جامـ ــعة طنطا
كلية الحقوق
مؤتمر البيئة والقانون
8102

بحث عن
التغطية التأمينية من مخاطر ألاضرار البيئية
"دراسة مقارنة"
8102

إعــداد الدكــتور

أش ـ ـ ــرف م ــحمـد إســماعــيل
دكتوراه فى القانون املدنى
كلية الحقوق  -جامعة عين شمس

1

مقدمة
تعد قضايا البيئة من القضايا التى إشتد اإلىتمام بيا فى الوقت الراىن  ،وبرزت أخطار البيئة

بالذات بسبب ما إكتسبو اإلنسان من مدنية  ،وما منحو اهلل تعالى من وسائل تعامل معيا

اإلنسان بإستخفاف وال مباالة  ،وجييا إلى أمور كمالية ورفاىية عمى حساب بيئتو التى ىى شرط

من شروط حياتو  ،فكان اإلنسان فى الماضى محدود اإلحتياجات  ،قميل التأثير عمى البيئة ،
أما فى وقتنا الحاضر فإن أطماعو لم تقف عند حد معين  ،واحتياجاتو ال تنتيى إلى سقف ،
واصبح يستخدم وسائل ينتج عنيا مواد دخيمة عمى البيئة وميمكة ليا  ،مثل الغازات السامة

والمواد الكيمياوية القتالة والنفايات الضارة.

ولقد أصبحت مشكمة التموث البيئى من أىم المشكالت التى تشغل اإلنسان فى العصر الحديث ،

لما ليا من أثار ضارة عميو وعمى الكائنات الحيو وغير الحية  ،وزاد حجميا فى السنوات األخيرة
وتعددت مظاىرىا ووصمت إلى مرحمة خطيرة  ،إختل عمى إثرىا التوازن القائم بين العناصر

البيئية  ،لذلك تعالت األصوات بين شعوب العالم تنادى بضرورة المحافظة عمى البيئة وحمايتيا ،
إيماناً بأن الحماية الوقائية لمبيئة من التموث خير من حمايتو العالجية المتمثمة فى تعويض

أض ارره بعد وقوعيا(.)1

وان الدول المتقدمة صناعياً ىى أول من شعر باألثار البيئية السيئة الناشئة عن تطبيق بعض

أنواع التكنولوجيا المتقدمة  ،مما أدى إلى اإلعتقاد بأن التنمية الصناعية والزراعية مسئولة عن

مشاكل التموث  ،ولقد إحتل موضوع البيئة مكانة ىامة فى إىتمامات القانون الدولى فى السنوات

األخيرة  ،ألن قضايا البيئة ترتبط بأىم الحقوق األساسية لإلنسان  ،أال وىو الحق فى الحياة ،

من خالل المحافظة عمى صحتو فى إطار بيئة نظيفة  ،وتنبو المجتمع الدولى إلى خطورة تموث

البيئة عمى صحة اإلنسان  ،ولو بشكل غير مباشر  ،من خالل العيد الخاص بالحقوق

اإلقتصادية واإلجتماعية فى المادة  21منو والتى تنص عمى ما يمى" :تقر كل األطراف بحق

اإلنسان فى التمتع بأعمى مستوى من الصحة الجسمية والعقمية  ،مع إتخاذ كافة التدابير الالزمة

لتأمين ىذا الحق".

وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا اإلىتمام بالبيئة عمى صعيد العالقات الدولية كان لو تأثير عمى

التشريعات والقوانين الداخمية  ،ألن المجاالت التى يبدو فييا اإلرتباط وثيقاً إلى حد كبير بين
القوانين الداخمية والدولية  ،وخاصة من خالل الحقوق التى تقررىا ىذه القوانين.

) )2د .أحمد محمود سعد :استقراء لقواعد المسئولية المدنية فى منازعات التموث البيئى  ،دار النيضة العربية ،
القاىرة  ،ط.2991 ،2
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وقد كان لمشريعة اإلسالمي السبق فى الحفاظ عمى بيئة اإلنسان فى إطار من األحكام الشرعية

التى توضح حكم كل عمل وكيفية أداء المكمف لو  ،وىذا يحتاج إلى اإلجتياد الفقيى  ،وانو

لواجب عظيم عمى األمة اإلسالمية أن تقدم لمبشرية حموالً لمشكالتيا العصرية مستمدة من القرأن

الكريم والسنة النبوية  ،ومن أىم القواعد التى تضبط احكام مسائل البيئة قاعدة "جمب المنافع

ودرء المفاسد" ،والتى يقصد بيا جمب الخير والنفع لمبشر وتحصيميما  ،ودفع الشرور واألضرار ،
سواء كانت دينية أو دنيوية  ،عامة أو خاصة.

ويعد التأمين من أىم العقود التى أتى بو ذلك التطور الكبير فى الفكر القانونى

المدنى ،وىو بوجو عام عبارة عن عممية بموجبيا يحصل المؤمن لو من المؤمن عمى اداء معين عند
تحقق الخطر  ،وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر واجراء المقاصة بينيا طبقاً لمقوانين

اإلحصائية  ،وييدف فى نفس الوقت إلى تنظيم العالقة بين المؤمن لو والمؤمن  ،بإعتبار أن الفرد
()2

وحده ال يمكنو أن يواجو بعض الكوارث الجسيمة  ،ونظام التأمين

يقوم عمى أساس تغطية ىذا

العجز وتحقيق التوازن  ،وقد إزداد دوره مع تطور المجتمعات الحديثة ن حتى كاد يغطى كافة أوجو
األنشطة والمخاطر المترتبة عنيا  ،بما فييا مخاطر التموث  ،إال أن معرفة مدى قابمية ىذه األخيرة

لمتأمين يعتبر أم اًر يستحق البحث لتحديد دور التأمين فى ىذا المجال خاصة فى ظل كثرة األضرار

البيئية وقصور قواعد المسئولية المدنية عن اإللمام بكل ىذه اإلضرار خصوصاً األضرار المستحدثة
كما ىو الحال بالنسبة لمضرر الناتج عن التطور التكنولوجى الخطير.

أهداف الدرادة:
وتيتم تمك الدراسة بتسميط الضوء عمى النظم التأمينية المختمفة من أخطار تموث البيئة ،
ومدى قابمية خضوع تمك األضرار الناجمة عن التموث لمتأمين بوجو عام عمى المستويين الدولى
والمحمى  ،وما ىو النظام التأمينى المناسب لذلك  ،مع بيان موقف المشرع المصرى من التأمين
عمى ىذه األخطار.
منهج البحث:
ان ىذه الدراسة تعتمد عمى منيج البحث التحميمى من خالل تحميل النصوص القانونية والدستورية
فى موضوع عن التغطية التأمينية من مخاطر األضرار البيئية  ،باإلضافو الى المنيج الوصفى
من خالل جمع الحقائق عن ظاىرة معينة أو موقف معين فى موضوع البحث  ،مع محاولة
) )1د .فايز أحمد عبد الرحمن :أثر التأمين عمى اإللتزام بالتعويض  ،دار المطبوعات الجامعية  ،األسكندرية ،
.1002
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تفسير ىذة الحقائق تفسي اًر كافياً عمى ضوء المفاىيم التى رددىا فقياء القانون وتواترت عمييا
أحكام القضاء.
خطة البحث:
تنقسم تمك الدراسة إلى مطمبين يسبقيما مطمب تمييدى عمى النحو التالى-:

 مطمب تمييدى :المفيوم التشريعى والدولى لمتموث البيئى وبيان أثاره.
 المطمب األول :مدى قابمية أخطار التموث البيئى لمتأمين.
 الفرع األول :قابمية أخطار التموث لمتأمين من الناحية القانونية. الفرع الثاني :قابمية أخطار التموث لمتأمين من الناحية الفنية. المطمب الثانى .النظم التأمينية من أخطار التموث البيئى.
 الفرع األول :نظام التأمين التعاونى من أخطار التموث. الفرع الثانى :نظام التأمين اإلجبارى من أخطار التموث. الفرع الثالث :نظام صناديق التعويضات. الفرع الرابع :األنظمة البديمة لتغطية مخاطر التموث البيئي.الخاتمة( :النتائج والتوصيات).

مطمب تمييدى

المفيوم التشريعى والدولى لمتموث البيئى وبيان أثاره
تعتبر حماية البيئة قيمة قانونية يسعى النظام القانونى لمحفاظ عمييا وىدف يعمل

األفراد عمى تحقيقو  ،والقانون عندما يجرم انتياكيا واإلعتداء عمييا فيو يعترف بيا كقيمة يسعى

المجتمع لمحفاظ عمييا  ،بإعتبارىا من أىم قيمو  ،وقد باتت قضية البيئة والتموث المحيط بيا من

القضايا الحديثة  ،وبات واضحاً أن دراسة التوازن البيئى والبحث عن مشكالت التموث وأثاره السميبة

تدق ناقوس الخطر لتنبينا بضرورة اتخاذ الخطوات اإليجابية والفعالة سواء عمى المستوى المحمى أو

الدولى  ،وسواء تعمق األمر بالمجال الجزائى أو اإلدارى أو المدنى  ،وىذا ما يطرح مسألة توضيح
مصطمحى البيئة والتموث البيئى وعناصرىما  ،وبيان األثار السمبية ليذا التموث فى فرعين:
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الفرع األول

ماىية التموث البيئى وبيان عناصره
إن تعدد المفاىيم التى تناولت البيئة ومجاالتيا تباينت بحسب األبعاد التى ينطمق منيا

كل مفيوم  ،ومن األىمية بمكان تحديد المقصو بالبيئة وبيان عناصرىا  ،ثم التعرف عمى مدلول

التموث البيئى ومعرفة عناصره أيضا  ،وذلك عمى النحو التالى:

(أوال) :ماىية البيئة وبيان عناصرىا:

تعتبر البيئة ىى الوسط الذى يعيش فيو االنسان مع غيره من المخموقات  ،وتتوافر
ليم فييا وسائل الحياة والبقاء  ،وكممة البيئة من الكممات الحديثة التى طرأت عمى المغة العربية ،

وكان أول ظيور ليا فى مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة الذى عقد فى استوكيمم سنة  ، 2991بدالً من

لفظ الوسط اإلنسانى( ،)3الذى كان سائداً من قبل  ،ويقصد بيا وفقاً لممفيوم العام بأنيا "كل ما يحيط

باإلنسان من ذروف ومتغيرات فتوجد بيئة حضرية وبيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وثقمفية وعمالية وبيئة

فضائية.

وقد عرف المشرع المصرى حماية البيئة فى المادة 9/2من القانون رقم  1لسنة

 2991بأنيا المحافظة عمى مكونات البيئة واإلرتقاء بيا ومنع تدىورىا أو تموثيا أو اإلقالل من حدة
التموث  ،وتشمل ىذه المكونات اليواء والبحار والمياه الداخمية متضمنة نير النيل والبحيرات والمياة

الجوفية واألراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية األخرى.

وعرف المشرع الجزائرى فى القانون رقم  3لسنة  2993بشأن حماية البيئة بأنيا
حماية الطبيعة والحفاظ عمي فصائل الحيوان والنباتات  ،واإلبقاء عمى التوازنات البيولوجية والمحافذة

عمى الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدىور التى تيددىا.

وقد عرف مؤتمر األمم المتحدة األول لمبيئة الذى عقد فى استوكيمم سنة  2991البيئة
بأنيا :مجموعة النظم الطبيعية واإلجتماعية والثقافية التى يعيش بيا اإلنسان والكائنات األخرى والتى

يستمدون منيا زادىم ويؤدون فييا نشاطيم.

وجاء ميثاق البيئة الفرنسى ليؤكد أن حماية البيئة وتحسينيا واجب عمى كل شخص

بقولو:

Tout personne a le devoir se prender part a la preservation et
lamelioration de lenvironnemt.

) )3د .صالح الدين عامر :مقدمات القانون الدولى لمبيئة – مجمة القانون والاقتصاد  ،كمية الحقوق  ،جامعة
القاىرة  ، 2993 ،ص .292
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عناصر البيئة:
تناولت اتفاقية المسئولية المدنية عن التمف الناتج من األنشطة الضارة لمبيئة فى

2993/2/12تقسيم عناصر البيئة إلى :الموارد الحيوية وغير الحيوية من ىواء وماء وسائر أعضاء
المممكة الحيوانية والنباتية وتفاعالتيم مع بعضيم  ،والنظام األيكولوجى والذى يمثل مجموعة العناصر

الموجودة بالبيئة  ،والتى يحدث بيتيا تفاعل متبادل ويعتمد بعضيا عمى بعض  ،ومن أمثمتيا روث
الحيوانات التى تصبح أسمدة وتستخدم فى المساىمة فى دورة إنتاج النبات  ،وفى الوقت نفسو نجد

النباتات غذاء ىام لمعظم الحيوانات  ،ويعد النظام األيكولوجى ىو التوازن الدقيق بين عناصر البيئة

كما خمقيا اهلل عز وجل  ،ويشمل ىذا النظام أربع مجموعات من العناصر المرتبطة بعضيا مع بعض
إرتباطاً وثيقاً وىى:

مجموعة مقومات الحياة األساسية مثل اليواء والماء وعناصره من اإلكسوجين والنيتروجينوثانى أكسيد الكربون وضوء الشمس وح اررتيا.

مجموعة أنواع النباتات التى تنتج غذائيا عن طريق امتصاص المياه أشعة الشمس ومعالجةثانى أكسيد الكربون.

-مجموعة الحيوانات التى تعتمد عمى غيرىا فى غذائيا من عشب أو لحوم.

مجموعة البكتريا والفطريات التى تحمل المواد العضوية إلى عناصرىا اإلبتدائية  ،وتساعدالمجموعات األخرى.

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن مصطمح البيئة يعنى عدة عناصر:

( )1البيئة الطبيعية :وىو الوسط الذى خمقو اهلل عز وجل  ،ويتكون من عناصر حية :وىى
االنسان والنباتات والحيوانات  ،وتعيش كل منيا فى نظام خاص يختمف عن األخر  ،فمكل منيا
مكان وجود وتعايش  ،وعناصر غير حية :وىى ىواء وتربة وماء وغذاء  ،وتشكل تمك العناصر

محور حياة اإلنسان.

( )2البيئة الصناعية :وىى عبارة عن المكونات الصناعية التى أبدعيا اإلنسان من أجل تييئة
تمك البيئة لتتناسب مع الحياة المجتمعية التى يعيش فييا مثل السدود عمى األنيار  ،ولكن

الحفاظ عمىى ذلك الوسط يستمزم وجود العنص الثانى وىو وجود قواعد بفرضيا المقيمين فى ىذا

الوسط عمى الكافة من أجل الحفاظ عميو  ،ويقصد بالنظام البيئى ما تحتويو أية مساحة من

الطبيعة من كائنات حية ومواد غير حية تتفاعل مع بعضيا البعض ومع الظروف البيئية(.)4

(ثانياً) :ماىية التموث وبيان وعناصره:

) )1د .محمد حسين عبد القوى :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية  ، 1001 ،مطبعة النسر الذىبى  ،ص .9
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يعتبر التموث أىم المشاكل التى تعانى منيا البيئة  ،وقد برزت تمك المشكمة نتيجة النشاط المتزايد
()5

لإلنسان فى مختمف مجاالت الحياة  ،وتمثل مكافحة التموث مفتاح أى قانون لحماية البيئة

ونقطة البداية فى تحديد العمل الضار ووسائل مكافحتو  ،ويعتبر التموث ىو ثمن التقدم العممى

المذىل والذى حدث فى فترة بسيطة  ،كما أنو لب كل المشكالت التى تؤدى إلختالل التوازن
البيئى فتيدد كيان الكائنات الحية  ،واعتداء عمى حق كل شخص فى بيئة نظيفة.

المفيوم التشريعى لمتموث :وقد عرفتو المادة  3من قانون البيئة الفرنسى بأنو" إدخال أية مادة
مموثة فى الوسط المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية أو كيماوية أو
()6

مادية

وقد عرفت المادة  9/2من القانون رقم  1لسنة  2991المعدل بالقانون رقم  9لسنة  1009بأن
تموث البيئة( :)9كل تغيير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار
بصحة اإلنسان والتأثير عمى ممارستو لحياتو الطبيعية أو اإلضرار بالكائنات الحية أو التنوع
الحيوى أو البيولوجى  ،وعرفت المادة  9/2من ذات القانون تدىور البيئة بأنو التأثير عمى البيئة
بما يقمل من قيمتيا أو يشوه من طبيعتيا البيئة أو يستنزف مواردىا أو يضر بالكائنات الحية أو
باألثار.
وقد عرف القانون األردنى التموث بأنو :وجود ما يضر بالبيئة ويؤثر سمباً عمى عناصرىا أو يخل
بالتوازن الطبيعى ليا  ،كما عرفو القانون التونسى رقم  92لسنة  2999بأنو إدخال أية مادة
مموثة فى المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت ييولوجية أو كيميائية أو مادية.
المفيوم الدولى لمتموث :قد ورد فى وثائق استوكيمم سنة  2991أن التموث ىو :النشاطات
اإلنسانية التى تؤدى حتماً إلى إضافة مواد ومصادر الطاقة إلى البيئة عمى نحو متزايد يوماً بعد
يوم  ،وحينما تؤدى تمك المواد أو الطاقة إلى تعريض صحة اإلنسان ورفاىيتو وموارده لمخطر أو
يحتمل أن تؤدى إلى ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة(.)9
) )5د .معمر رتيب محمد عبد الحافظ :القانون الدولى لمبيئة ومظاىر التموث  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،
.1009
(6) Prieur (M.): Droit de lenvirnnement, 2 edition, DALLOZ, Paris, 1991, p.83.
( )9كان نص الفقرة األخيرة قبل تعديميا :أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر
إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشأت أو يؤثر عمى ممارسة اإلنسان لحياتو الطبيعية.

( ) 9مشار إليو لدى د .صالح الدين عامر :القانون الدولى لمبيئة  ،كمية الحقوق  ،جامعة القاىرة .2991 ،
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وقد عرفت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية OECDالتموث بأنو :قيام اإلنسان مباشرة أو
بطريق مباشر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة بصورة يترتب عمييا أثار ضارة يمكن أن تعرض
صحة اإلنسان لمخطر أو تمس بالموارد البيولوجية أو األنظمة البيئية عمى نحو يؤدى إلى التأثر
(.)9

عمى أوجو اإلستخدام المشروع لمبيئة

كما عرفت أيضا اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط المبرمة فى برشمونة عام  )20(2992تموث
البيئة البحرية بأنو قيام اإلنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أى مواد أو صرف من
الطاقة إلى البيئة البحرية مما يسبب أثا اًر كإلحاق الضرر بالمواد الحية إما أن تكون مصدر
خطر عمى الصحة البشرية وعائقاً عمى األنشطة البحرية كصيد األسماك وافساد لنوعية مياه
البحر المستخدم.
عناصر التموث:
يشتمل التموث وفقاً لمتعريفات السابقة عمى وجود عدة عناصر ىى:
أ -نشاط ضار يحيط بالبيئة يحدث خمل فى عناصرىا األساسية.
استثناء قد
ب -ينشأ ذلك النشاط نتيجة تدخل اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،و
ً
يحدث النشاط الضار من تدخل الغير(الحيوان أو عوامل الطبيعة).

ت -أن يؤدى ىذا الخمل لحدوث أو إحتمال حدوث أضرار لمبيئة.
 وقد اتجو الفقياء إلى وضع عدة تقسيمات لتموث البيئة وفقاً لمعايير مختمفة  ،فمنيم منقسمو من حيث مصدره إلى تموث طبيعى وتموث صناعى  ،ومنيم من قسمو من حيث
أثاره إلى تموث عادى وتموث خطير وتموث مدمر  ،ومنيم من قسمو من ناحية نطاقو
الجغرافى

()22

إلى نوعان :أحدىما التموث المحمى  ،أى داخل حدود الدولة وىذا النوع من

(9) KUMMER (K): International Management of hazardous wastes, Clarendon
press, oxford 1995, p.13.
( )20مشار إليو لدى د .نبيمة عبد الحميم كامل :نحو قانون موحد لحماية البيئة  ،دار النيضة العريبة  ،القاىرة
.2992 ،

( )22لمزيد من التفاصيل راجع فى ذلك :د .أحمد محمود سعد :استقراء لقواعد المسئولية المدنية فى منازعات

التموث البيئى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،وأيضا :د .معمر رتيب عبد الحافظ :مرجع سابق  ،ص .291
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التموث تضبطو قوانين البيئة الوطنية ما دامت أثاره ال تنتقل خارج حدود الدولة بوصفو
فعل ضار  ،والثانى ىو التموث عبر الحدود والذى يؤثر عمى الدول المجاورة أو البعيدة
عن مصدر التموث بسبب حجم ىذا التموث  ،كالتموث الذى يحدث فى المحيطات من
السفن مثل حوادث غرق السفن أو حدوث تسريب بترولى أو مواد أخرى ضارة.
الفرع الثانى
األثار السمبية لمتموث البيئى
يشكل التموث عنص اًر ىاماً فى فقد البيئة ألىم خواصيا الطبيعية  ،وكمما زاد التموث كمما
زادت األضرار الواقعة عمى البيئة فتيدد صحة االنسان والحيوان والنبات  ،وكما سبق أن
تحدثنا فإن البيئة الطبيعية ىى الوسط الطبيعى الذى يعيش فيو االنسان والكائنات الحية
األخرى  ،وتمارس فيو كافة الكائنات أنشطتيا الحياتية المختمفة  ،وىذه البيئة الطبيعية تتكون
من التربة واليواء والماء  ،ىذا بخالف البيئة الصناعية التى أنشأىا االنسان من أجل تسير
الحياة داخل المجتمع ن وتأتى حماية البيئة الطبيعية من أولوبات االنسان  ،وتشكل حمايتيا
إلتزام أخالقى وقانونى ودينى  ،وقد وضع المشرع المصرى حماية قانونية لعناصر البيئة
الطبيعية فى القانون رقم  1لسنة  2991بشأن حماية البيئة من التموث  ،فنص عمى ثالثة
أبواب خاصة بعناصر البيئة المحمية وىى األرض واليواء والماء  ،وىى كالتالى:
(أوالً) :البيئة اليوائية:
يشكل تموث البيئة اليوائية ظاىرة كبيرة وتتزايد بصفة مستمرة وترتبط إلى حد كبير بالتقدم
الصناعى داخل المجتمع  ،فاألبخرة والغازات واألنشطة الناتجة عن المصانع أصبحت تشكل
خط اًر كبي اًر عمى المجتمع  ،وىذ يقتضى من المشرع وضع ضوابط قانونية لحظر كل ما من
()21

شأنو التأثير عمى البيئة اليوائية

 ،ويعرف تموث اليواء بأنو كل ما من شأنو إحداث تغيير

ضار فى مكونات اليواء كماً أو كيفاً بما من شأنو اإلضرار بالكائنات الحية أو غيرىا من
عناصر البيئة  ،وقد اىتمت االتفاقيات الدولية بالحماية من التموث اليوائى العابر لمحدود

( )21د .محسن عبد الحميد البيو :المسئولية المدنية عن األضرار البيئية  ،دار النيضة العريبة  ،القاىرة ،
.1001
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لمسافات طويمة  ،وفقاً إلتفاقية جنيف لعام  2999بيدف حماية اإلنسان والبيئة من التموث
العابر لمحدود

(.)23
()21

* مصادر التموث اليوائى :يذىب البعض

إلى تقسيم مصادر ىذا التموث إلى قسمين

ىما:
 -1مصادر طبيعية :وىى التى تنتشر فى اليواء وتتمثل فى األتربة والغازات والمواد
البيولوجية واإلشعاعية.
 -2مصادر غير طبيعية :وىى الناتجة عن األنشطة التى يقوم بيا االنسان مثل مخمفات
التجارة والصناعة  ،وحرق الوقود فى وسائل النقل المختمفة.
وقد عرفت المادة  23/2من قانون حماية البيئة المواد والعوامل المموثة بأنيا أى مواد صمبة
أو سائمة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو ح اررة تنتج بفعل اإلنسان وتؤدى بطريق
غير مباشر إلى تموث البيئة أو تدىورىا.
وتتنوع مموثات اليواء إلى أنواع بحسب تأثيرىا الضار بالمجتمع  ،فيرى البعض تقسيميا
إلى عدة أنواع منيا مموثات صوتية  ،واشعاعية  ،ومموثات سامة وخانقة  ،ومموثات مخدرة
وح اررية  ،بينما يتجو البعض األخر من الفقياء إلى تقسيميا ما بين مموثات فيزيائية مثل
اإلشعاعات والضوضاء  ،ومموثات بيولوجية مثل البكتريا والفيروسات والجراثيم  ،ومموثات
كيميائية وىى مركبات عضوية وغير عضوية.
(ثانياً) :البيئة المائية:
يقصد بتموث البيئة المائية كل تغيير فى الصفات الطبيعية لمماء يجعمو مصد اًر حقيقياً أو محتمالً
لممضايقة أو لإلضرار باإلستعماالت المشروعة لممياه  ،وذلك عن طريق اضافة مواد غريبة
تسبب تعكير الماء أو تكسبو رائحة أو لوناً أو طعماً  ،أو قد يتموث بإضافة مواد كيميائية سامة
( )23يدخل ضمن ذلك االىتمام اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون الموقعة فى  ، 2995/3/11والتى دخات
حيز التنفيذ فى  ، 2999/9/11وبروتوكول مونتلاير فى  ،2999/9/22واتفاقية تغيير المناخ التى تم التوقيع
عمييا فى مؤتمر ريو دى جانير فى .2991

( )21د .اسماعيل عبد الفتاح :تموث البيئة مشكمة العصر  ،القاىرة  ، 2991 ،ص .10
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أو تسربيا  ،وىذا التغيير يجعل المياه غير صالحة لمكائنات الحية التى تعتمد عميو فى استمرار
بقائيا ،)25( .وقد عرفت المادة  21/2من قانون البيئة المصرى  1لسنة  2991التموث المائى
بأنو :ادخال أية مواد فى البيئة المائية بطريقة ارادية أو غير ارادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج
عنو ضرر بالمواد الحية أو غير الحية  ،أو ييدد صحة االنسان أو يعوق األنشطة المائية بما
فى ذلك األسماك واألنشطة السياحية أو يفسد صالحية مياه البحر لالستعمال(.)22
* عناصر التموث المائى :يمكن تقسيم عناصر التموث التى تحدث تغييرات بالبيئة سواء الناتجة
عن فعل االنسان والحيوان أو بفعل الطبيعة إلى ما يمى:
 احداث تغييرات بفعل اإلنسان :فاالنسان ىو الذى جمب ليا األضرار  ،وعندما ال يقومبالحماية المطموبة منو لمحفاظ عمى التوازن البيئى  ،فيكون قد تدخل بعناصر ضارة سواء نفايات
()29

أو مخمفات مصانع أو غيرىا ووضعيا فى المياه

بأن اعتبرىا مستودع لمتخمص من

القاذورات.
 احداث تغييرات حالية وليا أثار مستقبمية :فالفعل المسبب لتيديد التوازن البيئى يمكن أن يكونمن شأنو إحداث تغييرات ضارة عمى الكائنات الحية لمدة طويمة  ،فعمى سبيل المثال ضرب
جزيرتى ىيروشيما وناجازاكى ما زالت أض ارره ظاىرة إلى اليوم.
()29

مصادر التموث المائى :تتعرض البيئة المائية بفعل االنسان لمعديد من المموثات

التى تؤثر

عمى البيئة مثل مياه المجارى والمصارف والقاذورات وتسريب النفط ومخمفات المصانع  ،ومن
أىم مصادر التموث ن المموثات المنزلية وتسريب النفط ومياه الصرف وخمفات الزراعة والمصانع
والحيوان  ،وقد نصت المادة  21/2من قانون حماية البيئة عمى المواد المموثة لمبيئة المائية
وىى :أية مواد يترتب عمى تصريفيا فى البيئة المائية بطريقة ارادية أو غير ارادية تغيير فى
( )25د .احمد محمود سعد :مرجع سابق  ،ص  91وما بعدىا.
( )22د .ىدى حامد قشقوش :التموث باإلشعاع النووى فى نطاق القانون الجنائى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة
 ، 2999 ،ص .91
( )29د .نبيمة عبد الحميم كامل :نحو قانون موحد لحماية البيئة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة .2992 ،
( )29د .ماىر جورجى نسيم  ،تموث األرض والماء واليواء  ،منشأة المعارف  ،األسكندرية  ،1009 ،وانظر

ايضا :د .سحر مصطفى حافظ :الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة فى مصر  ،الدار العربية لمنشر والتوزيع ،

ط.2995 ، 2
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خصائصيا أو اإلسيام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمى نحو يضر باإلنسان أو
بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع االستخدامات
األخرى المشروعة لمبحر ويندرج تحت ىذه المواد:
أ -الزيت أو المزيج الزيتى.
ب -المخمفات الضارة والخطرة المنصوص عمييا فى االتفاقيات الدولية التى ترتبط بيا
مصر.
ت -النفايات والسوائل غير المعالجة المتخمفة من المنشأت الصناعية.
ث -العبوات الحربية السامة.
(ثالثاً) :البيئة األرضية:

()29

تعتبر األرض ىى كل المحيط الذى نعيش فيو وىى شاممة لكل شىء من تربة وماء وىواء ،
فيى منظومة الحياة كميا  ،وىى البيئة الصالحة والضرورية لنماء النبات واالنتاج الزراعى
وتموثيا يعنى تراكم المواد الضارة بيا ويعرف البعض البيئة األرضية بأنيا الطبقة اليشة
()12

تغطى صخور القشرة األرضية  ،ويرى األخرون

()10

التى

أنو يقصد بتموث التربة :ىو ادخال مواد

غريبة فييا وتسبب ىذه المواد تغيي اًر فى الخواص الفيزيائية أو الكيمياوية أو البيولوجية  ،كما يرى
البعض أيضا أن تموث البيئة األرضية من الناحية العممية وفقاً لمتأثير اإلشعاعى ىو وجود
عناصر مشعة غريبة عمى مكونات البيئة األرضية تؤثر سمباً عمى البيئة واإلنسان  ،ويرى
األتجاه الغالب فقياً أن تموث البيئة االرضية يعنى :أى فقد أو إضافة أو خمل يغير من خواصيا
وصفاتيا الطبيعية أو الحيوية ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى من يعيش فوق سطحيا
من إنسان ونبات وحيوان(.)11

( )29د .محمد حسين عبد القوى :الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية  ،مطبعة النسر الذىبى  ،1001 ،وراجع فى
ذلك ايضا :د .ماجد راغب الحمو :قانون حماية البيئة  ،دار الجامعة الجديدة  ،األسكندرية .1001 ،
( )10د .ماىر جورجى نسيم  ،تموث األرض والماء واليواء  ،القاىرة .1009 ،
( ) 12د .زكى حسين زيدان :األضرار البيئية وأثرىا عمى اإلنسان وكيف عالجيا اإلسالم  ،دار الكتاب القانونى ،

بدون سنة نشر.

( )11د .سحر مصطفى حافظ :الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة فى مصر  ،القاىرة .1002 ،
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()13

أسباب تموث البيئة األرضية :يرى البعض

أن من أىم أسباب ذلك التموث الذى يصيب

البيئة األرضية يرجع إلى:
 استخدام المبيدات لمكافحة الحشرات والفطريات واألعشاب التى تقمل من انتاجية األرضالزراعية.
 األسمدة الكيمياوية إذا لم تستخدم اإلستخدام المناسب كماً وكيفاً. مخمفات المجارى وفضالت المصانع  ،وتراكم األمالح بالتربة بسبب قصور نظام الرىوالصرف.
 الغبار الذرى الناتج عن المتفجرات النووية  ،والنفايات الصناعية الصمبة. القمامة والنفايات المنزلية التى تتولى سمطات الضبط اإلدارى معالجة أمرىا فى إطارالمحافظة عمى النظافة العامة.
والبيئة األرضية مثميا مثل باقى أنواع البيئات معرضة لمتموث سواء نتيجة العوامل
الطبيعية مثل التعرية وزحف مياه البحر ناحية التربة األرضية أو بسبب اإلستخدام اليائل
لألسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ومخصبات التربة  ،ونتيجة التموث اإلسعاعى
الناتج عن اختالط عناصر مشعة أو سقوط األمطار المحممة بالغبار المتصاعد من
األنشطة النووية  ،ومن ثم حدوث خمل فى التوازن البيئى  ،وقد تعرض قانون البيئة
المصرى لحماية البيئة األرضية فى الباب األول ونص عمى التزامات الجية االدارية
نحو تقييم التأثير البيئى لممنشأة وكيفية الترخيص لممنشأت بما ال يضر بالبيئة.
ومما ال شك فيو أن تموث البيئة عمى النحو السابق سواء كا ىذا التموث يصيب اليواء
أو الماء أو األرض  ،ينجم عنو أض ار اًر جسيمة بكل الكائنات الحية والنباتات والحيوانات
()11

 ،إذ يعتبر تموث اليواء

سبباً مباش اًر لإلصابة بأمراض الصدر والحساسية والسرطان ،

( )13د .ماجد راغب الحمو :قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة  ،الدار الجامعية الجديدة لمنشر  ،األسكندرية
 ، 1001 ،ص .199
( )11د .نبيمة عبد الحميم كامل :مرجع سابق  ،ص  ، 229حيث تؤكد أن الباحثين قد أسفرت أبحاثيم بأن زيادة
سرطان الرئة بين سكان المدن نتيجة زيادة تركيز المواد القطرانية فى أجوائيا  ،كما يعتبر الرصاص من المواد
السامة لجسم اإلنسان حيث يؤثر عمى مكونات الدم وخاليا تكوينو ويؤثر عمى الجياز العصبى وأجيزة التمثيل

الحيوية.
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باإلضافة لألمراض النفسية  ،إذ أن تموث األرض وانبعاث األدخنة واألتربة قد ثبت أنيا
تؤثر عمى صحة اإلنسان  ،وأول ضحاياىا ىم العاممين فى المصانع والمنشأت التى
تبث غازاتيا السامة والمموثة  ،مما يصيبيم باألمراض العديدة  ،ىذا باإلضافة إلى
األمطار الحمضية التى تتمثل خطورتيا فى تفتيت الصخور الجراتينية ورفع درجة
حموضة البحيرات واألنيار فتقضى عمى األسماط وتتمف المحاصيل الزراعية وأشجار
الغابات  ،فضالً عن تأكل المبانى واألثار وطالء السيارات والتماثيل والمعابد  ،وىذا
النوع يعرف بالتموث متجاوز الحدود لقدرتو عمى تجاوز مسافات طويمة( ،)15ىذا
باإلضافة لألدخنة السوداء التى تنبعث من حرق القمامة والمخمفات الصمبة أو من حرق
الفحم أو مصانع مشتقات البترول أو أعمال البحث والتنقيب عن البترول  ،وتصاعد
أدخنة السيارات والقطارات أثنار سيرىا  ،وتشكل ايضا حماية طبقة األوزون مشكمة كبيرة
يعيشيا المجتمع الدولى  ،وتأتى أىمية تمك الطبقة من أنيا الطبقة الواقية من التعرض
لألشعة الضارة المنبعثة من الشمس  ،وقد اكتشف العمماء أن األوزون يتسبب فى معظم
أمراض الجياز التنفسى ويقمل من كفاءة الرئة  ،ويؤدى إلى صعوبة عممية التنفس
ويسبب األزمات الصدرية  ،ويسبب األمراض الرئوية مثل التياب الشعب اليوائية وضيق
شديد فى التنفس(.)12
كما أن تموث المياه يؤدى ايضا إلى التأثير عمى صحة األنسان واصابتو بأمراض كثيرة
مثل :المالريا والتيفود واألمراض الجمدية والكبد وشمل األطفال  ،واإلضرار بكافة الكائنات
الحية األخرى والنباتات  ،فال يجوز رى األرض الزراعية بمياه الصرف إال بتوافر معايير
ومواصفات معينة  ،وتظر زراعة الخضروات والفواكو التى تؤكل نبتو فى المزارع التى تروى
(.)19

بمياه المجارى

( )15لمزيد من المعمومات عن مخاطر المطر الحمضى – راجع فى ذلك :د .ماىر جورجى نسيم :تموث
األرض والماء واليواء  ،مرجع سابق.
( )12د .ماجد راغب الحمو :مرجع سابق  ،ص .152
( )19لمزيد من المعمومات حول مفيوم النفايات وأنواعيا وتصنيفيا راجع :د .خالد السيد المتولى محمد :نقل

النفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا فى ضوء أحكام القانون الدولى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،

 ، 1005ص  31وما بعدىا.
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أما تموث البيئة األرضية فمو الكثير من األضرار  ،ويتمثل فى النفايات الخطرة والتى يعرفيا
الفقياء بأنيا تمك النفايات التى يمكن أن تتسبب بكمياتيا أو تركيزىا أو خصائصيا الفيزيائية
فى إحداث خطر جسيم فى البيئة أو عمى صحة اإلنسان إذا لم تتم معالجتيا أو إزالتيا أو
نقميا بطريقة صحيحة  ،وقد عرفتيا المادة األولى من قانون البيئة الفرنسى الصادر فى
 2995والمعدل بقانون  2995/1/1بأنيا :كل ما يتخمف من مراحل اإلنتاج أو التحويل أو
اإلستعمال  ،وبصفة عامة كل منقول مادى متروك( ،)19وقد تزايد االىتمام بضرورة وضع
نظام بشأن التخمص من النفايات الخطرة  ،ولم يقتصر ذلك عمى اإلىتمام الدولى المتمثل فى
بعض اإلتفاقيات مثل اتفاقية أوسمو ستة  ، 2991واتفاقية ىمسنكى ستة  ،2991ولكن كان
اإلىتمام المحمى ايضا محور القوانين الوطنية  ،حيث نصت المادة  15من الالئحة التنفيذية
لمقانون  1لسنة  2991عمى تصنيف النفايات التى تخضع ألحكام القانون ونصت عمى
(.)19

أصناف النفايات الخطرة التى يحظر تداوليا بغير ترخيص من الجية المختصة

ونظ اًر لما تحدثو تمك النفايات من أضرار بيئية بسبب التخمص السيىء منيا  ،فقد اىتمت
المنظمات الدولية واإلقميمية والقوانين الوطنية بضرورة حظر تداوليا بطريقة غير سميمة ليا ،
إذ حظرت المادة  19من قانون حماية البيئة المصرية من تداول تمك المواد بغير ترخيص

( )19لمزيد من المعمومات عن مخاطر المطر الحمضى – راجع فى ذلك :د .ماىر جورجى نسيم :تموث
األرض والماء واليواء  ،مرجع سابق.
( )19حيث نصت المادة  15من الالئحة عمى اجراءات وشروط منح التخيص لممواد الخطرة وكيفية األستخدام
عمى النحو التالى:

 -2المواد والنفايات الخطرة الزراعية والصناعية(وزيرى الزراعة والصناعة).
 -1النفايات الخطرة لممستشفيات والدوائية والمعممية والمبيدات الحشرية المنزلية(و ازرة الصحة).
 -3المواد الخطرة التى يصدر عنيا اشعاعات مؤينة(و ازرة الكيرباء – ىيئة الطاقة الذرية).
 -1المواد والنفايات الخطرة القابمة لإلنفجار واإلشتعال(و ازرة الداخمية).
ويصدر كل وزير لمو ازرات المبينة فى ىذه المادة كل فى نطاق اختصاصو بالتنسيق مع وزير الصحة وجياز

شئون البيئة جدوالً بالمواد والنفايات الخطرة يحدد فييا نوعية ىذه النفايات  ،وضوابط تداوليا  ،وأسموب التخمص
من العبوات الفارغة ليا بعد تداوليا  ،وأية شروط أخرى ترى الو ازرة أىمية إضافتيا.
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من اإلدارة المختصة  ،ونص المشرع عمى ضرورة أخذ رأى جياز شئون البيئة فى كافة
األمور التى تتعمق بالترخيص فى تداول المواد الخطرة(.)30
وكذلك نصت المادة  32عمى أنو :يحظر إقامة أى منشأت بغرض معالجة النفايات
الخطرة إال بترخيص من الجية المختصة بعد أخذ رأى جياز شئون البيئة  ،ويكون التخمص
منيا طبقاً لمشروط والمعايير التى تحددىا الالئحة التنفيذية من النفايات الخطرة(.)32
أما بالنسبة لممبيدات وأثرىا عمى البيئة األرضية  ،فعمى الرغم من أىمية تمك المبيدات فى
القضاء عمى األفات الزراعية  ،إال أن ليا ضر اًر عمى الصحة العامة  ،وقد نصت المادة  39من
قانون حماية البيئة  1لسنة  2991عمى أنو :يحظر رش أو استخدام مبيدات األفات أو أى
مركبات كيماوية أخرى ألغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من األغراض إال بعد
مراعاة الشروط والضوابط التى تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون  ،بما يكفل عدم تعرض
اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة فى الحال أو المستقبل
لألثار الضارة ليذه المبيدات الكيماوية.
ومن كل ما سبق يتضح لنا أن الضرر الناجم عن عمميات التموث وان كان وجوده شرطاً
جوىرياً لتقرير مسئولية المتسبب عنو  ،إال أنو ذو طبيعة خاصة  ،فيو ضرر إنتشارى  ،ولو
طابع متراخى األثار ،وفى أغمب األحوال يكون غير مباشر ،وتمك ىى خصائصو:
( )30وقد نصت المادة  95عمى عقاب من يخالف نص المادة  19بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل
عن عشرة أالف جنيو وال تزيد عن عشرين ألف جنيو أو إحداىا  ،وقد عرفت المادة  10/2من القانون تداول
المواد بأنو :كل ما يؤدى إلى تحريكيا بيدف جمعيا أو نقميا أو تخزينيا أو معالجتيا أو إستخداميا.
( )32وقد نصت المادة  19من الالئحة التنفيذية لمقانون عمى قواعد واجراءات إدارة النفايات الخطرة ،حيث
نصت عمى:

 -2تولد النفايات الخطرة :تمتزم الجية التى يتولد بيا نفايات خطرة بالعمل عمى خفض معدل تولد ىذه النفايات

كماً ونوعاً وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل لممنتج أقل ضر اًر عمى
البيئة والصحة العامة  ،وانشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جياز شئون البيئة

عمى أسموب المعالجة وعمى المواصفات الفنية ليذه الوحدات وبرامج تشغيميا.
 -1مرحمة تجميع وتخزين النفايات الخطرة :يجب تحديد أماكن معينة لمتخزين تتوافر فييا شروط األمان التى

تحول دون حدوث أضرار عامة  ،وتخزينيا فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء بغطاء محكم  ،توضع
عمييا عالمة واضحة تعمم عما تحتويو  ،ووضع برنامج زمنى لتجميع النفايات تمييداً لمتخمص منيا...........
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 الطابع االنتشاري لمضرر البيئي :إذا كان الضرر طبقا لمقواعد العامة ضر اًر محدداً
يصيب المضرور فإن الضرر البيئي يصيب البيئة في مختمف مجاالتيا ويتسع نطاقو
من حيث الزمان والمكان ،كما أن األضرار البيئية قد تنشأ من مصادر تموث متعددة
خاصة في المناطق التي يغمب عمييا الطابع الصناعي ،و يمكن أن تصيب عدة مناطق
أو حتى دوالً ،لذلك يصعب تحديد المتسبب في ىذه األضرار ،ومدى مسئولية كل طرف
إذا ثبت تعدد المموثين سواء كانوا أفراداً أو شركات أو دول.
ففي المجال الدولي نجد أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEأكدت في تعريف
ليا صعوبة تحديد نطاق التموث الجغرافي وأطمقت عميو تسمية التموث عبر الحدود حيث جاء
في ىذا التعريف ما يمي" :التموث عبر الحدود أي تموث عمدي أو غير عمدي يكون مصدره
وأصمو خاضعاً أو موجوداً كمياً أو جزئياً في منطقة تخضع لالختصاص الوطني لدولة
أخرى ،وعمى مسافة يكون معيا من غير الممكن التمييز بين ما تسيم بو المصادر الفردية
()31

أو مجموع مصادر االنبعاث

 الطابع المتراخي لمضرر البيئي :إن الضرر البيئي قد ال يظير في غالب األحيان فور
حدوث عمميات التموث في البيئة وانما يتراخى ظيوره إلى المستقبل  ،فال يظير إال بعد
فترة زمنية  ،وىذا ما يثير مشكمة مدى توافر رابطة السببية بين ضرر التموث ومصدر
ىذا الضرر وقد تتدخل أسباب أخرى مع السبب األصمي( ،)33ومن أمثمة األضرار البيئية
التي تتسم بخاصية التراخي الضرر البيئي اإلشعاعي  ،والذي يمكن أن تظير آثاره عمى
الفور وىو ما يعرف بالضرر اإلشعاعي الحاد كما قد يأتي عمى أشكال أضرار وراثية
تمحق الذرية بعد مرور فترة من الزمن ( ،)31واألمر نفسو بالنسبة لمتموث الكيميائي
( )31د .حميدة جميمة :النظام القانونى لمضرر البيئى وأليات تعويضو  ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع  ،الجزائر
1022 ،وانظر ايضا :د .السيد محمد السيد أحمد الفقي :المسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت  ،المكتبة
القانونية  ،دار المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية  ، 1000 ،ص.255
( )33د .أحمد عبد الكريم سالمة :قانون حماية البيئة اإلسالمى  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،ط ، 2
.2992

( )31د .عطا سعد محمد حواس  :المسؤولية المدنية عن أضرار التموث البيئي في نطاق الجوار ،دار النيضة
العربية ،القاىرة  ، 1003 ،ص .521
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لممنتجات الزراعية والمواد الغذائية بفعل المبيد ات وغيرىا  ،فيي ال تظير آثارىا الضارة
باألشخاص أو الممتمكات بصورة فورية بل تحتاج إلى وقت طويل حتى تصل درجة
()35

تركيز الجرعات السامة إلى حد معين  ،وبعدىا تأخذ أعراض الضرر في الظيور

 الطابع غير المباشر لمضرر البيئي :إن طبيعة وخصوصية الضرر البيئي أدت إلى
صعوبة توافر خاصية الضرر المباشرة  ،وذلك لتدخل عدة عوامل فيو كالتطور
التكنولوجي وتطور التصنيع  ،ومن المالحظ أن غالبية االجتياد القضائي يتجو إلى
رفض تعويض األضرار التي تترتب عن الضرر غير المباشر  ،ومن ثم فيو يرفض
تعويض األضرار االقتصادية والخسارات المتتابعة والتي كانت نتيجة طبيعة ومباشرة
لمفعل األصمي المتسبب في الضرر ،وفي ىذا اإلطار لنجد القضاء األمريكى يأخذ
بقاعدة الخط الفاصل  ،والتي مفادىا عدم السماح بتعويض ضرر ما ،إال إذا ارتبط
بضرر مادي لممكية الشخص المضرور ،وىي قاعدة أقرتيا المحكمة العميا األمريكية بأنو
ال تعويض إال عمى الضرر الناتج مباشرة عن الفعل الضار ،ولكن ليس من العدل بقاء
الضرر البيئي دون تعويض نتيجة تطوره وتداخل العديد من العوامل التي تساىم في
إحداثو  ،لذلك ىناك جانب كبير من الفقو يرى بأن التعويض عن الضرر البيئي يجب
أن يشمل األضرار المباشرة وغير المباشرة وذلك لتحقيق حماية أكبر لمبيئة  ،ويعتبر
القانون األمريكي المعروف باسم قانون  CERCLAمن بين التشريعات القميمة التي
تجعل التعويض الناجم عن حوادث التموث البحري التي تقع بمناسبة تسرب النفط من
األنابيب أو بمناسبة نقمو يشمل األضرار المباشرة وغير المباشرة.
المطمب األول
مدى قابمية أخطار التموث البيئى لمتأمين
لقد أدى التطور الحاصل في مجال االختراعات الصناعية والتجارية و االعتماد عمى اآلالت
في شتى المجاالت  ،وكذا إنتاج وتطوير المواد الخطيرة إلى ظيور نوعية جديدة من
المخاطر واألضرار والتي ال يمكن حصرىا  ،بل وال يمكن تغطية المسئولية الناشئة عنيا أو
( )35د .سعيد سعد عبد السالم :مشكمة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،
.1003
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ما يصاحبيا من تعويضات تتجاوز حدود ىذه المسئولية  ،األمر الذي أدى بالعديد من
التشريعات إلى حد فرض التأمين اإلجباري فى بعض الحاالت من ىذه المسئولية لتغطية
المخاطر واألضرار األمر الذي يتطمب توضيح مدى قابمية أخطار التموث لمتأمين من
الناحيتين القانونية والفنية كل فى فرع مستقل:
الفرع األول :قابمية أخطار التموث لمتأمين من الناحية القانونية.
الفرع الثانى :قابمية أخطار التموث لمتأمين من الناحية الفنية.
الفرع األول
قابمية أخطار التموث لمتأمين من الناحية القانونية
يعد الخطر المحور األساسي في التأمين  ،ألن ىذا األخير يفترض دائما وجود خطر معين
يسعى الراغب في التأمين إلى تحصين نفسو ضد آثاره المالية  ،وىو بذلك يعد المحل الذي
()32

يرد عميو التأمين

ويعرف الخطر في القواعد العامة بأنو" حادثة احتمالية ال يتوقف تحققيا

عمى إرادة أحد الطرفين  ،خاصة إرادة المؤمن لو( ،)39ومن خالل ىذا التعريف يتضح أنو
لكي تعتبر حادثة ما" خط ار "يجوز التأمين منيا ،البد أن يتوافر ليا شرطان

()38

أوليما :أن

تكون حادثة احتمالية غير محققة الوقوع  ،فإذا كانت مؤكدة الوقوع فإنيا ال تصمح ألن تكون
محال لمتأمين  ،واالحتمال في الخطر قد ينصب عمى مبدأ الوقوع ذاتو حيث يكون الحادث
في حد ذاتو غير محقق الوقوع  ،و قد ينصب عمى وقت الوقوع حيث يكون الحادث مؤكد
الوقوع  ،ولكن ينصرف عدم التأكيد إلى وقت ىذا الوقوع.
وثانييما :أن ال يتوقف تحقق الكارثة عمى محض إرادة أحد الطرفين خاصة المؤمن لو  ،إذ
ال معنى أن يؤمن اإلنسان ضد خطر يتوقف تحققو عمى محض إرادتو  ،ألن ىذا األخير
( )32د .مصطفى محمد الجمال :أصول التأمين (عقد التأمين) ،منشورات الحمبى الحقوقية  ،ط ، 2لبنان  ،سنة
 ، 2999ص .39
( )39د .ابراىيم أبو النجا :التأمين فى القانون الجزائرى  ،الجزء األول  ،ط  ، 3ديوان المطبوعات الجامعية ،
الجزائر  ،بدون سنة نشر.

( )39د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،دار الجامعة الجديدة  ،القاىرة  ،سنة  ،1009ص
22شر.
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يكون في استطاعتو متى شاء أن يحقق الخطر المؤمن منو  ،وبذلك تصبح الحادثة المؤمن
منيا ليست محتممة أيضا  ،ولكنيا مؤكدة الوقوع من حيث مبدأ وقوعيا  ،وىذا سيفقد التأمين
معناه  ،ومن ىنا وجد المبدأ الذي يقضي بعدم جواز تأمين الخطأ العمدي لممؤمن لو  ،والذي
اعتبره المشرع المصري من النظام العام وال تجوز مخالفتو(.)39
أما التأمين ضد خطأ المؤمن لو غير العمدي  ،فإنو يجوز أيا كانت درجتو ولو كان جسيما،
طالما لم يصل إلى درجة العمد  ،استنادا إلى أن الفاعل في الخطأ الجسيم ال يرتكب إال
انحرافا عن السموك  ،وان كان انحرافا جسيما ولكنو حين يأتيو لم يكن لديو نية اإليذاء  ،أي
كان حسن النية عمى عكس الخطأ العمدي الذي يتوافر لدى فاعمو سوء النية  ،ومن ثم
فالقول بمساواة الخطأ الجسيم بالخطأ العمدي  ،يعني افتراض سوء النية عمى خالف ما ىو
مقرر من أن األصل ىو حسن النية و ليس سوئيا ،كما أن تأمين الخطأ الجسيم ال يتعارض
مع فكرة الخطر ألنو إذا كان الفاعل في الخطأ الجسيم  ،قد أراد دون شك الفعل الذي أتاه
فيو لم يكن يريد النتيجة المترتبة عميو  ،ومن ثم فإن إرادتو لم يكن ليا الدور الوحيد في
()10

وقوعيا وذلك لوجود عوامل أخرى تظافرت معيا في إحداثيا

وفي الحقيقة إن األخطار ولو لم تكن إرادية إال أنيا تكون أقل احتمالية إذا كانت تتوقف عمى
تدخل أو نشاط من جانب اإلنسان  ،بل أن ىذا التدخل قد يكون لو الغمبة أو الرجحان أحيانا
()12

حتى وانو ليمكن االعتقاد بأن الحادث الذي وقع إنما يرجع في الحقيقة إلى إرادة المستأمن

وبناء عمى ذلك نجد أن ىذين الشرطين ال يتحققان إذا كنا بصدد مخاطر التموث البيئى،
وعمى ىذا األساس رفضت شركات التأمين في فرنسا ولمدة طويمة تحمل تغطية خطر التموث
ما لم يكن ىذا األخير عرضياً تماماً أي ناتج عن حادث احتمالي محض accidentelle
( )39وىذا يظير بوضوح من خالل نص المادة  1/929من القانون المدني المصري والتي تشير إلى عدم
مسؤولية المؤمن في ىذه الحالة  ،كما أن المادة  21من األمر  95المتعمق بالتأمينات في فقرتيا األولى ال تمزم
المؤمن إالبالتعويض عن الخسائر واألضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد.
( )10د .محمود جمال الدين زكى :مشكالت المسئولية المدنية  ،الجزء الثانى ،اإلتفاقيات المتعمقة بالمسئولية ،
مطبعة جامعة القاىرة  ،ط ، 2سنة .2990

( )12د .محمد شكرى سرور :التأمين ضد األخطار التكنولوجية  ،دار الفكر العربى  ،بدون طبعة  ،القاىرة ،
.2992
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وليس عن طبيعة األنشطة التي يتم ممارستيا خاصة التموث الذي ينجم عن االستغالل
المألوف لألنشطة المموثة لمبيئة  ،ألن حدوثو يكون متوقعاً ويكون المموث عمى عمم بو ،
كالدخان الخانق  ،الغازات السامة والضجيج  ،ومن ثم ينتفي عنيا االحتمال كونيا متوقعة
()11

وناتجة عن فعل المؤمن الصناعي

إال أن ىذا الربط بين الحادثة بالمفيوم السابق وفكرة االحتمال  ،أدى إلى عدم تغطية
العديد من أخطار التموث  ،مع أنو يمكن أن يكون خطر التموث احتمالياً دون أن يكون
عرضياً تماماً أو مفاجئاً  ،كما لونتج عن وقائع متدرجة( ،)13وىذا ما جعل المؤمنين
الفرنسيين يبدون قد اًر من المرونة في تحديد مفيوم الحادث في ىذا المجال وأصبحوا في
الوقت الحاضر يتخمون عن شرط الفجائية فيو  ،وبدأ مزاولو نشاط التأمين في تصميم أنواع
من التغطيات التأمينية تتجنب ذكر مصطمح التموث المفاجئ أو التدريجي  ،وأصبح الحد
الفاصل بين ما يغطيو التأمين وما ال يمكن أن يغطيو التأمين حداً مجرداً وغير محدود ،
باستثناء التعمد في إحداث الضرر ،والتعمد المشروط أو المرتبط بموقف  ،والسموك غير
القانوني  ،باعتبار أن التأمين في حد ذاتو عمل يبنى عمى عدم التأكد في حالة ما إذا كان
الضرر سوف يحدث أم ال وبناء عميو  ،فإن تقدير المخاطر التي يتحمميا مؤمنو المسئولية
ضد أخطار التموث قد زادت في أىميتو (.)11
أوالً :مدى توافق خطر التموث مع الشروط العامة المطموبة لمتأمين :
لقد وجدت العديد من األفكار والوسائل المستحدثة لتطويع الصفة اإلحتمالية لمخاطر التموث
يمكن ردىا إلى-:
( -)1إعطاء القضاء لمفيوم الخطأ العمدى مفيوماً ضيقاً جداً:

( )11د .نبيمة إسماعيل رسالن :المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية  ،بدون طبعة  ،دار الجامعة الجديدة ،
األسكندرية .1009 ،

( )13د .محمد شكري سرور :التأمين ضد األخطار التكنولوجية  ،مرجع سابق  ،ص . 59
( )11د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص. 19
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لقد اتجيت االحكام الحديثة لمقضاء الفرنسى إلى التضييق كثي اًر من نطاق خطر التأمين ضد
نتائج الخطأ العمدى لممؤمن لو  ،وقد استعانت فى ىذا الشأن يتفسير المادة 1/2 -2230
من تقنين التأمين  ،والتى تقرر أنو يمزم إلستبعاد ضمان المؤمن فى حالة الخطأ العمدى أو
التدليس  ،أن يكون المؤمن لو قد أراد تحقيق الضرر( ،)15وتطبيقاً لذلك قضت محكمة
النقض الفرنسية( ،)12بأن الخطأ العمدى أو الغش الذى يستبعد التزام المؤمن بالضمان  ،ىو
الخطأ الذى يكون مصحوباً بإرادة إحداث الضرر  ،وليس فقط اإلتيان بالفعل المنشىء
لمخطر.
والتحديد المتقدم لمخطأ العمدى المتميز بصفة ىى"نية اإليذاء" أى نية إيقاع الخطر المؤمن
منو  ،يفيد كثي اًر فى إيضاح حقيقة بعض األفعال  ،ومنيا أفعال التموث  ،والتى قد تصدر
من المؤمن لو  ،وتكون عمدية  ،ولكنيا ال تشكل أى خطأ من جانبيم  ،وال تمنع من ثم
تأمينيا  ،أو ال تكون مستبعدة من نطاق الضمان  ،فيى وان كانت تشكل أفعال عمدية إال
أنيا ال تكون"أخطاء عمدية".
( -)2التمييز بين الخطأ العمدى والتصرفات اإلرادية:
يميز القضاء بين الغش أو الخطأ العمدى  ،الذى ال يدخل فى دائرة التأمين  ،والتصرفات
اإلرادية التى يجوز التأمين عمييا  ،ففى حالة الخطأ العمدى يواجو المتسبب كالً من الحدث
المنتج لمتموث  ،ونتائجو المدمرة معاً  ،بينما فى التصرف اإلرادى يواجو الحدث المنتج
لمتموث بدون مواجية نتائجو المدمرة

()19

 ،ومن الناحية العممية  ،فى أغمب الحاالت  ،يكون

التموث غير بعيد عن إرادة المؤمن لو  ،إال أنو ال يمزم إرادة النتائج المدمرة لمفعل.
( -)3التمييز بين التموث العارض والتموث التدريجى:

( )15د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص. 19
(46) CASS.Civ.I.,3 Mars 1993, RGAT, 1993, p. 648, note Ph. REMY.
( )19د .سعيد سعد عبد السالم :مشكمة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية  ،القاىرة  ،بدون سنة نشر  ،وانظر
ايضا فى ذلك:

- Cass, Crim., 23 Juin 1998, RGDA, p. 689, note F., FORTIS.
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قد فصمت المنظمات العاممة فى مجال التأمين بين التموث العارض والتموث التدريجى ،
وذلك إلقصاء األخير عن نطاق التأمين  ،وذلك فى بادىء األمر  ،والتموث العارض  ،الذى
يتم تعريفو بالرجوع إلى مفيوم الحادثة  ،من جانب المؤمنين والقضاء  ،عمى أنو "األمر
العارض"  ،الفجائى  ،غير المتوقع  ،وغير اإلرادى  ،أما التموث التدريجى فيو عبارة عن
انبعاث متكرر أو انتشار مواد يؤدى تراكميا إلى خمق أضرار  ،ويشير بعض الفقو أنو من
الصعب وضع حدود بين التموث العارض والتموث التدريجى.
وقد كان المؤمنون الفرنسيون قبل عام  ، 2991ال يغطون فى وثائقيم إال التموث العارض،
رافضين أن يغطواً التموث المتدرج  ،وىو موقف منتقد  ،فتعميق تغطية مخاطر التموث عمى
مثل ىذا الشرط  ،إنما يقمل إلى حد كبير من أىمية الضمان المعروض عمى الصناعيين فى
ىذا المجال  ،كما أنو ال يوجد ما يمنع من أن تكون ىناك وقائع محتممة  ،وال تكون
بالضرورة مفاجئة تماماً وغير متوقعة ومستقمة عن إرادة المستأمن  ،وبصفة خاصة  ،فإنو
يمكن تصور أن يكون خطر التموث احتمالياً دون أن يكون عرضياً تماماً أو مفاجئاً  ،كما لو
كان ينتج عن وقائع متدرجة(.)19
ولكن بدءاً من يناير  2991بدأ المؤمنون بقبول التأمين عن التموث المتدرج بشرط أن
يكون لو أصل عارض  ،وفى كل حاالت التموث يمزم المؤمن المؤمن لو بتقديم دليل سمة
العارضية لمفعل المتسبب فى الضرر  ،ورغم أن غالبية بوالص التأمين المتاحة فى أسواق
التأمين العامة محددة بالضرر المفاجىء  ،إال أنو ىناك بوالص تأمين متاحة من شركات
تأمين خاصة توفر تغطية تمتد لتغطى التموث التدريجى  ،فى دول مثل ألمانيا وأيرلندا
والمممكة المتحدة(.)19
( -)4اعتبار أفعال التموث صورة من صور الخطأ الذى ال يغتفر:
يذىب غالبية الفقو الفرنسى إلى أنو يمكن اعتبار أفعال التموث صورة من صور الخطأ
الذى ال يغتفر  ،حيث ال يتضمن قصد اإلضرار وان كان الفاعل فيو قد قبل إمكانية وقوع
( )19د .محمد شكرى سرور :مرجع سابق  ،ص .210
-

(49) Mckenna & Co.o, cit.p.7.
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الضرر ،وقد عرفتو محكمة النقض الفرنسية بأنو"خطأ ذو جسامة استثنائية  ،ناجم عن فعل
أو إمتناع إرادى  ،مع إدراك فاعمو بخطره  ،وانعدام كل سبب يسوغو  ،ويتميز عن الخطأ
العمدى بتخمف عنصر القصد فيو".
والعناصر المميزة لمخطأ غير المغتفر ىما  ،من حيث الجسامة اإلستثنائية لمخطأ والتى
تنسحب عمى السموك ذاتو وليس عمى نتائجو  ،وكذلك الصفة اإلرادية لمفعل أو الترك  ،وفى
الصفة اإلرادية لنشاط الفاعل يكمن الفرق بين الخطأ غير المغتفر والخطأ الجسيم  ،الذى قد
يكون إىماالً أو عدم احتياط لم يرده مرتكبو  ،وكذلك من العناصر  ،إدراك الخطر والعمم بو
فيجب لتوافر الخطأ غير المغتفر  ،أن يكون مرتكبو عالماً بخطورة النتائج المترتبة عمى ما
يفعمو أو عمى ما يمتنع عن فعمو  ،كذلك إنتفاء كل سبب يبرره  ،وأخي اًر  ،انتفاء القصد من
إحداث الضرر.

()50

وأعتقد أن ىذه العناصر المطموبة فى الخطأ غير المغتفر  ،نجدىا متوافرة فى أفعال
التموث  ،فى جانب كبير منيا  ،إلدراك المموث لخطورة أفعالو  ،كما أنيا تتم بنشاط إرادى ،
إال أنيا تتم دون سوء نية  ،أو دون رغبة فى اإليذاء  ،فإذا اعتبرنا أفعال التموث ضمن ىذه
الدائرة جاز تأمين ىذه المخاطر قانوناً.
ثانياً :وقوع الكارثة خالل فترة الضمان :
يعبر عن تحقق الخطر المؤمن منو فى لغة التأمين بالكارثة  ،فالكارثة تعنى أن الخطر
المؤمن منو والمنصوص عميو فى عقد التأمين قد تحقق  ،ومن ىذا التاريخ يصبح التزام
()52

المؤمن بدفع مبمغ التأمين مستحق األداء

 ،وازاء قصر مدة الوثائق المغطية ألخطار
()51

التموث فى السوق الفرنسى  ،وىى سنة قابمة لمتجديد

 ،وفى ظل أن العديد من الحوادث

البيئية قد تستغرق فترة طويمة لظيور نتائجيا وأثارىا  ،والتى قد تتجاوز فترة سريان عقد
( )50د .محسن البيو :التأمين من األخطار الناشئة عن خطأ المؤمن لو فى القوانين الفرنسى والمصرى والكويتى
 ،مجمة المحامى الكويتية  ،السنة العاشرة  ،األعداد يناير /فبراير /مارس  2999ص .292
( )52د .رضا عبد الحميم عبد المجيد :مدى جواز التأمين من الخطر الظنى  ،القاىرة  ،بدون سنة نشر  ،ص
.10

( )51د .محمد شكرى سرور :مرجع سابق  ،ص .219
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التأمين  ،األمر الذى قد يخرجيا من الضمان  ،فقد ظيرت الحاجة لتحديد مفيوم الكارثة ،
والموقف من شرط مطالبة المضرور بالتعويض أثناء سريان العقد.
ففيما يتعمق بمفيوم الكارثة  ،خاصة فى شأن مخاطر التموث  ،فإنو يمكن أن نميز بين
()53

مرحمتين  ،المرحمة األولى والتى جاءت فى وثيقة GAPROLالفرنسية

 ،والتى يتم فييا

تحديد الكارثة بالرجوع إلى مطالبة المضرور  ،والتى تنص عمى أن التغطية تمتد  ،إذا ما
إنقضت الوثيقة ألى سبب غير عدم سداد القسط أو سوء نية المستأمن  ،لتشمل دعوى
المسئولية عن الضرر الذى يكون قد إنكشف خالل فترة الضمان  ،ولو كان المؤمن قد
أخطر بو بعد انتيائيا  ،ما دام أن ىذا اإلخطار قد تم خالل المدة التى تعقب ىذا اإلنتياء
لمدة الوثيقة األصمية.
أما المرحمة الثانية  ،فقد جاءت فى وثيقة  ،Assurpolوالتى أدت بأحكام جديدة فى ىذا
الخصوص( ،)51حيث لم يعد يعتد فى تحديد الكارثة بالرجوع إلى مطالبة المضرور ،والنظام
الذى كان يقضى بتحديد الحادث فى وقت المطالبة يتم إستبدالو بفكرة اإلستنتاج األول
لمضرر ،بشرط أن تكون ىذه األضرار ناتجة عن إعتداء عمى البيئة  ،يكون قد بدأ أثناء
سريات فترة سريان العقد.
وبناء عمى ذلك فإنو يمكننا أن نضع أفعال التموث البيئي في نطاقيا الصحيح  ،فيي وان
كانت ترجع في أغمبيا إلى أفعال إرادية  ،إال أن ذلك ال ينفي عنيا الصفة اإلحتمالية  ،فإرادة
المموث لم يكن ليا الدور الوحيد في وقوعيا  ،إذ أن ىناك عوامل أخرى تضافرت معيا في
إحداثيا  ،كما أن االحتمال الذي ىو جوىر الخطر مازال قائماً  ،مع أنو من األفكار النسبية
وال تتمتع كل األخطار القابمة لمتأمين بنفس الدرجة من االحتمال  ،صحيح أن ىذا األخير
ىو الشرط القانوني لكل عممية تأمين  ،لكنو متى وجد كان الخطر قابال لمتأمين من حيث
األصل.

()55

( )53د .محمد شكرى سرور :مرجع سابق  ،ص .219

( )51د .نبيمة إسماعيل رسالن :مرجع سابق  ،ص .99
( )55د .محمد شكري سرور :التأمين ضد األخطار التكنولوجية  ،مرجع سابق  ،ص. 51
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وبيذا يكون المؤمنون قد سممواً ضمنياً  ،بحقيقة أن كال من فكرتي الحادثة أو االحتمال،
ىي من األفكار النسبية  ،وأن األحداث القابمة لمتأمين ال تتسم جميعا بنفس الدرجة من
االحتمال صحيح أن ىذا األخير ىو الشرط القانوني لكل عممية تأمين  ،لكنو متى وجد كان
الخطر قابال لمتأمين من حيث األصل سواء كبرت أو صغرت درجة ىذا اإلحتمال ألن ىذا
ال يمكن أن يؤثر إال في الشروط الفنية لمتأمين.
الفرع الثاني
قابمية أخطار التموث لمتأمين من الناحية الفنية
إضافة إلى الشروط القانونية يتطمب التأمين أيضا شروطا فنية  ،ويظير الطابع الفني
لمتأمين في الخطر المؤمن منو  ،وتقدير القسط في تتابع ىذا القياس عمى نحو يقيم نوعاً من
االرتباط بين الخطر والقسط ومبمغ التأمين( ،)52ولموصول إلى ىذه المرحمة فإن عممية التأمين
تقوم عمى مجموعة من األسس الفنية  ،وىي التعاون بين المؤمن ليم أو تجميع المخاطر ،و
المقاصة بين األخطار) أوالً) ىذا من جية  ،ومن جية أخرى فإن المؤمن عند اختياره
لممخاطر التي يقبل التأمين عمييا يجب أن تتوافر فييا صفات تتمثل في ضرورة أن يكون
الخطر متوات اًر) ثانياً ( وموزعاً أو متفرقاً  ،ومتجانساً مع غيره من األخطار التي تجمعيا
شركة التأمين) ثالثاً)  ،وىذا يستدعي منا ضرورة التعرف عمى مدى استجابة أخطار التموث
البيئي ليذه األسس والشروط :
أوال  :أخطار التموث وتجميع المخاطر:
تفترض عممية التأمين قيام المؤمن بتجميع عدد كبير من المخاطر ،وتجميع عدد كبير من
المؤمن ليم  ،ثم القيام بتحصيل أقساط التأمين منيم فيتحقق التعاون بينيم  ،ثم يوضع ىذا
التعاون موضع التطبيق العممي  ،وذلك بإجراء المقاصة بين المخاطر تمييداً لتوزيع آثارىا
السيئة التي تصيب بعض المؤمن ليم عمى المجموع الكمي لممؤمن ليم.

( )52د .إبراىيم أبو النجا :مرجع سابق  ،ص. 52
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وحتى تكون حسابات المؤمن دقيقة قدر اإلمكان البد أن يختار المخاطر المنتشرة التي
تيدد الكثير من األشخاص  ،ألن دائرة إمكان تحققيا والتي يجري عمييا اإلحصاء تكون
متسعة مما يساعد عمى حسن تطبيق األعداد الكبيرة والتوصل إلى ضبط إحتمال وقوع
الخطر ،ويترتب عمى ذلك أن المخاطر الحديثة التي تتميز بعدم انتشارىا ال تصمح فنياً
لمتأمين عمييا  ،ألنيا ال تسمح بتطبيق قانون األعداد الكبيرة الذي يشترط إلعمالو أن يجرى
عمى عدد كبير من الحاالت  ،فإذا نظرنا إلى طبيعة أخطار التموث نجد أنو يصعب تجميعيا
في مجموعة واحدة تعامل بنفس المنيج أو الطريقة في التسعير ،إذ أن المتاح منيا لمتغطية
التأمينية ال يكون بالعدد الذي يشكل التجمع الكافي منظو اًر ليذا األخير بمقياس األخطار
()59

التقميدية

ففئات المخاطر متشعبة ومتعددة  ،وبالتالي فإن وضع قائمة محددة لعوامل

الخطر ذات الصمة تكون من األمور الصعبة  ،وبالتالي فإن عدد وثائق التأمين القادرة عمى
ضبط أىمية كل عامل من العوامل المؤثرة عمى الخطر مازالت قميمة  ،وحتى في حالة
إمكانية الوصول إلى ىذه المعرفة فإن دقة ىذه اإلحصائيات ستكون تقريبية إلى حد كبير،
بسبب الصعوبات الفنية التي تتعمق بقصور اإلحصاءات وصعوبة المعرفة المسبقة لحجم
ىذه األخطار ،وبسبب صعوبة التحديد الواضح لمقسط الذي يجب دفعو من قبل المؤمن لو
فتعجز الشركات بالتالي عن إجراء المجانسة بين ما تستطيع جمعو منيا  ،إذ أن التجانس
()59

بين المخاطر التي يتم جمعيا ىو شرط فني ضروري لعممية تأمين المخاطر

كما أن أسباب الضرر في الغالب تظل مجيولة  ،وغير معروفة ومتعددة  ،باإلضافة إلى
أن نظام المسئولية الذي يخضع لو المؤمن لو عن ىذه األضرار  ،والذي يؤسس المضرور
دعواه بالتعويض عميو  ،قد يكون عائقاً في أغمب األحوال من إمكانية التأمين عمى ىذه
األخطار.

()59

( )59د .محمد شكري سرور :التأمين ضد األخطار التكنولوجية  ،مرجع سابق  ،ص. 22
( )59د .عطا سعد محمد حواس :المسئولية المدنية عن أضرار التموث البيئى فى نطاق الجوار  ،دراسة مقارنة ،
الدار الجامعية الجديدة  ،األسكندرية .1022 ،
( )59فالمسؤولية المدنية خطر قانوني و الضمان ال يغطي آثار األفعال الضارة إال إذا كان القانون يمزم محدث

الضرر بالتعويض  ،ولذلك يمزم أن يكون المؤمن عمى عمم ومعرفة مسبقة بقواعد المسؤولية الواجبة التطبيق التي

يقيم المضرور دعواه عمى أساسيا .و ىذه القواعد يجب أن تكون واضحة في صياغتيا ومستقرة في تطبيقيا
27

ولمتغمب عمى مشكمة ضخامة حجم أخطار التموث وقمة عددىا يتم المجوء إلى تجزئتيا ،
وذلك لمضاعفة عددىا وبالتالي التغمب عمى قمتيا عن طريق أساليب التأمين اإلقتراني أو
إعادة التأمين  ،كما قد تمجأ شركات التأمين في سبيل تغطيتيا ألخطار التموث إلى وضع حد
أقصى لضمانيا  ،كأسموب فني إلجراء التجانس المطموب بين أخطار التموث التي تقبل
تغطيتيا  ،إلى أنو يعاب عمى ىذا األسموب كونو ال يحقق رغبة المشروعات المموثة  ،طالما
لن يكون مضمون القدر الزائد عن الحد األقصى من الخطر الذي يتيدد المشروع  ،في حين
أن ىذا القدر ال يستطيع المشروع نفسو أن يتحممو  ،بينما ستكون مضمونة تأمينياً  ،أجزاء
من الخطر كان بوسع المشروع أن يأخذىا عمى عاتقو بإتباع سياسة إدارة أخطار مالئمة

()20

وقد تمجأ شركات التأمين في سبيل تغطيتيا لخطر التموث إلى النص في عقد التأمين عمى
العديد من اإلستبعادات التي يكون من أثرىا في النياية إفراغ نظام التأمين من مضمونو

()22

وعمى ىذا النحو يتضح أنو رغم صعوبة توافر تجميع طبيعي في مجال أخطار التموث ،
إال أنو يمكن أن يكون ىناك تجميع غير طبيعي عن طريق أساليب وأنظمة فنية تأمينية ،
مما يجعل أخطار التموث تستجيب ألساس تجميع المخاطر.
ثانيا  :أخطار التموث وتواتر الخطر وحساب االحتماالت:
حتى يكون الخطر قابالً لمتأمين عميو من الناحية الفنية  ،فإنو يجب أن يكون ىناك نوع
من التواتر واإلتساق واإلنتظام في وقوعو بقدر يسمح بصفة عامة بمعاممة الصدفة عمى أنيا
يقين أو إعتبارىا كذلك عمى األقل بصورة نسبية  ،فالتأمين يرتكز عمى أساس حساب
االحتماالت  ،وحساب االحتماالت معناه  ،معرفة فرص تحقق األخطار وىذا الحساب أصبح
اليوم ممكنا عن طريق اإلحصاء  ،وكمما كانت اإلحصاءات التي يجرييا المؤمن دقيقة كمما
القضائي  ،بمعنى ىل سيؤسس المضرور دعواه بالتعويض عمى أساس الخطأ التقميدي أم الخطأ في الحراسة أم
مضار الجوار باعتبارىا صورة من صور المسؤولية الموضوعية  ،و تزايد صور ىذه األخيرة  -لممستغل المموث
بقصد الوصول إلى أفضل تعويض لممضرور و تقميص اإلعفاءات من المسؤولية  -قد يمنع المؤمنين أحيانا من
قبول تغطية مخاطر التموث أو أن يوردوا العديد من االستبعادات من مجال التغطية التأمينية.
( )20د .محمد شكرى سرور :مرجع سابق  ،ص .20

( )22د .جالل محمود إبراىيم :التأمين  ،دراسة مقارنة  ،دار النيضة العربية  ،بدون طبعة ،القاىرة ، 2991،
ص .313
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ساعد ذلك عمى أن تكون النتائج التي ينتيي إلييا أقرب ما يكون إلى الحقيقة  ،ومعرفة درجة
احتماالت الخطر أو حساب االحتماالت قد بات اليوم ممكنا بفضل تقدم فن اإلحصاء

()21

وال يمكن فنياً تغطية خطر ما إال إذا كان بإمكان المؤمن حساب احتماالت وقوعو مقدماً
عن طريق قوانين اإلحصاء  ،وىذه األخيرة ال يمكن أن تعطي نتائج دقيقة إال إذا كانت
تشمل عدداً كبي اًر من المخاطر متواترة الحدوث  ،أي قابمة لمتحقق خالل فترة زمنية معينة ،
وأخطار التموث وان كانت قابمة فنياً لحساب فرص تحققيا  ،إال أن المشكمة في ىذا اإلطار
تتمثل في وجود صعوبات متعمقة بالحدود الزمنية لمتغطية التأمينية  ،ومع ذلك فإنيا تقبل
فنياً التأمين عمييا من حيث المبدأ  ،إذ أنو في ظل الوسائل الفنية المتعارف عمييا في
النظرية العامة لمتأمين  ،يمكن مقدما تحديد درجة احتماليا.

()23

ثالثا :أخطار التموث وكون الخطر موزعاً أو متفرقاً:
يشترط في الخطر أن يكون موزعاً أو متفرقاً  ،بمعنى أن مجموع األخطار المؤمن عمييا ال
تقع مرة واحدة فتصيب مجموع المؤمن ليم  ،بل تقع موزعة أومتفرقة فتصيب فرداً أو
()21

عدداً بسيطاً من المؤمن ليم  ،لكنيا ال تصيبيم كميم دفعة واحدة

وبالنظر إلى أخطار التموث يتضح أنيا ليست من العمومية  ،بحيث يصعب فنيا
تغطيتيا ،كما أنيا ال ترتكز في منطقة بعينيا  ،وان كانت ىناك بعض األخطار تتسم بشيء
من العمومية  ،فإن شركات التأمين تستبعدىا من ضمانيا بنص صريح في عقد التأمين ،
كما ىو الحال بالنسبة لألضرار التي تصيب عناصر البيئة الطبيعية ذاتيا  ،كالماء واليواء
والتربة ،والتي يكون استعماليا شائعا لمجميع والمعروفة باألضرار البيئية المحضة  ،وأيضا
األضرار الناجمة عن التموث العام الصادر عن مجموع األنشطة اإلنسانية  ،أو األضرار
الناجمة عن التموث الشامل المرتبط بنشاط متعدد لممنشأة  ،وعمى ىذا النحو فإنو ال يوجد ما
يحول دون إمكانية التغطية التأمينية ألخطار التموث من حيث المبدأ  ،وان كانت ىناك
( )21د .رمضان أبو السعود :أصول التأمين  ،دار المطبوعات الجامعية  ،ط  ،1اإلسكندرية ، 1000،
ص.312

( )23د .عطا سعد محمد حواس :األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التموث  ،مرجع سابق  ،ص.59
( )21د .رمضان أبو السعود :أصول التأمين  ،مرجع سابق  ،ص.319
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بعض الصعوبات خاصة في قيمة التعويضات  ،ولكن يمكن التغمب عمييا عن طريق
األساليب الفنية المتعارف عمييا  ،كإعادة التأمين أو تحميل المؤمن لو جزءًا من قيمة
الخطر.

()25

وخالصة القول أن أخطار التموث تستجيب من حيث المبدأ لألسس الفنية لمتأمين  ،وال يوجد
ما يحول دون إمكانية تغطيتيا تأمينياً  ،وان كان األمر يحتاج في بعض الحاالت إلى إعادة
النظر في بعض مبادئ التأمين التقميدية وتطوير شروطو الفنية لتتالءم وتتوافق وخصوصية ىذا
النوع من األخطار.
المطمب الثانى
النظم التأمينية من أخطار التموث البيئى
إزاء فداحة الحوادث واألخطار البيئية  ،واإللتزام العام عمى الدول واألفراد وكافة المنظمات
والمؤسسات العامة والخاصة بالحفاظ عمى بيئة نظيفة خالية من التموث  ،ولما كانت تمك
الحوادث واألخطار بصفة عامة والبيئية منيا بصفة خاصة يمزم تعويض المضرور عنيا وفقاً
لقواعد المسئولية المدنية  ،وال شك أن تمك المسئولية تيدف إلى ترميم المراكز القانونية التى
أضيرت من جراء التموث وضمان حقوق المضارين  ،ومن ثم فقد فطن المجتمع لعدم إمكانية
تعويض المضرورين من جانب المخطئين تعويضاً كامالً عن كافة األضرار الحادثة ،
وخاصة فى ظل ظيور األضرار المتغيرة والتى ال يمكن حصرىا أو التنبؤ بقدرىا  ،ووقت
حدوثيا  ،ومن ىنا ظيرت الحاجة لضرورة البحث عن صور جديدة لمتعويض عن أخطار
التموث البيئى  ،ولضمان تعويض المضرورين  ،فينا يأتى دور التأمين ضد المخاطر
المستحدثة لمتموث البيئى.

()22

( )25د .عطا سعد محمد حواس :األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .21
( )22د .سعيد سعد عبد السالم  :مرجع سابق  ،ص ،232ويرى المؤلف أن يفرض التأمين اإلجتماعى الشامل
عمى جميع األنشطة المموثة لمبيئة  ،ويضم ىذا التأمين إلى نظام التأمين اإلجتماعى بالقانون رقم  99لسنة

 ،2995وتكون موارده من اإلشتراكات التى يقوم بتسديدىا أصحاب المشروعات مضافاً إلييا الغرامات مع األخذ

بأحكام المسئولية الموضوعية.
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ويعتبر التأمين من أىم الوسائل التى إىتدى ليا اإلنسان من أجل توفير مزيد من الحماية لو
ولغيره  ،وىى ظاىرة حضارية متعددة األغراض ترتكز عمى أسس فنية كثيرة  ،وتمتزم
بمقتضاه شركات التأمين وبموجب اإلتفاق بينيا وبين المؤمن لو أن تقوم بتعويض األخير أو
من يعينو عما يصيبو من ضرر  ،وقد يكون التأمين إجبارياً مثل التأمين عمى حوادث
السيارات فى حاالت اإلصابات أو الوفيات  ،أو التأمين من المسئولية حيث يمتزم المؤمن
بتأمين األضرار التى يحدثيا المؤمن لو بفعمو غير المشروع  ،وال يؤثر ذلك عمى حق
الشخص فى مطالبة المسئول عن التعويضات  ،فيحق لمشخص المطالبة بالتعويض والتأمين
ألن التأمين ليس مقابل التعويض  ،ولكن مقابل األقساط التى يدفعيا المؤمن لو لشركة
التأمين(.)29
وقد ألزمت اإلتفاقيات الدولية كل مستغل لنشاط أن يتحمل مسئولية وتبعات نشاطو ،
وأوردت ضرورة التزامو بتقديم تأمين إجبارى أو ضمان مالى أخر سواء ضمان بنكى أو
شيادة من صندوق تعويض معتمد( ،)29ويرى البعض أنو ليس ثمة ضرر فى سبيل تحقيق
الضمان لألفراد أن تفرض الدولة ضريبة تموث ينفق منيا عمى مكافحة التموث وتعويض
المضرورين منو  ،وىذا بال شك يضمن لمدولة مصدر دائم تنفق منو عمى األثار الناجمة من
التموث  ،وسوف نتناول بعض النظم التأمينية التى نادى بيا الفقياء لمتأمين من المسئولية
الناشئة عن وقوع خطر التموث  ،وذلك من خالل:
الفرع األول :نظام التأمين التعاونى من أخطار التموث.
الفرع الثانى :نظام التأمين اإلجبارى من أخطار التموث.
الفرع الثالث :نظام صناديق التعويضات.
الفرع الرابع :األنظمة البديمة لتغطية مخاطر التموث البيئي"فكرة إدارة األخطار الصناعية".

( )29د .عبد الرزاق السنيورى :الوسيط فى شرح القانون المدنى  ،ج ، 9المجمد الثانى  ،عقد التأمين  ،تنقيح
المستشار /أحمد مدحت المراغى  ،منشأة المعارف  ،األسكندرية  ، 1001 ،ص .2099

( )29راجع فى ذلك المادة  20من اتفاقية باريس والمادة  9من اتفاقية فيينا.
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الفرع األول
نظام التأمين التعاونى من أخطار التموث
دفع التقدم التكنولوجى فى كافة مجاالت الحياة والذى ظيرت أثاره عمى البيئة  ،القائمين عمى
حماية البيئة من التموث نحو البحث عم حماية فعالة لممجتمع من األخطار البيئية  ،وعن
طرق حديثة لتغطية األضرار البيئية فى ظل عدم قدرة شركات التأمين فى تعويض كافة
المتضررين من أخطار التموث  ،وقد تم طرح أسموب تأمينى جديد ىو التأمين التعاونى  ،فقد
بحثت الشركات والمؤسسات المضارة من أخطار التموث حول كيفية مواجية الثغرات التأمينية
وايجاد حمول غير تقميدية لمتأمين  ،وذلك بالمشاركة الجماعية فى مواجية األخطار وتوزيع
األعباء الممية عمى المسئولين والمتضررين  ،من خالل نظام قانونى إتفاقى يسد الفراغ
القانونى الدولى  ،ويكون فى صالح الجميع فيضمن لممضرورين الحصول عمى ضمان
بالتعويض بأسرع وقت ممكن دون أىمية أن يكون الضمان من خالل وسيمة عامة أو خاصة
بل وأيضا فى صالح الصناعات الكبيرة المعنية والتى تقوم بيا المؤسسات الكبرى والتى
شعرت بحاجتيا الماسة لتحسين صورتيا أمام الرأى العام  ،كما أظيرت الحاجة ضرورة
إيجاد حمول لمشكمة التموث بعيداً عن مشكمة التموث المتعمد والتموث الناتج عن الخطأ.
ولم تكن مصر بعيدة عن ذلك فقد ظير ما يسمى بجمعيات التأمين التعاونية أو التبادلية
والتى عرفيا العميد السنيورى :بأنيا جمعيات تعاونية يجمع أعضاء الجمعية فييا األخطار
التى يتعرضون ليا ويمتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليو منيم فى سنة معينة
من اإلشتراك الذى يؤديو كل عضو  ،ومن ثم يكون ىذا اإلشتراك متغي اًر يزيد أو ينقص
بحسب التعويضات التى تمتزم الجمعية بأدائيا فى خالل السنة(.)29
وقد نص المشرع فى المادة  11من القانون رقم  20لسنة  2992عمى جمعيات التأمين
التعاونية  ،فعرفتو بأنو :يقصد بجمعية التأمين التعاونى تمك التى يتم تكوينيا فى إطار
األحكام العامة لمتعاون  ،وتكفل ألعضائيا نظاماً تأمينياً فيما بينيم  ،ويشترط أال تقل قيمة
أسيم أو حصص رأس ماليا عند اإلنشاء والمفوع منو عن الحد الذى تبينو الالئحة التنفيذية
( )29د .عبد الرزاق السنيورى :مرجع سابق  ،ص .2035
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ليذا االقانون  ،وتتولى الييئة تسجيل ىذه الجمعيات والترخيص ليا بمزاولة نشاطيا والرقابة
عمييا  ،مع إكتسابيا الشخصية اإلعتبارية بمجرد قيدىا فى السجل المعد لذلك بالييئة.
وقد نشأ بالسويد نظام أقرب لمتأمين الجماعى فى سنة  ، 2999وذلك لتأمين ضحايا التموث
الذين لم يشمميم التعويض  ،وذلك إزاء ضخامة حجم التعويضات التى تتجاوز إمكانيات
المؤمنين  ،وذلك إستجابة لمبادرة من الصانعين والمؤمنين لضمان تعويض كل ضحايا
التموث الذين لم يشمميم التعويض من قبل  ،فأصبحت عمى شكل أنظمة تأمينية خاصة
تشارك فى مواجية المخاطر وتوزيع األعباء المالية عمييم  ،ومن بين ىذه الوثائق الشييرة
نذكر منيا:
وثيقة كالركسون:
وتعرف ىذه الوثيقة بتجربة السوق التأمينية اإلنجميزية فيى تتغاضى كمية عن أسس التأمين
الفنية  ،وتقوم بتحديد وتحميل نماذج التموث المتصورة  ،زما يكون منيا قابالً لمتأمين أو
مستبعداً  ،وقد وضعت جدول تعريفة أقساط لكل نوع أو صورة من صور ىذا التموث

()90

بما

يتناسب وحجم الخطر  ،وقد قسم التموث وفقاً ليذه الوثيقة لعدة أنواع:
 -2تموث متعمد أو غير متحرز :وىو الذى يظير فيو اإلىمال الجسيم  ،أو القصد بعدم
مراعاة التنظيمات الخاصة بالوسائل الواجبة اإلتباع من أجل حماية البيئة.
 -1تموث عارض :وىو الذى ينشأ من سبب فجائى غير متوقع.
 -3تموث متخمف :وىو الذى ينتج عن إصدار كميات من المموثات فى حدود المسموح  ،ولم
يكن باإلمكان تجنبيا رغم األلتزام الدقيق بقواعد الرقابة أو التحكم.
 -1التموث بالتزامن أو اإلتحاد :وىو الذى ينتج من التزامن غير المسموح فى إصدارات أو
اإلتحاد غير المسموح بين مواد ىى ذاتيا فى حدود المسموح.
 -5التموث الكامن :وىو ما ينتج عن إصدار مواد لم تكن خطورتيا معروفة عند ىذا
اإلصدار  ،ولم تظير ىذه الخطورة إال بعد أن كشف العمم عن ضررىا(.)92
( )90د .سعيد سعد عبد السالم :مرجع سابق  ،ص  215وما بعدىا.
( )92د .محمد شكرى سرور :مرجع سابق  ،ص  211وما بعدىا.
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ووفقاً ليذه الوثيقة يتم إستبعاد التأمين عن التموث فى الحالة األولى ويتم التأمين عن باقى
الحاالت  ،وىذا يتفق مع المبادىء العامة لمتأمين التى تأبى تأمين أفعال المستأمن العمدية  ،أما
بالنسبة لإلىمال الجسيم فإن فداحة األضرار الناتجة عن ىذه الحالة تبرر الخروج عمى القواعد
التأمينية ورفض تأمين األضرار التى تنجم عنو  ،وتضمن الوثيقة تعويض األضرار الناجمة عنيا
سواء كانت أض ار اًر مادية أو جسمانية  ،ومصاريف الدعوى التى تنفق من أجل إبعاد أو تحييد أو
تنظيف المواد الضارة التى خرجت عن سيطرة المستأمن  ،وتضمن الوثيقة ضماناً حده األقصى
ثالثة مميون جنيو إسترلينى أو عن مدة سنة التأمين بأكمميا.
وثيقة جاربول:
ظيرت ىذه الوثيقة لمتأمين من أخطار التموث الناتج عن التأثيرات الناتجة عن الطاقة النووية ،
وقد توجت كافة الجيود التى بذلتيا الدول إلى إصدار تمك الوثيقة الفرنسية  ،وقد منحت تمك
الوثيقة المؤمن لو إمكانية تغطية التموث التدريجى الحدوث أو البطىء التكوين  ،وتغطى الوثيقة
التأمين والمصروفات المخصصة إلزالة التموث فى حدود مبمغ  230مميون فرنك فرنسى  ،ويمتد
التأمين إ2ا ما إنقضت الوثيقة ألى سبب غير عدم دفع القسط أو سوء نية المستأمن لتشمل
دعاوى المسئولية عن الضرر الذى يكون قد إنكشف خالل فترة الضمان  ،ولو كان المؤمن قد
أخطر بو بعد انتيائيا ما دام أن ىذا اإلخطار قد تم خالل المدة التى تعقب ىذا اإلنتياء
ومساوية لمدة الوثيقة األصمية والتى ىى عادة لمدة سنة  ،وقد تضمنت الوثيقة بعد تعديميا سن
 2990أنيا تغطى وبدون قسط إضافى كل مطالبة متعمقة بضرر إنكشف خالل الخمس سنوات
التالية(.)91
اتفاق توفالوب:

()93

يعتبر ىذا النوع صورة مثالية لمتأمين التبادلى فيو يتضمن اتفاق بين مالكى ناقالت البترول عمى
دفع تعويضات لممتضررين من أخطار التموث البترولى  ،وجاء ذلك بعد حادثة"تورى كانيون"
الشييرة فى انجمت ار  ،والتى نبيت عن خطورة التموث البترولى لمبيئة البحرية  ،ويقضى ىذا
( )91د .محمد شكرى سرور  ،مرجع سابق  ،ص  212وما بعدىا.

( )93اتفاق وقع فى  2929/2/9ودخل حيز التنفيذ فى  2929/20/2بين أكبر سبع مجموعات بترولية فى
العالم.
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اإلتفاق بدفع تعويضات لألشخاص والحكومات التى تكبدت خسائر بسبب التموث الناتج عن
الخطر البترولى واألشخاص الذين اتخذوا تدابير وقائية لتقميل ذلك التموث  ،وكذلك تعويض
المصاريف التى أنفقيا األشخاص من أجل إزالة التيديد بإفراغ الزيت فى مياه البحر  ،وقد التزم
واضعواً ىذا اإلتفاق بوضع مقدار التعويض بحد أقصى  250مميون فرنك عن الحادث  ،وفى
سنة  2991امتد ىذا اإلتفاق ليغطى المصروفات الخاصة التى يتكبدىا العضو نفسو من أجل
تدارك وقوع الحادث أو من أجل التقميل من حجم الضرر  ،وقد أنشأت ىيئة تسمى ىيئة التأمين
التبادلية والتى قامت بوضع نظاماً تبادلياً أو تعاونياً لتغطية خطر ىذه األضرار وكذلك مصاريف
مكافحة أو تنظبف التموث  ،وقد اعتمد ىذا الإتفاق نظام المسئولية الموضوعية أسوة باتفاقية
بروكسل.
الفرع الثانى
نظام التأمين اإلجبارى من أخطار التموث
()91

يرى البعض

أنو ال يوجد حالياً عقد تأمين يمكنو أن يغطى كل ما يحيط بالشخص من

مسئوليات ألنيا أصبحت كثيرة وغير متوقعة  ،كما أن فن التأمين الذى يعتمد عمى اإلحصائيات
وحساب األقساط لتغطية الكارثة قد يفشل فى وضع نظام تأمينى يضمن كافة األضرار البيئية ،
وىذا ال يحدث فى كل المسئوليات  ،ومن ثم ظيرت فكرة البحث فى أن يكون التأمين من
المسئولية إجبارياً عمى غرار التأمين من أخطار حوادث السيارات  ،وكذلك بالنسبة لممصانع
والييئات التى تمارس نشاطاً يمكن أن يخمق خط اًر عمى البيئة مع اإلعتماد عمى أسس فنية
متقدمة لحساب درجات اإلحتمال لتقدير احتماالت الخطر والقسط المناسب لو عمى أن يغطى
ىذا التأمين جميع األضرار البيئية.
ويرجع عقد التأمين اإلجبارى إلى مساىمة المؤمن ليم فى تجزئة الخطر حتى ال يتحممو
شخص بمفرده  ،فيتم توزيع الخطر عمى مجموع المؤمن ليم لتالفى أثاره  ،وكما يسميو البعض

( )91د .محسن عبد الحميد البيو  ،مرجع سابق  ،ص  229وما بعدىا.
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جبية الدفاع المشترك ضد الخطر

()95

 ،والضرر الذى يصيب المؤمن ليم ال يتمثل فى وقوع

الحادث ولكن فى رجوع المضرور عمى المؤمن ليم بالتعويض  ،فالخطر ليس ىو الضرر ،
ولكن كل ما يصيب ذمة المؤمن لو نتيجة رجوع المضرور عميو  ،فاألضرار المالية التى تمحق
المؤمن لو تشكل الضرر الحقيقى الذى يقوم المؤمن بتغطيتو  ،ويرى جانب من الفقو أن المؤمن
لو يقصد من التأمين أن يؤمن نفسو لمصمحة نفسو  ،ال أن يؤمن المضرور وال أن يؤمن نفسو
لمصمحة المضرور.
ويرجع سبب األخذ بنظام التأمين اإلجبارى عن اخطار التموث أن المسئولية المنعقدة عمى
المتسبب ىى المسئولية المطمقة أو الموضوعية  ،وىى المسئولية التى تيدف إلى تعيين شخص
()92

مسئول عن تعويض المتضررين من أثار التموث

 ،ومن ثم فإن خطر التعويض  ،سوف

يمحقو بأى شكل  ،ومن ثم فال توجد مسئولية فعالة دون وجود نص بالتأمين منيا  ،وبالتالى فإن
فرض نظام التأمين اإلجبارى يغطى كافة الممارسات واألنشطة  ،ويغطى األضرار التى تمحق
بممارسة األفعال الخطرة  ،فيذا النظام اإلجبارى يحقق الكثير من المزايا منيا:
 -2يضمن لممضرور تعويضو ويحميو من خطر إعسار المسئول عن الضرر.
 -1يسيل دور القاضى فى الحكم بإلزام المسئول بتعويض المضرور.
 -3يجعل تقدير التعويض ميسر لوجود شخص ميسور لن تضار ذمتو المالية.
 -1تحقيق العدالة بين المضرورين.
 -5يشجع الشركات والمؤسسات المسئولة عن تعويض المضرورين إلى اإلنضمام إلى
تجمعات مشتركة وىيكمة لمتأمين اإلجبارى.
وقد تبنت العديد من االتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتى التموث البحرى بالزيت سنة  2929وسنة
 2991نظام التأمين اإلجبارى  ،حيث تبنت إبرام مالك السفن ذلك النوع من التأمين وفقاً لمكمية
التى تنقميا كما تتحمل شركات التأمين تغطية األضرار التى تسببيا السفن مقابل اإللتزام بوسائل
األمان والوقاية والتزام السفن بتحمل القسط.
( )95د .محمد عمى عرفو :شرح القانون المدنى الجديد فى التأمين والعقود الصغيرة  ،الطبعة الثانية ، 2950 ،
مطبعة جامعة فؤاد األول  ،ص ..25

( )92د .سعيد السيد قنديل :أليات تعويض األضرار البيئية  ،القاىرة  ،دار النيضة العربية .1009 ،
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ويذىب البعض إلى ضرورة قيام المشرع الوطنى بتعميم نظم التأمين اإلجبارى عمى كافة األنشطة
الخطرة وغير الخطرة  ،لتغطية المخاطر المحتممة من جراء ىذه األنشطة فى مجال تموث البيءة
 ،حيث يعد ذلك ضمانة أخرى لمواجية كارثة التموث والتى تنال من اإلنسان والبيئة.
الفرع الثالث
نظام صناديق التعويضات
Les fonds d, indemnisation
عمى الرغم من كافة الجيود السابقة والتى تحاول إيجاد حمول لتغطية مخاطر التموث  ،فإنيا
جميعاً لم تشفى المضرورين فى تحمل المسئولين لكافة األضرار  ،وأصبح المسئولين معرضين
ألخطار جسام نتيجة عدم حصول المضرورين عمى التعويضات كاممة  ،ومن ثم فقد اتجو
التفكير فى تكممة قصور نظم التأمين  ،وىو ما يدعو البعض إلى إعتباره نوع من التأمين
اإلجتماعى بإنشاء ما يسمى بصناديق التعويضات(.)99
ويذىب البعض إلى ضرورة تضافر التشريعات الوطنية والمعاىدات الدولية فى منظومة واحدة
لوضع نظرية متكاممة لمتعويض عن أثار التموث البيئى  ،عمى أن تكون متفقة مع طبيعة ىذه
األضرار ومداىا وأثارىا الوخيمة عمى األفراد وعمى المجتمع  ،وقد أظيرت الظروف التى يمر بيا
المجتمع عن ضرورة وجود صناديق غايتيا ضمان إجتماعى  ،وليست مخصصة لحاالت بعينيا
 ،ولكن تنشئتيا لتعويض المضرورين بتغطية الحوادث واألفعال الضارة التى يصعب عمى التأمين
أن يتحمميا كمياً  ،وذلك بغض النظر عن المسئول عنيا ودرجة خطئو(.)99
وقد وجدت تمك الفكرة رواجاً كبي اًر نظ اًر لعدم قدرة قواعد المسئولية المدنية عن األضرار البيئية فى
تعويض المضرورين عن األضرار البيئية لعدة أسباب منيا :عدم معرفة المسئول أو تجاوز
التعويضات قدرة المسئول باإلضافة إلى دواعى السرعة لمقاومة وعالج األضرار البيئية التى
( )99د .أحمد محمود سعد :استقراء لقواعد المسئولية المدنية فى منازعات التموث البيئى  ،دار النيضة العربية ،
القاىرة  ،ط ، 2991 ، 2ص .339

( )99د.ىالة صالح الحديثى :المسئولية المدنية الناجمة عن تموث البيئة  ،دراسة تحميمية تطبيقية  ،ط ، 2دار
جيينة لمنشر والتوزيع  ،األردن .1003 ،
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تنتشر فى نطاق واسع  ،ومن ىنا ظيرت فكرة إنشاء صناديق خاصة ذات تمويل مختمط بيدف
()99

التعامل مع األضرار

 ،ويعد ذلك ىو الحل المناسب الذى يسمح بتجنب إفالس المسئول عن

التموث أو تعذر التعرف عميو  ،ويعتبر من التقنيات المكممة لممسئولية المدنية  ،ويتناسب ىذا
النوع مع وجود المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التى ال تستطيع قدرتيا المالية تغطية تكمفة
الضرر البيئى(.)90
()92

وتيدف تمك الفكرة إلى إنشاء صناديق تعويض

المضرور فى الحالة التى ال يمكن تعويضيم

فييا من خالل جيات أخرى تتحمل المسئولية  ،وبالتالى فإن ىذا األسموب ييدف إلى توزيع
المخاطر عمى كل من يمارس ذات النشاط فيما بينيم  ،والتى قد تكون سبباً لممخاطر ،وال تتدخل
ىذه الصناديق إال بصفة تكميمية أو إحتياطية لكل من نظامى المسئولية المدنية والتأمين عمى
السواء  ،وال شك أن إنشاء صناديق التعويضات يحقق منفعة كبيرة لكل من المضرور والمسئول
 ،فيو يقدم لممضرور ضمانة ثابتة ورئيسية بوجود شخص موسر مالياً يتحمل األضرار التى
تمحق بو  ،أما بالنسبة لممسئول فيضمن لو عدم مالحقة المضرور مالياً  ،وعمى ذلك فإن تدخل
الصندوق يكون بصورة إحتياطية عندما ال يتم تعويض المضرور بطرق أخرى مثل يسار
المسئول أو توافر الكفيل المناسب مثل شركات التأمين  ،وكذلك فى حالة توافر خطأ المضرور
الكمى أو الجزئى وبشرط أن يكون خطأ عمدياً.
وفى مجال األنشطة البيئية تتدخل صناديق التعويضات بيدف تعويض المضرورين من
المخاطر البيئية الضارة  ،وتوزع المخاطر عمى مجموع ممارسى األنشطة  ،حيث تمعب دو اًر
تكميمياً عنما تتجاوز قيمة األضرار الناجمة عن النشاط الضار الحد األقصى لمبمغ التأمين
المحدد فى العقد  ،وىذا يسمح بتجنب التوجو لمتقاضى والبطء فى إجراءات التقاضى بحيث
( )99د .محسن عبد الحميد البيو :المسئولية المدنية عن األضرار البيئي  ،مرجع سابق  ،ص .210
( )90د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .299

( )92نص المشرع المصرى عمى صندوق التعويضات فى قانون حماية البيئة رقم  1لسنة  ،2991حيث نصت
المادة  21عمى صندوق لحماية البيئة  ،وأوضحت الالئحة التنفيذية لمقانون الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم
 339لسنة  2995الصادر فى  29فبراير  2995موارد الصندوق  ،وحددت المادة  9من الالئحة الحاالت التى
يتدخل فييا الصندوق مثل مواجية الكوارث البيئية  ،ولم يتضمن تعويض المضرورين فى الحاالت التى ال

يمكنيم الحصول عمى تعويض  ،وكان يجب إضافتيا فى حالة إعسار المسئول أو فى حالة تجاوز األضرار الحد

األقصى لمبمغ التأمين – لمزيد من التفاصيل – راجو د .سعيد السيد قنديل :مرجع سابق  ،ص  221وما بعدىا.
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يصبح المضرور ليس فى حاجة لتقديم المضرور إلى المحاكمة  ،والمجمل أن تمك الصناديق
تسمح بتخفيف بعض المشاكل الخاصة بإستخدام المسئولية المدنية  ،حيث يتعمق األمر
بالتضامن وليس بالمسئولية(.)91
كما تمعب صناديق التعويضات أيضا دو اًر كبي اًر فى حالة توافر سبب من أسباب اإلعفاء من
المسئولية أو إستبعاد التأمين  ،فتتدخل لتعويض المضرورين  ،وينادى جانب من الفقو الفرنسى
إلى ضرورة إنشاء صندوق تعويض فى حالة وجود سبب لإلعفاء من المسئولية أو فى حالة إذا
وقعت الحادثة نتيجة كارثة طبيعية أو عدم معرفة المسئول عمى وجو التحديد(.)93
وانشاء الصناديق قد يكون من خالل جيات خاصة أو من خالل جيات عامة  ،واألولى وىى
الصن اديق الخاصة والتى تتعمق بنشاط مينى ويتدخل فى الكوارث غير الضخمة  ،ويعيد بإدارتو
إلى أحد أشخاص القانون الخاص وليس الدولة( ،)91ويفترض وجود تضامن بين الممارسين
ألنشطة مينية متماثمة لضمان تعويض المضرورين من جراء ىذه األنشطة وتيدف لحماية
المضرور والبيئة فى ذات الوقت ورفع معدالت الوقاية من أخطار التموث  ،وينشأ ىذه الصناديق
أصحاب الحرف أو المين الخاصة والمشروعات الكائنة داخل محيط واحد مثل الصناديق التى
تنشئيا النقابات واتحادات المالك فى العقارات  ،ومن أمثمتيا فال فرنسا  ،الصندوق الذى أنشأه
الصيادون إلصالح األضرار التى يمحقيا الصيد بالمحاصيل art. 14.Ioi de finances
 ،1969والصندوق الذى أنشأه الصيادون إلصالح األضرار التى يمحقيا الصيد باألشخاص
عندما يكون المسئول عن وقوعيا غير معروف أو غير مؤمن عميو أو إذا كان الضامن مفمساً
جزئياً أو كمياً(.)95
وقد عرفت المادة  13من القانون رقم  20لسنة  2992صندوق التأمين الخاص فى تطبيق
أحكام ىذا القانون بأنو :كل نظام فى ىيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطيم مينة أو

( )91د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .299
(83)Sylvie Le Damany (V.): Op, cit., p,5.
( )91د .سعيد السيد قنديل :مرجع سابق  ،ص .209

( )95مشار إلى تمك الصناديق وغيرىا لدى د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق
 ،ص .290
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عمل واحد أو أية صمة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال  ،ويمول باشتراكات أو خالفو
بغرض أن يؤدى أو يرتب ألعضائو أو المستفدين منو حقوقاً تأمينية فى شكل تعويضات أو
معاشات دورية أو مزايا مالية محددة  ،ويطبق فى شأن ىذه الصناديق أحكام قانون صناديق
التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم  51لسنة .2995
أما بالنسبة لمصناديق العامة فيى تمك الصناديق التى تنشئيا حكومات ودول  ،ومن بين
الصناديق العامة التى أقامتيا دول كبرى الصندوق اليولندى الذى أنشأ فى  ، 2991والمتعمق
بتعويض المضرورين من تموث اليواء والذى يتم تمويمو من خالل ضريبة تفرض عمى األنشطة
مصدر ىذا التموث  ،ويتم أدارتو عن طريق و ازرة الصحة اليولندية(.)92
كما قامت الواليات المتحدة األمريكية بإنشاء صندوق بإسم  Supen Fundوتم إنشاؤه بموجب
قانون  Cerclaسنة  ، 2990ويسمح ىذا القانون لإلدارة بالمطالبة بإعادة المواقع المموثة التى
يوجد بيا بقايا المخمفات الخطرة إلى حالتيا األولى  ،وقد تم تطيير أالف المواقع بفضل ىذا
الصندوق  ،والذى يمول جزئياً عن طريق الضرائب التى يتم فرضيا عمى المنتجات البترولية
والكيميائية(.)99
و في عام  1991أنشأت قوات حرس الحدود األمريكية المركز الوطني لصناديق التموث و عمى
()99

:غرارىا تم تقسيم الصندوق إلى جيازين

 صندوق الطوارئ الذي ال تزيد فيو المبالغ عن  50مميون دوالر سنويا وتتمثل وظائفو في
دفع المصروفات الفيدرالية إلزالة التسرب الزيتي وتمبية طمبات حكومات الواليات لالنتفاع
بموارد الصندوق لمباشرة أعمال إزالة ىذا التسرب باإلضافة إلى المساعدة في القيام
بالعمميات المتعمقة بتقدير الخسارات الحاصمة لممصادر الطبيعية  ،كما يتولى ىذا
الصندوق أيضا القيام بتمويل اإلجراءات األولية والسريعة لمواجية حاالت التسرب الزيتي
دون حاجة إلى المجوء إلى الحكومة األمريكية.

(86) Gouilloud (MR.): Du droit de detruire, p.u.f., 1989,p,170.

( )99د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .292
( )99د .جالل وفاء إبراىيم ،التأمين ،دار النيضة ،بدون طبعة ،سنة .2991
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 الصندوق األساسي وىو مخصص لموفاء بكافة التعويضات عن أضرار المصادر
الطبيعية وتكاليف استعادتيا واحيائيا وسد المطالب التعويضية غير المدفوعة عن اإلزالة
والتنظيف وكذا المصروفات الالزمة لبعض الييئات الفيدرالية التي تتولى تنفيذ قانون
التموث بالزيت  ،كما ترصد أموال ىذا الصندوق لدفع تكاليف وتعويضات إزالة آثار
التسرب الزيتي.
وقد عرفت المادة  11من القانون رقم  20لسنة  2992المعدل بالقانون رقم  92لسنة
 2995الصناديق الحكومية لمتأمين بأنيا :الصناديق التى تتولى عمميات التأمين ضد األخطار
التى ال تقبميا عادة شركات التأمي أو تمك التى ترى الحكومة مزاولتيا بنفسيا  ،ويكون إنشاء
الصند وق الحكومى بقرار من رئيس الوزراء ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمميات التأمين
بناء عمى إقتراح مجمس إدارة الييئة  ،وتتضمن الالئحة
المشار إلييا قرار من الوزير المختص ً
التنفيذية ليذا القانون األحكام المنظمة ألوجو رقابة الييئة عمى ىذه الصناديق.

ويظير دور الدولة فى تمك الصناديق بسبب عدو قدرة الصناديق الخاصة عمى تمبية
األضرار الناجمة عن التموث التى تكون كبيرة جداً بحيث ال يجدى معيا إال المجوء لمحكومات
بوصفيا المؤمن النيائى  ،فيى الممثل اإلقتصادى الوحيد االقدر عمة معالجة حدود سوق التأمين
 ،كما أنيا تتمتع بسمطة التحكم فى األنشطة الضارة بالبيئة وعند الضرورة ليا سمطة حظر
ممارستيا(.)99
وقد أنشأ قانون حماية البيئة األردنى بمقتضى أحكام المادة  29من القانون رقم  51لسنة
 1002نظام صندوق حماية البيئة األردنى  ،وقد نصت المادة الثالثة من القانون عمى أنو ينشأ
فى الو ازرة صندوق خاص يسم "صندوق حماية البيئة"  ،وييدف لإلنفاق منو عمى حماية البيئة
والمحافظة عمي عناصرىا ودعم تنفيذ المشاريع والنشاطات التى تسيم فى تحسين الوضع البيئى
والتنمية المستدامة فى المممكة وتحقيق األولويات البيئية الوطنية.

(89) Huet.(J.): Le developpement de la resopnsabilite civil pour atteinte a l
environnement, P,A.5jan. 1994, n.6p.89.
.
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وقد ظيرت فكرة الصناديق الدولية وتمك التى تنص عمييا المعاىدات الدولية وىى ليست
صنادبق داخل الدولة أو صناديق عامة تنشئيا الحكومات ولكنيا تنشأ بإتفاقيات دولية  ،ومن
بين الصناديق التى نصت عمييا اإلتفاقيات الدولية :فقد تضمنت اتفاقية بروكسل لعام 2992
إنشاء صندوق دولى لتعويض أضرار التموث بالبترول  ،فقد تبين أن اإلتفاقية الخاصة بتنظيم
دعوى المسئولية المدنية لتعويض المضرورين من اتموث غير كافية لمواجية كل ما يتعمق
بالتعويض عن أضرار تموث البيئة البحرية بالبترول  ،فعقد مؤتمر دولى لدراسة امكانية إنشاء
صندوق لمتعويض عن أضرار التموث البترولى  ،وذلك ألن اإلتفاقية الخاصة بالتعويض التى
أبرمت عام  2929ال تقدم حماية كافية لمضحايا فى كل األحوال  ،وانتيى لضرورة إصدار قرار
من الدول بإنشاء صندوق  ،وقد جاء فى ديباجة اإلتفاقية أنيا قد وضعت من أجل تأمين تعويض
مالئم لممضرورين من تموث البيئة البحرية بتسريب أو تفريغ البترول من السفن  ،وقد أكدت
اإلتفاقية أن وظائف الصندوق ىى تقديم التعويض لممتضررين بالمبالغ التى تزيد عمى المبالغ
التى حددتيا إتفاقية بروكسل لعام  ، 2929وكذلك تقديم المساعدة لمالكى السفن بالنسبة لألعباء
المالية واإلضافية المفروضة عمييم بمقتضى إتفاقية المسئولية لعام  ، 2929وتمتزم اإلتفاقية بدفع
تعويضات لألشخاص الذين يعانون من ضرر التموث إذا لم يستطع الشخص الحصول عمى
تعويض كامل ومالئم لألضرار أو إذا كان مالك السفينة غير قادر عمى الوفاء بإلتزماتو كاممة أو
أن يتجاوز التعويض مسئوليتو التى حددتيا اإلتفاقية  ،كما حددت حاالت اإلعفاء إذا ثبت أن
أضرار التموث ناتجة عن أعمال الحرب أو النزاعات المسمحة أو الحرب األىمية أو عن تسرب
البترول من سفن حربية أو سفن ممموكة لدولة أو أثبت الصندوق وجود خطأ من جانب المتضرر
بقصد إحداث الضرر بنفسو أو نتيجة إىمالو فيعفى كمياً أو جزئياً.
ويرى جانب كبير من الفقو أنو يجب التوسع فى وظيفة صناديق التعويضات وأن يتم إنشاء
صناديق مشتركة بين كافة الييئات والمؤسسات برعاية الدولة  ،وضم الجمعيات األىمية الميتمة
بالبيئة بشكل أكبر فى العمل المجتمعى لحماية البيئة.
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()90

موقف المشرع المصرى

من فكرة صناديق التعويضات:

أشار المشرع المصري إلى معنى التعويض عن األضرار في قانون البيئة المصري رقم  4لسنة
 2991وذلك في المادة األولى الفقرة رقم  28حيث يقصد بو التعويض عن األضرار الناجمة عن
حوادث التموث المترتب عمى مخالفة أحكام القوانين وكذا االتفاقيات الدولية التي تكون جميورية
مصر العربية طرفا فييا أو عن حوادث التموث بالمواد السامة وغيرىا من المواد الضارة  ،أو
الناجمة عن التموث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطداميا  ،أو التي تقع خالل شحنيا و
تفريغيا ،أو أية حوادث أخرى ،ويشمل التعويض جبر األضرار التقميدية والبيئية وتكاليف إعادة
الحال لما كان عميو أو إعادة إصالح البيئة.
ولو عدنا إلى نصوص قانون البيئة المصري رقم  1لسنة 2991لوجدنا أن المادة الثانية قد
أنشأت" جياز شئون البيئة " الذي أناط بو القانون حماية وتنمية البيئة  ،ومنحت لو الشخصية
االعتبارية العامة وجعمت لو ذمة مالية مستقمة  ،ومن خالل ىذا الجياز أنشأ القانون صندوقا
خاصا ،ىو صندوق حماية البيئة  ،إذ نصت المادة  21من قانون البيئة عمى ما يمي  :ينشأ
بجياز شئون البيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة تؤول إليو:
 المبالغ التي تخصصيا الدولة في موازنتيا لدعم الصندوق.-

اإلعانات واليبات المقدمة من الييئات الوطنية و األجنبية ألغراض حماية البيئة و
تنميتيا و التي يقبميا مجمس إدارة الجياز.

 الغرامات التي يحكم بيا و التعويضات التي يحكم بيا أو يتفق عمييا عن األضرار التيتصيب البيئة.
()92

 -موارد صندوق المحميات المنصوص عمييا في القانون رقم 201لسنة2993

( )90د .سعيد سعد عبد السالم :مشكمة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،
1003
( )92تنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم  201لسنة  2993بشأن المحميات الطبيعية عمى أنو:

ينشأ صندوق خاص تؤول إليو األموال واليبات واإلعانات التي تتقرر لممحميات ورسوم زيارة إن وجدت  ،وكذلك
حصيمة الغرامات الناتجة عن تطبيق القانون".
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وتودع في الصندوق عمى سبيل األماني المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب
الغرامات والتعويضات عن األضرار التي تصيب البيئة.
وتكون لمصندوق موازنة خاصة  ،وتبدأ السنة المالية لمصندوق بداية السنة المالية لمدولة
وتنتيي بانتيائيا  ،ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى  ،وتعتبر أموال الصندوق أمواال
عامة  ،وفضال عن الموارد المشار إلييا سابقا فقد أضافت المادة السابعة من الالئحة التنفيذية
لقانون البيئة الصادرة بقرار مجمس الوزراء رقم  338لسنة  ، 1995الموارد اآلتية:
 ما يخص جياز شئون البيئة من نسبة ال  %15من حصيمة الرسوم المقررة عمى تذاكر السفرالتي تصدر في مصر بالعممة المصرية طبقا لممادة األولى من القانون رقم  5لسنة، 2992
وقرار رئيس مجمس الوزراء رقم  299لسنة  ، 2992و نجد أدنى %21.5من إجمالي حصيمة
الرسوم المشار إلييا:
 عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بيا الجياز. مقابل ما يؤديو الجياز من خدمات لمغير بأجر. رسوم التراخيص التي يصدرىا الجياز.وأضافت المادة السابعة من الالئحة التنفيذية بأن تودع في الصندوق عمى سبيل األمانة
المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن األضرار التي تصيب
البيئة ،وىو نفس نص الفقرة الثانية من المادة )  ( 14من قانون البيئة.
ومما الشك فيو أن ىذا التعداد الوارد بتمويل الصندوق بعد ميزة ىامة جدا لضمان وجود
مبالغ تكفي لموفاء بالغرض الذي أنشئ الصندوق من أجمو و المتمثل أساساً في النيوض بالبيئة
و االرتقاء بيا.

()91

وتكممة لتحقيق ىذا اليدف  ،نجد المادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة قد حددت
الحاالت التي يتدخل فييا الصندوق  ،والتي تتمثل في:
( )91د .وفاء حممي أبو جميل :تشريعات حماية البيئة  ،دراسة في قواعد المسؤولية المدنية  ،دار النيضة
العربية  ،بدون طبعة  ،القاىرة .1002،
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 -2مواجية الكوارث البيئية.
 -1المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التموث.
 -3نقل التقنيات ذات التكمفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقيا بنجاح.
 -1تمويل تصنيع نماذج المعدات واألجيزة والمحطات التي تعالج مموثات البيئة.
 -5إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.
 -2إنشاء وادارة المحميات الطبيعية بيددف المحافظة عمى الثروات و الموارد الطبيعية.
 -9مواجية التموث غير معموم المصدر.
 -9تمويل الدراسات الالزمة إلعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي ووضع المعدالت
والمعايير المطموب االلتزام بيا لممحافظة عمى البيئة.
 -9المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بيا أجيزة اإلدارة المحمية والجمعيات
األىمية ويتوافر ليا جزء من التمويل من خالل المشاركة الشعبية.
 -20مشروعات مكافحة التموث.
 -22صرف المكافآت عن االنجازات المتميزة عن الجيود التي تبذل في مجال حماية البيئة.
 -21دعم البنية األساسية لمجياز وتطوير أنشطتو.
 -23األغراض األخرى التي تيدف إلى حماية أو تنمية البيئة التي يوافق عمييا مجمس إدارة
الجياز.
وبتحميل ىذا النص نجد أنو قد أورد حاالت كثيرة لتدخل الصندوق ىدفيا الرئيسي ىو حماية
البيئة  ،ولكنو لم ينص صراحة عمى اليدف الرئيسي لمصندوق وىو تعويض المضرورين في
الحاالت التي ال يمكنيم فييا الحصول عميو  ،وذلك باستثناء الجزئية الخاصة بمواجية التموث
غير معموم المصدر والذي يجب إضافة التعويض في ىذه الحالة بنص صريح  ،أيضا يجب
إضافة تدخل الصندوق لتعويض المضرور في الحاالت التي يكون فييا المسئول معس ار أو
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عندما تتوافر في حقو إحدى حاالت إعفائو من المسئولية بصرف النظر عن إعساره أو يساره ،
كذلك فإن الصندوق يجب أن يتدخل في الحالة التي يكون فييا المسئول مؤمنا عمى مسؤوليتو و
تتجاوز األضرار قيمة المبمغ المحدد في عقد التأمين فينا يتدخل الصندوق لتكممة التعويض فيما
()93

يجاوز الحد األقصى لمضمان.

وعميو فإن صندوق حماية البيئة المصري وان كان قد وضع إستراتيجية عامة لمواجية
أضرار التموث ،إال أنو لم ينص صراحة عمى التعويض وىذا األمر من أوجو القصور التي ينبغي
تجنبيا ،لذا يجب تبني فكرة التأمين اإلجباري كشرط لمحصول عمى ترخيص مزاولة األنشطة
الضارة بالبيئة  ،وكذلك يجب إعادة صياغة المادة المتعمقة بحاالت تدخل صندوق حماية البيئة
ليشمل كل الحاالت التي يكون من شأنيا تعويض المضرور تعويضا كامالً ( ،)91وبذلك يتكامل
اليدف الرئيسي من الصندوق وىو حماية البيئة بشقييا  ،الحماية الوقائية والحماية التعويضية.
وان الحاالت الخاصة التي ال يقدم فييا التأمين ضمانات كافية  ،تمعب فييا صناديق
التعويضات دو ار تكميميا  ،ويكون ذلك ضروريا عندما تتجاوز قيمة األضرار الناجمة عن النشاط
الحد األقصى لمبمغ التأمين المدد في العقد  ،بمعنى آخر فإن صناديق التعويضات تيدف إلى
تعويض المضرور تعويض كامال عندما يكون قد تم تعويضو جزئياً  ،ومن ناحية أخرى فإن
المسئولية في المجاالت البيئية ىي مسؤولية موضوعية وفي ىذا النوع من المسئولية فإن الحد
األقصى لمتعويض ال يجوز تخطيو  ،وبناء عمى ذلك فإن جميع األضرار ال تصبح مغطاة إذا
تجاوزت الحد األقصى المسموح بتغطيتو  ،والجدير بالذكر أن اتفاقية لوجانو قد أحالت عمى
التشريعات الداخمية بتحديد الحد األقصى وفقا ليذه المسئولية.

()95

فضال عن فكرة التضامن وتغطية األضرار التي يصعب معرفة المسؤول عنيا  ،فإن
صناديق التعويض تتمتع بخاصية السرعة مقارنةً باإلجراءات التي تستغرقيا دعوى المسؤولية
( )93د .سعيد السيد قنديل :مرجع سابق  ،ص  ،229وايضا :د .وفاء حممى أبو جميل :تشريعات حماية البيئة
 ،مرجع سابق.
( )91د .سعيد السيد قنديل :مرجع سابق  ،ص  ،229وانظر فى ذلك ايضا :د .ياسر محمد فاروق المنياوى:
المسئولية المدنية الناشئة عن تموث البيئة  ،دار الجامعة الجديدة .1009 ،

( )95د .أحمد محمود الجمل :حماية البيئة البحرية من التموث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات اإلقميمية
والمعاىدات الدولية  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرية .2999 ،
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المدنية ،وان ىذه األخيرة تحتاج إلى إجراءات خاصة برفع الدعوى  ،ومواعيد خاصة بالطعون
سواء باالستئناف أو بالنقض  ،باإلضافة إلى األجل الذي تستغرقو الخصومة في يد القاضي،
فكل ىذا يؤدي إلى صعوبة الحصول عمى تعويض في األجل المعقول.
إضافة إلى أن فاعمية صناديق التعويض عن التموث يمكن استخالصيا أيضا من كون
ىذه اآللية تغطي كافة األضرار الناجمة عن التموث خصوصاً األضرار الجسيمة التي يصعب
تغطيتيا بمقتضى نظام المسؤولية المدنية والتأمين عنيا ،وعميو فيناك العديد من األضرار التي
تبدو قواعد المسؤولية المدنية عاجزة عن تغطيتيا تستجيب ليا صناديق التعويض  ،باإلضافة
إلى كل ىذه المزايا الفعالة  ،فإن صناديق التعويض تغطي أضرار التموث خارج أي أساس
لممسؤولية سواء الخطأ أو المخاطر ،مما يجعمو نظاما قائما بذاتو  ،نظاما لمتعويض يقوم عمى
أساس ما يسمى بالضمان المالي الجماعي الذي تساىم فيو مخاطر التموث السيما التموث
المفاجئ والكارثي والمزمن واألضرار البيئية الناجمة عن التموث البترولي الذي تتسبب فيو ناقالت
البترول.
وعميو فإن نظام التعويض بتدخل صناديق التعويض ال ييتم بمدى اعتبار ىذا التسرب أو
ضرر التموث قانونيا أو غير قانوني عمديا أو غير عمدي ،عاديا أو جسيما  ،وانما يكفي أن
()92

يكون ىناك ضرر حتى يغطيو ىذا الضمان

الفرع الرابع
األنظمة البديمة لتغطية مخاطر التموث البيئي
(فكرة إدارة األخطار الصناعية)
نظ ار لمقصور الذى يمكن أن يعتري نظام صناديق التعويضات فقد سعى كل من رجال القضاء
والفقو سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي إلى البحث عن أساليب الضمان البديمة وذلك
إنصافا لممضرور وحماية البيئة حيث وجدت مجموعة من األفكار المبتدعة من قبل ىؤالء تبنتيا
بعض القوانين المقارن  ،مثل فكرة إدارة األخطار الصناعية  ،فقد يكون الخطر غير قابل لمتأمين
( )92د .خالد مصطفى فيمي:الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقات
الدولية  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية  ،ط.1022 ، 2
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من الناحية الفنية  ،وال يقبل عميو المؤمنون إال بتغطية جزئية  ،مما دفع البعض

()99

إلى البحث

عن الطرق البديمة لمضمان التقميدي  ،فوجدت تمك الفكرة والتي يقصد بيا استقصاء مختمف
المخاطر التي يمكن أن تتعرض ليا المشروعات الصناعية العمالقة  ،وتحميل مختمف األساليب
الممكنة لمواجيتيا وتخفيض آثارىا ،وذلك بحثا عن األسموب األكثر مالئمة واألكثر وف اًر  ،وىذه
الفكرة البديمة أوجبتيا الضرورة نظ ار لزيادة تكمفة التأمين مع التزايد المستمر ألنشطة النشاط
التكنولوجي الحديث( ،)99وقد تمثمت وسائل لتحقيق ىذه اإلدارة في أسموب الوقاية والمنع) أوال)
وأسموب االحتفاظ بالخطر أو التأمين الذاتي) ثانيا):
أوال  :أسموب الوقاية والمنع:
ال ينكر أحد أن الوقاية المنعية ىي التي يكون الغرض منيا منع أضرار التموث البيئي من
الحدوث أو الحد من آثارىا وىي أفضل بكثير من الحماية التعويضة  ،أي القائمة عمى قواعد
المسئولية والتعويض عن أضرار التموث التي وقعت  ،فالوقاية من التموث أفضل من عالج آثاره
أو التعويض عنيا بعد وقوعيا.
واذا كان التأمين يعمل عمى مجرد نقل اآلثار المالية لمخطر ،فإن ىذه الوسيمة تختمف عنو في
اليدف إلى تجنب حدوث اآلثار المالية لمخطر أو العمل عمى تخفيض درجة إحتمال تحقق ذلك
الخطر واذا ما تحقق ىذا الخطر فإنيا تعمل عمى تخفيض مداه  ،وقد يقتضي ذلك إنفاق مبالغ
مالية كبيرة بالنظر إلى درجة التقدم التكنولوجي التي بمغيا المشروع أو المنشأة الصناعية ومن ثم
()99

توصف ىذه الوسيمة بأنيا قد تكون مكمفة في بعض األحيان

ويمكن القول أنو ليس في مقدور أي مشروع أو مؤسسة صناعية أن يحقق درجة أمان أو
وقاية من تحقق خطر ما بصفة كمية  ،وعمى ىذا النحو فيذه الوسيمة ال تمغي الحاجة إلى نظام
التأمين كمية ،ولكنيا تعتبر مكمال ضروريا لكل سياسة تأمينية  ،فمن الممكن الوقاية من
( )99د .أحمد محمود الجمل :حماية البيئة البحرية من التموث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات اإلقميمية
والمعاىدات الدولية  ،مرجع سابق.
(98) Christien Matmuse, Xavier Montaigne, management du risque, librairie vuibert,
1989, p17. paris ,

( )99د .عطا سعد محمد حواس :األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التموث  ،مرجع سابق ،ص .19
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المخاطر الضعيفة التي تنعدم إذا ما تم اتخاذ إجراءات وتدابير الوقاية ذات الفعالية  ،والتي ال
()200

يؤثر اتخاذىا عمى الحالة المالية لممؤسسة أو المنشأة

وتتميز ىذه الطريقة بأنيا تؤدي إلى توفير جزء من المبالغ المالية التي كان سيدفعيا المشروع
الصناعي لشركات التأمين مقابل تغطيتيا لمخطر لو نقل إلييا بحالتو ،أي دون معالجة بيذه
الطريقة أو األسموب  ،وعميو جرت عادة شركات التأمين عمى تخفيض سعر القسط بنسبة ما
تتخذه المشروعات الصناعية من وسائل لموقاية من الخطر الذي تتعرض لو  ،ومن ناحية أخرى
فإن ىذا األسموب يؤدي عمى المدى الطويل إلى تحسين صفة الخطر نفسيا  ،ومن ثم تحسين
الدالالت التي تعطييا اإلحصائيات عنو حيث يظير فييا في صورة أفضل من حيث درجة تواتره
وحجم الكارثة الناجمة عن تحققو بمايشجع شركات التأمين عمى وضع تعريفة جديدة لتغطية أقل
سع ار.

()202

ثانيا :أسموب االحتفاظ بالخطر أو التأمين الذاتي:
إن المجوء إلى ىذه الطريقة إلدارة أخطار التموث  ،يبرره صعوبة تغطية بعضيا تأمينياً أو عدم
قبول الشركات تغطيتيا إال بشكل جزئي  ،فالمشروع الصناعي قد يدير الخطر عن طريق
االحتفاظ بو عمى عاتقو إما بصورة كمية أو جزئية إذا بدا لو أن ىذا الحل أكثر مالئمة بالنسبة لو
من التأمين أو إذا كان ليس ىناك بديل غيره.
فبعد معرفة المخاطر الحقيقية يجب عمى المشروع الصناعي أن يوازن بينيا وبين قدراتو المالية
ليعرف أي جزء من ىذه المخاطر يمكن أن يحتمل صيانتو واالحتفاظ بو عمى عاتقو دون نقمو
إلى شركة التأمين وقد يفضل المشروع الصناعي اإلحتفاظ بالخطر كمو عمى عاتقة أي يؤمنو
ذاتيا إذا كانت قيمة أقساط التأمين مرتفعة جداً ،وىو ما يحدث بالنسبة لممشروعات الكبرى التي
ينتج عنيا مخاطر كبيرة عمى البيئة  ،فبدال من القيام بدفع مبالغ كبيرة لشركات التأمين كأقساط

( )200د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث ،مجمة روح القوانين  ،مرجع سابق  ،ص، 2019

وانظر ايضا :د .عطا سعد محمد حواس :األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .30
( )202د .محمد شكرى سرور :مرجع سابق  ،ص .39
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يمكن أن يكون من األفضل التحكم في ىذه المبالغ بالعمل عمى توفيرىا بطريقة أو بأخرى
إلستخداميا عند تحقق الخطر.

()201

ويتميز ىذا الحل بأنو بسيط ويستخدم بصفة خاصة لتمويل الشريحة األولى من التعويضات
الواجب سدادىا عند وقوع حادث ما ينتج عنو إلحاق أضرار باآلخرين أو حتى األضرار التي
تمحق بالذمة المالية لممؤسسة

()203

ويعيب ىذا الحل أنو عالي التكمفة وأنو يتم معاممتو ضريبياً  ،ومن ناحية المبدأ يتم تقدير
أقساط التموث من قيمة أرباح المؤسسة الخاضعة لمضرائب وذلك عندما يتم دفعيا لضمان
المخاطر التي يتعرض ليا مختمف عناصر األصول ولكن األمر يختمف تماماً بالنسبة لألرصدة
المخصصة لممخاطر المستقبمة

()201

وأيا ما كانت ىذه الوسائل وأىميتيا في معالجة أخطار التموث فإنيا ال تقدم معالجة كافية
لمواجية ىذه األخطار ،ذلك أن أخطار تموث البيئة قد تكون مأساوية  ،في بعض األحيان ،
حتى أن أساليب الوقاية والتأمين الذاتي عمى ضرورتيا ال تكون كافية فيو  ،ولذلك تظل التغطية
التأمينية ليذه األخطار ليا أىميتيا و ضرورتيا رغم ما قد تثيره مسألة مدى إمكانية تأمين
المسئولية ضد أخطار التموث من صعوبات.
وعميو فبالرغم من المجيودات المضنية التي بذلتيا الدول الصناعية الكبرى  ،وعمى رأسيا
انجمت ار وفرنسا  ،السيما في إيجاد سبيل تأمينية لتغطية مخاطر التموث التي تتم تغطيتيا من قبل
النظم التقميدية لمتأمين  ،إال أن المتتبع ليذه األنظمة يالحظ وجود العديد من القصور  ،ألن
بعض الحاالت تبقى أحيانا دون تعويض بالرغم من وجود ضرر ،كما ىو الشأن بالنسبة لمحالة
التي يظل فييا مرتكب الضرر مجيوالً أو معس اًر  ،كما أن االتفاقية الحالية وبعض القوانين
الوطنية تقضي بتحديد مسئولية مرتكب الضرر في مبمغ معين ميما كان حجم الضرر ،إضافة

( )201د .عطاء سعد محمد حواس :األنظمة الجماعية لتعويض أضرار التموث  ،الدار الجامعية الجديدة ،
األسكندرية .1022 ،

( )203د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .2019
( )201د .نبيمة إسماعيل رسالن :التأمين ضد أخطار التموث  ،مرجع سابق  ،ص .2030
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إلى أنو في بعض الحاالت  -مثل التموث بواسطة الزيت  ،فإن ىناك احتمال بفقد المضرور كل
()205

اآلمال في الحصول عمى التعويض كميا وجزئياً.

ولكن بالرغم من القصور والصعوبات التي تواجييا ىذه األنظمة التأمينية بسبب التركيبة
المعقدة لممموثات من جية وتعقد المخاطر وتعددىا من جية أخرى  ،إضافة إلى الخاصية
التدرجية لألضرار البيئية  ،تعد بمثابة ثورة عمى نظام التأمين بمفيومو التقميدي وبما يتضمنو من
أسس ومبادئ ال تتماشى حاليا مع طبيعة وخصوصية األضرار البيئية  ،يبقى عمى الميتمين
بيذا المجال سواء مؤسسات أو دول ميمة تجاوز ىذه الصعوبات بتطوير نظام التأمين في
المجال البيئي.
وأخي ارً فميما بمغ ذلك البحث من مستوى عممى يذكر  ،فإننى ال أدعى أنو قد إستوعب كافة
جزئياتو  ،فالكمال هلل وحده عز وجل  ،والنقص من جممة البشر.
والحمد هلل الذى بنعمتو تتم الصالحات،،،

( )205د .أحمد محمود سعد :مرجع سابق  ،ص .339
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