد األقصى وفقا هلذه يعات الداخلبالذكر أن اتفاقية لوجانو قد أحالت على التشر

  .1املسؤولية

فضال عن فكرة التضامن و تغطية األضرار اليت يصعب معرفة املسؤول عنها، فإن صناديق 
لتعويض تتمتع خباصية السرعة مقارنة باإلجراءات اليت تستغرقها دعوى املسؤولية املدنية، إن هذه ا

األخرية حتتاج إىل إجراءات خاصة برفع الدعوى، و مواعيد خاصة بالطعون سواء باالستئناف أو 
وبة بالنقض، باإلضافة إىل األجل الذي تستغرقه اخلصومة يف يد القاضي، فكل هذا يؤدي إىل صع

  .احلصول على تعويض يف األجل املعقول

إضافة إىل أن فاعلية صناديق التعويض عن التلوث ميكن استخالصها أيضا من كون هذه اآللية 
تغطي كافة األضرار النامجة عن التلوث خصوصا األضرار اجلسيمة اليت يصعب تغطيتها مبقتضى نظام 

العديد من األضرار اليت تبدو قواعد املسؤولية املدنية  املسؤولية املدنية و التأمني عنها، و عليه فهناك
عاجزة عن تغطيتها تستجيب هلا صناديق التعويض، باإلضافة إىل كل هذه املزايا الفعالة، فإن صناديق 
التعويض تغطي أضرار التلوث خارج أي أساس للمسؤولية سواء اخلطأ أو املخاطر، مما جيعله نظاما 

ويض يقوم على أساس ما يسمى بالضمان املايل اجلماعي الذي تساهم فيه قائما بذاته، نظاما للتع
خماطر التلوث السيما التلوث املفاجئ و الكارثي و املزمن و األضرار البيئية النامجة عن التلوث 
البترويل الذي تتسبب فيه ناقالت البترول، و عليه فإن نظام التعويض بتدخل صناديق التعويض ال 

ار هذا التسرب أو ضرر التلوث قانونيا أو غري قانوين عمديا أو غري عمدي، عاديا أو يهتم مبدى اعتب
  .جسيما، و إمنا يكفي أن يكون هناك ضرر حىت يغطيه هذا الضمان

                                                           
  .االتفاقية من 12املادة  -1
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  .األنظمة البديلة لتغطية خماطر التلوث البيئي :املطلب الثاين

كل من رجال القضاء و  اليت ميكن أن تعتري نظام صناديق التعويضات فقد سعى للنقائصنظرا 
الفقه سواء على املستوى احمللي أو الدويل إىل البحث عن أساليب الضمان البديلة و ذلك إنصافا 

جمموعة من األفكار املبتدعة من قبل هؤالء تبنتها بعض القوانني  وجدتالبيئة حيث محاية للمضرور و 
ظهور مناذج مثالية لنظام التأمني  كذلك و )الفرع األول(املقارن مثل فكرة إدارة األخطار الصناعية 

  .)الفرع الثاين(يف العديد من الدول األوروبية 

  .فكرة إدارة األخطار الصناعية :الفرع األول

 ،و ال يقبل عليه املؤمنون إال بتغطية جزئية ،قد يكون اخلطر غري قابل للتأمني من الناحية الفنية
فوجدت فكرة إدارة األخطار  ،لة للضمان التقليديإىل البحث عن الطرق البدي 1مما دفع البعض

يقصد ا استقصاء خمتلف املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا املشروعات الصناعية  اليت الصناعية و
و ذلك حبثا عن األسلوب  ،و حتليل خمتلف األساليب املمكنة ملواجهتها و ختفيض آثارها ،العمالقة

ذه الفكرة البديلة أوجبتها الضرورة نظرا لزيادة تكلفة التأمني مع و ه ،2األكثر مالئمة و األكثر وفرا
 وسائل لتحقيق هذه اإلدارة يف قد متثلتو  ،3التزايد املستمر ألنشطة النشاط التكنولوجي احلديث 

  ) ثانيا(و أسلوب االحتفاظ باخلطر أو التأمني الذايت ) أوال(أسلوب الوقاية و املنع 

   .ملنعالوقاية و ا أسلوب :أوال

ال ينكر أحد أن الوقاية املنعية هي اليت يكون الغرض منها منع أضرار التلوث البيئي من احلدوث 
أو احلد من آثارها و هي أفضل بكثري من احلماية التعويضة، أي القائمة على قواعد املسؤولية و 

                                                           
  .142ص ،املرجع السابق ،أمحد سعد عبد السالم -1
  .و ما بعدها 324أمحد حممود سعد، املرجع السابق، ص  -2

3-Christien Matmuse , Xavier Montaigne , management du risque , librairie vuibert , paris , 

1989 , p17. 
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أو التعويض عنها  فالوقاية من التلوث أفضل من عالج آثاره. التعويض عن أضرار التلوث اليت وقعت
  .1بعد وقوعها

سيلة ختتلف عنه يف أا و إذا كان التأمني يعمل على جمرد نقل اآلثار املالية للخطر، فإن هذه الو
حدوث اآلثار املالية للخطر أو العمل على ختفيض درجة احتمال حتقق ذلك اخلطر و  جتنب دف إىل

ه، و قد يقتضي ذلك إنفاق مبالغ مالية كبرية إذا ما حتقق هذا اخلطر فإا تعمل على ختفيض مدا
بالنظر إىل درجة التقدم التكنولوجي اليت بلغها املشروع أو املنشأة الصناعية و من مث توصف هذه 

  .2الوسيلة بأا قد تكون مكلفة يف بعض األحيان

ية حيقق درجة أمان أو وقا أنو ميكن القول أنه ليس يف مقدور أي مشروع أو مؤسسة صناعية 
كلية، و على هذا النحو فهذه الوسيلة ال تلغي احلاجة إىل نظام التأمني كلية،  بصفة من حتقق خطر ما

فمن املمكن الوقاية من املخاطر الضعيفة اليت . 3و لكنها تعترب مكمال ضروريا لكل سياسة تأمينية
يؤثر اختاذها على احلالة املالية  تنعدم إذا ما مت اختاذ إجراءات و تدابري الوقاية ذات الفعالية، و اليت ال

  .4للمؤسسة أو املنشأة

و تتميز هذه الطريقة بأا تؤدي إىل توفري جزء من املبالغ املالية اليت كان سيدفعها املشروع 
الصناعي لشركات التأمني مقابل تغطيتها للخطر لو نقل إليها حبالته، أي دون معاجلة ذه الطريقة أو 

بنسبة ما تتخذه املشروعات  ر القسطعادة شركات التأمني على ختفيض سع األسلوب، و عليه جرت
الصناعية من وسائل للوقاية من اخلطر الذي تتعرض له، و من ناحية أخرى فإن هذا األسلوب يؤدي 
على املدى الطويل إىل حتسني صفة اخلطر نفسها، و من مث حتسني الدالالت اليت تعطيها اإلحصائيات 

                                                           
  .13بق، ص عبد العزيز خميمر عبد اهلادي، املرجع السا -1
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يها يف صورة أفضل من حيث درجة تواتره و حجم الكارثة النامجة عن حتققه مبا عنه حيث يظهر ف
  . 1يشجع شركات التأمني على وضع تعريفة جديدة لتغطية أقل سعرا

   .أسلوب االحتفاظ باخلطر أو التأمني الذايت: ثانيا

ا أو عدم يربره صعوبة تغطية بعضها تأميني ،اللجوء إىل هذه الطريقة إلدارة أخطار التلوثإن 
قبول الشركات تغطيتها إال بشكل جزئي، فاملشروع الصناعي قد يدير اخلطر عن طريق االحتفاظ به 

إذا بدا له أن هذا احلل أكثر مالئمة بالنسبة له من التأمني أو إذا  ى عاتقه إما بصورة كلية أو جزئيةعل
  .كان ليس هناك بديل غريه

شروع الصناعي أن يوازن بينها و بني قدراته املالية فبعد معرفة املخاطر احلقيقية جيب على امل
ليعرف أي جزء من هذه املخاطر ميكن أن حيتمل صيانته و االحتفاظ به على عاتقه دون تقله إىل 

و قد يفضل املشروع الصناعي االحتفاظ باخلطر كله على عاتقة أي يؤمنه ذاتيا إذا . شركة التأمني
و هو ما حيدث بالنسبة للمشروعات الكربى اليت ينتج عنها  ،جداكانت قيمة أقساط التأمني مرتفعة 

خماطر كبرية على البيئة، فبدال من القيام بدفع مبالغ كبرية لشركات التأمني كأقساط، ميكن أن يكون 
من األفضل التحكم يف هذه املبالغ بالعمل على توفريها بطريقة أو بأخرى الستخدامها عند حتقق 

  .2اخلطر

ا احلل بأنه بسيط ويستخدم بصفة خاصة لتمويل الشرحية األوىل من التعويضات و يتميز هذ
ينتج عنه إحلاق أضرار باآلخرين أو حىت األضرار اليت تلحق  عند وقوع حادث ماالواجب سدادها 

  .3بالذمة املالية للمؤسسة
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أ يتم تقدير بيا، و من ناحية املبديو يعيب هذا احلل أنه عايل التكلفة و أنه يتم معاملته ضر
أقساط التلوث من قيمة أرباح املؤسسة اخلاضعة للضرائب و ذلك عندما يتم دفعها لضمان املخاطر 
اليت يتعرض هلا خمتلف عناصر األصول و لكن األمر خيتلف متام بالنسبة لألرصدة املخصصة للمخاطر 

  .1املستقبلة

ث فإا ال تقدم معاجلة كافية وأيا ما كانت هذه الوسائل و أمهيتها يف معاجلة أخطار التلو
ملواجهة هذه األخطار، ذلك أن أخطار تلوث البيئة قد تكون مأساوية، يف بعض األحيان، حىت أن 
أساليب الوقاية و التأمني الذايت على ضرورا ال تكون كافية فيه، و لذلك تظل التغطية التأمينية هلذه 

ه مسألة مدى إمكانية تأمني املسؤولية ضد أخطار األخطار هلا أمهيتها و ضرورا رغم ما قد تثري
  .التلوث من صعوبات

  مناذج مثالية لنظام التأمني يف الدول األوروبية :الفرع الثاين

بالرغم من الصعوبات اليت واجهت شركات التأمني يف اإلملام باألضرار البيئية و تغطيتها و ذلك 
التقليدية الفنية و عدم تأقلمها مع األسس  لعدم إمكانية حصرها يف كثري من احلاالت من جهة،

القانونية لنظام التأمني من جهة أخرى، فقد استجابت بعض شركات التأمني لبعض الدول األوروبية و
لطلب التأمني عن مثل هذه األضرار و ذلك يف إطار بعض النماذج التأمينية و اليت حاولت من خالهلا 

وثيقة "بني هذه النماذج جتربة السوق التأمينية اإلجنليزية تغطية أخطار التلوث املتزايدة، و من 
  ).ثالثا(، و جتربة سوق التأمني الفرنسية )ثانيا(، و نظام كريستال )أوال" (كالركسون

   

                                                           
  .1030، ص نفسهلقوانني،  املرجع نبيلة رسالن، التأمني ضد أخطار التلوث، جملة روح ا -1
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  "وثيقة كالركسون " :جتربة السوق التأمينية االجنليزية :أوال

عن  وثيقة خترج صراحةأول فهي  ،ثورة على نظام التأمني العادي 1تعترب وثيقة كالركسون
التفرقة  حديثة يف نظام تامني املسؤولية، كما ختلت هذه الوثيقة عن أسسو تتبع  أسس التأمني الفنية

و مضمون هذه الوثيقة ينحصر يف  حتديد و حتليل  ،التقليدية بني التلوث العارض و غري العارض
ا مع وضع جدول تعريفه أقساط ،ستبعدو ما يكون منها قابال للتأمني أو م ،لنماذج التلوث املتصورة

كل نوع أو صورة من صور هذا التلوث مبا يتناسب و حجم هذا اخلطر، و حددت هذه الوثيقة 
  :2مناذج التلوث كما يلي 

عن القصد أو اإلمهال اجلسيم لعدم مراعاة اللوائح  ئو يقصد به التلوث الناش: التلوث املتعمد -
للحفاظ على البيئة اإتباعهن و التنظيمات اليت يتعي.  

 .غري متوقع و فجائي سبب و هو ذلك التلوث الذي ينشأ عن :العارض التلوث -

و  ،و هو الذي ينشأ عن إصدار كميات من امللوثات يف حدود املسموح به :التلوث املتخلف -
 .رغم االلتزام الدقيق بالرقابة أو التحكم ،مل يكن باإلمكان جتنبها

هو ذلك الذي عن التزامن غري املسموح به من إصدارات أو االحتاد غري  و: التلوث بالتزامن -
 .املسموح بني مواد هي ذاا يف حدود املسموح

، هو ما ينشأ عن إصدار مواد مل تكن خطورا معروفة عند هذا اإلصدار :التلوث الكامن -
طي هذه الوثيقة كافة و تغ ، تظهر هذه اخلطورة إال بعد الكشف عنها علميا حالة كوا ضارةملو

 .مناذج التلوث السابقة عدا التلوث املتعمد لتنافيه مع االعتبارات األخالقية

                                                           
ة وثيقة كالركسون تنسب ملكتب الوساطة الربيطاين الذي قام بوصفها و هي وثيقة من وثائق تغطية خماطر األضرار البيئي -1
و يراجع يف ذلك   Environnement Impavienent Libilityو هو خمتصر عبارة  E.I.L يرمز هلا باحلروف املختصرة و

  .704مد عبد الوهاب حممود، املرجع السابق، ص عبد الوهاب حم
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أال يقدموا عونا ألعمال غري مشروعة متعمدة و أن الضمان  يف هذا النظام جيب على املؤمننيو 
ينشئه  جيب أن يكون مرفوضا حيثما يكون لدى اإلدارة يف املشروع إدراك كامل عن الضرر الذي

و تغطى الوثيقة التعويضات اليت سيكون املؤمن له مسئوال قانونا بدفعها نتيجة أضرار  ،مشروعها
و ذلك نتيجة أي خطر ناشئ عن بث أي مادة  ،اـأو إهدار أي حق حممي قانون ،جسمانية أو مادية

كذلك ، وللبيئةأو تسريبها أو أي تلوث  صلبة أو سائلة أو غازية أو تصريفها أو نشرها أو ختزينها
و مبلغ الضمان يف هذه الوثيقة هو  ،أو تنظيف املواد  من املؤمن له إبعاداملصاريف اليت تنفق من أجل 

  .1كارثة أو عن مدة سنة الضمان بأكملهعن ال إسترليينثالثة ماليني جنيه 

دون استثناء،  إن النظام اإلجنليزي يقوم على حصر أنواع امللوثات اليت هي قابلة للتغطية التأمينية
إال فيما يتعلق بالتلوث الناتج عن التعمد او اخلطأ اجلسيم، و من جهة أخرى فقد وسع من نطاق 

  .التأمني ليشمل أيضا التلوث التدرجيي فضال عن التلوث العارض

   .نظام كريستال :ثانيا

ورى ت"بعد حادث  1969و معاهدة بروكسل عام  2نشأ هذا النظام على أثر اتفاق توفالوب 
و يهدف نظام  ،الشهرية ناقلة البترول العمالقة اليت سببت كارثة التلوث البحري بالزيت "كانيون

و مراعاة  ،كريستال إىل تكملة الضمان املايل الوارد يف اتفاق توفالوب و كفالة حقوق الضحايا
  .مالكي ناقالت البترول

الضرر الذي حيدث ولية املتفوقة عن لقد أخذ نظام املسؤولية املوضوعية ملالكي املنتجات البتر
أو عندما يعجز الناقل عن  ،جياوز الضمانات املعروضة على مالكي الناقالت مبوجب اتفاق توفالوبو

و قد وصل أعضاء نظام كريستال يف خالل ثالثة سنوات  ،السداد و يف حدود ثالثون مليون دوالر
حصة العضو يف هذا النظام مخسة ماليني  و ،إىل ستمائة و مخسون شركة بترول إنشائهامن تاريخ 

                                                           
1 -Sylvie le Damany , les assurances et l’environnement , Gaz , pal , France , 1993 , p02.  

  ".توري كانيون " تلوث املشهور بالزيت بعد حادثة ال 1970وقع هذا االتفاق بني أكرب سبع دول بترولية يف العامل سنة  -2
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 1ويشترط إلعمال نظام كريستال ،دوالر تضاف إليها حصص تكميلية حسب ظروف احلال
)(cristal قد اق ومسجلة و مدرجة يف النظام، وأن تكون ناقلة الزيت مملوكة ألحد أطراف هذا االتف

املكملة و 1971فاقية بروكسل عام حل حمل هذا النظام الصندوق الدويل للضمان الذي نصت عليه ات
1969التفاقية بروكسل عام 

2.  

  تطور سوق التأمينات الفرنسية  :ثالثا

نتيجة القصور الواضح يف سوق التأمينات الفرنسية فقد حصل ثورة يف تنظيم التأمني لتغطية 
 بعد ذلك مث )Garpol )1خماطر التلوث حبيث ال خيضع للقواعد التقليدية للتأمني حيث ظهرت وثيقة 

  .)Assurpol )2وثيقة 

  Garpolوثيقة  -1

تعد هذه  الوثيقة وثيقة تأمني منوذجية يف فرنسا حيث مت من خالهلا استحداث جماالت تأمني 
جديدة مثل تغطية أخطر التلوث الطارئة و التدرجيية و كذلك مت خالهلا تغطية احلوادث غري الفجائية 

اصة يف املسؤولية املدينة اليت تثبت يف حالة الضرورة أو بناء أي أن هذه الوثيقة كانت تفصل بصفة خ
و بالرغم من  3أي أن أحكام  هذه الوثيقة للتأمني ضد أخطار التلوث ،على أمر إداري ملنع التلوث

التوسع يف هذه الوثيقة، إال أا قد أثارت صعوبات خاصة فيما يتعلق بقصر مدة الوثائق املغطية 
تقتصر التغطية فيها صراحة على دعاوى املسؤولية عن الضرر املكتشف أو ألخطار التلوث، حيث 

، و إزاء هذا النقص فقد مت تعديل 4الثابت خالل فترة سريان الوثيقة و املبلغ املؤمن يف نفس الفترة
حيث قررت أن التغطية متتد إذا ما انقضت الوثيقة ألي سبب غري دفع  1978يف عام  Garpolوثيقة 

ء نية املؤمن له لتشمل دعاوى املسؤولية عن الضرر الذي يكون قد اكتشف خالل فترة القسط أو سو

                                                           
1- Contract Reading an interm Supplement to Tanker Liability for pollution   

  .و ما بعدها 336ص  ،املرجع السابق ،أمحد حممود سعد -2
  .160ص  ،املرجع السابق ،هالة صالح-3
  .646ص  ،املرجع السابق ،حممد سعيد عبد اهللا احلميدي -4
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ن و لو كان املؤمن قد أخطر به بعد انتهائها مادام أن هذا اإلخطار قد مت خالل املدة اليت تعقب االضم
  .1هذا االنتهاء و املساوية ملدة الوثيقة األصلية و هي عادة مدة سنة

على أنه إذا ما توقف نشاط املستأمن،  1980ة يف تعديلها احلاصل عام كما تضمنت هذه الوثيق
كل مطالبة متعلقة بضرر انكشف خالل السنتني التاليتني مباشرة  -و بدون قسط إضايف –فإا تغطي

  .2هلذا التوقف، و بقسط إضايف إذا كان هذا الضرر انكشف خالل اخلمس سنوات التالية

خاصة فيما  -بعد كل التعديالت اليت طرأت عليها–ب إجيابية و إذا كان هلذه الوثيقة جوان
يتعلق بتوفري غطاء إمجايل و كامل للصناعيني سواء على مستوى أصل التلوث و مظاهره، أو نوع 
الضرر الذي تسبب لآلخرين، أو املصروفات املخصصة إلزالة آثار التلوث، إال أنه يعاب عليها أا ال 

إال أنه بعد مضي عشرة سنوات ، 3مليون فرنك فرنسي 130حدود مبلغ  تغطي هذه األضرار إال يف
وضع حد لنشاطهم و توسيع نطاقهم، ففكروا يف تكوين جتمع جديد أخذ " Garpol"قرر أعضاء 

  ."Assurpol"و كان خمتصره رمز " Assurance Pollution"اسم تأمني التلوث 

  Assurpolوثيقة  -2

عن أضرار التلوث البيئي يف اية السبعينات و الذي ضم بعد استحداث أول جممع للتأمني 
سنة  مث استبدل يف) Garpol(جمموعة من شركات التأمني الفرنسية و األجنبية و أطلق عليه اسم 

يف شهر يناير و بقدرة مالية تعادل أربع ، هذا األخري الذي بدأ عمله Assurpol(4(باسم  1989
   .5مليون فرنك يف العام 192القدرة املالية للتجمع حوايل ، حيث قدرت Garpolمرات قدرة جتمع 

                                                           
  .128التكنولوجية، املرجع السابق، ص  األخطار حممد شكري سرور، التأمني ضد -1
  .247حممد سعيد عبد اهللا احلميدي، املرجع السابق،  -2
  .699عبد الوهاب حممد عبد الوهاب حممود، املرجع السابق، ص  -3

4  - Mohamed Kahloula, la protection juridique du milieu marin en droit algérien et la nécessité 

d’une coopération inter maghrébine ; revue juridique environnement, n° 1, 1995 ; France, P461. 
  .و ما بعدها 162ص  ،املرجع السابق ،التأمني ضد األخطار التكنولوجية ،حممد شكري سرور -5
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مضموا و فحواها عن  يف و قد قدمت هذه التجمعات اجلديدة عقود تأمني متخصصة ختتلف
والذي  assurpolitifيطلق عليه اسم  الذي عقدالعلى سبيل املثال ،و منها عقود التأمني الكالسيكية

حيث تضمنت الوثيقة مبوجب  ،سبب فيه املنشآت الربية الثابتةخماطر التلوث البحري الذي تت ييغط
درجة تهذا العقد تعويض األضرار النامجة عن التلوث بفعل احلوادث البحرية و كذا تغطية األضرار امل

كذلك األضرار اجلسدية واملادية و ، كما تشمل هذه الوثيقة تغطية املسؤولية املدنية عن1و غري املتوقعة
من كسب  ما فاتو ،مالكلألو ما حلق من خسارة  ،ث تشتمل التغطية نفقات العالجحي ،املعنوية

  .2رات السياحية وكذا ضياع العمالءن و أصحاب االستثماوكاألضرار اليت يتعرض هلا الصياد

رجال قانون  و و قد شكلت هذه الشركات هلذا الغرض جلان تقنية تتكون من مهندسني
، و خالل مدة العقد حتتفظ م مهمة تقرير اخلطر املؤمن عليهعهد هلالصناعي ت اإلنتاجمسؤولني عن 

التدابري الضرورية للوقاية  بإدخالته الشركات حبق مراقبة املنشآت الصناعية امللوثة و أمر صاحبها اه
  3.من حتقق األضرار

 ،باعتباره جتمعا إلعادة التأمني املشترك يعتمد على طريقة نظام احلصص Assurpolإن نظام 
التجمع  احيث تقوم شركات التأمني باملشاركة يف التجمع بالتنازل عن عقود التأمني اخلاصة ا هلذ

ركات املسامهة شالذي يقوم هو اآلخر بإعادة توزيع احلصص و أقساط التأمني على حساب حصص ال
لغ عند و يضم حوايل مخسني شركة تأمني و متخصصني يف إعادة التأمني و ب Assurpolا يف جتمع 

  .مليون فرنك 125تأسيسه حوايل

يف جمال تغطية أضرار التلوث على بعض الوسائل التقنية و امليدانية  Assurpolو يعتمد نظام 
دراسة سعر ،من أهم هذه التقنيات دف إىل حتليل املخاطر و حتديد تعريفة التأمني و مبلغ الضمان

                                                           
  .111ص  ،القوانني، املرجع السابق التلوث، جملة روح أخطاررسالن، التأمني ضد  إمساعيلنبيلة  -1
  .331أمحد حممود سعد، املرجع السابق، ص  - 2
 07العدد  ،الطبيعة اخلاصة لألضرار النامجة عن نشاط امللوث البيئي و تأثريها على قواعد التعويض املدين ،واعلي مجال -3

  .274ص  ،2010 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،دراسات قانونية
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ستعانة خبرباء تكون مهمتهم اخلروج للميدان اال، و كذا التأمني و مبلغه حسب كل حالة على حدة
بري مبقتضى قرار من احملكمة و هذا ملتابعة سياق اخلو يتم انتداب  ،وإثبات األضرار ووصفها و تقديرها

 .1األحداث و تطوراا

يف الدعوى اليت يديرها  Assurpolمن وثيقة  12و هناك أيضا وسائل قانونية حسب املادة 
و يف هذه احلالة  ،دعوى املسؤولية املدنية أو اجلنائية أمام القضاء ضد املؤمن عليهاملؤمن يف حالة رفع 

  .  2حيق للمؤمن ممارسة كل طرق الطعن املخولة قانونا يف حدود الضمان املقدم

تتوىل تغطية كافة أضرار التلوث مبا فيها  Garopolشأا شأن نظام  Assurpolإن وثيقة 
إلملام ذه املخاطر اصعوبات كبرية  Assurpolيف الواقع العملي لقي نظام و لكن  ،األضرار التدرجيية

بسبب وجود العديد من العقبات الفنية و التقنية فيما خيص حتليل املخاطر اليت ينتج عنها ضرر 
 .التلوث

أا مل تشمل تغطية املخاطر النامجة عن األضرار  Assurpolغري أنه يعاب على بوليصة تأمني 
يعد دائما سببا يف االستبعاد من " :من هذه البوليصة على أنه 3/7دة افقد نصت امل ،احملضة البيئية

واء و املاء و التربة و احليوان و النبات ـاألضرار اليت تلحق بالعناصر الطبيعية هلا كاهل.. .الضمانات
ملتعلقة و املرتبطة ا اليت يشترك اجلميع يف استخدامها، باإلضافة إىل األضرار ذات الطابع اجلمايل أو

  ."3ذه العناصر

و على رأسها اجنلترا  ،من اهودات املضنية اليت بذلتها الدول الصناعية الكربىوعليه فبالرغم 
سبيل تأمينية لتغطية خماطر التلوث اليت تتم تغطيتها من قبل النظم التقليدية  إجيادالسيما يف  ،فرنساو

ألن بعض احلاالت تبقى أحيانا  وجود العديد من النقائص،يالحظ  نظمةاألاملتتبع هلذه  إال أن ،للتأمني
الضرر كما هو الشأن بالنسبة للحالة اليت يظل فيها مرتكب  ،دون تعويض بالرغم من وجود ضرر

                                                           
  .939ص  ،املرجع السابق ،التلوث، جملة روح القوانني أخطارالتأمني ضد  ،رسالن إمساعيلنبيلة  -1
  .943ص  ،نفسهرسالن، جملة روح القوانني، املرجع  إمساعيلنبيلة  -2
  .340مسلط قويعان حممد الشريف املطريي، املرجع السابق، ص  -3
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االتفاقية احلالية و بعض القوانني الوطنية تقضي بتحديد مسؤولية مرتكب  كما أن ،جمهوال أو معسرا
مثل التلوث بواسطة - أنه يف بعض احلاالت  إضافة إىل ،مهما كان حجم الضرر الضرر يف مبلغ معني

  .1جزئيا فإن هناك احتمال بفقد املضرور كل اآلمال يف احلصول على التعويض كليا و - الزيت

و لكن بالرغم من النقائص و الصعوبات اليت تواجهها هذه األنظمة التأمينية بسبب التركيبة 
جهة و تعقد املخاطر و تعددها من جهة أخرى، إضافة إىل اخلاصية التدرجية املعقدة للملوثات من 

لألضرار البيئية، تعد مبثابة ثورة على نظام التأمني مبفهومه التقليدي و مبا يتضمنه من أسس و مبادئ 
ال تتماشى حاليا مع طبيعة و خصوصية األضرار البيئية، يبقى على املهتمني ذا اال سواء مؤسسات 

  .أو دول مهمة جتاوز هذه الصعوبات بتطوير نظام التأمني يف اال البيئي

  

 

 

 

 

   

                                                           
  .338أمحد حممود سعد، املرجع السابق،ص -1
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  الخاتمة

إذا كان التلوث من الظواهر القدمية اليت الزمت استغالل البيئة الطبيعية، إال أنه أصبح اليوم من 
لوث أكثر مشاكل العصر احلديث، و يعترب ضرر التلوث البيئي هو شرط جوهري لقيام مسؤولية امل

للبيئة، و ال تقتصر األضرار اليت تنتج عن التلوث على تلك اليت تصيب األشخاص أو تلك اليت تلحق 
بأمواهلم اخلاصة، و إمنا يترتب على التلوث أيضا اإلضرار بعناصر البيئة الطبيعية من ماء و هواء و تربة         

هذه األضرار بنوعيها يلزم التعويض عنها  وكائنات حية نباتية و حيوانية اليت حتيط مبصادر التلوث، و
  .وتقرير املسؤولية بشأا

صول إىل تغطية األضرار البيئية لذا البد من البحث عن حلول مرضية و مقبولة بغرض الو
تعويضها، و هذا يتطلب نظام خاص مستقل بذاته سواء من حيث شروط املسؤولية، أو احلصول و

عايري العلمية و التقنية اليت يتعني على القاضي أن يستند عليها على التعويض، أو من حيث صياغة امل
مرورا مبختلف اإلجراءات  -أو حىت قبل وقوعه –لتحديد قيمة التعويض، و ذلك منذ وقوع الضرر 

اليت يتعني استيفاؤها إىل غاية احلصول على التعويض و حتديد األشخاص الذين هلم الصفة يف املطالبة 
  .املكملة لنظام التعويض به، و كذا اآلليات

من هذا املنطلق تناولت يف هذا البحث موضوع املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية و دور 
  .التأمني

و قد تطرقت يف هذه الدراسة إىل اجلانب الوقائي و الذي يبدو هو األنسب يف هذا اال، 
جرب الضرر، و ذلك باالستناد إىل حيث أصبحت للمسؤولية وظيفة أخرى وقائية باإلضافة إىل وظيفة 

املبادئ الرئيسية الكربى للسياسة البيئية و ذلك باختاذ اإلجراءات الوقائية املعقولة من قبل يف حالة ما 
إذا كان النشاط الذي ميارسه يكاد يتسبب أو يساهم يف تدهور البيئة، و كذا التقييم املستمر لألنشطة 

ب االحتياط و اتقاء املخاطر عوض التركيز على الطابع التدخلي، امللوثة على البيئة من خالل أسالي
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قصد إبقاء احلال على ما هو عليه أو تشجيع التقليل من مستويات التلوث و ذلك بوضع أعباء مالية 
بطريقة موضوعية على جمموع النشاطات اليت من احملتمل أن تؤثر على البيئة، و ذلك باالعتماد على 

ة عن طريق فرض بعض الرسوم و الضرائب على األنشطة امللوثة، إضافة إىل الضرائب اإليكولوجي
جانب اإلعالم البيئي من خالل التعريف بالبيئة و مكوناا و عناصرها، و تبيان كيفية استعمال املوارد 

يل البيئية و التنبيه إىل حجم املخاطر اليت تترتب على االستعماالت اخلاطئة خاصة ملا يتعلق األمر بتشغ
  .املنشأة امللوثة

إن استحداث هذه الوسائل كان استنادا إىل ظروف و معطيات جديدة، و تكريسا لفكرة 
التنمية املستدامة اليت تقضي باحملافظة على البيئة يف إطار حتقيق املشاريع التنموية، إال أنه و رغم كل 

- الزال يف تزايد، األمر الذي يستدعيهذه اجلهود الوقائية املبذولة وطنيا و دوليا، فإن التلوث البيئي 
  .التدخل جلرب الضرر و التعويض عنه -جانب الوقاية إىل

و نظرا ألمهية محاية البيئة من التلوث و احلرص الشديد من جانب التشريعات للحفاظ عليها، 
نح فقد تداخلت و تشابكت قواعد املسؤولية القانونية املوضوعية مع قواعد املسؤولية التقليدية مل

  .تعويض للمضرورين

فرغم املخاطر اليت دد البيئة و جسامة األضرار الناجتة عنها، مل مينع ذلك هجر األساس 
التقليدي ائيا بل لقي تدعيما فقهيا و قضائيا واسعا خصوصا مع بداية ظهور املشاكل واألضرار 

سؤولية البيئية، و مثال على ذلك البيئية الكربى، و عليه فارتكاب اخلطأ من شأنه أن يؤدي إىل قيام امل
أن يقيم أحد األشخاص حمال مقلقا للراحة دون احلصول على ترخيص من طرف اإلدارة فيؤدي 
استغالل هذا احملل إىل ضرر بااورين فهنا تقوم املسؤولية البيئية على أساس اخلطأ، أو أن يقوم 

يت من شأا احلفاظ على البيئة ية و التقنية الباستغالل حمله دون احترام املقاييس التشريعية و التنظيم
  .الصحة العموميةو
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فرافع الدعوى يف هذه األحوال هو ملزم بإثبات وجود اخلطأ يف جانب املسؤول عن النشاط 
الذي يأتيه هذا األخري و هو ملزم بإقامة عالقة السببية بني اخلطأ و الضرر و يستوي يف ذلك أن يكون 

به إحداث الضرر أو كان اخلطأ غري عمدي، فالعربة يف كون اخلطأ يؤدي إىل اخلطأ عمديا قصد مرتك
الضرر، و األمثلة عديدة يف هذا اإلطار خبصوص األضرار البيئية، و من ذلك االمتناع عن اختاذ التدابري 
و اإلجراءات الالزمة الكفيلة مبنع حدوث ضرر التلوث أو التقليل من وقوعه، و كذلك عدم اختاذ 

ئل الكفيلة بالتخلص من النفايات و إزالتها خاصة فيما خيص الوحدات الصناعية اليت تفرز الوسا
  .نشاطاا نفايات سامة سواء كانت صلبة أو سائلة

ا التلوث حال دون تطبيق املبادئ إال أن تزايد األضرار البيئية وتنو ع األشكال املختلفة اليت يتم
ك لعدم احتوائها للعديد من األضرار، مما دفع بالفقه إىل اإلقرار بعدم التقليدية للمسؤولية املدنية، و ذل

كفاية تقنيات املسؤولية التقصريية يف شكلها التقليدي و ضرورة اخلروج عنها يف بعض األحيان أو 
  .البحث عن سبيل تطوير أحكامها و قواعدها مبا يضمن مواجهة فعالة يف جمال محاية البيئة

طبيق تقنيات قانونية أخرى لترتيب املسؤولية يف جمال محاية البيئة و منها و كنتيجة لذلك مت ت
املسؤولية عن فعل األشياء و املسؤولية عن األنشطة اخلطرية و هي مجيعها تقوم على أساس وجود 

أن هذه  –كما سبق اإلشارة إليه  –مسؤولية مفترضة حبكم القانون، هذا ما جعل الفقه يقرر صراحة 
ال تقوم أصال على وجود خطأ و بالتايل انعدام اخلطأ فيها ال يكفي لإلعفاء منها و ال قيمة املسؤولية 

له يف جمال املسؤولية عن األشياء، و جيب االعتراف هنا أن القضاء قد أنشأ قاعدة موضوعية جديدة، 
ة القائمة على و ألقى عل عاتق حارس األشياء التزاما بكفالة سالمة الغري، و انتقل من فكرة املسؤولي

  .ارتكاب اخلطأ إىل االلتزام بالتعويض املترتب على إحداث الضرر

إن صعوبة تقرير املسؤولية يف جمال البيئة مل تظهر على الصعيد الداخلي فقط بل ظهرت أيضا 
 1962لسنة " بروكسل"على الصعيد الدويل، حيث حرصت االتفاقيات الدولية املختلفة مثل اتفاقية 

على االبتعاد عن اخلطأ كأساس لترتيب " السفن الذرية"سؤولية املدنية ملستخدمي املنظمة للم
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فاء من مسؤولية التلوث البيئي، املسؤولية، بأن أكدت على أن الكوارث الطبيعية ليست سببا لإلع
بالنظر لصعوبة وضع تعريف " مسؤولية قضائية"اقتصرت بالقول بأن املسؤولية يف هذه احلالة تكون و

  .للتلوثجامع 

وعليه أصبح التلوث كل ما من شأنه أن ينال من التوازن البيئي حىت و لو مل يكن بإرادة 
اإلنسان أو خبطئه، و يف نفس السياق مت االجتاه إىل اعتبار الضرر البيئي احلايل و املستقبلي كذلك 

يت تقوم على أساس موجبا للتعويض، و نتيجة هلذه التطورات اعتمدت نظرية املسؤولية الالخطئية و ال
حتقق الضرر دون النظر إىل اخلطأ، على أن األخذ بالنظرية املوضوعية ليس معناه استبعاد أو جتنب 

و قد وجدت هذه النظرية قبوال يف . تطبيق نظرية اخلطأ و ذلك ألن لكل منهما نطاق تطبيق معني
ال جسيما و عبئا كبريا ال جمال األضرار النامجة عن تلوث البيئة حيث أعفت املضرور من حتمل ثق

يستطيع يف كثري من احلاالت إثباته، باإلضافة إىل أن تكليف املضرور بإثبات رابطة السببية بني اخلطأ 
  .والضرر احلاصل، أمر يتعذر إثباته خاصة إذا كنا بصدد نشاط صادر من منشأة جنم عنها تلوث بيئي

منها عدة تطبيقات يف اال البيئي و ت لهإن االعتماد على الضرر وحده إلثبات املسؤولية وجد
  ...نظرية مضار اجلوار غري املألوفة، إذ يعترب ضرر التلوث البيئي هو الشرط اجلوهري

و مهما يكن فإن تقرير املسؤولية يؤدي إىل منح التعويضات املالية اليت تلقى ترحيبا واسعا يف 
  .و إعادة التوازن البيئي إىل ما كان عليهجمال محاية البيئة، ألن أفضل تعويض يف هذا اال ه

و التعويض العيين ألضرار التلوث قد يأخذ عدة صور ختتلف حبسب ظروف كل حالة على 
حدة و للقاضي سلطة كاملة يف حتديد شكل التعويض العيين الذي يراه مالئما لطبيعة الضرر احلاصل 

وث بغرامة ديدية حلثه على تنفيذ ما و للقاضي أن حيكم على املتسبب يف التل. و لظروف الدعوى
  .أمر به يف حكمه

و إذا كان التعويض العيين يعد أفضل طرق التعويض عن أضرار التلوث، إال أن هذا الطريق 
للتعويض ليس ممكنا دائما، فقد يصادف القاضي العديد من العقبات اليت حتول بينه و بني احلكم 
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و هذه العقبات أو املوانع قد . ىل القضاء بالتعويض النقديبالتعويض العيين و يكون حينئذ مضطرا إ
تكون قانونية، كاستحالة احلكم بالتعويض العيين، و قد تكون موانع واقعية، كما إذا كانت املنشأة 
مصدر التلوث ذات أمهية اقتصادية واجتماعية، أو إذا كان التعويض العيين و السيما غلق املنشأة 

  .مع األضرار احلاصلة مصدر التلوث ال يتناسب

أما بشأن التدابري الواجب اختاذها حيال املنشآت املتسببة يف التلوث من خالل إغالق تلك 
املنشآت أو تغيري نشاطها فهذا جيب أن يكون بالتنسيق مع اجلهات املختصة وعلى رأسها شؤون 

ائي هلا، أما إذا كان ميكن البيئة، فإذا ثبت وجود ضرر كبري من جانب املنشأة فهنا جيب اإلغالق النه
إصالح الضرر بتطوير العمل داخل املنشأة و االبتعاد عن أسباب التلوث، فهذا ال مينع من إمكانية 
الغلق املؤقت للمنشأة أو تعديل نشاطها حىت ال يضر بالبيئة، وجيب أن حيكمنا هنا املوازنة بني مصلحة 

  .لبيئةصاحب املنشأة و املصلحة العامة نتيجة تأثريات ا

و قد حيكم القاضي بالتعويض النقدي ألضرار التلوث، السيما يف األحوال اليت ال يكون 
التعويض العيين جمديا القضاء به أو إذا امتنع عليه احلكم به بسبب وجود عقبة من العقبات املشار 

  .إليها، كما له أن جيمع بينه و بني التعويض النقدي

عويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي، فإنه يكون مقيدا يف و حينما يقرر القاضي احلكم بالت
ذلك حبكم القواعد العامة يف املسؤولية املدنية مع مراعاة خصوصية األضرار البيئية، و ليس يف األمر 
مثة صعوبة بالنسبة ألضرار التلوث اليت تلحق األشخاص أو ممتلكام إذ شأا شأن أي أضرار أخرى، 

لكامل ألضرار التلوث و الذي يقدر بقدر الضرر املباشر سواء كان ماديا أو أدبيا فيقضي بالتعويض ا
و املتمثل فيما حلق املضرور من خسارة و ما فاته من كسب دون التأثر بدرجة خطأ املسؤول و ال 

و قد يقضي القاضي بالتعويض النقدي عن طريق احلكم مببلغ من املال . بالظروف املالية للمضرور
  .عة واحدة للمضروريعطى دف



309 
 

غري أن الصعوبة تبدو بالنسبة للتعويض عن األضرار البيئية احملضة خاصة إذا تعلق األمر بالتقدير 
فتقدير األضرار البيئية ليس باألمر السهل وهو مسألة دقيقة للغاية يتوقف عليها . النقدي لتلك األضرار

ضرر البيئي احملض فإنه يلزم تقديره نقدا و فلكي ميكن التعويض عن ال. جناح أو فشل دعوى املسؤولية
يف هذا الشأن اقترح الفقه عدة طرق لتقدير األضرار البيئية احملضة، أمهها طريقة التقدير املوحد للضرر 
البيئي و طريقة التقدير اجلزايف لألضرار البيئية و طرق تقدير الضرر البيئي القائمة على العلوم 

  .اإلحصائية و االقتصادية

ن خالل دراسة هذا البحث يتضح مدى ضرورة تناول املسؤولية املدنية من أخطار التلوث و م
واليت أصبحت جمال اهتمام الفقه و القضاء و التشريع سواء على املستوى الوطين أو على املستوى 

  .الدويل

الذي و بالرغم من التطور احلاصل للمسؤولية املدنية يف هذا اال سواء فيما يتعلق باألساس 
تستند إليه أو من ناحية حتديد املسؤول عن الضرر، أو بالنسبة حلدود هذه املسؤولية، خاصة ملا يتعلق    
  األمر باملسؤولية البيئية احلديثـة فهي حمدودة حبدود قصوى ال تتجاوزها مهما كـان قـدر الضرر     

لتأكيد على حقه يف التعويض، إال أن محاية املضرور و ا - يف األضرار البيئية النوويةالسيما -
أدى إىل خلق وسائل جديدة لتغطية املسؤولية، متثلت يف النظم احلديثة يف التعويض و على رأسها 

خاصة التأمني من املسؤولية عن األضرار البيئية، و الذي بالرغم من . التأمني بأشكاله املختلفة
بقدر كبري يف حتقيق اهلدف املطلوب وهو  الصعوبات الفنية و القانونية اليت واجهته إال أنه ساهم

ضمان تعويض املضرور عن طريق تغطية املسؤولية املدنية، و اليت أصبح التأمني عليها إجباريا يف جل 
كل ذلك ساهم يف توفري احلماية التعويضية للمضرورين و الوقوف . النشاطات اخلطرية و غري اخلطرية

  .بء التعويض أو بدال عنه يف حالة اإلعسارجبانب املسؤول عن التلوث و حتمل معه ع

وجبانب نظام التأمني فقد استحدثت آليات و تقنيات مكملة يف أهدافها لقواعد املسؤولية املدنية 
عن األضرار البيئية و متثلت يف صناديق التعويضات اخلاصة بتغطية األضرار الكارثية واملفاجئة واليت 
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، إضافة إىل األنظمة البديلة لتغطية خماطر التلوث، و ذلك بإدارة تعجز املسؤولية املدنية عن تعويضها
وكذا االعتماد على النماذج التأمينية احلديثة حملاولة تغطية أضرار . هذه املخاطر وخاصة الصناعية منها

  .التلوث

  :ويف األخري، وعلى ضوء ما متّ التطرق إليه نتقدم باالقتراحات التالية

 .مع الطبيعة اخلاصة ألضرار التلوث لتتالءمؤولية املدنية ضرورة تطوير قواعد املس -1

ضرورة مسامهة القضاء من خالل أحكامه يف إجياد حلول عملية للصور املتعددة هلذا النوع  -2
 .من األضرار

 .ضرورة تبين نظام التأمني اإلجباري للمسؤولية عن أضرار التلوث البيئي -3

الة عدم حتديد املسؤول، أو يف حالة سن تشريعات تعزز دور صناديق التعويضات يف ح -4
 .إعساره، أو عندما تتوفر حاالت اإلعفاء
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 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،3ط ،01اجلزء  ،أبو النجا، التأمني يف القانون اجلزائري إبراهيم -1

 .دون سنة طبعب ،اجلزائر

 .1988 ،لبنان ،بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،عبد ربه إبراهيمعلي  إبراهيم -2

منشورات  ،آفاق التأمني اخلاص و االجتماعي يف دول العامل الثالث ،محد مجال الدين موسىأ -3
 .2007سنة  ،، بريوت، لبنان1ط ،حليب احلقوقية

 ،2ط مصر، مطبعة املصري، املدين القانون يف تزاماالل نظرية الستيت، أبو حشمت أمحد -4
1954. 

 ،ايا مرض االيدز و التهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم امللوثضحتعويض  ،أمحد سعيد الزقرد -5
 .2007،اإلسكندريةبدون طبعة، ،اجلديدةدار اجلامعة 

سنة  بدون طبعة، ،دار النهضة العربية ،أحكام التأمني يف القانون و القضاء ،أمحد شرف الدين -6
1986. 

مقرنا بالقوانني الوضعية، دار النهضة  اإلسالميأمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة  -7
  .1996القاهرة، الطبعة األوىل، سنة  ،العريب

أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة، دراسة تأصيلية يف األنظمة الوطنية و االتفاقات  -8
 .1997لك سعود، الرياض، الطبعة األوىل، الدولية، جامعة امل

محاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقيات  ،أمحد حممود اجلمل -9
 .1988 اإلسكندرية، ،منشأة املعارف ،اإلقليمية و املعاهدات الدولية
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ديوان  ،و اجلزائرينظريتا احلق و القانون و تطبيقاا يف القانون  ،منصور إبراهيمإسحاق  - 10
 .1993 بدون طبعة، ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية

 .1952سنة  بدون طبعة، ،املطبعة العاملية ،النظرية العامة لاللتزام ،غامن إمساعيل - 11

، الطبعة األوىل ،الفقه و القضاء نظرية الدعوى الشرعية يف التشريع و ،أكرم حسن ياغي - 12
 .2005 ،منشورات زين احلقوقية، بريوت

 .، الناشر مكتبة مصر بالقاهرة2احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج اإلمام - 13
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  .1999سنة  ،التأمني من الوجهة القانونية و الشريعة ،برهام حممد عطاء اهللا - 15
، 1ملدنية و اجلزائية بني النظرية و التطبيق، دار اإلميان، ط املسؤولية الطبية ابسام حمتسب باهللا،  - 16

 .1984دمشق، 

زء الثاين، الواقعة القانونية بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، اجل - 17
 .1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،)الفعل غري املشروع اإلثراء بال سبب و القانون(

، إصدار كليك 1بوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ج - 18
 .2012، اجلزائر، 1للنشر، ط

ثروت عبد احلميد، األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو امللوث، و وسائل احلماية  - 19
 .2007، ريةاإلسكندمنها و مشكالت التعويض عنها، دار اجلامعة اجلديدة، بدون طبعة، 

، دار اجلامعة اجلديدة، بدون طبعة، للتأمني اإلسالميالبديل  ،جابر عبد اهلادي سامل الشافعي - 20
 .2009، اإلسكندرية

جالل حممدين، احلماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر  - 21
 .2001سنة  ،اإلسكندريةو التوزيع، 

اهيم، التأمني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة، جالل حممود إبر - 22
1994.  
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 .1994سنة  بدون طبعة، ،دار النهضة ،التأمني ،إبراهيم وفاء جالل - 23

القانون الدويل اخلاص، الرؤى للنشر و التوزيع، بدون طبعة، الدار البيضاء،  ،حبار حممد - 24
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 .1993كلية احلقوق جامعة القاهرة سنة  ،دكتوراه

ة، رسالة عبد الوهاب حممد عبد الوهاب، املسؤولية عن األضرار الناجتة عن تلوث البيئ -5
 .1994دكتوراه،جامعة القاهرة، 

املسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، رسالة دكتوراه يف القانون الدويل،  على بن علي مراح، -6
 .2007-2006كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، 

كلية  ،رسالة دكتوراه ،اتمع املعاصرالضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف  ،حممد نصر رفاعي -7
 .1978سنة  ،جامعة القاهرة ،احلقوق

مسلط قويعان املطريي، املسؤولية عن األضرار البيئية و مدى قابليتها للتأمني، حبث لنيل درجة  -8
 .2007، اإلسكندريةالدكتوراه يف احلقوق،كلية احلقوق، جامعة 

 ،ة دكتوراهرسال ،و القانون املصري اإلسالميةأساس التعويض يف الشريعة  ،نصر الدين حممد -9
 .1983جامعة القاهرة سنة 
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رسالة لنيل  ،)دراسة مقارنة(احلماية القانونية للبيئة الربية من أخطار التلوث  ،و علي مجال - 10
 .2010- 2009شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 

كتوراه يف القانون العام، كلية اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دويناس حيي،  - 11
 .2007-2006احلقوق، جامعة تلمسان، 

 مذكرات املاجستري: 

باي عمر راضية، محاية البيئة و التجارة يف القانون العام، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون  )1
 .2008/2009العام، كلية احلقوق، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، السنة اجلامعية 

اس التقليدي للمسؤولية املدنية ماوي الشريف، التعويض عن األضرار اجلسدية بني األسحب )2
األساس احلديث، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق و العلوم و

 .2008-2007السياسية، جامعة تلمسان، 

ة حلق املضرور للتعويض يف رحوي حممد، حدود مسامهة اآلليات، اجلماعية للتعويض يف االستجاب )3
القانون املقارن، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

2011-2012.  
 .2005فريدة تكاريل، مبدأ احليطة يف القانون الدويل، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،  )4

ضرار البيئة، مذكرة التخرج لنيل شهادة قنصو ميلود زين العابدين، املسؤولية الدولية عن األ )5
 .2013-2012املاجستري يف قانون البيئة، كلية احلقوق جامعة سيدي بلعباس، السنة اجلامعية 

  :والبحوث االتـاملق -د
، جملة اإلسالميةأمحد عبد الكرمي سالمة، مبادئ محاية البيئة يف القوانني الوضعية و الشريعة  -1

  .1995، أفريل 17ادية كلية احلقوق، جامعة املنصورة، العدد البحوث القانونية و االقتص
أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرات يف احلماية الدبلوماسية و دور فكرة اجلنسية يف املسؤولية  -2

 .2002، الة املصرية للقانون الدويل، 52الدولية عن األضرار البيئية، العدد 

 .1983لسنة  10العدد  ،، جملة األزهراإلسالمير و البيئة يف التصو اإلنسانأمحد فؤاد باشا،  -3
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الة املصرية للقانون الدويل، العدد  ،، مبدأ امللوث يدفعحجازهأشرف عرفات أبو  -4
 .2006الصادرة عن اجلمعية املصرية للقانون الدويل، القاهرة،  مصر ،62

ة البحوث القانونية ستمرة، جملخالد سعد زغلول حلمي، قضايا البيئة و التنمية االقتصادية امل -5
 .1992االقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، العدد الرابع، أكتوبر و

للبيئة يف دولة الكويت من التلوث السمعي، جملة  اإلداريداود عبد الرزاق الباز، محاية القانون  -6
 .2006ديسمرب  30الكويت، العدد الرابع، 

أمني املسؤولية، جملة الدراسات القانونية، كلية ديدن بوعزة، شرط اإلعفاء من املسؤولية و ت -7
 .2004احلقوق، جامعة تلمسان، العدد األول، ديسمرب 

جملة االحتاد  ،سقاش ساسي، احلق يف بيئة سليمة وموقف املشرع و القاضي اجلزائريني منه -8
 .2006الوطين ملنظمة احملامني اجلزائريني، العدد األول، مارس 

ت القانون الدويل للبيئة، جملة القانون و االقتصاد كلية احلقوق، صالح الدين عامر، مقدما -9
 .1983القاهرة، عدد خاص، لسنة 

قادة شهيدة، إشكالية املفاهيم و تأثريها على رسم مالمح النظام القانوين ملسؤولية املنتج، جملة  - 10
 .الدراسات القانونية، خمرب القانون اخلاص، جامعة تلمسان

ة نظرية حملددات سلوك محاية البيئة يف املؤسسة، جملة الباحث، العدد حممد عادل عياض، دراس - 11
 .2009/2010، جامعة ورقلة، 07

، جملة الشريعة و القانون، تصدر عن اإلسالميةحممود أمحد أبو ليل، محاية البيئة يف الشريعة  - 12
 .2001، جانفي 14العربية املتحدة، العدد  اإلماراتجملس النشر العلمي، جامعة 

فى خراجي، التشريع البيئي، نظرات حول االلتزامات و احلقوق يف التشريع اجلزائري، مصط - 13
 .1997، سنة 02جملة املدرسة الوطنية لإلدارة، العدد 

املدلول العلمي و املفهوم القانوين للتلوث، جملة الفكر، كلية احلقوق و العلوم  ،منصور جماجي - 14
 .2010خلامس، مارس، السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد ا
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، جامعة احلقوق كلية ،جملة روح القوانني ،التأمني عن أضرار التلوث ،رسالن إمساعيلنبيلة  - 15
 .1998أوت  02اجلزء  06طنطا العدد 

مقال منشور يف  ،مسؤولية الشركات عن اإلضرار بالبيئة و التأمني منها ،رسالن إمساعيلنبيلة  - 16
 .2001جويلية 43جامعة عني مشس عدد ،كلية احلقوق جملة العلوم القانونية و االقتصادية

الطبيعة اخلاصة لألضرار النامجة عن نشاط امللوث البيئي و تأثريها على قواعد  ،واعلي مجال - 17
 .2010، تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،دراسات قانونية 07العدد  ،التعويض املدين

رسم البيئية، جملة العلوم القانونية و اإلدارية، يلس شاوش بشري، محاية البيئة عن طريق اجلباية و ال - 18
 .2003، سنة 01بكر بلقايد، تلمسان، العدد  كلية احلقوق، جامعة أبو

جملة القانون االقتصادي و البيئة، العدد األول، خمرب  ،يوسف جياليل، آثار تطبيق مبدأ االحتياط - 19
 .2008القانون االقتصادي و البيئة، جامعة وهران،

  :القانونيةالنصوص  -ه

 نـوانيـالق: 

الصادرة بتاريخ  61ر، عدد .، ج16/12/1996الصادر يف  1996دستور  -1
 ،2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08، و املعدل   و املتمم بالقانون رقم 28/12/1996
  .2008نوفمرب سنة  16، املؤرخة يف 63ر، عدد .ج

، الصادرة يف 05العدد  اجلريدة الرمسية ،1994لسنة  04قانون البيئة املصري رقم  -2
  .2009لسنة  09املعدل بالقانون رقم  04/02/1994

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  2003جويلية  19املؤرخ يف  03/10القانون  -3
 .2003جويلية  19الصادر يف  43عدد  ،ر.ج

و تنمية املستدامة،  ليماإلقاملتعلق بتهيئة  ،2001ديسمرب  12، املؤرخ يف 20-01القانون رقم  -4
 .2001-12-15الصادرة بتاريخ  77ر، العدد .ج
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، املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة، 2003فرباير سنة  17املؤرخ يف  01- 03القانون رقم  -5
 .19/02/2003، الصادرة يف 11ر، العدد .ج

 إطاردة يف املتعلق بترقية الطاقات املتجد ،2004أوت  14املؤرخ يف  09-04القانون رقم  -6
 .18/08/2004، الصادرة يف 52ر، العدد .ج،التنمية املستدامة

 1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  58-75الصادر مبوجب األمر رقم  القانون املدين اجلزائري -7
 ،2005جوان  20املؤرخ يف  10-05املتضمن القانون املدين،املعدل و املتمم بالقانون رقم 

 .26/06/2005يخ الصادر بتار ،44ر، العدد.ج

الصادر  60ر، عدد .، املتعلق باملياه، ج2005أوت  04، املؤرخ يف 12-05القانون رقم  -8
 23املؤرخ يف  03- 08، املعدل   و املتمم بكل من القانون رقم 2005-09-04بتاريخ 
 .27/01/2008الصادرة بتاريخ  04ر، العدد .، ج2008جانفي 

ر، .املتضمن النظام العام للغابات، ج 1984 جوان 23املؤرخ يف  12- 84القانون رقم  -9
 2املؤرخ يف  20-91املعدل و املتمم بالقانون رقم  26/06/1984الصادر يف  26،العدد

 .1991- 12-04، الصادر يف 62ر، العدد .ج ،1991ديسمرب 

املعدل  ،املتعلق بعالقات العمل 1991أفريل سنة  21املؤرخ يف  11-90قانون رقم  - 10
 .واملتمم

لق بالوقاية من األخطار الكربى ، املتع2004ديسمرب  25املؤرخ يف  20- 04ون رقم القان - 11
 .2004ديسمرب  29، الصادرة يف 84ر، عدد .تسيري الكوارث، يف إطار التنمية املستدامة، جو

 .1992املتضمن قانون املالية لسنة  ،1991 ديسمرب 18املؤرخ يف  25-91قانون رقم  - 12

ملتضمن قانن اإلجراءات املدنية ، ا2008فرباير سنة  25يف املؤرخ  09- 08رقم قانونال - 13
 .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21ر، العدد .اإلدارية، جو

، الصادر باجلريدة الرمسية 2012يناير  12املتعلق باجلمعيات، املؤرخ يف  06-12القانون  - 14
 . 2012يناير  15بتاريخ  2العدد 
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ر .، ج1989-02-07العامة للمستهلك املؤرخ يف املتعلق بالقواعد  02- 89قانون رقم  - 15
 .1989فرباير  18الصادر بتاريخ  53العدد 

الصادر بتاريخ  15عدد  ،ر.املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش، ج 03-09القانون رقم  - 16
 .2009مارس  8

ة لالستعمال احملدد للقواعد العام 2003فرباير  17املؤرخ يف  02-03القانون رقم  - 17
 .2003فرباير  19، الصادر بتاريخ 11ر، العدد .الل السياحيني للشواطئ، جاالستغو

، املتعلق بالتهيئة و التعمري، اجلريدة 1990- 12-01املؤرخ يف  29- 90القانون رقم  - 18
 .1990-12-02الصادرة بتاريخ  52الرمسية العدد 

جلريدة الرمسية ، املتعلق بالتراث الثقايف، ا1998جوان  15املؤرخ يف  98/04القانون رقم  - 19
 .1998جوان  17، الصادرة بتاريخ 44للجمهورية اجلزائرية، العدد 

اجلريدة الرمسية  ،املتضمن النظام العام للغابات1984جوان   3املؤرخ  84/12القانون رقم  - 20
،املعدل واملتمم مبوجب 1984جوان  26الصادرة بتاريخ 26اجلزائرية،العدد  للجمهورية

، 62العدد ،للجمهورية اجلزائرية م، اجلريدة الرمسية1991جوان   02املؤرخ  91/20القانون 
 .م1991ديسمرب  27الصادرة بتاريخ

يتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها  ،2001ديسمرب سنة  12املؤرخ يف  01/19القانون رقم  - 21
 ديسمرب 15الصادرة بتاريخ  ،77العدد  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،و إزالتها
2001. 

حيث ورد فيه تفصيال مميزا  ،م و اخلاص بإمارة أبو ظيب1968قانون السري و املرور لسنة  - 22
و املنشور يف اجلريدة الرمسية اخلاصة بإمارة أبو ظيب  ،عن حوادث السيارات اإلجباريللتأمني 
 .1968لسنة  04العدد 

، 47ر، عدد .ج ،، املتضمن القانون البحري1998املؤرخ يف جوان  05-98القانون رقم  - 23
 .1998سنة 
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 األوامر: 

، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، 1966جوان  08املؤرخ يف  155- 66األمر رقم  -1
 .2011فرباير  23املؤرخ يف  02- 11املتمم باألمر رق 

، 13ر، العدد .و املتعلق بالتأمينات، ج 1995يناير  25املؤرخ يف  07 - 95األمر رقم  -2
 20املؤرخ يف  04- 06، املعدل و املتمم بالقانون رقم 1995رس ما 08الصادرة بتاريخ 

 .  2006مارس  08، الصادرة بتاريخ 15ر، العدد .، ج2006فرباير 

، املتضمن إلزامية التأمني ضد الكوارث الطبيعية 2003أوت  26الصادر يف  12- 03األمر  -3
 .2003أوت  27، الصادرة يف 52ر، العدد .و تعويض الضحايا، ج

 راسيمامل:  

 :اسيم الرئاسيةرامل  

يونيو سنة  07املوافق لــ  1392ربيع الثاين  25املؤرخ يف  72/17 املرسوم الرئاسي رقم -1
املتضمن املصادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية حول التعويضات  1972

اجلريدة  ،1969فمرب سنة نو 28املستحقة عن التلوث باحملروقات الوقع عليها بربوكسل يف 
 .1972لسنة  53الرمسية العدد 

يتضمن املصادقة على االتفاقية الدولية  1974ماي  13املؤرخ يف  55-74املرسوم الرئاسي رقم  - 2
املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعويضات عن األضرار النامجة عن التلوث الزييت املوقع عليها يف بروكسل 

 .1974لسنة  45العدد ر، .، ج1971ديسمرب  18يف 

، و املتضمن االنضمام إىل 1992سبتمرب  23املؤرخ يف  354-92املرسوم الرئاسي رقم  -3
ر، العدد .، ج1985مارس  22حلماية طبقة األوزون املربمة يف فيينا يوم  Vienneاتفاقية فيينا 

 .29/03/2000، الصادرة بتاريخ 17
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، املتضمن االنضمام إىل 1992تمرب سب 23املؤرخ يف  355-92املرسوم الرئاسي رقم  -4
 16يف Montréalبروتوكول مونريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون الذي أبرم يف مونريال 

 .1992سبتمرب  27الصادر بتاريخ  69،ر، العدد.، ج1987سبتمرب 

ة املتضمن املصادقة على االتفاقي 1995جوان  06املؤرخ يف  163-95املرسوم الرئاسي رقم  -5
 ،1992جوان  05يف  riodejaneiroبشأن التنوع البيولوجي املوقع عليها يف ريو دي جانريو 

 .1995جوان  14الصادرة بتاريخ  32ر، العدد .ج

يناير سنة  10 املوافق لـ هـ1416شعبان عام  19املؤرخ يف  96/05رقم  املرسوم الرئاسي -6
ة لقانون البحار املوقع عليها يف على اتفاقية األمم املتحد املصادقةاملتضمن  1996

 .03ر، العدد .، ج1982ديسمرب  10يف  )مجايكا (مونتيقوباي

املتضمن املصادقة على  1998أفريل  18املؤرخ يف  123-98املرسوم الرئاسي رقم  -7
لتعديل االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الزييت  1992بروتوكول  عام 

 .1998أفريل 26، املؤرخة يف 25ر، العدد .، ج1969لعام 

املتضمن التصديق على بروتوكول  2003مارس  03املؤرخ يف  90-03املرسوم الرئاسي رقم  -8
و الشعوب،  اإلنسانحلقوق  اإلفريقيةو الشعوب، بشأن احملكمة  اإلنسانحلقوق  اإلفريقيامليثاق 

الصادر بتاريخ  15العدد  ،اجلريدة الرمسية ،1998يف جوان  )بوركينافاسو (املعتمدة بواقادوقو 
 .2003مارس  05

، املتضمن التصديق على 2004أبريل  28املؤرخ يف  141-04املرسوم الرئاسي رقم  -9
 10يوم  Barceloneتعديالت اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث، املعتمدة بربشلونة 

 .05/05/2004، الصادر يف 28ر، العدد .، ج1995جوان

املتضمن التصديق على  2004 جوان 08املؤرخ يف  04/170املرسوم الرئاسي رقم  -10
بروتوكول قرطاجة بشأن السالمة االحتياطية التابع التفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي املعتمد 

 .2004لسنة  ،34اجلريدة الرمسية رقم  ،2000سنة  ،يناير 29ونتريال يف مب
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، املتعلق بتدابري احلماية من 2005أبريل  11املؤرخ يف  ،117-05املرسوم الرئاسي رقم  -11
 .2005أبريل  13، الصادرة بتاريخ 27ر، العدد .اإلشعاعات املؤينة، ج
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 : ملخص

على  سواء ،جمال اهتمام القضاء والتشريع أصبحتالتلوث  أضراردراسة املسؤولية املدنية عن  إن
الذي  باألساسفيما يتعلق  سواء. الدويل، وبالرغم من التطور احلاصل هلذه املسؤولية أواملستوى الوطين 

بالنسبة حلدود هذه املسؤولية، فإا تبقى حمددة  أومن ناحية حتديد املسؤول عن الضرر  أو، إليهتستند 
خلق وسائل جديدة لتغطية هذه  إىل أدىالذي  األمرحبدود قصوى ال تتجاوزها مهما كان قدر الضرر، 

   .املسؤولية، متثلت يف النظم احلديثة يف التعويض وعلى رأسها التأمني بأشكاله املختلفة

 .، التعويضةاملسؤولي نؤولية املدنية، التأمني عالضرر البيئي، املس: الكلمات املفتاحية

  
: Résume 

L'étude de la responsabilité civile pour les dommages de la pollution est 

devenue une zone d'intérêt de la justice et de la législation, que ce soit au 

niveau national ou international, et en dépit de l'évolution de cette 

responsabilité. Tant en termes de principalement sur qui, ou une part 

responsable des dommages ou des limites de cette responsabilité de 

déterminer, il reste des limites maximales spécifiques ne dépassent pas 

quelle que soit l'étendue des dommages, qui a conduit à la création de 

nouveaux moyens pour couvrir ce passif, représentée dans les systèmes 

modernes de la rémunération et sur le dessus de l'assurance dans ses diverses 

formes. 

Mots clés: dommages à l'environnement, responsabilité civile, 

Assurance de la responsabilité, La Rémunération. 

 

Abstract: 

The study of civil liability for pollution damage has become an area of 

interest of the judiciary and legislation, whether at the national or 

international level, and in spite of the evolution of this responsibility. Both 

in terms of primarily on which, or the one hand responsible for the damage 

or for the limits of this responsibility to determine, it remains specific 

maximum limits do not exceed whatever the extent of damage, which led to 

the creation of new ways to cover this liability, represented in modern 

systems in compensation and on top of insurance in its various forms. 

Key words: Environmental Damage, Civil liability, Liability 

Insurance, Compensation. 


