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 الشكر و العرفان                     
الحمد هلل حمدا یوفي نعمه و�كافي مز�ده �ما ینبغي لجالل وجه وعظیم سلطانه وفقني التمام    

 هذا العمل.

االعتراف �الفضل الجمیل و العطاء الدائم دون مقابل و أتوجه �خالص الشكر و عمق التقدیر    
إلى أستاذي " عیاض عماد الدین "الذي قبل اإلشراف على هذا العمل و تعهده �التصو�ب في  أسجلها

 جمیع مراحل إنجازه فجزاه هللا  عني �ل خیر .

هذا العمل كما أتقدم �جز�ل الشكر لالستاذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضیلهم قبول المناقشة   
 المتواضع.

و شكري و تقدیري موصول لكل من قدم ید العون والمساعدة في إتمام هذا العمل وخاصة  

 .و�وسف أمین و عبد القادر دمحم طر�اق

 

 

 
 
 
 



 اإلهداء                                 

 والزالت  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات و�فضله تتنزل البر�ات و�عفوه تغفر الخطا�ا

 والصالة والسالم على أشرف خلق هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص           

 إلى من جعل هللا من نبض قلبها صوتا �سمع ومن دفئ حضنها أول مأوى سكن ...إلى

 الحبیبة وأعانتني �الدعوات.... أمينارت در�ي أ من             

     إلى  اسمه �كل افتخارمن أحمل  انتظار إلىنا العطاء دون من علم والوقار إلىإلى من �لله هللا �الهیبة 
 لیعطیني إلى من أتعب نفسه لیر�حني إلى من شجعني على طلب العلم  حرم نفسهمن 

 الغالي ودفعني إلیه ..... أبي                          

 �قر�هم إلى من أثرونيالدنیا إال  ال تحلوإلى أللني قلبي إلى من جمعتهم معي ظلمة الرحم إلى من 

 شعیب عبد القادر:إخوتي وأخواتي�ل وجودهم أملي  �عیش فيعلى أنفسهم إلى من       

 فطیمة وقرة العینالبیت  وزهرة حفیظةحسام ما�ا فتیحة                   

 مالكي)العز�ز (دمحم  القلب.... خاليإلى المحبة التي ال تنضب والخیر �ال حدود إلى نبض 

    إخوتي التي لم تلدهن أمي رفیقة الدرب  وأحبوني إلىن جمعني بهم القدر فأحببتهم إلى م 
 بن علي صفاء بن حامد صفاءوز�ة ف الغالیة جواحي         

 أساتذتي األفاضل واألخالق ذخیرتهإلى �ل من علمني أن العلم سالح   

 ضعإلى �ل هؤالء أهدي هذا العمل المتوا                         

 2017دفعة قانون الشر�ات إلى طلبة                          
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 أ  

 مقدمة  

وانشغلت بها معظم دول العالم   ستو�ات قضیة التلوث البیئي أهمیة واسعة على �افة الم اكتست 
تفاقم حدة التلوث البیئي الذي لم �عد �عترف  جدیدة، و�نما استجد فیهاأنها لیست �القضیة من غم �الر و 

 .أصبح تلوثا عابرا للحدود السیاسیة، بلبنطاق الحدود الجغرافیة أو 

درتها االستیعابیة سواء في فالتلوث البیئي هو �ل تغیر �مي و نوعي لمكونات البیئة  �فوق ق 
تجدید الموارد المتجددة أو في مقاومة التأثیرات و التغیرات الخارجیة مم ینتج عنه أضرار �حیاة اإلنسان و 

، ال عناصر جدیدة في النظام البیئيالحیوان و النبات و�ذا قدرة النظم البیئیة على اإلنتاج وهذا �سبب إدخ
، ومنه إتالفها ي یؤدي إلى تغییر صفاتها وخواصهامكونات البیئة الذل الالعقالني االستغاللنتیجة أو 

 .1وهذا �له �فعل النشاط البشري  وفسادها

وقد ظهرت مشكلة التلوث �نتیجة حتمیة للنمو السكاني الرهیب وما واكبه من إفراط في اإلنتاج  
 مخلفات الملوثة.واالستهالك واستغالل الموارد الطبیعیة و التخلص العشوائي للنفا�ات و ال

التطور  إلىلرفع من رفاهیته مستندا فقد أدى سعي اإلنسان إلى تحسین ظروف معیشته و ا 
األمطار � تحداث مشاكل بیئیة عالمیة ومحلیةالعلمي والصناعي والتكنولوجي �ل ذلك نتج عنه اس

 الحمضیة، وتوسع ثقب األزون، وظاهرة االحتباس الحراري.

" ظهر الفساد في البر :حكیم في �تا�ه ، فقد قال عز وجلذلك میة إلىتطرقت الشر�عة اإلسال و 
 .2والبحر �ما �سبت أیدي الناس لیذ�قهم �عض الذي عملوا لعلهم یرجعون "

البیئة و المشاكل  ستینات القرن الماضي بدا�ة االهتمام الجاد �موضوع حما�ةالوعرفت أواخر  
 1972المنعقد منها مؤتمر ستؤ�هوم للبیئة البشر�ة  لمؤتمراتدت من أجلها الكثیر من اوعق المرتبطة بها

 حما�ة البیئة ومكافحة التلوث.  التي تستهدف 1992نیرو �البراز�ل و مؤتمر ر�و دي جا �السو�د

سارع اإلنسان لتدارك ما أفسده  ،راك �خطورة الوضع البیئي الراهنوأمام تنامي الوعي و اإلد 
قوانین وتبني سیاسات تضبط سلوك األفراد و المؤسسات مع البیئة فأصبحت الحاجة ملحة إلى وضع 

على نحو �سمح بتلبیة حاجیات وطموح األجیال الحاضرة من الموارد الطبیعیة ولكن دون اإلخالل �قدرة 
، و یتم ذلك �االعتماد على وهذا ما �عرف �التنمیة المستدامةاألجیال المستقبلیة على تلبیة احتیاجاتها 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة دور السياسات البيئية يف احلد من آاثر التلوث البيئي لتحقيق التنمية املستدامة دراسة حالة اجلزائربن ماضي قمري،  -1

 .30ص: ، 2011 ،سطيف ،املاجستري جامعة فرحات عباس

 .70سورة اإلسراء آیة   - 2 
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ة البیئة و توازن بین متطلبات التنمیة �أشكالها وصورها المختلفة من جهة و�ین مقتضیات حما�تحقیق ال
 .أخرى مواردها من جهة 

تسعى جاهدة لحما�ة البیئة عن طر�ق تبني  -وعلى غرار الجزائر –لهذا نجد الكثیر من الدول  
مالي (ضرائب بیئیة، إعانات و .) ومنها ماهو اقتصادي لیات منها ماهو تشر�عي ( قوانین ، لوائح..آ

) في محاولة منها للتخفیض من درجة التلوث والحد من آثارها السلبیة و الوصول �ه إلى مستو�ات مالیة
 مقبولة على اعتبار أن القضاء علیه نهائیا أمر مستحیل.

ا و�مكن القول في هذا المجال أن البیئة لم تكن موضوعا أساسیا للدارسات القانونیة إال عندم 
ة ظهرت فیها المشاكل وحدث االختالل بین عناصر الطبیعة و الصناعیة �سب تدخل االنسان �طر�قة سیئ

 .آلثار الضارة لتصرفاتها مراعاةلإلستغاله �ما �حقق مصالحه الخاصة دون 

مر الذي لذا أصبح الحدیث عن البیئة من األمور المسلم بها الن مشكلة البیئة تزداد تعقیدا األ 
التي تعاني للتدخل و�جراء الدراسات المتأنیة لخصائص البیئة وتشخیص المشكالت  عه الحاجة تتأكد م

، والبحث عن مدى التوفیق بین البیئة و منها والبحث عن أسباب التلوث و اإلجراءات الواجب إتباعها
لي وهذا راجع التنمیة فأخذت قضیة البیئة وحمایتها حیزا �بیر من اإلهمتام على الصعید الوطني و الدو 

     الرتباطها الوثیق �حیاة اإلنسان و الحیوان. 

رف الدول �اعتباره أهم و �عد مبدأ الملوث الدافع �أحد أبرز اآللیات االقتصاد�ة المنتهجة من ط 
 .التي جاء بها القانون البیئي الدولي لحما�ة البیئةالمبادئ 

المتعلقة �حما�ة البیئة وهو من الموضوعات  الموضوع أنه �عد من األ�حاث القانونیة أهمیة تظهر 
التي لها أهمیة �الغة في العصر الحاضر، السیما �عد ارتفاع ظاهرة التلوث جراء النهضة االقتصاد�ة في 

 تلف أنحاء العالم.مخ

فاألسباب إن دارستي لهذا الموضوع تقتضي جملة من األسباب منها ما هي ذاتیة وموضوعیة،  
یتم تطبیق  وسائل التي تحمي البیئة و�یفیةللالتعرض  وورغبتنا لدارسة هذا الموضوع الذاتیة هي میولنا 

موضوعیة محاولة لفت انتباه حول السباب أما األ ، ملوث الذي �حدث ضرر �البیئةهذه الوسائل على �ل 
نمیة ضرورة تنظیم هذا الموضوع تماشیا مع مساعي الدول إلى توفیر حما�ة فعالة للبیئة في إطار الت

انعدام العلم بهذا  رسات القانونیة  البیئیة �اإلضافة إلىالمستدامة، و أ�ضا حداثة الموضوع ضمن الدا
 المبدأ عند �عض الطلبة و�جهلون وجود هذا المبدأ.
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ي من أولى وتكمن أهداف الدارسة في �ون هذا البحث �عالج واحدة من آلیات حما�ة البیئة التي ه 
مختلف البدائل من توضیح ما وصلت إلیه أ�ضا إلى  م في مجال البیئة، وتهدفاهتمامات العالم الیو 

تتالءم مع  وتحقیق معالجة أكثر أدوات ومناهج على المستو�ین الدولي و الوطني لتكیف مع مشكلة البیئة
  .البیئة

ق توفیر الحما�ة، و�جري الحدیث حول �یفیة معالجة المشاكل البیئة والتصدي لها عن طر� 
 ، وعلیه فاإلشكالیة الرئیسة المطروحة للبحث حول:  الح األضرارو�ص

 ؟ هي تبعاته القانونیة البیئة؟ وماما مدى إسهام مبدأ الملوث الدافع في حما�ة  -
�اللغة أجنبیة عالجت  ت هذا البحث نجد معظم الدارساتومن الدارسات السا�قة التي تناول 

 ام الدراسات العر�یة.مختلفة، و�كاد انعد ضوع من عدة جوانبالمو 
، �اللغة العر�یة أما الصعو�ات التي واجهتنا في �حثنا هي قلة األ�حاث والدارسات حول الموضوع 

 . لمبدأ�اإلضافة إلى ضعف عنا�ة المشرع الجزائري ل
وص القانونیة التي أشارت والمنهج المتبع في دراستنا هو المنهج التحلیلي القائم على تحلیل النص 

وصول إلى المطلوب، وأ�ضا تحدید المكانة في مدى �فاءتها وتطبیقاتها في عملیة لل النظرو  للمبدأ
 القانونیة للمبدأ.

حث إلى فصلین تقسیم الب ارتأیناومن أجل البلوغ إلى الهدف الدارسة على إشكالیة البحث  لإلجا�ة 
عالج مفهوم مبدأ بحثین األول �ماهیة مبدأ الملوث الدافع وذلك خالل ماألول إلى  الفصل تطرقنا فيحیث 

تعر�ف مبدأ الملوث الدافع والمطلب الثاني طبیعة مبدأ  المطلب األول مطلبین مقسم إلى و الملوث الدافع
 المبحث الثاني تناولنا األساس القانوني لمبدأ الملوث الدافع من خالل المطلبین أما ،الدافعالملوث 
الملوث  في القوانین الدولیة والمطلب الثاني �عنوان أساس مبدأ الملوث الدافع مبدأ األول أساسالمطلب 

أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى أحكام مبدأ الملوث الدافع وذلك من خالل ، في التشر�عات الوطنیةالدافع 
إلى مطلبین المطلب األول مبحثین المبحث األول �عنوان آلیات تجسید مبدأ الملوث الدافع وقسمناها 

الثاني تعرضا إلى مبدأ  أما المبحثغیر اقتصاد�ة، لیاتاآللیات اقتصاد�ة المطلب الثاني اآل�عنوان 
األول مبدأ الملوث الدافع �أساس للمسؤولیة المطلب  الملوث الدافع والمسؤولیة المدنیة وذلك في مطلبین

�حثنا �خاتمة  اختتمناو  ،الثاني دور مبدأ الملوث الدافع في تطو�ر نظام المسؤولیة المدنیة المطلبالمدنیة و 
 .المتوصل إلیها من خالل الدارسةوالتوصیات بین فیها أهم النتائج 
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ألول مرة ) في القانون الدولي البیئي مبدأ الملوث یدفعبـــــ �سمى( ما مبدأ الملوث الدافع أوظهر  

�مبدأ اقتصادي وتطور في  1972عام  ،O.C.D.E)( 1في إطار منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة 

في مؤتمر ر�و دي جانیرو عام وهذا من خالل اإلعالن  �ه عالمیاالتسعینیات لیكون مبدأ قانونیا معترف 

شید للموارد التي ، و�التالي أصبح �مبدأ للسیاسات البیئیة یهدف إلى تشجیع االستخدام األمثل والر 19922

 .3تحتو�ها البیئة

یة لمجلس منظمة التعاون عدة لحساب التكالیف المنع والسیطرة في شكل توصوورد هذا المبدأ �قا 

  .4البیئة الغرم �الغنم الخاص �حما�ة التبعیة و االقتصادي، و�ذا استنادا إلى مبدأيوالتنمیة 

وأساسه  إلى مفهوم مبدأ الملوث الدافع (المبحث األول) لذلك سترتكز دارستنا في هذا الفصل 

 .ث الثاني)القانوني (المبح

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هي اهليئة التنفيذية للمنظمة ويتكون من مجيع الدول األعضاء، كما أن قراراهتا  )O.C.D.Eيقصد  مبجلس التعاون و التنمية االقتصادية  (  -  1 

 1938تكون ملزمة لألطراف اليت صوتت له، وغري ملزمة لألطراف اليت امتنعت عن التصويت، ولقد خلفت منظمة التعاون االقتصادية األورويب 
وتتكون من مجيع الدول األوربية وهي اسرتاليا، الياابن، ونيوزلندا، والوال�ت املتحدة األمريكية، حيث هناك من يقول  1960ذت شكلها احلايل واخت

د سياستها جلنة حول البيئة وغرضها تقدمي العون للحكومات الدول األعضاء يف املنظمة، لتحدي 1970أب�ا عاملية أكثر منها إقليمية، وقد نشئت عام 
مية خبصوص مشاكل البيئة مع األخذ بنظر االعتبارات املعلومات، ذات الصلة وخصوصا االقتصادية والعملية والتوفيق بني سياستها البيئة والتن

 االجتماعية، وتتوىل تقومي أثر اإلجراءات البيئة على املتغريات الدولية.
وقد خرج هذا املؤمتر مبجموعة من الواثئق متثلت يف  إعالن قمة األرض  للبيئة و التنميةمم املتحدة صدر عن األدي جانريو: مؤمتر عاملي  وريمؤمتر   -2 

  .يهدف إىل محاية البيئة 1992يوليو  -04 -03ابلربازيل يف انعقد   ويسمى أيضا "إعالن ريو" 
 3    وما يليها. 9رة مصر، ص: ، (د، ط)، كلية احلقوق، جامعة القاه، مبدأ امللوث يدفعأشرف عرفات أبو حجارة -   -

)، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 1، (طالتنمية املستدامة وإدارة البيئة بني الواقع ومقتضيات التطوربومدين طامشة،  - 4
 .506، ص: 2016مصر،
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 المبحــث األول: مفهوم مبـدأ الملوث الدافع 

ون البیئي على �عتبر مبدأ الملوث الدافع أو ما �عرف بــــ (مسؤولیة الملوث) حجر الزاو�ة في القان 

وقد صاغت العدید من الدولي، فهو المبدأ الذي �قرر مسؤولیة محدث التلوث الصعیدین الوطني و 

هدات الدولیة هذا المبدأ �عبارات تنطوي على مضامین متقار�ة و�ن اختلفت في المعااإلعالنات و 

الذي جاء فیه ما یلي  16المبدأ من خالل  ر�و في مؤتمر ى أهمیة المبدأجرئ التأكید عل قد ، و1الصیاغة

ت إلى تشجیع الوفاء �التكالیف البیئیة داخلیا واستخدام األدواالسلطات الوطنیة   " ینبغي أن تسعى

عن التلوث هو من یتحمل من حیث  ان النهج القاضي �أن �كون المسؤولاالقتصاد�ة آخذة في الحسب

 .2"التجارة و االستثمار الدولیینالمبدأ مع إ�ال مراعاة على النحو الجوانب للصالح العام ودون اإلخالل �

بادئ تسیر البیئة في ممبدأ الملوث الدافع من  إلى ئري في القانون البیئيو أشار المشرع الجزا 

 .3المتعلق �حما�ة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10–03القانون 

وعلیه �مكن القول أن مبدأ الملوث الدافع جاء ضمن مبادئ أخرى لقانون البیئة تجسید لاللتزام      

في الكشف عن مبدأ الدولي �كفالة أكبر قدر ممكن لحما�ة البیئة، وتتمثل الفكرة الرئیسیة في هذا المبحث 

 (المطلب الثاني). الملوث الدافع مبدأهذا من خالل تعر�فه (المطلب األول) وطبیعة الملوث الدافع و 

 المطلب األول: تعر�ف مبدأ الملوث الدافع وعالقته �المبادئ األخرى 
مكمال  هذا المبدأ من أهم المبادئ المؤسسة لحما�ة البیئة، والمجسدة لها على اعتبار أنه�عد     

للمبادئ الوقائیة حیث أنه �شكل سدادة أمان فإذا فشلت المبادئ الوقائیة في تحقیق إرساء حما�ة البیئة 

 .4الحما�ة الالزمة لألوساط البیئیةمبدأ �المرصاد لتولي وضمان إقرار �كون هذا ال

ى مبدأ عل ى الموضوع واعتمداالجتماعیة قد تطرقت إلك نجد �عض الدارسات االقتصاد�ة و لذل 

الملوث الدافع �اعتباره أحد المبادئ االقتصاد�ة األساسیة للسیاسة البیئیة المنتهجة من طرف الدول، وهذا 

 لتقلیص التلوث الناجم عن نشاط الصناعي لشر�ات وغیرها.

                                                           
)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2، (ط،ريعات البيئةالقانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع التش، هيا جنةعبد الناصر ز�د  -  1

 .68، ص:2012األردن،
430، ص:2011)، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1، (ط،النظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضهمحيدة مجيلة،  -  - 2  

، أطروحة دكتوراه يف العلوم،ختصص قانون الدويل،كلية لى ضوء أحكام القانون الدويلمحاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة عزيد املال صافية،  -  3
 .408، ص: 2013احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، 

كلية احلقوق والعلوم السياسة، ، رسالة ماجستري يف حتوالت يف الدولة،  جمال تدخل الالمركزية يف جمال محاية البيئة يف اجلزائرخنتاش عبد احلق،  -  4
  .26، ص:2011قسم احلقوق، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
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و�ذا �ان مبدأ الملوث الدافع �مفهومه االقتصادي یهتم �العون االقتصادي للمنتج للخدمة أو      

تطبیق مبدأ الملوث الدافع، فإن المشرع الجزائري اعتمد معیارا مبسطا في تحدید الملوث من خالل السلعة ل

مرسوم العون االقتصادي الذي �خضع حسب إذ ر�طه �النشاط الذي �قوم �ه  2002قانون المالیة لسنة 

من قبل الوالي  ، إما إلى التصر�ح من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الترخیص1المنشآت المصنفة

 .2یعة وخطورة النشاطأو الوز�ر حسب طب

هي  و�نماوال �عني تحمیل العون االقتصادي هذه النفقات أن الدولة تتهرب من التزاماتها المالیة  

محاولة لحث المصنعین على اتخاذ أحسن القرارات لمحار�ة التلوث وتفادي خطر حدوثه على أن تطبیق 

قانونیة تنجم عنه صعو�ة �بیرة في التعرف على الملوث الحقیقي �سبب قواعد هذا المعیار من الناحیة ال

 .3المسؤولیة التي تقوم على أساس الخطأ

 الفرع األول: التعر�ف �مبدأ الملوث الدافع
تفكیك بنائه اللغوي  ولفهمهما �قتضي منا األمر نجده �حتوي على �لماتعند دارسة هذا المبدأ  

 (أوال) والتعر�ف �مبدأ الملوث الدافع (ثانیا). لدافعا ،الملوثتحلیل المبدأ،  حیث �حتاج �ل منهما إلى

 أوال: التعر�ف �الكلمات المر�بة للمصطلح
 في القانون البیئي: �مصطلح المبدأ - أ

وهي �شكل عام أكثر جوانبه نقاشا تشكل المبادئ جزءا معتبرا من القانون الدولي البیئي،  

اسیة للقانون البیئة و�شكل خاص إعالنات المبادئ یتضح منها و�اإلطالع على الوثائق األس

االستخدام المفرط ما خلق حالة من الغموض وعدم التحدید �شأن ماهیتها لخلوها من أي تعر�ف أو 

    إعالن ستو�هولم  فصرحت دیباجة تبیان لطبیعتها القانونیة �ما أنها لم تضع معیار �ساهم في ضبطها

 .Convicon That comm "4 "ن مشترك بــــــــــ �أن الدول إ�ما 1972

                                                           
املتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة وحيدد قيائمتها،  1998نوفمرب  3املؤرخ يف  339-98من املرسوم التنفيذي  5املادة   - 1 

الذي يضبظ التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية  2006ماي  31املؤرخ يف  198ـ06، امللغي، واحتفظ املرسوم اجلديد 82ج ر، ع 
 ، بنفس التصنيف الرابعي للمنشآت املصنفة. 37البيئة، ج ر، ع 

 75، ص:2007 ، أطروحة دكتوراه يف القانون العام،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائرو�س حيي،  -2
، كلية احلقوق والعلوم، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، املسؤولية املدنية عن الضرر اإليكولوجي يف التشريع البيئي اجلزائري، نعوم مراد -3

 .203، ص: 2010
.14دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:   -  4  
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والذي �عد مرحلة أساسیة في تطو�ر المبادئ خصوصا من حیث العدد و  1992وفي إعالن ر�و 

" المؤتمر �علن " إال أن  بـــ في دیباجته الصیاغة فلم یورد شيء متعلق بتعر�فها و اكتفى هو اآلخر

 مبادئ تبعا لوظیفتها اإلرشاد�ة.عرفت ال 1982میثاق العالمي للطبیعة عام 

فتم النظر في مختلف مبررات اللجوء إلیها  لو المبادئ الفقه في البحث عن مدتحلیالت توقف لم ت 

المبادئ هي تلك القاعدة العامة لتوجیه السلوك دون ضبطه  فعرفواوتجارب الدول في التعامل معها، 

لمستقبلیة سواء القانونیة منها أو السیاسیة أو �شكل دقیق ولو مبدئیا وذلك في انتظار التطورات ا

      . 1العلمیة

 الملوث  -ب 

�فید في تسهیل العمل �مقتضى مبدأ الملوث الدافع �الكشف عن من  إن تحدید شخص الملوث  

یرتب في ذمته االلتزام �الدفع ولم تذ�ر أي من الوثائق ذات الصلة تحدید لهو�ته اكتفت �التصر�ح " �ل 

 .2بنشاطه في التلوث"م من �ساه

عرفته منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة أنه " من یتسبب �صورة مباشرة أو غیر مباشرة في و  

 إحداث ضرر للبیئة یؤدي أو �خلق ظروفا تؤدي إلى هذا الضرر".

من إذا �ان هذا المعیار من الناحیة العملیة و�المفهوم االقتصادي �سیطا وال یثیر أي جدال، فإنه  

الناحیة القانونیة ال �جیب عن �ل األسئلة القانونیة المرتبطة �القواعد التقلید�ة للمسؤولیة التي تقوم على 

معیار الخطأ الن مبدأ الملوث الدافع �طبق �صورة آلیة حتى في غیاب الخطأ �اعتباره مفهوم اقتصادي، 

 .3لمسؤولیة وقوع الضررلأو العوامل المتداخلة  ن المسؤول المباشر عن التلوثال یبحث ع

نطاق مبدأ الملوث الدافع " �جب على  436/ 75وحدد االتحاد األورو�ي في توصیته رقم  

ؤولین عن التلوث مصار�ف التدابیر األشخاص الطبیعیین والمعنو�ین للقانون العام أو الخاص المس

بیر مماثلة تسمح بتحقیق أهداف من أجل احترام معاییر و تدا الضرور�ة لتفادي هذا التلوث أو الحد منه،

                                                           
1 - Marc La vielle, Droit Inteational  de l’environnement, 3emme editon 2010, p156. 

، مذكرة ماجستري، ختصص قانون البيئة، كلية احلقوق والعلوم السياسي، قسم مبدأ امللوث الدافع يف القانون الدويل للبيئةدعاس نور الدين،  -  2 
 . 14، ص: 2016احلقوق، جامعة دمحم ألمني دابغني، سطيف، 

أطروحة دكتوراه، ختصص دولة يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر بن  لوث عرب احلدود،املسؤولية الدولية عن التعلي بن علي مراح،  -3
 .125، ص: 2007، 2006يوسف بن خدة، بن عكنون،
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المحددة من قبل نوعیة، أو في حالة عدم وجود هذه األهداف فمن أجل احترام معاییر والتدابیر المماثلة 

 .1السلطات العامة "

 (التكالیف) الدافع – ج
نقل الموارد المالیة من الملوث إلى السلطة  و�مكن تصور حلین: �جب على الملوث أن یدفع 

 .تكفل الملوث مباشرة �األضرار التي �سببها أومكلفة �إزالة التلوث، العامة ال

أما فیما یتعلق �قیمة التسدید فیمكن تصور تطبیق المبدأ �طر�قتین ضیقة وواسعة، الطر�قة الضیقة  

وهو تكفل المالي لتغطیة المصار�ف المرتبطة �التدابیر الوقائیة والعالجیة فقط التي تضعها السلطة 

م �االستیعاب أو اإلدخال أما الطر�قة الواسعة فیأخذ �المفهوم الواسع لمبدأ الملوث الدافع الذي یترجامة، الع

 .2تغطي �ذلك مجموع األضرار البیئة �اإلضافة لتدابیر منع ومكافحة التلوثالكامل 

على وتعرف التكالیف أنها جملة من المصروفات و االلتزامات النقد�ة التي تم إنفاقها للمحافظة  

 .3البیئة وضمان توازنها

ي تلحق عناصره �الخسائر الت لمجال �فقدان التوازن البیئي عنهو�تمیز الضرر البیئي في هذا ا 

لذلك �جب االعتراف �أن �عض األضرار خاصة البیئة منها غیر قابلة لإلصالح لذا �جب تطو�ر  ،محددة

 التدابیر الوقائیة.

 وث الدافعثانیا: التعر�ف �المصطلح مبدأ المل
 �قتضي منا مجال الدارسة أن نعرف هذا المصطلح في ثالثة مجاالت: 

 االقتصادي التعر�ف -أ

�عتبر الفقهاء االقتصادیون أن سبب تدهور البیئة �عود إلى مجانیة استخدام الموارد البیئة، لذلك    

لمعروضة في السوق �جب أن عرفوا مبدأ الملوث الدافع �المفهوم االقتصادي �عني " أن السلع والخدمات ا

أو  ت الملوثة في الهواء أو المیاهتعكس �لفة الموارد المستعملة �ما في ذلك البیئة، ذلك أن إلقاء نفا�ا

هو نوع من استعمال هذه الموارد، ضمن عوامل اإلنتاج و�ؤدي إلى عدم دفع ثمن استخدام هذه التر�ة 

 .4علیها"لتي قضى االموارد البیئة التي تدخل ضمن عوامل اإلنتاج 
                                                           

1-N .desaLadéer, Essaisur La gemése des principes du droit de l’environnement: l’exemple du 
droit Communautaire, La documention française p 19.  

 .127علي بن علي مراح، مرجع سابق، ص:  -2
.21دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -  3  
 .162، ص: 2014)، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 1، (طتركية، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائريسايح  -4
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"  والتي مفادها أنه عندما �سبب إنتاج سلعة أو  Pigouعرفها العالم االقتصادي االنجلیزي "بیقو"  

خدمة ضرر للبیئة تكون هناك سیادة العوامل الخارجیة سلبیة عندما ال تؤخذ �عین االعتبار تكلفة األضرار 

�مثال  ائق التي تسببها شرارة القاطرات في الحقولو�أخذ "بیقو " الحر  في حساب تكلفة اإلنتاج أو الخدمة

 .1للعوامل الخارجیة السالبة

 التعر�ف القانوني -ب

كانت منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة أول هیئة دولیة اعتمدت تعر�ف مبدأ الملوث الدافع سنة  

 .2امة على عاتق الملوثا السلطة الع�أنه جعل التكالیف الخاصة �الوقا�ة ومكافحة التلوث تحمله 1972

�جعل الملوث "یتحمل النفقات  1972ماي  26المؤرخة في  72/  128وذلك حسب توصیة رقم    

المتعلقة بتدابیر منح ومكافحة التلوث التي تقررها السلطة العامة �ي تظل البیئة في حالة مقبولة، وأن 

هالك، و أن التدابیر ال ینبغي أن تكلفة هذه السلع والخدمات التي مصدر تلوث في اإلنتاج واالست

 .3ت في التجارة والمنافسة الدولیةتصاحبها إعانات تؤدي إلى إحداث اختالال

منه و�عترف هذا المبدأ �أن  16�موجب المبدأ  1992كما عرفه مؤتمر ر�و دي جانیرو لسنة  

 .4لیة المترتبة على المستوى الدولمسبب التلوث أن یتحمل األعباء الما

 2003المؤرخ في  10 – 03من قانون  7فقرة  3ین عرفها المشرع الجزائري في المادة في ح  

المتعلق �حما�ة البیئة في إطار التنمیة المستدامة �أن "مبدأ الملوث الدافع الذي یتحمل �مقتضاه �ل 

تلوث شخص یتسبب نشاطه أو �مكن أن یتسبب في إلحاق الضرر �البیئة، نفقات �ل تدابیر الوقا�ة من ال

 .5كن و�یئتها إلى حالتها األصلیة"والتقلیص منه و إعادة  األما

فالهدف الذي �سعى إلیه المشرع من وراء إدخالها هو إلقاء عبء التكلفة االجتماعیة للتلوث،  

الذي �حدثه فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلو�ث البیئة أو على األقل 

                                                           
1 - Pigou arthurcécil the economices of weLfareLoudres, Macmillam 2 ed 1924.impascle 
steichem, de l’enviroment « Notes de cours », faculte, de dorit de nice, 2005, 2006, P 60.   

العلوم السياسية، ، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون األعمال، كلية احلقوق و احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامةحسونة عبد الغين،   -2
 .27، ص:2002قسم احلقوق، جامعة خيضر بسكرة، 

 .55أشرف عرفات، مرجع سابق، ص: -3
 93،ص:1998)، املؤسسة اجلامعية لدارسات والنشر والتوزيع، لبنان،1، (ط أخطار البيئة والنظام الدويلعامر حممود طراف،  -4
ويتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،  2003يوليو  9هــــ املوافق ل  1424ألوىل مجادى ا 19املؤرخ يف  10 – 03من القانون  3املادة  -5

 .43ج ر، ع 
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م عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجیا األقل تلو�ثا، وذلك �قصد التحكم أكثر تقلیص التلوث الناج

 .1دا خیل الرسم على نشاطات الملوثةفي مصادر التلوث وتحسین م

المعروف �قانون �ارني "  1995فیفري  02و أ�ضا عرفه المشرع الفرنسي �موجب القانون في  

 .2و التخفیض من التلوث و مكافحته" جمة عن تدابیر الرقا�ة�أنه یتحمل �مقتضاه الملوث التكالیف النا

" فالشخص الذي �مارس نشاط ملوث �غتنم من نشاطه الملوث الدافع هو " الغنم �الغرموأساس مبدأ 

و�المقابل یتسبب �أضرار للغیر و المحیط البیئي �كافة مجاالته، فإنه واستنادا لمقتضیات العدالة علیه أن 

 .3تلوث عن طر�ق الرسم الذي یدفعه "ر في نفقات الوقا�ة من ال�ساهم هذا األخی

 ثالثا: التعر�ف الفقهي 

الجتماعیة للتلوث "�أن یتحمل �مقتضاه الملوث التكلفة ا "PRIEUR"  االنجلیزي  الفقیهعرفه  

وهذا ما یؤدي  إلى تحمیله المسؤولیة عن األضرار اإل�كولوجیة من أجل تغطیة �ل  الذي یتسبب فیه

 .4ولكن أ�ضا �البیئة و الطبیعیة " آلثار التلوث لیس فقط �النسبة للممتلكات و األشخاصا

لیست و�رى الفقه أن األعباء المالیة التي یتحملها الملوث من خالل تطبیق المعیار االقتصادي  

ون أن ألن مبدأ الملوث الدافع یثبت عبئا مالیا موضوعیا على الملوث، دنتاج مسؤولیة قانونیة �حتة 

 .5فقات�شكل ذلك رأ�ا مسبقا أو یؤثر على المسؤولیة المدنیة الجزائیة للملوث ألن هدفه اقتطاع ن

أو الذي قد تسبب بنشاطه في  و نستخلص مما سبق أن مبدأ الملوث الدافع �عني أن یلتزم الملوث 

 .6وسط إلى حالته األصلیةالملوث ال نفقات وتكالیف إزالة هذا التلوث والوقا�ة من أضراره �إرجاعالتلوث 

 

 

 

 

                                                           
 .162سايح تركية، مرجع سابق، ص:  -1
 .419زيد املال صافية، مرجع سابق، ص:  -2
إداري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، ، مذكرة ماسرت، ختصص قانون التعويض عن الضرر البيئي يف التشريع اجلزائريبلحاج وفاء،  -3

 .45، ص :2013، 2012جامعة دمحم خيضر بسكرة، 
 .16أشرف عرفات، مرجع سابق، ص:  -4
 .45بلحاج وفاء، مرجع سابق، ص:  -5
 .31خنتاس عبد احلق، مرجع سابق، ص:  -6
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 الفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع وعالقته �المبادئ األخرى 
على البیئة والعمل على تحسینها  جاء القانون الدولي البیئي �المبادئ وهذا لضبط �یفیة المحافظة 

، وقد تضمن القانون مع إلزام المتعاملین مع البیئة من اتخاذ جمیع اإلجراءات والتدابیر الالزمة لصیانتها

 .1د ومبادئ وتوجیهات لحما�ة البیئةأحكام وقواع

وما شكل مجمل في االتفاقیات البیئیة من خالل تطبیقها العملي � و�تشكل ترا�ط بین المبادئ  

ساعد على القیام فیما بینها وتفرعها إلى مجموعتین األولى مبادئ موضوعیة �مبدأ الحیطة ومبدأ 

التزامات عامة، �خالف  فتنشألكن المتباینة والتي ینتمي إلیها مبدأ الملوث الدافع  المسؤولیة المشتر�ة

عالقة مبدأ الملوث إلى تطرق ، لذا سن2جرائیة التي تنشأ أحكام إجرائیةالمجموعة الثانیة من المبادئ اإل

 یا).عالقة مبدأ الملوث الدافع �المبادئ اإلجرائیة(ثاندافع �المبادئ اإلجرائیة(أوال) و ال

 الملوث الدافع �المبادئ الموضوعیةأوال: عالقة مبدأ 
 �مبدأ الحیطةعالقة مبدأ الملوث الدافع  – 1

�قصد �مبدأ الحیطة اتخاذ تدابیر احتیاطیة لمكافحة أضرار لم یتوصل العلم �عد إلى تأكید وقوعها  

أ على المستوى الدولي من خالل و�ان أول ظهور لهذا المبد ،3�نما ینتبها نوع من الر�بة والشكوتحقیقها و 

الذي جاء  فیه " من أجل حما�ة البیئة تأخذ  15مؤتمر ر�و والذي نص في إعالنه الختامي على المبدأ 

الدول النطاق الواسع، �النهج الوقائي حسب قدرتها في حال ظهور خطر حدوث ضرر جسیم أوال سبیل 

لعلمي الكامل سببا لتأجیل اتخاذ تدابیر تتسم �فعالیة إلى عكس اتجاهه، ال �ستخدم االفتقار إلى التقنین ا

 .4حیث التكلفة لمنع تدهور البیئة "من 

و�هدف مبدأ الحیطة إلى تجنب االنعكاسات التي ترتبها التصرفات أو النشاطات من أضرار  

التلوث الذي والضرر الذي یلحق �البیئة مثال ( البیئة، وذلك راجع لعدم وجود المسلمة العلمیة لتنبأ الخطر

 النفا�ات ...إلى أخره).س طبقة الهواء، اإلشعاع النووي و �م

                                                           
، ص: 2016)، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 1ر، (ط،تطوالتنمية وإدارة البيئة بني الواقع ومقتضيات البومدين طامشة،  -1

498. 
مذكرة ماجستري، ختصص قانون البيئة، كلية احلقوق والعلوم السياسي، قسم ، مبدأ امللوث الدافع يف القانون الدويل للبيئةدعاس نور الدين،  -2

 .34، ص: 2016، 2015، 2احلقوق، جامعة دمحم ألمني دابغني، سطيف
 .349زيد املال صافية، مرجع السابق، ص: -3
، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون العام، كلية احلقوق والعلوم دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئيشعشوع قويدر،  -4

 .208، ص: 2014السياسية، قسم احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،
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حما�ة البیئة من المخاطر غیر المعروفة لذا فمن المستحسن جدید لنوعا  و�عتبر مبدأ الحیطة 

  .حقیق الوقا�ة وتجنب تفاقم الضرراتخاذ تدابیر صارمة لحما�ة البیئة، وذلك من أجل ت

من المبادئ المرجعیة في �عض النشاطات البیئة التي تقام على أساس وعلیه فإن مبدأ الحیطة  

المخاطر غیر المتوقعة، و�ستخدم �صفة معتبرة في الجوانب العملیة ألن هناك مشار�ع علمیة لم یتمكن 

 اإلنسان التحكم فیها إلى یومنا هذا.

تعر�ف جدید  خلقد أدصر�ح ر�و دي جانیرو أن المشرع الجزائري �موجب مصادقته على ت نجد 

أن "مبدأ الحیطة الذي �جب �مقتضاه أال �كون  على ،1العملیة وهذا لتحقیق الوقا�ة هائفوظللمبدأ  وعدد 

التقنیة الحالیة سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة و التقنیات نظر للمعارف العلمیة و  عدم توفر

 ون ذلك بتكلفة اقتصاد�ة مقبولة ".لبیئة، و�كالمتناسبة، للوقا�ة من خطر األضرار الجسیمة المضرة �ا

مبدأ الحیطة الدور لو�النسبة لما یراه �عض من وجه الصلة بینه و�ین مبدأ الملوث الدافع في أن ل 

یهدف إلى اإلستباقي في منع وقوع الضرر أو تخفیفه قدر اإلمكان و أن مبدأ الملوث الدافع دورا عالجیا، 

فبالفحص لمبدأ كنه غیر �افي لبیان هذه العالقة وجه ر�ط صحیح ولفهو إصالح الضرر �عد وقوعه 

الملوث یدفع نجده �شترك مع مبدأ الحیطة في نفس المسألة الجوهر�ة المتمثلة في األخذ بنهج الحیطة، 

ع الضرر أو الحد منه قبل فیلتزم الملوث بتحمل عبء أي تكالیف یتعلق بتدابیر الوقا�ة قصد استباق وقو 

 .2وقوعه

 ة المشتر�ة ولكن المتباینة �مبدأ المسؤولیعالقة مبدأ الملوث الدافع  – 2

�قوم هذا المبدأ على فكرة أساسیة �سیطة مفادها أن الدول جمیعا على اختالف  ظروفها ومواقعها  

وحجم مواردها ونشاطات قطاعاتها الوطنیة المختلفة تشترك في المسؤولیة عن المشكالت البیئة، غیر أن 

یتها حیال هذه المشكالت تتباین تبعا لعوامل �ثیرة �اختالف درجة تطور الدولة وحجم مواردها مسؤول

في إحداث الضرر  مشتر�ون  الجمیع  قضي �أنه مادام أنشطتها المؤثرة على البیئة، فهذا المبدأ � و�ثافة

 .3وتحمل المسؤولیات الناجمة عن ذلك، فالجمیع شر�اء أ�ضا في مواجهتها البیئي

ة المشتر�ة بین مختلف  الفواعل �قصد �ه أ�ضا في شقه األول التأكید على المسؤولیو  

) في التصدي للمشكالت البیئیة بروح شر�ات وطنیة أو متعددة الجنسیات األشخاص، الشر�ات سواء(
                                                           

، مذكرة ماجستري، ختصص قانون اإلدارة واملالية، الكلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم اهليئات اإلدارية املكلفة حبماية البيئةام، بن صافية سه -1
 .128، ص: 2011، 2010، 1احلقوق، جامعة بن عكنون، اجلزائر

 .43املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج ر، ع 10 -03القانون رقم  -2
 .90عبد الناصر ز�د هياجنة، مرجع سابق، ص:  -3
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نفس قدرتها على تحمل  التعاون المشار�ة في صنع القرار، أما الثاني فیقصد �التباین بین هذه الفواعل في

 من المسؤولیة ما �جعل الواجب مراعاة لألوضاع الخاصة لكل واحد منها، �حسب توفر اإلمكانیاتالقدر 

 .1العلمیة و التكنولوجیا والمالیة

من إعالن ر�و على أنه" تتعاون الدول بروح المشار�ة العالمیة في حفظ وحما�ة  17المبدأ   ونص 

لألرض، و�النظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور و استرداد صحة وسالمة النظام اإل�كولوجي 

العالمي للبیئة، �قع على عاتق الدول مسؤولیات مشتر�ة و�ن �انت متباینة وتسلم البلدان المتقدمة النمو 

التي یتحملها في السعي على الصعید الدولي، إلى التنمیة المستدامة �النظر إلى الضغوط التي تلقیها على 

 .2موارد المالیة التي تستأثر بها "لعالمیة و إلى التكنولوجیا و الكامل البیئة ا

ال  د�ةأنه �كرس التعاون الدولي في مجال حما�ة البیئة، ألن الجهود الفر بدأ وتكمن أهمیة هذا الم 

على المستوى الدولي �النظر إلى عالمیة البیئة وآثارها، و یؤ�د هذا المبدأ على  بیئیة تكفي لضمان حما�ة

صیة من خصائص القانون البیئي وهي أنه قانون ذو طا�ع دولي سواء من حیث النشأة والتطور أو خا

التطبیق، �اإلضافة أن للمبدأ منظور أخالقي متعلق �العدالة �فرض التفاوت بین الدول في المسؤولیات 

 .3إحداث المشكالت البیئةساهمة في البیئیة �نتیجة حتمیة وعادلة للتفاوت في الم

دأ فقد ساهم مب أنه �مثل صورته أو مرحلة متقدمة �مبدأ الملوث الدافع التي تر�طه العالقةو  

مسؤولیة الفواعل اتجاه حما�ة البیئة ولم تعد قاصرة على دفع لفي توسعیه  المسؤولیة ولكن المتباینة

مع مبدأ وأ�ضا �شترك مع مبدأ الملوث الدافع  هو مقرر ضمن مبدأ الملوث الدافع التكالیف، �ما

في استخدام اإلعانات المالیة  �إحدى أدوات التنفیذ، إال أن وجه الفرق بینهم �كمن  المسؤولیة المشتر�ة

في أن مبدأ الملوث یدفع یورد قیود أو استثناءات على منح اإلعانات �غرض حما�ة التجارة والمنافسة و 

التعاون والتنمیة  منظمةال ما جاء في توصیة غیر المالیة إاالستثمار الدولي، �ما أنه لم یتطرق لإلعانات 

وهو أمر مغایر لمبدأ المسؤولیة المشتر�ة لكن المتباینة لدول الذي أخذ �كافة  1974االقتصاد�ة لعام 

 .4أنواع اإلعانات مالیة وغیر مالیة

 

 
                                                           

 .35دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -1
 . 90عبد الناصر ز�د هياجنة، مرجع سابق، ص:  -2
  .91املرجع نفسه، ص: -3
 .36دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -4
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 �مبدأ التنمیة المستدامةعالقة مبدأ الملوث الدافع  - 3   

ال القادمة ات الجیل الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار �قدرة األجیاحتیاج ةو�عني �التنمیة تلبی 

 .على تلبیة احتیاجاتها

�عتبر مفهوم التنمیة المستدامة من أبز المفاهیم التي ساهمت في صیانة التوجیهات و و   

 .1د"م صیغ من لجنة " بوونتالنالسیاسات الدولیة و الوطنیة حیال مشاكل البیئة وحمایتها الن هذا المفهو 

الموارد الطبیعیة للكون � وتشكل المبادئ منها مبدأ التنمیة المستدامة جوهر اإلعالن والتي نادت 

على النفط والمعادن بل تشمل الهواء و الماء واألرض و النباتات عالوة على عینات تمثل ال تقتصر 

 .2تقبلیةلیها لمصلحة األجیال والمسأنظمة ا�كولوجیة طبیعیة والتي البد من الحفاظ ع

 ،لجماعاتلذلك تجدر اإلشارة إلى أن التمتع �الحق في التنمیة ینبغي أن یتساوى فیها األفراد وا 

من إعالن ر�و الذي نص " �جب إعمال الحق في التنمیة على نحو �كفل الوفاء  03وهذا ما نص المبدأ

 .3یئیة لألجیال الحالیة والمقبلة"�شكل منصف �االحتیاجات اإلنمائیة والب

أما �شأن عالقته �مبدأ الملوث الدافع فهي تتجسد في اهتمامهما المشترك �االستغالل الرشید  

عاتق  تغالل سیؤدي إلى تكالیف إضافیة علىتسارع عملیات االسعقالني لقاعدة الموارد الطبیعة،  الن وال

 خراج والتنقیب فضال عن الجیل الحالي وتزداد جسامة �النسبة لجیل المستقبل من خالل تزاید تكالیف االست

على تحدید القیمة المالیة و التسعیرة المالئمة �فرض رسوم  ، لذلك �عمل مبدأ الملوث الدافعالتكلفة البیئیة

  .4لرقا�ة ضمانا لحقوق الجیل القادماستخدام مثال �وسیلة ل

 العالقة مبدأ الملوث الدافع �المبادئ اإلجرائیة یا:ثان
 تقیم األثر البیئي�مبدأ لدافع عالقة مبدأ الملوث ا – 1

ثار النشاطات المقترحة لتحقیق أكبر قدر هو عملیة فحص وتحلیل آمبدأ تقیم األثر � �عني  

 .5یئة مع أقصى قدر ممكن من التنمیةلحما�ة الب

و�قصد �ه أ�ضا أي إجراء یهدف إلى تحدید التأثیرات المترتبة على جمیع مراحل إقامة مشروع  

التأثیرات ودراستها للمعرفة تأثر المشروع، وتأثیره في النواحي االجتماعیة واالقتصاد�ة معین ووصف هذه 
                                                           

 .53عبد الناصر ز�د هياجنة، مرجع سابق، ص:  -1
 .43، ص:2010)، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،1، (ط النظام القانوين الدويل حلماية البيئةبد احلديثي، صالح عبد الرمحن ع -2
 .58عبد الناصر ز�د هياجنة، مرجع سابق، ص: -3
 .37دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -4
 .43.صالح عبد الرمحن عبد احلديثي، مرجع سابق، ص: -5
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للبیئة على ما ن ر�و من إعال 17المبدأ  ار السلبیة على البیئة، ونص علیهوتحدید السبل للحد من أي آث

من المحتمل أن  یلي " �ضطلع بتقییم األثر البیئي �أداة وطنیة �جب إجراؤه للنشاطات المقترحة والتي

 .�كون لها أثار سلبیة على البیئة و�كون ذلك خاضعا لقرار من السلطة المختصة "

أن " تتعهد األطراف �إجراء البحوث  1985من اتفاقیة حما�ة األزون لعام  3وجاء في المادة  

 .1یة والواقعة على الصحة البشر�ة "عملیات تقییم البیئي المتعلقة �مختلف اآلثار المناخ

ومن خالل هذا یتضح أن �ل من مبدأ الملوث الدافع ومبدأ تقییم األثر �صبان �شكل مباشر في  

قدر الكمیة المحتملة لالنبعاث وحجم استخدام إذا �ان مبدأ تقیم األثر البیئي �معالجة اآلثار البیئیة، ف

ختیاره بین مختلف البدائل، الموارد في عملیة اإلنتاج و�قدرها نقدا �معیار تستند علیه صانع القرار في ا

�حمل صاحب المشروع تلك النفقات و�لزمه �إدماجها واحتسابها ضمن تكلفة  الدافع فإن مبدأ الملوث

مشروعة، �ما أن نتائج   تقیم األثر البیئي قد تصدر بوجوب أن �أخذ صاحب المشروع بتدابیر ووسائل 

 .2الدافعكلفتها تطبیق لمبدأ الملوث معینة هو وحده من یتحمل ت

 عالقة مبدأ الملوث الدافع �مبدأ عدم التمیز أو التحكم – 2

�عد مبدأ عدم التمیز أحد المبادئ األساسیة في القانون الدولي للبیئة، و�قصد �ه أنه یرتب على  

یة عاتق الدول التزام عام �عدم إحداثها لفجوة �بیرة بین النظام القانوني الذي �حكم بیئتها، واألنظمة القانون

ة البیئیة لبیئة الدول األخرى والوصول إلى أكبر قدر ممكن من التقارب والتماثل بین النظم القواعد القانونی

 .3في مختلف البلدان
توحید المعاملة �خصوص التلوث وذلك �إخضاع من �حدث التلوث  یتم و�مقتضى هذا المبدأ 

بق سواء إذا �ان جنائیا أو جزاء المط، وخصوصا فیما یتعلق �الو الئحیة متماثلةلنصوص تشر�عیة أ

 .4مدني

  

                                                           
 .97هياجنة، مرجع سابق، ص:  عبد الناصر ز�د -1
 .38دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص: -2
 .37رف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق، ص: أش  -3
، 2009، قسم احلقوق املركزي اجلامعي، غرادية،5، جملة الواحات للبحوث والدارسات، عالدويل للبيئة ملفهوم التطور قويدر راحبي: القانون -4

 .195ص:
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سواء ألشخاص الجة الضرر البیئي والذي �قضي أن تتساوى الحقوق فیه مع امعو جاء هذا المبدأ لل

دولة المصدرة مع فس المعاملة التي یتعامل بها الذین یتأثرون بهذا الضرر، و �عاملوا ن أو وطنینا جانبأ

 .1لمحاكم أو الهیئات اإلدار�ةإلى امواطنیها من حیث اللجوء 

من اتفاقیة  32اعتماد هذا المبدأ في عدد من االتفاقیات الدولیة على غرار نص المادة كما  

التي تنص " ال �جوز لدولة المجرى  1997استخدام المجاري المائیة الدولیة ألغراض غیر مالحیة لعام 

ال على أساس الجنسیة أو اإلقامة أو مكان وقوع المیاه التمیز بین األشخاص الطبیعیین أو االعتبار�ن 

الضرر في منحهم وفقا لنظامها القانوني إمكانیة اللجوء إلى القضاء أو إجراءات أخرى للمطالبة �الحق 

 في التعو�ض ".

و�الجمع بین مفهوم مبدأ الملوث الدافع سیساعد في تجسید مبدأ عدم التمیز �مبدأ إجرائي في  

 الملوث الدافع �مبدأ موضوعي تقوم �موجبه المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث.االستفادة من مبدأ 

و�ترتب على هذه العالقة مع مبدأ الملوث الدافع على التزام الدول ال تخلق تشر�عاتها فروقا مالیة  

ب كبیرة من حیث التكالیف واجبة الدفع في األوضاع البیئیة المشابهة الن من شأن ذلك أن �حدث تضار 

بین القواعد القانونیة وتطبیقاتها في مختلف الدول خاصة في الوضعیات التي �حتمل أن �كون الملوث 

 فیها خاضع لعدة أنظمة.

وعلیه فإن توحید القواعد ذات الصلة �مبدأ الملوث الدافع سیتجنب أي تعقیدات قد تنشأ في مرحلة  

   2تنفیذه عملیا.

 التمتع �الحقوق اإلجرائیة مبدأعالقة مبدأ الملوث الدافع � – 3

یتبنى هذا المبدأ مقار�ة حقوق اإلنسان �أداة لحما�ة البیئة فهي تعد �مثا�ة آلیات إجرائیة، لتمكین  

حقوق  الفرد من االنتفاع �حقه في بیئة سلیمة وصحیة ثم اشتراكه في حمایتها وهذا المبدأ مر�ب من ثالث

 فرعیة متداخلة فیما بینهم وهي:

الوصول في المعلومات: الذي یرد صیغة التزام على الدولة ألنه ال یرتب تكالیف غیر حق في  – 1

أن تكون سهلة الوصول مع واجب �فالة حر�ة الرأي و  معقولة علیها �جمع وتطو�ر ونشر المعلومة البیئیة،

 والتداول في الوقت المناسب.

                                                           
 . 38أبو حجارة، مرجع سابق، ص:  أشرف عرفات -1

.39دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -  2  
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ما تكون عامة في وضع البرامج ة، إلمشار�حق المشار�ة: وال �كون دون الحصول على المعلومة وا – 2

 والسیاسات المترا�طة �البیئة، و�ما المشار�ة خاصة محصورة في نشاطات محددة في مجال حما�ة البیئة.

ینشأ هذا الحق في حال رفض المعلومات أو أنه قد تم تجاهل ذلك أو : حق الوصول إلى القضاء – 3

ى معلومة والمشار�ة في وضع القرارات و �جب أن الرد غیر �اف، فهو حما�ة البیئة لحق الوصول عل

 .1القضاء تكون مكتو�ة وسهلة الوصول�كون �سیط  اإلجراءات  منخفض الرسوم، و�شرط أحكام 

منه والذي أكد على أن تر�یة وتوعیة المواطنین �شكالن  10ونص علیه اإلعالن ر�و في المبدأ  

 .2یئةسكان المشار�ة في عملیة اتخاذ القرارات الخاصة �البالسبل األفضل لمعالجة القضا�ا البیئیة وعلى ال

والتي نصت علیه  1992ومن االتفاقیات نجد اتفاقیة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ لعام 

، أما 19و 9تي أشارت إلیه في المادتین وال 1994إضافة إلى اتفاقیة مكافحة التصحر في عام  ،6المادة 

 :ة مع مبدأ الملوث الدافع تبرز فيإلجرائی�خصوص العالقة ا

 توفیر المعلومات والبیانات البیئیة والصحیة الكافیة حول السلع والمنتج من حیث المداخالت. •

مدى قابلیته إلعادة استعماله أو تدو�ره، وجملة من اآلثار المحتملة على الصحة البشر�ة والكائنات  •

 الحیة

تبارهم ملوثین �المعلومات الكافیة حول ما یترتب علیهم من أن �حاط المنتجون والمستهلكون �اع •

تكالیف بیئیة في حال إنتاجهم للتلوث أو خرق االلتزامات البیئة المفروضة علیهم، مع تزو�دهم 

تحولهم نحو األسالیب  �المعلومات المتعلقة �أنواع التحفیزات المتاحة التي �ستفیدون منها في حال

 ارستهم نشاطاتهم.لنظیفة عند ممالبدیلة وا

 المطلب الثاني: طبیعة مبدأ الملوث الدافع 
تتعلق دراسة مبدأ الملوث الدافع �أحد مبادئ القانون الدولي بتحدید طبیعته القانونیة التي یتمتع  

، حیث توصل الفقه من خالل الممارسات الدولیة بها ومدى إلزامیته في مواجهة األشخاص المخاطبین �ه

یما التي أبرمت في التسعینات إلى نتیجة تتمثل في إقرارها، لمبدأ الملوث الدافع سواء �ان واالتفاقیة الس

ن مبدأ استرشادي �جب أن تأخذه �ه الدول األطراف في االعتبارات في تشر�عاتها أو �مبدأ ملزم �اعتباره م

 .3المبادئ العامة للقانون الدولي

                                                           
 .39دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:   -1
 .93، مرجع سابق، ص: أخطار البيئة والنظام الدويل عامر حممود طراف، -2
 .419ز�د املال صافية، مرجع سابق، ص:  -3
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ص قانونیة لمبدأ الملوث الدافع وذلك من خالل الخصائو اتجه الفقه الفرنسي إلى تحدید الطبیعة ال 

 .1التي یتحدد بها المفهوم وأهمها

 مبدأ مستوحى من النظر�ة االقتصاد�ة  الفرع األول:
 �مبدأ اقتصادي (O.E.C.D)تم صیاغة هذا المبدأ من قبل منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة  

�حب أخذها �عین االعتبار بوصفه وسیلة  التلوثلناتجة عن تكالیف اة اعتبار أن الالتي تؤ�د على ضرور و 

 االستخدام الرشید للموارد البیئة النادرة.لمنع التلوث وتدابیر الرقا�ة ذلك لتشجیع 

والذي نص " ینبغي على  1992من إعالن ر�و �شأن البیئة والتنمیة  16أكد علیه المبدأ  وهذ  

بیئة �عنصر داخلي ضمن عملیة اإلنتاج واستخدام األدوات حساب التكالیف ال السلطات الوطنیة تشجیع

آخذة في الحساب النهج القاضي �أن الملوث �جب أن یتحمل من حیث التكلفة التلوث مع  االقتصاد�ة،

 ."مراعاة الصالح العام و�دون أضرار �التجارة واالستثمار الدولیین

طرح في وثیقة ر�و �مبدأ اقتصادي حیث نجد أن نص المادة یؤ�د على أن مبدأ الملوث الدافع قد  

تي �جب ادخلها هذه الوثیقة إلى تكلفة التلوث �اعتبارها من التكالیف ال The cot of pollutionتنظر 

 .2ضمن تكلفة اإلنتاج

عند  Dominique Voynetوز�رة البیئة والتنمیة المستدامة الفرنسیة  عالوة على هذا أكدت 

ة الملحق �الدستور وصرحت أن مبدأ الملوث الدافع له قیمة قانونیة تتمثل في مشروع  میثاق البیئ تقد�مها

التي �منحها له التشر�ع وأضافت أن المبدأ �عتبر قاعدة اقتصاد�ة منصوص علیها في القانون البیئة الذي 

 .3ا�ة من التلوث والتخفیض ومكافحته�قضي �أن یتحمل الملوث تكالیف للوق

 

                                                           
 .101، ص: 2007، 5جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد  ،محاية البيئة دور الدولة يفكمال رزيق، مقالة بعنوان:  -1
 :ورود التعريف املبدأ امللوث الدافع وفق هلذه التوصية-2

* Palleuter pays prinple means ,  that the polluter should bear the escpense of carrying out 
theabave Memtioned « pollution prerention and control  » measures decied by public 
authorities to ensure that enviornement is in an acceptable state ,in other words ,the cots of 
good and sevices which Couse pollution prodoction and or consumption ,such measues should 
not be accouranied by subsidies that would create significant distortions in international trade 
and investment ,O.E.C.D. council ,26 may 1972 , Guiding principles concrning international 
econonric Aspects of environemental policies,op cit . 

 .71، 68أشرف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق، ص:  -3
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 مسؤولیة تعو�ض و الفرع الثاني: مبدأ ال
وهذا لكونه ینسجم مع فكرة العدالة من خالل إلزام الملوث محدث الضرر بتحمل تبعاته فتور�ث  

أن �كون مجانا، بل البد من تحمل المتسبب فیه مسؤولیة التعو�ض عنه أو  -عدالة–البیئة ال �جوز 

أضرار البیئة �اعتباره دفع المتعلق �بره أحسن الحلول للتعو�ض المالي وعلیه هناك من �عت إصالحه،

 وهذا ما ذهب إلى تأكیده األستاذ الخطأ، ال الضررقوم على ت لتيا  الموضوعیة جدید، للمسؤولیة

 على أن مبدأ الملوث الدافع �شكل الحل األكثر تطورا لتعو�ض األضرار البیئة Coballréroاالنجلیزي 

ر التي تصیب المجتمع �كامله و استقالله نظرا لخصوصیة  هذه األضرار وهذا بهدف التعو�ض األضرا

 عن أي نوع من أنواع المسؤولیة.                                                                     

مبدأ للمسؤولیة، فإن هذه األخیرة تقتضي استنفاذ إجراءات الدعوى  القول �أن وعلیه �مكن 

الجهات القضائیة التعو�ض من طرف كم بتقر�ر المسؤولیة و فیكون الح القضائیة للمطالبة �التعو�ض

محلیا في الدعوى هي أثر من آثار المطالبة القضائیة، في حین أن تطبیق سیاسة المختصة نوعیا و 

 قواعد قانون اإلجراءات المدنیة. ضیهاتقتالملوث الدافع تستدعي استنفاذ هذه اإلجراءات القانونیة التي 

مسؤولیة ال تزال غیر واضحة ال سیما، فیما بین مبدأ الملوث الدافع �مبدأ التر�ط  والعالقة التي 

یتعلق بتحدید المسؤول عن دفع التعو�ض، فكما الحظنا أن مبدأ ال �شیر إلى المسؤول �قدر ما �شیر إلى 

 األضرار مهما �انت المسؤولیاتو  االنبعاثاتالكفاءة في الحد من وهو بذلك یرتكز على عنصر لملوث ا

هو�ة المسؤول، وهو أمر دأ �أساس للمسؤولیة �قتضي تحدید لو�عبارة أخرى فإن اعتبار المب 

صعب للغا�ة ذلك التلوث �حدث في أحیان �ثیرة عن سلسلة المتسببین فما یؤدي إلى تداخل المسؤولیات، 

ام المسؤولیة و وعالوة على ذلك فإن قضا�ا المسؤولیة ال �قدمها إال �طرح نزاع أمام المحاكم إلثبات قی

الحكم �التعو�ض من طرف القاضي المختص، في حین أن تطبیق مبدأ الملوث الدافع ال �ستدعي هذه 

 .1مبالغ مالیة المطالبة و�نما تتكفل السلطات اإلدار�ة المختصة �متا�عة الملوث وفرض

مكانة هامة  أن مجموعة هذه المالحظات ال تنفي أن مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانوني �حتل غیر 

في القانون البیئة و �مكن أن �شكل صورة من صور المسؤولیة الموضوعیة �أساس للمسؤولیة عن 

في األضرار البیئة، لكن في صیغة جدیدة تختلف عن األسس التي تعتمد علیها المسؤولیة المدنیة سواء 

 .2صورتها الكالسیكیة أو الحدیثة

                                                           
 .200مجيلة، مرجع سابق، ص:  محيدة -1
 .147رمحوين دمحم، مرجع سابق، ص:  –2



 الفصل األول:                                                                 ماھیة مبدأ الملوث الدافع 
 

 17 

بین عدة مبادئ مترا�طة  في الحقیقة تتحدد في �ونه �جمعنستنتج أن طبیعة  مبدأ الملوث الدافع  

وتدعیم لتلوث ضمن تكلفة اإلنتاج، ستعاب التكالیف الخارجیة فهو مبدأ اقتصادي مخصص ال ومتداخلة

مجال النشاطات الملوثة شر�طة دفع مقابل التلوث �سیاسة اقتصاد�ة من شأنها أن تكون االستثمار في 

وث في سعي دائم من أجل التقلیل من إفراز المواد األكثر ضرار للبیئة من محفزا اقتصاد�ا �جعل المل

جهة، وتلزمه بتحمل تكالیف التلو�ث مما �جعله مصدرا جدیدا للجبا�ة المحلیة �مكن للدولة �الجماعات 

تمو�ل نشاطات  المحلیة أن تستعین �ه بهدف تمو�ل مشار�ع مكافحة التلوث البیئي، واعتباره مصدرا مالیا

ومبدأ قانوني ینسجم مع فكرة العدالة من خالل إلزام المسؤول محدث الضرر �التعو�ض،  مكافحة التلوث،

و�عد �مثا�ة طرح جدید للمسؤولیة الموضوعیة، وله عالقة وثیقة �حما�ة البیئة وخصوصا اَألضرار البیئیة 

ة التلوث، وأ�ضا مبدأ من فهو مبدأ وقائي وجزائي �ونه �جعل الملوث أكثر حرصا على التقلیل من نسب

 .1ق الدولي لسیاسات البیئة الوطنیةأجل التنسی

 المبحث الثاني: األساس القانوني لمبدأ الملوث الدافع 
مبادئ في القانون الذي �عتبر من أهم الو إن أساس فرض الجبا�ة البیئیة هو مبدأ الملوث الدافع  

دین الدولي وضع هذا المبدأ موضع التطبیق الفعلي لذلك تقتضي حما�ة البیئة على الصعیالدولي البیئي 

في  وهذا ما أدى إلى تكر�س هذا المبدأ في مختلف القوانین الدولیة (المطلب األول) لیتم إدماجه

 التشر�عات الوطنیة ومن بینها التشر�ع الجزائري (المبحث الثاني).

 المطلب األول: أساس مبدأ الملوث الدافع في القوانین الدولیة
ق ضمن منظمتي في الصكوك الدولیة وفي نطاق جغرافي ضیدأ الملوث الدافع تم تكر�س مب 

الجماعة األورو�یة، التي تشكل في عضو�تها نفس الدول تقر�با واللتان �ان التعاون والتنمیة االقتصاد�ة و 

 بیئة.ادخله حیز التنفیذ في حما�ة الدأ الملوث الدافع و�ناء قواعده و لهم الفضل في صیاغة مب

 

 

 

 

 

                                                           
 .203، 202 يدة مجيلة، مرجع سابق، ص:مح -1
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 التعاون والتنمیة االقتصاد�ةل: مبدأ الملوث الدافع في منظمة الفرع األو
د�سمبر  14�س المؤرخة في نشأت منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة �مقتضى اتفاقیة �ار  

�مي ونوعي، لم �انت هذه األخیرة عنصر المساهمة في التنمیة االقتصاد�ة و�انت تسعى إلى ، 1965

ة ظة على البیئة ونقائها تدخل ضمن عنصرها الثاني األمر الذي �عني المحافظة على البیئة والتنمیلمحافل

 .1االقتصاد�ة �ل ال �قبل التجزئة

أي �عد  30/09/1961�اسم هذه المنظمة الحالي في أواخر الستینیات وتحدیدا في  و�دأ ظهورها    

دولة توصف أنها أكثر الدول التزاما  31عضو�تها  دخول اتفاقیتها المنشأة حیز النفاذ، وقد �ان ضمن

تقوم ن االقتصاد�ة  في البحث عن حلول منظمة التنمیة والتعاو ل�ان ل�مبادئ الد�مقراطیة وقواعد السوق، و 

 .2مشاكل البیئة ذات الطا�ع الدولي على استعمال وسائل القانون الداخلي لحل

 ة البیئةالمنظمة في مجال حما�أوال: األساس القانوني 
من اتفاقیتهما تشیر إلى وظیفتها األساسیة المتمثلة في السعي إلى تحقیق أعلى نمو  1نجد المادة  

اقتصادي، وتحقیق مستوى معیشي لدول المنظمة، إذا لعبت دور في حما�ة البیئة وتطو�ر مجموعة من 

ا الدولة واألجانب في مجال مبدأ عدم التمیز بین رعا�من جملتها مبدأ الملوث الدافع و  المبادئ والتي

 حما�ة البیئة.

من االتفاقیة المنشأة للمنظمة التعاون و�صدار قرارات ملزمة في مواجهة  5وخولت المادة  

األعضاء أو اللجوء إلى توصیات غیر ملزمة، حیث تعد هذه األخیرة األكثر شیوعا و استخداما لكون 

 .3وث وتقد�م االستشاراتارسات والبحالمنظمة تعني �شكل أكبر �إعداد الد

 ثانیا: توصیات منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة �شأن مبدأ الملوث الدافع
إذا �ان مبدأ الملوث الدافع قد ذ�ر في الوثائق القانونیة سواء �انت وطنیة أو إقلیمیة وتم التعبیر 

االقتصاد�ة تمثل أولى  التنمیةة التعاون و عنه �صیغ مختلفة فإن التوصیات الصادرة عن مجلس منظم

 الوثائق القانونیة الدولیة في بیان العناصر التي �شتمل علیها هذا المبدأ وهي: 

حز والتي تبنت المبدأ ألول مرة وتم إدخاله  :1972ماي  26الصادرة في  128/ 72توصیة رقم  -1

جبائیه جدیدة اسة واعتبره �سی 1974الصادرة بتار�خ نوفمبر  223 -24التنفیذ �مقتضى لالئحة رقم 
                                                           

 .54أشرف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق، ص:  -1
 .412زيد املال صافية، مرجع سابق، ص:  -2
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 ادئ التوجیهیة المتعلقة �جوانب االقتصاد الدولي للسیاسةالمب"والتي �انت �عنوان  ،1خاصة �حما�ة البیئة

وصرحت �أنه یوظف في تخصیص التكالیف التي تشمل تكالیف الوقا�ة من التلوث و إجراءات " البیئیة

 وتجنب تشو�ه التجارة و االستثمار الدولي النادرة ني للموارد البیئیة الرقا�ة قصد تشجیع االستهالك العقال

وتعد هذه التوصیة من أهم التوصیات جاء فیها " أن یتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابیر منع 

ومكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة �ي تظل البیئة في حالة مقبولة..." و�ات من الضروري أن 

 .2یتحمل الصناعیین التزامات ثقیلة أو مرتفعة جدا لكي ال ال تكون هذه الرسوم منخفضة

�شأن تطبیق مبدأ الملوث الدافع والتي أكدت  :1974أكتو�ر  14الصادرة في  74/233توصیة رقم   -2

في الفقرة األولى منها " مبدأ الملوث الدافع �عتبر مبدأ دستورا �النسبة لدول األعضاء فیما یتعلق بتحدید 

تدابیر الالزمة، لمنع التلوث والتحكم فیه التي تقررها السلطات العامة في الدول األعضاء"، التكالیف وال

وفي الفقرة الثالثة من ذات التوصیة أكدت المنظمة " التطبیق الموحد لمبدأ الملوث یدفع و ذلك عن طر�ق 

ألمثل والرشید تبني الدول األعضاء ألساس مشترك للسیاسات البیئة من شأنه أن �شجع االستخدام ا

 .3ي التجارة و االستثمار الدولیین"للموارد الطبیعیة النادرة، و�منع من وجود فروق ف

الدافع  التعاون والتنمیة االقتصاد�ة �مقتضى هذه التوصیة، تنفیذ مبدأ الملوثمنظمة كما طالبت  

 وهي: ثنائیةستا�قاعدة عامة أي دعم اقتصادي أو مالي للمشروعات إال في ظروفا وعدم تقد�م 

 تمنح مساعدات مالیة للقطاعات االقتصاد�ة التي تعاني من مشاكل خطیرة.  -

 أال یترتب عن منح هذه المساعدات تشو�ه التجارة واالستثمار الدولي. -

فاالستثناءات الواردة في هذه التوصیة تضع قیدا من حیث الزمان والمكان وقید من حیث النطاق، 

اب اد�ة معینة، �دعم المنشأة التي تعاني من مشاكل خطیرة �سبب غیأي �التوجه نحو قطاعات اقتص

 .4الموارد المالیة لغرض الصیانة

فامتد إلى  هذه التوصیة نطاق المبدأ توسع �موجب: 07/07/1989المعتمدة في  1989توصیة – 3

اتخاذ �ل لة في تطبیقه على مستغل المنشأة المعارف الخطرة، إذ �قع علیه وفقا لبنودها المسؤولیة الكام

التدابیر المعقولة عند وقوع الخطر، ومن التكالیف التي من واجب أن یتحملها الملوث التدابیر الوقائیة و 

 تكلفة اإلجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومیة.
                                                           

 .443سابق، ص: محيدة مجيلة، مرجع  -1
.412زيد املال صافية، مرجع سابق،     - 2  

 .55،56أشرف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق، ص:  -3
 .43دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -4
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فیما یتعلق بتحسین أمن المنشأة واالستعداد لحاالت الطوارئ وتقوم المسؤولیة على عاتق المستغل 

أما �شأن مفهوم التدابیر المعقولة فإن التوصیة تشجیع على قیام تجا�ة السر�عة �عد وقوع الحادث، ساالو 

 .1تبر التدابیر لمواجهة خطر التلوثمشاورات بین مشغلي المنشآت الخطرة والسلطات العمومیة ما �ع

 الفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع في الجماعة األورو�یة
مبدأ الملوث الدافع من خالل العدید من التوجیهات الصادرة عنها و�رامج  كرست الجماعة األور�یة

عمل البیئیة التي انتهجتها، حیث تأخذ هذه األخیر شكل خطة متضمنة لمجموعة من األهداف یتم تنفیذها 

 عبر جدول زمني محدد المدة.

 أوال: أساس مبدأ الملوث الدافع في الجماعة األورو�یة
 09ألولى للجماعة األورو�یة نحو إفراز مبدأ الملوث الدافع ألول مرة في تتمثل في الخطوات ا

مجلس الوزراء وحكومة الدول األعضاء ومقتضاها أن السیاسة االقتصاد�ة األورو�یة، ال  1971فبرایر 

�مكن أن تنحصر في النمو حیث ال تبلغ هذه السیاسة متوخاها، في نفس الوقت أن تطرح أفضل الشروط 

 .2ئة سلیمة و نقیةبی العیش في

ومنظمة التعاون األورو�ي لالستفادة  1994و�انت بدایتها في االتحاد الجمر�ي لدول البینولو�س 

بدا�ة �انت ، والتي 1957إلى غا�ة  1951م عام ومنظمة الحدید والفح 1948مارشال عام من خطة 

المجموعة ة الذر�ة و للطاقالمجموعة األورو�یة  أنشأتحیث  اسمة في تار�خ الجماعة األورو�یةح

التي دخلت حیز التنفیذ في جانفي  1957مارس  25االقتصاد�ة ألورو�ا، �موجب معاهدة روما في 

 .3سمبورغ، بلجیكا، ا�طالیا، فرنسا)مكونة من ست دول ( ألمانیا، هولندا، لك 1958

نوفمبر  07ي �ذا �ان مجلس األورو�یة قد تبنى أول توصیاته �شأن مبدأ الملوث الدافع فو   

وهي نفس الفترة التي صدرت فیها توصیات منظمة التعاون والتنمیة ، 1975مارس  03و 1974

 ،وصیات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ةاالقتصاد�ة، فمن البدیهي أن تنطوي هذه الت

 مبدأ الملوث الدافع.اشرة بین المساواة في المنافسة و حیث أقامت را�طة مب

هم أ  ومن �عد معاهدة ماستر�خت أحدن القانون األورو�ي الموحد، حیث المبدأ �مثل �ل م ومن

من القانون األورو�ي  130أسس الجماعة األورو�یة في مجال حما�ة السیاسة البیئیة، حیث أكدت المادة 

                                                           
 .44دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -1
 .56أشرف أبو حجارة عرفات، املرجع السابق، ص:  -2
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لملوث سیاسة الجماعة األورو�یة في مجال حما�ة البیئة �جب أن تستند إلى مبدأ ا أن 1987الموحد 

 .1األورو�ي الدافع  وعلیه أصبح مبدأ الملوث الدافع قاعدة قانونیة ذات حجیة مباشرة في مواجهة االتحاد

 ثانیا: وثائق الجماعة األورو�یة �شأن مبدأ الملوث الدافع
ة للجماعة وتتمثل المنشأیث تناولها لمبدأ الملوث الدافع تنوعت وثائق الجماعة األورو�یة من ح 

 البرامج.هات و في التوجی

 التوجیهات الجماعة األورو�یة التي تؤ�د على مبدأ الملوث الدافع –أ 

�شأن التخلص من نفا�ات حیث أكد صراحة، أن نفقات :1975یولیو  16توجیه الصادر في  – 1

التخلص من الز�وت �جب أن تمول من خالل مبدأ الملوث الدافع ومن ثم یلتزم بدفع تلك النفقات الملوث 

 ممولي الضرائب. ولیس

حیث أكد أن تكالیف التخلص من النفا�ات �جب أن :197یولیو 10توجیه الصادر في  – 2

یتحملها، �جب أن یتحملها مولد النفا�ات أو منتجها، ولیس دافع الضرائب أو المستهلك، وذلك �التطبیق 

 مبدأ الملوث الدافع.

 Sevesoن �ارثة الجماعة األورو�یة اب الذي اعتمده مجلس:1984سبتمبر  06توجیه الصادر في – 3

حیث أرسى  الخطرة اتعلى النقل العابر للحدود النفا�والرقا�ة داخل الجماعة األورو�یة �شأن اإلشراف 

 مبدأ المسؤولیة المدنیة للملوث.

في مجال حما�ة البیئة ول إلى تقر�ب سیاساتها التشر�عیة،الذي یدعو الد:1985یولیو  24توجیه  – 4

 2sans faute. خطأ�ه غیرمسؤولیة �قررها جمیعها أن یتحمل المنتجون �حیث 

 برامج العمل للجماعة األورو�یة –ب 
هي إحدى األدوات الحدیثة التي اختص بها القانون الدولي للبیئة، حیث تأخذ شكل خطط  

لمدة، و�ان متضمنة المجموعة أهداف متنوعة والتي غالبا ما یتم تنفیذها من خالل جدول زمني محدد ا

توصیة أما في إطار  109الذي وضع خطة عمل بها  1972أهم ظهورها عقب مؤتمر ستهو�ولم 

                                                           
 .58أشرف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق، ص:  -1
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نا الحالي ، وتثبت الجماعة األورو�یة فقد قامت بوضع عدد من البرامج على أساس زمني امتدت إلى وقت

 .1في أجزاء منها

ة ألول مرة على مبدأ الملوث المجموعة األورو�ی أعلنت :1976-1973البرنامج العمل األول  – 1

�شأن النفا�ات التي أحدث فیها  1975/ 25/01حیث أصدرت المجموعة األورو�یة توجیهه في  عالداف

ولیس ممول الضرائب أو  لد النفا�ات أو منتجها أو صانعهاعن تكالیف التخلص من النفا�ات یتحملها مو 

 .2وذلك تطبیقا لمبدأ الملوث الدافعالمستهلك 

التقییم الشامل لآلثار المتعلقة �مختلف السیاسات والسعي لتجنب النشاطات المضرة، وذلك  وتناول 

ختلف ودارسة م اءات التعامل مع النفا�ات الخطرة �الحصر الكمي و النوعي لهامن خالل �عض اإلجر 

 .3اآلثار الفنیة و االقتصاد�ة

ى حد �بیر ثاني صیاغة مماثلة إلحمل البرنامج ال: 1981-1977برنامج العمل البیئي الثاني  -2

 أشار في نفس الوقت إلى توصیة الجماعة األورو�یة.لبرنامج العمل األول و 

واعتبر مبدأ الملوث الدافع وسیلة لتحقیق التجانس في السوق المشتر�ة وهدفه منع تقد�م  

 .4مجموعةاري بین المساعدات و�عانات للملوثین، إذا �انت هذه المساعدات تحدث تباینا في التبادل التج

تغطیة ضرر  وأقر الحاجة لمز�د من التطو�ر والبحث �شأن تطبیق مبدأ الملوث الدافع بنظام الرسوم و

 .5التلوث العابر للحدود

أكد هذا البرنامج على أن مبدأ الملوث الدافع : 1987-1982برنامج العمل الثالث البیئي  -3

�لى استناد التكالیف المرتبطة، �حما�ة البیئة إلى بیعیة و أفضل استخدام للموارد الط�سعى إلى تحقیق 

الملوثین والتي من شأنها أن �حث على التخفیض من التلوث، الذي یتسببون فیه و�ذا البحث عن 

صاد�ة لتطبیق مبدأ الملوث وتضمن مدخل لكیفیة استخدام األدوات االقتمنتوجات أو تكنولوجیا أقل تلوثا ال

 الدافع.

                                                           
 . 46دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص: -1
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ف �أن مبدأ الملوث الدافع �جب أن یؤدي اعتر : 1992 -1987العمل الرا�ع البیئيبرنامج  – 4

 .1ولیة عن أضرار التي تلحق �البیئةإلى وضع نظام المسؤ 

جاري الت والمواد الخام و�خراجها من �عد إلى الحد من حجم المداخالت الصناعیة �الطاقة عىود 

مبادئ، ومن بینها مبدأ الملوث الدافع مع استراتیجیة أكد على تكامل �ل الالبحث إلى إطار االستدامة و 

 التقییم البیئي.

تنمیة دائمة والذي جاء تحت عنوان " : 2000 -1993برنامج العمل الخامس البیئي – 5

" تناول هذا البرنامج الحاجة إلعادة التفكیر في السلوك اإلنتاجي و االستهالكي على ومنسجمة مع البیئة

وأعاد التأكید على أهمیة ، 2ل ما أمكن من نفا�ات �طر�قة آمنةعیة و�عادة تدو�ر �رصید الموارد الطبی

 3د�ة في مجال حما�ة مكافحة التلوثالمبدأ والتوسع في استخدام األدوات و الوسائل االقتصا

جاء هذا البرنامج لمعالجة مشكالت البیئة مثل  :2012 -2001برنامج العمل السادس البیئي – 6

وتدهور التنوع البیولوجي و االستهالك المفرط للموارد، و�رى �أن توحید التشر�عات البیئة  تغیر المناخ

 وحدها غیر �افیة لتحقیق الحما�ة البیئیة.

وشمل هذا البرنامج  جملة من المبادئ العامة وما عرضه لالنتقادات والتحفظات ومن هذه 

ا�ة ، �جمع بین مواصلة االستدامة و إدماج حمالمبادئ مبدأ الملوث الدافع الذي أقر �أنه مبدأ إطاري 

  4البیئة في السیاسة األورو�یة

والجماعة  والتنمیة االقتصاد�ةاختالف بین �ل من منظمة التعاون أنه ال یوجد أي  ومنه نستنتج

�شأن مبدأ الملوث الدافع، ألنهما �شتر�ان في نفس األهداف التي �سعیان إلى فرضها وهذا  األورو�یة

تقارب زماني ومكاني حول صدورهما، لذلك نجد أن هدفهم هو  هناك ة البیئة من �ل تلوث، �ما أنلحما�

د القوانین في مجال األورو�ي، وهذا لتوحی االتحادتطبیق مبدأ الملوث الدافع سواء على مستوى الدول أو 

 ث.وجعل الملوثین یتحملون التكالیف نتیجة نشاطاتهم المسبب في التلو  حما�ة البیئة

�أن الدول األطراف " إذ تؤ�د من  2001كما تضمنت دیباجة اتفاقیة الملوثات العضو�ة لعام  

 ة.لتنمیامن إعالن ر�و �شأن البیئة و  16 جدید المبدأ

                                                           
 . 414ز�د املال صافية، مرجع سابق، ص:   -1
 .48دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -2
 .415ز�د املال صافية، مرجع سابق،ص:  -3
 .48بق، ص: دعاس نور الدين، مرجع سا  -4
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 المطلب الثاني: أساس مبدأ الملوث الدافع في التشر�عات الوطنیة 
 ،1ة التشر�عات البیئة لمختلف الدولیأثر مبدأ الملوث الدافع  على تطور القوانین الوطنیة في أغلب 

في القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي و�عض ى مسایرة التطور الوظیفي الحامل لذلك سعت الجزائر إل

واالنضمام إلیها خاصة  ،یر من االتفاقیة الدولیة البیئیةالتشر�عات المقارنة من خالل تصد�قها على  الكث

متعلقة �حما�ة البیئة �مبدأ الملوث الدافع الذي نصت علیه معاهدة ر�و  تضمنت مبادئ و أسسالتي تلك 

 الوطنیة األجنبیة ( الفرع األول) �ه في مختلف القوانین أخذثم ، 2منها 16في المبدأ  1992

 .(الفرع الثاني)القوانین الجزائر�ةفي منها 

 الفرع األول: مبدأ الملوث الدافع في القوانین األجنبیة
تكر�س مبدأ الملوث الدافع في قوانینها الداخلیة وهذا للحفاظ على البیئة والحد الدول للجأت �ل  

من مشاكل التلوث، ومن بین هذه الدول التي قامت �إدخال مبدأ الملوث الدافع حیز التنفیذ في قوانینها 

 سي(أوال) والقانون المصري(ثانیا).اخذنا على سبیل المثال في القانون الفرن

 قانون الفرنسي أوال: ال
تبنى المشرع الفرنسي مبدأ الملوث الدافع في القوانین الداخلیة المتعلقة �حما�ة البیئة استجا�ة إلى  

من قانون  15التوجیهات األورو�یة التي دعت األعضاء إلى إدخاله، وتطبیقا لذلك فقد نصت المادة 

من  412-8، والمادة 1976جو�لیة  19المتعلق �المنشآت المصنفة من أجل حما�ة البیئة الصادر في 

 .3قانون التعمیر

على مبدأ الملوث الدافع صراحة  الذي نص 1995فبرا یر  02وفي القانون الر�في الصادر في 

ة والتخفیض من التلوث و �أن مقتضاه یتحمل الملوث التكالیف الناجمة عن تدابیر الوقا� 200في المادة 

 4مكافحته.

                                                           
 .417ز�د املال صافية، مرجع سابق،ص:   -1
 ،ح ر ،رمسية.1995جوان  06املؤرخ يف  417 – 95صدقت اجلزائر على معاهدة ري جانريو مبوجب املرسوم الرائسي رقم  -2
نون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ، أطروحة دكتوراه، يف القااملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية ودور التأمنيبوفجلة عبد الرمحان،  - 3

 .118قسم احلقوق، جامعة أبو بكر القايد، تلمسان، ص: 
مذكرة ماجستري يف احلقوق،ختصص قانون عام،كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم املنشآت املصنفة حلماية البيئة دارسة مقارنة،مدين أمال، -4

 .176،ص: 2013 احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد،تلمسان،
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 110 -1وتم إدراجه �موجب المادة ص المصار�ف الناجمة عن اإلجراءات نمن قانون البیئة إذا ت 

�رس المشرع الملوث، إلى جانب قانون البیئة  لوقا�ة أو الحد من التلوث و مكافحته یتم تحملها من طرفا

وقانون  ،1976المصنفة لسنة �المنشآت  الفرنسي المبدأ في نصوص أخرى على غرار القانون المتعلق 

 المیاه.

 : القانون المصري ثانیا
لسنة  9المعدل �القانون  1994لسنة  04یتمثل قانون حما�ة البیئة المصري في قانون رقم 

الذي اعتمد على نفس أسلوب المشرع األردني حیث اشتمل على إشارات تؤ�د التطبیق الضمني  2009

تي نصت " �ضع جهاز شئون �شأن تطبیق الحوافز المالیة وال 17نص في المادة  �االسم حیثدون ذ�ره 

البیئة �االشتراك مع وزارة المالیة نظاما للحوافز التي �مكن أن �قدمها الجهاز والجهات اإلدار�ة المختصة 

 ."مشروعات من شأنها حما�ة البیئةغیرها الذین �قومون �أعمال و والمنشآت واألفراد و  للهیأت

 ،2009مكرر �موجب تعدیل  94المادة في التعو�ض وجبر عن األضرار البیئة وأ�ضا أخذ �فكرة  

 .1 96إزالة نتائجها �موجب المادة  في جبر األضرار و بتضامن الملوثینو أخذ أ�ضا 

 الفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع في القوانین الجزائر�ة 
ي إلى قانون أساسي وخاصة �حما�ة البیئة فالجزائري المتعلق �حما�ة البیئة  �مكن تقسیم التشر�ع

جو�لیة  19المؤرخ في  10– 03إطار التنمیة المستدامة والذي �عتبر الشر�عة العامة والمتمثل في القانون 

المرتبطة نین البیئة القطاعیة ذات الصلة و هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد مجموعة من القوا 2003

 ن المتعلق بنشر النفا�ات ....�طر�قة مباشرة وغیر مباشرة لحما�ة البیئة ومواردها �قانون المیاه وقانو 

 أوال: مبدأ الملوث الدافع في قانون البیئة
التنمیة �مفاهیم جدیدة حول البیئة و  2003جو�لیة 19المؤرخ في  10 – 03جاء القانون  

 المستدامة محدد أدوات تسیر مشكلة من هیئة لإلعالم ونظام تقیم اآلثار البیئة لمشار�ع التنمیة.

ون المبادئ األساسیة الثمانیة التي �ستند إلیها والتي تأصیل لتكر�س معاییر ومقا�س حیث حدد هذا القان

 :انب القواعد السلو�یة ونذ�ر منهاتشر�عیة جدیدة إلى ج

 مبدأ الحفاظ على التنوع البیولوجي  -  

 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة  -  

                                                           
 . 56دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -1
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 مبدأ الحیطة  -  

على أنه " مبدأ  3من المادة  7لمشرع  ونص علیه صراحة في الفقرة مبدأ الملوث الدافع، أخذ �ه ا -   

الملوث الدافع الذي یتحمل �مقتضاه �ل تسبب بنشاطه أو �مكن أن یتسبب في إلحاق الضرر �البیئة 

 .1لیةونفقات �ل تدابیر الرقا�ة من التلوث والتقلیص منه و�عادة األماكن و�یئتها إلى حالتها األص

عبء  المادة أن هدف المشرع الجزائري من مبدأ الملوث الدافع هو إلقاءیتضح من مضمون  

ألضرار ولیس الجماعة حتى تغطي مسؤولیة الملوث عن اعلى الذي �حدثه التكلفة االجتماعیة للتلوث 

 .�نما حتى تـلك التي تلحق �البیئةاألشخاص فحسب و التي تلحق لیس �األموال و 

ث الدافع أكثر من البعد االقتصادي في تعر�فه لمبدأ الملو و�الحظ أ�ضا أن المشرع قد أضفى  

بل أشار إلى المتسبب في  حیث أنه لم �ستخدم مصطلح مسؤول عن التلوث (مسؤولیة)،البعد القانوني 

إلحاق الضرر �البیئة �أن یتحمل نفقات �المفهوم االقتصادي والمتمثلة في تدابیر الوقا�ة والتخفیض من 

 اكن إلى بیئتها األصلیة.التلوث و�عادة األم

خالل تعر�فه في فقرة وحیدة فقط  أنه قد تناول هذا المبدأ من المشرع الجزائري ما �عاب على 

�حیث لم �حدد أ�عاده همیة تنظیم هذا الموضوع وتحدید ضمن نص المادة المذ�ورة أعاله و�أنه لم �عد أ 

 .2كیفیة تطبیقه فعال 

لقانون �مكننا القول �أنه تم تعز�ز مفهوم مبدأ الملوث الدافع ولكن �استقراء مواد أخرى من نفس ا 

تنص " تقع المصار�ف المتعلقة بتنفیذ  27من خالل ما تضمنه معاني هذه المواد نذ�ر منها المادة 

 3أحكام الفصل على عاتق المستغل " التحلیل والخبرات الضرور�ة لتطبیق

 46المادة مال اإلجراءات للحصول على ترخیص النشاط حملت تكالیف التدابیر الوقائیة في إطار استك 

 مواجهته.وهو أمر صر�ح بتحمیل المتسبب في التلوث  1فقرة 

نتج  تلوثیه،تنص " �كون مالك سفینة تحمل شحنة محروقات تسبب في  58أ�ضا نجد المادة و 

�ث وفق لشروط عن األضرار الناجمة عن التلو  لسفینة، مسؤوالعنه تسرب أو صب المحروقات من هذه 

والقیود المحددة �موجب االتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن األضرار الناجمة عن التلوث بواسطة 

 المحروقات ".
                                                           

قانون  3املادة  - 1 يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،ج  2003يوليو  9هـ املوافق لـ  1424مجادى األوىل  19املؤرخ يف  10 – 03من ٌ
 .43ر، عدد 

  2 -  يس طه طيار، قانون املنشآت املصنفة حلماية البيئة، جملة املدرسة الوطنية لإلدارة، ع 2 ،ص: 22.

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 10 – 03من قانون  27املادة  -  3  
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على التوالــي فتضمنا إمكانیة تقدیـم حوافز �أسلوب مـالي لمواجهة التلوث  77، 76أما المادتین  

 .1تبارات البیئةقابل �األخذ �االعبتخفیض االلتزام �الدفع م

 ثانیا: مبدأ الملوث الدافع ضمن القوانین البیئیة القطاعیة

الصلة المباشرة أو غیر مباشرة �حما�ة البیئة والحفاظ  القطاعیة ذاتتضمنت �عض القوانین البیئة  

ل ة أو ضمنیا نذ�ر على سبیعلى مواردها إشارة على االستناد إلى مبدأ الملوث الدافع وتطبیقه إما صراح

 :المثال

منه على "  8لمادة نصت ا حیث :و�زالتهالمتعلق بتسییر النفا�ات ومراقبتها  19 – 01القانون – 1

منتج النفا�ات أو الحائز لها على تفادي إنتاج أو تثمین نفا�اته،فإنه ملزم �ضمان أو �العمل في عدم مقدرة 

وذلك طبقا ألحكام هذا القانون بیئیا،ة على حسا�ه الخاص �طر�قة عقالنیعلى ضمان إزالة هذه النفا�ات 

 نصوص التطبیقیة".و 
منها " �جب على منحي النفا�ات الخاصة أو الحائز�ن لها  1فقرة  16وهذا ما أكدته المادة  

 .2تسیر نفایتهم على حسابهم الخاص" ضمان أو العمل على ضمان

الیف مالیة الستعمال أو مما �عني تحمیل المتسبب في إنتاج النفا�ات أو من وجد �حوزته تك 

من نفس القانون السابق الذ�ر التكالیف على عاتق الملوث �أن "  50تسمید النفا�ات، وحملت المادة 

 یتكفل منتجو أو حائز النفا�ات الهامدة بتكالیف نقلها ومعالجتها "

مبدأ یبرز التطبیق الضمني ل :2014فیفري  24المؤرخ في  14 – 05رقم  في قانون المناجم – 2

الملوث الدافع غیر متفرقة في صورة التزامات مالیة تفرض على القائم �النشاط وطالب التراخیص 

ن حیث یلتزم �أن التكالیف التي �قدم ضمانات مالیة تساوي التكالیف التي من المتوقع لها أ المنجمیة،

احترام الشروط التقنیة و فتضمنت أن یلتزم صاحب التراخیص � 124منها المادة  تنشأ في مزاولة النشاط 

حما�ة البیئة، سیما المتعلقة �األمن و النظافة، التنظیمیة المنصوص علیها في مختلف المجاالت وال 

 التي تدعو إلى قیام �عملیة تقیم لألثر البیئي ودارسة المخاطر، 127و  126وأ�ضا المادة  حما�ة التراث،

عمل الملوث حتى یلزم المستغل صاحب الترخیص  وفي هذا القانون ما هو أكثر إشارة لدینامیكیة

التي نصت " �سمح لصاحب  4المنجمي �شأن مـا �شكل ما �عتبر "مؤونة التسو�ة " وفق لما عرفته المادة 

                                                           
 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 10 – 03من قانون  58املادة    -1
 .77ق بتسيري النفا�ت ومراقبتها وإزالتها، ج ر، عدد املتعل 2001 – 12 – 12، املؤرخ يف 19 – 01رقم  قانون -2
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التراخیص الستغالل منجم أو الستغالل مقلع اقتطاع جزاء من أر�اح الضر�بة شر�طة أن �عادل استعمال 

 .1.ما �عد المنجم "عة لتمو�ل .....المبالغ المقتط

على جملة من المبادئ التي ترتكز  4فقرة  3تنص المادة  :المتعلق �المیاه 15 – 12قانون رقم  – 3

األخذ في الحساب التكالیف الحقیقیة لخدمات و  علیه استعمالها الموارد المائیة وتسیرها وتنمیتها المستدامة،

وتصفیتها �استعمال حي وخدمات جمع المیاه القذرة فالت االستعمال المنزلي وصناعي و تزو�د �المیاه ذا

 .أنظمة تشفرتة

�ذلك على " االسترجاع الكافي لتكالیف التدخل العمومي المرتبط �الحما�ة الكمیة  5وتضیف الفقرة 

 2د الماء وحما�ة البیئة "النوعیة للموارد المائیة و األوساط المائیة من خالل أنظمة األتاوى االقتصا

... �ذلك التي نصت على" 10في المادة  جاء المتعلق بتطو�ر االستثمار: 01 – 03ن رقم قانو  - 4

االستثمارات ذات أهمیة الخاصة �النسبة لالقتصاد الوطني السیما التكنولوجیا خاصة من شأنها ،أن 

 .3لطاقة و تقضي إلى تنمیة مستد�مةتحافظ على البیئة وتحمي الموارد الطبیعیة وتذخر ا

 مبدأ الملوث الدافع �كرس في نظام الجبائيثالثا: 
لى األشخاص المعنو�ین �قصد �النظام الجبائي مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة ع

لألشخاص المعنو�ین فیزات الجبائیة تشمل �ذلك مختلف اإلعانات و التح للبیئة �حیثالملوثین  والطبیعیین

 .4هم تقنیات صد�قة للبیئةفي نشاطاتو الطبیعیین الذین �ستخدموا 

الرسم �صفة عامة في أن الضر�بة هي مساهمة إجبار�ة في النفقات العامة دون والفرق بین الضر�بة و   

 .5سیدفع مقابل خدمة معینة لدافعه حین أن الرسم مقابل في

 الرسوم البیئیة المعتمدة في الجزائر  – 1
والذي جاء استجا�ة لمتطلبات والحد من  1992عرف التشر�ع الجبائي البیئي انطالقته سنة  

وم الغرض، منها أضرار التلوث البیئي لذا شرعت السلطات العمومیة بوضع تدر�جیا مجموعة من الرس

 .6مزدوج وقائي ردعي

                                                           
 .18املتعلق ابلقانون املناجم، جر، عدد  2014 – 02 – 24املؤرخ يف  14/  05قانون رقم  -1
 .60 عاملتعلق ابملياه، ج ر، 2005 – 0 5 – 4املؤرخ يف  05/  12قانون رقم   -2
 .47 ملتعلق بتطوير االستثمار، جر، عا 2001 – 05 – 20املؤرخ يف  09/  01قانون رقم  -3
 .248، ص: 2009،2010، ورقلة ،7، عالباحث جملةتدخل احلكومات يف محاية البيئة من خالل اجلباية البيئة، مسدور، أمهيةفارس    -4
 .78حسونة عبد الغين، مرجع سابق، ص: -5
 .77ص:  سابق، مرجع ونــاس حيي، -6
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فتم استحداث أول رسم بیئي تتمثل في الرسم على األنشطة الملــوثة أو الخطیرة على البیئة من خالل 

خیرة لیتم �عد ذلك في سنوات األ 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  25– 91ن من قانــو  117المادة 

، تعدیل معدالت هذا الرسم مع تأسیس المجموعة من 2006، 2004، 2003، 2000،2002من 

 الرسوم البیئة الجدیدة.

 الرسم على األنشطــة الملوثة أو الخطیرة على البیئـة  -أ 
 .19921لمتضمن لقانون المالیة لسنة ا 25 – 91القانون  من 117تم إنشاؤه �موجب المادة  

 -99من القانون ،542بیئة إال أنه �موجب نص المادة والذي �فرض على النشاطات الخطیرة أو الملوثة لل

 ثم تعدیله في النقاط التالیة : 2000المتضمن قانون المالیة لسنة  11

 :تصنیف المنشآت الملوثة إلى صنفین همـا  -
 نشآت الخاضعة لتصر�ح المسبق من طرف رئیس مجلس الشعبي المختص إقلیم.الم -

 المنشآت الخاضعة لتصر�ح المسبق من الوز�ر المكلف �البیئة أو الوالـي المختص إقلیمیا. -

رفع معدالت السنو�ة للرسم على األنشطة الخطیرة أو الملوثة وتمت مضاعفة مبالغ الرسم �معدل  -

 .3الفضالت والنفا�ات الناجمة عنه لنشاط و �ذا نوع و�میةمضاعف تبعا لطبیعة ا

 الرسم على االنبعاثات الجو�ة الملوثة  –ب 

سعیا من المشرع الجزائري لتحسین جودة ونوعیة الهواء والتقلیل من حجم االنبعاثات والغازات  

 الملوثة للجو وتتمثل في:

 عي الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصنا  -

على الكمیات المنبعثة من المنشآت  2002قانون المالیة لسنة  205والذي تم تأسیسه �موجب المادة 

 138 – 06الصناعیة التي تتجاوز السقف القانون المسموح �ه لتلوث وفقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 خصیص مداخیل الرسم بــ:المحدد للقیم القصوى لالنبعاثات المسموح بها وت 2006أفر�ل  15المؤرخ في 

 1%    0لفائدة البلد�ات  •

   15%     لفائدة الخز�نة العمومیة •

 75%لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و�زالة التلوث •

                                                           
 .2000املتضمن القانون املالية لسنة  1999 – 12 – 18املؤرخ يف  25 - 91من القانون  117املادة  -1
 .22، جر،ع 2000املتضمن القانون املالية لسنة  1999 – 12 – 23املؤرخ يف  11 - 99من القانون  54ادة امل - 2
 .79ج ر، ع  ،2002املتضمن القانون املالية لسنة  2001 – 12 – 28املؤرخ يف  11 - 99من القانون  202املادة  - 3
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 الرسم على الوقود –
، والمحدد قیمته بدینار الواحد على �ل لتر 2002من قانون المالیة لسنة  38حدد �موجب المادة  

 العادي المحتو�ین على الرصاص توزع حصیلة هذا الرسم على النحو التالي:من البنز�ن الممتاز أو 

 .50%لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و�زالة التلوث  •

 F1.50%لفائدة الصندوق الوطني للطرق و الطرق السر�عة •

 الرسم على النفا�ات السائلة الصناعیة وتشمل: –ج 

 م التكمیلي على المیاه المستعملةالرس –

 2003ه من أجل تقلیص النفا�ات الصناعیة السائلة،حیث أسس قانون المالیة لسنة تم فرض 

الناجم عنه والذي  وعبء التلوثمنه، هذا الرسم اإلضافي وفقا لحجم المیاه الملقاة  94�موجب المادة 

 المحدد 2006المؤرخ في  141 – 06یتجاوز الحد القانوني المسموح �ه، ضمن أحكام المرسوم التنفیذي 

 بها.قصوى للمصبات الصناعیة المسموح للقیم ال

 الرسم على الز�وت والشحوم  –

، استرداد أو تصنیع 20062من قانون المالیة لسنة  61�شمل هذا الرسم �موجب نص المادة و  

د ج /طن  12500الز�وت على التراب الوطني و�ذا الز�وت وتحضیرات الشحوم �حیث �قدر سعره بـ 

 .3اقتطاع  و�عادة دفع هذه الرسوم �یفیات 118 – 07ن المرسوم م 3وتضمنت المادة 

 .%35لفائدة البلد�ات •

   15%    لفائدة الخز�نة العمومیة •

  %50لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و�زالة التلوث •

 الرسم على النفا�ات الصلبة  –د 

 الرسم على النفا�ات الصلبة – 1   

رسم رفع  ن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة �أنم 263نص المشرع الجزائري في المادة 

من نفس القانون بین المشرع وهي  265وفي المادة  ،�ل الملكیات المبنیة القمامات المنزلیة �شمل

                                                           
 .86عر ، ج 2003ضمن لقانون املالية لسنة املت 2002 – 12 – 24املؤرخ يف  11-02من قانون  94ملادة  -1
 85جريدة رمسية عدد  2006املتضمن لقانون املالية لسنة  2005 - 12 – 31املؤرخ يف  16-05من القانون  61املادة  -2
احملدد لكيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم  2007 – 04 – 21رخ يف املؤ  118-07من املرسوم التنفيذي  03مادة  -3

 .26وحتضريات الشحوم املستوردة او املصنعة حمليا جريدة رمسية عدد 
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مصالح النظافة وقد حدد المشرع قیمة  المقامات المنزلیة التي تقوم بهاالملكیات ال تستفید من خدمات رفع 

 :لى النحو التالـيالرسم التطهیر ع

 .1000د ج إلى  500ذات االستعمال من  المحاالت - 1

 1000د ج. إلى  100المجاالت ذات االستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي من  – 2

 1دج، عندما تكون �میة النفا�ات الصادرة من هذه المحاالت �بیرة

المحلیة لصالح البلد�ات التي تتوفر على حیث اعتبر هذا الرسم �مصدر من مصادر الجبا�ة 

حسب عدد سكان  2000من قانون المالیة  15النفا�ات المحلیة فرض �موجب المادة  إلزالةمصالح 

 مراجعةوقد تمت  ،2البلد�ة و�میة المخلفات التي تنتجها المحالت الصناعیة حسب الكثافة السكانیة للبلد�ة

مع تقد�م الدعم المالي لمختلف  ،20023قانون المالیة لسنة  من 11ة معدالت هذا الرسم �موجب الماد

ثم او�لت سنة  عها ونقلها و تخز�نها و إزالتهاالمراحل التي �مر بها نشاط التخلص من النفا�ات بدأ بتجمی

إلى المجالس الشعبیة البلد�ة عملیة تصفیة و تحصیل و المنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات ، 20054

 السابق ذ�ره . 21-01من القانون  12مادة لحسب ا المنزلیة

 الرسم التحفیزي على عدم تخز�ن النفا�ات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة. – 2

إلزام المؤسسات  2002من قانون المالیة لسنة  203من خالل المادة  الجزائري  المشرع هدف 

وات من تار�خ االنطالق تنفیذ مشروع على عدم تخز�ن النفا�ات، وهذا الرسم جبائیه تبدأ �عد ثالث سن

 وتوزع عائدات هذا  النفا�اتدج /طن مخزن من هذه  102500انجاز منشآت إزالة هذه النفا�ات وقدرها 

 الرسم على النحو التالي:

 .75%لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و�زالة التلوث •

 ..15%لفائدة الخز�نة العمومیة •

 .105%لفائدة البلد�ات •

                                                           
احلقوق والعلوم السياسية، قسم ة دكتوراه يف القانون العام، كلي طروحةالوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر، أبن أمحد عبد املنعم،  -1
 ,122، ص: 2009، 2008حلقوق، جامعة بن خدة يوسف، اجلزائر،ا

 .18مجيلة محيدة، النظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضه، مرجع سابق، ص : -2
 ، السالف ذكره.20-01من القانون  1املادة   -3
 .85جريدة رمسية عدد  2005نون املالية لسنة املتضمن لقا 2004- 12- 29املؤرخ يف 21-04القانون  -4
، املتضمن قانون 2004 – 12 – 29مؤرخ يف  21 – 04السابق املعدل بقانون  2002املتضمن قانون املالية لسنة  21 – 01قانون رقم  -5

 . 2004- 12 – 30ؤرخة يف امل ،85، جر، ع2005املالية لسنة 
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تحفیزي على عدم تخز�ن النفا�ات المرتبطة �أنشطة العالج المستشفیات والعیادة الرسم ال – 3

 الطبیة.

دج/طن  24000حیث �حدد سعر  2002من قانون المالیة لسنة  204المادة تم تأسیسه �موجب  

الطبیة للتزود بتجهیزات الترمید والعیادات سنوات مستشفیات  3من هذه النفا�ات وقد تم منح مهلة 

 .ئمة او حیازتهاالمال

في �الرسم على عدم تخز�ن النفا�ات المرتبطة �أنشطة العالج  الجزائري علیهوقد اصطلح المشرع 

 ت الرسم فهي مثل الحالة السا�قة.أما فیما �خص توز�ع العائدا ،1المستشفیات و العیادة الطبیة

 الرسم على األكیاس البالستكیة. – 4

و�حسب أساس �میة األكیاس  2004قانون المالیة  من 53أسس هذا الرسم �موجب المادة  

دج على �ل �یلو غرام من األكیاس البالستكیة ،و�دفع  1050المستوردة أو المصنوعة محلیا و�قدر بــ 

 .2وطني و إزالة التلوثحاصل الرسم على األكیاس البالستكیة لفائدة الصندوق ال

 ._ الرسم على العجالت المطاطیة 5
 سوآءاعلى العجالت المطاطیة ،20063من قانون المالیة لسنة  60وجب المادة �م تأسیسهوقد تم  

 :ر�مقدا المستوردة من الخارج أو المنتجة محلیا

 .لعجالت الموجهة للشاحنات الثقیلةدج ل 10 •

 دج للعجالت الموجهة للسیارات الخفیفة.  05 •

في حما�ة البیئة من خالل  مالیة) تساهم بدور فعال عقو�ةكتكمن أهمیة مبدأ الملوث الدافع ( 

المعنو�ة، من التي تمارسها األشخاص الطبیعیة و المرسوم التي تفرضها، و�التالي فهي تضبط النشاطات 

 خالل أنه �حدث ضرر أكثر ضررا �البیئة یدفع أكثر وذلك �عقو�ة لتدمیر البیئة وردعه عن التلو�ث.

 

 

 

                                                           
 ، سابق ذكره.2002لية املتضمن قانون املا 21 – 01قانون رقم  -1
 – 12 – 29املؤرخة يف  83، ج ر، ع 2004املتضمن قانون املالية لسنة 2003 – 12 – 28املؤرخ يف  22_03من القانون  53 املادة - 2

2003. 
 .85، ج ر، ع 2006املتضمن لقانون املالية لسنة  2005 - 12 – 31املؤرخ يف  16-05من القانون  60املادة  - 3
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 خالصـة الفصـل األول
أن مبدأ الملوث الدافع �حمل قواعد قانونیة، ونظاما قانونا جدید یهدف نستخلـص مما تطرقنا إلیه 

على المستوى الدولي أو المستوى األورو�ي أو الوطني  واسع سواء �اعتراف وحظي ،التلوثإلى مكافحة 

یئة وهذا �عتبر أداة صارمة لحما�ة الب لذا ثم تطوره لیصبح مبدأ قانوني، اقتصاديمن خالل ظهوره �مبدأ 

 التي تقوم على أساس التعو�ض أي �ل من أحدث ضرر للبیئة �جب علیه دفع ع لطبیعته القانونیةراج

آمرة تلزم األشخاص مراعاتها  اعدة قانونیةالبیئة،و�تمیز �كون ق لحما�ة وهذاتكالیف النشاط الذي قام �ه 

 حترام تطبیقها.او 

موارد الطبیعیة لألجیال على ال ، و�ضمن الحفاظفهو أداة تساعد على تحقیق التنمیة المستدامة

قوانینها یع �ل الدول من خالل تشر�عاتها و من خالل االستعمال العقالني لهذه الموارد، وتشجالقادمة 

نظیفة ار معیشي إلنسان في بیئة سلیمة و البیئیة التكفل �منع تلو�ث البیئة، و�ذا السعي إلى تحقیق إط

عیة ولیصلح فیها ما �مكن الجتمااته وخدماتها البیئیة واة أنشطته بنصیب عادل من ثرو �مارس فیه �اف

 إصالحه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 الملوث الدافع أأحكام مبد



 أحكام المبدأ الملوث الدافع                     الفصل الثاني :                                           
 

 34 

من الطبیعي أن اإلنسان هو المسؤول األكبر عن األخطار التي تلحق �البیئة، �ما هو مسؤول  

وضع وسائل  لجأت السلطات العمومیة إلى لذا أن یتحمل مسؤولیة معالجتها، �جب علیهلذا عن تخر�بها 

 قانونیة واقتصاد�ة لمنع أو الحد من هذه األضرار التي تلحق البیئة. 

و من أهم األدوات التي تستعملها الحكومات للحد من التلوث الناجم عن النشاط االقتصادي هي 

) عن طر�ق فرض معدالت ضر�بة �ة البیئیة (مبدأ الملوث الدافعالضرائب الخضراء أو ما �عرف �الجبا

ة نسبیا على األنشطة الملوثة التي تقدمها السلطات العمومیة للملوثین وهذا لحما�ة البیئة من التلوث مرتفع

إصالح التلوث، وال �كفي  استعمال وسائل تتعلق �التقلیل أنه ال �كفيلذلك فمبدأ الملوث الدافع مفاده 

ا، ولكنه �جعل المسؤول الن �عض أنواع من األضرار �صعب التخلص منه األضرار الناتجة عن التلوث

 عن التلوث یتحمل مسؤولیة التعو�ض عن األضرار البیئة التي نجمت عن نشاطه.

) �ما أنه أساس من األسس �ة لردع الملوثین (المبحث األولمبدأ الملوث الدافع آلیة اقتصاد�عد 

 وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل.  ؤولیة المدنیة (المبحث الثاني)المس
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 المبحث األول: آلیات تجسید مبدأ الملوث الدافع
تعتبر آلیات تجسید مبدأ الملوث الدافع �مثا�ة العمل اإلجرائي الذي تفرضه السلطة العامة على 

ین المتعلقة لمبدأ من خالل امتثال الملوثین بتنفیذ االلتزامات الواردة في القوانهذا ا الملوثین و�كون تطبیق

زاءات التي توقعها السلطة وذلك إما جبرا عن طر�ق اإلجراءات الردعیة والغرامات والج ة�حما�ة البیئ

إما أن یلتزم الملوثین طواعیة  ، وعلى عاتق المخالفین لها وعلى أصحاب النشاطات الملوثة العامة

طات إلى السل،لذا تلجأ بیر لمواجهة التدهور البیئيالتداأ �اتخاذهم اإلجراءات الوقائیة و بتطبیق المبد

) لتطبیق مبدأ الملوث ات غیر اقتصاد�ة (المطلب الثاني) وآلیاعتماد آلیات اقتصاد�ة (المطلب األول

 الدافع حتى �ضمن الملوث إزالة التلوث.

 لتجسید مبدأ الملوث الدافع لیات االقتصاد�ةالمطلب األول: اآل
ا من خالل ات لحما�ة البیئة وهذتتمیز هذه اآللیات االقتصاد�ة بتطور مستمر،وتعتبر من اآللی

تكالیف على التلوث الذي �سببوه وما �میز هذه الوسائل هي اشتراكها في التعبیر إلزام الملوثین بدفع 

في الجبا�ة  النقدي �طر�قة لحساب ما یتحمله الملوث من تبعات نشاطه،وتتجسد اآللیات االقتصاد�ة

 ).الفرع الثاني(وافز لبیئة والح) واإلعانات االبیئیة (الفرع األول

 الفرع األول: الجبا�ة البیئة
و  البیئة والحد من أثار التلوث،لحما�ة  الناجحة من األدوات االقتصاد�ة لجبا�ة البیئیةتعد ا

الدولة �غرض التعو�ض عن الضرر الذي �سببه متمثلة في الضرائب والرسوم المفروضة من طرف ال

 ،1الملوث لغیره على اعتبار أن الحق في البیئة النظیفة هو الحق المطلق لجمیع األفراد على اختالفهم

�اإلضافة إلى أن الجبا�ة البیئیة قد تشمل مختلف اإلعفاءات والتحفیزات الجبائیة لألشخاص المعنو�ین و 

، لذا یتطلب تعر�ف الجبا�ة 2نشاطاتهم االقتصاد�ة تقنیات صد�قة للبیئة الطبیعیین الذي �ستخدمون في

 البیئیة (أوال) و الهداف التي وجدت من أجلها(ثانیا).

 

 

                                                           
 . 99ص: ، 2007، 715، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، العدد دور الدولة يف محاية البيئة رزيق،كمال   - 1

، ص 2010-7،2009"، جامعة البليدة، جملة الباحث، ع أمهية تدخل احلكومات يف محاية البيئة من خالل اجلباية البيئيةفارس مسدور:"   - 2
:348. 
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 تعر�ف الجبا�ة البیئیة  :أوال
تعرف على أنها إحدى السیاسات الوطنیة المستحدثة مؤخرًا و التي تهدف إلى تصحیح النقائص 

و �عبر عنها �الضرائب الخضراء أو الضرائب  ،1م أو ضر�بة للتلوثعن طر�ق وضع تسعیرة أو رس

 .3ر هي الرسوم و الضرائب و األتاوى و تأخذ الجبا�ة البیئیة ثالث صو  ،2اإل�كولوجیة

االقتصاد�ة �أنها مجمل الضرائب المرتبطة �البیئة و التي تمتاز عموما  عرفتها منظمة التعاون و التنمیةو 

 .4یهدف من خالله إلى حما�ة البیئة بدون مقابل بتدرج ضمن وعاء �كونها اقتطاع إجباري 

عمًال �مبدأ الملوث الدافع الذي أشار إلیه المشرع الجزائري في  ،5فالجزائر أقرت الجبا�ة البیئیة

والذي �عكس إرادة المشرع في انتهاج النهج الضر�بي من أجل استعمال  10-03قانون البیئة الجدید 

 .1992د الطبیعة وتفعیل لجوانب الحما�ة البیئیة وهذا بدا�ة من سنة لموار اعقالني ال

منه على تأسیس رسم على النشاطات  117حیث تنص المادة  ،256-91و�موجب قانون المالیة

ة المعّدل األساسي للرسم السنوي حسب طبیعة المنشأ الملوثة أو الخطیرة على البیئة وحّدد القانون 

ضع إلجراء التصر�ح ج للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد خاد 3000المصنفة، حیث حّدد مبلغ 

 .ج للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد خاضع إلجراء الترخیصد 30000ومبلغ 

                                                           
 .100ابق، ص:أنظر: كمال رزيق، مرجع س - 1
 .103أنظر: بن أمحد عبد املنعم، مرجع سابق، ص: - 2
 يتجلى الفرق بني الضرائب والرسوم واألاتوى فيما يلي: -3

ق الضرائب البيئية: هي كل االقتطاعات املالية اجلربية اليت تكون دون مقابل أو نفع خاص يستفيد منه املكلف الذي قام بنشاط أحلق أو يلح -   
 رراً ابلبيئة، وتقتطع مرة يف السنة، مثل الضريبة على النشاطات امللوثة.مستقبالً ض

 لوقود.الرسوم البيئية:هي اقتطاعات نقدية جربية يدفعها املكلف مقابل منفعة خاصة تقدمها له الدولة،ويدفع كلما طلبت اخلدمة مثل الرسم على ا -
يدفعها املكلف لقاء ما استفادة من الدولة مثل التزود ابملياه الصاحلة للشرب بفرض إاتوة األاتوى البيئية هي اقتطاعات نقدية ذات قيمة رمزية  -  

 تتناسب حجم االستهالك.
 .106أنظر يف ذلك: بن أمحد عبد املنعم، مرجع سابق، ص

 دارسة التلوث، اية البيئة من أشكالاجلباية يف ردع التحفيز املؤسسات االقتصادية على مح دورحبيب عبد الرازق بن عزة دمحم، مداخلة بعنوان:  -4
 . 155،جامعة قاصد مرابح، ورقلة،ص: حتليلية لنموذج اجلباية يف اجلزائر

مبوجب منشور  2002، لكن املشرع اجلزائري مل يستعمل مصطلح الرسوم البيئية إال يف سنة 1992ابلرغم من أن بداية تطبيق اجلباية البيئية كان يف  -5
 يتعلق بكيفية حتصيل الرسوم البيئية.  2002ماي  08 وزاري مشرتك مؤرخ يف

" امللتقى الوطين الثاين حول البيئة وحقوق االنسان، معهد العلوم  اخلضراء "كوسيلة للتقليل من التلوث–اجلباية البيئية أنظر: عبد الناصر بلميهوب " 
 .7ص:، 2009جانفي  27، 26، 25القانونية واإلدارية، املركز اجلامعي ابلوادي 

 .1991ديسمرب  18مؤرخ يف  65، ج ر، عدد 1992يتضمن قانون املالية لسنة  1991ديسمرب  18املؤرخ يف  25 – 91أنظر: القانون  -6
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والّذي عرفت فیه حما�ة البیئة دفعا جدیدا  2002قانون المالیة لسنة  و�عد صدورومنه نالحظ أنه 

ن ناحیة الرسوم اإل�كولوجیة المفروضة لحما�ة البیئة إال أن مهام في مجال آلیات الحفاظ علیها خاصة م

 والتي تخضعلمنشآت الوال�ة في الرقا�ة على المنشآت المصنفة لحما�ة البیئة مازال �قتصر على �عض ا

، �ما أن اإلیرادات المحّصلة من الجبا�ة البیئیة والمخّصصة للوال�ة جراء قیامها �الرقا�ة لرخصة الوالي

مقارنة �ما  ة جدا ما �جعلها أحیانا غیر قادرة على مواجهة التلوث الناتج على األنشطة الصناعیةضئیل

 . تحصل علیه من الرسوم

فإذا �انت �ل الضرائب والرسوم على إطالقهم تصب في تحقیق هدف عام في تنفیذ السیاسة 

ضع االقتصادي و االجتماعي التأثیر على الو وضوعها �تغطیة لنفقات العمومیة و الجبائیة مهما �ان م

 .1و�عادة توجیهها على النحو المطلوب الذي تم التخطیط له �قصد المصلحة العامة

القواعد  لتي �انت ستعود إلیه لو أنه راعىوقد تفرض الضر�بة �طر�قة تحرم الملوث من المزا�ا ا

ألهداف بیئیة هذا من جهة مالیة یتم تخصیصها  إیراداتلكون الضر�بة تسعى لتوفیر  والمعاییر البیئیة

إلى الحد من التلوث البیئي،لذا تفرض  ومن جهة أخرى تسعى إلى تحفیز المنتجین و المستهلكین معا

 .2الضرائب على مراحل من طرف السلطة العامة وهذا تبعا لتلوث ومصدره

 مجموعات:و�مكن أن تصنف الجبا�ة البیئة إلى أر�ع 

ستهدف منتجات معینة �غیة التقلیل من استهالكها لما تحتو�ه من والتي ت الضرائب على المنتجات: –أ

البیئة،فتتولى القیام �التحفیز نحو استعمال و أوسامة فتخلق أضرار �الصحة و عناصر ومكونات ملوثة 

 .3استهالك منتجات أخرى بدیلة عنها

لي في األوساط هي اقتطاع نقدي متناسب مع حجم االنبعاثات و التصرف الفع :ضرائب االنبعاث –ب

البیئة المختلفة، �المیاه و التر�ة و الجو غیر أن تطبیقها یتطلب توفر إمكانات تقنیة و خبرات في إجراء 

 .4عملیات القیاس الكمي للتلوث

                                                           
.79،80مرجع سابق، ص:  احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة، حسونة عبد الغين، -   1  
  2 .60دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:   - 
، خمرب 1: اجلباية آلية كأداة لتحقيق التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جصديقي مسعود، مسعودي دمحم، مداخلة بعنوان - 3

عباس،سطيف،يومي  الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القضاء األورويب ومغاريب،كلية االقتصاد والعلوم التسيري،جامعة فرحات
 . 538، ص: 2008أفريل  7-8
. 61دعاس نور الدين،مرجع سابق، ص:  -  4  
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ضرائب االنبعاث على ما یتولد من مخلفات ومن آثار سلبیة عن النشاط اإلنساني والعملیة وتفرض 

 .اإلنتاجیة
وهي رسوم االنتفاع ألنها تفرض للحصول على خدمة من المرافق العمومیة  :ضرائب الخدمات –ج

كتصر�ف المیاه المستعملة وجمع النفا�ات ومعالجتها فغرضها یتمثل في استرداد في تمو�ل وطبقتها في 

 .1حما�ة البیئة

حقیق وتلدافع وهي الضر�بة لتجسید مبدأ الملوث المستخدم اضرائب استغالل الموارد الطبیعیة: –د

التخصیص األمثل للموارد الطبیعیة �إعطائها القیمة السعر�ة الحقیقیة التي تناسبها وتفرض هذه الضر�بة 

ن تكون جزء من العملیة الل الموارد الطبیعیة، التي تصلح على �افة العملیات الواردة على استغال

الغا�ات �لة مع القطاع الخاص ي تبرمها الدو ومحال لحقوق االستغالل أو عقود االمتیاز الت اإلنتاجیة

 .2يفالبیئة هي أداة ضغط لضمان التسییر و االستخدام الرشید و العقالن ومصائد األسماك والمعادن

 ثانیا: أهداف الجبا�ة البیـئیة 
للجبا�ة البیئیة أهدافا تجعلها أهم األدوات السیاسیة البیئیة االقتصاد�ة إلى حد سواء فالهدف األول  

 :3يو الحد من إنتاج واستهالك الموارد الملوثة �اإلضافة إلى أهداف أخرى وهو األساسي ه

أنها تدمج تكالیف الخدمات البیئیة واألضرار البیئة مباشرة ضمن أسعار الخدمات �ما أنها هدف  •

تمو�لي وهدف إصالحي وعالجي هدف وقائي تحفیزي واعتمد نظاما ضر�بیا بیئیا �شمل العدید 

ة و�تضمن في موضوعه مختلف القطاعات ومنها مجاالت النفا�ات الصلبة من الضرائب البیئی

 .والقطاعات الصناعیة واالنبعاثات الجو�ة

المساهمة في إزالة التلوث عن طر�ق ما تتضمنه الجبا�ه البیئیة من إجراءات ردعیة سواء �انت  •

 ضرائب أو رسوم أو غرامات مالیة، أو من خالل ما تتضمنه إجراءات تحفیز�ة.

 تصحیح نقائص السوق أو ما �طلق على تسمیته فشل السوق. •

 إ�جاد مصادر مالیة جدیدة یتم من خالل إزالة النفا�ات والحد من التلوث. •

 

                                                           
 .542ز�د املال صافية، مرجع سابق، ص:  -1
 .543سابق، ص:  ، مرجعدمحم ديقي مسعود، مسعوديص  -2
لقانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل والتشريع اجلزائري،  ، امللتقى الدويل حول النظام اجلباية كآلية حلماية البيئةمداخلة بعنوان: صونيه بن طيبة، -3

 .8، 7،ص: 2013 10 – 9، قاملة، يومي 1945ماي  8كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة 
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 .1المساهمة في تحقیق التنمیة المستدامة •

سبق یتّضح لنا أن السیاسة الجبائیة  البیئیة و إن �انت لها دور و أهمیة في  ومنه ترتیبا على ما 

نقص في العز�مة من التلوث إال أنها  �عتر�ها �عض النقائص حیث تتمیز من ناحیة التجسید بین  الحدّ 

غیاب الشفافیة في التطبیق حیث تقوم على تحمیل الطرف الملوث " أصحاب المؤسسات الملوثة " عبء و 

حما�ة البیئة، عملیة إزالة التلوث و  تقتضیهاالرسم و ذلك �غرض حمله على المساهمة في النفقات التي 

ما �جعل أصحاب المؤسسات الملوثة تعّوض عن دفع الرسوم و �عكس المبلغ على المستهلك و �التالي 

 .2المستهلك من یتحّمل الرسوم و تصبح الرسوم غیر ردعیة تجاه الملوث المباشر

ع فالهدف من وضع هذه األدوات االقتصاد�ة هو هدفا تحفیز�ا للحفاظ على مستوى من الضغط یدف

المؤسسة نحو انتهاج سلوك المسؤول اتجاه البیئة عادة ما تأخذ هذه األدوات شكل تحو�ل مالي أو 

تصحیح لألسعار �ما أنها تهدف إلى تعدیل السلوك البیئي لیس فقط ولكنها تمنح األفضلیة لتلك 

یتم تغیر قواعد المؤسسات التي تدمج االعتبارات البیئیة في إدارتها لنشاطاتها المختلفة، نتیجة لذلك 

 .3المنافسة لصالح الشر�ات التي تحترم البیئة و التي تتحصل على میزة تفضلیه أمام الشر�ات الملوثة

 : اإلعانات البیئیة والحوافزالفرع الثاني
مبدأ الملوث الدافع تمنح للملوثین مساعدات في تحمل تكلفة التلوث الناتجة عن لل جسیدت 

فى مع مضمون مبدأ الملوث الدافع الذي �فرض على الملوث أن یتحمل لوحده ما �عني أنها تتنانشاطاتهم،

لذلك تقتضي بنا معرفة هذه اإلعانات البیئیة والحوافز(أوال) ولكي  ومن ذمته المالیة الخاصة تكلفة تلو�ثه

 ن توفر مجموعة من الشروط (ثانیا).تمنح هذه اإلعانات البیئیة البد م

 وافزأوال: تعر�ف اإلعانات والح
تتخذ اإلعانات البیئیة شكل من أشكال الدعم المالي و التشر�عي من أجل ترقیة لبعض المنتوجات 

نوع من المساعدات المالیة �الهبات و القروض، تحفز  هذه اإلعانات تعد، و 4أو تأهیل المناطق بیئیا

                                                           
ية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، ، جملة أحباث اقتصادية وإدار جلباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائرمسعودي دمحم، مقالة بعنوان: ا -1

 .52، ص: 2014، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جوان 15ع 
 .115عبد الغين، مرجع سابق، ص:حسونة - 2
التسيري، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارة و 07ع  دارسة نظرية حمددات سلوك البيئة، جملة الباحث،عياض عماد الدين، مقالة بعنوان:  -3

 .14، ص: 2009،2010قاصدي مرابح، ورقلة، 
 املالية اخلضراء يف ظل الدور اجلديد للدولة مع اإلشارة إىل حالة الدول العربية النفطية، اإلسرتاتيجيةآفاق تطبيق وهلي بوعالم، مقالة بعنوان:  -4

 .191، ص:2014سيلة، ، جامعة امل12جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، ع 
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تي تواجه صعو�ة مسببي التلوث على تغیر ممارستهم والتصالح مع البیئة، وأ�ضا تقدم للمؤسسات ال

 .1لاللتزام �المعایر المفروضة

المساعدات الممنوحة للملوث �حیث تعوضه عن جزء أو �ل النفقات التي و�قصد �اإلعانات تلك 

 .2یتحملها، و االلتزام �مستو�ات الحما�ة

�مكن تعر�ف الحوافز ذات البعد البیئي �ل سیاسة ضر�بیة تعمل على تحقیق أهداف بیئیة و 

جتمع من خالل توجیه االستثمارات نحو المجاالت التي تساهم في تخفیض درجة تلوث البیئة، لصالح الم

 .3مما یؤدي �شكل أخرى إلى تعدیل سلوك األفراد و المنشآت ا�جابیا اتجاه البیئة

 لوث الدافع تطلبه المصلحة العامةمبدأ الملمالیة استثناء لاإلعانات والحوافز وسیلة لذا تعتبر 

سات المالیة لحاالت التي �سبب فیها التلوث صعو�ات اقتصاد�ة واجتماعیة �غلق المؤسخاصة في ا

 والذي ینجز عنها البطالة.االقتصاد�ة الملوثة 

 ثانیا: شروط تقد�م اإلعانات والحوافز في األحوال االستثنائیة
�ان شخص  لمنح هذه اإلعانات البیئیة والحوافز البد من شروط تكون متوفرة لدى الملوث سواء 

 طبیعي أو معنوي والتي تتمثل في:
ي تواجه صعو�ات شدیدة في مكافحة أن تكون المساعدات انتقائیة ومقصورة على القطاعات الت – 1

 التلوث إذا لم تقدم لها المساعدة.

 أن تكون المساعدات مقصورة على الفترات االنتقالیة التي تم تحدیدها سلفا. – 2

 .4ضخمة في التجارة و االستثمارات إلى خلق تفاوت أن ال تؤدي المساعدة – 3

والحوافز بد�ال عن الرسوم البیئیة الشتمالها على نفس دوافع تخفیض  البیئیة اإلعانات تعد

المنحة في مقابل �ل وحدة و�میة التلوث یتم معالجته عند المصدر أو �حیث تقدم المعونة أو  التلوث،

 لیة وهي التراخیص القابلة لتداول وأداة رد الودائع.�اإلضافة توجد آ التخلص منه بیئیا،

 

 

                                                           
 .92حسونة عبد الغين، مرجع سابق، ص:  -1
 .67دعاس نور الدين، مرجع سابق، ص:  -2
 .89حسونة عبد الغين، مرجع سابق، ص:  -3
 .113بن أمحد عبد املنعم،مرجع سابق، ص:  -4
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 المطلب الثاني: آلیات غیر اقتصاد�ة لتجسید مبدأ الملوث الدافع
وهي مجموعة القواعد التشر�عیة سواء وطنیة أو �موجب اتفاقیات تلجأ  تنظمیهوسائل  وتشمل

سط الطبیعي حتى تحقق بیئة الو من أجل ضمان بیئة سلیمة لسكان و  السلطة العامة إلى وضعها وهذا

نین معاییر أو ضوا�ط ضد التلوث تق سائل منهالذلك یتجسد مبدأ الملوث الدافع من خالل الو  مقبولة،

 ).األول) وشهادات التلوث (الفرع الثاني عالفر (

 الفرع األول: تقنین معاییر أو ضوا�ط ضد التلوث 
لتنظیم سلوك الملوثین (الشر�ات،  تلجـأ السلطات العمومیة إلى وضع مجموعة من المعاییر

المؤسسات االقتصاد�ة، أشخاص...) فتلزم �مستوى األهداف البیئیة الذي تحددها المعاییر لمكافحة 

 التلوث ومنه معرفة هذه المعاییر أو ضوا�ط ضد التلوث(أوال) والدول التي أخذت بها(أوال).

 أوال: تعر�ف معاییر أو ضوا�ط ضد التلوث
وهي طر�قة غیر مالیة �شكل مباشر تسمح  لة أداة تقلید�ة للسیاسات البیئیة،تعد هذه الوسی

بتخفیض الملوثات من خالل فرض مستو�ات ومعاییر تقنیة مضاد للتلوث �حددها التشر�ع الوطني أو 

المستو�ات �البیئة عبء النفقات الضرور�ة و  االتفاق الدولي و یتحمل من �قوم �ممارسة أنشطة مضرة

 .1موجب التشر�ع أو االتفاقلمحددة �ا

 �سمح �الوصول دائما إلى نتیجة مرضیة حیث یتعین والضوا�ط الغیر أن تحدید هذه المعاییر 

االكتشافات التكنولوجیة وفي نفس الوقت القدرة المالیة للملوثین،كما  توحید المقاییس الحسا�انأن �أخذ في 

 �عد مداولة عمیقة مع أصحاب الصناعة. إال تلجأ إلى وضع هذه المعاییر على السلطات أالیتعین 

 للتلوث تعتر�ها �عض الصعو�ات، والضوا�ط المضادةاآللیات المعتمدة في المعاییر  هذهإال أن 

المنبعثة حتى �مكن التحقق من احترام  وتدابیر دائمةحیث �صعب تطبیقها ألنها تتطلب نظاما للرقا�ة 

 مستو�ات الملوثات المقررة طبق للقوانین.

كما �عوزها اللیونة ألنه من حیث المبدأ الموحد على سائر اإلقلیم تأخذ في حسبانها النصوص 

المحلیة ذات الصلة وتصطدم مراجعة هذه اآللیات، التي تبتغیه أن تتم أول �أول وفقا للتقدم التكنولوجیا 

 �الطا�ع الجامد لألعمال القانونیة.
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 لمعاییرثانیا: نموذج عن �عض الدول التي أخذة �ا
من المؤ�د أن وضع هذه المعاییر �مقتضى قوانین سجلت �عض االستحقاقات الهامة، ففي أورو�ا 

�سبب  1993و 1979بین عامي  47%مثال: �شیر المختصین إلى انخفاض انبعاثات الكبر�ت بنسبة 

 القواعد التي تشترط أجهزة لغسل الغاز في مصانع الفحم.

وعلى خفض أكسید الكر�ون  6%األمر�كیة انخفاض أكسید النیتروجین بنسبة ّ أما �النسبة للوال�ات المتحدة 

 .45%والمر�بات العضو�ة المتطایرة  33%بنسبة 

إن اللجوء المتزاید للرسوم البیئیة هو أحد االستجا�ة للمتطلبات البیئیة، فال �كفي �كون تقنین 

 .1ةوضبط مقاییس لحما�ة البیئة من التدهور وتحقیق تنمیة مستدام

 )التلوث الفرع الثاني: شهادات التلوث (رخص
تمثل هذه طر�قة لمكافحة التلوث عن طر�ق تحمل سعر مقابل للحصول على رخص استخدام 

شهادات التلوث (أوال)  �جب معرفة الموارد البیئیة �موقع ومكان للتخلص فیها من النفا�ات والمخالفات، لذا

 (ثانیا).إقلیمهااالتها حیز التنفیذ في تعد أسلوب جدید لبعض الدول التي إدخو 

 أوال: تعر�ف شهادات التلوث (رخص التلوث)
تمكن شهادة التلوث الممنوحة للملوث من استخدامه لجزء من البیئة �مستودع للمخالفات في 

مقابل تحمیله لسعر تكلفة لحصوله على رخصة االستخدام لهذه الموارد البیئة �جعله لها مكانا للتخلص 

 لنفا�ات والمخالفات الناتجة نشاط الملوث.من ا

حیث یهدف إلى فرض السعر والتكلفة �مثا�ة عبء مالي واقع على عاتق الراغبین في استخدام 

 1968لسنة DALESالفرنسي  دياالقتصا للعالم استغالل الموارد البیئیة لهذا الغرض، وتعود هده المقار�ة

 �أحد السیاسات البیئیة طبقا لإلجراءات التالیة: ذي اقتراح استخدام حقوق وشهادات التلوثال

 تعر�ف هذا مستوى المرغوب فیه من جودة البیئة. •

إصدار شهادات (تراخیص) للتلوث تسمح لمالكها �التخلص من �میة محدودة من التلوث من أي  •

 الموارد البیئة.

تقییم النقدي لقیمة عن الأن هذه الشهادات تعد أسلو�ا بد�ال عن الضرائب البیئیة،ولهذا اعتبر  •

 .1األضرار عن و تحدید ضر�بة التلوث
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و�مكن تحقیق المستوى المرغوب فیه بیئیا �استخدام أسلوب الشهادات أو �استخدام أسلوب السیاسة 

الضر�بیة وذلك في حالة توافر المعلومات الكاملة �شأن تكالیف ومكافحة التلوث، و�نظر إلى شهادات 

ة حیث أن الهدف منها هو ترشید �میة ثابتة من السلعة الملوثة، في حین التلوث على أساس أداة �می

 .2سعر�هینظر إلى الضر�بة على أنها أداة 

 ثانیا: تطبیق نظام شهادات التلوث لبعض الدول
تعتبره  األمر�كیة حیثتأخذ بهذا األسلوب العدید من الدول المتقدمة وعلى رأسها الوال�ات المتحدة 

المستوى تواجد أسواق المال التي �مكن أن تتداول فیها الشهادات، وال �سمح  أكثر مالئمة �حكم

 .3ا التراخیص و الشهاداتاالقتصادي لدول النامیة من اعتماد هذ

) للمتاجرة منخفضا و�رجع لعدم وضوح القواعد المنظمة أصبح عرض الشهادات (التراخیصفقد  

 ك الشهادات.لها خاصة فیما یتعلق �اآلجل الطو�لة لتخصیص تل

كما أن تفضیل استخدام أسلوب الشهادات التلوث خاصة في الوال�ات المتحدة األمر�كیة مرجعة 

و�التالي إمكانیة تحدید المنافع تكلفة  لتوفیر المعلومات الكاملة لدى السلطات المختصة �حما�ة البیئة،

من  ة ما یواجه �معارضة شدیدة،الفرصة البدیلة لمكافحة التلوث �شكل دقیق �ما أن فرض ضر�بة ما عاد

ي مكافحة التلوث مزا�اه السلطات التشر�عیة ولكن مع ذلك یبقى استخدام أسلوب السیاسة الضر�بة ف

 .4المتعددة

وأ�ضا توجد لوائح الضبط البیئي والتي تعتبر هذه اللوائح من أبرز مظاهر ممارسة الضبط 

 اإلداري بوجه عام وفي مجال حما�ة البیئة.

فة إلى االشتراطات البیئة و�قصد بها عموما تلك الشروط التي �جب توافرها في المنتجات �اإلضا

سواء في مداخالت إنتاجیها أو المواد المكونة لها أو في أسالیب إنتاجیه أو عبواتها وطر�قة تغلیفها و�ذلك 

 تعامل بها.المواصفات المحددة لكمیات الملوثات الخارجة أثناء العملیة اإلنتاجیة و�یفیة ال
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ال �قتصر فقط على القطاع الصناعي لضمان أسالیب اإلنتاج منتجات غیر ووضع هذه المعاییر 

ملوثة للبیئة بل تتعدد لتشمل السلع الزراعیة التي تشمل الر�یزة األساسیة لصادرت العدیدة من الدول 

 العملیة اإلنتاجیة لهذه السلع. تقتضیهالنامیة لما 

 الملوث الدافع والمسؤولیة المدنیةالمبحث الثاني: مبدأ 
إن طبیعة األضرار البیئیة الناتجة عن مختلف األنشطة التي تؤدي إلى التلوث البیئي وتفاقم  

بتأسیسها على أساس مبدأ  البة بتطبیق المسؤولیة الموضوعیة،خطورته وآثاره إلى اإلسراع نحو المط
�شرط لقیام المسؤولیة القانونیة ودعوى  المشروعقید �الخطاء أو العمل غیر الملوث الدافع وعدم الت

فیمكن للمسؤولیة القانونیة أن تحقق حما�ة فعالة للبیئیة من خالل نظامها ، التعو�ض عن أضرار البیئة
وتتخذ المسؤولیة ما تم تحدید المسؤول عن التلوث الردعي واإلصالحي في ذات الوقت ، خاصة إذا 

 ة ثالث صور:القانونیة في مجال حما�ة البیئی

: إذا �انت مشكلة التعدي على البیئة وأثار التلوث البیئي ذات أ�عاد دولیة المسؤولیة الدولیة -أ      
 كحالة تلوث البحار واألنهار الدولیة مثال.

 .ا تعلق األمر �الجرائم البیئیة: إذالمسؤولیة الجنائیة  - ب

اص واألموال جراء التعدي على عناصر البیئة : في حالة الضرر الالحق �األشخالمسؤولیة المدنیة - ج  
 والتي تنقسم إلى :

  : ألحكام هذا العقد  ، وتكون خاضعةإثر عقد بین المتضرر والمسؤول ىعلمسؤولیة عقد�ة
 .ولقواعد خاصة

  مسؤولیة تقصیر�ة : �حیث �كون مصدر االلتزام فیها قواعد القانون المتمثلة في شكل تكالیف
 .ععامة واقعة على الجمی

أهمیة مبدأ الملوث الدافع في �ونه �ساهم في إرساء قواعد جدیدة للمسؤولیة البیئیة وهذا  لذلك فإن

وهنا یبرز مبدأ الملوث الدافع �أساس ولیة التي تقوم على أساس الخطأ، لتجاوزه القواعد التقلید�ة للمسؤ 

 المطلب الثاني).لمدنیة (تطو�ر نظام المسؤولیة ا فيالمطلب األول) ودوره (ولیة المدنیة للمسؤ 
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 المطلب األول: مبدأ الملوث الدافع �أساس للمسؤولیة المدنیة 
تقوم التشر�عات الدولیة والوطنیة على منع أي اعتداء على البیئة وعناصرها وترتب على مرتكب 

و�خضع لي هذه االعتداء والمخلین �القواعد التنظیمیة والتشر�عیة مسؤولیة قانونیة وهذا لحما�ة البیئة، 

المسؤولیة سواء األشخاص المعنو�ة أو الطبیعیة، لذلك فالمسؤولیة القانونیة تحقق حما�ة فعالة للبیئة في 

) وأ�ضا للمطالبة �التعو�ض (الفرع األولمدى األخذ �مبدأ الملوث الدافع �أساس قانوني  ما الوقت نفسه

 .ي)یة المدنیة (الفرع الثانممیزات المبدأ �أساس للمسؤول

 الفرع األول: مدى األخذ �مبدأ الملوث الدافع �أساس قانوني للمطالبة �التعو�ض
�عتبر مبدأ الملوث الدافع من أحسن الحلول لتعو�ض المالي �األضرار البیئیة دون أي مسؤولیة 

أو نفقات مكافحة التلوث تنفقها الدولة في المشار�ع المضادة للتلوث تجد مجاله الخصب خصوصا في 

فحة التلوث وعلیه �مكن إسناده إلى مبدأ المسؤولیة لتحدید أساس التعو�ض عن أضرار البیئة، في مكا

شأن تطبیق هذا المبدأ و�ستندون في ذلك إلى أنه هناك عالقة بین الضرر والفعل والمسبب للضرر 

 و�كون التعو�ض على أساس الضرر ولیس أساس الخطأ.

 أوال: تعر�ف الضرر البیئي
البیئي على أنه " الضرر �صیب الموارد �مختلف مجاالتها و�نعكس على  �عرف الضرر

األشخاص وممتلكاتهم �سبب الطبیعیة االنتشار�ة لهذا الضرر فهو مستقل بذاته وله خصوصیات خاصة 

 .1ب اإلصالح في العدید من المجاالتتجعله صع

ته أو التعو�ض عنه إال و�قصد �ه ذلك الضرر الذي �صیب البیئة ذاتها، والذي ال �مكن تغطی 

 .2دتها على نحو السابق قبل إصابتها�إحیائها و�استعا

 المختلفةو�عني �ه أ�ضا األثر السلبي الذي یلحق األذى �البیئة أو �أي عنصر من عناصرها 

نتیجة حدوث أي خلل في النظام البیئي سواء �ان هذا الخلل ناجما عن التلوث،مثال انبعاث الملوثات من 

لقوى الكهر�ائیة و مداخن المصانع و المنشآت النفطیة و غیرها أو من أي فعل أخر ال �عد في محطات ا

 .3ث مثل الضوضاء و الروائح الكر�هةحقیقته تلو�
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 ومن خصائص الضرر البیئي:    

ضرر غیر شخصي (ضرر عیني �الدرجة األولى): مادام الضرر البیئي هو ضرر �صیب  •

ة للبیئة وهو عبارة عن ضرر �صیب �صفة مباشرة الموارد البیئیة الموارد الحیو�ة وغیر الحیو�

كالضرر العیني الذي �مس �صفة مباشرة الموارد البیئیة، الن الضحیة هي البیئة �الدرجة 

األولى، فهو بهذا التعبیر ضرر شخصیا من الوهلة األولى و�ذا سلمت �اعتباره ضرر عیني ال 

 المتضرر وهو البیئة. شخصي فإن الحق في التعو�ض یؤول إلى

فالتعو�ض عن الضرر البیئي �مفهومه الفني والدقیق ال یؤول إلى األشخاص ألنه تعو�ضا عن 

الضرر الشخصي وألنه ضرر عینیا �صیب المواد البیئیة، بینما التعو�ض عن الضرر فإنه یؤول 

 .1إلى األشخاص ألنه تعو�ض عن ضرر شخصي �مفهومه التقلیدي

لضرر المباشر هو الذي ینشأ عن الفعل الضار حیث �كون وقوع شرطها ضرر غیر مباشر: ا •

الزما لحدوث الضرر، بینما الضرر غیر مباشر هو أن الضرر ال یتصل �صفة مباشرة مع 

خرى بین الفعل والنتیجة والمستقر ال �كون قابل لتعو�ض إذا �ان أ تداخل عواملالفعل حیث ت

 الضرر غیر مباشر.

ئي �طبیعته وخصوصیاته المتمیزة جعلت من الصعب توافر الضرر إال أن الضرر البی 

المباشر ذلك أن الضرر البیئي تتحكم فیه عدة عوامل على رأسها مقتضیات التكنولوجیا، وأشار 

فیما �خص األضرار البیئیة وعلیه فإنه ال �عترف إال �الضرر  2003المشرع الجزائري في قانون 

من  37ة المنصوص علیها في القانون المدني ووفقا للمادة المباشر من خالل القواعد العام

المتعلق �حما�ة البیئة، وعلیه أعطى للجمعیات الدفاع عن البیئة سواء على  10- 03قانون 

األضرار المباشرة وغیر مباشرة التي تصیب قاعدة المصالح الجماعیة التي تمثل اإلطار 

 .2المعیشي لألشخاص

المعلوم أن الضرر الذي �صیب اإلنسان في جسمه أو ماله أو ضرر ذو طا�ع انتشاري: من  •

عواطفه هو ضرر محدد من حیث نطاقه وأ�عاده، أما الضرر الذي �صیب البیئة في مختلف 

مجاالتها أوسع نطاقا من حیث الزمان والمكان والدلیل على ذلك مخاطر البیئیة التي تتعدى من 

ما�ة القانونیة من األضرار البیئیة لم تعد مقصورة فقط حیث مداها إقلیم الدولة الواحدة وحتى الح
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على التشر�عات المحلیة للدول بل أصبحت تتحرك �اسم المصلحة والمصیر المشترك من أجل 

 اتخاذ اإلجراءات للحد من أثار التلوث.

 إن الضرر البیئي هو ضرر ذو طا�ع انتشاري حیث ال �عتد �الحدود الجغرافیة وال �الفترة الزمنیة

مما �جعله �طرح العدید من الصعو�ات فیما یتعلق �المطالبة القضائیة �التعو�ض خصوصا إذا 

 .1لم تظهر آثاره إال في المستقبل

األحیان و الحاالت إال �عد  غالبضرر متراخ (تدر�جي): وهو الضرر الذي ال تتضح آثاره في  •

عند تراكم المواد الملوثة للبیئة فترة  زمنیة طو�لة لذا �طلق علیها أ�ضا الضرر التراكمي حیث 

 .2تأتي على شكل أمراض سرطانیة أو أمراض فشل الكبد

 الدافع ومبدأ الملوثثانیا: المسؤولیة المدنیة 
ة یبدو طبیعیا قیام المسؤولی فإنه مباشرةؤولیة المدنیة �طر�قة غیر إذا �انت قوانین البیئة تفرز المس

یتسبب فیه أحد األشخاص الطبیعیة والمعنو�ة وهذا �االستناد إلى  الذي البیئيووجودها عند وقوع الضرر 

ن یتسبب ضرر للغیر نتیجة نشاطه (خاصة إذا �ان قواعد العدالة واإلنصاف ومبدأ القاضي �أن �ل م

 ) فعلیه �التعو�ض.ملوثا

مسؤولیة عن ال �أن مبدأ الملوث الدافع �عتبر أساسا سلیما في تأصیل"دوجـي "  الفرنسي  وقد أكد الفقیه

 .3الضرر البیئي

المتعلق �حما�ة البیئة في إطار التنمیة  10–03من القانون  7فقرة  3إلى نص المادة و�الرجوع 

المستدامة نجد أن المشرع الجزائري جعل الملوث مسؤوال عن األضرار التي تسبب في حدوثها جزاء 

ومع ذلك فقد  التقنیة المطلو�ة قانونا، ییرللمقاییس والمعا�كون مشروعا ومطا�قا  لنشاطه والذيمزاولته 

�عادة األماكن إلى ما �انت حمله المسؤولیة عن األضرار البیئة بل ألزمه صراحة �إصالح الضرر و 

فالمشرع قد صاغ أساسا جدید للمسؤولیة المدنیة تقوم على مبدأ الملوث الدافع الذي یتالءم مع علیها، 

 خطورة األنشطة.

هناك عارض فكرة مبدأ الملوث الدافع �أساس قانوني للمسؤولیة المدنیة مبررا وتجدر اإلشارة أن  

ذلك أن هذا المبدأ في الحقیقة ما هو إال مصدر للجبا�ة الجدیدة، مصممة ال ستعاب التكالیف البیئة 

                                                           
 .90محيدة مجيلة، مرجع سابق، ص: -1
 .93،92جع نفسه، مر  محيدة مجيلة،  -2
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وتوفیر حوافز اقتصاد�ة لألشخاص والشر�ات لتعز�ز أنشطة المستدامة بیئیا، �اإلضافة أن قضا�ا 

لیة ال تثار إال عند عرض النزاع أمام المحاكم إلثبات قیام المسؤولیة والقضاء �التعو�ض في حین المسؤو 

أن مبدأ الملوث الدافع ال �ستدعي هذه المطالبة الن السلطة اإلدار�ة هي المختصة �متا�عة الملوث وهي 

 من تتولى تحصیل الرسوم البیئیة.

 �أساس للمسؤولیة المدنیة الفـرع الثاني: ممیزات مبدأ الملوث الدافع
�سعى �ل من الفقه و القضاء في تطو�ر قواعد المسؤولیة المدنیة وهذا لتوفیر التعو�ض المناسب 

  االنجلیز�ةلتلوث، حیث یؤ�د األستاذ ل الملوث الدافع �شكل الحل نظرا لضحا�ا على أن مبدأ

F .Caballero 1حا�ابهدف التعو�ض التي تصیب الض لخصوصیة هذه األضرار. 

و�كون مبدأ الملوث الدافع �أساس للمسؤولیة المدنیة �عني جعل �ل من تسبب في التلوث مسؤوال 

على اعتبارات العدالة  عن الضرر الناجم عنه �عتبر النتیجة المشتر�ة بین جمیع األسس ألنها قائمة

 یرتب علیه واجب ، فال �صح تحصیل عوائد ر�حیة من النشاط الذي �قوم �ه الملوث دون أنواإلنصاف

 تحمل تبعة هذا النشاط و�ل ما ینجر عنه من أضرار.

عن تلك  �عد مبدأ الملوث الدافع �مثا�ة طرح جدید للمسؤولیة المدنیة مع تحفظات ألنها تختلف،

المتعارف علیها في القواعد العامة فهي مسؤولیة اجتماعیة تقتضي تحمل الملوث التكلفة االجتماعیة 

لباس جدید ینسجم مع طبیعة  �عد مبدأ الملوث الدافعفإن ولذلك  التي أحدثها للبیئة،لألضرار البیئة 

األضرار التي تصیب البیئة �غض النظر عن خصائصها سواء �انت أضرار مباشرة أو غیر مباشرة فهو 

 .2ر �مفهومه الفني " الضرر الخاص "المبدأ الوحید الذي �غطي الضر 

 ث الدافع في تطو�ر نظام المسؤولیة المدنیة: دور مبدأ الملو المطلب الثاني
الفقه مبدأ الملوث الدافع في تطو�ر نظام المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث و�تطور  بینس

القانون الدولي في مجال المسؤولیة وهذا ضمن إسهامات المنظمات الدولیة لتبني �عض المبادئ والوسائل 

ان حقوق وضمن هذه المبادئ مبدأ الملوث الدافع وهي ضم �البیئة،القانونیة التي تؤ�د على منع اإلضرار 

 .التلوث والتعو�ض على ما ألحق بهم الضحا�ا
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لذلك سنتطرق إلى معرفة نوعیة التقدم المحرز في مجال المسؤولیة المدنیة لحما�ة البیئة لذا البد 

بدأ الملوث الدافع �مدخل جدید لهذه لنا من معرفة القواعد التقلید�ة للمسؤولیة المدنیة (الفرع األول) وم

 الثاني). قواعد المسؤولیة المدنیة (الفرع

 الفرع األول: القواعد التقلید�ة للمسؤولیة المدنیة
توقف و� تعتبر قواعد التقلید�ة المسؤولیة المدنیة عن األضرار جزء أساسي في �ل نظام قانوني،

فهي نظام قانوني یلتزم �مقتضاه  اعد المسؤولیة فیه،على مدى فاعلیة النظام القانوني وعلى مدى نضج قو 

شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي المنسوب إلیه القیام �عمل أو نشاط �منع التقلیل الضرر الذي 

ا قد یلحق هذا �مكن أن �صیب أي شخص أكثر نتیجة لهذا العمل أو النشاط و�ذا االلتزام �إصالح م

 .1األخیر من األضرار

 أسس المسؤولیة المدنیة أوال: 
وأمام استفحال األضرار  إن تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن أضرار البیئة تكتسي أهمیة �الغة، 

جدال فقهي حول أساس هذه المسؤولیة والتي  قبل وقعالبیئة واتخاذها أشكال جدیدة لم تكن لتعرف من 

  تكون إما على أساس الخطاء أو العمل غیر مشروع.

 ر�ة الخطأ نظ – 1

المسؤولیة المدنیة سواء في القوانین الداخلیة أو على مستوى القانون  الخطأ �أساسنظر�ة  تعد

 .2الدولي، وهي مسؤولیة تقوم على االعتبار الشخصي ال الموضوعي

تترتب المسؤولیة في نظر�ة الخطأ في حال نشأ ضرر جراء عمل غیر مشروع مخالف للقانون و 

ه من حاالت إعفاء معتبرة ولم یوجد ما یبرر  عمدي أو غیر عمدي عن االلتزام �ه،أو إهمال تقصیري أو 

 .3قانونا

و تدابیر الالزمة لمنع وقوع أعمال وتستند هذه النظر�ة إلى أن الدولة مثال لم تتخذ من جانبها ال 

 .4ا تعتبر شر�كة فیما وقع من أعمالأنها لم تعاقب مرتكبیها، ولذلك فإنه

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر أحكام محاية البيئة من التلوث يف ضوء القانون الدويل العامإسكندري،  أمحد  -1
 .360،ص:1995،
 .105محيدة مجيلة، مرجع سابق، ص:  -2
 .63لعربية، مصر، ص: ، د، ط، دار النهضة املسؤولية الدولية عن نقل وختزين النفا�ت اخلطرةدمحم عبد احلافظ، ا معمر رتيب -3
 ، جامعة15لدارسات العلوم االقتصادية والقانونية، ع  ، جملة األكادمييةفعالية نظام املسؤولية الدولية يف محاية البيئة من التلوث: دمحم بواط -4

 .2، ص:2016الشلف،  حسيبة بن بوعلي،
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 :وهي ان رئیسیةوللمسؤولیة أر�

"�الینول" أن الخطأ هو إخالل الشخص بواجب قانوني �ان �مكنه  الفرنسي حسب الفقیهالخطأ:  •

والخطأ یتضمن عنصر�ن العنصر المادي  هو السلوك المخالف للقانون  والتزامه ومراعاته، أ

ل مخالف و�تمثل في االعتداء والعنصر النفسي المتمثل في اإلدراك �أن هذا التصرف �مثا�ة عم

 .1للقوانین أو األنظمة أو المبادئ العامة �مفهومها الواسع

هو األذى الذي �صیب الغیر فیمنحهم الصفة و المصلحة للجوء إلى القضاء و الضرر:  •

إلى المستقبل غیر  تراوحت أثارهالمطالبة �التعو�ض و�شترط فیه أن �كون مؤ�د الوقوع حتى لو 

 .2غیر محقق و ال مؤ�د محتمل الوقوعأنه ال تعوض عن ضرر 

را�طة التي تؤ�د على أن الضرر الناشئ �ان �سبب خطـأ مرتكبه أو ال وهيالعالقة السببیة:  •

نتیجة المنطقیة،وتعتبر المسؤولیة على أساس الخطأ من النظر�ات األولى التي طبقت في مجال 

 حما�ة البیئة على الصعید الدولي.

لیة على غرار اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي حیث أدمجت في عدد من االتفاقیات الدو 

 .3 1فقرة  4و 3في المادة  1972عام تحدثها إطالق األجسام الفضائیة ل

 ر�ه الفعل غیر مشروعنظ – 2

دفعت االنتقادات الموجهة إلى نظر�ة الخطأ �عض الفقهاء إلى السعي لتعدیل أساس المسؤولیة 

نظر�ته التي تقوم على أساس موضوعي هو مخالفة لقواعد  الفقیه" أنز�لوتي" فقدم لتواكب التطور الجدید،

 .ي وسمیت بنظر�ته العمل غیر مشروعالقانون الدول

ینشأ �موجبها عبء المسؤولیة عند الخطأ)  ر�هظر�ة �البساطة مقارنة �سا�قتها (نظتمتاز هذه الن

�موجب قواعد القانون الدولي مما  ات المفروضةأو امتناع عن الفعل �ما یتنافى مع االلتزامالقیام �فعل 

، أي خارج عن نیة تأسیسها على عنصر موضوعي ال شخصي�جعلها تختلف عن نظر�ة الخطأ في 

 .4لفعل والذي وجدنا �ه صعب اإلثباتالدولة المرتكبة ل

 

                                                           
 .106محيدة مجيلة، مرجع سابق، ص:  -1
 .222، 221، ص: 1994)، دار النهضة العربية، مصر،1، (ط واعد املسؤولية املدنية منازعات البيئياستقراء لق أمحد حممود سعيد، -2
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 :و�شترط لقیام المسؤولیة الدولیة البیئیة شرطین
عن عمل یتعارض من الناحیة الموضوعیة مع  یتمثل في عمل أو امتناع: موضوعي أوالً  •

 .االلتزامات الدولیة لدولة

،وال �عتبر الضرر وب إلى أحد أشخاص القانون الدولي�معنى �كون التصرف منس :ثانیًا شخصي •

ر�نا لقیام هذا النوع من المسؤولیة و إن �ان یلعب دور هام في تقدیر التعو�ض أو عند اتخاذها 

 .1للرد على الفعل غیر مشروع دولیا تتخذها الدولة المضرورة التدابیر المضادة التي

 آثار المسؤولیة المدنیة : انیاث

 وتتمثل آثار المسؤولیة المدنیة في:

استمراره  المستقبل ألنهدفها إزالة مصدر الضرر و�زالة خطره إلى  :وقف الفعل غیر مشروع •

ال یتوقف اللجوء  البیئة ولكنال حما�ة یؤدي إلى تفاقمه وهو �مثا�ة تطبیق للنهج الوقائي في مج

 إلى إ�قاف الفعل غیر مشروع إذا �ان قد نشاء الضرر.

خارج عن المطالبة �عتبر الفقه أن وقف الفعل غیر المشروع تصرف اإلصالح والتعو�ض:  •

�ما بین خیار�ن إما عن طر�ق التعو�ض العیني �إعادة الحال  �التعو�ض، و�دور هذا األخیر

 .2و التعو�ض النقديكانت علیه أ

 و المقصود �ه إعادة األوضاع البیئة التعو�ض العیني �إعادة الحال �ما �انت علیه :

�مختلف المكونات �ما �انت علیه قبل وقوع الضرر التلوث مثل إدخال ما �عادل 

  3المكونات البیئة الناقصة و التالفة.

ات طبیعة قانونیة غیر ماد�ة و�كون إعادة الحال علیه في مجال حما�ة البیئة أحیانا ذ

عبر إلغاء تشر�عات و القوانین التي ترخص للسلوك الضار �البیئة، فیحتاج الوضع إلى 

وقف وسحب أي قرار أو حكم الحما�ة و�إعادة سن التشر�عات و المعاییر المالئمة لتوفیر 

هي  قضائي صدر من الدولة أو أجهزتها یتعارض مع االتفاقیات البیئة الدولیة التي

لعام  Lugano من اتفاقیة 8فقرة  2واعتمد في عدد من االتفاقیات �المادة ،طرف فیها

 .�أنه تلك التدابیر المعقولة الستعادة العناصر البیئیة المتضررة أو المدمرة، 1993
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و�ناءا على ما سبق فقد ارتقى هذا النوع من التعو�ض لیكون قاعدة عرفیة في القانون 

مع �عض القیود العملیة التي تلخصها صفة  " المعقولیة " في التدابیر  الدولي للبیئة ولكن

والتي تكون أساسا �فسر عدید الحاالت التي �ستبعد عندها هذا النمط من التعو�ض مثل: 

 .1أن یرتب على الدولة تكالیف و أعباء إضافیة �بیرة

  :عیني غیر ممكن أو و�تم اللجوء إلیه في حالة ما إذا �ان التعو�ض الالتعو�ض النقدي

مستبعد أو غیر �اف، إذا من الواجب على المتسبب في الضرر تقد�م تعو�ضا مالیا 

، وتغطیة األضرار التي 2تشمل عادة المبالغ العادة الوضع لما �ان علیه أوسد نقص منه

أصابت المكونات البیئیة و الموارد الطبیعیة من إتالف أو تدمیر و�ذا مصروفات تنفیذ 

عملیات تقیم ت و التدابیر الالزمة الستعادتها و إحیاءها، وهذا مع مصروفات اإلجراءا

 .3األثر البیئي وعملیات الرصد و المتا�عة حتى یتحقق التعو�ض

 الفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع �مدخل جدید لقواعد المسؤولیة المدنیة 
أنها غیر مالئمة في ع التلوث لقواعد المسؤولیة حول مناستقرت مختلف نتائج المتعلقة ببعض ا

معالجة آثار النشاطات االقتصاد�ة المعاصرة،فیرى بیئة المعقدة �استنفاذ الموارد و التعامل مع مشكالت ال

الفقه أن النظام القانوني �حتاج إلى تحدیث و�عادة نظر وهذا �قصد بناء منظومة قانونیة بیئیة عالمیة 

 ار التلوث.شاملة لتقیم المسؤولیة عن األسباب وآث

رض فإذا �انت المسؤولیة المدنیة في ظل القواعد التقلید�ة ال تقوم إال �موجب حكم قضائي �عد ع

فاألمر �ختلف فیما إذا �نا أمام المسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ  المختصة،النزاع أمام الهیئة القضائیة 

 عیة الفعل.الملوث الدافع،ألنه �طبق تلقائیا ومباشرة �غض النظر عن مشرو 

االلتزام �الدفع في المسؤولیة في ظل مبدأ الملوث الدافع یبدأ �مجرد  التقلید�ة فإنوخالفا للمسؤولیة 

�كفي لتطبیقه أن تضطلع �ه المؤسسات و الهیئات  بل الضررو�متد إلى ما �عده إن وقع  مزاولة النشاط

جمیع الحاالت �ما هو الحال في المسؤولیة  كما أن ال یتم الدفع إلى الضحیة مباشرة في اإلدار�ة القائمة

 .4�إدارة العمومیة المكلفة بتحصیلالتقلید�ة و إنما تدفع في األغلب إلى جهات أخرى 
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" التعو�ض التلقائي " وفي أداة التأمین ضد التلوث فإنه �جعل مبدأ الملوث یدفع یوفر إمكانیة 

 معالجة الحوادث ذات المخاطر البیئة العالمیة. للضحا�ا عبر أسلوب �الدفع المسبق وهي أكثر مرونة في

ف إضافة إلى ذلك ال �كون المتسبب في الضرر في نظام المسؤولیة في ظل مبدأ الملوث الدافع الطر 

إذ أن مختلف الملوثین مكلفون بدعم التعو�ض وذلك من خالل ما یولده الوحید الذي �قع علیه �التعو�ض 

صنادیق التي تساهم في تمو�لها الملوثون مع المتسبب في ت المالیة و الیة إضافیة �اإلعانامن مصادر م

 الضرر عن طر�ق دفع ضر�بة البیئة و�برام عقد التأمین واالشتراك في صنادیق التعو�ض.

اوف في ظل مبدأ الملوث الدافع �ستجیب للمخالمدنیة  نستنتج من ذلك أن نظام المسؤولیة 

المخاطر فق في معالجة األضرار البیئیة من المسؤولیة على أساس یتوا فهو األخطارالناجمة عن تزاید 

جاء استمرار�ة الجهود المبذولة في إطار التسهیل على الضحیة الذي ال �ملك قدرة إثبات الخطأ،  حیث

لذلك فمبدأ الملوث الدافع أساس صالح لحد �بیر لقیام المسؤولیة المدنیة البیئة مع �عض االختالفات وهذا 

قیه "  دو�ـوي " أن مبدأ الملوث الدافع هو تطبیق للمسؤولیة الموضوعیة في صورة جدیدة و شكل رأي الف

ما �جسد وأنه أوسع سبل تطبیقه ووسع من قائمة أهدافه �، مختلف عن المسؤولیة الموضوعیة الصارمة "

 .1دعائم التنمیة المستدامة
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 خالصة الفصل الثاني
من آلیات االقتصاد�ة المكملة لنظام تعو�ض الضرر البیئي، سواء من  �عد مبدأ الملوث الدافع

حیث أهدافه أو الوسائل التي �ستند علیها إلصالح الضرر البیئي، فالدولة مؤهلة قانونا ممثلة في هیأتها 

المحلیة إلصالح الضرر، و�ذلك الوقا�ة منها وهذا عن طر�ق فرض مبالغ مالیة  أو رسوم على الملوثین 

یلهم تكلفة تلوثیهم للبیئة جراء ممارسة النشاطات االقتصاد�ة، ورغم الثغرات التي شابت تطبیق المبدأ وتحم

من طرف الدولة مما �جعله یتناقض مع الهدف األصلي لسیاسة مبدأ الملوث الدافع نظر لعدم وعي 

 المخاطبین بهذه الوسائل و �أهمیتها في حما�ة البیئة.

دافع من األسس التي �عتمد علیها إلقامة مسؤولیة الملوث، و�التالي كما �عتبر مبدأ الملوث ال

إمكانیة رفع دعوى المطالبة �التعو�ض عن األضرار الناتجة عن التلوث، وأ�ضا دور الفعال لمبدأ من 

 خالل تطو�ر نظام المسؤولیة المدنیة.
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 خـــــامتة

أخذها �عین  �جب، و�نما أصبح أولو�ة قصوى فا فكر�ا أو نمط دعائیاإن حما�ة البیئة لم �عد تر  

الثروات والموارد الطبیعیة، فأقرت  ستنزافوا�سبب الممارسات  وهذا ،هر المختلفةمواجهة الظوا االعتبار ل

 لذلك العدید من الضوا�ط السلو�یة اتجاه البیئة.

اك سلوك عندما یتبین لها أن هنسلو�یة امة مهمة متا�عة الظواهر اللسلطة العا على مما أضحى  

مبدأ الملوث الدافع الذي �عتبر من أهم ئة، عن طر�ق البی تقوم بردع ملوثي یهدد المصالح االجتماعیة

على البیئة وضبط سلوك األفراد، عن  الحفاظ دوره الفعال فية للقانون الدولي البیئي وهذا لالمبادئ العام

 الالزمة لمنع الضرر البیئي وهذا من قبل التدابیر التي تتخذهایف تكالیل الملوث عبء تحمطر�ق 

لتضاف علیه  �ي تظل البیئة في حالة مقبولة، و�ن �ان في األصل مبدأ اقتصادي السلطات العامة

  .الصبغة القانونیة

وسعیا من المشرع الجزائري إلى مسایرة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في میدان حما�ة   

مبدأ الملوث الدافع في مختلف القوانین الجزائر�ة، بدا�ة �قانون حما�ة البیئة في  �رس ، نجده قدالبیئة

 السیاسة البیئیة بواسطة الضرائب ، حیث �ساهم هذا المبدأ في تمو�ل10-03التنمیة المستدامة  إطار

 .ةالبیئاتجاها  تغییر سلو�همو  الملوثین بردع والرسوم

السیما في مجال البیئة �حیث  ا للمسؤولیة المدنیة،جدید اأساس دافع �عدكما أن مبدأ الملوث ال 

 دون التعو�ض عن األضرار البیئة. أو تعذر إثباتهما ،مشروعالال �جوز غیاب الخطأ أو العمل غیر 

 و�عد دارسة هذا الموضوع نستخلص النتائج التالیة:

  تناولتها من �ل  ام الدول حیثلقیت اهتم المواضیع التي والتلوث منتعتبر مشاكل البیئة

 جوانبها، بهدف الوصول للحد من هذه المشاكل وتحقیق التوازن البیئي.

  أن مبدأ الملوث الدافع �عد من ضمن السیاسات الحدیثة التي جاء بها مؤتمر قمة األرض

ئ التي نص عنها وهذا �موجب منه لذا فهو من أهم مباد 16عنه �موجب المبدأ  إعالنوالذي 

 بتجسید التنمیة المستدامة.ته عالق

  موارد مالیة  إ�جاد واالقتصاد�ة فيالملوث الدافع من الناحیة المالیة  البالغة لمبدأاألهمیة

مباشرة لحما�ة البیئة، إال أنه �عتر�ه نوع من الغموض في تحدید المخاطب الحقیقي �ه ذلك أن 

 .والمستهلكتأثیره �قودنا بین الملوث 
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 دافع �عد آلیة من آلیات االقتصاد�ة الخاصة �حما�ة البیئة من األضرار التي أن مبدأ الملوث ال

 .والتجاري تتسبب فیها النشاطات ذات الطا�ع الصناعي 

  ،مساهمة مبدأ الملوث الدافع في إزالة التلوث عن طر�ق التكالیف التي تفرض على الملوث

 وهذا لضمان بیئة صحیة لكل شخص في المجتمع.

 فت هذه الدارسة من نتائج فإننا نقترح التوصیات التالیة:وعلى ضوء ما �ش

  االعتبار لتعلقه�عین ي إطار نصوص خاصة تأخذ فضرورة تجسید مبدأ الملوث الدافع 

 التطور واالنتشار. �البیئة وتمیز قوانین هذه األخیرة �سرعة

  البیئة سواء ضرورة تطو�ر وتحدید قواعد مبدأ الملوث الدافع مع الطبیعة الخاصة لإلضرار

 تعلق األمر �شروط الفعل المسبب للضرر، أو �النسبة للضرر والعالقة السببیة.

 عتبر الدفع المالي في مبدأ الملوث الدافع هو الهدف النهائي الذي �جب تحقیقه، و�نما  ال�

 إسقاطالهدف هو حما�ة البیئة و تغیر سلوك األفراد، وهذا ما نستنتجه من قدرة الملوث على 

 امه �الدفع  لمتطلب حما�ة البیئة �التزام �مبدأ مسؤولیة المنتج وغیر ذلك.التز 

  من خالل دمج الوعي البیئي في جمیع المستو�ات وفي  الدافع وذلكإرساء مبدأ الملوث
 وتشخیص المشاكل البیئة حتى �سهل الحلول لها. جمیع المیادین، وحصر

  الهدف الذي وجد من أجله، لتحقیق بیئة وجوب توعیة المواطنین حول مبدأ الملوث الدافع و

 سلیمة. 

رغم األهمیة التي حظي بها مبدأ الملوث الدافع، إال أنه �عاب على المشرع الجزائري أنه تناوله  

المتعلق �حما�ة البیئة، بل وأكثر من ذلك  10-03من القانون  03في فقرة وحیدة ضمن نص المادة 

 �حدد الهیئة المكلفة بتنفیذه على أرض الواقع.أنه لم یوضح �یفیة تطبیقه فعال، ولم 

 مادام البیئيالضرر  إصالحالكبرى في  األهمیةالملوث الدافع له  مبدأ �كمن القول �أنكما أنه  

وهذا حسب المقولة أدفع إذن ألوث  ونصلح الضرر �استطاعتنا أن نلوث طالما �مقدرتنا أن ندفع الغرامة

"je paie donc pollue تتخذ هذه التكالیف شكل رسوم  أمام مبدأ الملوث الدافع و �جعلناا "، وذلك م

منها الكبیرة منها مجرد رسوم إضافیة، وأن التكالیف یتحملها  بیئیة تعتبرها أغلبیة الشر�ات خاصة

 لملوث �ضیفها إلى تكلفة اإلنتاج.المستهلك في النها�ة ألن ا
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 األطروحاتأوال: 
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مذ�رة ماجستیر في القانون التنمیة المستدامة في ضوء القانون الدولي للبیئة، ائز بوشدوب، ف  -9  

 .2000بن عكنون، الجزائر، جامعة  ،الدولي والعالقات الدولیة،كلیة الحقوق والعلوم القانونیة

 ثالثا: المداخالت 

 لمستدامة والكفاءةالجبا�ة آلیة �أداة لتحقیق التنمیة ا، دمحم مسعودي صد�قي مسعود، - 1 

مداخلة تم تقد�مها في �لیة االقتصاد وعلم التسییر، جامعة فرحات  ،1،ج المتاحة للموارد االستخدامیة

مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القضاء األورو�ي عباس، �عنوان: 

 .2008أفر�ل 8–7یومي  سطیف، مغار�ي،

، مداخلة تم تقد�مها في �لیة الحقوق والعلوم ا�ة �آلیة لحما�ة البیئةالجب بن طیبة، صونیه - 2

الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحما�ة البیئة في ظل  قالمة، ،1945ماي  8السیاسیة، جامعة 

 .2013 أكتو�ر10-9یومي  القانون الدولي والتشر�ع الجزائري،



 قائمة المراجع                                                                                          
 
 

 62 

الملتقى  ،�وسیلة للتقلیل من التلوث - الخضراء جبا�ةال -الجبا�ة البیئیة  ،عبد الناصر بلمیهوب - 3

، 25المر�ز الجامعي �الوادي  واإلدار�ة، معهد العلوم القانونیة اإلنسانالوطني الثاني حول البیئة وحقوق 

 .2009جانفي  27، 26

  ةىحما� دور الجبا�ة في ردع التحفیز المؤسسات االقتصاد�ة علحبیب عبد الرازق،بن عزة دمحم،  - 4

 .،جامعة قاصد مر�اح، ورقلةدارسة تحلیلیة لنموذج الجبا�ة في الجزائر البیئة من أشكال التلوث،

 : النصوص التشر�عیةرا�عا

، عدد ر، ج 1992یتضمن قانون المالیة لسنة  1991د�سمبر  18المؤرخ في  25 – 91 رقم قانون – 1

 .1991د�سمبر  18مؤرخ في  65

 .2000المتضمن القانون المالیة لسنة  1999 – 12 – 18ي المؤرخ ف 25-91 رقم قانون  -2

،عدد ج ر 2000تضمن القانون المالیة لسنة الم 1999 – 12 – 23المؤرخ في  11-99 رقم قانون -3

22. 

،ج ر، 2002متضمن القانون المالیة لسنة ال 2001 – 12 – 28المؤرخ في  11- 99 رقم قانون  -4

 79. عدد

و�زالتها، ج متعلق بتسیر النفا�ات ومراقبتها ال 2001 – 12 – 12ؤرخ في الم 19– 01 رقم قانون  -5

 .77 ر، عدد

 .47،ج ر، عدد المتعلق بتطو�ر االستثمار2001 – 05 – 20المؤرخ في  09- 01قانون رقم  -6



 قائمة المراجع                                                                                          
 
 

 63 

،ج ر، 2002والمتضمن لقانون المالیة لسنة  2001د�سمبر  22المؤرخ في  21– 01قانون رقم  -7

 .2001د�سمبر  23ة في خمؤر  ،86عدد 

جر�دة  2003المتضمن لقانون المالیة لسنة  2002 – 12 – 24المؤرخ في  11-02 رقم قانون  -8

 .86رسمیة عدد 

یتعلق  2003یولیو  9هـ الموافق لـ  1424جمادى األولى  19المؤرخ في  10– 03 رقم قانون – 9

 .43، عدد المستدامة،ج ر�حما�ة البیئة في إطار التنمیة 

 ر، ج2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003 – 12 – 28المؤرخ في  22-03 رقم قانون – 10

 .2003 – 12 – 29المؤرخة في  83 العدد،

 ، ج ر،2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003 – 12 – 28المؤرخ في  22_03 رقم قانون  -11

 .2003 – 12 – 29المؤرخة في  83 العدد

جر�دة  2005المتضمن لقانون المالیة لسنة  2002 29.12.2004مؤرخ في ال 21-04 رقم قانون  -12

 .85رسمیة عدد 

 21 – 04المعدل �قانون ق الساب 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  21 – 01قانون رقم  - 13 

 –30رخة في ؤ م ،85 العدد ج ر،،2005ن قانون المالیة لسنة المتضم ،2004 – 12 – 29مؤرخ في 

12-2004. 

 .18المتعلق �القانون المناجم،ج ر، عدد  2014 – 02 – 24المؤرخ في  14 - 05قانون رقم  -14

جر�دة  2006لقانون المالیة لسنة ا المتضمن2005 - 12 – 31المؤرخ في  16-05رقمقانون  -15

 .85رسمیة عدد 
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 .60عدد ال ،ج ر ،المتعلق �المیاه 2005 – 0 5 – 4 المؤرخ في 05 - 12قانون رقم  -16

 خامسا: المراسیم 

دفع  و�عادةالمحدد لكیفیات اقتطاع  2007 – 04 – 21المؤرخ في  118-07المرسوم التنفیذي  1- 

 .26الرسم على الز�وت والشحوم وتحضیرات الشحوم المستوردة او المصنعة محلیا جر�دة رسمیة عدد 

ضبط التنظیم الذي �طبق على المتعلق � 1998نوفمبر  3المؤرخ في  339-98المرسوم التنفیذي  2- 

المؤرخ في  198ـ06، الملغي، واحتفظ المرسوم الجدید 82المنشآت المصنفة و�حدد قائمتها، ج ر، ع 

،  37التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحما�ة البیئة، ج ر، ع  �ضبطالذي  2006ماي  31

 بنفس التصنیف الر�اعي للمنشآت المصنفة.

 .األجنبیة المراجع �اللغة-   

1- N -  desaLadéer ,Essaisura La gemése des primcipes du droit l’environnement : 

l’escemple du droit communautaire La docmentation ; française. 

  2-Pigou arthurcécil the economices of weLfareLoudres Macmillan  2 ed 1924 

.impasclesteichem,de l’enviroment « Notes de cours » ,faculte ,de dorit de nice 

,2005,  2006.    

  3 - Marc La vielle, Droit Inteational  de l’environnement, 3emme editon.   

 

 

 

 



 قائمة المراجع                                                                                          
 
 

 65 

 

 

 

 الفھرس العام



 الفھرس العام                                                                                               

 65 

 

 الصفحة وانــــنــــعــــال

  .I اإلهداء

  .II الشكر والتقدير

 أ ، ب املقدمة

 1 مللوث الدافعماهية مبـدأ ا الفصل األول:

 2 املبحــث األول: مفهوم مبـدأ امللوث الدافع 

 3 وعالقته ابملبادئ األخرى بدأ امللوث الدافعماملطلب األول: تعريف 

 7 بدأ امللوث الدافعمبالفرع األول: التعريف 

 13 الفرع الثاين:  مبدأ امللوث الدافع وعالقته ابملبادئ األخرى

 14 بدأ امللوث الدافع املطلب الثاين: طبيعة م

 15 من النظرية االقتصادية  مستوحىالفرع األول: مبدأ 

 16 املسؤولية  التعويضمبدأ الفرع الثاين: 

 17 املبحث الثاين: األساس القانوين ملبدأ امللوث الدافع 

 17 املطلب األول: أساس مبدأ امللوث الدافع يف القوانني الدولية
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 20 الفرع الثاين: مبدأ امللوث الدافع يف اجلماعة األوروبية

 23 املطلب الثاين: أساس مبدأ امللوث الدافع يف التشريعات الوطنية 

 24 الفرع األول: مبدأ امللوث الدافع يف القوانني األجنبية 

  25-32 لوث الدافع يف القوانني اجلزائرية الفرع الثاين: مبدأ امل

 33 خالصة الفصل األول 

 34 بدأ امللوث الدافع املالفصـل الثاين: أحكام 

 35 املبحث األول: آليات جتسيد مبدأ امللوث الدافع

 35 ليات االقتصاديةاآلاملطلب األول: 
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 38 ةيالفرع األول: اجلباية البيئ

 39-40 ة و احلوافزيبيئ: اإلعا�ت الالثاين الفرع

 41 ليات غري اقتصادية لتجسيد مبدأ امللوث الدافعاآلاملطلب الثاين: 
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 44 املبحث الثاين: مبدأ امللوث الدافع و املسؤولية املدنية

 45 ألول: مبدأ امللوث الدافع كأساس للمسؤولية املدنية املطلب ا

 45-47 الفرع األول: مدى األخذ مببدأ امللوث الدافع كأساس قانوين للمطالبة ابلتعويض

 48 الفـرع الثاين: مميزات مبدأ امللوث الدافع كأساس للمسؤولية املدنية

 48 املسؤولية املدنية املطلب الثاين : دور مبدأ امللوث الدافع يف تطوير نظام

 49 الفرع األول: القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية

 52-53 الفرع الثاين: مبدأ امللوث الدافع كمدخل جديد لقواعد املسؤولية املدنية 

 54 خالصة الفصل الثاين

 55-56 اخلامتة 

 57-64 قائمة املراجع
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 الملخص:

لملوث الدافع مكانة هامة ضمن مبادئ  القانون الدولي البیئي، وتم االعتراف �ه في �كتسي مبدأ ا 

بدا�ة السبعینات �مبدأ اقتصادي في منظمتي التعاون و التنمیة االقتصاد�ة و الجماعة األورو�یة و تطور 

في  ، حیث ساهم1992من إعالن ر�و لعام  16وأصبح مبدأ قانوني و تم اإلعالن عنه �موجب المبدأ 

تطو�ر و تنو�ع أسالیب حما�ة البیئة الن قضیة البیئة  أصبحت ذات طا�ع عالمي، فمبدأ الملوث الدافع 

�مثل أساس جدید في فرض ضرائب و رسوم محددة على المتسببین في التلوث من أجل مكافحته، �ما 

قواعد المسؤولیة �عد �مثا�ة وسیلة من وسائل تعو�ض عن األضرار البیئیة ودوره البارز  في تطو�ر 

 المدنیة، و�رسه المشرع الجزائري  ضمن قانون البیئة و النظام الجبائي والقوانین القطاعیة.

الملوث الدافع، المسؤولیة المدنیة، التكالیف البیئیة، الجبا�ة البیئیة، التعو�ض الكلمات المفتاحیة: 

 البیئي، مبدأ، التلوث، الضرر البیئي.

  Résumé :    

Comme principe economiqu dans les deux organisations de la coopération et de 

derelloppement économique et la communauté europonne il a été annonce en vertu de 

principe 16 de « Rio » en 1992, principe a contrilru au derellopprment économique et la 

multiplication des façons pour mieux protéger l’environnent car l’affaire de l’environnent est 

devenue internationale alors, le principe des source dé imposer des tasce pricisees sue des 

personnes responsable de la pollution afin de luter contre ce phénomène, comme il est 

considéré comme un moyen de compensation les perte de l’ environnement et son rôle joué 

au derelloppement des lois de responsalulité cirle. 

Motis clés : 

Polluer pays Principl, cotes environnementaux , cendant, compensation 

environnementale,  impôts et taxes environnementales, ,environnemental 

damage 


