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Abstract:  

 The right to a healthy environment is one of the rights of peoples 

and present and future generations, especially in light of modern 

technological developments that have contributed greatly to the rate 

of environmental pollution, which has multiplied environmental 

damage, and to confront these environmental damages, there were 

many efforts at the international and internal levels. 

In keeping with comparative legislation, the legislator introduced the 

first law for the protection of the environment under Law 10/03 

relating to the protection of the environment within the framework of 

sustainable development, which is characterized by its preventive 

and deterrent nature, but it did not provide for civil penalties related 

to compensation for environmental damage, which means the 

implementation of the traditional rules recognized in the field of Civil 

liability that is no longer appropriate given the specificity of 

environmental damage.  

Key words: Environmental Damage, Environment, Environmental 
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ر البيئ   التعويض عن الضر

 
 2  كراشليىل  

 

 الملخص

ة والمستقبلية خاصة   ي بيئة سليمة حق من حقوق الشعوب واألجيال الحاضر
ر
يعد الحق ف

ي ظل التطورات 
ر
ي  ف

ي نسبة تلوث البيئة الت 
ر
ي ساهمت بشكل كبير ف

التكنولوجية الحديثة الت 

ار  بمشاكل البيئة منذ مع تزايد  نسا وعليه تزايد اهتمام ال  البيئية، تضاعفت عىل إثره األضر

، وأصبحت البيئة عىل  ي ي  التطور االقتصادي والتكنولوج 
 الدولي والوطتر

ر المستويير

كا لل    ية تستحق كل االهتمام والدراسة. نسا باعتبارها تراثا مشي 

ع أول قا و    يعات المقار ة استحدث المشر لحماية البيئة بموجب مسايرة منه للتشر

ي إطار التنمية المستدامة الذي يتصف بطابعه  المتعلق  03/10القا و  
ر
بحماية البيئة ف

، إال أ ه لم ينص عىل جزاءات  ي والردعي
ار البيئية،  الوقائ  مد ية متعلقة بالتعويض عن األضر

ي مجال 
ر
ي إعمال القواعد التقليدية المتعارف عليها ف

ي لم تعد المسؤولية الم مما يعتر
د ية الت 

 . ي
ر البيت     مالئمة بالنظر عىل خصوصية الضر

ر: الكلمات المفتاحية ي  الضر
ي ، التعويض البيئية ،المسؤولية البيئة، البيت 

، التلوث البيت 
 .التنمية المستدامة، التنفيذ 

 

 : المقدمة

ة والمستقبلية، خاصة  ي بيئة سليمة حق من حقوق الشعوب واألجيال الحاضر
ر
ي ظل التطورات التكنولوجية يعد الحق ف

ر
ف

ار البيئية، وعليه تزايد اهتمام  ي تضاعفت عىل إثره األضر
ي نسبة تلوث البيئة الت 

ر
ي ساهمت بشكل كبير ف

الحديثة الت 

ي  نسا ال 
 الدولي والوطتر

ر ، وأصبحت البيئة عىل المستويير ي بمشاكل البيئة منذ مع تزايد التطور االقتصادي والتكنولوج 

كا لل  ي  دوة نسا باعتبارها تراثا مشي 
ر
ية تستحق كل االهتمام والدراسة، وكا  أول تجسيد لموضوع حماية البيئة رسميا ف

اف األمم المتحدة بع 1972ستوكهولم لسنة  ية". تحت اشر ار البيئية كا ت هناك  نوا  "البيئة البشر لمواجهة هذه االضر

ي ا تهت إل مرحلة تجسيد وتكريس هذا الحق من خالل إقرار مبادئ 
العديد من الجهود عىل الصعيد الدولي والداخىلي الت 

يعات الوطنية تهتم  ار البيئية، حيث توالت التشر بالعالقة الوطيدة وآليات قا و ية واضحة تتماشر مع خصوصية األضر

ي أي مجتمع دو  إرساء مجموعة من القواعد 
ر
ي ال يمكن تحقيقها ف

ر التنمية المستدامة والبيئة، الت  واالرتباط الوثيق بير

ي تمس بالبيئة جراء التطور الصناعي واالقتصادي، أو عىل األقل التقليل 
ار الت  ورة تفادي وقوع األضر ي تعمل عىل ضر

الت 

ع أول قا و  لحماية البيئة سنة  وقع منها.  منها وإصالحها وجي  ما  يعات المقار ة استحدث المشر مسايرة منه للتشر

ي بصدور القا و   1983
ي  03/10الذي ألغر

ي إطار التنمية المستدامة الذي يتصف بطابعه الوقائ 
ر
المتعلق بحماية البيئة ف

ار البيئية ع بآليات وقائية التقاء وقوع األضر ، حيث جاء المشر ي من جهة، والردعي
، عن طريق تكريس الضبط الداري البيت 

وعقوبات جزائية ردعية للحد من االعتداء عىل البيئة من جهة أخرى، إال أ ه لم ينص عىل جزاءات مد ية متعلقة 

ار البيئية.  تب  بالتعويض عن األضر ي تتوقف عىل سن الجزاء لكل سلوك أو تضف من شأ ه أ  يي 
إ  فعالية أي  ظام قا وئر

ي يرتبها القا و  باعتبارها ضما ة للتعويض عن المساس عل
ر، وتعتي  المسؤولية المد ية من أهم الجزاءات الت  يه ضر

ي توفير الحماية الفعالة 
ر
ي فإ  المسؤولية المد ية تلعب دورا هاما ف

ي المجال البيت 
ر
امات، وف ر بالحقوق والخالل بااللي 

ي األ ظمة الوطنية والقا و  الدولي مما للبيئة، إال أ ه ال توجد قواعد خاصة بقواعد ا
ر
ار البيئية سواء ف لمسؤولية عن األضر

ار  ي لم تعد مالئمة بالنظر خصوصية األضر
ي مجال المسؤولية المد ية الت 

ر
ي إعمال القواعد التقليدية المتعارف عليها ف

يعتر

ي أ ه عىل الرغم من ك البيئية. 
ر
ي ف

ر البيت  ل هذه الجهود تبق  هذه اآلليات ال وتكمن أهمية موضوع "التعويض عن الضر
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ار البيئية، األمر الذي يؤدي  ار البيئية من جهة، ولم تأتينا بقواعد خاصة بالتعويض عن األضر تنسجم مع خصوصية األضر

ها هذا الموضوع تدور حول:  بنا إل الرجوع إل القواعد العامة للمسؤولية المد ية.    يثير
 وعليه فاإلشكالية الئ 

ار البيئية؟ ما مدى ان -  سجام قواعد المسؤولية المد ية مع طبيعة األضر

ار البيئية؟ -  ماهي اآلليات القا و ية الكفيلة بتطوي    ع قواعد المسؤولية المد ية مع خصوصية األضر

 :  لإلجابة عىل هذه اإلشكالية نقسم بحتنا كما يىل 

 ار البيئيةعدم انسجام قواعد المسؤولية المد ية مع طبيعة األضر  المبحث األول: 

 :  
ر
ي      المبحث الثان

ر البيت   اآلليات القا و ية للتعويض عن الضر

ار البيئيةالمبحث األول:   عدم انسجام قواعد المسؤولية المد ية مع خصوصية األضر

ر، إال أ ه  ر، وإلزامه بجي  ذلك الضر تسغ المسؤولية المد ية إل مساءلة الشخص مد يا عن ارتكابه فعال أصاب الغير بضر

ار  ار البيئية فإ  قواعد المسؤولية التقليدية أصبحت غير قادرة عىل احتواء كل مظاهر هذه األضر و ظرا لخصوصية األضر

ار البيئية يصادف معوقات  اتجة من تحطم أركا  المسؤولية المد ية كما أ  التعويض عن األ   )المطلب األول(، ضر

ي أسس المسؤولية المد ية التقليدية من جهة أخرى 
ر
(. التقليدية من جهة، وقصورا ف  

ر
 )المطلب الثان

 

 ول: المطلب األ

  
ر البيئ   خصوصية الضر

ر يصيب ال  ي أ ه ضر
ر
ي ف

ر البيت  ر بمجموعة من  نسا تتمثل خصوصية الضر أو يصيب األوساط البيئية ذاتها، وتتمير

ر ذو طبيعة خاصة  ار متنوعة ومختلفة تختلف باختالف طبيعتها )الفرع األول(الخصائص تجعل منه ضر ، وهي أضر

ي تحدث فيه 
(واألوساط الت   

ر
 .)الفرع الثان

 

  
ر البيئ   الفرع األول: تعريف الضر

ي هو مفهوم يحتاج 
ر البيت  ر الذي يصيب األفراد، وإ ما يتجه إل إ  مفهوم الضر ي بالضر

إل معالجة قا و ية دقيقة ال يكتقر

معالجة عنض هام من عناض الكائنات الحية بمختلف أ واعها وهو البيئة، فالبيئة باعتبارها محال للحماية القا و ية هي 

للمحافظة عىل الكائنات وعناض تقدمها  والحيوا  والنبات والعوامل الطبيعية، نسا الطار الطبيغي الذي يستوعب ال 

ي تحرص النظم القا و ية عىل المحافظة عليها 
)أحمد محمود سعد، والمحافظة عليها من خالل التواز  بينها، والت 

، نسا وصحته، سواء كا ت من صنع الطبيعة أو من صنع ال  نسا أو هي الوسط الذي يتصل بحياة ال (، 42، ص 1994

عىل  ) .ارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء واألرض والنبات والحيوا  والطيور...إلخوهي تتكو  من المو 

ي إطار التنمية المستدامة  10-03وبالرجوع إل القا و  . (12، ص 2018بخيت، عىل  أحمد، 
ر
المتعلق بحماية البيئة ف

ي المادة الملغر من  03-83 جده عرف البيئة ألول مرة بخالف القا و  
ر
ي تنص عىل  04خالل تحديد مكو اتها ف

منه، الت 

أ  البيئة تتكو  من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية، كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنباتات 

ر هذه الموارد، وكذا األماكن والمناظر والمعا ، وأشكال التفاعل بير ي
اث الورائ  ي ذلك الي 

ر
لم الطبيعية، كما والحيوا ات، بما ف

ر تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد  عرف التنمية المستدامة بأ ها التوفيق بير

ة واألجيال المستقبلية.  ي إطار تنمية تتضمن حاجات األجيال الحاضر
ر
ي ف

ي االعتداء عىل البيئة  البيت 
ر
ي ف

ر البيت  يتمثل الضر

ار بها،  ، حيث أصبحت البيئة عرضة والضر ي والعلمي ي صاحبت الثورة الصناعية والتقدم الصناعي والتكنولوج 
والت 

ي المكو ات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، الذي  نسا للتلوث الذي بات يهدد ال 
ر
ء ف والطبيعة، باعتباره التغيير السي

ا ضارا عىل حي ي اتزا  البيئة بما يؤثر تأثير
ر
ي مكو ات البيئة الحية نسا اة ال يؤدي إل خلل ف

ر
ي ف

، أو هو تغيير كمي أو كيقر

، ص وغير الحية، ال تقدر األ ظمة البيئية عىل استيعابه دو أ  يختل تواز ها  عىل الرغم من أ   (.37)خالد مصطفر فهم 

ي غالبية الفقه يتفق عىل أ  النشاط ال 
ة أو نسائر ة، إال أ ه ال  هو الذي يؤدي إل إحداث التلوث بطريقة مباشر غير مباشر

ي قد تنشأ عن أسباب أخرى ال دخل لل 
فيها، مثل  نسا يمكن التسليم بهذا الرأي عىل إطالقه، أل  مصادر التلوث البيت 
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ي 
اق الغابات وعملية االشتعال الذائ  ر والزالزل وحوادث احي  اكير )أحمد التلوث الذي ينشأ بفعل العوامل الطبيعية كالي 

ي القواعد العامة، فإذا كا ت  (.62 ص 1994محمود سعد، 
ر
ار األخرى المتعارف عليها ف ي عن األضر

ر البيت  ر الضر ويتمير

را شخصيا يصيب  ر القابل للتعويض ضر ورة أ  يكو  الضر ط ضر ي القواعد العامة تشر
ر
قواعد المسؤولية المد ية ف

ا  تيجة نشاط المسؤ  را مباشر ول، وأ  يكو  محققا وحاال وقد الشخص الذي يطالب بالتعويض شخصيا، وأ  يكو  ضر

ار البيئية، حيث غالبا ما تكو  هذه  ي المسؤولية عن األضر
ر
را مستقبال محقق الوقوع، فإ  األمر ليس كذلك ف يكو  ضر

ار غير شخصية اخية وذات طابع ا تشاري ،األضر ة ومي  ي حالة  .وغير مباشر
ر
، ف ر غير شخصي ي أ ه ضر

ر البيت  ر الضر يتمير

ي الذي 
ر البيت  ي المحض"الضر

ر  أو ينتج عن الفعل الضار إصابة عناض البيئة ذاتها وهو ما يطلق عليه "البيت  "الضر

ر الذي  ي حالة الضر
ر
ر غير مباشر ف ي أ ه ضر

ر البيت  ر الضر "، أل  البيئة ليست ملكا ألحد كالهواء والماء، كما يتمير ي اليكولوج 

ي حدوثه، كما يصيب البيئة ويتعدى أثره إل األشخاص، وهو ما يعرف بالضر 
ر
ر المرتد، والذي قد تتداخل عوامل أخرى ف

ي بالحدود 
ر البيت  ف الضر ار البيئية إل المستقبل بل وقد تمتد إل األجيال المتعاقبة، كما ال يعي  اجر بعض األضر تي 

ار تصيب ال  اء، ومجاالت والحيوا  والماء والهو  نسا الجغرافية، وال بمدة زمنية مثل انشاء مفاعل  ووي يؤدي إل أضر

ار عابرة للحدود، وآثارها غير قاضة عىل دولة المصدر فقط  ار البيئية هي أضر قد يصعب حضها وتحديديها، كما أ  األضر

 . ر البشر  بل تمتد وتسبب الهالك لماليير

    

  
ر البيئ  : أنواع الضر  

ر
 الفرع الثان

ي هو التلوث أو الفعل الضار الناجم عن التلوث الذي 
ر البيت  للبيئة ويصيب مختلف مجاالتها  نسا يتسبب فيه ال الضر

ار البيئية باختالف طبيعة لتلوث  ة، وسواء كا  إراديا أو غير إرادي، وتختلف وتتنوع االضر ة أو غير مباشر بطريقة مباشر

ي من جهة 
ي يحدث فيها هذا التلوث )أوال(البيت 

 .)ثانيا(، وحسب األوساط الت 

  حسب ط
ر البيئ   بيعتهأوال: تقسيم الضر

ي  اتجا عن وجود   ، ويكو  التلوث البيولوج  ي
ي وإشعاعي وكيميائ  ي بالنظر إل طبيعته إل تلوث بيولوج 

ينقسم التلوث البيت 

ي 
وسات الت  بة(، والفطريات والفير

ي )الماء أو الهواء أو الي 
ي الوسط البيت 

ر
كائنات حية مرئية أو غير مرئية،  باتية أو حيوا ية ف

ي المواد فتسب
ر
ي التلوث باألسلحة البيولوجية، حيث يمكن تنتشر ف ها، ويندرج ضمن التلوث البيولوج  ب أمراضا وغير

ة من هذا السالح أ  تتسبب بهالك عدد كبير من البشر والكائنات الحية من حيوا ات و باتات، بالضافة إل  لكمية صغير

ار مادية جسيمة   19ثال عىل ذلك ما سببه وباء كوفيد ، وأحسن م(43، ص 2016)بوفلجة عبد الرحمان، تسببه بأضر

ار المادية واالقتصادية الضخمة. اما التلوث االشعاعي فهو من األشد خطورة أل  هذا  ية، واألضر ار هالك للبشر من أضر

ي تشب مواد مشعة إل أحد مكو ات البيئة الناتج عن حوادث المفاعالت 
التلوث يبق  لسنوات عديدة، وهو يعتر

ات النووية وما ينتج عنها من مخلفات إشعاعية النووية، أو تشب  بة والتفجير
ي الي 

ر
الشعاع إذا تم دفن النفايات الذرية ف

بة ي الماء أو تسقط عىل الي 
ر
ي الهواء، وتتشب ف

ر
ي يتم تصنيعها ألغراض خاصة أو ، تتطاير ف

ويتمثل التلوث الكيمياوي الت 

ي المجاري المائية 
ر
ي تلق  من ف

ة جدا عىل مختلف عناض المخلفات الصناعية الت  بة، وهذا النوع له آثار خطير
والهواء والي 

 (.65، 36، ص 2008)عىل  سعيدان،ومكو ات البيئة 

  حسب البيئة الذي يحدث فيها
ر البيئ   ثانيا: تقسيم الضر

بة ي الذي يحدث فيه إل تلوث جوي، تلوث المياه، وتلوث الي 
ي بالنظر إل الوسط البيت 

، يعد وينقسم التلوث البيت 

ار جسيمة عىل صحة ال  ي الذي يؤدي إل أضر
وسالمته وعىل مكو ات  نسا التلوث الجوي من أخطر أ واع التلوث البيت 

ة من  ي  تيجة إطالق كميات كبير
ي الهوائ  ي النظام االيكولوج 

ر
ي حدوث خلل ف

ر
البيئة عىل حد سواء، يعرف التلوث الجوي ف

ي 
ر
ي تتحول من عناض مفيدة إل عناض الغازات والجسيمات، وتؤدي إل تغيير كبير ف

 حجم وخصائص عناض الهواء الت 

، والتلوث الناتج عن زيادة عدد السيارات واآلالت  اق الفحم والخشب والنفط والغاز الطبيغي ضارة، وينتج أيضا عن احي 

لتلوث الذي أما التلوث البحري فهو ا (.28، ص 2008)أحمد عبد التواب محمد بهجت، ومحطات توليد الكهرباء 

تب  ة إل البيئة البحرية، ويي  ة أو غير مباشر يمس بسالمة البيئة البحرية، من خالل إدخال مواد كيميائية بطريقة مباشر
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ي ذلك الصيد والتقليل من صالحية اال تفاع 
ر
ات ضارة، كإلحاق األذى بالموارد الحية واألنشطة البحرية بما ف عليها تأثير

ي  تيجة لما تخلفه وتتعدد م بالمياه البحرية. 
ي التلوث من مصدر أرضر

ر
صادر تلوث البيئة البحرية كيميائيا والمتمثلة ف

تب عىل عمليات  ول ما يي  الصناعات، أو التلوث الناتج عن النقل البحري وما تمثله السفن من تهديد، خاصة  اقالت البي 

ول من تلوث عند تفري    غ حمولتها وتنظيف الخزا ات، وإزالة كم ول العالقة بها لتفادي خطر اال فجار،  قل البي  يات البي 

ي البحر، كاالصطدام وجنوح السفن واال فجارات والحرائق، أو التلوث الناجم 
ر
ي تحدث ف

ة الت  أو الكوارث واألحداث الخطير

ول من البحر  ي إدخال (.72-70، ص 2020)منور فريدة، عن استغالل محطات استخراج البي 
ر
بة فيتمثل ف  أما تلوث الي 

يائية أو البيولوجية، بحيث تؤثر عىل الكائنات  ر ي الخصائص الكيماوية أو الفير
ر
بة ينتج عنها تغيير ف

ي الي 
ر
أجسام غريبة ف

بة قيمتها وصحتها وقدرتها عىل  ي تمنح الي 
ي عملية تحلل المواد العضوية الت 

ر
بة، وتساهم ف ي الي 

ر
ي تستوطن ف

الحية الت 

بة عديدة وم ي استخدام المخصبات ال تاج، ومصادر تلوث الي 
ر
تنوعة، منها التلوث الكيماوي الناتج عن الشاف ف

ي 
بة باألمطار الحمضية و المواد المشعة، بالضافة إل التوسع العمرائر ية، كما تتلوث الي  الكيماوية والمبيدات الحشر

بة خصوبتها وازدياد نسبة جفافها وتصحرها   (.48-47، ص 2016الرحمان، )بوفلجة عبد واال جراف مما يفقد الي 

 

 :  
ر
 المطلب الثان

ار البيئية  معوقات التعويض عن األضر

ي لحماية البيئة وصارت تفتقر إل  ظرية عامة للمسؤولية لتقرير تلك 
لم تعد المبادئ العامة للمسؤولية المد ية تكقر

ي تطبيق القواعد الخاصة بالمسؤولية ا
ر
ار الحماية قا و ا، حيث أصبحت هناك صعوبة ف ي التعويض عن األضر

ر
لمد ية ف

ار البيئية من جهة  ي التعويض عن األضر
ر
، وقصور األسس )الفرع األول(البيئية  ظرا لتحطم اركا  المسؤولية المد ية ف

ار البيئية من جهة أخرى ) ي التعويض عن األضر
ر
(التقليدية للمسؤولية المد ية ف  

ر
  .الفرع الثان

ار البيئية الفرع األول: تحطم أركان المسؤولية   التعويض عن األضر
ر
 المدنية ف

ر،  ر بإعادة الحال إل ما كا  عليه قبل وقوع الضر ي القواعد العامة إل إصالح الضر
ر
ية ف تهدف المسؤولية المد ية التقصير

ر ا ر والعالقة السببية بير لخطأ أو التعويض عنه إذا كا  الحل األول غير ممكن، وهي تقوم عىل ثالثة أركا : الخطأ والضر

ي المسؤولية البيئية سواء 
ر
ار البيئية فإ  هذه األركا  تحطمت ف ر والرابطة السببية، إال أ ه و ظرا لخصوصية األضر والضر

ي 
ي الخطأ البيت 

ر
ي ) )أوال(تعلق األمر ف

ر البيت   )ثالثا(. ، أو الرابطة السبيبة ثانيا(أو الضر

  
 أوال: الخطأ البيئ 

ي القواعد العامة للمسؤ 
ر
ولية أ ه ا حراف الشخص عن السلوك المألوف، ويقاس هذا اال حراف بسلوك يعرف الخطأ ف

الرجل المعتاد من خالل القيام بفعل أو االمتناع عنه، فالخطأ هو كل اعتداء عىل حق الغير أو أ ه ا حراف عىل الطريق 

،  المستقيم الذي يتبعه الشخص العادي، أو مخالفة قاعدة سلوكية مفروض عىل النسا  اتباعها ر ، 1983)محمد حسنير

ر واأل ظمة البيئية المعمول بها خطأ بيئيا، وهذه المخالفة  .(150ص  وعليه يعد قيام الشخص بفعل ما مخالف للقوا ير

ي بأ ه قد ينتج عىل الرغم 
قد تكو  عمدية أو غير عمدية ال تتجه إرادة الملوث لحداثها، وتظهر خصوصية الخطأ البيت 

، بل  من عدم ارتكاب أي ا حراف ر عن السلوك المألوف، أل  مستغل المنشأة الصناعية قد يتخذ كل ما تفرضه القوا ير

تب عىل استعماله  ر أو التخفيف منه، ومع ذلك يي  وقد يستخدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية بغرض تفادي الضر

را بيئيا.  ي تسيير المنشأة ضر
ر
ار البيئية استطاعت أ  تفلت من ال لحقه ف قواعد العامة التقليدية للمسؤولية إ  األضر

ي 
ية، حيث استطاعت هدم ركن الخطأ، واتخذت معيارا جديدا هو الخطر الذي أخذت به االتفاقيات الدولية الت  التقصير

صادقت عليها الجزائر، أل  ظواهر االعتداء عىل البيئة حالت دو  تطبيق ركن الخطأ الذي يعتي  عماد المسؤولية 

، مما ساعد عىل بروز الخطر كأساس للمسؤولية الذي  تج عنه  المد ية التقليدية سواء عىل المستوى الدولي أو الداخىلي

، ص 2020منور فريدة، استحداث أسس جديدة لقيام المسؤولية كمبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية ومبدأ الملوث الدافع )

440)  . 
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ر البيئ   ثانيا: الضر

ي قواعد ال
ر
ر سواء كا  ماديا أو جسديا أو لمكا  المطالبة بالتعويض ف ية البد أ  يكو  الضر مسؤولية المد ية التقصير

ر  وعة يحميها القا و ، وعليه فالضر ر بمصلحة مشر ا وشخصيا، وأ  يمس هذا الضر معنويا أ  يكو  محققا وأكيدا ومباشر

ي المستقب
ر
ي الواجب التعويض عنه يجب أكيدا سواء وقع حاال أو كا  محقق الوقوع ف

ر البيت  ط أ  يكو  الضر ل، كما يشي 

ي  اتجا وبشكل مباشر عن الفعل الضار 
 (.12، ص 2018)عىل  بخيت، عىل  أحمد، البيت 

ي الخطير  ي ظل التطور الصناعي والتكنولوج 
ر
ر ف ار البيئية إال أ ه  ، تطور مفهوم الضر ي بعض األضر

ر
وط ف قد تتوفر هذه الشر

ي ذلك إل ظهور 
ر
ا ما ال تحقق، ويرجع السبب ف ي ال تمس باألشخاص وإ ما تمس بسالمة كثير

ار الت   وع جديد من األضر

ي التواز  
ر
ي تتعرض لها األوساط فتحدث خلال ف

ار اليكولوجية" الت  ار البيئية المحضة" أو "األضر البيئة ذاتها، وهي "األضر

كا لل  ي تمس بال نسا الطبيغي باعتباره تراثا مشي 
ار الت  ي تعرضت لها البيئة  تيجة لل  نسا ية، إل جا ب األضر

ار الت  ضر

ر  .(68، ص 2011حميدة جميلة،  ي الضر
ر
: تتمثل الصورة األول ف ر ي هو أ ه يأخذ صورتير

ر البيت  ما يثير خصوصية الضر

ا بال  ور الوحيد، أما الصورة الثا ية نسا الذي يصيب البيئة دو  أ  يمس مساسا مباشر ، تكو  فيه البيئة هي المضر

ي 
ر البيت  ي الضر

ر
 الذي يصيب البيئة ويتعدى أثره إل األشخاص الذي يمس سالمتهم الجسدية أو مالهم. وعليه فتتمثل ف

ي المرتد الذي يصيب البيئة ويتعدى أثره إل األمالك واألشخاص، 
ر البيت  ي حالة الضر

ر
ر غير مباشر ف ي ضر

ر البيت  يصبح الضر

ي حدوثه، األمر الذي يؤدي إل أ ه 
ر
)عجال  يصبح عرضة لعدم التعويض عنه. والذي قد تتداخل عوامل أخرى ف

، بحيث يمتد أثره إل األجيال المتعاقبة مما يؤدي إل  (.40، ص 2016خالد، ي
اجر ر مي  ر أ ه ضر ي يتمير

ر البيت  كما أ  الضر

ة قد تطول مع  ي ومصدره ، ويصعب معه بالتالي اثبات هذه الرابطة بسبب مرور في 
ر البيت  ر الضر ا تفاء الرابطة السببية بير

ار قابلة للزيادة من وقت  ، بمعتر أ ها أضر ي
ر البيت  ي الضر

ر
احتمال تدخل أسباب أخرى مع السبب األصىلي الذي تسبب ف

حدوثها حت  تاري    خ صدور الحكم بشأ ها، فأثر تلوث البيئة البحرية بالمواد الكيماوية تظهر  تائجه بقتل الكائنات ويتطور 

ي األنسجة الحية، وتنتقل لل مستقبال بظهور عوارض جديدة كالتشوهات والع
ر
عند  نسا قم وتشب المواد السامة ف

 (.446، ص 2020)منور فريدة، تناوله لتلك الكائنات البحري فيصاب بأمراض مختلفة أبرزها الشطا ات 

ار بعناض البيئة ذاتها، أل  ي المحض عند الضر
ر البيت  ي حالة الضر

ر
ر غير شخصي ف ي أيضا أ ه ضر

ر البيت  ر الضر ر  يتمير الضر

ة الموارد البيئية، والبيئة هي الضحية بالدرجة األول وبالتالي يصعب التعويض  ر يصيب البيئة بصفة مباشر ي هو ضر
البيت 

ي رفع الدعوى القضائية، أل  البيئة ليست ملك ألحد وبالتالي ال يم
ر
ط المصلحة ف كن ألي شخص رفع عنه ال تفاء شر

ار البي. دعوى باسم البيئة ية كافة، مثل لم تعد األضر ئية ذات طابع فردي بل أصبحت ذات طابع ا تشاري تهدد البشر

ي تمس المحيطات  تيجة لتشب مئات اآلالف من أطنا  النفط، كما 
ار الناتجة عن االحتباس الحراري، أو تلك الت  األضر

ي قد تتسا
ار أ  تظهر بعيدا عن أماكن حدوث التلوث، كاألمطار الحمضية الت  قط عىل بيئة بحرية بعيدة يمكن لهذه األضر

ر    (.446، 442، ص 2020)منور فريدة، عن مكا  وقوع الضر

 ثالثا: الرابطة السببية

ي 
ر
ي جا ب المدع عليه، إال أ  إثبات هذه الرابطة ف

ر
ض ف إ  إثبات الرابطة السببية يقع عىل المدعي طالما أ  الخطأ مفي 

ي ليس باألمر المسؤولية البيئية يكتنفه الكثير من الصعوبات، وي
ر البيت  ي ذلك أ  تحديد مصدر الضر

ر
رجع السبب ف

ر غالبا ما يجد  فسه عاجزا عن إثبات الخطأ، بل أ ه ال يستطيع أحيا ا تحديد هوية المسؤول عن  السهل، أل  المتضر

ر.  تبة عليه ال يثير أي صعوبة إذا   الضر
ر والنتيجة المي  ر نشاط معير كا  هذا النشاط أضف إل ذلك أ  الرابطة السببية بير

ار البيئية غالبا  ي ذلك لكو  االضر
ر
ي ويعود السبب ف

ر البيت  ي الضر
ر
هو المصدر الوحيد لها، لكن يصعب إثبات هذه الرابطة ف

ي بعض الحاالت تحديد السبب الذي 
ر
ي إحداثها أكي  من سبب، بل وضد يتعذر ف

ر
ة قد يتسبب ف ار غير مباشر ما تكو  أضر

اخية ال  أدى إل النتيجة الضارة، وقد  ار المستقبلية مي  ي بعض األحيا  إثبات هذه الرابطة إذا كا ت األضر
ر
يتعذر أيضا ف

ي المادة 
ر
ع الجزائري ف ، وصعوبة إعمال ركن السببية أقر المشر ي

ر البيت   37تظهر  تائجها حاال. إدراكا منه لخصوصية الضر

ي إطار التنمية المستدا 10-03من القا و  
ر
ر المباشر المتعلق بحماية البيئة ف ر غير المباشر إل جا ب الضر مة األخذ بالضر

ة من  ي الحال وإ ما بعد مرور في 
ر
، حيث ال تظهر آثاره غالبا ف ي

اجر ر بالطابع المي  ي الذي يتمير
ر البيت  بما يتماشر مع الضر

ي قطع الرابطة السببية. 
ر
 الزمن، وهو ما يتسبب ف
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 :  
ر
 الفرع الثان

  التعويض 
ر
ار البيئيةقصور األسس التقليدية ف  عن األضر

ي لهذه المسؤولية الذي تتحدد 
ي تحديد األساس القا وئر

ر
ار البيئية تكمن ف إ  أهم مشكالت المسؤولية المد ية عن األضر

عىل أساسه األركا  الالزم توافرها لقيام المسؤولية، زما يلزم كل ركن من هذه األركا  من صعوبات، كما تتحدد عىل ضوئه 

ي القا و  الجزائري إما عىل أساس الخطأ الواجب االثبات وسائل دفع المسؤولية
ر
ية ف . تقوم المسؤولية المد ية التقصير

، وهي مسؤولية شخصية أو ذاتية  124طبقا لنص المادة  ي
ي )أوال(، من القا و  المدئر

ر
ر ف أو تقوم عىل أساس الضر

ي ال تولي أي أهمية لسلوك الفاعل 
 . )ثانيا(المسؤولية الموضوعية والت 

  أ
 وال: إعمال قواعد المسؤولية الشخصية عىل الخطأ البيئ 

إ  اعتبار المسؤولية البيئية مسؤولية شخصية قائمة عىل أساس الخطأ الواجب االثبات يجعل من هذه المسؤولية غير 

ي تؤثر عىل حقوق المضر 
، حيث يكتنفها الكثير من الصعوبات الت  ي

ور، قادرة عىل استيعاب كافة منازعات التلوث البيت 

ر، ي كثير من األحيا  يصعب تحديد المسؤول عن الضر
ر
ي صعوبة إثبات الخطأ بل أ ه ف

ر
وصعوبة تحديد  والمتمثلة ف

ي إحداثه
ر
ي وقد تتدخل أسباب أخرى ف

اجر ر غير مباشر مي  ي بعض األحيا  باعتباره ضر
ر
ي ف

ر البيت  ر الضر  الرابطة السببية بير

ؤولية الشخصية القائمة عىل أساس الخطأ الواجب االثبات قد يؤدي إل من خالل ما تقدم يتضح لنا جليا أ  إعمال المس

ور من الحصول عىل تعويض ويؤدي بالتالي إل  تائج بعيدة كل البعد عن مقتضيات العدالة.   حرما  المضر

  
ر البيئ   ثانيا: إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية عىل الضر

ء طبقا المادة  ي
، وكذلك المسؤولية القائمة عىل أساس مضار الجوار من  138وجدت مسؤولية حارس السر ي

القا و  المدئر

ار البيئية.  681غير المألوفة وفقا للمادة  ي مجال التعويض عن األضر
ر
 من  فس القا و  تطبيقا واسعا ف

ار البيئية باتخا ي تكو  مصدرا للضر
ء بقوة القا و  تلزم مستغل المنشأة الصناعية الت  ي

ذ كل تقوم مسؤولية حارس السر

، وأ  حصوله عىل ترخيص من الجهة الدارية المختصة ال يؤثر عىل قيام  ار بالغير االحتياطات الالزمة لتفادي الضر

 . ي مواجهة الغير
ر
ية ف ور حيث تعفيه من  المسؤولية التقصير ء بالنسبة للمضر ي

بالرغم من أهمية مسؤولية حارس السر

ار االشعاعية والنووية. عبء االثبات إال أل ها تعجز عن تغطية معظم األضر  ي يتنوع مصدرها كاألضر
 ار البيئية الحديثة الت 

ر القائمة عىل  ظرية  أما المسؤولية عىل مضار الجوار غير المألوفة فهي مسؤولية موضوعية قائمة عىل أساس الضر

ي ال يلزم لتقريرها وجود خطأ المسؤول، و ظرا لعجز قواعد المسؤولية التقلي
دية القائمة عىل أساس تحمل التبعة، والت 

ي استعمال الحق عن استيعاب كافة منازعات الجوار ال سيما تلك الناشئة عن 
ر
الخطأ وكذلك قواعد  ظرية التعسف ف

وعة للحق  ي الحدود المشر
ر
ر بالرغم من ممارسة النشاط ف ي الخطأ وإ ما يقع الضر

ر
التلوث، فأساس هذه النظرية ال يتمثل ف

ه بدو  تعسف، وهنا يتم التعوي را بغير ر يلحق ضر ض ال عىل أساس الخطأ وإ ما عىل أساس أ ه من يستفيد من نشاط معير

ي تقع للغير بتعويضها 
 (.215، ص 2015)قوراري مجدوب، عليه أ  يتحمل النتائج الضارة الت 

ار البيئية إال أ ها بدورها عاج ي مجال األضر
ر
زة عن تغطية هناك عدة تطبيقات قضائية تخص مضار الجوار غير المألوفة ف

تب عليه من آثار يمكن أ  تطال  ، وما يي  ي ظل الثورة التكنولوجية والتطور الذي يشهده العض الحالي
ر
ار البيئة ف األضر

ار الناتجة عن االشعاعات النووية. زيادة عىل ذلك أ  األخذ بنظرية مضار الجوار  مناطق بعيدة من مكا  حدوثها كاألضر

تب عليه تقاعس األفراد عن ممارسة حقوقهم خوفا من شبح غير المألوفة كأساس للتعويض  ار البيئية يي  عن األضر

وعة متخذا جميع  ي حدود حقوقه المشر
ر
المسؤولية دو  أدئر خطأ يرتكبو ه، فالشخص الذي يمارس نشاطه ف

خيص الالزم لمزاولة هذا النشاط لتحق ار بالغير مع الحصول عىل الي  يق مصالح تعود االحتياطات الالزمة لتجنب الضر

بناء عىل ما تقدم أصبح من . (218، ص 2015)قوراري مجدوب، بالفائدة لصالحه ولصالح المجتمع الذي يعيش فيه 

ار البيئية،  ي  ظرا للطبيعة الخاصة األضر
ر البيت  ي التعويض عن الضر

ر
ية ف ي للمسؤولية التقصير

الصعب تحديد أساس قا وئر

ي ال يتفق مع وعليه إ  التمسك بالقواعد التقليدية 
للمسؤولية سيكو  له آثار عملية غير عادلة لما فيه من تبسيط قا وئر

 ما تكتنفه المسؤولية البيئية من صعوبات استثنائية الزمت التطور العلمي والصناعي المعاض. 
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ر البيئ  : اآلليات القانونية للتعويض عن الضر  

ر
 المبحث الثان

ي مدى 
ر
ار البيئية ف ي تتجاوز األشخاص أو ممتلكاتهم إل عناض البيئة الطبيعية ذاتها، تظهر خصوصية األضر

آثارها الت 

ار، ويتحقق  ام بإصالح تلك األضر ر ي الي 
ي التلوث البيت 

ر
وعليه وفقا لقواعد المسؤولية المد ية التقليدية يقع عىل المتسبب ف

ي إذا ما أمكن، والتعويض النقدي للمضر 
: التعويض العيتر ر ولكنه  ظرا )المطلب األول(،  ورذلك بإحدى الوسيلتير

ي اآلليات 
ر
ار البيئية من جهة وضخامة التعويضات من جهة أخرى كا  لزاما وجود آليات جديدة تتمثل ف لخصوصية االضر

ر وصناديق التعويضات، وظهور الجمعيات البيئية  ي التأمير
ر
االحتياطية والمكملة لنظام المسؤولية المد ية تتمثل ف

ار البيئية لتسهيل إجراءات التق ار البيئية المحضة، كما ظهرت أسس جديدة لجي  االضر ي حالة األضر
ر
ي ف

)المطلب اضر

 .)  
ر
    الثان

 

  
ر البيئ   المطلب األول: اآلليات القانونية التقليدية للتعويض عن الضر

ر الذ ام بجي  وإصالح الضر ر
ية قام عىل عاتق مرتكب الفعل الي  ي تسبب فيه، إذا ما توافرت أركا  المسؤولية التقصير

ي )
ر البيت  ي بإعادة الحال إل ما كا  عليه قبل وقوع الضر

: التنفيذ العيتر ر ر بإحدى الوسيلتير الفرع ويكو  إصالح الضر

ي التعويض بمقابل  األول(،
ر
(. والثا ية تتمثل ف  

ر
  )الفرع الثان

 

  
 الفرع األول: التنفيذ العيئر

ي المجا
ر
ي ف

يغي لنظام التنفيذ العيتر ي بموجب المادة تم التكريس التشر
المتعلق بحماية  10-03من القا و   03ل البيت 

ي إطار التنمية المستدامة، وجازت المادة 
ر
ي األمر بإرجاع األماكن إل حالتها  102/03البيئة ف

من ذات القا و  للقاضر

ع المنتج أو حائز النفايات ضما  إزال ي حال استغالل المنشأة دو  ترخيص، كما ألزم المشر
ر
تها عىل حسابه األصلية ف

ي آلية تهدف إل إعادة الحال إل ما كا  عليه قبل صدور األفعال الملوثة للبيئة أو إل حالة قريبة  الخاص. 
التنفيذ العيتر

منها بقدر المكا ، وأال تزيد قيمة تكلفة إعادة الحال إل ما كا  عليه عن القيمة الفعلية حالته قبل إعادته إل حالته قبل 

م بها المسؤول إل جا ب وقوع التلوث، ويشكل األمر بإعادة  ر ي أغلب األحوال عقوبة تكميلية يلي 
ر
الحال إل ما كا ت عليه ف

)عطا سعد محمد حواس، عقوبة أصلية قد تكو  جنائية أو إدارية خاصة عند مخالفة إحدى قواعد الضبط الداري 

 .(108، ص 2011

: وإعادة الحال إل ما كا  عليه يمكن أ  يتخذ  ر  أحد الشكلير

ي الذي أصابه التلوث، ويكو  ذلك بتنظيفه من التلوث أو زراعة  باتات أخرى بدال من تلك إصالح وتر  -
ميم الوسط البيت 

ي هلكت، أو إيجاد أ واع أخرى من الكائنات الحية محلها إل غير ذلك من الجراءات. 
 الت 

ي يهددها الخطر من خالل إنشاء وسط يمكن مقار ته بالتقريب للوسط  -
وط معيشية للماكن الت  إعادة إنشاء شر

ي غالب األحيا  إنشاء وسط مماثل ومطابق للوسط الذي تم 
ر
ور قبل وقوع الفعل المنشأ للتلوث، أل ه ال يمكن ف المضر

  (.31، ص 2004)سعيد السيد قنديل، إفساده 

ي ذلك، حيث يستطيع أ  إ  الحكم بإعادة 
ر
، فله السلطة التقديرية ف ي

الحال إل ما كا  عليه يبق  اختياريا بالنسبة للقاضر

ار  ي أ  النشاط يستدعي بعض التدابير التقنية لتجنب بعض األضر
يحكم بأي شكل من أشكال التعويض، فقد يرى القاضر

ي للنشاط الملوث.  أو عىل األقل التقليل منها فيحكم بإعادة تنظيم النشاط الملوث،
ي الوقف النهائ 

ر
 وقد يتمثل الجراء ف

ي تمس باألوساط 
ر به الظواهر الت   أمرا صعبا،  ظرا للتعقيد الذي تتمير

ي إال أ ه يبق 
عىل الرغم من جدوى التنفيذ العيتر

ار غير قابلة للصالح أي غير قابلة لعادة األوساط أو الكائنات ال رة لحالتها قبل الطبيعية، حيث أ   تائج هذه االضر متضر

ي يتطلب وسائل وامكا يات تكنولوجية وتقنية ضخمة تسمح بإعادة 
ر، أضف عىل ذلك أ  التنفيذ العيتر وقوع الضر

األشياء إل حالتها األول،  اهيك عن الدراسات البيئية المسبقة لكل األماكن المعرضة أو المحتمل تعرضها ألخطار 

ي يؤدي فيها هناك أضر  التلوث. أضف عىل ذلك فإ ه
ي الحاالت الت 

ر
ار بيئية يستحيل إعادتها إل الحال قبل وقوعها ف

جاعها كحالة القضاء عىل آخر فصيلة  ي إل هدم وزوال العنض الطبيغي بصورة  هائية ال يمكن معها اسي 
التلوث البيت 
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عادة الحال إل ما كا  عليه قبل حيوا ية أو  باتية، كما قد ترجع االستحالة إل ضعف التمويل لعدم قدرة الملوث عىل إ

ي الجسيم. 
ر البيت  ي حالة الضر

ر
ي ف

ر البيت   وقوع الضر

 

: التنفيذ بمقابل  
ر
 الفرع الثان

ي أ  تعدل عنه إال بطلب من 
ي القواعد العامة للمسؤولية المد ية التعويض النقدي، فال يجوز للقاضر

ر
لما كا  األصل ف

ي كامل السلطة 
ور، ويكو  للقاضر ور، ومع ذلك  جد أ  هذه المضر التقديرية لتحديد طبيعة التعويض المناسب للمضر

ي التعويض النقدي بعد 
ي هو األصل ثم يأئ 

ار البيئية المحضة ليصبح التعويض العيتر ي التعويض عن األضر
ر
ت ف القاعدة تغير

ي  (،175، ص 2011عطا سعد محمد حواس، ذلك )
ر
ي صدرت ف

يعات الحديثة الت  مجال المسؤولية  وهو ما تؤكده التشر

، يهدف إل إصالح عناض البيئة ذاتها وحمايتها،  ي
ي أكي  منه تعويصر

ار البيئية، عىل اعتبار أ ه إجراء وقائ  عن االضر

ي ال يحكم بالتعويض النقدي إال إذا تعذر عليه 
، وله السلطة التقديرية  -ألسباب جدية–والقاضر ي

الحكم بالتعويض العيتر

ي ذلك. إذا كا  الفقه يع
ر
ار ف ي للضر

طي األولوية لجراءات إعادة الحال إل ما كا  عليه كشكل من أشكال التعويض العيتر

البيئية فإ  الحكم باتخاذ تلك الجراءات قد ال يكو  متيشا دائما خاصة إذا كا  المدع عليه غير قادر عىل القيام بتلك 

ي ملزما  الجراءات أو أ  المدعي هو الوحيد االقدر عىل القيام بإعادة
ي هذه الحالة يكو  القاضر

الحال إل ما كا  عليه، فقر

)قوراري مجدوب، بمنح المدعي تعويضا  قديا يتم تقديره وفقا للتكلفة المعقولة لجراءات إعادة الحال إل ما كا  عليه 

ر المباشر س (.266، ص 2015 ي المسؤولية المد ية هو التعويض الكامل الذي يقدر بقدر الضر
ر
واء كا  ماديا أو األصل ف

ور من خسارة وما فاته من كسب دو  التأثر بدرجة خطأ المسؤول وال بالظروف  ي ما لحق المضر
ر
معنويا والمتمثل ف

ور، إال أ  تقدير التعويض بعنضيه  ور من خسارة وما فاته من كسب –المالية للمضر ي  -ما لحق المضر
ر
إذا كا  ممكنا ف

ي تصيب األ 
ار البيئية الت  شخاص أو ممتلكاتهم، فإ  تقديره تكتنفه الكثير من الصعوبات عندا تصيب هذه حالة االضر

ي 
ر
ار األدبية والمعنوية ف ي حالة التعويض عن االضر

ر
ار البيئية المحضة، وتزداد الصعوبة ف ي حالة األضر

ر
ار البيئة ذاتها ف األضر

ار البيئية  ي  لكن حت  هذا التنفيذ  (.266، ص 2015)قوراري مجدوب، مجال االضر
ر البيت  يصعب تطبيقه عىل الضر

ي تعويضه 
ي المحض اصطدم لمدة طويلة بعدم امكائر

ر البيت  اف بالضر المحض الذي غالبا ما ال يقبل تقييما بالمال، فاالعي 

ي الغالب تكو  رمزية وضعيفة، ويتم تقديرها بطرق غير فنية 
ر
 ظرا لصعوبة تقديره، االمر الذي جعل التعويضات ف

وعليه يعتي  التنفيذ بمقابل أو التنفيذ النقدي وسيلة احتياطية  .(202، ص 2011محمد حواس،  عطا سعد وتعسفية )

ر، ويتم التعويض  ي المحض ال يلجأ إليها إال إذا استحال إعادة الحال إل ما كا  عليه قبل وقوع الضر
ر البيت  لصالح الضر

ر  ي بالمال بغرض إصالحه النقدي بتقويم الضر ي المحض. ، إال أ  االيكولوج 
ر البيت   عملية تقدير الضر

 

  
ر البيئ  : اآلليات القانونية المستحدثة للتعويض عن الضر  

ر
 المطلب الثان

ورة البحث عن آليات قا و ية جديدة المكملة لنظام  ية دفع إل ضر إ  العجز الذي شهدته قواعد المسؤولية التقصير

ار الجديدة صعبة التقدير و  ي المسؤولية المد ية لجي  األضر
ر
ار وجسامتها، وتتمثل هذه اآلليات ف ي تتنوع بتنوع األضر

الت 

ي ظهرت كآلية مكملة واحتياطية لنظام المسؤولية المد ية 
ر وصناديق التعويضات الت  ، وظهور )الفرع األول( ظام التأمير

ار البيئية المحضة  ي حالة األضر
ر
ي ف

(الجمعيات البيئية لتسهيل إجراءات التقاضر  
ر
ظهرت أسسا جديدة ، كما )الفرع الثان

ار البيئية   .  )الفرع الثالث(لجي  االضر

   

ار البيئية : آلية مكملة لضمان األضر ر  الفرع األول: التأمير

ر عند تحقق خطر ما، وذلك عن طريق تجميع  ر عملية يحصل بموجبها المؤمن له من المؤمن عىل أداء معير يعد التأمير

ر  ي  فس الوقت إل تنظيم العالقة بير
ر
ر الحصائية، وي  هدف ف مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها طبقا للقوا ير

ر يقوم المؤمن والمؤمن له، باعتبار أ  الفرد ال يمكنه مواجه ة بعض الكوارث والحوادث الجسيمة بمفرده، و ظام التأمير

ر من المسؤولية فهو يعد  ر بوجه عام أما  ظام التأمير عىل أساس تغطية هذا العجز وتحقيق التواز ، هذا بالنسبة للتأمير

ي ترتبها مسؤولية
المؤمن له بسبب  بمثابة تقنية تكفل الحماية االجتماعية تجعل المؤمن يتحمل التبعات المالية الت 
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ي بسبب مسؤولية المؤمن 
ار الت  ، وبالتالي يكو  ضامنا حقيقيا للضحية عن االضر ار الالحقة بالغير

)عبد الرزاق بن االضر

 . (206، ص 1998خروف، 

ار البيئية أعط للمسؤولية المد ية وظيفة وقائية فضال  ي مجال التعويض عن االضر
ر
إذا كا  التطور الذي عرفه القا و  ف

ي تنفيذ هذه الوظائف وتحقيقها، ع
ر
ر من المسؤولية لعب دورا مؤثرا ف ن وظيفتها العالجية، فإ ه مما ال شك فيه أ  التأمير

ر  ار عن طريق  ظام التأمير ر فإ ها تمارس مهمة توزي    ع عبء األضر لضما  تعويض   فكلما كا ت المسؤولية مغطاة بالتأمير

ار البيئية تم إيجاد قواعد و  ر من كامل وعادل للضر ار البيئية كنظام التأمير آليات جديدة تضمن التعويض عن األضر

ر  كة التأمير )أحمد محمود سعد، المسؤولية الذي الزم المسؤولية الموضوعية للملوث مقابل ما يدفعه من أقساط لشر

ر من المسؤولية آلية مكملة لنظام المسؤولية المد ية من شأ ه توفير ت .(5، ص 1994 عويض كاف وعليه يعد التامير

ار خاصة  ار البيئية وقصور قواعد المسؤولية المد ية عن اللمام بكل هذه األضر ي المسؤولية عن االضر
ر
للضحية، خاصة ف

 . ي ار المستحدثة بفعل التطور العلمي والتكنولوج   األضر

ار البيئية إال أ ه يبق  قاضا وعاجزا  ر لتغطية األضر ي جاء بها التأمير
ار عىل الرغم من الحلول الت  عن تغطية ببعض األضر

ي لحقت به، ال 
ار الت  ي كل األحوال من تعويض عادل وجابر للضر

ر
ي ال يستفيد ف

ور من التلوث البيت  البيئية، حيث أ  المضر

ر  ي الضر
ر
ر من تغطيتها بسبب جسامتها، وعندما يكو  المتسبب ف كات التامير ي ال تتمكن فيها شر

ي الحاالت الت 
ر
سيما ف

ي مجهوال أو معش 
 ا. البيت 

ع صناديق التعويضات البيئية   ار البيئية استحدث المشر ر من المسؤولية المد ية عن األضر  تيجة لقصور  ظام التأمير

ار البيئية، وهي تلعب دورا مزدوجا من خالل  كآلية احتياطية تارة ومكملة تارة أخرى لضما  التعويض الكامل للضر

ر بهدف توزي    ع المخاطر الصناعية عىل مجموع تدخلها بصفة تكميلية أو احتياطية لكل من  ظامي  المسؤولية والتأمير

ي المخاطر البيئية. 
ر
 أصحاب األنشطة المتسببة ف

ر عىل المسؤولية قيمة التعويضات عىل  ي ال تغطي فيها التأمير
ي الحاالت الت 

ر
تلعب صناديق التعويضات دورا تكميليا ف

ي 
ر
ور، وتلعب دورا احتياطيا ف ي لحقت بالمضر

ار الت  ي حالة عدم إمكا ية األضر
ر
ي يثبت فيها إعسار المسؤول، وف

الحاالت الت 

ي 
ر
، فهنا يتدخل الصندوق ليحل محل المسؤولية المد ية ذاتها وأيضا ف ي

ر البيت  تحديد الشخص المسؤول أو مصدر الضر

ور لج ر لضما  حق المضر ي تتوفر فيها أسباب العفاء من المسؤولية، وحاالت استبعاد التأمير
ي  ما لحق الحاالت الت 

ار   .(193، 192، ص 2020)بن حميش عبد الكريم، الضحية من أضر

 

: استحداث الجمعيات حماية البيئة  
ر
 الفرع الثان

ي شخصي يصعب التعويض عنه، بسبب أ ه ال يمكن ألي 
ر

ر ع ي ضر ر اليكولوج  ي المحض أو الضر
ر البيت   ظرا لكو  الضر

ع الجمعي ي التدخل المباشر أمام الجهات شخص رفع دعوى باسم البيئة استحدث المشر
ر
ات البيئية وأعطاها الحق ف

ار البيئية بموجب المادة  ي إطار  10-03من القا و   36القضائية للمطالبة بالتعويض عن األضر
ر
المتعلق بحماية البيئة ف

ية بتكريسه مبد ع عن القواعد العامة للمسؤولية المد ية التقصير أ التعويض عن التنمية المستدامة، وعليه خرج المشر

 . ي
ي وهي مبادئ ال يعرفها القا و  المدئر

ر جمعيات حماية البيئة من صفة التقاضر ر غير المباشر وتمكير  الضر

ة تحقيق  ي المشاركة والتشاور واالستشارة، لكن إذا لم تسطع هذه األخير
ر
وتتمثل صالحيات جمعيات حماية البيئة ف

للجوء إل القضاء لحمل الدارة أو المعتدي عموما إل االمتثال لحكام أهدافها بالطرق الودية فالقا و  منحها صالحية ا

القا و ، وعليه فإ  جمعيات حماية البيئة تعد مصدرا للمعلومات، وممارسا لدور اليقظة وتنبيه السلطات العمومية عن 

 .   (474، ص 2020)منور فريدة، أي خطر أو تهديد وشيك الوقوع بالبيئة 

 

ار البيئيةالفرع الثالث: ا  ألسس الحديثة للمسؤولية عن أضر

وري تدعيمه بأسس جديدة تمكن  ار البيئية أصبح من الضر  ظرا لقصور النظام التقليدي للمسؤولية عن تعويض أضر

: مبدأ الحيطة  ى للسياسة البيئية وهي رين من الحصول عىل تعويضات كاملة وعادلة مستمدة من المبادئ الكي  المتضر

 .ثالثا(، مبدأ الملوث الدافع ))ثانيا(لوقاية ، مبدأ ا)أوال(
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 أوال: مبدأ الحيطة

، ويقصد به مجموعة  ي
إ  مبدأ الحيطة يقوم عىل الحرص والحذر وي  هدف إل تقليص المخاطر من خالل دوره الوقائ 

را خ ا ال يمكن الجراءات الواجب اتخاذها حينما تتوفر أسباب كافية لالعتقاد أ  نشاطا أو منتجا يمكن أ  يسبب ضر طير

اط  تصحيحه للصحة أو البيئة، وهذه الجراءات يمكن أ  تهدف إل التقليل من النشاط أو إ هائه أو منع المنتج دو  اشي 

ر النشاط والمنتج واآلثار المتوقع حدوثها    (222، ص 2015)قوراري مجدوب، دليل قاطع عىل وجود عالقة سببية بير

ي تطور وظيفة 
ر
المسؤولية المد ية من الوظيفة الصالحية والتعويضية إل الوظيفة الوقائية ساهم مبدأ الحيطة ف

را يوجب  ي حد ذاته يشكل ضر
ر
ار القابلة للتعويض، ذلك أ  عدم االحتياط ف االحتياطية، حيث وسع من مفهوم األضر

ر من خالل اتخاذ التعويض، وعليه فإ  الوظيفة الجديدة للمسؤولية المد ية تعمل عىل درأ الخطر قبل حدوث الضر 

ار الجسيمة بسبب تفاقم ا تهاك صحة ال  )عمارة نعيمة، والبيئة عىل حد سواء  نسا تدبير استباقية لصالح األضر

ي إطار  .(186، 185، ص 2013
ر
ع ألول مرة هذا المبدأ بموجب المادة الثالثة من قا و  حماية البيئة ف كرس المشر

ر للبيئة، ويرتكز هذا المبدأ عىل ، وهو مبدأ يق 10-03التنمية المستدامة  ي إحداثها ضر
ر
وم عىل حظر النشاطات المشتبه ف

ي  ي مواجهة أخطار التزال غير معروف جيدا، حيث  تج عن التطور التكنولوج 
ر
ر العلمي من خالل أخذ الحيطة ف عدم اليقير

ي عادة ما تكو  آثارها صعبة التقدير ، فاألخ
طار المؤكدة تخضع لمبدأ الوقاية والصناعي أخطارا جديدة من األخطار الت 

ار غير متوقعة وغير محدد بدقة  ر يتعلق مبدأ الحيطة بإجراءات تتخذ للحيلولة دو  وقوع أضر ي حير
ر
أل ها معروفة سلفا، ف

 .(224-223، ص 2015)قوراري مجدوب، 

 ثانيا: مبدأ الوقاية

ي توفير الحم
ر
ي ال يمكن أ  تكو  فعالة إال بوضع إ  المسؤولية المد ية يمكن أ  تلعب دورا مهما وحاسما ف

اية للبيئة الت 

ي المقام األول إل 
ر
ي  فس الوقت، ومع أ  قا و  المسؤولية المد ية يتجه ف

ر
 ظام للمسؤولية يحقق الردع والصالح ف

، فمن يمارس نشاطا يمكن أ  يضر بالبيئة يعمل كل ما  ي
ر الحاصل، فإ ه يكو  له فضال عن ذلك هدف وقائ  تعويض الضر

ي 
ر
، من أجل منع حدوث التلوث، أو عىل األقل تقليله إل ف ي يوفرها التطور العلمي

ي اتخاذ االحتياطات والتدابير الت 
ر
 وسعه ف

ي غالبا ما تكو  مكلفة.  
 المستويات المقبولة، تجنبا للزامية التعويض الت 

ار الناجمة عن االخطار ال ي مبدأ الوقاية تجنب أو التقليل من األضر
ماسة بالبيئة من خالل االتخاذ التدابير وعليه يقتصر

والجراءات االستباقية الالزمة من أجل الوقاية من األخطار المتوقعة والمعروفة سلفا باستخدام أفضل التقنيات 

ي حالة ما إذا كا  النشاط الذي يمارسه يسبب 
ر
ر اتخاذ الجراءات الوقائية الالزمة ف ر علة محدث الضر المتاحة، حيث يتعير

ي المحافظة عىل المحيط وحمايته من وقوع المشكالت البيئية، فالكلفة ويساه
ر
ي تدهور البيئة، وهو مبدأ أكي  فعالية ف

ر
م ف

 .(229-228، ص 2015)قوراري مجدوب،  االقتصادية للوقاية من التلوث أقل من كلفة معالجة آثاره

ار التلوث خير من التعويض عنها بعد وقوعها، فالوق ر بينما يهدف إ  الوقاية من أضر اية تهدف إل تجنب وقوع الضر

ار البيئية هو الوقاية بمنع حدوثها مسبقا أو عىل األقل  ر، وعليه فخير وسيلة لتعويض االضر التعويض إل جي  الضر

التخفيف منها وتخفيضها إل الحدود المقبولة من خالل إلزام المسؤول الملوث باتخاذ كل التدابير واالحتياطات الالزمة 

 منع حدوث التلوث وتجنب تكراره. ل

ي المادة 
ر
ع الجزائري مبدأ الوقاية ف ي  10-03الفقرة الخامسة من القا و   03كرس المشر

تحت تسمية مبدأ النشاط الوقائ 

ار البيئية من المصدر، ويكو  ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة، ويلزم   وتصحيح األضر

ا بالبيئة مراعاة لمصالح الغير قبل التضف، ومن تطبيقات هذا المبدأ ما  كل شخص يمكن را كبير أ  يلحق نشاطه ضر

ي المرسوم التنفيذي 
ر
ع ف وط  409-04 ص عليه المشر ة، والذي جاء بشر وط  قل النفايات الخاصة الخطير المتعلق بشر

ة و قلها وتغليفها.   صارمة لنقل النفايات الخطير

 ث الدافعثالثا: مبدأ الملو 

ي المادة 
ر
ع الجزائري ف ي إطار التنمية  10-03الفقرة السابعة من القا و   03عرف المشر

ر
المتعلق بحماية البيئة ف

ر بالبيئة  فقات كل تدابير الوقاية من  ي إلحاق ضر
ر
المستدامة أ ه مبدأ يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه ف
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إل حالتهما األصلية، وعليه يهدف هذا المبدأ إل تحميل الملوث كلفة التلوث والتقليص منه، وإعادة األماكن والبيئة 

 التلوث الناجم عن نشاطه بإدراج كلفة الموارد البيئية 

ي لباس جديد، ويستجيب هذا المبدأ لخصوصيات 
ر
يعتي  مبدأ الدافع الملوث صورة من صور المسؤولية الموضوعية ف

را غير شخصي وضر  ي باعتبارها ضر
ر البيت  فظهر بذلك هذا المبدأ  (،217، ص 2011)حميدة جميلة، ر غير مباش الضر

 . ي
ار الناجمة عن التلوث البيت   كأساس للتعويض  ظرا لقصور قواعد المسؤولية التقليدية عن ضما  إصالح األضر

ي إرساء طرح جديد للمسؤولية الدارية البيئية، كو ه يتجاوز القواعد 
ر
ي كو ه يساهم ف

ر
تكمن أهمية مبدأ الملوث الدافع ف

ي حالة غياب الخطأ باعتباره مفهوما اقتصاديا، أل ه 
ر
التقليدية للمسؤولية المد ية كو ه مبدأ يطبق بطريقة آلية حت  ف

ي من شأ ها التأثير سلبا عىل البيئة وتحدث التلوث يضع أعباء مالية بطريقة موضوعية عىل مج
)قوراري موع األنشطة الت 

 .(233، 2015مجدوب، 

 

 الخاتمة

ي التعويض عن األفعال الضارة، 
ر
عىل الرغم من أ  المسؤولية المد ية بقيت صامدة ردحا من الزمن ولم يطلها أي قصور ف

ور، إال أ ها أصبحت  عاجزة وقاضة عن مسايرة المستجدات المتالحقة الناتجة عن وتكفل الحماية القا و ية لكل مضر

 . ي  التطور العلمي والصناعي والتكنولوج 

ورة تطوير قواعد المسؤولية المد ية  ح ضر ار البيئية  قي  تطويعا لقواعد المسؤولية المد ية لضما  التعويض عن األضر

ار البيئية، من خالل إيج ية بما يتماشر مع خصوصية األضر اد قواعد قا و ية خاصة بالمسؤولية البيئية، سواء التقصير

وط قبول الدعوى.  ر، وشر  المتعلقة بأركا  المسؤولية، طرق التعويض وإصالح الضر

ي تمويل 
ر
ورة المساهمة ف ار البيئية، وضر  إلزامي من المسؤولية عن األضر

ر ورة ملحة لفرض تأمير أضىح تدخل الدولة ضر

ي التلوث  صناديق التعويضات من خالل فرض رسوم
ر
وعات واألنشطة المتسببة ف ائب عىل عاتق أصحاب المشر وضر

 . ي
 البيت 

 

 قائمة المراجع: 

ر القا و  المضي 2008أحمد عبد التواب محمد بهجت،  ، المسؤولية المد ية عن الفعل الضار بالبيئة، دراسة مقار ة بير

، دار النهضة العربية، الطبعة   .، القاهرة(1والفرنسي

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، أحمد محمود سعد  ي
ي منازعات التلوث البيت 

ر
، استقراء لقواعد المسؤولية المد ية ف

 .1الطبعة 

ار 2020بن حميش عبد الكريم،  ر كآلية لضما  األضر ي وتعويضه وفق  ظام صناديق التأمير
ر البيت   .، الضر

ار 2016بوفلجة عبد الرحما ،  ، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسا ، ، المسؤولية المد ية عن األضر ر البيئية ودور التأمير

 الجزائر. 

 البيئية. 

، دار الخلدو ية، الجزائر2011حميدة جميلة،  ي
ر البيت  ي للضر

 .، النظام القا وئر

 ، يعات الوطنية واالتفاقيات 2011خالد مصطقر فهمي ي ضوء التشر
ر
، الجوا ب القا و ية لحماية البيئة من التلوث ف

، السكندرية، الطبعة  الدولية، دار   .1الفكر الجامغي

ار البيئية )دراسة عىل ضوء األ ظمة القا و ية واالتفاقيات 2004سعيد السيد قنديل،  ، آليات التعويض عن األضر

 .الدولية(، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزي    ع مض

ي    ع الجزائري، ال1998عبد الرزاق بن خروف،  ي التشر
ر
ية، الجزء األول مطبعة حيدر، ، التأمينات الخاصة ف تأمينات الي 

 .الجزائر

ر حماية البيئة، مجلة البحوث 2016 عجالي خالد، ي وقوا ير
ر القا و  المدئر ي المحض وصعوبات إصالحه بير

ر البيت  ، الضر

يعات البيئية، العدد السابع.  ي التشر
ر
 العلمية ف
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ي 
ر
ي ف

ار التلوث البيت  دار الجامعة الجديدة، -دراسة مقار ة – طاق الجوار عطا سعد محمد حواس جزاء المسؤولية عن أضر

 .2011مض، 

ي 2018عىلي بخيت، عىلي أحمد، 
 .، المسؤولية المد ية الناشئة عن التلوث البيت 

ي القا و  الجزائري، دار الخلدو ية، 2008عىلي سعيدا ، 
ر
، حماية البيئة من التلوث بالمواد االشعاعية والكيميائية ف

 ئر. الطبعة األول، الجزا

ي 2015قوراري مجدوب، 
ي بيت 

ي -دراسة مقار ة–، الحماية القا و ية للجوار من منظور عمرائر ، أطروحة دكتوراه، جامعة أئ 

 بكر بلقايد، تلمسا ، الجزائر. 

 ، ر ام 1983محمد حسنير ر ي  ظرية االلي 
ر
ر ف ي الجزائري، المؤسسة –، الوجير

ي القا و  المدئر
ر
امات وأحكامها ف ر مصادر االلي 

 للكتاب، الجزائر. الوطنية 

ي القا و  الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 2020منور فريدة، 
ر
  .1، حماية البيئة البحرية ف

 

 


