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المقدمة
اولا  :أهمية الموضوع
يوجد تفاعؿ أكيد بيف األنساف وبيئتو  ،تولد منذ نشأة األنساف فييا  .فالصمة القائمة بيف

حياة االنساف والبيئة صمة وثيقة كصمة البذرة بالتربة وشروط الوسط البلزمة لئلنبات ،إذ ال حياة

لنا دوف التفاعؿ مع شروط ىذه البيئة  .والبيئة التي نعنييا في الواقع ليست مجرد العالـ الخارجي

 ،او شيئاً نظنوُ محيطاً بنا وممتفاً حولنا  ،فالنظر إلى البيئة مف ىذه الزاوية يحد مف أىميتيا ومف
شأنيا ومف دورىا المؤثر في حياة االنساف  .فالبيئة ىي مجموعة النظـ الطبيعية التي يعيش فييا
األنساف  ،والتي يوجد فيما بينيا توازف ُيسمى بالتوازف البيئي  ،وىذا التوازف ىو الذي يحفظ لكؿ
جزئية في النظاـ امكانية وجودىا وازدىارىا .وتؤكد الدراسات التحميمية حقيقة اف الحياة والبيئة

بالمعنى المتقدـ أمراف متبلزماف  ،ومف الممكف ايضاح ىذه الفكرة لو تخيمنا مثبلً اننا ُنقمنا دوف
سابؽ انذار إلى كوكب اكبر حجماً مف االرض فاف اجسامنا سيزاد وزنيا  ،وسيترتب عمى ذلؾ
تغيرات اخرى ال تًحصى وأوليا اننا سوؼ ال نعرؼ انفسنا  ،ولو قبمنا جدالً الحياة في شروط ىذا
الكوكب الجديد  ،فمما ال شؾ فيو اننا سنمارس الحياة كأشخاص اخريف  .واذا كاف االنساف
يستطيع االنتقاؿ مف بيئة ألخرى  ،كما يستطيع في الوقت ذاتو احداث تغيير في احواؿ ِ
بيئتو كي
تُبلئـ اغراضو  ،إال اف التحدي الذي ال يستطيع مواجيتو ىو مقدار المخاطر واالضرار المتزايدة
عد ام اًر طبيعياً عمى األنساف
يوماً بعد يوـ  ،والتي تيدد بيئة االنساف بصفة عامة  .ولعؿ ذلؾ ُي ُ
تحمؿ تبعاتو كقرينة لتمؾ الطفرة العممية التي أصبحت سمة العصر وطابعو المميز  .ولقد
فرضت تمؾ المخاطر عمى المجتمع الدولي ضرورة تضافر الجيود وتوحيد الطاقات ألجؿ احتواء

تمؾ المخاطر وتحجيـ آثارىا الضارة إلى قدر ممكف  .اذاً تسببت انماط عيش األنساف وانشطتو
المختمفة في نشوء العديد مف االضرار والمخاطر بأنواع ودرجات مختمفة  ،والتي مثمت في

ويعد التموث البيئي مف اىـ المشاكؿ البيئية
النيائية مشاكؿ بيئية ُ ،

والتي اخذت قسطاً كبي اًر مف اىتماـ المشرع في مختمؼ دوؿ العالـ منذ النصؼ الثاني مف

القرف الماضي  .وتكمف اىمية مواجية مشكمة التموث في اف ىذه المشكمة بدأت تأخذ أبعاد

اقتصادية واجتماعية وصحية خطيرة  ،خصوصاً بعد التوسع الصناعي اليائؿ المدعوـ
بالتكنولوجيا الحديثة  ،وظيور بعض الصناعات المعقدة التي يصاحبيا في كثير مف االحياف

تموث خطير يختؿ معوُ ذلؾ التوازف الفطري والطبيعي لمبيئة .واف االىمية المتقدمة الذكر ىي
التي دفعتنا لمبحث في االليات القانونية التي يمكف بواسطتيا مواجية ضرر التموث البيئي .

ثاني ا  :مشكمة البحث
تتجسد مشكمة البحث في اف خطر التموث البيئي خطر ذو طبيعة خاصة تتمثؿ في صعوبة

ِ
نسيتو إلى شخص معيف يكوف مسؤوالً عف تعويض األضرار المترتبة عميو  ،مما يجعؿ مف غير

الممكف دائماً تطبيؽ القواعد قواعد المسؤولية التقصيرية في القانوف المدني خاصةً فيما يتعمؽ
بالضرر المحض المتمثؿ بالتمؼ الذي يمحؽ بالعناصر الطبيعية لمبيئة بعيداً عف األضرار

المعروفة التي تُصيب اإلنساف واموالو  ،مما يطرح قانونية وفنية تتعمؽ بإمكانية البحث عف قواعد
خاصة لتعويض واصبلح الضرر تبلئـ الطبيعة الخاصة لمتموث .
ثالثا  :هدف البحث
ييدؼ ىذا البحث الى تحقيؽ االىداؼ االتية:

سبب ضر اًر
ٔ-الوقوؼ عمى افضؿ الوسائؿ القانونية إلصبلح ما اصاب البيئة مف تموث
َ
لئلنساف او ضر اًر محضاً لمبيئة  ،سواء بإزالة ىذا التموث كمياً او عمى االقؿ التخفيؼ مف اثارِه
الضارة عمى اإلنساف والبيئة  ،وبما ُيعيد لموسط البيئي توازنوُ الذي اختؿ .

ٕ-مراجعة قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي النافذ ليتبلءـ مع ما اقرتوُ االتفاقيات الدولية مف
احكاـ بصدد المسؤولية عف ضرر التموث البيئي .
رابع ا  :منهج البحث
أتبعنا في ىذا البحث المنيج االستقرائي المقارف  .إذ قمنا بتحميؿ نصوص القانوف العراقي

ونصوص بعض القوانيف العربية الخاصة بالمسؤولية المدنية وحماية البيئة  ،وكذلؾ نصوص
بعض االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة واراء الفقو ذات العبلقة بالموضوع  .اما المقارنة

فكانت اساساً بيف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي النافذ رقـ  ٕٚلسنة  ٕٜٓٓوبيف قانوف
البيئة المصري وقانوف حماية وتنمية البيئة االماراتي .مع التنبيو إلى انو ال يدخؿ في نطاؽ

البحث التعويض عف اضرار التموث البيئي العابر لمحدود  ،واقصد بيا األضرار التي تتجاوز

حدود الدولة التي وقع فييا الفعؿ او السموؾ مصدر التموث لتُصيب االنساف او البيئة في دولة او
دوؿ أخرى.

خامسا  :خطة البحث

تقتضي االحاطة بتفصيبلت موضوع البحث دراستو في مبحثيف عمى النحو اآلتي:
المبحث االوؿ :مفيوـ التموث البيئي.
المبحث الثاني  :التعويض عف ضرر التموث البيئي .
لننتيي بخاتمة تتضمف نتائج البحث والتوصيات التي ندعو المشرع لؤلخذ بيا تحقيقاً ليدؼ

البحث .

المبحث األول
مفهوم التموث البيئي
فرضت القضايا البيئية نفسيا بقوة عمى كافة المستويات الدولية واالقميمية والوطنية وفي

جميع مختمؼ االنشطة  ،خاصةً بعدما بمغت األوضاع البيئية حدوداً حرجة أوشكت عمى
االختبلؿ  ،فمـ تعد تمؾ القضايا ىاجساً ييدد المستقبؿ وحسب  ،بؿ أصبحت واقعاً جسيماً ييدد
حياة االجياؿ الحاضرة  .ويأتي التموث البيئي في مقدمة تمؾ القضايا  ،إذ بسبب ىذا التموث

أصبحت الموارد الطبيعية ميددة بالنضوب والتنوع االحيائي ميدد باالنقراض وظواىر التغيرات
(ٔ)

المناخية تتزايد.

ولكي تنقد المسؤولية عف تنعقد المسؤولية عف التموث البيئي ال بد مف وجود تموث وقع
في البيئة بالفعؿ  ،وترتب ِ
عميو ضر اًر لشخص او مجموعة مف االشخاص او لمؤسسة معينو ،
لكف ليس كؿ ضرر يستوجب التعويض  ،إذ تقتضي القواعد العامة تحقؽ شروط معينة في ىذا

الضرر حتى يكوف مستحقاً لمتعويض  .وعميو نتناوؿ ىذا المبحث في مطمبيف :
المطمب األول

ماهية البيئة والتموث
يشيد العالـ اىتماماً متزايداً بواحدة مف أىـ مشاكؿ العصر الحديث اال وىي مشكمة تموث

البيئة  ،وتكمف أىمية ىذه المشكمة في انيا تمس بشكؿ مباشر صحة االنساف نفسوُ  ،وكذلؾ
سبلمة بيئتو الطبيعية بمواردىا الحيوية  ،والتي تشكؿ األساس المادي لكؿ النشاطات االنسانية
ويعز التموث الى مجموعة مف االسباب االقتصادية
وفي مقدمتيا النشاط االقتصادي ُ .
ٔ -تقرير اجتماع الخبراء حوؿ اوليات التجارة والبيئة في المنطقة العربية  ،القاىرة ٔٔ ،ػ ٖٔ، ٕٓٓٚ/ٔٔ/صٕ
.

واالجتماعية  ،مف أىميا :النظر إلى البيئة كممكية مشاعة بحيث لؤلفراد الحرية التامة

باستخداميا دوف مقابؿ  ،وايضاُ عمؿ األنشطة االقتصادية العامة والخاصة عمى زيادة إنتاجيا
ودخميا وأرباحيا عمى حساب تدىور البيئة  ،وكذلؾ السموؾ البشري الذي ييتـ بتأميف متطمبات

الحياة األساسية مف الغذاء والسكف والصحة حتى لو كاف ذلؾ عمى حساب البيئة  ،فضبلً عف

الحروب والنزاعات المسمحة.

(ٕ)

ويقتضي تحديد ماىية التموث ادراؾ ماىية البيئة اوالً  ،طالما

ال يمكف عقبلً تصور وقوع التموث خارج نطاؽ البيئة المحيطة بنا  .وعميو نعرض اوالً لتعريؼ

البيئة  ،لننتقؿ بعدىا لتعريؼ التموث.
اولا :تعريف البيئة

فيقاؿ تبوء فبلف منزالً أي اتخذهُ سكناً  .ونجد ىذا
تعني البيئة لغةً المنزوؿ او الموطف ُ ،
(ٖ)
المعنى المغوي في الكثير مف اآليات القرآنية  :قاؿ تعالى ((الذيف تبوءو الدار وااليماف))

بمعنى النزوؿ واالقامة  .وقولو تعالى (( وأوحينا إلى موسى وأخيو أف تبوءا لقومكما بمصر
بيوتاً))

(ٗ)

أي اتخذوا بيوتاً  .وقولو تعالى (( واذ بوأنا إلبراىيـ مكاف البيت ))

(٘)

وقولو تعالى

((وكذلؾ م ّكنا ليوسؼ في األرض يتبوأ منيا حيث يشأ ))( )ٙوقولوُ تعالى (( وبوأكـ في األرض
تتخذوف مف سيوليا قصو اًر وتنحتوف الجباؿ بيوتاُ ))( . )ٚفكؿ ىذه اآليات تدؿ عمى اف البيئة
مف يشاء  .فالمعنى المغوي لكممة (بيئة) ىو  :النزوؿ أو الحموؿ في مكاف
تعني وسطاً ينزؿ فيو ْ
 ،وانيا تطمؽ عمى المكاف الذي يتخذهُ االنساف منزالً أو موطناً )ٛ(.أما المعنى المغوي الواسع
ِ
حياتو
لكممة (بيئة ) فيعني  :المحيط أو الوسط أو المكاف الذي يعيش بو الكائف الحي ويؤثر في
فيقاؿ األنساف ابف بيئتو  .وترتيباً عمى ىذا المعنى ُيعد البيت بيئة  ،والمدرسة بيئة  ،ورحـ األـ
ُ ،

ُٕ -ينظر في تفصيؿ اسباب مشاكؿ البيئة وانعكاساتيا االقتصادية  :أسود قادر أحمد  ،تأثير التموث البيئي عمى
رأس الماؿ البشري  ،طٔ  ،مكتبة زيف الحقوقية واالدبية  ،بيروت  ، ٕٓٔٙ ،ص  ٔٛوما بعدىا .
ٖ -سورة الحشر  ،اآلية . ٜ

ٗ -سورة يونس  ،اآلية . ٛٚ
٘ -سورة الحج  ،اآلية . ٕٙ
 -ٙسورة يوسؼ  ،اآلية ٘ٙ
 -ٚسورة األعراؼ  ،اآلية ٗ. ٚ

 -ٛابو الفضؿ بف منظور  ،معجـ لساف العرب المحيط  ،المجمد األوؿ ،دار لساف العرب  ،ط، ٜٜٔٚ ، ٕٙ
صٖٜ

بيئة  .وىكذا تُعد البيئة  :الدائرة التي يسكنيا األنساف وتؤثر فيو ويستمد منيا قدراتو بما فييا مف
()ٜ
يابسة وماء وىواء ومخموقات حية وطاقة.
اما اصطبلحاً فيختمؼ تعريؼ البيئة بحسب مجاليا والنظرة إلييا  ،فعرفيا رأي بانيا (( مجموع
النظـ الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فييا اإلنساف والكائنات األخرى والتي يستمدوف منيا

زادىـ ويؤدوف فييا نشاطيـ)).

(ٓٔ)

وعرفيا رأي اخر بانيا (( األحواؿ الفيزيائية والكيمائية

واألحيائية لئلقميـ الذي يعيش فيو كائف حي وتعتبر الكرة األرضية كميا بمثابة البيئة لبني البشر ،

(ٔٔ)
مف عرفيا بانيا
وتتكوف مف اليواء والمياه والتربة وكافة الكائنات الحية األخرى))  .وىناؾ ْ
((الوسط او المجاؿ المكاني الذي يعيش فيو االنساف بما يضـ مف ظواىر طبيعية وبشرية يتأثر

بيا ويؤثر فييا  ،او انو االطار الذي يعيش فيو االنساف ويحصؿ منو عمى مقومات حياتو مف
(ٕٔ)
ِ
وعرفت بانيا
غذاء وكساء ودواء ومأوى  ،ويمارس فيو عبلقاتو مع اقرانو مف البشرُ . )).
ِ
بمجاالتو المختمفة والتي يستمد منيا وجوده
((النطاؽ الطبيعي المحيط باإلنساف في كؿ مجتمع
واستمرار حياتو  .ونتيجة لمتعاوف االنساني الحيوي في مجاالت البيئة المختمفة يتحقؽ دوماً ذلؾ
القدر المتوازف مف التأثير والتأثر بينيما)).

(ٖٔ)

 .وعرفيا اخر بانيا (( المحيط الحيوي الذي

يشمؿ الكائنات الحية وما يحتويو مف مواد وما يحيط بو مف ىواء وماء وتربة وما يقيمو االنساف

مف منشآت .)ٔٗ()).

اما عمى مستوى التشريع  ،فقد اوردت معظـ قوانيف حماية البيئة العربية تعريفاً لمبيئة

باعتبارىا موضوع الحماية  .فعرفيا قانوف حماية البيئة المصري رقـ ٗ لسنة ٗ ٜٜٔفي مادتو

االولى بانيا ((المحيط الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية وما يحتويو مف مواد وما يحيط بيا
مف ىواء وماء وتربة وما يقيمو االنساف مف منشآت))  .وعرؼ قانوف حماية وتنمية البيئة

االماراتي رقـ ٕٗ لسنة  ٜٜٜٔالبيئة بأنيا (( المحيط الحيوي الذي تتجمى فيو مظاىر الحياة
 -ٜد .محمد عبد القادر الفقي  ،البيئة ػ مشاكميا وقضاياىا وحمايتيا مف التموث ػ  ، ٜٜٜٔ ،صٓ. ٜ
ٓٔ -د .سعيد محمد الحفار  ،نحو بيئة أفضؿ  ،دار الثقافة ،قطر ػ الدوحة  ، ٜٔٛ٘ ،صٖٖٔ .

ٔٔ -ترافس واجنر  ،ترجمة د .محمد صابر  ،البيئة مف حولنا ػ دليؿ لفيـ التموث وآثاره ػ  ،طٔ  ،الجمعية
المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية  ،القاىرة  ، ٜٜٔٚص . ٜٔ
ٕٔ -د .أحمد فؤاد باشا  ،البيئة ومشكبلتيا مف منظور اسبلمي  ،بحث منشور بمجمة األزىر  ،عدد جمادى
الثاني ٔٗٔٚ،ىػ  ،ص.ٛ٘ٛ

ٖٔ -المواء شاكر معنز شاكر  ،رؤية حوؿ امف وحماية البيئة  ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية  ،الرياض ،
 ، ٜٜٔٛصٕ. ٕٙ
ٗٔ -مبروؾ سعد النجار  ،تموث البيئة في مصر  ،المخاطر والحموؿ  ، ٜٜٔٗ ،ص. ٙ

بأشكاليا المختمفة  ،ويتكوف ىذا المحيط مف عنصريف  :عنصر طبيعي ويضـ الكائنات الحية

مف انساف وحيواف ونبات وغيرىا مف العناصر الحية وموارد الطبيعية مف ىواء وماء وتربة ومواد
عضوية وغير عضوية وكذلؾ االنظمة الطبيعية  .وعنصر غير طبيعي يشمؿ كؿ ما ادخموُ
االنساف إلى البيئة الطبيعية مف منشآت ثابتة وطرؽ وجسور ومطارات ووسائؿ نقؿ وما استحدثوُ
ويستخمص مف ىذا التعريؼ اف لمبيئة بعديف  :احدىما
مف صناعات ومبتكرات وتقنياتُ . )).
ويعرؼ بالبيئة الطبيعية ويشمؿ اليابسة والماء والفضاء  .وثانييما ُبعد اجتماعي ُيعرؼ
طبيعي ُ

بالبيئة االجتماعية  :وتشمؿ النظـ والعبلقات التي تُحدد أنماط حياة الناس فيما بينيـ  ،اضافةً
إلى القيـ الروحية والخمقية والتربوية وأنواع السموؾ االنساني وتطورىا .وقد أكد المشرع االماراتي
في ىذا القانوف عمى حماية البيئة مف خبلؿ ترشيد استخداـ الموارد الطبيعية والحيمولة دوف تموثيا

والحفاظ عمى توازنيا(٘ٔ) .اما قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ  ٕٚلسنة  ، ٕٜٓٓفعرؼ

البيئة في المادة (ٕ) بانيا (( المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية والتأثيرات

ويبلحظ عؿ تعريؼ المشرع
الناجمة عف نشاطات اإلنساف االقتصادية واالجتماعية والثقافية )) ُ .
البعد
البعد االجتماعي لمبيئة .وعموماً الذي ييمنا في ىذا البحث ىو ُ
اشار ضمناً إلى ُ
العراقي اف َ

البعد االجتماعي .ويتبيف مما تقدـ مف تعاريؼ فقيية وتشريعية باف البيئة
الطبيعي لمبيئة وليس ُ
ىي كؿ ما يحيط باإلنساف مف ظواىر او مكونات طبيعية حية او غير حية  ،ممثمة في مكونات
سطح االرض مف جباؿ وىضاب وسيوؿ وودياف وصخور وتربة  ،وعناصر اليواء والمناخ

المختمفة مف ح اررة وضغط ورياح وامطار وأحياء مختمفة فضبلً عف موارد المياه .
ثاني ا  :تعريف التموث

كدره
التموث لغةً  :التمطيخ أو الخمط ُ ،
فيقاؿ لوث ثيابوُ بالطيف أي لطخيا  ،ولوث الماءّ :
بمعني غيرهُ  ،فتمويث الماء لغةً  ،بمعنى تغييره( .)ٔٙاما اصطبلحاً  ،فبل يوجد اجماع عمى

تعريؼ دقيؽ ومحدد لممفيوـ العممي لمتموث  ،بؿ طُرحت عدة تعاريؼ لمتموث  ،ولو اف القاسـ

المشترؾ بينيا ىو اف التموث يعمؿ عمى إضافة عنصر غير موجود في النظاـ البيئي أو انو ُيزيد

مف عرؼ
أو يقمؿ وجود أحد عناصرِه بشكؿ يؤدي إلى أحداث خمؿ في ىذا النظاـ  .فيناؾ ْ
التموث بانو تغير غير مرغوب في الخصائص الفيزيائية او الكيميائية او االحيائية لمبيئة الطبيعية

 ،ينشأ أساساً مف النشاط البشري (متضمناً تموث المياه السطحية والمياه الجوفية والتربة
واليواء)( .)ٔٚكما ُعرؼ بانوُ إفساد مباشر لمخصائص العضوية او الح اررية او البيولوجية

٘ٔ -د .نواؼ كنعاف  ،قانوف حماية البيئة  ،طٔ  ،مكتبة الجامعة  ،االمارات  ، ٕٓٓٙ ،ص٘ٔ .
 -ٔٙمحمد بف أبي بكر الرازي  ،مختار الصحاح  ،القاىرة ٜٜٔٙ ،ػ ، ٜٜٔٚص ٖٗ٘ .
 -ٔٚترفس واجنر  ،مصدر سابؽ  ،صٕٓ .

واالشعاعية ألي جزء مف البيئة مثبلً بتفريغ او إطبلؽ او إيداع نفايات أو مواد مف شأنيا التأثير

عمى االستعماؿ المفيد  ،او بمعنى آخر تسبب وضعاً يكوف ضا اًر او يحتمؿ االضرار بالصحة

()ٔٛ
ويعرفو رأي
العامة  ،او بسبلمة الحيوانات والطيور والحشرات والسمؾ والمواد الحية والنباتات ُ .
اخر بانوُ كؿ تغيير كمي او نوعي غي الصفات الكيمياوية او الفزيائية او الحيوية لعناصر البيئة

وىي الماء  ،اليواء  ،التربة والفضاء ،مما يعرض الحياة لمخطر وييدد سبلمة الكائنات الحية

()ٜٔ
وعرؼ التموث ايضاً بانو كؿ تغير كمي او كيفي في
سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ُ
مكونات الكرة الحية  ،في الصفات الكيميائية والفيزيائية او الحيوية لمعناصر البيئية(ٕٓ) .ومف

التعريفات التي القت قبوالً لدى جانب كبير مف الفقو التعريؼ الذي أقرتوُ منظمة التعاوف والتنمية
االقتصادية OCDEباف التموث ىو قياـ االنساف مباشرةً او بطريؽ غير مباشر بإضافة مواد او
طاقة إلى البيئة تترتب عميو آثار ضارة يمكف اف تعرض صحة االنساف لمخطر او تمس بالمواد

البيولوجية او األنظمة البيئية عمى نحو يؤدي إلى التأثير عمى أوجو االستخداـ المشروع
(ٕٔ)

لمبيئة.

بيف قانوف حماية وتنمية البيئة االماراتي رقـ ٕٗ لسنة  ٜٜٜٔباف
اما بالنسبة لمتشريع فقد ّ
التموث عبارة عف ادخاؿ أي مف المواد والعوامؿ المموثة في عناصر البيئة الطبيعية  ،والذي ينشأ
مف جر ِ
ائو اي خطر عؿ صحة االنساف او الحياة النباتية او الحيوانية او اذى لمموارد والنظـ

ويقصد بالمواد المموثة حسب ىذا القانوف اية مواد صمبة او غازية از ادخنة او ابخرة او
البيئية ُ .
روائح او ضوضاء او إشعاعات او ح اررة او وىج االضاءة او اىت اززات تنتج بشكؿ طبيعي او
بفعؿ االنساف وتؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلى تموث البيئة (المادة ٔ)  .وعرؼ قانوف

البيئة المصري رقـ ٗ لسنة ٗ ٜٜٔتموث البيئة في البند سابعاً مف المادة االولى بانو (( أي
تغيير في خواص البيئة مما يؤدي بطريؽ مباشر او غير مباشر إلى األضرار بالكائنات الحية او

المنشآت او يؤثر عمى ممارسة االنساف لحياتو الطبيعية )).

 -ٔٛد .احمد عبدالكريـ سبلمة  ،قانوف حماية البيئة االسبلمي مقارناً بالقوانيف الوضعية  ،طٔ  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة  ، ٜٜٔٙ ،صٔٗ .

 -ٜٔابتساـ سعيد الممكاوي  ،جريمة تمويث البيئة دراسة مقارنة  ،طٔ  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،االردف ،
 ،ٕٜٓٓصٕٗ .
ٕٓ -سعيد محمد الحفار  ،مصدر سابؽ  ،ص. ٜٔ٘

ٕٔ -د .رياض صالح ابو العطا  ،حماية البيئة في ضوء القانوف الدولي  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية ،
 ، ٕٜٓٓصٕٔ .

اما قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ  ٕٚلسنة  ٕٜٓٓفقد عرؼ في المادة (ٕ/

ثامناُ) تموث البيئة بانو (( وجود أي مف المموثات المؤثرة في البيئة بكمية او تركيز او صفة غير
طبيعية تؤدي بطريؽ مباشر او غير مباشر إلى اإلضرار باإلنساف او الكائنات الحية األخرى او

المكونات البلحياتية التي توجد فييا )) .اما مموثات البيئة فتعني حسب البند سابعاً مف ىذه
المادة (( اية مواد صمبة او سائمة او غازية او ضوضاء او اىت اززات او اشعاعات او ح اررة او

وىج او ما شابييا او عوامؿ احيائية تؤدي بطريؽ مباشر او غير مباشر إلى تموث البيئة )) .

وذىب رأي إؿ اف التعريؼ الدقيؽ لمتموث مف الناحية القانونية يجب اف ُيركز عمى ثبلث
مسائؿ :ػ اوالً :حدوث تغيير في الوسط البيئي الحيوي المائي او البري او الجوي  ،بإدخاؿ

مموثات فيو تأخذ شكؿ مواد ( صمبة او سائمة او غازية) او طاقة كالح اررة أو االشعاع  .ثانياُ:
انتساب ىذا التغيير إلى عمؿ االنساف بطريؽ مباشرة أو غير مباشرة  ،ألف القانوف ال يخاطب

إال االنساف وال ييتـ إال بأفعاؿ اإلنساف وال سمطاف لوُ عمى أفعاؿ الطبيعة  ،وعميو فاف المسؤولية
عف التموث ال تنعقد إذا كاف سبب التموث خارج عف ارادة االنساف  ،ودليؿ ذلؾ اف االتفاقيات
الدولية التي تعالج تموث البيئة تستثني مف المسؤولية حاالت التموث الناشئ عف القوة القاىرة

وحالة الضرورة .ثالثاً :إلحاؽ او احتماؿ إلحاؽ الضرر بالبيئة  ،فيمزـ حدوت تغيي ار ضا اًر في
بعض مواد البيئة  ،وينعكس ىذا الضرر عمى االنساف والكائنات الحية وغير الحية سواء كاف

تغيير في الكيؼ او تغيير في الكـ.

(ٕٕ)

يتبيف مما تقدـ اف التموث عبارة عف ادخاؿ مواد ضارة عمى عناصر البيئة الثبلث  :الماء

واليواء والتربة بما يؤدي إلى حدوث تغيير كمي او كيفي في المكونات الحية وغير الحية ليذه
العناصر  ،بحيث ال يقدر النظاـ البيئي عمى استيعاب ىذا التغيير دوف اف يختؿ توازنو  ،وسواء
نجـ ىذا التغيير الضار عف حياة االنساف ونشاطو الصناعي او الزراعي او العمراني او حدث
بفعؿ عوامؿ الطبيعة كالرياح واالمطار والبراكيف والزالزؿ واالعاصير وحرائؽ الغابات والمد

والجزر في البحار  ،مع األخذ بنظر االعتبار باف المسؤولية تكوف فقط عف التموث الذي يحدثوُ
ِ
بفعمو المباشر او غير المباشر.
االنساف
اذاَ التموث عبارة عف ضرر حاؿ او مستقبمي ُيصيب عنصر او اكثر مف عناصر الطبيعة
 .وىذا الضرر حالوُ حاؿ أي ضرر اخر يجب اف تتحقؽ فيو شروط معينة حتى يمكف التعويض
عنوُ  .وىذا ما نبحثوُ تفصيبلً في المطمب القادـ .

ٕٕ نصراهلل سناء  ،الحماية القانونية لمبيئة مف التموث في ضوء القانوف الدولي اإلنساني  ،رسالة ماجستير ،
جامعة باجي مختار ػ عنابة ػ  ،الجزائر  ،السنة الجامعية ٕٓٔٓ ػ ٕٔٔٓ  ،صٖٖػ ٖ٘ .

المطمب الثاني
شروط الواجب تحققها في ضرر التموث
ال بد لكي تترتب المسؤولية عف تموث البيئة ويتحقؽ اثرىا المتمثؿ بالتعويض  ،مف اف

ينتج عف التموث ضرر  .والضرر عموماً ىو المساس بحؽ او مصمحة مشروعة ألحد

االشخاص  .وبعبارة اخرى الضرر ىو االذى او الخسارة المادية او المعنوية الذي يمحؽ بشخص

ما طبيعي او معنوي  .ويتميز ضرر التموث البيئي بانوُ يتولد عنوُ في معظـ األحواؿ ضرر مرتد
( منعكس)  ،فانبعاث في اليواء والماء ُيصيب اوالً جودة اليواء او الماء باعتبارىما عنصريف

األخرى  ،وما
مف عناصر البيئة ثـ ينعكس عمى االنساف والحيواف أو النبات او الكائنات الحية ُ
ُيقاؿ عف اليواء والماء ُيقاؿ ايضاً عف تموث التربة فمثبلً تموث التربة بالمبيدات الحشرية ومبيدات
اآلفات الزراعية يؤدي إلى تموث المنتجات الزراعية المطروحة في السوؽ لممستيمؾ الذي

سيتضرر صحياً عند تناوؿ ىذه المنتجات(ٖٕ) .فالضرر الناتج عف التموث يمكف اف يتمثؿ :

(ٕٗ)
بالوفاة او االصابات الجسدية  ،الخسائر التي تمحؽ باألمواؿ  ،افساد او تمويث البيئة  .وأياً

كاف نوع وطبيعة ضرر التموث البيئي  ،فاف ىذا الضرر ال يختمؼ عف اي ضرر اخرى مف

حيث الشروط الواجب تحققيا فيو لممطالبة بالتعويض  .فإذا كاف مف المسمـ بو اف لكؿ ْ
مف لحقوُ
ضرر غير مشروع حؽ المطالبة بالتعويض ،فاف االمور ال تُعرض بمثؿ ىذه البساطة في
ِ
وجوده وحوؿ ما اذا كاف الضرر
الحياة العممية إذ كثير ما يثور الشؾ حوؿ وجود الضرر او عدـ

محققاً او مجرد وىـ وادعاء  ،وىؿ سبؽ التعويض عف الضرر او لـ يسبؽ التعويض عنوُ  ،وىؿ
انصب الضرر عمى حؽ مف حقوؽ المدعي او مصمحة مشروعة لوُ اـ انو انصب عمى مجرد
امؿ؟(ٕ٘)  .وعميو يجب اف يتحقؽ في ضرر التموث الشروط اآلتية:
اولا  :ان يكون الضرر محققا
ُيشترط في الضرر إلمكاف الحكـ بالتعويض  ،اف يكوف ُمحققاً أي ثابتاً عمى وجو اليقيف
والتأكيد  .وىو يكوف كذلؾ إذا كاف قد وقع فعبلً وىو الضرر الحاؿ  ،سواء أكاف ىذا الضرر

ٖٕ -د .عبد العزيز مخيمر عبداليادي  ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة  ،دار النيضة العربية ،
القاىرة  ،ببل سنة طبع  ،ص. ٚ
ٕٗ -ىذا ما نصت عميو المادة الثانية مف اتفاقية مجمس أوربا حوؿ المسؤولية المدنية عف األضرار الناتجة عف
األنشطة الخطيرة بالبيئة والمصادؽ عمييا في ٕٔ. ٜٜٖٔ /ٔ/

ٕ٘ -د .حسف عمي الذنوف  ،المبسوط في المسؤولية المدنية  ،الضرر ،شركة التايمس لمطبع والنشر المساىمة ،
بغداد  ، ٜٜٔٔ ،صٓ. ٔٙ

عبارة عف خسارة لحقت بالمضرور أو كسب فاتوُ ،فيذا الكسب الفائت والخسارة البلحقة ىما
صورتاف لضرر حاؿ )ٕٙ(.فالمبدأ الجوىري سواء في القوانيف الوطنية أو في القانوف الدولي ىو
اف دعوى المسؤولية عف تعويض ضرر التموث ال تُقبؿ إال إذا كاف الضرر حاالً أي وقع بالفعؿ
وقت رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض .ولذلؾ قضت محكمة العدؿ الدولية في قضية التجارب
الذرية بيف فرن سا مف جانب وأستراليا ونيوزيمندا مف جانب آخر بأنو(( طالما قد تخمؼ الضرر فبل
مسؤولية )) وذلؾ بعد اف عجزت استراليا ونيوزيمندا عف اقامة الدليؿ عمى وجود أضرار اصابتيا

مف جراء التجارب الفرنسية  ،فبرغـ انتياؾ االلتزاـ الدولي بعدـ اجراء التجارب الذرية في اليواء ،
()ٕٚ

ولكف مع غياب الضرر ال يمكف إثارة المسؤولية.

ولكف في مجاؿ المسؤولية عف االضرار

الناشئة عف التموث مثؿ تموث التربة بالنفايات المشعة وتموث اليواء باألدخنة واالشعاعات النونية
 ،فإف االضرار قد ال تظير فور وقوع العمؿ المسبب ليا  ،بؿ يتأجؿ ظيورىا إلى فترات طويمة

مما ُيثير السؤاؿ عف حكـ الضرر في ىذه الحالة  ،وتقتضي اإلجابة عف ىذا السؤاؿ التمييز بيف
نوعيف مف االضرار المؤجمة  :الضرر المستقبؿ والضرر االحتمالي .
أـ الضرر المستقبل
الضرر المستقبؿ ىو الضرر الذي حدث سببوُ ولكف تأخر ظيوره  ،فيو واف لـ يقع بعد
لكنوُ سوؼ يقع حتماً في فترة الحقة أي في المستقبؿ  ،ولذلؾ يشمموُ التعويض كما يشمؿ الضرر
الواقع في الحاؿ  .وقد اجمع الفقو والقضاء عمى ذلؾ  ،إذ جرى قضاء المحاكـ الفرنسية عمى

وجوب التعويض عف الضرر المستقبؿ إذا كاف مف المؤكد وقوعوُ وكاف مف ٕٛالممكف تقديرهُ.
فيجب التعويض عف االضرار المستقبمية التي ستنتج مف تموث المياه بالمخمفات الصناعية او
اليواء باألدخنة والغازات السامة ،ماداـ الدليؿ العممي والطبي ُيدؿ عمى حتمية وقوع ىذه االضرار
مستقببلً  ،فيذا الدليؿ ُيعد كافياً لقبوؿ دعوى المسؤولية .
ب ـ الضرر الحتمالي

ىو الضرر الذي لـ يتحقؽ  ،وال يوجد ما يؤكد وقوعوُ او تحققوً في المستقبؿ  ،فيو قد
يتحقؽ وقد ال يتحقؽ  ،ولذلؾ ال تعويض عف ىذا الضرر  .وقد أكدت المحكمة الدائمة لمعدؿ

 -ٕٙد .عدناف أبراىيـ السرحاف ود .نوري حمد خاطر  ،مصادر الحقوؽ الشخصية (االلتزامات) ،طٔ ،مكتبة
دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،مطابع االرز  ،عماف ػ االردف  ، ٕٓٓٓ ،صٖ٘ٗ .
 -ٕٚمعمـ يوسؼ  ،المسؤولية الدولية بدوف ضرر ػ حالة الضرر البيئي ػ  ،اطروحة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ػ جامعة منتوري ػ قسنطنيةػ  ،الجزائر  ،ص. ٜٚ

 -ٕٛد .حسف عمي الذنوف  ،المصدر السابؽ  ،صٔ.ٔٙ

الدولي ذلؾ بقضائيا (( اف األضرار المحتممة والغير محددة ال محؿ لوضعيا في االعتبار وفقاً

لقضاء المحكمة)).

()ٕٜ

اذاً ضرر التموث البيئي سواء أكاف قد وقع فعبلً او لـ يقع وقت الدعوى لكنوُ مؤكد الوقوع في
المستقبؿ  ،يجب تعويضوُ  .يستوي في ذلؾ كوف الضرر جسيماً او بسيطاً  ،فتقوـ المسؤولية
ميما كاف حجـ الضرر  ،إذ اف في اشتراط وصوؿ الضرر البيئي إلى درجة مف الجسامة

مف
والخطورة حتى ُيعوض عنو  ،خروج عف مبادئ العدالة واالنصاؼ التي تقتضي اف يتحمؿ ْ
يستفيد مف نشاط مموث تبعة ما ُيمحقو بالبيئة او االنساف مف أضرار  ،فضبلً عف انو يمثؿ تشدداً

غير مرغوب بو  ،بحيث ُيحجـ المضرور عف المطالبة بالتعويض عما أصابوُ مف ضرر حقيقي
بسبب عجزه عف اثبات درجة جسامة الضرر او فداحتو )ٖٓ(.فاألضرار الناشئة عف تموث التربة
ِ
وتصنفيو
بالنفايات رغـ انيا جسيمة في معظـ األحياف  ،ولكف ال يجب التوسع في معنى الضرر
إلى ضرر جسيـ وبسيط  ،الف ذلؾ يؤدي إلى تنصؿ المتسبب بالتموث مف المسؤولية  .يتبيف

مما تقدـ بانو يكفي قدر معقوؿ مف الضرر البيئي الحاؿ او المستقبمي  ،لرفع دعوى التعويض
مف تسبب بتموث البيئة .
عمى ْ
ثانياُ  :وجود رابطة سببية بين الضرر وفعل التموث
اتفؽ الفقو والقضاء عمى انوُ لكي يكوف الضرر محبلً لمتعويض فيجب اف يربط بيف
النشاط الخطر(التموث ) والضرر سببية مادية ال يقطعيا أي نشاط أخر  ،أي اف يكوف ىذا
الضرر نتيجة طبيعية لمتموث  .فالضرر يجب اف يكوف النتيجة العادية او الطبيعية او الضرورية

التي ال مفر منيا لمفعؿ او لبلمتناع(ٖٔ) .ولكف يصعب احياناً اثبات الرابطة السببية بيف النشاط
المموث وبيف الضرر المترتب عميو  ،خاصةً في احواؿ التموث النووي وحاالت التموث بالنفايات
الخطرة  ،وسبب صعوبة اثبات رابطة السببية في ىذه الحاالت ىو اف اضرارىا ال تظير إال بعد

مرور سنوات طويمة مف وقت وقوع الحادث  ،فيي اضرار مؤجمة تتحقؽ في المستقبؿ  ،وبما اف
اعتبارات العدالة تقتضي تعويض المضرور عما اصابوُ مف اضرار خاصةً واف اضرار النفايات
الخطرة والنووية اضرار جسيمة ،لذلؾ كاف ال بد مف الموائمة بيف شروط الضرر وطبيعة اضرار
التموث البيئي  ،عمى اف يتـ اثبات عبلقة السببية بالوسائؿ العممية الحديثة.

(ٕٖ)

 -ٕٜنقبلً عف معمـ يوسؼ  ،المصدر السابؽ  ،ص.ٜٛ

ٖٓ -د .أحمد عبد الكريـ سبلمة  ،المصدر السابؽ  ،صٖٓ٘
ٖٔ -د .محمد حافظ غانـ  ،المسؤولية الدولية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، ٜٜٔٚ ،ص٘ٔٔ .

ٕٖ -د .محمد حافظ غانـ  ،عدـ مشروعية تجارب األسمحة النووية  ،بحث منشور في مجمة العموـ القانونية
واالقتصادية  ،جامعة عيف شمس  ،العدد الثاني ، ٜٕٔٙ ،صٓٔ .

ثالثاُ  :ان ل يكون الضرر قد سبق التعويض عنه

الغاية مف التعويض ىي اصبلح اثار الضرر وليس االثراء او االغتناء  ،ولذا مف

البدييي انوُ إذا تـ التعويض عف الضرر فانو لـ ُبعد اساساً صالحاً لرفع الدعوى بو ٖٖ.ويتفؽ ىذا
الشرط مع قواعد العدالة والمنطؽ والتي تقتضي أال تكوف المسؤولية مصد اًر لمكسب والربح بتعدد

التعويضات عف الضرر الواحد  .وقد أكدت عمى ذلؾ المحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي في قضية
مصنع (شوروزؼ ) عندما رفضت طمب ألمانيا بمنع تصدير منتجات المصنع  ،في ذات الوقت

التي تحصؿ فيو عمى تعويض عف خسائرىا مف المصنع  ،إذ جاء في حكميا (( انو ال يمكف

إجابة الحكومة األلمانية إلى طمبيا بمنع التصدير حتى ال تُعطى نفس التعويض مرتيف)).
المبحث الثاني

التعويض عن ضرر التموث البيئي
لـ يقتصر االىتماـ بموضوع المسؤولية عف تموث البيئة باىتماـ التشريعات الوطنية  ،بؿ
حظي ىذا الموضوع باىتماـ دولي ،حيث عقُدت كثير مف المؤتمرات وأُبرمت العديد مف
االتفاقيات في أطار المنظمات الدولية حوؿ حماية البيئة مف التموث  ،ومنيا مؤتمر ستوكيولـ
لعاـ ٕ ،ٜٔٚواتفاقية باريس لعاـ ٕ ٜٔٚالخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالـ ،
واتفاقية لندف لعاـ ٖ ٜٔٚالخاصة بتموث عرض البحر  ،واتفاقية ىمسنكي لحماية بيئة بحر

البمطيؽ لعاـ ٗ ، ٜٔٚواتفاقية برشمونة لحماية البحر المتوسط مف التموث لعاـ  ، ٜٔٚٙواتفاقية
حظر استخداـ تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية او ألية أغراض عدائية اخرى لعاـ

،ٜٔٚٚومؤتمر نيروبي لعاـ ٕ ، ٜٔٛومؤتمر ريودي جانيرو لعاـ ٕ .)ٖٗ(ٜٜٔوقد تضمنت
المؤتمرات واالتفاقيات الدولية توجييات لمدوؿ لتطوير قواعد المسؤولية المدنية في تشريعاتيا

الوطنية لتُبلئـ المسؤولية عف األضرار البيئية  .ومف ذلؾ اعبلف (البيئة االنسانية) الصادر عف
مؤتمر استكيولـ لعاـ ٕ ٜٔٚوالذي نص في المبدأ (ٕٕ ) منو عمى (( يجب عمى الدوؿ اف
تتعاوف لتطوير القانوف بشأف المسؤولية وتعويض ضحايا التموث واألضرار البيئية الناتجة عف

االنشطة التي تتـ داخؿ والية ىذه الدوؿ او تحت اشرافيا )) .ونص المبدأ رقـ (ٖٔ) مف االعبلف
الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ (البيئة والتنمية) المنعقد في ريودي جانيرو عاـ ٕٜٜٔ
عمى (( ينبغي عمى الدوؿ تطوير القانوف الوطني في خصوص المسؤولية والتعويض لضحايا

ٖٖ -د .حسف عمي الذنوف  ،المبسوط  ،الضرر  ،صٗ. ٔٚ

ٖٗ -سنكر داود أحمد  ،التنظيـ القانوني الدولي لحماية البيئة مف التموث  ،طٔ  ،مكتبة زيف الحقوقية واألدبية ،
بيروت  ، ٕٓٔٚ ،ص٘. ٙ

التموث عف آثار األضرار البيئية التي تسببيا األنشطة داخؿ واليتيا او تحت اشرافيا ) )  .كما

تضمنت كؿ مف اتفاقية الكويت المبرمة عاـ  ٜٔٚٛحوؿ حماية البيئة البحرية لمخميج العربي مف
التموث  ،واتفاقية جدة لعاـ ٕ ٜٔٛحوؿ حماية البيئة البحرية لمبحر األحمر وخميج عدف نصاً

موحداً يقضي بأف (( تتعيد الدوؿ المتعاقدة فيما بينيا في صياغة واقرار القواعد واالجراءات
المناسبة لتحديد المسؤولية المدنية والتعويض عف األضرار الناجمة عف تموث البيئة البحرية

)).

(ٖ٘)

 .ومف ذلؾ يتضح اف اىتماـ المنظمات الدولية بشأف حماية البيئة مف التموث  ،يتحرؾ

في جانبيف  :الجانب األول  ،ىو الجانب القاعدي الذي يتجسد عف طريؽ تبني العديد مف
األعماؿ القانونية كالتوصيات والموائح والق اررات واالتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة وعناصرىا.

والجانب الثاني  ،ىو الجانب الييكمي الذي يتجسد مف خبل انشاء بعض األجيزة والييئات
المكمفة بتحقيؽ الحماية الفعالة لمبيئة  ،وتأتي منظمة األمـ المتحدة في مقدمة المنظمات الدولية

التي تيتـ بالمحافظة عمى البيئة مستندة عمى األىداؼ العامة والسامية التي تـ مف أجميا إنشاء
المنظمة  ،وايضاً في عاـ ٖ ٜٜٔتـ انشاء منظمة الصميب األخضر الدولي في جنيؼ  ،والتي
تعمؿ بالتعاوف مع األمـ المتحدة عمى حماية البيئة مف الكوارث والمموثات .ٖٙلكف نجاح الجيود

الدولية في التعامؿ مع المشاكؿ البيئية يعتمد في النياية عمى مدى استعداد الدوؿ إلرغاـ
المواطنيف والمؤسسات عمى اتباع قواعد معينة تمزميـ في كثير مف األحياف بتغيير سموكيـ ،

ولذلؾ فاف تقييـ االتفاقيات البيئية يكوف عمى أساس االلتزامات التي تتعيد الدولة الموقعة بفرضيا

عمى الصناعات والمواطنيف والحكومات  .فالعبرة ليس بعدد االتفاقيات الموقعة وليس بعدد الدوؿ

الموقعة عمى اتفاقية معينة ،فأحياناً ال تفي كثير مف الدوؿ الموقعة بالتزاماتيا  ،وفي احيانا اخرى
يكوف أغمب الموقعيف مرحبيف ومستعديف لبللتزاـ باالتفاقية لكف يظير اف المشكمة محؿ االتفاقية

ال تستجيب لمحموؿ التي تـ اختيارىا.

()ٖٚ

وعموماً وجدت المبادئ الواردة في اإلعبلنات واالتفاقيات الدولية صدى واسع في

التشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيئة حيث اقرت المسؤولية المدنية عف كؿ فعؿ ينطوي عمى

تمويث أو اي ضرر بيئي اخر .

ٖ٘ -د .نواؼ كنعاف  ،قانوف حماية البيئة  ،مصدر سابؽ  ،صٕٜ٘ػ . ٕٜٙ
 -ٖٙد .حيدر خضر المولى  ،الوجيز في القانوف البيئي  ،طٔ  ،مكتبة زيف الحقوقية واألدبية  ،بيروت ،
، ٕٓٔٙص٘ٗٔػ. ٔٗٚ
 -ٖٚلورانس إ .سسكند  ،دبموماسية البيئة ػ التفاوض لتحقيؽ اتفاقيات عالمية أكثر فعالية ػ  ،ترجمة د .أحمد
أميف الجمؿ  ،ط ٔ  ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية  ،القاىرة  ، ٜٜٔٚ ،ص ٕٚػ . ٕٛ

ِ
عاتقو التزاماً بالتعويض عف الضرر
اذاً إذا ما ثبتت مسؤولية المموث فإنو يقع عمى

الواقع نتيجة التموث  .والتعويض ىو الجزاء الذي ُيفرض عمى محدث الضرر او المسؤوؿ عنو ،
وألجؿ ضماف فعالية التعويض في اصبلح ضرر التموث البد مف اعطاء القضاء السمطة

التقديرية في اختيار طريقة التعويض المبلئمة لتحقيؽ ىذا الغرض وحسب ظروؼ كؿ حالة .

والتعويض يكوف فعاالً إذا امكنو ازالة الضرر ،وىو ما ُيعرؼ بالتعويض العيني  ،لكف احياناُ
يستحيؿ او يصب ازالة ضرر التموث البيئي  ،فيصار إلى اخذ مبمغ مف محدث الضرر بالقدر

الذي يجبر الضرر  ،وىو ما ُيعرؼ بالتعويض النقدي  .لكف ىناؾ صعوبات تواجو التعويض
النقدي عف ضرر التموث البيئي ،فنظ اُر لخصوصية ىذا النوع مف الضرر مما يثير صعوبة في
تقدير مبمغ التعويض . .ٖٛوعميو نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف :نبحث في األوؿ  :التعويض

العيني  ،اما الثاني فنخصصو لبحث التعويض النقدي.
المطمب األول

التعويض العيني
ُيقصد بالتعويض العيني عموماً إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ وقوع الضرر  ،ويعد
التعويض العيني الصورة األصمية واالولى إلصبلح الضرر  ،ولذا يتعيف عمى المحكمة اف

تقضي بو إذا كاف ممكناً  ،حيث ال يجوز العدوؿ عنو إلى التعويض النقدي إال إذا أصبح

استحاؿ اعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ وقوع الفعؿ الضار  ،ولذا فيو أفضؿ طرؽ التعويض

 ،ألنوُ ُيعيد األمور إلى نصابيا مف جديد  ،كما لو اف الفعؿ المسبب لمضرر لـ يقع أصبلً(.)ٖٜ
ويتمثؿ التعويض العيني في مجاؿ ضرر التموث البيئي إما بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ

حدوث الضرر وىو ما نبحثو في الفقرة األولى  ،او وقؼ النشاط المتسبب بالتموث الذي
ِ
لبحثو  ،وعمى النحو اآلتي.
نخصص الفقرة الثانية
اولا :إعادة إلى ما كان عميه قبل حدوث التموث البيئي
تُعد آلية إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ حدوث التموث صورة متميزة مف الصور
التي يتـ مف خبلليا إصبلح الضرر  ،وىو يؤدي دو اًر ىاماً في المسؤولية المدنية عف األضرار
البيئية  ،إذ يسعى إلى ازالة آثار العمؿ غير المشروع التي تمس البيئة  ،إذ تقتضي سبلمة البيئة

 -ٖٛبوفمجة عبدالرحماف  ،المسؤولية المدنية عف األضرار المدنية ودور التأميف  ،رسالة دكتوراه  ،الجزائر ،
جامعة ابو بكر بمقايد ػ تممساف ػ  ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ،السنة الجامعية ٕ٘ٔٓػ ، ٕٓٔٙص. ٔٙٙ

 -ٖٜأحمد حميد عجـ البدري  ،الحماية الدولية لمبيئة اثناء النزاعات المسمحة  ،طٔ  ،مكتبة زيف الحقوقية
واألدبية  ،بيروت ، ٕٓٔ٘ ،صٕٔٛ

عدـ ترؾ اآلثار الضارة في البيئة حتى ال تحدث مزيداً مف اآلثار التراكمية الضارة والمموثة عمى

أف ُيعوض بعدىا المضرور عما لحقوُ مف ضرر(ٓٗ) .ومف التطبيقات الدولية لمتعويض العيني
عف ضرر التموث ىي حادثة (بالمارز) تمؾ القرية االسبانية التي تضررت بيئتيا باليورانيوـ عمى

أثر سقوط قنابؿ ىيدروجينية بفعؿ حادث االصطداـ الجوي لمطائرات األمريكية  ،فقد أقرت

الواليات المتحدة األمريكية بمسؤوليتيا عف تمؾ األضرار  ،فنقمت (ٓ٘ )ٔٚطناً مف األتربة

المموثة باإلشعاع ودفنتيا في أراضييأٗ .ومف امثمة إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ وقوع

الضرر الذي أحدثوُ التموث البيئي ازالة التموث البحري الناتج عف تسرب الزيت السائؿ مف احدى
السفف بمعالجة بقعة الزيت بمواد تزيؿ آثارىا  ،وايضاً مف امثمتو إزالة القمامة أو المخمفات
مف ألقاىا أو عمى نفقتو  ،والزاـ كؿ
الصمبة الممقاة في غير األماكف المخصصة ليا بواسطة ْ
شخص طبيعي أو معنوي جمب او استورد نفايات خطرة بإعادة تصديرىا عمى نفقتو الخاصة .
ونصت عمى إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو العديد مف قوانيف حماية البيئة  ،مف ذلؾ مثبلً

القانوف الفرنسي الصادر في ٘ٔ جويميو ٘ ٜٔٚالمتعمؽ بالمخمفات  ،اعطى في المادة(ٕٗ) منو
لمقاضي سمطة الحكـ بإعادة الحاؿ بالنسبة لؤلماكف التي لحقيا أضرار بسبب مخالفات لـ يتـ

معالجتيا وفقاً لمشروط المحددة في ىذا القانوف  ،وايضاً القانوف الفرنسي الصادر في  ٜٔجويميو
 ٜٔٚٙوالمتعمؽ بالمنشآت الخطرة سمح لممحافظ بإلزاـ المسؤوؿ باتخاذ كافة الوسائؿ التي تيدؼ

لمعالجة األماكف المضرورة بسبب فعؿ او نتائج داخؿ المنشأة او األضرار الناشئة عف عدـ

االلتزاـ بالضوابط التي وضعيا القانوفٕٗ  .وقانوف البيئة المصري رقـ ٗ لسنة ٜٜٗٔالذي أكد
في المادة (ٔ )ٙمنو عمى اف التعويض الذي يقضى ِ
بو يجب اف يشمؿ جميع النفقات التي
ُ
تحددىا الجيات االدارية المختصة إلزالة آثار المخالفة .كذلؾ نص قانوف حماية وتنمية البيئة

االماراتي رقـ ٕٗ لسنة  ٜٜٜٔعمى اعادة الحاؿ بإزالة آثار الضرر البيئي حيث نصت المادة
ِ
ِ
إىمالو في إحداث ضرر لمبيئة او لمغير  ....يكوف
بفعمو او
مف تسبب
(ٔ )ٚمنوُ عمى (( كؿ ْ
مسؤوالً عف جميع التكاليؼ البلزمة لمعالجة او ازالة ىذه االضرار . ))...ونفس الحكـ نجدهُ في
القانوف ٔ ٜٔ/الجزائري المتعمؽ بتسيير النفايات ومراقبتيا وازالتيا والصادر في ٘ٔ ديسمبر
ٕٔٓٓوالتي نصت المادة (ٖٗ )ٔ/منو عمى (( في حالة إنياء استغبلؿ أو غمؽ نيائي لمنشأة

لمعالجة النفايات ُ ،يمزـ المستغؿ بإعادة تأىيؿ الموقع إلى حالتو األصمية او إلى الحالة التي
ٓٗ -د .محمد سعيد عبداهلل الحميدي  ،المسؤولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة البحرية والطرؽ القانونية
لحمايتيا  ،طٔ ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية ، ٕٓٓٛ ،ص. ٖٚٛ

ٔٗ أحمد حميد عجـ البدري  ،المصدر نؼ صٖ. ٔٛ

ٕٗ -بوفمجة عبدالرحماف  ،المصدر السابؽ  ،ص. ٔٙٛ

تحددىا السمطة المختصة ))  ،ونصت الفقرة (ٖ ) مف نفس المادة عمى (( بغض النظر عف
المتابعات الجزائية التي يمكف اف تمارس  ،ولما يرفض المستغؿ القياـ بإعادة تأىيؿ الموقع تنفذ

السمطة اإلدارية المختصة  ،تمقائياً االشغاؿ الضرورية لتأىيؿ الموقع عمى حساب المستغؿ )).
واقر قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ  ٕٚلسنة  ٕٓٓٚالتعويض العيني بإعادة الحاؿ

إلى ما كاف عميو قبؿ حدوث ضرر التموث حيث نصت المادة (ٕٖ/اوال) منو عمى (( ُيعد

ويمزـ بالتعويض وازالة الضرر خبلؿ مدة مناسبة واعادة
مسؤوالً كؿ ْ
مف سبب ....ضر اًر لمبيئة ُ
الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ حدوث الضرر.))...

ويبلحظ اف الحكـ بوقؼ النشاط مصدر التموث يكوف مصحوباً غالباً بإعادة الحاؿ إلى ما
ُ
كاف عميو  ،وتأكيداً ليذا  ،فاف الكتاب األخضر الخاص بالتوجييات األوربية في مجاؿ األنشطة
البيئية اوصى باف (( إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو كتعويض عيني يمثؿ العبلج البيئي الوحيد

األكثر مبلئمة )) .وايضاً نصت اتفاقية لوجانو الصادرة في ٕٔ يونيو ٖ ٜٜٔعمى وسائؿ إعادة
الحاؿ إلى ما كاف عميو كشكؿ مف أشكاؿ التعويض  ،وعرفت المادة (ٕ )ٛ/مف ىذه االتفاقية

وسائؿ إعادة الحاؿ بأنيا ((كؿ وسيمة معقولة يكوف الغرض منيا إعادة تييئة او إصبلح مكونات
البيئة المضرورة  ،وكذلؾ الوسائؿ التي يكوف القصد منيا إنشاء حالة مف التعادؿ إذا كاف ذلؾ

معقوالً وممكناً بالنسبة لمعناصر المكونة لمبيئة )) .وعرفيا الكتاب األبيضٖٗبانيا كؿ وسيمة
تيدؼ لئلصبلح بقصد انشاء حالة توجد فييا المصادر الطبيعية كالحالة التي كانت عمييا قبؿ

وقوع الضرر
ويتأخذ أعادة الحاؿ لما كاف أحد شكميف األوؿ ىو إصبلح وترميـ الوسط البيئي الذي
أصابوُ التموث  .والثاني ىو إعادة إنشاء شروط معيشية مناسبة لؤلماكف التي أصابيا التموث .
فإذا لـ يمكف ذلؾ يتـ انشاء مكاف آخر تتوافر فيو نفس الشروط المعيشية لممكاف المضرور في
موضع قريب او بعيد بعض الشيء مف الوسط المموث (ٗٗ) ،إال اف ىذا الحؿ أُنتقد كوف بعض

العناصر غير قابمة لئلحبلؿ بشكؿ كامؿ  ،كما أنوُ مف الصعوبة القياـ بو لما يتطمبوُ مف دراسات
ِ
حالتو قيؿ التموث  ،كما يؤخذ بنظر االعتبار ما تكمفوُ عممية
خاصة بالوسط المموث لمتعرؼ عمى
أعادة الحاؿ لما كاف عميو بحيث أال تزيد قيمتيا عمى قيمة المكاف قبؿ التموث(٘ٗ).

ٖٗ -الكتاب األبيض المتعمؽ بالمسؤولية البيئية المقدـ بواسطة االتحاد االوربي  ،بروكسؿ في . ٕٓٓٓ /ٕ/ٜ
ٗٗ -معمـ يوسؼ  ،المسؤولية الدولية بدوف ضرر ػ حالة الضرر البيئي ػ  ،مصدر سابؽ  ،صٔٔٚػ . ٜٔٔ

٘ٗ -يوسفي نورالديف  ،التعويض عف الضرر البيئي  ،صٖػٗ  ،بحث منشور عمى الموقع االلكتروني
 https:revues-ouargls.dz:تأريخ الزيارة ٘ ٕٓٔٛ/ٕ/الساعة ٘ٔ. pm ٛ:

ولضماف التنفيذ الفعاؿ إلعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو  ،في حالة عدـ قياـ المسؤوؿ بو ،
()ٗٙ

فانوُ يجوز لمقاضي الحكـ عميو بغرامة تيديدية لحممو عمى التنفيذ
تحؿ محمو وتعيد الحاؿ إلى ما كاف عميو عمى ِ
نفقتو(.)ٗٚ
ُ

 ،وكذلؾ يجوز لئلدارة اف

ويتبيف مما تقدـ اف الحكـ بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو يبقى اختيارياً بالنسبة لمقاضي

الذي يستطيع الحكـ بأي شكؿ آخر مف اشكاؿ التعويض حسب الحالة المعروضة أمامو وخاصةً
ِ
بحقو في التعويض النقدي عما لحقوُ مف خسائر مادية  .فضبلً عف
عندما يحتفظ المضرور
إعادة الحاؿ إلى ما كاف يبقى أم اًر صعباً خصوصاً في مجاؿ البيئة ألنو يتطمب االحاطة التامة
بكؿ ما يتعمؽ بالوسط المموث قبؿ حدوث التموث  ،وىذا يتطمب دراسات بيئية لكؿ مكاف قد

يتعرض لخطر التموث وىو ماال يتيسر في جميع االحواؿ .
ثاني ا :وقف النشاط المتسبب بالتموث
ُيعد وقؼ النشاط مصدر التموث  ،كصورة مف صور التعويض  ،وسيمة وقائية بالنسبة
لممستقبؿ فقط  ،وليس محواً لمضرر الحادث بسبب ىذا التموث  ،بؿ ىو يمنع وقوع اضرار جديدة
في المستقبؿ  .فمثبلً عند قياـ مصنع بألقاء نواد مموثة في مصدر مياه مستعممة  ،ويصدر حكـ

بالزاـ المصنع بعدـ تكرار ىذا الفعؿ الضار مصدر التموث  ،فبل ُيعد ذلؾ تعويضاً عف األضرار
السابقة التي أصابت األشخاص ،بؿ يمزـ تقدير التعويض عف ىذه االضرار بعيداً عف التزاـ

ٗٛ
اء وقائياً فميس مف
المصنع بوقؼ النشاط مصدر التموث  .وماداـ وقؼ النشاط ُيعد اجر ً
الضروري اف يكوف ىناؾ ضرر لحؽ بالغير ،لكف يمزـ تحقؽ الضرر بالفعؿ عندما يصاحب

طمب وقؼ النشاط المطالبة بالتعويض  ،وفي ىذه الحالة يجوز لمقاضي اف يحكـ بالطمبيف معاً
وقؼ النشاط وتعويض المضرور عف التموث  .ومع ذلؾ يذىب رأي فقيي متشدد إلى انو في
مجاؿ المسؤولية المدنية والتعويض عنيا  ،ال يتصور التعويض إال عف الضرر وىذا ىو معنى

 -ٗٙالحكـ بالغرامة التيديدية يجد اساسوُ في المادة (ٖٕ٘ ) مدني عراقي التي نصت عمى (( إذا كاف تنفيذ
االلتزاـ عيناً غير ممكف إال إذا قاـ بو المديف نفسو وامتنع المديف عف التنفيذ جاز لممحكمة بناء عمى طمب الدائف
اف تصدر قرار بإلزاـ المديف بيذا التنفيذ وبدفع غرامة تيديدية اف بقي ممتنعاً عف ذلؾ .)).

 -ٗٚنصت المادة (ٕٖ /ثانياً) مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ  ٕٚلسنة  ٕٜٓٓعمى (( في حالة
إىمالو أو امتناعو عف القياـ بما ىو منصوص عميو في البند (اوالً) مف ىذه المادة فممو ازرة بعد إخطارِه اتخاذ
التدابير واالجراءات الكفيمة بإزالة الضرر والعودة عمى المسبب بجميع ما تكبدتوُ ليذا الغرض مضافاً إليو النفقات
اإلدارية . )).......

 -ٗٛد .سعيد السيد قنديؿ  ،آليات تعويض األضرار البيئية ػ دراسة في ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات
الدولية ػ  ،كمية الحقوؽ  ،جامعة طنطا  ،دار الجامعة  ، ٕٓٓٗ،ص. ٕٛ

المسؤولية  ،وعميو فاف وقؼ النشاط يكوف اجنبياً عف المسؤولية المدنية بقواعدىا الخاصة ،
وبمعنى آخر ال يتصور وفقاً ليذا االتجاه اف نكوف بصدد قواعد التعويض وال المسؤولية بالتبعية
 ،فالمسؤولية ال تظير إال بشكؿ تبعي عندما يتسبب الفعؿ غير المشروع مف قبؿ الشخص في
احداث ضرر يستوجب التعويض  ،وىذا بالطبع يختمؼ عف وضع نياية لمصدر الفعؿ غير

المشروع(.)ٜٗ

وقد يصطدـ وقؼ النشاط ببعض العقبات خاصةً بالنسبة لممنشآت الحاصمة عمى ترخيص

مف السمطة التنفيذية  ،حيث اف حكـ القضاء بوقؼ النشاط ُيعد بمثابة االعتداء عمى اختصاص
السمطة التنفيذية  ،ولذلؾ ُيحكـ بالتعويض النقدي فقط  ،إال في حالة عدـ حصوؿ المنشأة عمى
الترخيص او تجاوزىا حدود الترخيص الممنوح ليا  .ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى فاف ىناؾ
عقبة تتعمؽ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات  ،وذلؾ عندما تكوف المنشأة خاضعة لقانوف خاص بيا ،

حيث اف المنشأة تخضع خضوعاً كامبلً لمقانوف االداري مف فيما يتعمؽ بأحكاـ الفتح واألغبلؽ ،
وبالتالي ليس مف حؽ القاضي المدني اف يأمر بشيء ىو مف اختصاص القاضي المدني  ،ولكف

يستطيع القاضي المدني اف يأمر بوقؼ النشاط موقتاً في حالة مخالفة الترخيص الصادر مف

الجية اإلدارية اما الوقؼ النيائي فإف مف المستبعد اختصاص القاضي المدني فيو ألنو ُيعد

انتياكاً لمبدأ الفصؿ بيف السمطاتٓ٘ .وعمى الصعيد الدولي فاف المادة ( )ٔٛمف اتفاقية لوجانو
ٖ ٜٜٔاعطت الحؽ لمتجمعات المتخصصة في المحافظة عمى البيئة لممطالبة القضائية بوقؼ

االنشطة غير المشروعة التي تشكؿ تيديداً فعمياُ لمبيئة  ،او الطمب مف الفاضي اف يأمر مستغؿ

المنشأة باتخاذ التدابير البلزمة لمنع تكرار أي عمؿ قد ُيرتب ضرر لمبيئة .

وعموماً فاف وقؼ النشاط مصدر التموث ُيعد مف أكثر االجراءات الوقائية حمايةً لمبيئة والتي
يفضؿ القضاء الفرنسي الزاـ المستغؿ بإتباعيا .عمماً انو ليس مف الضروري المجوء دائماً

المجوء إلى وقؼ النشاط نيائياً  ،فقد تقتضي الظروؼ احياناً وقؼ بعض األنشطة الصناعية

والتجارية موقتاً إلى حيف االنتياء مف اتخاذ التدابير واالحتياطات التي تتطمبيا ممارسة بعض
االنشطة المموثة  ،كاإلصبلحات البلزمة لتفادي كارثة بيئية وشيكة الوقوع لو استمرت ىذه

المنشآت المموثة في عمميا  ،وقد يرى القاضي اف النشاط المموث يستدعي اتخاذ بعض التدابير
التقنية لجنب بعض االضرار او عمى األقؿ التخفيؼ منيا فيحكـ بإعادة تنظيـ النشاط المموث

 -ٜٗنقبلً عف معمـ يوسؼ  ،المصدر السابؽ  ،صٕٔٔ .

ٓ٘ -د .سعيد السيد قنديؿ  ،آليات تعويض األضرار البيئية  ،مصدر سابؽ  ،صٓٔ .

دوف وقفو نيائياً  ،فمثبلً قد ُيكتفى بوضع عوازؿ عمى الجدراف الخاصة بالمنشأة لمتقميؿ مف
انبعاث األصوات الصاخبة والمزعجة لآلالت(ٔ٘).
ولـ ينص قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي وكذلؾ القوانيف المقارنة المتعمقة بحماية
البيئة عمى وقؼ النشاط المتسبب بالتموث  ،ومع ذلؾ يمكف لمقاصي االستناد إلى نصوص

القانوف المدني الخاصة بالتزامات الجوار إليقاؼ النشاط متى كاف الضرر الذي يسببوُ مف قبيؿ
األضرار غير المألوفة لمجوار دوف اف يكوف الترخيص اإلداري بالنشاط مانعاً مف ذلؾ  ،مع

إمكانية الحكـ بتعويض نقدي عف األضرار التي وقعت فعبلً.

(ٕ٘)

كما اف المشرع يعطي في

حاالت كثيرة السمطة االدارية المختصة صبلحية ممارسة اجراءات الضبط االداري كحؿ لمشكمة

التموث البيئي  ،فمثبل اعطى قانوف الصحة العامة العراقي الجية الصحية صبلحية غمؽ
المحبلت الخاضعة لمرقابة الصحية واالمتناع عف منح االجازة الصحية وسحبيا او الغائيا

بموجب قرار مسبب.

(ٖ٘)

والواقع اف التعويض العيني  ،سواء اتحذ شكؿ إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ حدوث الضرر

او وقؼ النشاط المتسبب بالتموث ،قد ال يكوف متاحاً في جميع االحواؿ نظ اًر لمطبيعة الخاصة
لمضرر البيئي  ،وعميو ال يكوف اماـ القاضي سبيؿ سوى الحكـ بالتعويض النقدي  .وىو ما

نبحثوُ تفصيبلً في الفقرة اآلتية :

المطمب الثاني

التعويض النقدي
األصؿ في التعويض عف الضرر البيئي اف يكوف تعويضاً نقدياً  ،الف النقود فضبلً عف

كونيا وسيمة لمتبادؿ فأنيا وسيمة لمتقويـ وغالبية األضرار يمكف تقويميا بالنقد حتبل األضرار

المعنوية .وعميو يتعيف عمى المحكمة في جميع االحواؿ التي يتعذر فييا التعويض العيني عف

ضرر التموث البيئي وذلؾ ألسباب اقتصادية او مادية  ،المجوء إلى التعويض النقدي  .واذا كاف
ٔ٘ -بوفمجة عبد الرحماف  ،المسؤولية المدنية عف األضرار البيئية ودور التأميف  ،مصدر سابؽ ،صٖ،ٔٚ

ص٘. ٔٚ

ٕ٘ -المادة ( ٓ٘ٓٔ) مدني عراقي التي اجازت في فقرتيا الثانية التي اجازت الطمب مف القاضي وقؼ االعماؿ
التي يمكف اف تسبب ضرر غير مألوؼ  ،والمادة (  )ٛٓٚمدني مصري التي أجازت الحكـ وبقؼ النشاط
مصدر الضرر غير المألوؼ واف كاف حاصبلً عمى ترخيص مف الجية اإلدارية المختصة .والمادة (ٗٗٔٔ) مف
قانوف المعامبلت المدنية االماراتي التي نصت عمى اف الترخيص الصادر مف الجيات المختصة ال يحوؿ دوف
المطالبة بإزالة مضار الجوار غير المألوفة .

ٖ٘ -المواد ( ٜٛػٓٓٔ) مف قانوف الصحة العامة رقـ  ٜٛلسنة ٔ. ٜٔٛ

تقدير ىذا التعويض النقدي عف الضرر الذي يصيب االنساف ال يثير صعوبة كبيرة  ،لكف

الصعوبة تبرز بالنسبة لتقدير التعويض عف الضرر البيئي المحض  .وعميو نبحث اوالً تقدير
التعويض عف الضرر الذي يصيب االنساف ثـ نفصؿ في ثانياً مسألة تقدير التعويض عف
الضرر البيئي المحض  ،وعمى النحو اآلتي :

اولا :تقدير التعويض عن ضرر التموث الذي يصيب األنسان
قد ُيمحؽ التموث باإلنساف اذى في جسمو او في مالو  .وقد يصؿ الضرر الجسدي
الناتج عف التموث إلى حد ازىاؽ الروح ( الوفاة) وقد يقتصر عمى اصابة الجسـ بجروح او حروؽ
او تشويو او تعطؿ بعض اعضاء الجسـ بشكؿ دائـ او مؤقت  ،وفي كثير مف األحياف يستتبع
ىذه األضرار الجسدية ضرر مادي وضرر معنوي  .فالتشوه او العجز الذي يصيب االنساف

نتيجة التموث يصحبوُ ضرر مادي يتمثؿ بنفقات العبلج وفقداف الدخؿ نتيجة فقداف الوظيفة ،
وكذلؾ ضرر ادبي يتمثؿ باآلالـ النفسية التي يكابدىا بسبب التشوه وفقداف الوظيفة  .وعموماً فاف

الضرر الجسدي ال يختمؼ في معظـ صورهُ مف إنساف آلخر  ،ألف قيمة النفس البشرية عند اهلل
واحدة .واذا كاف ىذا الضرر ال يختمؼ باختبلؼ االشخاص بؿ يختمؼ باختبلؼ االصابة وحدىا
 ،لذا يجب اف يقدر بمعيار موضوعي ثابت  ،لكف بعض صور الضرر الجسدي تختمؼ مف
انساف إلى آخر كاآلالـ النفسية والجروح  ،وىو ما ال يمكف فيو التحديد المسبؽ لمقدار التعويض

بؿ يجب اف ُيترؾ لمقاضي سمطة تقدير التعويض  ،وىو ممزـ بمراعاة الظروؼ التي يتطور
بمقتضاىا الضرر حتى لو حدث ىذا التطور بعد صدور الحكـ بالتعويض وذلؾ بمراعاة حؽ
المضرور بإعادة النظر في التعويض بعد تفاقـ الضرر ،حيث اف الكثير مف األضرار البيئية ال

تظير وقت الدعوى بؿ يتأجؿ ظيورىا إلى ما بعد صدور الحكـ القضائي  ،كأضرار التموث

الناجـ عف تسرب النفط او أي مواد ضارة  ،حيث يمر ىذا التسرب عبر مراحؿ انطبلقاً مف
انتياء إلى حدوث التموث  ،لذلؾ فإذا لـ يستطع
تسرب المواد مرو اًر بالتفاعؿ مع عناصر البحرية
ً
القاضي اإلحاطة بالضرر البيئي احاطة كافية فمو حينئذ اف يقضي بتعويض عما يراهُ مف ضرر

قائـ فعبلً مع احتفاظ المضرور بحؽ اعادة المطالبة الستكماؿ قيمة التعويض المحكوـ بو(ٗ٘).

ٗ٘ -د  .حميدة جميمة  ،النظاـ القانوني لمضرر البيئي وآليات تعويضو  ،دار الخمدونية ،الجزائر ، ٕٓٔٔ ،
صٖ٘ٙػ. ٖ٘ٚ
نصت المادة ( )ٕٓٛمدني عراقي (( إذا لـ يتيسر لممحكمة اف تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فميا اف تحتفظ
لممتضرر بالحؽ في اف يطالب خبلؿ مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير .)).تقابؿ المادة ( ٓ )ٔٚمدني

مصري  .وال مقابؿ ليذه المادة في قانوف المعامبلت المدنية االماراتي.

اما الضرر المالي والمتمثؿ باألذى الذي يصيب الذمة المالية لئلنساف في عناصرىا

االيجابية كخسارة مصاريؼ تنفؽ او تفويت كسب  ،فاف تقدير التعويض عنو حسب الخسارة

البلحقة والكسب الفائت .ومف صور الخسارة االصمية الناشئة عف التموث تمؼ االمواؿ كمياً او
جزئياً او نقص قيمتيا مثاؿ ذلؾ نقص قيمة البيوت المجاورة لمعمؿ تنبعث منو ابخرة ودخاف
مموث لمبيئة .وقد تكوف الخسارة المالية تابعة لئلصابة الجسدية التي سببيا التموث مثاؿ ذلؾ

مصاريؼ العبلج  .وايضاً الكسب الفائت قد يكوف كسب فائت اصمي ومثالو ما فات عمى

المضرور مف كسب نتيجة التموث كما لو كاف صياداً وماتت األسماؾ بسبب تموث مياه النير
بالنفط ،وقد يكوف كسب فائت تبعي وىو ما ضاع عمى المضرور او عمى الغير مف كسب

كنتيجة لئلصابات الجسدية التي سببيا التموث ومثموُ فوات الدخؿ الذي كاف يكسبوُ المصاب مف
مينتو الحرة(صباغ  ،نجار ..الخ) طواؿ مدة عجزه  ،ومثاؿ الكسب الذي يفوت عمى الغير
حرماف ىذا الغير مف االعانة المالية التي كاف يحصميا عمييا مف المضرور الذي مات بسبب
(٘٘)

التموث.

يتبيف مما تقدـ اف التعويض النقدي عف ضرر التموث الذي ُيصيب األنساف في جسده او
مالو ُيقدر باالستناد إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية  ،والتي تقضي بوجوب اف
يشمؿ مبمغ التعويض ما لحؽ المضرور مف خسارة وما فاتو مف كسب  ،بشرط أف يكوف ذلؾ

نتيجة طبيعية ومتوقعة لمعمؿ غير المشروع ( الفعؿ مصدر التموث ) وسواء أكاف الضرر متوقعاً
او غير متوقع  ،فاألصؿ في التعويض النقدي وجوب تحقيؽ تناسب بيف مبمغ التعويض والضرر

بغض النظر عف جسامة الخطأ(.)٘ٙ

واذا ىناؾ ال توجد صعوبة كبيرة في تقدير التعويض النقدي عف ضرر التموث الذي
شخصو أو امو ِ
ِ
الو  ،إال اف الصعوبة والمشكمة تبرز بالنسبة لؤلضرار التي
يصيب األنساف في
تمحؽ البيئة ذاتيا أو احد عناصرىا وىو ما ُيسمى بالضرر البيئي المحض .وىو ما نفصؿ بحثو
في الفقرة اآلتية.
ثاني ا :تقدير التعويض عن ضرر التموث المحض :

٘٘ -د .سعيد السيد قنديؿ  ،المصدر السابؽ  ،صٓٗ .
 -٘ٙنصت المادة ( )ٔ/ٕٓٚمدني عراقي عمى (( تقدر المحكمة التعويض في جميع األحواؿ بقدر ما لحؽ

المتضرر مف ضرر وما فاتوُ مف كسب بشرط اف يكوف ىذا نتيجة طبيعية لمعمؿ غير المشروع )) .تقابؿ المادة
( ٕ )ٕٜمعامبلت مدنية اماراتي وال مقابؿ ليذه المادة في القانوف المدني المصري.

األصؿ اف إصبلح الضرر البيئي المحض يكوف بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو  .ولذلؾ لـ

يسمـ بعض الفقو بالتعويض النقدي  ،حيث اف النقود ال يمكف اف تعوض اختفاء مخموؽ قتموُ
التموث او اختفاء اثر تأريخي( .)٘ٚلكف بسبب خصوصية وطبيعة الضرر البيئي المحض يكوف
مف الصعوبة المجوء إلى إعادة الحاؿ إلى ما كاف  ،وبالتالي ال سبيؿ أماـ القاضي إال التعويض
النقدي  .وىنا سيواجو القاضي صعوبة تقدير القيمة النقدية لعناصر البيئة ومواردىا التي أصابيا

التموث ( اليواء  ،الماء  ،التربة  ،الفصائؿ الحيوانية والنباتية  ،المواقع الطبيعية ) .ومع ذلؾ
اماـ القاضي طريقيف لتقدير التعويض النقدي عف الضرر البيئي المحض ىما  :التقدير الموحد ،

والتقدير الجزافي  ،ونفصؿ بحثيما عمى النحو اآلتي:
أـ التقدير الموحد
يقوـ التقدير الموحد عمى أساس تكاليؼ احبلؿ الثروة الطبيعية التي تموثت  ،وبقصد

باإلحبلؿ إعادة العنصر البيئي إلى ما كاف عميو قبؿ حصوؿ التموث  .ويرى البعض اف يمكف
اعطاء قيمة شبو فعمية لعناصر البيئة مف خبلؿ معرفة أسعار السوؽ بالنسبة لبعض العناصر

والحاالت التي ليا خصائص مشابية لتمؾ الحاؿ التي أصابيا التموث والمعروضة أماـ القاضي

ليسترشد عند تقدير التعويض( .)٘ٛوىناؾ ثبلثة اساليب لتقدير القيمة النقدية لعناصر البيئة :ػ

1ـ قيمة الستعمال الفعمي او الممكن  :وحسب ىذا االسموب يتـ تقييـ العنصر البيئي عمى
اساس قيمة المنفعة الفعمية التي يحصؿ عمييا االنساف مف العنصر باعتماد سعر المتعة
المؤسس عمى القيـ العقارية ولذا يتصور وجود أمواؿ غير عقارية ليا قيمة أعمى إذا تحقؽ فييا

خصائص وسمات بيئية .

2ـ قيمة الستعمال الممكن  :يتـ تقييـ العنصر الطبيعي عمى اساس قيمة المنفعة التي يمكف اف
يقدميا العنصر في المستقبؿ لئلنساف .
3ـ القيمة الذاتية :ال يقوـ ىذا األسموب عمى اساس االستعماؿ الفعمي او المستقبمي لمعناصر ،
ألف ىناؾ عناصر ليا قيمة ذاتية مستقمة عف استعماليا  ،تستمدىا مف مجرد وجودىا فقط ،
وتُقدر ىذه القيمة مف خبلؿ ما يمكف اف يدفعوُ االفراد مف مبالغ لمحصوؿ عمييا .لكف ما يؤخذ

 -٘ٚد .أحمد عبدالكريـ سبلمة  ،قانوف حماية البيئة االسبلمي ،مصدر سابؽ ،صٖ٘.
 -٘ٛد .سعيد السيد قنديؿ  ،مصدر سابؽ ،ص. ٖٜ

عمى ىذا األسموب انو يعتمد عمى استكشاؼ رغبات االشخاص في مختمؼ العناصر  ،وبالتأكيد

األشخاص متفاوتوف في ىذه الرغبات (.)ٜ٘

ورغـ مزية طريقة التقدير الموحد لمتعويض النقدي المتمثمة في انيا اعطت قيمة تجارية
لعناصر ال تعد سمعاً بحسب األصؿ  ،إال انيا تعرضت لمنقد مف حيث انيا تعتمد عمى القيمة
التجارية فقط دوف مراعاة القيمة الوظيفية لمعناصر التي ليا طبيعة خاصة تجعؿ مف الصعب
تقديرىا بالنقد  ،كما اف ىذه الطريقة تتجاىؿ ردود أفعاؿ فقد ىذا العنصر او ذاؾ عمى النظاـ

االيكولوجي(ٓ .)ٙوازاء صعوبات التقدير الموحد وما وجو إليو مف انتقادات  ،تـ المجوء إلى
طريقة التقدير الجرافي لمتعويض عف الضرر البيئي المحض.

ب ـ التقدير الجزافي
يقوـ التقدير الجزافي عمى أساس وضع جداوؿ تتضمف القيمة النقدية لكؿ عنصر طبيعي
 ،ويتـ تحديد ىذه القيمة وفقاً لمعطيات عممية موحدة يضعيا عمماء متخصصيف في المجاؿ
البيئي  .وقد اعتمد المشرع الفرنسي طريقة التقدير الجزافي في عدة قوانيف  ،مف ذلؾ قانوف

مف يقطع او يعتدي عمى الغابات بطريؽ الحرؽ
نص عمى معاقبة كؿ ْ
الغابات الفرنسي الذي َ
بغرامة يتـ حسابيا عمى أساس عدد اليكتارات مف األشجار المحروقة .وايضاً فرض غرامة
تُحسب عمى اساس المتر المربع مف األرض المموثة .ووضعت البمديات المختمفة في فرنسا
جداوؿ لتقدير قيمة الشجرة يتـ تحديدىا عمى أساس طوؿ الشجرة أو ندرتيا مف أجؿ حساب
التعويض المستحؽ عمى األشخاص الذيف يعتدوف عمييا  .وفي منتزه  Mercantourتـ تقدير

قيمة النباتات والحيوانات مف أجؿ تحديد التعويض المستحؽ عمى األشخاص الذيف يتمفوىا .وفي
أالسكا قدر قانوف حماية المياه مف التموث التعويض عمى أساس كمية الزيت الذي تـ إلقاؤه مع

األخذ باالعتبار فيما إذا كاف ىناؾ مواد سامة تؤثر عمى نقاء المياه وصبلحيتيا وكذلؾ األحياء

المائية والثروات الطبيعية الموجودة بيا(ٔ .)ٙويبدو اف المشرع العراقي طبقيا في قانوف الغابات
والمشاجر رقـ ٖٓ لسنة  ، ٕٜٓٓحيث اف المادة (ٖٕ) منو عاقبت بغرامة مقدارىا الفاف

قاـ بالرعي خبلفاً ألحكاـ القانوف وذلؾ عف كؿ االضرار التي تصيب
وخمسمائة دينار كؿ ْ
مف َ
كؿ شجرة او شجيرة مف الغابة.

 -ٜ٘د .سعيد السيد قنديؿ  ،المصدر نفسو  ،صٓٗ.

ٓ -ٙبوفمجة عبدالرحماف  ،المسؤولية المدنية عف األضرار البيئية ودور التأميف  ،مصدر سابؽ  ،صٓ. ٔٛ
ٔ- ٙنقبلً عف بوفمجة عبدالرحماف ،المصدر نفسو،صٔٔٛػٕ. ٔٛ

ومف مزايا التقدير الجزافي اف أي ضرر بيئي يتـ تعويضو  ،طالما اف كؿ عنصر بيئي

قد وضع لو تقدير مسبؽ في حالة التمؼ  ،مما يسمح بإدانة المتسبب بالتموث في جميع الحاالت
 .ورغـ ذلؾ لـ تسمـ ىذه الطريقة مف النقد  ،حيث انو في عدا الحاالت التي يتمؼ فييا العنصر

الطبيعي كمياً  ،فانو يكوف مف الصعب معرفة الحاؿ التي كاف عمييا ذلؾ العنصر قبؿ وقوع

الضرر البيئي  ،كما انو في حاؿ الضرر الجزئي فاف طريقة التعويض الجزافي ال تقيـ وزناً
إلمكانية اف تقوـ الطبيعة بتجديد نفسيا  ،ولو اف البعض قاؿ اف عممية االستعادة البيئية غير

ثابتة عممياً  ،وكذلؾ مف االنتقادات التي وجيت ليذه الطريقة انيا تأخذ بنظر االعتبار القيمة

االقتصادية لمعنصر الطبيعي دوف قيمتو البيئيةٕ.ٙ

يتبيف مما تقدـ اف كؿ مف الطريقتيف( التقدير الموحد  ،التقدير الجزافي ) ال تصمح بذاتيا

كأساس منفرد لتقييـ الضرر البيئي المحض  ،فبل تفضؿ أحدىما عمى األخرى  ،وازاء كؿ ذلؾ ،
وألجؿ التغمب عمى الصعوبات الفنية ألي مف الطريقتيف  ،يمكف اعتماد نظاـ الجداوؿ بشرط اف

يت ـ إعدادىا مف قبؿ خبراء متخصصيف او ىيئات متخصصة في مجاؿ البيئة  ،مع مراعاة كؿ
والظروؼ التي قد يكوف ليا تأثير اقتصادي او بيئي عند تقدير التعويض وذلؾ بإعطاء القاضي

سمطة تقدير التعويض لكؿ حالة في ضوء ظروفيا المختمفة مستعيناً في ذلؾ بما تضمنتو

الجداوؿ مف تقدير ولكف عمى سبيؿ االسترشاد وليس االلزاـ.

وتقبؿ معظـ قوانيف حماية البيئة بالتعويض النقدي عف األضرار البيئي المحضة ومنيا

ضرر التموث الذي يمحؽ بالوسط البيئي الطبيعي  ،بشرط استخداـ مبالغ التعويض في إعادة

الوسط البيئي إلى ما كاف عميو قبؿ التموث او اف تستخدـ ىذه المبالغ في الحفاظ عمى الثروات

الطبيعيةٖ. ٙ

الخاتمة
ٕ ٙد .سعيد السيد قنديؿ  ،آليات تعويض االضرار البيئية  ،مصدر سابؽ  ،صٗٗ .
ٖ ٙنصت المادة (ٕٖ /رابعاً) مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي رقـ  ٕٚلسنة ٕٜٓٓعمى(( يودع مبمغ
التعويض عف األضرار الحاصمة نتيجة المخالفة في صندوؽ حماية البيئة لحيف استخداميا في إزالة التموث.))...

وايضاً نصت المادة ٔ ٙمف قانوف البيئة المصري رقـ ٗلسنةٗ ٜٜٔعمى اف مبالغ التعويض تودع في صندوؽ
حماية البيئة لتستخدـ في إزالة آثار المخالفة .ونفس الحكـ ورد ( مع اختبلؼ الصياغة ) في المادة ٓ ٚمف

قانوف حماية وتنمية البيئة االماراتي رقـ ٕٗ لسنة .ٜٜٜٔ

نورد في ختاـ ىذا البحث عرضاً ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  ،والمقترحات التي

نرى ضرورة تبنييا مف المشرع  ،وعمى النحو اآلتي :ػ

اولا  :النتائج :ـ

1ـ التموث ىو ادخاؿ مواد ضارة عمى عناصر البيئة الثبلث  :الماء واليواء والتربة بما يؤدي إلى
حدوث تغيير كمي او كيفي في المكونات الحية وغير الحية ليذه العناصر  ،بحيث ال يقدر

النظاـ البيئي عمى استيعاب ىذا التغيير دوف اف يختؿ توازنو  ،وسواء نجـ ىذا التغيير الضار

عف حياة االنساف ونشاطو او حدث بفعؿ عوامؿ الطبيعة.

2ـ اف نظاـ المسؤولية في مجاؿ ضرر التموث البيئي ال يستيدؼ فقط اصبلح وتعويض الضرر
مف يمارس نشاطاً يمكف اف يضر بالبيئة باتخاذ جميع
 ،بؿ لو ىدؼ وقائي يتمثؿ بإلزاـ كؿ ْ
االحتياطات والتدابير التي يقررىا العمـ الحديث مف اجؿ منع حدوث التموث او عمى االقؿ تقميمو
لمستويات مقبولة.

3ـ تقتضي اعتبارات العدالة تعويض المضرور عما اصابوُ مف اضرار بسبب التموث ،لذلؾ كاف
ال بد مف الموائمة بيف شروط الضرر وطبيعة اضرار التموث البيئي  ،خاصةً شرط العبلقة
السببية ألف غالبية أضرار التموث تكوف غير مباشرة وتظير خبلؿ فترة زمنية طويمة جداً ولذا

يمكف اثبات عبلقة السببية بالوسائؿ العممية الحديثة  .كما انوُ يكفي قدر معقوؿ مف الضرر
مف تسبب بتموث البيئة .
البيئي الحاؿ او المستقبمي  ،لرفع دعوى التعويض عمى ْ

4ـ اف مف افضؿ اآلليات القانونية إلصبلح ضرر التموث ىو التعويض العيني بإعادة الحاؿ

لما ِ
كاف عميو قبؿ التموث مف خبلؿ إصبلح وترميـ الوسط البيئي الذي أصابوُ التموث او بإعادة
إنشاء شروط معيشية مناسبة لؤلماكف التي أصابيا التموث  ،ولكف في احياف كثيرة يكوف اعادة
الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ وقوع الضرر ام اًر صعباً اف لـ يكف مستحيبلً  ،ألنو يتطمب االحاطة
التامة بكؿ ما يتعمؽ بالوسط المموث قبؿ حدوث التموث  ،وىذا يتطمب دراسات بيئية لكؿ مكاف

قد يتعرض لخطر التموث وىو ماال يتيسر في جميع االحواؿ ،فبل يكوف أماـ القاضي إال

التعويض النقدي.

5ـ لـ ينص قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي وكذلؾ القوانيف المقارنة المتعمقة بحماية البيئة
عمى وقؼ النشاط المتسبب بالتموث  ،ومع ذلؾ يمكف لمقاصي االستناد إلى نصوص القانوف

المدني الخاصة بالتزامات الجوار إليقاؼ النشاط متى كاف الضرر الذي يسببوُ مف قبيؿ األضرار
غير المألوفة لمجوار دوف اف يكوف الترخيص اإلداري بالنشاط مانعاً مف ذلؾ  ،مع إمكانية الحكـ

بتعويض نقدي عف األضرار التي وقعت فعبلً  .لكف قد يتعذر واقعياً الحكـ بإيقاؼ النشاط
مصدر التموث عندما يكوف ذا أىمية اقتصادية واجتماعية  ،وعميو ال بد مف التعويض النقدي.

كما اف ىناؾ مف يرى اف حكـ القضاء بوقؼ النشاط بالنسبة لممنشآت الحاصمة عمى ترخيص

مف السمطة التنفيذية ُيعد بمثابة االعتداء عمى اختصاص السمطة التنفيذية  ،ولذلؾ ُيحكـ
بالتعويض النقدي فقط  ،إال في حالة عدـ حصوؿ المنشأة عمى الترخيص او تجاوزىا حدود
الترخيص الممنوح ليا .

6ـ ال صعوبة في تقدير التعويض النقدي عف ضرر التموث الذي ُيصيب األنساف في جسده او
مالو  ،حيث ُيقدر باالستناد إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية  ،والتي تقضي بوجوب
اف يشمؿ مبمغ التعويض ما لحؽ المضرور مف خسارة وما فاتو مف كسب  ،بشرط أف يكوف ذلؾ

نتيجة طبيعية ومتوقعة لمعمؿ غير المشروع ( الفعؿ مصدر التموث ) وسواء أكاف الضرر متوقعاً
او غير متوقع  ،غير اف الصعوبة تبدو بالنسبة لتقدير التعويض النقدي عف األضرار المحضة

التي تصيب العناصر الطبيعية لمبيئة حيث يجب اف يكوف مبمغ التعويض مكافئاً لقيمة ىذه

العناصر تجارياً وبيئياً  ،واقترح الفقو عدة طرؽ في ىذا الشأف  ،أىميا طريؽ التقدير الموحد
وطريقة التقدير الجزافي وطريقة التقدير القائمة عمى الجداوؿ االحصائية واالقتصادية.

7ـ يتبيف مف كؿ ما تقدـ عدـ كفاية القواعد التقميدية لممسؤولية المدنية كآليات قانونية ناجعة في
إصبلح ضرر التموث البيئي ،ولذا ال بد مف الخروج عنيا في بعض األحياف او البحث عف

سبيؿ لتطوير او تطويع أحكاميا بما يضمف حماية فعالة مف أضرار التموث البيئي.

ثاني ا :المقترحات

1ـ

ندعو المشرع العراقي إلى

النص في قانوف حماية وتحسيف البيئة عمى نظاـ خاص

بالمسؤولية المدنية عف األضرار البيئية يبلئـ الطبيعة الخاصة ليذه األضرار  ،سواء مف حيث

شروط المسؤولية  ،أو الحصوؿ عمى التعويض  ،أو مف حيث صياغة المعايير العممية

واالقتصادية التي يتعيف عمى القاضي أف يستند عمييا في تقدير قيمة التعويض  ،وذلؾ منذ وقوع
الضرر ( وحتى فبؿ وقوعو) مرو اًر بإجراءات الحصوؿ عمى التعويض وتحديد األشخاص الذيف
لو صفة المطالبة بو  .حيث تبيف لنا عدـ كفاية وفعالية القواعد التقميدية لممسؤولية المدنية

إلصبلح أضرار التموث البيئي.

2ـ  .بالنسبة لؤلضرار البيئية المحضة  ،ندعو المشرع العراقي إلى اف يتبنى في قانوف حماية
وتحسيف البيئة نظاـ الجداوؿ التي تتضمف القيمة النقدية لكؿ عنصر مف العناصر الطبيعية

لمبيئة  ،عمى اف يتـ وضعيا مف قبؿ متخصصيف في عمـ البيئة مع االخذ بنظر االعتبار القيمة

االقتصادية والبيئية ليذه العناصر  ،مع إعطاء القاضي سمطة واسعة لتقدير التعويض لكؿ حالة

في ضوء ظروفيا المختمفة .

ٖ ػ ضرورة تفعيؿ دور صندوؽ حماية البيئة وزيادة إيراداتو ضمف الموازنة العامة  ،بحيث ال

يقتصر دوره عمى استخداـ مبالغ التعويضات عف األضرار البيئية المحضة المودعة فيو في

اصبلح البيئة  ،بؿ يجب اف يساىـ ىذا الصندوؽ في توفير حماية فعالة وسريعة لؤلشخاص

المصابيف بالضرر البيئي وذلؾ عند عدـ تحديد المسؤوؿ عف الضرر البيئي او في حالة

اعساره.

ٗػ فرض نظاـ التأميف االلزامي عمى االنشطة (الصناعية  ،والتجارية  ،والزراعية وغيرىا) الخطرة
عمى البيئة لتوفير التعويض لممتضرريف والوقوؼ بجانب المسؤوؿ عف التموث وتحمؿ عبء

التعويض معو او بدال عنو في حالة اعساره.

٘ػ ضرورة ايراد نص في قانوف حماية وتحسيف البيئة يعطي الجمعيات ومنظمات المجتمع
المدني العاممة في مجاؿ البيئة حؽ رفع دعوى المسؤولية عف الضرر البيئي المحض .

6ػ العمؿ عمى نشر الوعي بمخاطر واضرار التموث البيئي وذلؾ مف خبلؿ وسائؿ االعبلـ
المختمفة والمدارس والجامعات والو ازرات المختمفة ومنظمات المجتمع المدني  ،حيث اف الحفاظ
عمى البيئة مف التموث ليس مسؤولية و ازرة البيئة وحدىا انما مسؤولية الجميع .
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