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اهللا  أطالرفيقا الدرب،   وأمي أبي إلىاهدي ثمرة هذا البحث 
هما اللذان غرسا في نفسي   حب العلم  إذعمرهما في طاعته، 

، والتعلم،لهما عليا فضل ال يماثله فضل احد بعد فضل اهللا الذي خلقني 
  )وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا(بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  .وإخواني إخوتي إلى

  .والى روحي ابنتي ريتاج ورفيق دربي
  .زوجي العزيز

  .أصدقائيو  أحبائيكل  ىغال
ساهم في تكويني من الطور االبتدائي الى  وأستاذكل معلم  إلى

 اآلن إليهغاية ما وصلت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 

  
  

 
  رمز الخصب و العطاء إليك يا 

  يا رجائي في شدتي و عزائي في شقوتي و سندي في حياتي 
  ...إليك أبتي 

إليك يا باعثة كياني و رفيقة أحزاني يا من على بساط األوجاع ولدتني و بأيدي 
  الحنان ربيتني

  ...إليك أمي 
  إليك أنت شقي و شقيقي رفيق عمري يا من كنت صاحب زمام المبادرة 

  ...دي ــ فهيا نشرب زمزم النجاح معا أخذت ــ بي
إليك قرة عيني و شمعة يومي و منايا فلذة كبدي ولدي تقي الدين محمد إسالم 

  ...حفظك اهللا و رعاك 
  إليك أستاذي المشرف صاحب األيادي البيضاء و الفضل العميم

  ...و القلب الكبير و العلم الغزير الدكتور يحي وناس عربون وفاء و تقدير
  أساتذتي األجالء و كل معلمي الناس الخير إليكم

  ...إلى القناديل المضيئة تحية إكبار و إجالل  
  .إلى هؤالء و أولئك الذين لم تسعهم هذه الورقة                            

إليكم جميعا أهدي عملي هذا عربون محبة و                                                  
 ....ير وفاء و تقد

  
   

          
  
  



 

 

  
 

 
  
  

بخالص عبارات الشكر  أتقدم أن أالال يسعني في هذا المقام 
  وناس حييالدكتور  األستاذالمشرف  ألستاذناوالتقدير 

الكثيرة جزاه  هانشغاالتعلى هذا العمل رغم كل  إشرافهعلى 
  .اهللا عنا خير جزاء

هذا  بشكري لكل من قدم لنا يد العون النجاز أتقدمكما 
  .العمل

 ماستر قانون عقاري ألساتذةبجزيل الشكر  أتقدمكما 
طيلة فترة الدراسة من نصائح ومعلومات  الن قدموه على ما

  .مفيدة

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 املقـدمـــة

 

  أ 

يتجسد ذلك  اهتم املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات الدولية األخرى بالعقار  و
 املراسيم املتعلقة بالتهيئة و الشريعة العامة و ترسانة القوانني و خالل القانون املدين باعتباره من

 اليت جاءت بدورها بقواعد قانونية حتمي من خالهلا البيئة مع الترقية العقارية و التعمري و
الفضاءات املبنية هلا عالقة باملساحات  تجدد للموارد باعتبار األرض واملمراعاة الطابع غري 

كما تضمن  ختصيصها إىل التنمية املستدامة، عقلنة استعمال األرض واخلضراء مما يتطلب 
 و األساسية لقواعد تسيري البيئة ترقية التنمية الوطنية املستدامة، قانون محاية البيئة يف مبادئه

قواعد  فنلمس حماولة املشرع يف  املزج بني قواعد البيئة و نظام اآلثار البيئية ملشاريع التنمية،
 العمران دف إجياد حلول ملشكلة التهيئة والعمران.  

إزالتها بقواعد محائية  مراقبتها و كما تدخل املشرع يف إطار  قانون تسيري النفايات و
يتطلب  البيئية، ممامن التلوث بالنفايات مهما كان نوعها الرتباط اإلنسان مبا حتويه النظم 

نعين هنا العقارات اليت تعرضت  ة أو املهمشة والنظر يف العقارات أو املواقع املنسي أحيانا إعادة
اليت ال حمل هلا يف التشريع اجلزائري سواء ، للتلوث اإلشعاعي بفعل التجارب الفرنسية النووية

عرف يف سنوات الثمانينات قفزة نوعية ، حيث مت صدور  البيئة، الذيمستوى قانون  ىعل
عترب مبثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة الذي كان ي ، و1983أول قانون حلماية البيئة سنة 

التنظيمية املتعلقة حبماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون األهداف األساسية اليت  التشريعية و
فضال عن ذلك يرتكز هذا  كل أشكال التلوث، أمهها إتقاءمن  ترمي إليها محاية البيئة و

بعني االعتبار محاية البيئة يف التخطيط ضرورة األخذ أمهها املبادئ جمموعة من  القانون على 
حتديد شروط و  متطلبات محاية البيئة حتقيق التوازن بني متطلبات النمو االقتصادي و، الوطين

  .إدراج املشاريع يف البيئة
  
  
  



 املقـدمـــة

 

  ب 

 املنشآت املصنفة و كما تعرض املشرع يف هذا القانون إىل دراسات مدى التأثري و
  . على إمكانية إنشاء مجعيات للمسامهة يف محاية البيئة و اجلهات املكلفة حبماية البيئة،

نظراً للمعطيات  بعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق حبماية البيئة، و و
احلضري رأى املشرع إىل ضرورة  اجلديدة اليت عرفها العامل السيما التطور التكنولوجي و

حدد املبادئ األساسية  الذي 03/10لقانون هو ا إصدار قانون جديد يتعلق حبماية البيئة و
إىل مبدأ النشاط الوقائي  باإلضافة مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية،: من بينها حلماية البيئة و

  . تصحيح األضرار البيئية باألولوية عند املصدر و

امة التنمية املستد و تعاريف جديدة فيما يتعلق بالبيئة كما جاء هذا القانون مبفاهيم و
اليت تتشكل من هيئة لإلعالم البيئي،  ااالت احملمية، كما أنه حدد أدوات تسيري البيئة و و

هي املتعلقة باملؤسسات  األنظمة القانونية اخلاصة وو نظام تقييم اآلثار البيئية ملشاريع التنمية 
  . ااالت احملمية املصنفة و

البيئة  اليت جيب التنويه أن هناك العديد هيئات مكلفة حبماية على  باإلضافة  إىل النص
منها سواء على املستوى املركزي أو تلك املتواجدة على املستوى احمللي، كما البد اإلشارة 

كما  إىل الدور اهلام اليت تلعبه اجلمعيات باعتبارها وسيلة إلرساء الثقافة البيئية يف اتمع،
 هيئات إدارية مستقلة، تسهر على تسيري ومبوجب التعديالت اجلديدة،  استحدث املشرع و

اهليئات احمللية،  اليت خففت بذلك الضغط على السلطة الوصية و تنظيم جماالت بيئية معينة، و
الوكالة  من أهم هذه اهليئات املركزية املستقلة جند املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة ، و

  .املنجمية املراقبة ولوجية والوكالة الوطنية للجي الوطنية للنفايات و
 االقتصادية و االجتماعية، تؤدي  دوراً أساسياً يف التنمية  فإاأما على املستوى احمللي 

البلدية دوراً هاماً يف محاية  جتسيد القواعد البيئية، هلذا فإن للوالية و فهي متثل أداة لتنفيذ و
  . البيئة ملا هلما من اختصاصات يف هذا اال



 املقـدمـــة

 

  ت 

نظر إىل هذه املعطيات جيعل من وجود فراغ قانوين خبصوص املواقع أمرا  غري فبال
أن هناك أسباب وراء هذا الغموض مما يدعونا  واضح فهل العتبارات سياسية أم اقتصادية أم

سبب عدم اهتمام املشرع اجلزائري بالواقع امللوثة باإلشعاع الناجتة عن عمل  للتساؤل ما
  !عسكري

للتهميش الذي يعاين منه يف  هذا راجع متسم بالسمة القانونية و جاء املوضوعكما 
ما نتج  إذ بطرحنا تساؤل عن وضعية التلوث اإلشعاعي داخل الصحراء اجلزائرية و هذا اال

أي مبعىن كيف لنا مواجهة  األضرار الناجتة عن هذا النوع من  ،عنه من أضرار حلد اآلن
اإلطار العام للموضوع ال  حد أنأخيفى على  البيئة، والصر التلوث الذي امتد أثره إىل كل عنا

خيرج عن األحكام الواردة  يف قانون البيئة  و قوانني خاصة متنقلني بني الدور العالجي و 
 اآلليات"بــ عليه مت عنونة هذا العمل  الوقائي ملكافحة هذا النوع اخلاص من التلوث و

لو ختالذي جاء متدرجا على مرحلتني ال "  إلشعاعالقانونية لتطهري العقارات امللوثة با
  .املسامهة يف تسلسل األفكار من حيث الترابط و ىخرمن األمهية عن األ مهااحدإ

حيث ورد املوضوع يف بدايته شامال لعموميات حول الظاهرة اليت نبحث يف طياا 
 ة جانب تثقيفي والذي يعد مبثاب و من خالل مفاهيم وفقا ملا يشمله هذا اللفظ من معاين

باإلضافة لكونه مينح تصورات  مساعد على التعرف على الظاهرة سواء للقانونيني أو لغريهم،
  .هو ما يساعد على مناقشتها من الناحية القانونية للظاهرة من ناحيتها العلمية و

و كما يدرس املوضوع ما توصلت إليه التشريعات احلديثة حول األضرار البيئية بصفة 
ما جاء يف  األملاين و التلوث اإلشعاعي أو النووي بصفة خاصة كالتشريع الفرنسي و وعامة 

  .باحثني عن مدى تنظيمه لذلك و يعاجل يف إطار التشريع الوطين الداخلياتفاقية  لوجانو 
  
  



 املقـدمـــة

 

  ث 

ري العقارات امللوثة باإلشعاع هكما أن املوضوع يدرس يف جانبه األخري املطالبة بتط
التكييف القانوين للتجارب النووية الفرنسية يف  لرب العسكرية من خالالناجتة عن التجا

الدولية عن الضرر البيئي من الناحية الفقهية  تقرير مسؤوليتها  املدنية و الصحراء اجلزائرية  و
القانونية مع التطرق إىل طرق أو تطبيقات خاصة لبعض الدول يف التخلص من األثر النووي  و
  .ه احللول ضمن التشريع اجلزائريحماولة إسقاط هذ و

 و شرنا،أ يكتسي موضوع البحث عن تطهري العقارات املشعة أمهية بالغة كما سبق و
جديرة  فاملتتبع لتركيبة املوضوع يلمس فيه مساع جديدة و، هذا لكونه مشكلة العصر

فت انتباه البيئة ألننا نريد من خالل هذا ل باألخص ما يتعلق مباهية التلوث و باالهتمام و
خاصة اجلمعيات باعتبارها من أهم ما يعول عليهم يف تفعيل و إجناح  املهتمني بالبيئة و

  1.عمليات مكافحة التلوث البيئي
باإلضافة إىل حماولة إخراج موضوع املواقع امللوثة باإلشعاع من طي النسيان املتعمد 

لكتابات القانونية القليلة لو بشكل طفيف يف ا حبسب رأي الدكتور وناس حيي و املسامهة و
  .حول البحث عن احلل ملعاجلة أثار التفجريات الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية

  :من خالل طرح التساؤل التايل
إىل أي مدى ميكن تعزيز قواعد حتكم أضرار التلوث النووي باعتباره ذو طبيعة خاصة 

  ؟ع لتطهري مثل هذه املواقعالتصاله بأهم عناصر البيئة وهو العقار ومدى جاهزية املشر
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 املقـدمـــة

 

  ج 

أن الغرض من هذه الدراسة بالدرجة األوىل هو إثراء الدراسات القانونية ببعض كما 
  .االجتهادات و إثراء املكتبة القانونية مبوضوع من مواضيع الساعة التلوث اإلشعاعي

الل لبعض العقارات املهمشة من خ إعادة األمهيةن سبب اختيارنا هلذا املوضوع هو إ
  .احملافظة على الوسط البيئي 

واجهتنا العديد من الصعوبات  كأي حبث يف جمال الدراسات القانونية، بطبيعة احلال و
خاصة اجلزائرية مع اإلشارة إىل  وجود بعض  منها ندرة املراجع املتخصصة يف املوضوع و

متفرقة  صفة عامة ولكن  ب الرسائل اجلزائرية اليت تم باملوضوع و األحباث و الدراسات و
اإلداري، محاية البيئة يف القانون  حول التجارب الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية،غلبها أ

  .إىل دراسة البيئة يف القانون الدويل باإلضافة
إجراءاته خاصة   القواعد العامة الواردة يف القانون املدين ونيعليه يبقى موضوعنا ره و

بيئي و الفقه القانوين من خالل عدم وجود الوثائق اليت ما تعلق جبانب إصالح الضرر ال
تكشف  املواقع امللوثة بصفة دقيقة بسبب منع فرنسا من االطالع عليها حىت ال تساعد يف 

وجدنا مشقة يف اإلملام بالنصوص القانونية  و الدولية، و هلذااجلزائية  تقرير مسؤوليتها املدنية و
طبيعة  جعل إسقاطات هلا وفقا ملا يتالءم و املراسيم و ني واملتناثرة بني العديد من القوان

  . املوضوع 

حبيث ال مفر  يف صلب املوضوع، واجهناهامن جهة ثانية نشري إىل الصعوبات اليت  و
ذلك  هي تداخل القواعد القانونية املتعلقة بالبيئة يف التشريع الداخلي فيما بينها  و منها و

  . مستجدلكونه موضوع  

قرارات على مستوى  اجتهادات و اإلشارة إىل عدم وجودا دون نسيان كل هذ
  .احملكمة العليا لتدعيم آراءنا 



 املقـدمـــة

 

  ح 

أن هذا النوع من الدراسات يبتغي إدماج بعض املناهج العلمية كما جتدر اإلشارة إىل 
فال مفر من وجود املنهج الوصفي الذي يقوم بوصف  تامة، و عليهبغرض التوصل لدراسة 

أن ننسى الطابع التحليلي الذي ال بد منه من خصائص، دون حتويه من  دراسة ما الظاهرة و
و جل الوصول لتفاصيل أكثر لظاهرة التلوث اإلشعاعي أخالل استعمال املنهج التحليلي من 

املنهج املقارن الذي يفرض نفسه من بداية املوضوع إىل ايته استخدام ضرورة  أضراره،  مع
عدمه يف  كذلك املقارنة بني التطابق و نات بني القوانني الوضعية ويتجسد ذلك يف مقار و

  .استثناءات ما يفرضه من خصوصيات و إصالح الضرر يف القواعد العامة و الضرر البيئي و
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اعيــلوث اإلشعــوين للتـام القانــنظـال                        :الفصل األول
 

 
1 

أحد األخطار اجلديدة اليت تعرض هلا االنسان يف ) اإلشعاعي(يعترب التلوث النووي
وقد عرف اإلنسان اآلثار ،ين من هذا القرن واليت أصبحت دد مجيع عناصر البيئةالنصف الثا

مث  1945املدمرة لإلشعاعات النووية أعقاب إلقاء القنبلة النووية على هريوشيما سنة 
النجازاكي من نفس السنة لتليها العديد من التفجريات املماثلة ومن بينها التفجريات 

ن الضرر أل-عقارات-ائرية اليت أدت إىل تلوث العديد من املواقعالفرنسية يف الصحراء اجلز
ىل فقدان وتدهور مزايا و خدمات تتعلق بنوعية إالناجم عن تلوث املواقع يؤدي اقتصاديا 

املبحث (حياة الناس املقيمني عليها مهما كان مصدر مما جيعل البحث  يف اإلطار القانوين هلا 
مل يتناول هذا املوضوع إال يف حالة  03/10ن البيئة أمر مهم وخاصة أن قانو) األول 
يكولوجي ووجوب البحث عن تعويض جديد يتالءم اإل رمن خالل حتديده للضر 1متأخرة

  ).املبحث الثاين( واملتمثل يف نظام إعادة تأهيل املواقع امللوثة 2مع وظيفة إصالحه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
اس حيي، التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية معاجلة قانونية لآلثار البيئية، ورقة مقدمة يف الندوة التارخيية ون1-

قسم التاريخ، جامعة أمحد  –حىت ال ننسى ، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية : حول جرمية فرنسا النووية  يف اجلزائر
  .دراية

آلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان، وناس حيي، ا-2
  .272،ص2007جويلية 
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  مفهوم التلوث البيئي: املبحث األول
احمليط الذي يشمل الكائنات احلية وغري احلية وما حيتويه من مواد يئة هي باعتبار الب

وما حييط به من هواء وماء وتربة وتفاعالت أي منها وما يقيمه اإلنسان من منشآت فيه 
كل شيء حييط : "بأن قال بأا 1972وقد أكد على هذا التعريف إعالن ستوكهومل لعام 

يف جمموعها ما يسمى بالنظام البيئي الذي تتحد فيه  حيث تشكل هذه العناصر". باإلنسان
  .مجيع العناصر السالفة الذكر وتسري بانتظام وباضطراد لتحقق التوازن البيئي

يعترب أهم  ،) مطلب أول(ن البحث عن املفهوم  القانوين والدقيق لتلوثها إلك فلذ
وث بكافة أنواعه باعتبارها حمل وقوع التل ،1مدخل للبحث عن الفلسفة احلمائية هلا

  ).مطلب ثان (وخاصة التلوث اإلشعاعي 
  طار القانوين للتلوث البيئياإل :املطلب األول

قبل التطرق إىل ملوثات البيئة وخاصة اإلشعاعية منها وأنواعها ال بد من إعطاء 
ألنه نقطة البداية ألي معاجلة قانونية يف جمال التلوث )  فرع أول( تعريف  للتلوث البيئي 

جوهر أية محاية ميكن تقريرها للبيئة عند ) فرع ثان ( واعه  أنبيئي كما تعترب أيضا دراسة ال
ذلك التغري السليب الذي يطرأ على أحد مكونات الوسط  باعتبارهمواجهتها ألهم املشاكل، 

  .البيئي
  تعريف التلوث البيئي: الفرع األول

ذلك  االختالل  « لوث على أنهملعىن التتطرقت مجعت كل التعريفات القانونية اليت أ
  .»الناجم عن نشاط االنسان

  
  
  

                                                
 .219وناس حيي، اآلليات القانوين حلماية البيئة يف اجلزائر، املرجع السابق،ص-1
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  : وحيدد  قاموس املصطلحات القانونية الفرنسي معىن التلوث بقوله

هو التأثري يف األرض و املياه و اهلواء و التخلص من النفايات وبقايا  املواد الصلبة «
ئية، والذي خيل بتوازن احلياة والسائلة و الغازية و االستخدام غري املنتظم للمواد الكيميا

  .1»الطبيعية بواسطة تدمري بعض فصائل احلياة 

برمت يف نطاق محاية أويالحظ  من أعمال  املنظمات الدولية  و االتفاقيات اليت 
البيئة أن هناك  نوعني من التعريفات اليت أطلقت على التلوث فمنها  تعريفات عامة و 

  .أخرى نوعية

 الداخلية  املتعلقة حبماية البيئة من تعريف التلوث، حيدد فيها كما ال ختلو القوانني
ن العمل جيري عادة على أاملشرع  مفهوم التلوث و مصادره و خصائصه على الرغم  من 

ترك التعريفات للفقهاء وعدم إدراجها يف القوانني إال يف أضيق احلدود  خاصة  إذا تعلق 
لب فيها اجلانب التقين املتطور و املتغري باستمرار األمر مبسائل فنية ذات طبيعة علمية يغ

  2.كما هو احلال يف  موضوع التلوث البيئي

إال أن املشرع حيرص على إيراد تعريفات للتلوث عند إصداره لقوانني البيئة ومن أبرز 
  .األمثلة على ذلك

  

  
  

                                                
رسالة دكتوراه يف القانون العام، جامعة متنوري قسنطينة، ،-حالة الضرر لبيئي-معلم يوسف، املسؤولية الدولية بدون ضرر-1

  .59بدون سنة،ص
  .61معلم يوسف ،املرجع السابق، ص - 2
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 :املشرع الفرنسي موقف )1
بأنه  1983لسنة  91قانون رقم من ال 3عرف املشرع الفرنسي تلوث البيئة يف املادة 

إدخال أية مادة ملوثة يف الوسط احمليط بصفة مباشرة أو غري مباشرة، سواء كانت " 
  .بيولوجية أو كيميائية أو مادية

  .وهذا التعريف يتميز باإلجياز  و دقة التحديد ملفهوم التلوث
 :املشرع املصري موقف )2

لسنة  4من قانون البيئة املصري  رقم  7عرف املشرع املصري يف  املادة األوىل فقرة 
أي تغيري يف خواص  البيئة، مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر " التلوث  بأنه 1994
، "ضرار بالكائنات احلية أو  املنشآت أو يؤثر على  ممارسة اإلنسان حلياته الطبيعيةإىل اإل

التأثري على البيئة مبا يقلل من " وهلاونصت املادة األوىل الفقرة الثامنة على تدهور البيئة بق
  "قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يسترتف مواردها أو يضر بالكائنات احلية أو باآلثار

و يؤخذ على هذا القانون أنه فرق بني تلوث البيئة و تدهور  البيئة، فكان أحرى به أن 
تقلة إذا كان هناك اقتناع بتلك و يفصل بينهما  يف مواد مسأيدمج بينهما يف تعريف واحد 

  .التفرقة
 :موقف املشرع الكوييت )3

أن يتواجد يف " عرفت املادة األوىل الفقرة الثالثة من قانون محاية البيئة الكوييت التلوث
البيئة أي من املواد أو العوامل  امللوثة بكميات أو صفات أو ملدة زمنية  تؤدي بطريقة  

و بالتفاعل  مع غريها إىل اإلضرار بالصحة العامة، أو ، وحدها أةمباشر أو غري مباشر
  ".تداخل بأية صفة يف عامة  االستمتاع  باحلياة و االستفادة من املمتلكات
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ويتميز هذا التعريف بأنه أكثر عموميةألنه تناول تأثري التلوث على اإلنسان و 
  1.املمتلكات على حد سواء

 :اإلجنليزي موقف املشرع )4
قيام اإلنسان بإدخال نفايات املواد أو الطاقة يف " ليزي التلوث بأنهعرف املشرع اإلجن

البيئة  و اليت تؤثر يف البيئة  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ، حبيث تؤثر على استعمال 
  .اإلنسان للبيئة و استمتاعه ا

  .وهذا التعريف مياثل إىل حد كبري تعريف املشرع الفرنسي للتلوث
 :ائريموقف املشرع اجلز )5

كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة " نهأا املشرع اجلزائري فقد عرفه على أم
يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة االنسان 

  ."2والنبات واحليوان اهلواء واجلو واألرض واملمتلكات اجلماعية أو الفردية 
  .املشرع الفرنسيوهذا التعريف يعترب أكثر وضوحا من تعريف 

  :مما تقدم خنلص إىل أن تعريف التلوث جيب أن يشمل على العناصر التالية
 حدوث خلل يف البيئة احمليطة. 
 هذا اخللل نتيجة  لتدخل  اإلنسان  بصفة  مباشرة أو غري  أن يكون

 .مباشرة
  حتمال إحلاق أضرار بالبيئةإأن ينتج  عن هذا اخللل احلاق أو. 

  
  

                                                
  .61املرجع السابق، ص- 1
 .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10-03من القانون  4/8املادة -2
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حدوث خلل يف البيئة  نتيجة تدخل اإلنسان  " يف املقترح للتلوث هوولذلك فإن التعر
  .بصفة مباشرة أو غري مباشرة مما ينتج عنه إحلاق أذى بالبيئة وما حتتويه من مكونات

  ىل تأثريه على البيئةإأنواع التلوث بالنظر : رع الثاينالف
اخل، وهذه ....ة مصدره نواع عديدة، سواء من ناحية نطاقه اجلغرايف أو من ناحيأللتلوث 

نواع  املختلفة للتلوث تعرض هلا الفقه بالدراسة ملا هلا تأثري و ملا تلحقه من أضرار فادحة األ
على البيئة و الصحة اإلنسانية، مع  املالحظة  أن ظاهرة التلوث هي ظاهرة عامة و مترابطة 

انفصال بني هذه األنواع   أ، و أن القول  بوجود أنواع  للتلوث ال يعين البتة وجودزال تتج
، إال أننا 1و اختالف بينها، بل العكس، يوجد تداخل بني األنواع املختلفة للتلوث البيئيأ

  .سنتعرض ألهم األنواع واليت  تدخل ضمن جمال دراستنا
 :التلوث املعقول )1

هو ذلك النوع من التلوث الذي ال تكاد  ختلو منه منطقة من مناطق العامل، فهو  موجود 
درجات متفاوتة يف املناطق الصناعية الكربى وكذلك يف الدول النامية، ويتميز ذلك النوع ب

  .2أية مشاكل بيئية رئيسية أو أضرار خطرية على البيئة أو الصحة اإلنسانية هأنه ال تصاحب
 :التلوث اخلطري )2

ختلفة هذا النوع يظهر بوضوح يف الدول املتقدمة صناعيا، حيث يكثر استخدام  املصادر امل
للطاقة و النشاط املعدين، وما ينتج  عنهما من امللوثات الصناعية و املنتجات احلديثة غري 

  .القادرة على تدوير نفسها
  

                                                
  .63معلم يوسف، املرجع السابق، ص -1
، 1992، 405الكندري، التلوث اهلوائي و األبعاد البيئية و االقتصادية، جملة العريب الكويتية، العدد عبد اهللا رمضان -2

 .91ص
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وهذا النوع من التلوث البيئي ميثل مرحلة  متقدمة، تتعدى فيها كمية ونوعية  امللوثات  
ناصر البيئية الطبيعية أو البشرية خط األمان البيئي احلرج، و تبدأ يف التأثري السليب على الع

  .1بشىت أشكاهلا

 :التلوث املدمر )3
هذا النوع من التلوث ميثل أخطر درجات التلوث على اإلطالق ، حيث تتعدى فيه 
امللوثات احلد اخلطر لتصل إىل احلد املدمر، وتبعا لذلك ينهار النظام اإليكولوجي و يصبح 

ازن البيئي بشكل جذري، فهناك عدم توافق بني غري قادر على العطاء، نظرا الختالل التو
  .العناصر الطبيعية يف لبيئة و املواد امللوثة السامة و اخلطرة

، واليت وقعت يف املفاعل  1986ومن أبرز أمثلة  هذا النوع  حادثة تشرنوبيل سنة   
دث يف النووي السوفيايت، وكان هلا آثار مدمرة  على البيئة العاملية احمليطة، وكذلك ما ح

احلرب العراقية على الكويت عندما قامت القوات العراقية حبرق آبار البترول الكويتية عام 
  .2،وسببت دمارا وآثارا بيئية خطرية يف اخلليج1991

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .66معلم يوسف، املرجع السابق، ص -1
  .67املرجع السابق، ص-2
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  مفهوم التلوث اإلشعاعي: املطلب الثاين

وبالرغم من اعتبار ظاهرة التلوث ظاهرة عامة وجب البحث يف أنواعه وخاصة  
وذلك لتحديد ) فرع ثان(و تكييفه ضمن التشريع اجلزائري) فرع أول(وث اإلشعاعي التل

  .1سبل املعاجلة واحلماية

 ) النووي( تعريف التلوث اإلشعاعي :الفرع األول
وهو يشمل ليس التربة . يعترب التلوث اإلشعاعي أحد صور التلوث ذات التأثري العاملي

إن خطر تلوث البيئة بأنواعها الثالث وارد نتيجةً  لتزايد فقط، وإمنا املاء واهلواء أيضا، لذا ف
وهذه األخرية هي األخطر بكثري . استعمال اإلنسان للمواد املشعة الطبيعية أو الصناعية

  .الرتفاع نسبة اإلشعاع فيها

وحيصل تعرض اإلنسان للمواد املشعة صناعياً كنتيجة لتساقط الغبار الذري من  
بعاثات يف االستعمال الصناعي والعسكري للطاقة النووية وغريها من القنابل النووية واالن

  .املواد املشعة مثل اليورانيوم

قصد بالتلوث اإلشعاعي تزايد اإلشعاع الطبيعي عقب استعمال اإلنسان للمواد كما ي
  :املشعة الطبيعية أو الصناعية بشكل مفرط وهذا بسبب

يف اجلو، فإن قوة االنفجار  ىروأكثرها خطورة تلك اليت جت: التجارب الذرية  - أ
واالرتفاع  املروع يف احلرارة الذي يصحبه حتول املواد الصلبة املشعة إىل غازات 
وأتربة  تنطلق يف اجلو على ارتفاع بعيد تذروها الرياح  و املسافة اليت يقطعها 

 .التراب املشع تتوقف على االرتفاع  الذي سقط  منه وعلى درجة نعومته
  
 

                                                
، جامعة العقيد معفي كمال، آليات الضبط اإلداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري يف القانون اإلداري-1

 .22،ص2011-2010احلاج خلضر،باتنة،
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تربة الناعمة الدقيقة تقوم بعدة دورات حول األرض قبل أن تسقط يف ولكن األ 
مكان حمدد  من الكرة األرضية ، وعندما  تستقر اجلزيئات املشعة  فوق  سطح 

 .األرض جترفها مياه األمطار مما يزيد اإلشعاع الطبيعي للماء

ثناء عمل املفاعل و يف أ ،يف أثناء مرحلة إنتاج الوقود النووي : تقليب العناصر املشعة  - ب
 ،النووي الذي يطور اإلنشطار النووي  و التنشيط اإلشعاعي  والتطور احلراري

  تنطلق 
كتل ضخمة من بقايا  اإلشعاع  الذي ميثل خطر حقيقي، ولتربيد املفاعالت 

  1تستخدم  املياه  اليت تلقى يف األار أو البحار، اليت تنقل منها مواد خطرة

حد مكونات البيئة من ماء أتسرب مواد مشعة إلى"نه ألى كما قد يعرفه البعض ع
  .2وهواء أو تربة أو غري ذلك بشكل يفوق احلد املسموح ا علميا

إالأن املشرع اجلزائري مل يدرج مفهوم للتلوث اإلشعاعي ضمن القوانني املتعلقة 
املعىن حيث  مبجال محاية البيئةإالأننا جند بعض املصطلحات اليت قد تؤدي نفس املفهوم أو

املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعاتاملؤينة مل يتطرق  05/177جند يف املرسوم الرئاسي  
اليت "لتعريف هلذا النوع من اإلشعاع واكتفى بتعريف األجهزة املولدة لإلشعاع على أا 

حتتوي على مواد مشعة بكمية تتجاوز قيم اإلعفاء احملددة يشرط أن تكون من طراز 
  .3"دمعتم

  

                                                
  .54معلم يوسف ، املرجع السابق، ص - 1
 .41،ص2010صباح العشاوي، املسؤولية الدولية عن محاية البيئة، دار اخللدونية، اجلزائر، الطبعة األوىل ،-2
تدابري احلماية من اإلشعاعات املؤبنة، ،املتعلق ب2005افريل سنة  11املؤرخ يف  05/177من املرسوم الرئاسي  3املادة-3

 .2005من سنة  27اجلريدة الرمسية العدد
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مادة حتتوي على "فيعرف النفاية املشعة على أا  05/119ليأيت يف املرسوم 
عناصر إشعاعية أو ملوثة ا مبستويات تركيز أو نشاط تتجاوز حدود اإلعفاء اليت ال 

  .1"تدخل يف أي نشاط متوقع
وهكذا جند أن املشرع مل يعطي مفهوم واضح وصريح للتلوث اإلشعاعي ضمن 

نونية اخلاصة بالبيئة بل تناوله بشكل جاف عبارة عن إشارات جامدة ضمن ترسانته القا
  .العديد من املراسيم والقوانني 

  لتكييف القانوين للتلوثاإلشعاعيا:الفرع الثاين 
وسط التهميش اللغوي واملفاهيمي للتلوث اإلشعاعي وجب البحث يف التكييف 

ملعرفة اإلطار القانوين الذي )كبري  خطر، كارثة ،خطر( ضمن التشريع اجلزائريالقانوين 
  .2جل ضمان إمكانية احلد منه ضمن اإلطار العام للتنمية املستدامةأأو ينظمه، من هيعاجل
الرامية إىل احلد من قابلية االنسان  والتمكني من حتديد اإلجراءات والقواعد 

  .3واملمتلكات من اإلصابة به وتنفيذ ذلك
  :النظام القانوين للكوارث )1
  :يف الكوارثتعر  - أ

بشرية ومادية واقتصادية أو  يسبب خسائرهي ارتباك خطري يف أداء اتمع احمللي أو اتمع 
. بيئية على نطاق واسع تتجاوز قدرة اتمع املتضرر على مواجهتها باستخدام مواردخاصة

  والكارثةتنشأ عن خليط من األخطار وظروف قلة املناعة وعدم كفاية القدرة أو

                                                
،املتعلق بتسيري النفايات املشعة، اجلريدة الرمسية  2005ابريل  11املؤرخ يف  05/119من املرسوم الرئاسي  3املادة -1

 . 2005لسنة  27العدد
 .81-80،ص2013ماي  07نمية احمللية،جامعةإدرار،حسن محيدة، مداخلة حول اجلماعات اإلقليمية ورهان الت-2
املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى  84اجلريد الرمسية عدد  2004ديسمرب 25املؤرخ يف 20-04من القانون  03املادة-3

 .وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة
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ف يولقد أدرج العديد من التعار للمخاطر،ري الالزمة للتقليل من اآلثار السلبية احملتملة التداب
حدث مفاجئ غالبا ما يكون بفعاللطبيعة يهدد املصاحل : هلا فنجد من عرفها على أا

القومية للبالد وخيل بالتوازن الطبيعي لألمور وتشارك يف مواجهته كافة أجهزة الدولة 
من عرفها بأا اضطراب مأساوي مفاجئ يف حياة جمتمع ما يقع مبنذرات وهنا . املختلفة

بسيطة أو بدون إنذار ويتسبب يف أو يهدد بوفاة أو إصابات خطرية أو تشريد أعداد كبرية 
تفوق قدرة وإمكانات أجهزة الطوارئ املختصة والسلطات احمللية  ،من أفراد هذا اتمع

ادية ومن مث تتطلب حتريك وحدات مماثلة هلا من أماكن حني التعامل معها يف احلاالت الع
  1.أخرى ملساعدا يف مواجهة الكارثة والسيطرة عليها

 :مسات الكوارث  - ب
تتسم الكوارث بصفة عامة ببعض املالمح املشتركة اليت حتدد مدى إمكانية قبوهلا ككارثة 

  :ومنها
  سرعة وتتابع األحداث-
  الدرجة العالية من التوتر -
  ط العصيب والنفسي اهلائلالضغ -
  نقص البيانات وبالتايل املعلومات -
  التحدي الكبري للمسئولني -
  مثل للطاقات  واإلمكانات املتاحةأب توظيف جتستو-
  .تتطلب نظام اتصاالت على مستوى عال جدا -
  
  

                                                
  .80حسن محيدة ،املرجع السابق،ص-1
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  .1حتتاج إىل درجة عالية من التنبؤ وبالتاليإلىأجهزة ذات قدرات تقنية عالية -
 :وارثأبعاد الك  - ت

  :تتحددأبعاد الكارثة ودرجة خطورا وذلك من خالل العوامل اآلتية
مصدر الكارثة وأسباا وهل هي ديد خارجي أم عوامل طبيعية أم موقف طارئ  - 

 .2داخلي
 .مبعىن مدى ديدات املصاحل احليوية للدولة: ثقل الكارثة - 
 .مبعىن مدى اخليارات املتاحة ملواجهتها: تعقد الكارثة - 
املدى الزمين للكارثة الذي  ،مبعىن مدى تالحق أحداثها: فة الكارثةكثا - 

 ).طويل- متوسط-قصري(تستغرقه
داخلية ممتدة ،خارجية ،داخلية (وهو النطاق اجلغرايف الذي تشمله : نطاق الكارثة - 

 3).للخارج
 :تصنيفات الكوارث  - ث

ذا تصنف الكوارث من حيث أسباب وزمن ومكان وقوعها ومن حيث حجمها أيضا وه
  4:على النحو التايل

 :تنقسم إىل من حيث أسباب الوقوع .1

  :كوارث طبيعية اليت تنقسم بدورها إىل* 
األعاصري و العواصف والفيضانات واملوجات العمالقة والزالزل : مناخية وجيولوجية -

  .والرباكني وااليارات الصخرية والثلجية

                                                
 .82حسن محيدة ،املرجع السابق،ص-1
 .82املرجع السابق،ص-2
  .83املرجع السابق،ص-3
  .84املرجع السابق،ص-4
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  .راب اجلرادست أاآلفات الزراعية واألوبئة وهجما: كوارث بيولوجية -
  .سقوط الشهب والنيازك واإلشعاع الكوين: كوارث كونية -
  :الناجتة عن  كوارث من صنع االنسان*
  .انتشار امللوثات والتصحر:إمهال االنسان -
  .احلرائق وتسرب املواد املشعة: خطأ االنسان -
  .احلروب والصراعات:تعمد االنسان -

 :من حيث زمن الوقوع .2

  :تنقسم إىل
  .اليت يصعب توقعها: ث سريعة احلدوثكوار*
  .ميكن التنبؤ ا وأضرارها مستترة كاجلفاف: كوارث بطيئة احلدوث*
حتدث بصفة مستمرة يف أوقات معينة من السنة كموسم األعاصري : كوارث مومسية*

  .خذ االحتياطات الالزمة وإعداد العدة ملواجهته مبكراأوالفيضانات وهذا النوع ميكن 
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 :ن حيث حجم الكارثةم .3

  :تنقسم إىل
حدا أو عدة أفراد وتتميز مبحدودية اخلسائر واال يتعدى ضررها فردا : كوارث فردية*

  .وإمكانية السيطرة على العواقب مثل ايار عقار وتعويض ساكنيه
تصيب عددا كبريا من الناس وهو حيتاج إىل تضافر جهود اإلغاثة : كوارث مجاعية*

  .ومعاجلة أثاره
 :ن حيث مكان الوقوعم .4

  :تنقسم إىل
  .حتدث داخل دولة واحدة لتشمل جمتمع بأكملها جزء منه: كوارث حملية*
اليت  2004تتأثر ا دول عديدة يف وقت واحد ككارثة تسونامي سنة : كوارث دولية*

  .1دول املطلة على احمليط اهلندي 10أصابت 
 :طرق تسيري والتدابري اهليكلية للتكفل بالكوارث  -  ج

  :تشكل املنظومة الوطنية لتسيري الكوارث من إجرائينيت
جل أأسسهما القانون املتعلق بتسيري الكوارث من : التخطيط للنجدة والتدخالت - 

 .2التطفل بالكوارث النامجة عن أخطار كربى وتسمى خمططات تنظيم النجدة 
  
  
  
 

                                                
 .85املرجع  السابق،ص-1
  .04-20من الفانون  72إىل  59املواد من -2
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 :لقد حصرها املشرع يف: التدابري اهليكلية للتكفل بالكوارث - 
 حتياطات االستراتيجيةتكوين اال 
 إقامة منظومة التكفل باألضرار 
 1إقامة املؤسسات املتخصصة  

 النظام القانوين لألخطار أو املخاطر الكربى )2
تعرف األخطار على أا تلك احلدث املادي أو ظاهرة أو نشاط بشري قد يسبب 

تدهور فقدان احلياة والضرر أو يتلف املمتلكات ،أو ارتباك اجتماعي واقتصادي أو 
قد متثل ديدات يف  ةمما قد يسفر عن دمار، كما ميكن أن يشمل ظروف كامن،بيئي

  .2املستقبل  وميكنأن تكون خمتلفة املنشأ
كل ديد حمتمل على االنسان وبيئته ميكن حدوثه " نهأكما عرفه املشرع على 

  .3"بفعل خماطر طبيعية استثنائية أو بفعل نشاطات بشرية
  :يف 20-04األخطار الكربى ضمن القانون ولقد حصر املشرع 

 الفيضانات 
 الزالزل واألخطار اجليولوجية 
 األخطار املناخية 
 حرائق الغابات 
 األخطار الصناعية والطاقوية 
 األخطار اإلشعاعيةوالنووية 
 األخطار املتصلة بصحة االنسان 
 األخطار املتصلة بصحة احليوان والنبات 

  
 

                                                
 .20-04، من القانون 67، 66، 65، 64املواد -1
 .81حسن محيدة ،املرجع السابق،ص-2
  . 20-04من  القانون  02املادة -3
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 البحري أو املائي أشكال التلوث اجلوي أواألرضيأو 
 1.الكوارث املترتبة عن التجمعات البشرية 

وتشكل عمليات الوقاية من األخطار الكربى منظومة شاملة تبادر ا الدولة وتشرف 
عليها، كما تعترب جمموع األعمال اليت تندرج ضمن الوقاية من األخطار الكربى وتسيري 

  .عماال ذات نفع عامأالكوارث 
ومة الوقاية من األخطارالكربى فتقوم ا املؤسسات العمومية أما عن تنفيذ منظ  

واجلماعات احمللية يف إطارصالحياا، وذلك بالتشاور مع املتعاملني االقتصاديني 
  .واالجتماعيني وبإشراك املواطنني

ويف هذا اإلطار فقد نص القانون املتعلق بالبلدية على بعض صالحيات رئيس  
  :،وتقوم الوقاية من األخطار الكربى على ما يأيت2 هذا االالس الشعيب البلدي يف

  القواعد العامة املطبقة على مجيع األخطار الكربى -
  .األحكام اخلاصة بكل خطر كبري -
  .الترتيبات األمنية االستراتيجية -
  .3الترتيبات التكميلية للوقاية -
  
  
  
  
  

                                                
 .20-04 من القانون 10املادة -1
 .37، يتعلق بالبلدية، جريدة رمسية عدد  2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10من القانون  88نص املادة -2
 .87حسن محيدة، املرجع السابق،ص-3
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  نظام تأهيل املواقع امللوثة: املبحث الثاين

ليست ) هواء ،ماء، تربة(لتشريعات اخلاصة حبماية البيئة مبا تشمل من عناصر ن اإ
أمر مستحدثا بل ظهرت منذ القرن الثامن عشر إالأا زادت بزيادة اهتمام االنسان ا 
وذلك راجع لزيادة التقدم الصناعي والتكنولوجي لذا بدأت الكثري من الدول إعادة النظر يف 

  .،فتم استحداث نظام إعادة احلال إلىما كان عليه 1خلاصة ذا الشأنتشريعاا وقوانينها ا

والذي يقصد به على املستوى الدويل إعادةاألوضاعإىل ماكانت عليه قبل وقوع 
أوإصالح الضرر برد الدولة املسؤولة احلقوق إلىأصحاا مبوجب التزاماا الدولية الضرر 

كافة اآلثار املترتبة على العمل غري  - در اإلمكانبق–وفقا لقواعدالقانون الدويل، حبيثيمحو 
  2.املشروع الضار كما لومل يرتكب

نه على املستوى الفقهي برز اجتاهان متعارضان حول قبول أو رفض نظام أإال
إعادة احلال إلىما كان عليه أو ما يسمى بالتعويض العيين ففي االجتاه الرافض له 

  "جند اجتاهني 

  :صطلحاالجتاه الرافض للم-1

أنإزالة املخلفات تعويض عيين وإمنا هو "Savatier"إذ ال يرى األستاذ سافتيه
إصالح للشيء التالف، إذ ال تترتب املسؤولية يف هذه الفرضيات إالإذا كانت املخالفة قد 

ن التعويض العيين سيشمل على إصالح شيء إسببت ضررا واقترنت بالغرامة املالية وبالتايل ف
  .فما مدمر أو تال

                                                
  .221،ص1990امحد مدحت إسالم، التلوث مشكلة العصر، عامل املعرفة،الكويت،-1
  .36معلم يوسف، املرجع السابق، ص-2
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نه إذا كان الغرض من احلكم هو إاء حالة التصرف غري أ"Rubier"ويرى روبيه
  .املشروع فلسنا بصدد مسؤولية وبالتايل تعويضا عينيا

أن التعويض هو "Ripert et Boulanger"كما يرى األستاذانربري وبوالجنيه
ا الترتب غريه من التعويضات فهي احترام للحقوق فقط أل  احلكم مببلغ من النقود  و

  1.مسؤولية وبالتايل الوجود للتعويض

  :االجتاه الرافض للمضمون-2

فضال عن رفض املصطلح فهناك من رفض التعويض العيين مضمونا ومنهم 
ن النظر بدقة يف تعريف التعويض العيين أب" Lucienne Ripert"األستاذةلوسيانربري

التعويض العيين املتمثل يف حمو الضرر يفيد أن حمورهالتعويض لذا من اخلطأ االعتقاد بوجود 
ن الوسيلة الوحيدة لتعويض املتضرر هي احلكم له أعندما يتمإعادة احلال إلىما كانتعليه، و

مببلغ نقدي، وكل ما ميكن احلكم به فضال عن التعويض النقدي هي احليلولة من دون وقوع 
  .الضرر وليس حموه

الضرر ال ميكن اعتبارها تعويضا عينيا ن اإلجراءات الالزمة للحيلولة من وقوع أو
  .ن التعويض يفترض وقوع الضرر يف حني أن الضرر هنا غري حمقق وإمنا حمتملأل

نه ال ميكن حموه أبدا، ويف هذه احلالة فإننا ال نستطيع سوى منع إأما إذا وقع الضرر ف
نقدي عن الضرر استمراره مستقبال،ومن هنا وجب التمييز بني ما يتضمنه احلكم بالتعويض ال

  2.املاضي وبني التدابري املخصصة لتجنب الضرر يف املستقبل

                                                
 .24إىل  21،العراق،ص2001،رسالة ماجستري يف القانون اخلاص،)دراسة مقارنة(ض العييننصري صبار، التعوي-1
 .29نصري صبار، املرجع السابق،ص-2
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يهم بعدة حجج ففي الفقه الفرنسي أأما االجتاه القابل للتعويض العيين فلقد برروا ر
أن املشرع الفرنسي مل يستبعد يف مواده املدنية إال " P. Esmein"يرى األستاذ امسان 

العرف والقاعدة اخللقية وهو بذلك مل يستبعد أيأسلوبأخر اإلكراه الشخصي كونه يتناىف مع 
  .للتعويض مادام كان األقرب إىل العدالة من التعويض النقدي

كما يرى أنصار هذا االجتاه أن للقاضي سلطة تقديرية يف اختيار طريقة التعويض، 
لقيام بعمل بأن يرتب على املدين التزام با: فلهأنيحكم  بالتعويض العيين عن الضرر املادي

  .وهو اإلصالح أواإلزالة
ن يؤدي املدين نفقات هذا التعويض أكما أن للقاضي أن حيكم بالتعويض العيين و

ويستبعد احلكم بالتعويض العيين إذا كان املتضرر قد أصيب بأضرار جسيمة أو ، العيين
  1.كانت األضرار معنوية

أفضل احللول املتعلقة جبرب وأخريا ميكن اعتبارا عادة احلال إلىما كان عليه، من 
لوضع الذي كان قائما من قبل، فهي شكل من أشكال للعودة االضرر البيئي، فهي حماولة 

ن إدخال بعض املكونات املعادلة للمكونات اليت انتقصت أو دمرت إرد احلق عينا، ولذلك ف
 من أشكال يف النظام اإليديولوجي الذي أصيب بالضرر ال يعترب تعويضا نقديا بل يعد شكال

  2.جرب الضرر
ومن املمارسات الدولية يف هذا النطاقما حدث يف حادث 

عندما سقطت قنابل نووية على  1966الذي وقع سنة " Palomares"بالوماريس
ثر اصطدام بني قاذفة قنابل نووية تابعة للواليات املتحدة األمريكية وطائرة إرض اسبانيا أ

                                                
 .34املرجع السابق،ص1-

  .37املرجع السابق،ص-2
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ت املتحدة أسباب اخلطر من اسبانيا،باستعادة القنابل وإزالة للتزود بالوقود،فقد أزالت الواليا
  1.التراب امللوث وطمره يف أرضها

أما على املستوى الوطين فلقد كرس املشرع اجلزائري نظام إعادة احلال إلىما كان 
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة كبديل  10-03عليه ضمن قانون البيئة 

  2.قدي لألضرار االيكولوجية اخلالصةللتعويض الن
واملوارد املالية ) املطلب األول(لذا سنحاول من خالل هذا املبحث معرفة النظام القانوين له 

  ).املطلب الثاين(املكملة له 
  النظام القانوين إلعادة احلال إلىما كان عليه: املطلب األول

تلهام القواعد القانونية العامة، لذا فإن يعد القانون املدين األصل العام الذي يرجع إليه الس
قواعده تتطور، وبالتايل يكون ذا قابلية لتقدمي احللول القانونية بالنسبة للقضايا البيئية، سواًء 

، أو مبوجب إعمال جمموعة من )التقصريية، أو العقدية، أو املوضوعية(يف إطار املسؤوليات 
البيئة، كمبدأ حسن اجلوار ومنع الضرر البيئي، ومبدأ املبادئ القانونية املدنية يف جمال محاية 

  . عدم التعسف يف استعمال احلق

جماالً رحباً يف التطبيق خبصوص ) التقصريية(ويلقى موضوع قواعد املسؤولية املدنية  
تلوث البيئة وتعويض األضرار الناجتة عنه، ومع ذلك فإن فكرة املسؤولية التقصريية قد 

بالنسبة إىل فكرة اخلطأ، مما ميكن معها تسهيل تطبيقها يف املنازعات تطورت بصورة كبرية 
وكان للقضاء الدور البارز يف ذلك دون أن خيرج صراحةً عن النصوص املنظمة . البيئية

ألحكام املسؤولية يف نطاق القانون املدين، بل من خالل البحث عن احللول املعادلة استنادا 
  .إىل ظاهر النصوص

                                                
  .37معلم يوسف املرجع السابق،ص-1
  .273وناس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،ص-2
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يعة اخلاصة للنشاط الذي يتعلق بالبيئة غالباً ما يصعب إثبات اخلطأ يف بعض ن الطبأ كما
فمثالً املسؤولية النامجة عن تلوث املياه اليت تقوم على . النشاطات الناجم عنها تلوث بيئي

  اخلطأ من املتعذر التسليم به بصدد النشاط حمل املسؤولية، ألنه ينجم عن هذه املواد أجسام 

ة تذوب فيها مع العديد من امللوثات األخرى بصورة ال ميكن الوقوف كيميائية جديد
  .على اخلطأ دون الرجوع إىل خرباء فنيني ال يستطيع األشخاص العاديون حتمل نفقام

ويف إطار القانون املدين جند املبدأ املعروف كل خطا سبب ضررا للغري يلزم من ارتكبه 
ن نطور مفهوم اخلطأ البيئي حىت ميكن أن نطبق املبدأ ، ولكي حنمي البيئة يلزمنا أ1بالتعويض

السابق على كل من يقوم بأعمال تؤدي إىل تلوث البيئة ، فإذا كان العلم قد وفر لنا جمموعة 
من الوسائل واألساليب العلمية واألجهزة واآلالت والطرق اليت من شأا محاية البيئة 

ه البد من تنبيه اإلنسان للمحافظة على نإوالتخفيف من حدة املشكالت اليت تواجهها، ف
البيئة، وحتذيره إذا ما حاول االعتداء عليها، وردعه ومعاقبته إذا ما اعتدى عليها فعالً، وذلك 

  2.هو دور القانون يف محاية البيئة

إذ أن القانون، بشكل عام جيب أن يتماشى، بقواعده امللزمة املنظمة للسلوك البشري، مع 
وغين عن . تمع من تطورات، ويليب نداء ما يستجد يف الدولة من حاجاتما يطرأ يف ا

ن من أخطر التطورات اليت أصابت اتمع ليس اتمع احمللي أو الوطين فحسببل أالقول 
اتمع الدويل بشكل عام، تلك املشكالت اليت باتت دد سالمة اإلنسان وسالمة الكوكب 

قانون البيئة أو كما يسمى أحياناً قانون محاية البيئة أو  وهذه هي مهمة... الذي يعيش عليه
  .القانون البيئي

                                                
املؤرخ يف  05/10املعدل واملتمم بالقانون رقم  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58من األمر رقم  124املادة  - 1

 .78اجلريدة الرمسية عدد ،املتضمن القانون املدين 2005يونيو 20
  .32،ص2001هند رين اشرف عزت نعمان، القانون الدويل اإلنساين والتلوث البيئي يف العراق،رسالةماجستري،الدمنارك،-2
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وقانون البيئة هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي يسعى إىل إيقاف كل مسلك  
إذا كان من شأنه أو يؤثر على العوامل الطبيعية اليت ورثها اإلنسان ) أو احلد منه(إنساين 

  .على األرض

اهلدف من قانون البيئة هو محاية الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه ويتضح من هذا أن 
اإلنسان وباقي الكائنات احلية من األنشطة اليت قد تؤدي إىل اختالل التوازن الطبيعي القائم 

 .1بشكل يهدد بتدهور احلياة اإلنسانية، أو يؤدي للقضاء عليها
ويف هذه احلالة فالتعويض قد يستمر الضرر رغم ذلك  ،فبعد وقف النشاط غري املشروع

األنسب ال يقصد به سوى إعادة احلال إلىما كان عليه بالنسبة للوسط البيئي الذي حلقه 
ذا كانت املطالبة بإقراره حديثة يف قانون البيئة فان له تطبيقات سابقة يف القانون إ الضرر، و

يز للمالك املطالبة وغريها من الصور اليت جت 132،691،783:املدين اجلزائري خاصة املواد
،لذا سنحاول التعرض إىل 2بإعادة احلال إلىما كان عليه حلماية ملكيته من أي اعتداء مادي

  ).الفرع الثاين(ومضمونه ضمن قانون البيئة )فرع األول(أساسه
  األساس القانوين إلعادة احلال إلىما كان عليه:الفرع األول 

، إالأن هذا األخري ال يلقى ترحيباّ مىت حتقق الضرر ثبت حق املتضرر يف التعويض
كبرياّ يف جمال األضرار البيئية، ذلك أن اهلدف هو ليس جرب الضرر عن طريق التعويض، وإمنا 

  .  هو احلد من االنتهاكات البيئية
ومهما يكن األمر فالتعويض هو األثر الذي يترتب على حتقق املسؤولية، ومىت حتقق   

والتعويض طبقا للقواعد العامة . دعوى للمطالبة به ذلك كان للمتضرر احلق يف رفع
فقد يكون عيناً أو نقداً، إال أنه أعطي للقاضي السلطة : للمسؤولية املدنية هو على نوعني

                                                
، 2008ياسر حممد فاروق املنياوي، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، طبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  -1

  .143ص
 .275وناس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة،ص-2
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فهناك أضرار متكن   التقديرية يف حتديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر وظروف القضية
ه قبل وقوع الضرر وعلى احملكمة يف هذه املتضرر من طلب إعادة احلال إىل ما كان علي

الذي يقصد ، احلالة احلكم ذا الشكل من أشكال التعويض و هو ما يسمى بالتعويض العيين
به احلكم بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وهذا النوع من التعويض هو 

الضرر متاما وذلك بإلزام األفضل خصوصاً يف جمال األضرار البيئية، ألنه يؤدي إىل حمو 
  1.املتسبب فيه بإزالته، وعلى نفقته خالل مدة معينة

من  164ولقد نص القانون املدين اجلزائري على هذا النوع من التعويض يف املادة  
على تنفيذ  181و 180جيرب املدين بعد إعذاره طبقا للمادتني :" القانون املدين اليت تنص
  ".  كان ذلك ممكناً التزامه تنفيذا عينياً، مىت

إال أنه ما يالحظ أن املشرع اجلزائري ويف قانون البيئة، جنده قد اعترب أن نظام   
من  102إرجاع احلال إىل ما قبل مرتبط بالعقوبة اجلزائية، وهوما نصت عليه مثال املادة 

يعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة وبغرامة قدرها :" اليت جاء فيها 03/10قانون البيئة 
كل من استغل منشأة دون احلصول على ) دج500.000(مخسمائة ألف دينار 

  ".كما جيوز للمحكمة األمر بإرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حتدده...الترخيص

وهذا على عكس املشرع الفرنسي الذي اعترب نظام إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه 
  .و القاضي اجلزائيمن قبل عقوبة ينطق ا القاضي املدين أ

لكن من جهة أخرى ومادام أن املشرع اجلزائري مل يضع قواعد خاصة لتنظيم   
املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، فإنه جيب على القاضي املدين يف هذه احلالة الرجوع إىل 

عليه من  القواعد العامة للمسؤولية املدنية ومن مثة ميكن له األمر بإرجاع احلالة إىل ما كانت
  .قبل يف كل األحوال الذي يكون ذلك ممكنا

                                                
لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، حوشني رضوان، الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها، مذكرة خترج 1-

  .2006-2003، 14الدفعة 



  اعيــلوث اإلشعــوين للتـام القانــنظـال                        :الفصل األول
 

 
24 

جند نظام إعادة احلال إىل ما كانت عليه من قبل جبانب العقوبات األصلية  كما 
التبعية والتكميلية، وإن كان هذا النظام يرتبط باجلزاء املدين الناجم عن العمل الغري مشروع، 

يكون فيها ذلك ممكنا، فالقضاء بعدم  والذي يكون بوسع القاضي النطق به يف احلالة اليت
  .مشروعية إقامة جدار يف مكان حمظور قد يدفع بالقاضي إىل احلكم بعدم مشروعية البناء

ويف الوقت نفسه القضاء بإزالته أي بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه، ولقد تبنته بعض 
به القاضي الناظر يف  التشريعات يف جمال محاية البيئة إما كإجراء إداري أو كجزاء ينطق

  .منازعة تتعلق حبماية البيئة 
ومن بني هذه التشريعات خنص بالذكر التشريع الفرنسي الذي توسع يف اللجوء إىل   

هذا النظام حبيث اعتربه كجزاء أصلي أو كالتزام ناجم عن ترخيص إداري أو أن يتم اللجوء 
  . 1إليه مبناسبة حادث يستدعي املواجهة السريعة

أعتمد التشريع الفرنسي نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه كجزاء أصلي يف  ولقد  
العديد من القوانني ويتخذ اجلزاء مظاهر عديدة ، فإما أن يكون جزاء جنائيا ، جزاء إداريا 

فلقد مت إدراج نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه كجزاء جنائي يف إطار قانون ، أو مدنيا
الفرنسي الذي ينص على إجبار احملكوم عليه على إعادة احلالة إىل ما كانت محاية الغابات 

  .عليه
  

                                                
1 - Michel prieur : « La détérioration volontaire ou involontaire de l’environnement est 
souvent irréversible، cependant il peut être possible de rétablir partiellement une 
situation ou de compenser ses inconvénients. Habituellement les sanctions pénales، 
civiles ou administratives n’aboutissent qu’a des condamnations financières (amendes 
ou indemnités). Il est essentiel qu’en droit de l’environnement les sanctions de toute 
nature puissent prévoir les obligations de faire، imposées au pollueurs ou au destructeur 
de l’espace naturel et permettant une certaine remise en état du milieu naturel…la 
remise en état est déjà assez largement utilisée en droit de l’environnement non 
seulement comme une sanction mais aussi comme une obligation liée à l’obtention d’un 
permis ou d’une autorisation ». Droiddel’environnement.P : 896. 
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والذي يعطي للمحكمة  1975جويلية  15قانون املتعلق بالنفايات الصادر يف الو  
  .1إمكانية أمر املخالف بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه بالنسبة للنفايات الغري معاجلة

قد تأثر مبا توصل إليه املشرع الفرنسي، معتربا نظام  أما املشرع اجلزائري فنجده
إعادة احلالة إىل ما كنت عليه من قبل، إجراء إداري توقعه اإلدارة من تلقاء نفسها على 

  املخالف 
والذي خول  05/12لإلجراءات اإلدارية، ومن أمثلة ذلك ما نص عليه قانون املياه اجلديد 

  سلطة هدم املنشآت اليت مت بناؤها دون احلصول على الرخصة لإلدارة املكلفة باملوارد املائية 
أو امتياز استعمال املوارد املائية، وإعادة األماكن إىل حالتها األصلية عند فقدان احلق يف هذه 

  .2الرخصة أو االمتياز
ن ما يالحظ أن أكما ميكن أن يكون عقوبة تصدر مبوجب حكم قضائي، إال 

نظام إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه عقوبة أصلية بل تدبري من املشرع اجلزائري ال يعترب 
من قانون محاية البيئة على أنه  102ويف هذا اإلطار ما نصت عليه املادة . التدابري االحترازية

جيوز للمحكمة يف حالة استغالل منشأة مصنفة دون احلصول على الترخيص من اجلهة 
ماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حتدده، كما أجاز اإلدارية املختصة أن تأمر بإرجاع األ

القانون املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية للقاضي يف حالة القيام بأشغال البناء داخل 
املناطق السياحية أن يأمر مبطابقة األشغال املنجزة ملخطط التهيئة السياحية أو دم ما مت 

  .3لته السابقةإجنازه واألمر بإعادة املكان إىل حا
  

                                                
جامعة -جملة العلوم القانونية و اإلدارية -نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة –طاشور عبد احلفيظ -1

  .126، 125تلمسان ص 
 .املتعلق باملياه 2005سبتمرب  04املؤرخ يف  05/12من قانون  88املادة -2
 .املتعلق مبناطق التوسع و املواقع  السياحية 2003فيفري  17املؤرخ يف  03/03من قانون  40و  39املادتني  -3
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ن التعويض العيين إيكولوجي اخلالص فإلنظرا  لعدم جدوى اإلصالح املايل للضرر او
يظل هو احلل األفضل، لذلك تعرف املمارسة والنظريات املتعلقة حبماية البيئة يف الوقت 

وقف النشاط امللوث، أو استبدال أساليب : الراهن تطبيق أساليب إصالح عينية عديدة منها
تاج واملواد املستخدمة والتقنيات املستعملة، ومنع مزاولة بعض النشاطات اخلطرة على اإلن

البيئة بصورة ائية، وإعادةاإلصالحالبيئي، واألمر بالقيام باألشغالوإعادة احلال إىل ما كان 
  .عليه

حد التطبيقات الفعالة إلصالح األضرار أويشكل إجراء إعادة احلال إلىما كان عليه 
لوجية اخلالصة، بعد أن كان اإلصالح حمصورا يف التعويض النقدي الذي ال يالءم يكواإل

نه إف، األضرار اليت تصيب العناصر الطبيعية وسواء قدم لألفراد أو اجلمعيات أو هيئات عامة
يشكل نوعا من اإلثراء بل سبب على حساب العناصر الطبيعية اليت ال مالك هلا، وال حيل ما 

  1.أصاا من مشاكل
ن اعتبار إعادة احلال مبدأ مكرس يف القانون املدين إلزالة الضرر إفاستنادا ملا سبق  ف

بالنسبة للمستقبل، واقتراح إعادة احلال إلىما كان عليه كآلية حمورية للحد من األضرار 
االيكولوجية اخلالصة بالنسبة للمستقبل، ليؤدي ذلك إىل إقرار مسؤولية امللوث وإاء الرتاع 

يكولوجي اخلالص بيئي بالنسبة للمستقبل واحلد من تراكم طلبات إزالة الضرر اإلال
  2.وتعاقبها
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  مضمون إعادة احلال إىل ما كان عليه ضمن قواعد محاية البيئة: الفرع الثاين
كل وسيلة معقولة يكون " عرفت اتفاقية لوجانوإعادة احلال إلىما كان عليه على انه

ة أو إصالح املكونات البيئية املضرورة، وكذلك الوسائل اليت يكون الغرض منها إعادة يئ
  ".قصد إنشاء حالة من التعادل إذ كان ذلك معقوال وممكنا بالنسبة للعناصر املكونة للبيئة

وعلى ذلك ميكن مالحظة أن اهلدف منه هو وضع املكان الذي أصابه التلوث يف 
قرب هلا بقدر أشئ للتلوث أو يف حالة تكون احلالة اليت كان عليها قبل صدور الفعل املن

إما إصالح وترميم الوسط البيئي : اإلمكان،  وإعادة احلال ضمن اال البيئي يتخذ شكلني
  .ماكن اليت يهددها اخلطر الذي أصابه التلوث أوإعادةإنشاء شروط معيشية مناسبة لأل

مكان أخر يتوافر فيه  حد االقتراحات البديلة وهو إنشاءأويف حالة االستحالة ظهر 
نفس الشروط املعيشية للمكان املضرور يف موضع أخر قريب أو بعيد بعض الشيء من 
الوسط الذي أصابه التلف والتلوث وعلى الرغم من منطقية هذا احلل إالأن العناصر لبيئية 

  .1تشمل على العديد من العناصر غري قابلة لالحنالل بشكل تام
إجراء إعادة احلال إىل ماكان عليه يشمل إصالحاألضرار  نإاملشرع اجلزائري ففحسب

  .يكولوجية اخلالصة النامجة عن التلوث االصطناعي والظواهر الطبيعيةاإل
يكولوجية ذات املصدر االصطناعي وهو ويتضمن إجراء إعادة احلال لألضرار اإل  

صورتني -ا قيام املسؤوليةن احلالة الثانية حتدث بفعل الظواهر الطبيعية اليت تنعدم معهأل- املهم
والثانية إعادة  ،أوالها التدخل املباشر إلصالحوترميم الوسط البيئي الذي تعرض للتلوث

تشكيل وإنشاء شروط معيشية مناسبة للعناصر الطبيعية اليت تعرضت للتدهور يف مكان 
  .2أخر

                                                
  .117معلم يوسف ،املرجع السابق،ص-1
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ل إزالة ولقد كرس املشرع ضمن القواعد اخلاصة  تطبيقات عديدة هلذا املبدأ ففي جما
نه إف.............يف حالة عدم مقدرة منتج النفايات" هى أنعل 08النفايات نصت املادة 

يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه اخلاص وبطريقة عقالنية 
  .1"بيئيا

  ما كان عليه املوارد املالية املكملة إلعادة احلال إىل:املطلب الثاين 
صالحات احلالية يف جمال السياسات الوطنية حلماية البيئة، مجلة من تضمنت اإل

 يكولوجية، نظرا لتبلور اقتناع تاماملكرتمات املكملة لتمويل عمليات إصالح األضرار اإل
ن  مسؤولية إزالة التلوث ال ميكن أن تتحملها املنشآت امللوثة ألدى السلطات العامة ب

الفرع (يكولوجية سقف املسؤولية عن األضرار اإلذلك جلأ املشرع لتحديد ل لوحدهاو
  ).الفرع الثاين( 2لنناقش بعد ذلك الصعوبات اليت تعيق تطبيقه) األول

  التحديد التشريعي لسقف التعويض عن الضرر االيكولوجي اخلالص: الفرع األول
ا تبدو أسس حتديد سقف املسؤولية معقولة من الناحية االجتماعية واالقتصادية، إالأ

غري مالئمة لألهداف املتعلقة حبماية البيئة، ومباأن املنشآت امللوثة حتقق منافع اجتماعية 
واقتصادية ال ميكن إغفاهلاأو التنازل عنها، فإناألمر يستوجب تقاسم أعباءاآلثار السلبية 
 للمنافع اليت حتققها من خالل االشتراك يف األعباء املتعلقة بإزالة التلوث بصورة قانونية

  .وواضحة ضمن مسار املسؤولية عن التلوث
  
  

                                                
 .2001لسنة  77املتعلق بتسيري النفايات وإزالتها، جريدة رمسية العدد 01/19القانون -1
 .286وناس حيي، اآلليات القانونية حلماية البيئة،ص-2
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فكرة  - 03/10من قانون  3املنصوص عليه ضمن املادة – 1كما عزز مبدأ احليطة 
يكولوجي اخلالص بنصه على أن عدم توفر التقنيات حتديد سقف املسؤولية عن الضرر اإل

اختاذ التدابري الفعلية  نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية، ال ينبغي أن يكون سببا يف تأخري
واملتناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية 

هذه املسؤولية املشتركة يف متويل عمليات إصالح آثار النشاطات امللوثة جتد . مقبولة
ات املالية مصدرها يف جسامة األضرار االيكولوجية اليت تتطلب موارد مالية تفوق القدر

للمؤسسات امللوثة، ويف طبيعة النشاط امللوث الذي يستفيد منه عامة اتمع وليس صاحب 
  .املنشأة امللوثة وحده

يتحقق التمويل املشترك إلعادة احلال إىل ما كان عليه من خالل الرسوم 
القانوين  يكولوجية أو الصناديق اخلاصة، أوالتأمينات، وذه الكيفية ميكنتجاوز التحديداإل

لسقف التعويض واخلروج من مأزق صعوبة التمويل املرتبط قانونا بالقدرات االقتصادية 
  2.للمؤسسة امللوثة

وبالرغم من النص صراحة على تدخل خمتلف الصناديق السابقة إلعادة احلال إىل ما 
اعتمادا كبرية نظرا الرتباط طرق صرف  إالأن تدخلها ال يتمتع بفعالية ومصداقية، كان عليه

بالسلطة التقديرية لإلدارة، األمر الذي يستوجب اعتماد صيغ واضحة وشفافة لتدخل 
الصناديق اخلاصة بالبيئة واليت الزالت حلد اآلن تسري بطريقة غامضة وال ميكن مراقبتها،لذلك 

إجراءات تدخل الصناديق اخلاصة مبكافحة التلوث إىل القضاء  بات من الضروري إخضاع
كما ميكن أن يشكل هذا احلل أساس قانوين ومنطقي لتفعيل تدخل صناديق  دفعإللزامه ال

األساس القانوين جند أن حصيلة هذه  إىل كان عليه، فبالنظر محاية البيئة إلعادة احلال إىل ما
  .الصناديق هي جباية الرسوم اليت يدفعها أصحاب املنشآت امللوثة

                                                
  .تعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامةامل 03/10من القانون  3/5املادة-1
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تلوث يؤدي إىل تراخي املسئولني عن أن التركيز على تدخل صناديق مكافحة ال إال
جل تغطية مالية إضافية لتمويل أمني نشاطام امللوثة من أالتلوث لذلك وجب عليهم ت

أن التأمني يف جمال األخطار النووية  إال1.نفقات إعادة احلال يف حالة وقوع أضرار خطرية
محل لعقد التأمني تواجهه عقبات من بينها رفض شركات التأمني قبول مثل هذه املخاطر ك

ويرجع هذا لنقص رؤوس األموال لدى املسئولني بالقدر الذي من خالله يتم تغطية األضرار 
ألنه ميكن أن تؤدي حادثة نووية واحدة إلفالس الشركات املؤمنة عنها وهلذا دعت ، النووية

مفاعال نوويا بضرورة أن  350شركات التامني  خاصة يف االحتاد األوريب الذي يضم 
  . تكون مبالغ التامني حمدودة

 قد استثنت95/072من االمر 3أننا جند املشرع اجلزائري ومبوجب الفقرة  إال 
اليت تتسبب فيها اآلثار املباشرة وغري املباشرة لالنفجار وانطالق احلرارة واإلشعاع  األضرار

الذي حيدثه املتولد عن حتول نووي للذرة واإلشعاعي وكذلك األضرار الناجتة عن اإلشعاع 
  3.التعجيل املصطنع للجزيئات

  ما كان عليه حدود فعالية نظام إعادة احلال إىل :الفرع الثاين
ن التعويض العيين يعد األفضل جلرب الضرر، وبالتايل ال ميكن أن إكما وسبق التطرق ف

على يطلب املدين بالتعويض النقدي إال يف حالة اليت يستحيل فيها التنفيذ العيين،ولكن يرد 
  :هذا األصل استثناءات يف القانون املدين وهي

    .كان  التعويض العيين غري ممكن من الناحية اإلنسانية إذا*
  .إذا كان التعويض العيين مستحيل يف االلتزام العقدي، إذا كان حمله عينا معينة بالذات*

                                                
 .289املرجع السابق،-1
  .13املتعلق بالتأمينات جريدة رمسية عدد 2005يناير  25املؤرخ يف  95/07األمر -2
 .169يوسفي نور الدين، املرجع السابق،ص-3
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أو االمتناع عن  إذا كان التعويض العيين يستحيل استحالة نسبية للمدين يف االلتزام بعمل* 
  .عمل

  .1إذا كان من شأن التعويض العيين املساس مببدأ الفصل بني السلطات*

ما كان عليه يبقى دائما أمر صعبا وخصوصا يف جمال البيئة لتطلبه  إعادة احلال إىل أما
اإلحاطة التامة بكل ما يتعلق بالوسط امللوث قبل حدوث التلوث، إذ ال ميكن تعويض إال 

  .2عقولة واملناسبة اليت مت اختاذها يف سبيل إزالة التلوثالوسائل امل

ما كان عليه باعتباره  لذلك وبالرغم من األمهية البالغة اليت يكتسيها نظام إعادة احلال إىل
أن هناك مجلة من الصعوبات حتول  يكولوجية اخلالصة،إالاألضرار اإل أسلوبا جديد إلصالح

  :حلال سواء تعلق األمردون التطبيق الفعال لنظام إعادة ا

يكولوجية اليت تؤدي إىل زوال أو هناك بعض األضرار اإل ذإ:االستحالة مادية- 1
هدم عنصر طبيعي بصورة ائية ال ميكن معها استردادها، كحالة القضاء على أخر 

، أو تغري اخلصائص الفيزيائية لوسط طبيعي بفعل إشعاعات ةنباتي وأفصيلة حيوانية 
إعادة  خطرة أوسامة ففي مثل هذه احلاالت ال ميكن تطبيق إجراء أو تلوث مبواد

احلال ونكون أمام استحالة مادية شبه مطلقة نظرا للمعارف العلمية احملدودة يف هذا 
 .اال يف الوقت الراهن

املادية املؤقتة يف حالة عدم وجود معلومات  االستحالةلة أومن جهة أخرى تثار مس
ويتعذر فيها تقنيا وعلميا إمكانية  تعرض للتدهور إلعادة تشكيلهكافية عن الوسط الذي 

إعادة احلال إلىما كان عليه نتيجة لنقص اخلرباء والتقنيات واليت ال ميكن أن تتحقق بفعل  
  .3التطور العلمي والتقين وبالتايل نكون أمام صعوبة متويل العملية

                                                
 2006رار التلوث البيئي، رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يوسفي نور الدين، املسؤولية املدنية عن أض-1
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ما  يفرض القانون إعادة احلال إىل: يلاستحالة إعادة احلال بسبب عدم فعالية نظام التمو- 2
كان عليه على نفقة املتسبب يف الضرر االيكولوجي اخلالص يف كال من قانون املياه 

  يف حدود القدرات االقتصادية للملوث، وبالتايل يؤدي هذا الربط بني إعادة احلال 1والنفايات
ات الطابع اجلسيم من والقدرة االقتصادية للملوث إىل إخراج حاالت التدهور البيئي ذ

 إعادة ما كان عليه بسبب عدم إمكانية حتمل املنشآت  امللوثة ألعباء إمكانية إعادة احلال إىل
  .احلال

كما يأخذ يف االعتبار أن الوسائل املستخدمة ال يشترط أن تكون متناسبة مع ما   
ق القضاء حدث من نتائج فالعربة مبعقولية الوسيلة بصرف النظر عن النتيجة ولقد طب

 Zoe Colocotroniالفرنسي اشتراط املعقولية للوسيلة املطلوب تعويضها يف قضية 
عندما قررت أن قيمة األضرار احلادثة لألشجار االستوائية باملنطقة بسبب طرح البحر 
األسود الناتج من التلوث يعد مؤشر بالنسبة للتكاليف املعقولةاليت مت اختاذها واليت تسمح 

ع إىل حالته اليت كان عليها قبل التلوث ولو حىت إىل حالة قريبة بقدر اإلمكان بإعادة الوض
  .2دون مصاريف مغاىل فيها نسبيا
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يعترب العقار الذي أصيب باإلشعاع أو الذي استهدفه التلوث اإلشعاعي خسارة عظمى     
عقار اإلستراتيجية من مجيع النواحي، سواء بالنسبة للدولة، فالكل يعلم مدى قيمة و أمهية ال

  .كان ذلك من الناحية االقتصادية، االجتماعية، السياحية، الثقافية
رغم خصوصية تلوث العقار باإلشعاع عن غريه من أنواع امللوثات األخرى اليت  هذا و    

 تستهدفه بالدرجة األوىل، كما تسبب أضرارا وخيمة على باقي العناصر احمليطة به
من أجل ذلك كان لزاما أن جند خمرجا لقيام . كاإلنسان، احليوان، النبات، اهلواء، املياه

مسؤولية الدولة الفرنسية املستدرة إزاء ما مسته بالتجارب النووية يف الصحراء اجلزائرية كي 
  .تستفيد هذه األخرية من التعويضات

دولية دف إىل محاية أو  و يف ظل غياب تشريعات وطنية و اتفاقيات أو معاهدات    
 تطهري العقار من التلوث باإلشعاع النووي الناتج عن التجارب العسكرية بصفة مباشرة،

 اليت اخلروقات عن للدولة الفرنسية الدولية و اجلنائية املسؤوليتني فإننا ارتأينا معاجلة تأصيل
مسؤولية فرنسا  و بعد أن تتأكد، ) املبحث األول(جنيف   قامت ا خبصوص اتفاقيات

نعمد لعرض بعض الطرق ملعاجلة تلكم العقارات من النفايات النووية بغية تطهريها من 
  :، كما يلي) املبحث الثاين(التلوث اإلشعاعي 
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 و لألسرى جنيف اتفاقييت خرق عن لفرنسا الدولية و اجلنائية املسؤولية : األول املبحث
 املدنيني

املسؤولية املدنية بنوعيها التعاقدية أو التقصريية اللتني تقومان على فكرة على غرار          
إصالح الضرر غري املشروع و اجلزاء فيهما عبارة عن تعويض هذا الضرر أو إزالة أثره قدر 

و بذلك ال تقوم املسؤولية املدنية إذا انتفى الضرر بصرف النظر عن جسامة اخلطأ . اإلمكان
    1.و من هنا قيل أن الضرر روح املسؤولية املدنية و العنصر املادي فيها الذي اقترفه الفاعل

 عنه ينجر القوانني خرق أن احلرب، قوانني خالل من اإلنساين الدويل القانون يقر        
 اإلدارة عليها أقدمت اليت النووية والتجربة القوانني، هذه اليت خرقت الدولة مسؤولية

 اخلرق هذا عن الدولية مسئوليتها يقر املدنيني و واستخدامها لألسرى اجلزائر يف االستعمارية
  2. الدولية احلرب لقوانني الواضح

كما أن الرتاع املسلح الذي خاضته اجلزائر مع فرنسا يعترب من قبيل الرتاعات           
 من الربوتوكول اإلضايف 4و  3فقرة  01املسلحة الدولية و هذا مبقتضى أحكام املادة 

املتعلق بتنظيم سري العمليات العدائية و محاية ضحايا الرتاعات املسلحة  1977األول لسنة 
ينطبق هذا الربوتوكول الذي ... ” : أثناء الرتاعات املسلحة الدولية و اليت تنص على أنه

  .1949آب ـ أغسطس  12يكمل اتفاقية جنيف حلماية ضحايا احلرب املوقعة بتاريخ 

 
                                                

ن علي الذنوب، املبسوط يف شرح القانون املدين ـ الضرر ـ اجلزء األول،دا ر وائل للنشر، الطبعة العامل الدكتور، حس. .1
 .199، ص2006األوىل،سنة 

جملة . جرمية حرب: 1960 فيفري  13الفرنسية حبموديةـأدرارـ النووية التجربة: وناس حيي،مداخلة بعنوان. د .2
 .263احلقيقة،ص 

بن عمران، البعد القانوين لآلثار الصحية و البيئية للتجارب النووية الفرنسية يف إنصاف . حممد مهدي بكراوي، أ. أ .3
 الصحراء اجلزائرية من منظور القانون الدويل اإلنساين، 
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  .ع املشار إليها يف املادة الثانية املشتركة بني هذه االتفاقياتـ على األوضا 03

ـ تتضمن األوضاع املشار إليها يف الفقرة السابقة، الرتاعات املسلحة اليت تناضل ا  04
الشعوب ضد التسلط االستعماري و االحتالل األجنيب و ضد األنظمة العنصرية، و ذلك يف 

صري، كما كرسه ميثاق األمم املتحدة و اإلعالن املتعلق ممارستها حلق الشعوب يف تقرير امل
مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية و التعاون بني الدول طبقا مليثاق األمم 

  ”...املتحدة
و بذلك فإن احلرب اليت خاضتها اجلزائر مع فرنسا حتت لواء حركة جبهة التحرير          

و هو ما نعاجله .  1تنطبق عليه أحكام القانون الدويل اإلنساينالوطنية هي نزاع مسلح دويل 
 : يف املطلبني التاليني

  لألسرى و املدنيني        جنيف اتفاقيت رقهاخل الدولية فرنسا مسؤولية : األول املطلب
سنتعرف من خالل هذا املطلب على األسس اليت تقوم عليها املسؤولية الدولية للدولة        

نتيجة خرقها إلتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األسرى ـ يف الفرع األول ـ مث  الفرنسية
املدنيني ـ يف  حبماية املتعلقة جنيف خرقها التفاقية نتيجة املسؤولية الدولية للدولة الفرنسية

 : الفرع الثاين ـ كما يلي
  لألسرى جنيف اتفاقية خرقها نتيجة الدولية فرنسا مسؤولية  :الفرع األول

 عن الفرنسية األساس األول الذي نستطيع أن نبين عليه قيام املسؤولية الدولية للدولة        
 / املادة يف املتحدة األمم هيئة ميثاق هو نص اجلزائرية، يف الصحراء النووية التجارب هذه
 عن بتبعيات اليت تضطلع دولـال التزام بضرورة يقضى عام التزام على و الذي ينص أ 73
  لـبأن تعام – االستعمارية دولـال– ذايتـال احلكم من كامال قسطا شعوا تنل مل مأقالي

  

                                                
  



 التكييف القانوين للتجارب النووية يف الصحراء اجلزائرية                      :الثاين الفصل

 

 
36 

    1اإلساءة ضروب من حتميها وأن بإنصاف املستعمرة الشعوب 

 من” وناس حيي”رأي األستاذ الدكتور   يوحي حسب كان وإن هذا االلتزام         
 معاملة يف الدول االستعمارية التزام حصر يف الغموض من بنوع العامة صياغته خالل

   املستعمرة، الشعوب

 ألن النووية، جتارا يف لألسرى عن استخدامها فرنسا مسؤولية تقرير يف يفيدنا أنه إال
 اإلساءة ضروب من ضربا التجربة يعترب هذه يف املدنيني و األسرى استخدام على اإلقدام
 2.اجلزائري للشعب

 هذه عن الفرنسية للدولة الدولية املسؤولية قيام عليه نبىن يالذ الثاين أما األساس         
 لعام لألسرى جنيف اتفاقية من 12 املادة نص هو اجلزائرية، يف الصحراء النووية التجارب
 الدولة فإن العدو، دولة سلطة حتت األسرى يعترب”: 3أنه  على تنص واليت ، 1949
 تعرض اليت الال إنسانية للمعاملة ونتيجة ذلك، ل”معاملتهم كيفية عن مسؤولة تعترب احلاجزة

 مباشرة لإلشعاعات تعريضهم من خالل االستعمارية اإلدارة لدى األسرى ااهدون هلا
 تفرضها اليت لاللتزامات الواضح اخلرق هذا ، فإن وعلمية طبية لتجارب استعماهلم وكذا

 حكم عن الناشئ االلتزام ذاوك األسرى، حبماية جنيف املتعلقة اتفاقية من”   13املادة”
 للدولة الدولية املسؤولية إقرار عليه املتحدة، ينبين األمم هيئة ميثاق من أ 73 / املادة

 االجتاه اجلزائريني، وهو من ااهدين األسرى ضد ارتكبتها اليت احلرب جرائم عن الفرنسية
  .  الدولية املسؤولية لقيام جنيف اتفاقية خمالفة مبجرد يكفي إذ ؛ الدويل الفقه يعتمده الذي

                       

                                                
 .املتحدة األمم هيئة ميثاق من أ/ 73 املادة .1
   263وناس حيي،املرجع السابق، ص . د.2
   . 264وناس حيي،املرجع السابق،  ص. د.أ.3
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كما أن بعض فقهاء القانون الدويل يرون أن املسؤوليات املستحدثة للمسؤولية          
الدولية يف تطور حنو اإلصالح، ألنه بغض النظر عن املعيار القانوين املستخدم فإذا ثبتت 

ر وفقا لقواعد القانون الدويل فإنه يعترب املسؤولية القانونية على الدولة أو أي طرف آخ
مسؤوال من الناحية القانونية عن تعديه حدود احلد األدىن للتلوث على خرق القواعد 
القانونية الدولية، لذا تطبق القاعدة العامة اليت أشارت هلا حمكمة العدل الدولية الدائمة، 

ي خرق التفاق يستتبعه التزام أن أحد مبادئ القانون الدويل أن أ” : حيث تقول القاعدة
   1”.بدفع تعويض

و أن واجب دفع التعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشل الدولة يف الوفاء           
بالتزاماا األساسية، و إذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بعمل ـ ال خيرق يف حد ذاته 

ن يفي بالتزامه األساسي عن طريق القانون الدويل ـ يظل الطرف املسؤول مطلوبا منه أ
   2.القيام بعمل اجيايب إلصالح الضرر الذي وقع

 عن الناجتة الدولية، املسؤولية لقيام الدويل القانون يشترط أضف إىل ذلك أنه ال          
 املسؤولية قيام على ا اإلخالل حصل اليت املعاهدة أن تنص التعاقدية بالتزاماا الدولة إخالل
 خالل من صراحة األسرى معاملة بشأن جنيف نصت اتفاقية ذلك من الرغم وعلى ة،صراح
 3. األسرى معاملة تتم ا الكيفية اليت عن الدولة مسؤولية قيام على 12 املادة

  : كاآليت وهي قائمة لفرنسا الدولية املسؤولية شروط وعليه ميكننا القول أن         
على  ا قامت اليت النووية التجارب عن ة فرنسامسؤولي حيث تتجسد :فعل وجود ـ 1

 امتناعها و ثانيهما مشروع، غري بفعل قيامها أوهلما فعلني، خالل اجلزائرية من إقليم الدولة
  . دويل التزام أداء عن

                                                
   .30، ص  2005،محاية البيئة الدولية من التلوث ،  طالل بن وسيف بن عبد اهللا احلوسين.1
  .30ص ،،  املرجع السابقطالل بن وسيف بن عبد اهللا احلوسين. 2
  .265. 264وناس حيي،املرجع السابق، ص. د.3
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  : بفعل لقياما - أ
 الذي التصرف من خالل لفرنسا الدولية املسؤولية قيام يف األول األساس يتجلى         

 والذي رقان، مبنطقة اجلزائرية الصحراء يف العسكرية اإلدارة االستعمارية عليه متأقد
 حوايل ا، قامت اليت النووية التجربة يف الوطين جبهة التحرير أسرى خالله استخدمت

 1.مبنطقة رقان التجربة النووية يف استخدم جزائري أسري  155
 :2 فعل عن االمتناع - ب

 أي تقدمي عن امتناعها نتيجة لفرنسا الدولية املسؤولية لقيام الثاين ساألسا ويتمثل        
 عن التجربة، كذا يف استخدمتهم الذين األسرى للمجاهدين العدد احلقيقي عن معلومات

 و مكان الوفاة بعد هلم أجري الذي الطيب والفحص أو وفام، التجربة، بعد الصحية حالتهم
  . و كذا عدم إفصاحها عن مقابر النفايات النووية  دفنهم،
 القانون إطار يف الدولية املسؤولية لقيام الثاين الشرط : مشروع غري التصرف كون  2-

 القانون نظر يف مشروع غري الدولة به تقوم الذي الفعل أو التصرف أن يكون الدويل،
 تعريض املتمثل يف الفرنسية االستعمارية السلطات أقدمت عليه الذي الدويل، والفعل

 جنيف املتعلقة ملعاهدة يعتربخمالفا بصورة مباشرة، اإلشعاعي للتلوث ااهدين األسرى
 منه، أ 73 / املادة يف املتحدة هيئة األمم ميثاق ألحكام خمالفا أيضا يعترب وكما باألسرى،

 النووية التجارب” : املتعلقة بـ1379 رقم  املتحدة لألمم العامة اجلمعية توصية وكذا
 ذه التجارب القيام عن بالعدول فرنسا تدعو كانت واليت ،”اجلزائرية الصحراء يف الفرنسية

  . اجلزائرية الصحراء يف

                                                
  .265. 264وناس حيي،املرجع السابق، ص. د .3
مبا يف ذلك املالحظات اليت مت مجعها من قبل العسكريني الفرنسيني موجودة يف حمفوظات تبني أن مجيع املعلومات الطبية . 1

و هذه صورة من .ه احملفوظاتذال ميكن ألي باحث االطالع على ه 2009نوفمرب  25فرنسا و مبقتضى قانون فرنسي لعام 
  .صور اهلروب من املسؤولية
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 اليت و الثالثة يف مادته اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن أحكام خرق إىل باإلضافة هذا         
 باإلضافة إىل نص املادة، ”شخصه وسالمة ريةاحل و احلياة يف احلق فرد لكل "أنه على تنص
 يف ليس ":أن بقوهلا اإلنسان حقوق محاية بتعزيز يقضى عاما حكما اإلعالن نفس من 30
 القيام يف حق أي فرد أو جلماعة أو لدولة خيول أنه على تأويله جيوز نص اإلعالن هذا

   1."فيه الواردة احلريات و احلقوق هدم إىل يهدف عمل تأدية أو بنشاط
كما استهدفت نصوص الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقية جنيف، احلفاظ على         

كرامة اإلنسان و تفيد استعمال العنف إىل احلد الذي يتماشى مع الضرورات العسكرية، 
  2.فضال عن أفراد اخلدمات الطبية أي ضحايا األعمال احلربية

جيب ” :ته احلادية عشر على محاية األشخاص بقولهكما نص الربوتوكول يف ماد          
، كما حذر ”أال ميس أي عمل أو إحجام ال مربر هلما بالصحة و السالمة البدنية و العقلية

الربوتوكول يف الفقرة الثانية من نفس املادة من بعض املعامالت ضد األسرى و من بينها 
 3.التجارب الطبية أو العلمية

 املدنيني حبماية املتعلقة جنيف اتفاقية رقخل الدولية فرنسا يةمسؤول : الثاين الفرع
 الدول كل ينص و يلزم املدنيني حبماية املتعلقة جنيف اتفاقية من 148 املادة إن نص       
 حددا اليت اخلطرية باملخالفات لقيامها نتيجة مبسؤوليتها باضطالعها املعاهدة، على املوقعة
 عددا اليت اخلطرية املخالفات وخاصة االتفاقية هلذه خرق قوعو حالة و يف ، 147املادة
 اآلخر، الطرف لدى االتفاقية هذه خبرق يدعى أن املعىن ميكن للطرف فإنه ، 147 املادة

                                                
  اإلنسان  حلقوق العاملي اإلعالن .2

، ص 2002هللا، القانون الدويل اإلنساين وثائق و آراء،جمدالوي عمان ـ األردن، الطبعة األوىل، سنة عمر سعد ا. د.أ.1
17     

املتعلق حبماية املنازعات الدولية  1949أغسطس *آب 12الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  .2
 .1977يونيو8املسلحة، جنيف يف 
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 على الرتاع أطراف يتفق التحقيق، إجراءات بشأن طريف الرتاع بني اتفاق حيصل مل وإذا
 . تتبعاليت  اإلجراءات تقرير يتوىل حكم انتخاب
 جنيف اتفاقية أحكام خمالفة هو فرنسا مسؤولية عليه تبىن الذي القانوين أما األساس       
  1. مباشرة اإلشعاعي للتلوث املدنيني تعريض من خالل باملدنيني، املتعلقة

كما أكد الربوتوكول السالف الذكر و بصورة خاصة على شرعية حروب التحرير         
ند ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها، و على محاية السكان املدنيني الوطين اليت تباشر ع

  2.من أخطار احلرب احلديثة، و على ضرورة التمييز بينهم و بني املقاتلني
 اإلشعاعي  للتلوث املدنيني تعريض األسرى و عن اجلنائية املسؤولية : الثاين املطلب
 فإنه احلرب، قوانني خرق عند الدويل القانون هايقر اليت الدولية املسؤولية إىل إضافة        
 باقتياد أمروا أو اقتادوا ملن اجلنائية املسؤولية اخلروقات نفس وإزاء نفس الوقت يف تترتب

 أمروا أو اقتادوا ملن اجلنائية املسؤولية التجربة يف الفرع األول، مث تقرير هذه األسرى إىل
 : لفرع الثاين كما يلييف ا التجربة هذه باقتياد املدنيني إىل

 األسرى ضد احلرب جرمية ملقتريف اجلنائية املسؤولية : األول الفرع
 أي باختاذ املتعاقدون ملزمون األطراف أن من االتفاقية على 129 املادة نصت         

 خطرية ذه خمالفات يقترفون الذين األشخاص على فعالة عقوبات لفرض يلزم تشريع
 .ا ونيأمر أو االتفاقية
 األشخاص عن ـ بالبحث اآلسرة باألمرـ الدولة املعنية الدولة املادة نفس تلزم كما        

 مهما مبحاكمتهم ذلك بعد تقوم وأن ا، أمروا أو اخلطرية املخالفات املتهمني باقتراف
 3. جنسيتهم كانت

                                                
   .17القانون الدويل اإلنساين وثائق و آراء، املرجع السابق، ص  عمر سعد اهللا،. د.أ. 2.  1

  .266وناس حيي،املرجع السابق، ص. د .3
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 إىل تؤدى يتال اخلطرية املخالفات االتفاقية، نفس من 130 املادة كما أضافت       
 العمد، القتل : اخلطرية املخالفات هذه بني ومن بذلك، الذين أمروا أو الفاعلني مسؤولية
 اليت واألعمال احلياة، بعلم اخلاصة التجارب ذلك يف الالإنسانية، مبا املعاملة أو التعذيب
 املخالفات هذه ، كل... الصحة أو خطرية للجسم إصابة أو شديدة آآلما عمدا تسبب

  يف تتحقق لالتفاقية خلطريةا
 جبهة جماهدي من األسرى االستدمارية بتعريض السلطات عليها أقدمت اليت التجربة
 العمد القتل إىل علميا هو ثابت كما يؤدى والذي النووي اإلشعاعي للتلوث الوطين التحرير

 1.الصحة و للجسم اخلطرية اإلصابات و الالإنسانية املعاملة و والتعذيب
 الدول جمموع على يقع عاما التزاما من نفس االتفاقية  131املادة  كما أوقعت        

 من آخر طرفا خيلي أن املتعاقدين ألحد األطراف يسمح ال بأن هذه االتفاقية، يف املتعاقدة
 املخالفات فيما خيص  اآلخر على الطرف أو عليه امللقاة املسؤولية من املتعاقدة األطراف
 . أعاله رةاملذكو اخلطرية

 وإمنا تركت اجلرائم، هذه يف للتحقيق معني إجراء مل تنص على و املالحظ أن االتفاقية   
 إىل أي األطراف يتوصل مل وإذا يرتضوا، اليت حول الطريقة االتفاق يف لألطراف احلرية
 يقرر األخري وهذا حكم، انتخاب على يتفق األطراف التحقيق، إجراءات بشأن اتفاق
 اجلنائي القانون أحرزه الذي االتفاقية و نظرا للتطور هذه ملخالفات تتبع اليت ءاتاإلجرا

  2 .دولية جنائية حماكم أمام للمحاكمة احلرب جمرمي إخضاع املمكن من أصبح فأنه الدويل،
  
 

                                                
  .267وناس حيي،املداخلة، املرجع السابق، ص. د. أ. 1 
  . 149ص  السابق، املرجع رقان، يرابيع – العبودى الكاظم عبد. د: وناس حيي،نقال عن. د .أ. 2 
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 املدنيني ضد احلرب جرمية ملقتريف اجلنائية املسؤولية : الثاين الفرع

 املخالفات ملرتكيب الشخصية باملسؤولية املدنيني حبماية ملتعلقةا جنيف اتفاقية أقرت         
االتفاقية من  ، كما عددت ا مثلما سبق يف الفرع األول يأمرون أو هلذه االتفاقية، اخلطرية

 واملعاملة والتعذيب، العمد، القتل كأعمال اخلطرية املخالفات 148خالل نص املادة 
 شديدة آآلما عمدا تتسبب اليت واألعمال احلياة، بعلم ةاخلاص التجارب وكذا الالإنسانية،
 تتحقق تعدادها مت اليت اخلطرية املخالفات هذه كل الصحة، و أو خطرية للجسم وإصابات

 عن الناجتة النووية اإلشعاعات إىل رقان منطقة سكان من للمدنيني التعريض املباشر عملية يف
  1.النووية القنبلة تفجري

 بالبحث املتعاقدة الدول كل جنيف من اتفاقية 146املادة   إىل ذلك  ألزمتإضافة         
 وتقدميهم ا أمروا أو املخالفات اخلطرية، هذه مثل باقتراف املهتمني األشخاص عن

 مرتكيب حماكمة جنسيتهم، كما عرضت إمكانية عن النظر بغض املختصة الداخلية للمحاكم
 أدلة املتعاقد للطرف اآلخر يكون أن بشرط خرى،أ متعاقدة دولة لدى املخالفات هذه

  .األشخاص هؤالء ضد كافية اامات

و بناء عليه تعترب فرنسا مسؤولة جنائيا عن جرائم دولية نتج عنها الدمار و اخلراب         
الذي أحدثته جراء جتارا النووية يف الصحراء اجلزائرية، تلك التجارب اليت كانت دف 

ألف جزائري، نتيجة تعريضهم  42ارب علمية تسببت يف القتل العمدي لـ إىل إجراء جت
للمعاملة القاسية و للتعذيب  و إىل النقل القسري للسكان املدنيني و اليت عرضت صحتهم 
البدنية إىل تشوهات خلقية، إضافة إىل املعاملة املهينة و احملاطة بالكرامة اإلنسانية زيادة على 

                                                
  .22إنصاف بن عمران، املرجع السابق، ص . ، أحممد مهدي بكراوي. أ .1
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ئة الطبيعية من مساحات شاسعة و حيوان و نبات و ماء و هواء، كل التدمري الكامل للبي
  1.ذلك بإحداث معاناة مفرطة ال تقتضيها الضرورة العسكرية

و عليه و بناءا على التطور الدويل احلاصل يف اجلرائم الدولية، ميكننا إسناد مسؤولية       
ا، إىل اختصاص احملكمة و الذين أمروا ” رقان” مرتكيب تلك اجلرائم اخلطرة مبنطقة 

حيث تنص املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على . اجلنائية الدولية
للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب، و ال سيما عندما ترتكب يف  كون” : أنه

    2.”ائم إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار ارتكاب عملية واسعة النطاق هلذه اجلر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .267السابق صوناس حيي،املرجع . د.أ .1

  .267السابق صوناس حيي،املرجع . د.أ.2
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 الناجتة عن التجارب العسكرية معاجلة النفايات النووية: املبحث الثاين
سنعاجل يف هذا املبحث كيفية معاجلة النفايات النووية الناجتة عن التجارب العسكرية وفقا     

لوث للتشريع اجلزائري مبعىن الطرق اليت اتبعها املشرع اجلزائري بغية تطهري العقار امل
ــ يف " اجلزائر"يف " الفرنسية"باإلشعاع الناتج عن التفجريات النووية اليت قامت ا الدولة 

املطلب األول ــ مث نتطرق إىل أهم طرق معاجلة تلك النفايات وفقا للقانون الدويل ــ 
  :املطلب الثاين ــ  كما يلي

  ئري معاجلة النفايات النووية وفقا للتشريع اجلزا: املطلب األول
سنتناول يف هذا املطلب كيفية أو طرق معاجلة النفايات النووية يف القانون اجلزائري        

سواء كان ذلك على املستوى النظري و التشريعي ـ الفرع األول ـ أو على املستوى 
  :  اإلداري و املؤسسايت ـ الفرع الثاين ـ كما يلي

  على املستوى التشريعي  :الفرع األول
باستقراء النصوص القانونية الوطنية املتعلقة حبماية البيئة من التلوث ال جند نصا قانونيا         

يعىن بدراسة أو معاجلة أو تطهري أو تسيري النفايات امللوثة إشعاعا بل استثىن املشرع اجلزائري 
   .التلوث باإلشعاع الناتج عن جتارب عسكرية من كافة قوانني محاية البيئة من التلوث
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، 2على مكافحة كل أشكال التلوث، الربي لذي نصو ا 110ـ  03قانون رقم  .1
  . ، دون أن يشري إىل التلوث اإلشعاعي الناتج عن التجارب العسكرية4، البحري3اجلوي

على أهم أهداف محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يف املادة الثانية منه اليت كما نص 
لعمل على ضمان اة وطنية مستدامة و حتسني شروط املعيشة، و حتديد تنمي: " من أبرزها

لكن أال يعترب هذا النص متناقضا مع الوضع املعيشي احلايل يف بعض ". إطار معيشي سليم
مناطق الصحراء اجلزائرية، أين ال ميكن أن تكون شروط املعيشة مناسبة أو مالئمة بوجود 

على ضمان إطار معيشي سليم مع وجود  إلشعاع النووي، و بالنتيجة كيف يتم العملا
  أخطر ملوث للبيئة؟ 

الوقاية من كل أشكال التلوث و األضرار " و أضافت نفس املادة املذكورة أعاله       
نالحظ أن عبارة كل أشكال ." امللحقة بالبيئة، و ذلك بضمان احلفاظ على مكوناا
ا أي ما يفهم من النص أن التلوث التلوث و األضرار امللحقة بالبيئة، جاءت على إطالقه

إلصالح األوساط " باإلشعاع النووي مشمول بأحكام هذا القانون ألن أحكامه جاءت 
  ـ نفس املادة ـ " املتضررة

النص على اجلانب اإلعالمي و  10ـ 03و أضافت املادة الثانية من القانون       
و هذا بطبيعة " ري محاية البيئة التحسيسي و مشاركة اجلمهور و خمتلف املتدخلني يف تداب

  . احلال ما يدل على حرص املشرع على توعية اتمع يف جمال البيئة
  

                                                
، يتعلق حبماية البيئة يف 2003يوليو سنة  19املوافق  1424مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف  10ـ  03قانون رقم _  1

  . 43مسية عدد اطار التنمية املستدامة، اجلريدة الر

   2_. 62إلى  59المواد من  
  3_. 47إلى  44 المواد من    

   4_. 58إلى   52المواد من  
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كما نص املشرع اجلزائري على احلق يف اإلعالم البيئي يف املادة الثامنة من القانون        
يتعني على كل شخص طبيعي أو معنوي حبوزته معلومات متعلقة :" بقوله 10ـ 03

صر البيئية اليت ميكنها التأثري بصفة مباشرة أو غري مباشرة على الصحة العمومية، تبليغ بالعنا
لكن لألسف املواطن ." أو السلطات املكلفة بالبيئة *وهذه املعلومات إىل السلطات احمللية 

  .ليس له ذلك الوعي القانوين الكايف يف هذا اال" منطقة رقان"املتواجد على إقليم 
ف إىل ذلك أن السلطات احمللية ال تقوم بوظيفتها حني تلقيها ملعلومات حول أض       

اهلامل "التلوث عموما و اإلشعاعي خصوصا و خري دليل على ذلك ما أكده لنا األستاذ 
يف مقابلة معه أنه مت العثور على جرافة ملوثة باإلشعاع إثر قيام البلدية بأشغاهلا العادية  1"عمر

 . و مع ذلك مل حترك السلطات ساكنا خبصوصها حىت الساعة 2010بني السكنات سنة 
و عليه أين حمل السلطات احمللية أو السلطات املكلفة بالبيئة من مضمون نص املادة       

؟ مع العلم أنه ساري املفعول قبل العثور على تلك  10ـ 03الثامنة من القانون رقم 
  . اجلرافة

 امتداد سريان أحكام هذا القانون على النفايات املشعة كما أن املشرع مل يشر إىل      
  .  الناجتة عن التجارب العسكرية صراحة

، و الذي 2، املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات املؤينة117 -05املرسوم الرئاسي رقم  .2
يستثىن من جمال تطبيق هذا املرسوم :" ينص يف الفقرة الثانية من مادته األوىل بقوهلا 

تعرض إلشعاعات النظائر املوجودة طبيعيا يف جسم اإلنسان و التعرض لإلشعاعات ال
الكونية على سطح األرض و اإلشعاعات النووية املركزية و غري املعدلة املوجودة بداخل 

 . "املواد األولية

                                                
  "رقان"بـ" فرباير 13" رئيس مجعية  .1
، يتعلق بتدابري 2005أبريل سنة  11املوافق  1426ربيع األول عام   02املؤرخ يف  117 -05املرسوم الرئاسي رقم .2

     . ؤينةاحلماية من اإلشعاعات امل
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و املالحظ على هذا النص أنه ذا االستثناء للمواد املشعة يفهم ضمنيا أن املشرع       
زائري قد أفرد أو سيفرد تلك املواد بنصوص خاصة ا نظرا لتمتعها خبصوصية ليست اجل

  .   كباقي أنواع النفايات
، الذي نص يف مادته 1املتعلق بتسيري النفايات املشعة 119 -05املرسوم الرئاسي  .3

 حيدد هذا املرسوم القواعد املتعلقة بتسيري النفايات املشعة الصلبة و:" األوىل على أنه
 ." السائلة و الغازات املنبعثة، الناجتة عن كل نشاط يتصل مبواد نووية أو مواد مشعة

إن هذا النص يبدوا من ظاهره أنه يعىن بكل نشاط ذا صلة باملواد املشعة و حىت         
إال أنه . النووية و بالتايل يهتم كذلك بتسيري النفايات النووية الناجتة عن التجارب العسكرية

يستثىن من تطبيق أحكام :" الفقرة األوىل من املادة الثانية من نفس املرسوم على أن نص يف
هذا املرسوم املواد ذات النشاطات الكتلية و الكلية اليت تكون دون احلدود احملددة يف التنظيم 

  ." املعمول به
ي ينص يف ، و الذ2املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها 19ـ 01القانون رقم . 3

مادته الثانية على املبادئ اليت يرتكز عليها يف تسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها، و من أهم 
الوقاية و التقليص من إنتاج و ضرر النفايات من املصدر، و ما يبدوا من هذا :" تلك املبادئ

  . النص حرص املشرع على اجلانب الوقائي يف جمال خماطر النفايات
إعالم و حتسيس املواطنني باألخطار النامجة :" فت نفس املادة مبدأ توعويا بقوهلاو أضا     

عن النفايات و آثارها عن الصحة و البيئة، و كذا التدابري املتخذة للوقاية من هذه األخطار و 
إال أننا ال جند ملثل هاته اجلوانب عند احلديث عن ملف النفايات ." احلد منها أو تعويضها

لناجتة عن التجارب العسكرية، و مما يدعوا لألسف الشديد أن املشرع مل يهتم حىت املشعة ا

                                                
   .، املتعلق بتسيري النفايات املشعة2005املوافق سنة  1424ربيع األول عام  02مؤرخ يف  119 -05رسوم الرئاسي امل .1
، يتعلق بتسيري النفايات و 2001ديسمرب سنة  12املوافق  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  19ـ 01القانون رقم  .2

   .مراقبتها و إزالتها
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باجلانب التوعوي أو التحسيسي عن خماطر تلوث العقار باإلشعاع و تأثريه املباشر على 
  . عناصر البيئة الطبيعية على الرغم من أن النفايات النووية أخطر النفايات على اإلطالق

تعريفا للنفايات اخلاصة اخلطرة " مادته الثالثة"يف  19ـ 01نون رقم كما أضاف القا      
كل النفايات اخلاصة اليت بفعل مكوناا و خاصية املواد السامة اليت حتتويها حيتمل :" بقوله

و ما يفهم من النص أن النفايات النووية أيضا معنية "  أن تضر بالصحة العمومية و،أو البيئة
من هذا " املادة الرابعة"ألا نفايات ذات خصوصية و خطورة، إال أن بأحكام هذا القانون 

القانون تستثىن النفايات املشعة من سريان أحكام هذا القانون على أمل أن تفرد هلا نصوص 
  .خاصة
  . 478ـ03كما أفرد املشرع نفايات النشاطات العالجية مبرسوم تنفيذي رقم        

ىل سن قواعد الوقاية من األخطار الكربى يف إطار الذي يهدف إ 201ـ04قانون رقم  .4
، و نظرا ألمهية و خطورة تلك األخطار نص يف املادة اخلامسة منه على  2التنمية املستدامة

تعترب جمموع األعمال املندرجة ضمن الوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث :" أنه 
ستثناؤها من التشريع املعمول به ضمن احلدود أعماال ذات النفع العام، و ميكن ذه الصفة، ا

 ."املبينة مبوجب هذا القانون
أهداف منظومة الوقاية من األخطار الكربى و "كما نص يف املادة السابعة منه على     

تسيري الكوارث على حتسني معرفة األخطار و تعزيز مراقبتها و ترقبها، و كذلك تطوير 
و هذه دعوى من املشرع إىل تكثيف العمل التوعوي " راإلعالم الوقائي عن هذه األخطا
  . للوقاية من تلك األخطار الكربى

                                                
، يتعلق بالوقاية من 2004ديسمرب سنة  25املوافق  1424ذي القعدة عام  13يف  مؤرخ 20ـ04قانون رقم  .1

   .84األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية، عدد 
  . 20ـ04املادة األوىل من القانون  .2
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و املالحظ أيضا على هذا القانون أنه نص صراحة يف منت املادة العاشرة منه على 
، كما "األخطار اإلشعاعية و النووية " الألخطار املشمولة بأحكام هذا القانون اليت من بينها 

ــ األحكام اخلاصة بكل خطر كبري  20ـ 04لثاين منه ــ القانون حدد يف الفصل ا
ما عدا األحكام اخلاصة بالوقاية من األخطار اإلشعاعية و النووية اليت ترك أمر حتديدها 

دون اإلخالل باألحكام :" ملرسوم الحق و ذلك يف منت املادة اخلامسة و الثالثني بقوهلا
األخطار املتوقعة، يوضح تدبري الوقاية من األخطار  التشريعية املعمول ا، و على أساس

  ".       اإلشعاعية و النووية، و كذا وسائل كيفيات مكافحة هذه األضرار عند وقوعها مبرسوم
كلها  20ـ03و اجلدير بالذكر أنه قد صدرت مخسة مراسيم تنظيمية للقانون    

لتنظيم اخلاص بتدابري الوقاية من تتعلق بالتأمني عن الكوارث الطبيعية، و مل يصدر بعد ا
 . األخطار اإلشعاعية و النووية

، حيث نص يف مادته الثانية على أعضاء  4771ـ  03مرسوم تنفيذي رقم     .5
اللجنة املكلفة بإعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة، و حدد مدة عضوية 

  . أعضاء اللجنة يف مادته الثالثة

ملادة اخلامسة منه مدة سريان أو فاعلية املخطط الوطين لتسيري كما حددت ا          
، و استثىن ...النفايات اخلاصة على أن يكون قابال للمراجعة كلما دعت الظروف لذلك

ضمنيا النفايات املشعة لذا نطالب أن يكون هناك خمطط وطين لتسيري النفايات املشعة الناجتة 
  . عن التجارب العسكرية

    

                                                
حيدد كيفيات و  ،2003مرب سنة سبت 09املوافق  1424شوال عام  15مؤرخ يف  477ـ  03مرسوم تنفيذي رقم .1

  . إجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة و نشره و مراجعته
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هذا االستثناء يوحي بأن نية املشرع إفراد التلوث باملواد املشعة بنصوص خاصة كما أن    
لكن لألسف ال أثر هلا ضمن املنظومة القانونية املتعلقة حبماية البيئة، بل و يعترب هذا املوضوع 

  .من مواضيع القانون العسكري املشمول بالسرية
فال خيفى على أحد مدى خطورة لكن الكل يتساءل عن سبب هذا الغموض و التكتم       

ملف اإلشعاع النووي من حيث استهدافه الشنيع على العقار بالدرجة األوىل مث عناصر البيئة 
بدأت تظهر منتشرة على سطح " رقان"الطبيعية مجعاء، و مبا أن النفايات النووية يف منطقة 

  .  1"اهلامل عمر"األرض، كما أكد ذلك األستاذ 
على شيء فإمنا يدل على زحف العمران و التعمري على النفايات  و هذا إن دل       

النووية، و األغرب من ذلك أن املسؤولني مل حيركوا ساكنا خبصوص تلك اجلرافة فهل 
مبسؤوليتها و تأيت هي " الدولة الفرنسية"يتوجب على الدولة اجلزائرية االنتظار حىت تقر 

  استخدمتها يف جتارا العسكرية؟للكشف عن مقر دفن النفايات النووية اليت 
تطهري عقاراا "و يف ظل غياب أي نص قانون يعىن بـ الدولة اجلزائريةو عليه فإن          

حمل مسؤولية محاية مواطنيها تت مل" الناجتة عن التجارب العسكرية من اإلشعاعات النووية
قة الذرية فلو أا قامت مببادرة خبرباء يف علم الفيزياء و الكيمياء و الطا ةستعانالامن خالل 

البحث أو الكشف عن النفايات النووية لتوصلت إىل مقابرها على األقل تتمكن من وضع 
و يتم من خالله حظر أو عزل " رقان"خمطط توجيهي للتهيئة و التعمري على مستوى بلدية 

هو احلال بالنسبة مقابر النفايات بسياج إىل حني دراسة أساليب معاجلة تلك النفايات مثلما 
  . لعزل أو تسييج مكان انفجار القنبلة النووية باملنطقة

  
  

                                                
  ."رقان"بـ" فرباير 13" رئيس مجعية .1
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و هذا ما قد يفسر لألسف بالتهاون من قبل السلطة اجلزائرية و ما يزيد الطني بلة هو       
أن هذا امللف مل يناقش حىت على املستوى الوطين إال يف اآلونة األخرية يف إطار أيام دراسية 

لمية أو يف برامج تلفزيونية اليت تفتح امللف للنقاش فقط يف إطار ختليد ذكرى  أو ملتقيات ع
كما ال نسمع ذا يف احلافل "  1960فرباير  13"التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية 

  ".نكازاكي"و " هوريشيما"الدولية، مثلما هو احلال بالنسبة لقنبلة 

و  1960ات النووية يف الصحراء اجلزائرية بدأت سنة كما ال يفوتنا أن ننوه على أن التفجري
و ذلك عن طريق  1987مل تبدأ بوادر املطالبة و التوعية خبصوص تلك التفجريات إال يف 

جملة النخلة، و كذا "آنذاك الذي نشره يف " رقان"مدير ثانوية " اهلامل بونعامة"مقال لألستاذ 
  . 1يف ذلك الوقت" ن دهينةمصطفى ب"أعده الصحفي اجلزائري " روبورتاج"

و بالنظر إىل النصوص القانونية اليت ورد فيها لفظ النفايات النووية حىت و لو بغرض      
إستبعاده أو استثنائه من حيز تطبيق ذلك النص جند أا يف األلفية الثالثة فقط و كأن اجلزائر 

نية اليت تستهدف معاجلة للميالد، أما عن النصوص القانو 2000مل تصاب باإلشعاع إال يف 
النفايات النووية الناجتة عن التجارب العسكرية فلم يصدر بشأا أي قانون بعد رغم 

الذي  2 20.03خطورا البالغة على العقار و باقي عناصر البيئة، هذا إذا استبعدنا القانون 
  .  أحال على التنظيم الذي مل يصدر بعد

ام أن هناك بعض اجلهود و احملاوالت يف اجلانب التوعوي و و اجلدير بالذكر يف هذا املق     
اليت أخذت على عاتقها مسؤولية " فرباير 13مجعية "التحسيسي من قبل اتمع املدين أ يف 

                                                
    ".رقان"بـ" فرباير 13"رئيس مجعية " اهلامل عمر"مقابلة مع األستاذ . 1
  . 20ـ03نص املادة العاشرة من القانون .2
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توعية املواطنني خبطورة اإلشعاع و عدم ملسهم أو إحتكاكهم باملواد أو النفايات املشعة اليت 
  .  1"رقان"قة قد جيدوا منتشرة على عقارات منط

  على املستوى املؤسسايت :الفرع الثاين

إن املتمعن و املتفحص للمنظومة القانونية البيئية اجلزائرية يالحظ النتيجة احلتمية للفراغ       
التشريعي إذ أن املشرع اجلزائري مل ينص إال على مؤسسة واحدة و وحيدة متمثلة يف 

 الوكالة 
الذي يتضمن إنشاء  1752ـ  02ك يف املرسوم التنفيذي رقم الوطنية لتسيري النفايات و ذل

  . الوكالة الوطنية لتسيري النفايات و تنظيمها و عملها
و اجلدير بالذكر أن املشرع قد أحلق باملرسوم املذكور أعاله ثالث قرارات تتمم هيكلة       

  :الوكالة و هي كاآليت
 15عمرانية و البيئة، جريدة رمسية عدد وزارة التهيئة ال 2005فرباير  08قرار ممضي يف  .1

 . 2005فرباير  27مؤرخة يف 
وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، اجلريدة  ،2008أكتوبر  12قرار ممضي يف  .2

يتضمن تعيني أعضاء جملس إدارة الوكالة  2009يناير  11مؤرخة يف  2الرمسية عدد 
 . الوطنية لتسيري النفايات

وزارة التهيئة العمرانية و البيئة، اجلريدة  2011غشت  29شترك ممضي يف قرار وزاري م .3
 . 2012غشت  01املؤرخة يف  45الرمسية عدد 

                                                
  ". رقان"بـ" فرباير 13" رئيس مجعية " اهلامل عمر " ستاذ مقابلة مع األ.1
، يتضمن إنشاء الوكالة  2002مايو سنة  20املوافق  1424ربيع األول عام  7مؤرخ يف  175ـ 02املرسوم التنفيذي رقم  .2

  . الوطنية للنفايات و تنظيمها و عملها
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لكن املالحظ أن املشرع مل يلحق مهمة تطهري أو تنظيف العقار امللوث باإلشعاعات         
لذا نأمل أن تكون  الناجتة عن التجارب العسكرية مبهام الوكالة الوطنية لتسيري النفايات،

هناك مثل هذه املؤسسة املهيكلة معنية بتطهري العقار امللوث باإلشعاع الناتج عن التجارب 
 .  النووية اليت قامت ا الدولة الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية

  معاجلة النفايات النووية وفقا للقانون الدويل : املطلب الثاين
عرف على طرق معاجلة النفايات النووية وفقا للقانون الدويل سنحاول يف هذا املطلب الت        

  على الرغم من عدم وجود تصنيف دويل موحد للنفايات املشعة، حيث أن ذلك يعتمد إىل حد 
كبري على أنظمة كل دولة، و على املعايري اليت استخدمت كأساس لتعريف النفايات املشعة، 

لنووية يف تلك الدولة و حجم األنشطة كما يعتمد كذلك على مدى تطور الصناعة ا
           1.ونوعها
 :و على ضوء ذلك تتم معاجلة النفايات النووية كما يلي       

  ذات املستوى اإلشعاعي العايل النووية نفايات معاجلة ال :الفرع األول
 من تجالنا و هي النفايات املشعة الناجتة عن الوقود النووي املعاجل أو املسترتف،        
، القوي اإلشعاعي النشاط ذات تهناك عدة طرق مقترحة حلفظ النفاياالنووي، و  املفاعل

إضافة إىل أن الكثري منها ال يزال يف طور التجربة فهي باهظة التكاليف، و من هذه الطرق 
  :ما يلي
 . الدفن يف مطامري دائمة يف أعماق خمتلفة و يف تكوينات جيولوجية مستقرة  .1
ركيب الذري من خالل قذف النفايات جبسيمات يف معجالت أو مفاعالت تغيري الت  .2

 . انشطارية أو اندماجية
  .الدفن حتت اجلليد يف أعماق بعيدة حتت احمليط املتجمد  .3
    .الطرح يف الفضاء اخلارجي  .4
   2.الدفن حتت قاع احمليطات  .5

                                                
على   2013ماي  http://www.arab-eng.org/vb/t160728.html  ،30، العامري جاسم حممد.1

  h  00:41: الساعة
  . ، املرجع السابقالعامري جاسم حممد.2
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يزال هو الطريقة اليت و اجلدير بالذكر أن الدفن يف تكوينات جيولوجية مستقرة ال        
حتظى باهتمام الكثريين يف الوقت احلاضر، و جيب عند تبين هذه الطريقة األخذ يف احلسبان 

نوع الصخور، و نشاط الزالزل يف املنطقة، و التكوينات املائية : عوامل عديدة، مثل
لرأي العام لوجود املوجودة يف املنطقة أو القريبة منها، باإلضافة إىل العوامل النفسية و تقبل ا

و للتدليل على مدى تأثري العوامل النفسية و تأثري الرأي العام يف مثل هذا  مثل هذه املدافن
اال، جيدر بالذكر هنا أنه ال يوجد يف الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت احلاضر أي 

متثل مواقع موقعاً   (60)مدافن دائمة للنفايات، حيث ال تزال حتفظ بصورة مؤقتة يف 
ألف طن يف عام ) 40(حمطات للقوى النووية، و يتوقع أن يصل هذا الرقم إىل أكثر من 

2010.1   

كما يتم التخلص من النفايات النووية ذات اإلشعاع العايل ــ القوي ــ عن طريق    
 يف ذلك بعد مث يتم دفنها إشعاعاا وبعض حرارا تفقد حىت باملاء مليئة خزانات يف غمرها
 2وتتميز بأا ذات أعمار نصفية عن العمران بعيدة مناطق و يف كبري عمق على األرض باطن

  3.طويلة و ينبغي حفظها يف مطامري دائمة

 من القوي الناجتة اإلشعاعي النشاط ذات النووية النفايات بتخزين "السويد" و تقوم      
 على صخري يقع انخز يف ( Oskarshamn ) النووية » شامن أوسكار« حمطة 
 يف و توجد مترا 27 و ارتفاعه مترا 21 و عرضه مترا 120 طوله و يبلغ مترا 25 عمق
 الوقود من طنا 750 لنحو و تتسع أربعة أقسام إىل مقسمة اإلمسنت من منفصلة قاعة داخله

 وبدأ" السويد" أحناء كل من الواردة النفايات استعماهلا لدفن و بذلك ميكن املستهلك
 4 .1985 امـمنذ ع فعال دامهااستخ

                                                
 .، املرجع السابقالعامري جاسم حممد.1
املوجود يف الوقود  239 البلوتونيوم، بعض النظائر املشعة مثل )الزمن الالزم للنظري املشع ليفقد نصف طاقته اإلشعاعية.2

) سنة 24110(فيه طويل جداً  عمر النصفالنووي الناضب يبقى خطراً على احلياة ملئات اآلالف من السنني نتيجة أن 
 ).أيام 8(قصرياً  131اليود املشع لبعض املواد مثل  عمر النصفبينما يكون  ]2[
  . 189، ص1990أمحد مدحت إسالم، التلوث مشكلة العصر، عامل املعرفة، سنة .د..3
  .191أمحد مدحت إسالم، املرجع السابق، ص .د.4
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 وبعض و البلوتونيوم  اليورانيوم على حتتوي املستهلك الوقود بقايا ألن ونظرا      
 وقت إىل حتتاج عناصر مشعة و هي والبنتونيوم والكيوريوم االمريشيوم :مثل االكتينيدات

 ذات اياتالنف هذه لتخزين فكرة نشأت هناك فقد الضارة إشعاعاا تفقد كي جدا طويل
 هذه أوىل اخلزف، و قد بدأت أو الزجاج مثل مواد عازلة يف القوي اإلشعاعي النشاط

 الطريقة هذه و تتلخص 1969عام  "بفرنسا) "» (Marcouleماركول« يف التجارب
 حموره حول يدور تكليس فرن إىل اخلليط مث يدفع "تكليس "مادة مع النفايات هذه خلط يف

 حيث عالية حرارة درجة عند صهر فرن إىل اخلليط يدفع و منها املواد هذه خلط إلمتام
   .1الزجاجية املادة مع متاما النفايات ختتلط هذه

 من أوعية املنصهر يف اخلليط هذا يصب مث م 1205 عند عادة الصهر عملية و جترى     
 ذهه تقفل أن و بعد ساعات، 8 عن تقل ال مدة ليربد و يترك للصدأ القابل غري الصلب
 جيدا تغسل املتر حنو و ارتفاعها سنتيمترا 50حنو  قطرها بلغ و اليت اللحام بواسطة األوعية

 يف املستعمل تلوث، و الزجاج من اخلارجي بسطحها قد يعلق ما إلزالة املضغوط باملاء
 "زجاج نوع من "إجنلترا"و  "فرنسا "كل من يف حاليا و املستخدم النفايات هذه تغليف

 2."تالبوروسليكا

 يقاوم كما النفايات النووية عن الصادرة احلرارة مقاومة يف اجلديد األسلوب هذا و يفيد     
 التآكل عوامل: مثل ذه النفايات احمليطة اخلارجية العوامل تلفلمخ الكيميائي الفعل

 .النفايات هذه فيها تدفن اليت مكونات التربة بعض بواسطة أو اجلوفية املياه بواسطة

 حتت أعماق كبرية يف النفايات هذه على احملتوية الصلب أوعية دفن عادة و يتم        
 لعدة للخطر مصدرا ألا تبقى املواقع هذه على خاصة رقابة إضافة إىل فرض األرض سطح
بالدرجة األوىل على العقار الذي ال يصبح  املشعة النظائر خطورة السنني و تقع من مئات

 . للتعمري أي أنه يصبح خسارة عظمى للدولة صاحلا ال للفالحة و ال

                                                
 .192أمحد مدحت إسالم، املرجع السابق، ص .د.1

 .193أمحد مدحت إسالم، املرجع السابق، ص .د.2
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يف معاجلتها للنفايات النووية حيث يرى بعض احملللني " إسرائيل"كما ال ننسى طريقة         
ألسلحة الدمار الشامل و تطوير برناجمها النووي، سيؤدي إىل سباق " إسرائيل"أن امتالك 

 اً شديدة بالبيئة يف املنطقة، خاصةللتسلح يف منطقة الشرق األوسط بأسرها و حيدث أضرار
و أن معلومات عدة كشفت النقاب عن إجراء إسرائيل لعدد من التفجريات النووية يف 

  .  1صحراء النقب و مياه خليج العقبة

و لعل من أوىل املخاطر البيئية النامجة عن استمرار التسلح النووي اإلسرائيلي انتهاء      
منذ ما يزيد عن عشرة سنوات، كما أن أساسات املفاعل قد " ةملفاعل دميون"العمر الزمين 

  . 2تتشقق و تنهار بسبب قدمها حمدثة كارثة نووية ضخمة

           النفايات ذات املستوى اإلشعاعي املتوسط و املنخفض :الفرع الثاين
، فإنه فيما يتعلق بالنفايات املشعة الصلبة ذات املستوى اإلشعاعي املتوسط و املنخفض      

   :عرب املراحل التالية ميكن التخلُّص من أثرها اإلشعاعي
  : التجميع و الفصل

حيث يتم حتديد مركز للتجميع جتلب إليه النفايات الصلبة، و من مث يتم فرزها و       
تصنيفها من حيث قابليتها لالحتراق من عدمه، و من حيث قابليتها النكماش احلجم، و 

   3.و التخلّص، كما يتم فرز تلك اليت ال تزال نشطة إشعاعياً من غريهاذلك لتسهيل املعاجلة 
  :و تشمل ما يلي :املعاجلة

  
  

                                                
  63العدد  -اهليئة العامة للبيئة  -جملة بيئتنا  ،السبع حممد رشاد. د.1
  . املرجع السابق ،حممد رشاد السبع. د.2
 .املرجع السابق، جاسم العامري حممد.د.3
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l  .املعاجلة املؤقتة :  

قصري، و اليت ميكن " عمر نصفي"ذات " نويدات"ذلك يف حالة النفايات اليت تشمل  و      
اجلهة املختصة  حفظها حىت وصول نشاطها اإلشعاعي إىل احلد املسموح به من قبل

    .1العتبارها مادة غري نشطة

  :احلرق.  2 

و يؤدي إىل ختفيض شديد يف حجم هذه املواد، و بالتايل إىل سهولة احلفظ، إالّ أن       
   . 2ذلك ال خيفض من احملتوى اإلشعاعي الكلي

   :الدفن.  3

رها أو حتويلها إىل و يعد أكثر الطرق شيوعاً بالنسبة للمواد الصلبة اليت يصعب اعتبا   
  3.نفايات عادية، و يتم الدفن يف مدافن مغلقة قريبة من السطح

مثال تغلق أول مفاعالا النووية حيث أعلن " أملانيا"أما على الصعيد الوقائي فنجد       
وأضاف  ، 2003أن بالده ستغلق أول مفاعالا النووية يف عام " أملاين"مسؤول حكومي 

إلنتاج الطاقة " شركة أملانية"اتفاقية مع أضخم   2002يونيو املاضي  أن احلكومة أبرمت
 . 4مفاعالً من أجل إتاحة الفرصة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة النووية 19إلغالق 

احلكومة "، أن "ولفغانغ جوتنر" "سكسونيا السفلى"و قال وزير الدولة للبيئة بوالية       
" هامبورغ"الواقع غريب " مفاعل شتاده"الطاقة إلغالق اتفقت مع إحدى شركات " األملانية

، و أضاف أن عملية تفكيك املفاعل ستستغرق ما بني عشرة إىل  2003منتصف عام 
  عاماً بعد إغالقه 12

                                                
  .املرجع السابق ،جاسم العامريحممد . د.1
 .املرجع السابق، جاسم العامريحممد . د.2

  .املرجع السابق ،جاسم العامريحممد . د.3
  .املرجع السابق ،رشاد السبع حممد. د.4
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و ستنتهي خدماته قبل عام من  1972دشن عام " شتاده"و اجلدير بالذكر أن مفاعل       
  . 1احملددة يف االتفاقية" فاعالت األملانيةامل"حلول املوعد احملدد النتهاء أعمار 

أن على العمال أن يفككوا مائة ألف طن من الفوالذ و الكتل اإلمسنتية " جوتنر"و قال      
بإبطال مفعول ثالثة آالف طن من املواد ذات " األملان"كما سيقوم خرباء الطاقة النووية 

عاع النووي العايل فسترسل ملعاجلتها يف اإلشعاع الضعيف داخل البالد، أما املواد ذات اإلش
                ".فرنسا"

قد أبرم يونيو املاضي اتفاقية مع مسؤويل " غري هارد شرودر"و كان املستشار األملاين       
إحدى مؤسسات الطاقة تقضي بإغالق املفاعالت النووية القدمية تدرجيياً على مدى 

كانت قد تبنت خطة اإلغالق منذ جميئها للحكم  أن حكومة يسار الوسط و يذكر  عاماً 18
عاماً و يعين ذلك أن  2021و حتدد االتفاقية عمر املفاعالت احلالية بــ  1998   عام

        . 2أحدث مفاعل يف أملانيا سيغلق حبلول العام

رى مع اإلشارة إىل أن املفاعالت النووية تنتج حوايل ثلث الطاقة الكهربائية األملانية و ت     
احلكومة أن هذا اإلغالق املربمج و التدرجيي للمفاعالت سيساعد يف بناء بدائل أخرى و 

  . سيشجع على البحث عن مصادر بديلة إلنتاج الطاقة الكهربائية

و قد أثلج قرار اإلغالق قلوب ناشطي البيئة الذين مل يعجزوا يوما عن اخلروج يف      
، و هم اآلن يتحرقون "أملانيا"يات النووية عرب مسريات احتجاجية ضد مرور عربات النفا

  . 3شوقاً لرؤية مجيع املفاعالت تغلق واحداً تلو اآلخر

                                                
  .املرجع السابق ،حممد رشاد السبع. د.1
 .املرجع السابق ،حممد رشاد السبع. د.  2
  .املرجع السابق ،حممد رشاد السبع. د  3
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مدافعون عن البيئة، قد حاولوا أواخر العام املاضي إعاقة قطار  و كان نشاطون أملان     
رت ، و قد نش"األملانية"إىل داخل األراضي " فرنسا"حيمل شحنة نفايات نووية قادم من 

  السلطات 
و    مشال البالد" غورلينب"ألف شرطي لتأمني و صول الشحنة إىل مدينة  15حنو " األملانية"

  . 1قد تبنت العام املاضي تشريعاً يتعلق بالنفايات النووية و ختزينها" األمانية"كانت الدولة 
بل إن معظم كما ال يقتصر اخلوف من التهديد النووي للبيئة على دول العامل الثالث،      

دول العامل حريصة كل احلرص حىت على عدم استخدام أراضيها و مياهها رد مرور 
  . حامالت النفايات النووية فيها

حتمالن " بريطانيتني"أن سالحها اجلوي سرياقب سفينتني " نيوزيلندا"كما أعلنت       
دخال مياهها اإلقليمية، و قد للتأكد من أما لن ت" بريطانيا"إىل " اليابان"نفايات نووية من 

ووجه ذلك مبسريات احتجاج شعبية و أخرى نظمتها منظمات غري حكومية مثل مجاعة 
  . 2السالم األخضر

و " بريطانيا"إن بالده أبلغت كال من " فيل جوف"و قال وزير اخلارجية النيوزيلندي        
نه مع التسليم بأنه مت اختاذ إجراءات و مبعارضتها ملرور هاتني السفينتني، مشرياً إىل أ" اليابان"

  . قائية لضمان السالمة إال أا ال تقضي على املخاطر إذا و قع حادث أو هجمات إرهابية
تطلب أيضاً من الدولتني املعنيتني أن تتحمال كامل " نيوزيلندا"و أضاف الوزير أن        

الطريق الذي تسلكه السفينتان  املسؤولية للتعويض عن أي خماطر حمتملة احلدوث، ورغم أن
و تعبرياً " أستراليا"و " نيوزيلندا"بني " تسمان"سرياً إال أن شحنات مماثلة سابقة مرت يف حبر 

عن االحتجاج ضد مرور السفينتني صعد اثنان من أنصار مجاعة السالم األخضر فوق سطح 
د آخر للتظاهر سلمياً أمام ، بينما جتمع عد"كانبريا"يف العاصمة " السفارة اليابانية"مبىن 
  .3رةالسفا

                                                
 .املرجع السابق ،حممد رشاد السبع. د. 1

 .، املرجع السابقحممد رشاد السبع. د .2
  .املرجع السابق ،حممد رشاد السبع.د. 3
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من خالل حتليلنا ملا جاء يف بعد إمتامنا هلذا العمل املتعلق بدراسة العقارات املشعة و 
املتعلق حبماية  03/10من قانون  59و 60نجد أن املشرع ملا نص يف املواد األول الفصل

 روات اليت حتويها مهما كانت صفتها شيء ضروري والبيئة على أحنماية األرض وباطنها والث
ن ختصيص األراضي جيب أن يكون طبقا ملستندات التهيئة والعمران ومقتضيات احلماية أ

امللوثة باإلشعاع خاصة الناجتة عن ) العقارات(البيئية قد نسي أو تناسى وضعية األراضي
د تذكرها حني نص يف املرسوم التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية إالأننا جنده ق

الذي استثىن وبنص صريح تطبيقه على 1املتعلق باحلماية من اإلشعاعات النووية 07/117
كما مل  ،املواقع املعرضة لإلشعاعات النووية املركزة من مصدر ناجم عن استخدام عسكري

ة املواقع كيفية معاجل،2املتعلق بتسيري النفايات املشعة 05/119يتناول املرسوم الرئاسي
  .امللوثة النامجة عن التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية

واليت تعرب عن أي ظاهرة  -بالرغم من تعرضه ألنظمة الوقاية والعالج من الكوارث
مادية أو نشاط بشري حيتمل أن يكون مضرا  مؤديا إىل تدهور بيئي وإضرار باملمتلكات  

واألخطار الكربى الذي نص وبصراحة يف –كارثة  فالتلوث اإلشعاعي حبسب هذا املفهوم
نه يقسم املخاطر التكنولوجية إلىاألخطار الصناعية أعلى  35نص مادته 

واألخطاراإلشعاعية والنووية واليت كعادته ترك األحكام اخلاصة ا إىل نص خاص الطاقويةو
وكيفيات مكافحة  كما توىل النص توضيح وسائل ،ليحدد اإلجراءات والتدابري للوقاية منها
إىل مىت سيصدر هذا النص اخلاص ليحدد كيفية ف .األضرار عند وقوع مثل هذه األخطار

  الوقاية ومعاجلة اخلطر العظيم الواقع مبنطقة رقان؟
ونتيجة لعدم نص املشرع اجلزائري سواء يف القانون املدين أو مبوجب التشريع البيئي 

نه مل أحىت ،سؤولية عن أضرار التلوث البيئيعلى نصوص خاصة تتعلق بامل –كما الحظنا -
حيلها صراحة للقواعد العامة لذلك ألزمنا على اإلشارة لبعض األنظمة احلديثة كالقانون 

 21وكذا اتفاقية لوجانو الصادرة يف  ،الفرنسي املتعلق باملسئولية املدنية عن األضرارالبيئية

                                                
 .27/2005جریدة رسمیة عدد،المتعلق بتدابیر الحمایة من اإلشعاعاتالمؤبنة 05/117المرسوم الرئاسي -1
 . 27/2005جریدة رسمیة عدد،المتعلق بتسییر النفایات المشعة 05/119المرسوم الرئاسي -2
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األضرار الناجتة عن األنشطة اخلطرة بالنسبة واملتعلقة باملسؤولية املدنية عن   1993جويلية 
  .للبيئة باعتبارها مناذج ميكن للمشرع االقتداء ا

نه يترتب على العمل غري املشروع نشوء إوبالرجوع للقواعد العامة وكما نعلم ف
من القانون املدين اجلزائري كما أشارت  132عليه املادة  ما نصتاحلق يف التعويض وذلك 

. -عليه ما كانإعادة احلال إلى-من بينها التعويض العيين املمكنة واليت لصور التعويض
إال حاالت التدهور أو التحطيم الطفيفة اليت ميكن ال ميسنه أوالذي يرى الدكتور وناس حيي 

وبالتايل ال نرى ما مينع 1للمنشآت امللوثة أن تتحمل نفقاا مما يدفع بنا إلىإجياد بدائل أخرى
على قوانني دف إىل معاجلة هذه املواقع وحماولة محايتها  بالرغم من تقرير  املشرع من النص

أن اهلدف من إرساء قواعد املسؤولية  ال،إمسؤولية فرنسا عن هذه اجلرائم مسؤولية دولية
حيثأصبح من املبادئ  ،وتوضيح معاملها هو حتديد التزامات الدول يف مواجهة بعضها البعض

ية الدولية هي جمموعة من القواعد القانونية اليت حتكم أي عمل أوواقعة املسلم ا أن املسؤول
وينجم عنها ضرر لشخص أخر يف نفس املركز وما  ،حد أشخاص القانون الدويلأتنسبإلى

  .2الضرر أو إصالحيترتب عن ذلك من التزام أما بالتعويض 
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من القوانني الدولية ومن  من خالل نظام إعادة احلال والذي مت النص عليه يف العديد

وبالتايل يربز األمهية البالغة هلذا النظام يف إعادة االحترام للقانون 1975بينها فرنسا سنة
  .الدويل

ونتيجة هلذا الغموض الذي يكتنف معاجلة اآلثار السلبية للنشاطات اإلشعاعية 
، سؤوليتها ال يزال بعيدان حتمل السلطات اجلزائرية ملإف ،باملواقع امللوثة بالصحراء اجلزائرية

الدولة اجلزائرية قادرة على امتالك "ن أوذلك بالرغم من تصريح وزير اجلاهدين ب
ن اجلزائر تواجه أوأشار ب ،ولكن ليس يف احلني إلزالة اإلشعاعاتالتكنولوجيا املالئمة 

ن حتل هذه بات ميدانية للتخلص من أثار هذه القنابل وال ميكنها بالنظر إىل واقع احلال أوصع
  .1..."اإلشكال لوحدها

و بعد التحليل القانوين للنصوص  اليت ادرجت ضمن الفصل الثاين استخلصنا مدى 
االختالل و النقص الذي أحلقه املشرع اجلزائريفيما خيص النص على النفايات النووية الناجتة 

عليها يف اغلب  عن التجارب العسكرية يف املنظومة القانونية البيئية من خالل غياب النص
  :النصوص  و املراسيم  أمهها 

 .تعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامةامل10 /03قانون رقم ال .1

  .املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها 19/ 01القانون رقم  .2

املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف إطار 04/20القانون رقم .3
  . ة املستدامةالتنمي

                                                
 .6ص،المداخلة،اس یحيون-1
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الذي حيدد كيفيات و إجراءات إعداد املخطط  477/  03املرسوم تنفيذي رقم  .4
  . الوطين لتسيري النفايات اخلاصة و نشره و مراجعته

 .املتعلق بنفايات النشاطات العالجية 478/ 03رسوم تنفيذي رقم امل .5
فايات و الذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للن02/175املرسوم التنفيذي رقم  .6

  .تنظيمها و عملها

حيدد كيفيات و إجراءات إعداد املخطط  الذي 477 /03رسوم تنفيذي رقم امل .7
 . الوطين لتسيري النفايات اخلاصة و نشره و مراجعته

كما الحظنا أن املشرع غالبا ما يعمد إىل استبعاد النفايات النووية الناجتة عن التجارب   
راسيم، أو حييل على مرسوم تنفيذي مل يصدر بعد، و من العسكرية من تلك القوانني أو امل

  : هنا نوصي مبا يلي

كشف اجلرائم النووية يف الصحراء اجلزائرية على الصعيدين الوطين و الدويل من خالل  )1
 .تكثيف امللتقيات و األيام الدراسية و كذا الندوات و الربامج التلفزيونية الوثائقية

ة و شاملة خبصوص تطهري العقار من النفايات النووية مطالبة املشرع ببذل عناية جاد )2
 .العسكرية

اهتمام املشرع باجلانب التوعوي أو التحسيسي عن خماطر تلوث العقار باإلشعاع عن  )3
طريق إعالم و حتسيس املواطنني باألخطار النامجة عن النفايات النووية و آثارها عن 

 .الصحة و البيئة

ري املتخذة للوقاية من هذه األخطار و احلد منها أو سن نصوص قانونية توضح التداب  )4
  . تعويضها

 - السرطانية -بأحدث األجهزة ملعاجلة احلاالت املرضية " رقان"جتهيز مستشفى بلدية  )5
 . الناجتة عن اإلشعاعات النووية
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 .إنشاء خمابر ملراقبة تطور اإلشعاع )6

خالل تكييف على أا منطقة خماطر كربى ويتجلى من " رقان"تصنيف منطقة  )7
 . االشعاعات النووية الناجتة عن جتارب عسكرية على أا من املخاطر الكربى

إفراد النفايات النووية الناجتة عن التجارب العسكرية بنصوص قانونية خاصة ا نظرا  )8
 .خلصوصية الشعاع

ضرورة إصدار مراسيم تنفيذية تنظم أحكام املادة اخلامسة و الثالثني من القانون رقم  )9
 .املتعلقة بالوقاية من األخطار اإلشعاعية 20/  04

دعم الدولة لكل من كرس جهوده للمطالبة حبقوق ضحايا التفجريات النووية يف  )10
 .الصحراء اجلزائرية

مبادرة الدولة اجلزائرية يف جمال البحث عن النفايات النووية الناجتة عن التجارب  )11
 . ريق للكشف عن مقابر النفاياتالعسكرية، و لعل وجود تلك اجلرافة بداية الط

و ضع خمطط شغل األراضي و خارطة خاصة بالتجارب النووية العسكرية بغرض  )12
 . عزل النفايات عن التعمري كما هو الشأن بالنسبة ملكان تفجري القنبلة النووية

إعداد خمطط وطين لتطهري العقار امللوث باإلشعاعات النووية الناجتة عن التجارب  )13
 . الصحراء اجلزائريةالعسكرية يف

استحداث مؤسسة وطنية ملعاجلة النفايات النووية الناجتة عن التجارب العسكرية يف  )14
 .الصحراء اجلزائرية

تكوين أعوان متخصصني ذوي كفاءات عالية يف جمال تطهري العقار من النفايات  )15
 . النووية العسكرية و معاجلتها

لمية للتخلص من النفايات النووية مسايرة الدول املتقدمة يف تطبيق الطرق الع )16
 . العسكرية، أو ابتكار طرق أحدث منها
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و أخريا خنتتم بتوصية نأمل أن تلقى هلا آذان صاغية من قبل الدكاترة و املهتمني ذه 
القضية و هي أن يكون موضوع التجارب أو التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء 

  .  توى عال من الدقة يف شكل وحدات حبوثاجلزائرية حمل حبث و دراسة على مس

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    

  



 

 

  :ـــة النصوص و املراجعــــــــــقائـم
  :النصوص القانونية

  :االوامر والقوانني )1
 05/10املعدل واملتمم بالقانون رقم  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58األمر رقم  .1

 .78اجلريدة الرمسية عدد ،ملديناملتضمن القانون ا 2005يونيو 20املؤرخ يف 
املتعلق بالتأمينات  1995يناير  25املوافق  1415شعبان  23املؤرخ يف  95/07األمر  .2

 1427حمرم  21املؤرخ يف  06/04املعدل و املتمم بالقانون  13جريدة رمسية عدد
 .15اجلريدة الرمسية العدد 2006فرباير  20املوافق 

ديسمرب سنة  12املوافق  1422رمضان عام  27املؤرخ يف  01/19القانون رقم  .3
 .77اجلريدة الرمسية عدد،يتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها 2001

املتعلق  2003فيفري  17املوافق 1423ذو احلجة  16املؤرخ يف  03/03القانون  .4
  .11اجلريدة الرمسية عدد  ،السياحيةمبناطق التوسع و املواقع

يوليو سنة  19املوافق  1424مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف  10/ 03القانون رقم  .5
  .43اجلريدة الرمسية عدد  ،يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،2003

ديسمرب سنة  25املوافق  1424ذي القعدة عام  13مؤرخ يف  04/20القانون رقم .6
 ،يف إطار التنمية املستدامة يتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث ،2004

 . 84عدد  ،اجلريدة الرمسية

املتعلق  2005 غشت 04 املوافق 1426مجادى الثانية  28 املؤرخ يف 05/12القانون  .7
 .60اجلريدة الرمسية عدد  ،باملياه

 .37جريدة رمسية عدد  ،يتعلق بالبلدية 2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10القانون  .8
  

  
 



 

 

 :املراسيم )2
املوافق  1426ربيع األول عام   02املؤرخ يف  117 /05الرئاسي رقم املرسوم  .1

اجلريدة الرمسية ،املؤبنةيتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات  ،2005أبريل سنة  11
 .27عدد 

ابريل  11املوافق  1426ربيع األول  02املؤرخ يف  05/119املرسوم الرئاسي  .2
 .2005لسنة  27ريدة الرمسية العدداجل،املتعلق بتسيري النفايات املشعة، 2005

 20املوافق  1424ربيع األول عام  7مؤرخ يف  175 /02املرسوم التنفيذي رقم  .3
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها و  ، 2002مايو سنة 

 .37اجلريدة الرمسية عدد ،عملها
 09ق املواف 1424شوال عام  15مؤرخ يف  477/ 03املرسوم تنفيذي رقم  .4

حيدد كيفيات و إجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري  ،2003سبتمرب سنة 
 .78النفايات اخلاصة و نشره و مراجعته اجلريدة الرمسية عدد 

ديسمرب  9املوافق  1424شوال عام  15مؤرخ يف  478/ 03املرسوم تنفيذي رقم  .5
 .78الرمسية عدد حيدد كيفية تسيري نفايات النشاطات العالجية اجلريدة  2003سنة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  :الكتب واالت القانونية

  .1990الكويت،عامل املعرفة ،التلوث مشكلة العصر، امحد مدحت إسالم -1
دار وائل ،اجلزء األولاملبسوط يف شرح القانون املدين ـ الضرر ـ  ،حسن علي الذنوب-2

  .2006سنة ،الطبعة األوىل ،للنشر
الطبعة ،اجلزائر،اخللدونيةدار  ،ولية عن محاية البيئةاملسؤولية الد ،صباح العشاوي- 3

 .2010األوىل
جملة العلوم  ،نظام إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف جمال محاية البيئة ، طاشور عبد احلفيظ-4

  .جامعة تلمسان ،القانونية و اإلدارية
  .2005، محاية البيئة الدولية من التلوث  ،طالل بن وسيف بن عبد اهللا احلوسين-5
جملة العريب  ،التلوث اهلوائي و األبعاد البيئية و االقتصادية ،عبد اهللا رمضان الكندري-6

 1992.،405العدد ،الكويتية
الطبعة  ،جمدالوي عمان األردن،القانون الدويل اإلنساين وثائق و آراء ،عمر سعد اهللا-7

  .2002سنة  ،األوىل
 .63العدد  -العامة للبيئة  اهليئة -جملة بيئتنا  ،حممد رشاد السبع-8
جملة . جرمية حرب:1960 فيفري  13درارالتجربةالنوويةالفرنسية حبموديةأ ،وناس حيي-9

  .احلقيقة
دار  ،طبعة األوىل ،املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،ياسر حممد فاروق املنياوي- 10

  .2008 ،مصر ،اجلامعة اجلديدة
  
  
  
  
  
  



 

 

  :املداخالت واملقابالت

ماي  07درارأ جامعة،مداخلة حول اجلماعات اإلقليمية ورهان التنمية احمللية ،حسن محيدة- 1
2013.  

البعد القانوين لآلثار الصحية و البيئية  ،إنصاف بن عمران. أ ،حممد مهدي بكراوي-2
دفاتر ،للتجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية من منظور القانون الدويل اإلنساين

  .2008 جانفي،العدد الثامن ،سياسة و القانونال
التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية معاجلة قانونية لآلثار  ،وناس حيي- 3

كلية  ،حىت ال ننسى : ورقة مقدمة يف الندوة التارخيية حوجلرمية فرنسا النووية  يف اجلزائر ،البيئية
  .2010،جامعة امحد دراية ،قسم التاريخ – العلوم   االجتماعية والعلوم اإلسالمية

  :املذكرات اجلامعية 
مذكرة خترج لنيل ،الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها،حوشني رضوان-1

 .2006-2003 14،الدفعة ،إجازة املدرسة العليا للقضاء
رسالة ماجستري يف ،ئريآليات الضبط اإلداري حلماية البيئة يف التشريع اجلزا،معفي كمال- 2

 .2011- 2010باتنة،جامعة العقيد احلاج خلضر،القانون اإلداري
رسالة ،القانون الدويل اإلنساين والتلوث البيئي يف العراق،هند رين اشرف عزت نعمان-2

  .  2001،الدمنارك،ماجستري
جامعة ،قانون العامرسالة دكتوراه يف ال،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،وناس حيي-4

  .،2007جويلية ،أبو بكر بلقايد تلمسان
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