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 البيئى الضرر عن التعويض

 2عادل عبد الهادي عبد هللا ,1السنطاوى محمد مرسى ايناس

 جامعة مدينة السادات -معهد الدراسات والبحوث البيئية  -باحث دكتوراه 1

 جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية  2
 

 صخلالم

 لقواعددد وفقددا وذلدد  الضددرر عدد  المسددلولية تحديددد بعددد وذلدد  البيئددى الضددرر عدد  التعددوي  حددول البحددث مشدده   تدددور     

 وضدددروره عنددد  الناتجددد  واألضدددرار البيئدددى الت دددوث لزيددداد  نظدددرا الموضدددو  هددد ا لبحدددث تطرقندددا وقدددد  المدنيدددة المسدددلولية

 ع ددى قدددرتها ع ددى ل وقددو  التعددوي  لطددر  التطددر  تدد  ولدد ل  أنواعدد  بددتالت   التعددوي  وأهمددا مندد  ل حددد وسددا   إيجدداد

 ضددرور  إلددى وتوصدد نا والصددناعى التهنولددوجى التطددور زيدداد  عدد  النددات  البيئددى الت ددوث عدد  الناتجدد  البيئددة األضددرار رجبدد

 . الت وث م  ل حد وذل  المباشر  غير البيئة األضرار ع  التعوي  فى التوسع

 الصناعى. -التهنولوجى -البيئة -: الت وثكلمات داله

Abstract: 

      The problem of research on compensation for environmental damage is determined 

after determining the responsibility for the damage according to the rules of civil 

liability. We discussed this subject in view of the increase in environmental pollution 

and the damage resulting from it. It is necessary to find ways to reduce it and 

compensate for the different types. Environmental damage resulting from the 

environmental pollution resulting from the increased technological and industrial 

development and we have reached the need to expand compensation for indirect 

environmental damage to reduce pollution.  . 

Key worde:environmental- pollution- technological-industrial. 

 مقدمه الدراسة

ار يحتددد  موضدددو  الضدددرر البيئدددى أهميدددة  كبيدددر  فدددى الوقدددي الحاضدددر فدددى مجدددال المسدددلولية المدنيدددة وذلددد  بسدددب  إنتشددد     

وسدددا   ت دددوث البيئدددة نتيجدددة  تسدددا  التطدددور الصدددناعى والتهنولدددوجى ل إضدددافة إلدددى ذلددد  إزديددداد الدددوعى األنسدددانى بضدددرورى 

 الحفاظ ع ى عناصر البيئة سواء البشرية أو النباتية أو غيرها.

  والططهدددد  وحددددديدا بدددددأ األفددددراد يدددددركول أل لهدددد  دور فعددددال فددددى حمايددددة البيئددددة ويدددددركول مددددا سددددببة زيدددداد  مطددددامعه     

التنوميدددة التدددى كاندددي ع دددى حسدددال البيئدددة ولهددد  كددد  فدددرد نبيعتدددة التدددى تأت ددد  عددد  األالدددر فنجدددد مددد  يأشدددى العقدددال أو مددد  

والضدددرر البيئدددى   ي حدددن بالشدددأل نفسددد  سدددب  الضدددرر أنمدددا غالبدددا بدددال ير والضدددرر . مدددالى وغيدددره  يأشدددى التعدددوي  ال

ير والنددات  عدد  أفعددال غيددر مشددروعة والتددى ترتهدد  بواسددطة البيئددى مددا هددو ا  صددور  مدد  صددور الضددرر التددى ت حددن بددال 

بعددد  األشدددأا  وحتدددى تتحقدددن المسدددلولية عددد  هددد ا الضدددرر  بدددد مددد  تدددوافر عناصدددرها كمدددا و الحدددال بالنسدددبة ل قواعدددد 

 العامة .

 مشكلة البحث:

جى ومدددا يندددت  عنهدددا تتمدددد  مشددده ة البحدددث فدددى أنتشدددار وسدددا   ت دددوث البيئدددة نتيجدددة  تسدددا  التطدددور الصدددناعى والتهنولدددو     

مدد  ضددرر لهدد  عناصددر البيئددة مدد  أنسددال وحيددوال ونبددات ومدداينت  عدد  هدد ا الضددرر مدد  مسددلولية مدنيددة وهدد ه المسددلولية 

التدددى تنشدددة نتيجدددة إرتهدددال الطدددة مددد  شدددأل مايترتددد  ع يهدددا مددد  أودددار وهددد ه األودددار هدددى محددد  دراسدددتنا وهدددى التعدددوي  

 الضرر البيئى وأوار .بةنواعة وه  يلدى ه ا التعوي  دور  فى الحد م  
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 فروض البحث:

 هناك ع قة ذات د لة إحصا ية بي  التعوي  ع  الضرر ومعد ت الضرر البيئى.     

 أهمية الدراسة:

 التعر  ع ى الضرر البيئى وأنواعة.-

 التعر  ع ى شرون الضرر البيئى المستوج  ل تعوي  .-

 تحديد مفهوم التعوي  ونر  التعوي  .-

 . لمتبعة فى التعوي  تقوم بدورها فى جبر الضرر البيئىه  الطر  ا-

 منهج الدراسة:

سدددو  يدددت  إسدددتأدام ا سددد ول ا سدددقرا ى والمتمدددد  فدددى دراسدددة المشددده ة مددد  جوانبهدددا المأت فدددة وحصدددر البياندددات المتاحدددة 

 عنها  ستنبان حقيقة المشه ة مح  الدراسة .

 ى النحو التالى:وسوف نقوم بدراسة موضوع البحث فى أربعه مباحث عل

 مفهوم الضرر البيئى.المبحث األول:  

 . أنوا  الضرر البيئىالمبحث الثانى : 

 .شرون الضرر البيئى المستوج  ل تعوي المبحث الثالث: 

 تعري  التعوي  ونر  التعوي .المبحث الرابع : 

 

 المبحث األول

 الضرر البيئى

ال فدددى جسدددمة أو مالدددة عددد  الضدددرر الندددات  عددد  الت دددوث الددد ى يصدددي  القاعدددد  أل   يأت ددد  الضدددرر الددد ى يصدددي  األنسددد     

العناصدددر البيئيدددة نفسدددها ل لهددد  الضدددرر الددد ى قدددد يأت ددد  فدددى مفهومدددة هدددو الضدددرر البيئدددى المحددد  ونظدددرا لحداودددة مفهدددوم 

 الضدددرر البيئددددى وإرتبانددددة بدددالتطورات التهنولوجيددددة فقددددد سدددبقي الدراسددددات فددددى الفقدددة ال ربددددى مدي تهددددا فدددى الفقددددة العربددددى

بطدددرذ هددد ا المفهدددوم وتقنيتدددة حيدددث نجدددد إتفاقيدددة لوجدددانى الضدددرر البيئدددى بةنددد  كددد  السدددار  أو أذى نددداج  عددد  إفسددداد أو تددددهور 

 .1البيئة

: مددد  الضدددرورى لهدددى تترتددد  المسدددلولية أل يندددت  عددد  الفعددد  م سدددواء كدددال مشدددرو  أو غيدددر مشدددرو    الضررررر البيئرررى

 ضرر يصي  ال ير وهنا يمه  القول بةل هناك ضرر.

 . 2قصد بالضرر المساس بحن أو مص حة مشروعة ألحد أشأا  القانول الدولىوي

 ل ويمه  تعريفة أن  الأسار  المادية أو المعنوية أو األذى األدبى ال ى ي حن ب .

                                                           
" ل دراسة مقارنة ل رسسالة دكتورا ل الضرر المتغير وتعويضة فى المسؤولية التقصريةد حس  فنتوش رشيد الحسناوىل"  1

 .60ل  2004داد ل ك ية القانول ل جامعة ب 

 113   ،1962معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة،  المسؤولية الدولية "،محمد حافظ غان  ل" 2
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وأيضدددا الضدددرر البيئدددى مدددا هدددو ا  األضدددرار التدددى تحددددث مباشدددر لاشدددأا  واألمدددوال واألنشدددطة وغيدددر المباشدددر  التدددى 

سددب  ت ييددر فددى توازنهددا الطبيعددى ل ويعددر  أيضددا بةندد  األوددر السددىء ع ددى البيئددة بمددا تحتويددة مدد  مأ وقددات تحدددث ل بيئددة وت

 .1حية وغير حية والنات  ع  نشان غير مشرو  أو نشان مشرو  وله  يحم  الطور  ما

ه  ويمهددد  تعريفدددة بةنددد  أى أذى يهدددول سدددببة الت دددوث البيئدددى حيدددث يدددلدى إلدددى أصدددابة شدددأل أو مجموعدددة أشدددأا  بشددد

مباشددددر أو غيددددر مباشددددر فددددى جسددددمه  أو مدددداله  أو يددددلدى إلددددى أنتقددددا  حقددددوقه  الماليددددة بتفويددددي مصدددد حة مشددددروعة تقددددرر 

 فا دتها ماليا أو قد يلذيه  معنويا أو قد يصي  ه ا األذى الها نات الحية أو غير الحية.

ر الع مدددى والتهنولدددوجى الددددا ر  ون حدددظ أنددد  لدددير هنددداك تعريددد  مدددانع جدددامع ل ضدددرر البيئدددى ويعدددود ذلددد  إلدددى عج دددة التطدددو

بصدددور  مسدددتمر  والتدددى تسددده  فدددى إبتهدددار ا ت وأسددد حة ومأترعدددات ت حدددن أضدددرار غيدددر مةلوفدددة بالبيئدددة كاألضدددرار التدددى 

تنددت  عدد  األسددد حة النوويددة  التدددى لدد  نةلفهدددا حتددى وقدددي قريدد  وبالتددالى  بدددد وأل يهددول مفهدددوم الت ددوث البيئدددى مرنددا ومتسدددعا 

 ا التطور ال ى شهده العال  .ليشم  كافة مأرجات ه 

 المبحث الثانى

 أنواع الضرر

 نجد أل الضرر وفقا لمفهومة السابن ينقس  إلى: 

 :أوال: الضرر من حيث درجته 

 هو الضرر ال ى يهول م  األمور المةلوفة ل وتةوير  ع ى البيئة محددا سواء داال  الدولة أو الارجها. : الضرر البسيطأ_

الدولة ل مد  عم يات شح  النفط الأام فى الناق ت والتى غالبا مايترت  ع يها تسري  نفط بسيط يلدى  حيث أن    يتعدى حدود

 إلى حدوث ت وث.

ل_الضرر الجسي  : وذل  يتعدى حدود الدولة ل وه ا الضرر عظي  التةوير والضرر الجسي  يعد م  أالطر أنوا  األضرار 

المتع قة بالتدال  فى أعالى  1969د نصي ع ي  الماد  األولى م  إتفاقية بروكس  عام ونصي ع ي  الهدير م  المعاهدات الدولية فق

البحار فى حا ت كوارث الت وث بالنفط ع ى أل ينب ى ع ى األنرا  فى ه ه األتفاقية أل تتأ  فى أعالى البحار التدابير 

أو بمصالحه  م  الت وث أو التهديد بت وث البحر الضرورية لمنع أو تأفي  أو القضاء ع ى الأطر الجسي  والمحد  بشوانئه  

بالبترول
2. 

 :ثانيا: الضرر من حيث تأثيرة 

 تنقس  األضرار م  حيث تةويرها ع ى المضرور إلى أضرار ممادية ل ومعنوية  أو مأضرار مباشر  وغير مباشر  .

 . 3: هو الضرر ال ى يصي  المضرور فى جسمة أو مالةالضرر المادىأ_  

 . 4تعريفة أيضا أن  ك  ما يصي  األنسال فى جسمة أو مالة أو مص حة مالية مشروعةل ويمه  

وفيمدددا يتع دددن بالضدددرر المدددادى الندددات  عددد  ت دددوث البيئدددة فقدددد ينصددد  ع دددى إلحدددا  الضدددرر المدددادى بصدددحة األنسدددال ومدددا 

مددد  أحدددد المصدددانع ومدددا  يسدددتتبعة ذلددد  مددد  نفقدددات العددد ر كمددد  يصدددال بالسدددرنال نتيجدددة إستنشدددا  ال دددازات السدددامة المنبعددددة

                                                           
  .98رسالة دكتورا  ل الجزا ر ل ك ية الحقو  ل  "ل  المسؤولية الدولية بدون ضرر حال الضرر البيئىل"  مع   يوس 1
 100  ل مرجع سابنل المسؤولية الدولية بدون ضرر حالة الضرر البيئى ل  ل د يوس  مع  1969إتفاقية بروكس  لعام  2
 "ل الجزء األول ل دار إحياء التراث العربى لالوسيط فى شرح القانون المدنى "مصادر األلتزام"د عبد الراز  السنهورى ل  3

 . 855بيروت ل  
  ل137العالمية ل القاهر  ل   المطبعة لمدنى فى األلتزامات"، شرح القانون ال " س يمال مرقر 4
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قدددد يصدددي  ممت هاتددد  وأرضدددة فيدددلدى إلدددى نقصدددال قيمتهدددا أو نقصدددال منتجهدددا الزراعدددى وع يددد  يمهددد  القدددول بدددةل الضدددرر 

البيئددددى يتط دددد  مدددد  المضددددرور بينددددا بصددددر  نفقددددات لتطهيددددر  وددددار الت ددددوث البيئددددى وإزالتددددة وأيضددددا يتسدددد  بتفويددددي فرصددددة 

بدددالجوار مددد  ت دددوث الهدددواء بال دددازات والدددروا   الهريهددد  المنبعددددة مددد  لصددداح  عقدددار باألفددداد  مددد  م هدددة نتيجدددة مدددا يحددددث 

 مصنع الا  بالنشادر والهيماويات مما يلدى إلى نقل القيمة األقتصادية ل عقار.

 الضرر المعنوى )األدبى(:ل_ 

 هدددو الضدددرر الددد ى   يصدددي  الشأصدددة  فدددى مالدددة وإنمدددا يصدددي  الشدددر  أو األعتبدددار أو العدددر  أو السدددمعة أو المركدددز

 .1األجتماعى 

حيدددث أل األضدددرار البيئيدددة األدبيدددة قدددد تتمدددد  باألضدددرار الناشدددئة عددد  التشدددوية كالضدددرر الجمدددالى كمدددا لدددو أدى تشدددرل مدددواد 

سددامة إلددى تشددوية وجددة األنسددال أو أحددد أعضددا ة  وقددد تتمددد  فددى الحرمددال مدد  مبدداه  الحيددا  مفقدددال مبدداه  البيئددة البحريددة 

 .2النفط ال ى تحم ة فى الميا  األق يمية  الأ بة نتيجة نرذ سفينة لمأ فات

 .3هو ما لحن األنسال م  السار  وما فات  م  كس  حيث يقع ع ى المصال  أو األموال : الضرر المباشرر_ 

 .4فهو ك  السار  واقعة ع ى العناصر الطبيعية المهون  ل بيئة نفسها  :الضرر غير المباشرد_ 

  الصددددا ل األضددددرار غيددددر المباشددددر  "أنهددددا أضددددرار م حقددددة بالضددددرر عدددد ch.Rousseauوقددددال الفقيددددة شددددارل روسددددو

األساسدددى باألضدددافة إلدددى أنهدددا فدددى جدددزء منهدددا وليدددد  أسدددبال الارجيدددة و  يندددت  عنهدددا المسدددلولية حيدددث أنهدددا   تربطهدددا بهددد ه 

 المسلولية سوى ع قة بعيد .

سددار ع ددى الضددرر غيددر المباشددر أمددا عدد  التعددوي  فدد  الدد   ع ددى أل الضددرر المباشددر يوجدد  التعددوي  ولهدد  الأدد   

 وله  نجد أل المحاك  أال ت تحه  بالتعوي  عن  وهو ما أتفن مع  بالرغ  م  صعوبة إوبات الضرر غير المباشر 

 الاصة بالنسبة لاضرار البيئية ا  أن  يج  تعويضها.

عدددد  جميددددع األضددددرار  وبعددددد دراسددددة األنددددوا  المأت فددددة ل ضددددرر يمهدددد  القددددول بةندددد   توجددددد قاعددددد  توجدددد  التعددددوي      

والمسددددةلة تأضددددع لمعددددايير مأت فددددة حسدددد  كدددد  حالددددة ع ددددى حددددد  ووفقددددا لظددددرو  الواقعددددة واألوددددار الضددددار  الناتجددددة عنهددددا 

 وتةويرها ع ى األنسال والبيئة والمحيط.

 المبحث الثالث

 شروط الضرر البيئى المستوجب للتعويض

جدددود  ونشدددةتة بالشددده  الددد ى يهدددول فيددد  سدددببا لقيدددام أل الضدددرر البيئدددى مد دددة مدددد  الضدددرر بشددده  عدددام ل مددد  حيدددث و     

المسدددلولية عنددد  ومددد  هندددا يقدددوم حدددن المضدددرور بالقيدددام بالمطالبدددة بدددالتعوي  عنددد  ويعدددد الضدددرر نبقدددا ل قواعدددد العامدددة مددد  

الشدددرون الر يسدددية لقيدددام المسدددلولية عددد  الضدددرر ل وع دددى الدددرغ  ممدددا يتمتدددع بددد  الضدددرر كدددرك  مددد  أركدددال المسدددلولية 

ك شددددرون يجدددد  تحقيقهددددا فددددى الضددددرر البيئددددى الدددد ى يصددددي  األنسددددال حتددددى يمهدددد  تعويضددددة ف بددددد أل يهددددول المدنيدددة فهنددددا

الضدددرر محقدددن أى   يهدددول محدددتم   كمدددا يجددد  أل يهدددول الضدددرر شأصددديا فالمتضدددرر لوحدددد  صددداح  الحدددن فدددى ن ددد  

قددددانول أى التعددددوي  و  يسددددتطيع أحددددد رفددددع دعددددوى المسددددلولية ويجدددد  أل يصددددي  الضددددرر مصدددد حة مشددددروعة يحميهددددا ال

 بدددد وأل يمدددر حقدددا مهتسدددبا يحميدددة القدددانول و  يهفدددى أل يهدددول هنددداك مصددد حة يحميهدددا القدددانول ونجدددد أل الشدددرون الواجددد  

توافرهددا فددى الضددرر لدد  يتفددن الفقددة والتشددريعيات فيمددا يأددل الشددرون الواجدد  توافرهددا لقيددام الضددرر فمددنه  مدد  قددال أنهدد  

                                                           
"ل جامعة  "مدى كفاية القواعد العامة فى التعويض عن الضرر البيئى فى القانون المدنى األردنىابراهي  صال  الصراير ل 1

 .8   ل2015الس طال قابوس ل مج ة األدال والع وم األجتماعية ل
 . 54  ل2006رسالة ماجستير ل جامعة ملتة ل  البيئة "،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث عبد الرحم  كسال ل "  2
 . 53  ل1995ل دار النهضة العربيةل القاهر   "ل مفهوم الضرر فى دعوى المسؤولية الدوليةعصام محمد أحمد ل" 3
 . 102  "ل مرجع سابنلىمدنية بدون ضرر حالة الضرر البيئالمسؤولية اليوس  مع   ل"  4
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كدددر أنهددد  المسدددة شدددرون تشدددتم  ع دددى الشدددرون الفنيدددة والمصددد حية شدددرني  ومدددنه  مددد  ذكدددر وددد ث شدددرون وومدددنه  مددد  ذ

 :1ل ضرر البيئى وه  

 :أن يكون الضرر البيئى محققا 

ويشدددترن فدددى الضدددرر البييدددم  مهدددال الحهددد  بدددالتعوي  عنددد  أل يهدددول محققدددا والضدددرر المحقدددن هدددو األذى الددد ى وقدددع      

 فى الحال أو سيقع فى المستقب  .

و الضددرر الدد ى إكتم ددي كدد  عناصددر  مددد  مددوت شددأل نتيجددة  ستنشدداقة غددازات سددامة أو والضددرر الواقددع فددى الحددال هدد

 .2لتعرضة لإلشعاعات المنبعدة م  معم  يتعام  مع مواد مشعة

 ومتى تحقن فةن  يستوج  التعوي  أيا كاني درجة جسامتة وذل  وفقا ل قواعد العامة . 

  تظهدددر أودددار  أو بعددد  منهدددا كتصدددابة عامددد  بضدددرر يهدددول مددد  أمدددا الضدددرر المسدددتقب ى : فهدددو األذى الددد ى تحقدددن سدددبب  ولددد

 .3المحقن أنها تقضى إلى عجز  ك يا أو جز يا ع  العم  فى المستقب 

 وله  الم حظ أل الضرر المستقب ى تعد حا تة ق ي ة مقارنة بعدد حا ت الضرر المحقن التى يت  التعوي  عنها.

لدد  يتحقددن و  يوجددد مددا يلكددد وقوعدد  أو تحققددة فدداألمر بالنسددبة لهدد ا النددو  مدد  أمددا الضددرر األحتمددالى فهددو األذى الدد ى      

الضدددرر يحتمددد  حدوودددة أو عددددم حدوودددة و  يعدددو  عنددد  ا  إذا وقدددع فعددد  أو صدددار وقوعددد  فدددى المسدددتقب  ملكددددا ونجدددد أل 

مسددددتقب   القضدددداء إسددددتقر ع ددددى عدددددم التعددددوي  ع ددددى األضددددرار األحتماليددددة ونأ ددددل هنددددا أل الضددددرر قددددد يهددددول حددددا  أو

وك همددددا يسددددتوج  التعددددوي  ل أمددددا الضددددرر األحتمددددالى فنجددددد محهمددددة العدددددل الدددددولى أوضددددحي بقولهددددا أل األضددددرار 

 .4المحتم ة ال ير محدد    مح  لوضعها فى األعتبار وفقا لقضاء المحهمة

  :أن يكون الضرر مباشرا

ر والضدددرر المباشدددر أمددا أل يهدددول متوقعدددا أو الضددرر المدددادى عمومدددا يمهدد  أل يوصددد  بدددةل يهددول مباشدددر أو غيدددر مباشدد     

غيدددر متوقدددع  وغالبدددا مدددا يسدددةل المددددي  عددد  الضدددرر المباشدددر المتوقدددع وفقدددا لقواعدددد المسدددلولية ولهددد    يسدددةل عددد  الضدددرر 

المباشدددر غيدددر المتوقدددع أو فدددى إندددار المسدددلولية التقصدددرية ل فدددتل مرتهددد  الفعددد  الضدددار مسدددلول عددد  تعدددوي  الضدددرر 

 عا أو غير متوقع .المادى سواء كال متوق

 أما الضرر غير المباشر   مسلولية عن  سواء كال متوقع أو غيرمتوقع .

هدددو الددد ى يهدددول نتيجدددة نبيعيدددة ل أطدددة وهدددو يعدددد كددد ل  إذا لددد  يهددد  بتمهدددال الددددا   أو المضدددرور تجنبدددة : والضررررر المباشرررر

 بب ل جهد معقول.

وهددو يعددد كدد ل  إذا كددال بتمهددال الدددا   أو  ة مةلوفددة ل أطددةهددو الضددرر الدد ى   يهددول نتيجددة نبيعيدد: والضرررر غيررر المباشررر

 .5المضرور تجنبة بب ل جهد معقول

وهنددا معيدددار توقدددع الضدددرر معيدددار موضدددوعى وهدددو معيدددار الرجددد  المعتددداد ونأ دددل هندددا إلدددى أل التعدددوي  عددد  الضدددرر      

السدددار  واقعددد  ع دددى العناصددددر البيئدددى المدددادى المباشدددر وأمدددا الضدددرر البيئدددى المحددد  غيدددر المباشدددر والددد ى يتمدددد  بهددد  

الطبيعيددة المهونددد  ل بيئدددة نفسددها وهدددو أذى يصدددي  مهونددات البيئدددة كالتربدددة أو المدداء أو الهدددواء وهدددو األذى الدد ى يحددد  بالوسدددط 

الطبيعدددى و  يمهددد  إصددد حة عددد  نريدددن التدددرمي   وإزالتدددة ممدددا يجعددد  تطبيدددن القواعدددد العامدددة ل مسدددللية المدنيدددة صدددع  

الدد ى يمددر الددنظ  الطبيعيددة وهنددا نجددد أل القضدداء كددال يتددردد كديددرا فددى التعددوي  عدد  الضددرر و سدديما فددى حالددة الضددرر 

                                                           
 .50ل  1لن2013منشورات المج ر الحقوقى ل "الضرر البيئى وتعويضة فى المسؤولية المدنية"، لعبد هللا تركى الطانى  1
 . 100الجزء األول فى  مصادر األلتزام ل مطبعة ندي  ل   الموجز فى شرح القانون المدنى "،عبد المجيد عبد الحهي  ل"  2
 . 500ل  1997مطابع جامعة الم   سعود ل و النشر الع مى ،" قانون حماية البيئة"،د عبد الهري  س مة  3
 .104ل مرجع سابنل   "المسؤولية الدولية بدون ضرر حالة الضرر البيئىيوس  المع   ل"  4
 . 8إبراهي   صال  الصراير  ل مرجع سابنل  د  5
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البيئددددى وع ددددى الددددرغ  مدددد  صددددعوبة اتيانهددددا إ  أندددد  يجدددد  تعويضددددها فربمددددا يددددةتى الوقددددي الدددد ى يهددددول فددددى مقدددددور الع دددد  

  عددد  هددد ه   التعدددويوالتهنولوجيدددا أل تدبدددي مدددد  هددد ه األضدددرار أو تقدددديرها وإعتمدددادا ع دددى ذلددد  يجددد  القدددول بضدددرور

 األضرار وما ينت  عنها.

 :أن يكون الضرر البيئى قد أصاب حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور

حتدددى يمهددد  حمايدددة الضدددرر  بدددد وأل يهدددول قدددد أصدددال حقدددا مهتسدددبا وهدددو الفا دددد  التدددى تحميهدددا القدددانول فددد  يشدددترن أل      

ل يمدددر مصددد حة وذلددد  يعندددى أنددد    صدددعوبة إذا كدددال الفعددد  يشدددتم  األالددد ل بالضدددرور  ع دددى حدددن ل مضدددرور بددد  يهفدددى أ

الضددددار قددددد أالدددد  بالمضددددرور مددددد  حددددن األنسددددال فددددى حياتددددة وفددددى سدددد مة جسددددمة وذلدددد  أل الضددددرر الجسددددمانى ينطددددوى 

بالضددددرور  ع ددددى المسدددداس بمصدددد حة مشددددروعة وهنددددا يتحقددددن الضددددررل أمددددا إذا كددددال الضددددرر يمددددر مصدددد حة فنفددددر  بددددي  

وعة فددددتل الضددددرر   يترتدددد  ا  إذا تضددددم  المسدددداس بمصدددد حة مشددددروعة فددددةل كانددددي المصدددد حة المشددددروعة وال يددددر مشددددر

 .1المص حة التى ت  المساس بها غير مشروعة أى مأالفة ل نظام واألدال العام ل  يقي  عنصر الضرر قانونا

غيدددر ويمهددد  أل نأ دددل هندددا بةندددة يشدددترن فدددى الضدددرر المسدددتوج  ل تعدددوي  أل يهدددول ضدددررا حقيقيدددا ناتجدددا عددد  عمددد       

 .مشرو  وأل يهول المح  الواقع ع ي  الضرر مشروعا

 أن يكون الضرر البيئى شخصيا :

أى أل الأصدددومة شدددرنا مددد  شدددرون قبدددول الددددعوى المدنيدددة التدددى إسدددت زم القدددانول فيجددد  أل يهدددول المددددعى ذات صدددفة      

لحدددن بةنددد  يهدددول وكدددي  عنددد  أو فدددى المطالبدددة القضدددا ية إذا كدددال هدددو صددداح  الحدددن المطالبدددة بددد  أو كدددال نا بدددا عددد  صددداح  ا

مدددة وصددديا أو قيمدددا أو كدددال بصدددفة عامدددة ممد دددة القدددانونى وهندددا  بدددد مددد  األشدددار  إلدددى الضدددرر المرتدددد ويعدددد الضدددرر المرتدددد 

ضدددررا شأصددديا لمددد  أرتدددد ع يددد  مددددال ذلددد  أل يدددلدى أستنشدددا  ال دددازات السدددامة المنبعددددة مددد  معمددد  معدددي  إلدددى مدددوت 

  ضددددرر نتيجددددة مددددوت المصددددال مالمعيدددد   وحرمددددوا مدددد  األعالدددد  أل يطددددالبوا الشددددأل فيحددددن لاشددددأا  الدددد ي  أصددددابه

 .2بتعوي  عما أصابه  م  ضرر

ويشددددترن لط دددد  الشددددأل تعددددوي  عدددد  الضددددرر المرتددددد أل ينشددددة عدددد  األصددددابة أو الوفددددا  األالدددد ل بحددددن وابددددي يحميددددة 

 القانول.

 : األ يكون الضرر قد سبق تعويضة

ة حيدددث أنددد  إذا اسدددتطا  المضدددرور كسددد  دعدددوا  والحصدددول ع دددى تعدددوي  التعدددوي  وجدددد لجبدددر الضدددرر بصدددور  المأت فددد

عمددا لحقدد  مدد  ضددرر فدد  يجددوز لدد  أل يرفددع دعددوى أالددرى قا مددة ع ددى السددب  نفسددة والموضددو  والأصددوم  ل ال ايددة مدد  

التعدددوي  هدددى جبدددر الضدددرر   األودددراء ع دددى حسدددال الفاعددد  ولهددد  يجدددوز لددد  إذا أالت ددد  سدددب  الددددعوى أو مصددددر الضدددرر 

يتددد  حيدددث أنددد  إذا زاد التعدددوي  عددد  الضدددرر أودددرى المضدددرور ع دددى حسدددال المسدددلول ب يدددر سدددب  وإل نقدددل مقددددار أو غا

.و  يمدددر ذلددد  بحدددن المضدددرور بالمطالبدددة بتعدددوي  تهمي دددى فدددى حالدددة 3التعدددوي  عمدددا لحقددد  مددد  ضدددرر أالت دددي العدالدددة 

البدددة عنددد  فدددى أكددددرم  دعدددوى فددد  يعدددد المطالبدددة بدددالتعوي  أو إذا كدددال الضدددرر البيئدددى فدددى نبيعتدددة  يسدددتدعى المط تجز دددة

 .4ذل  تعويضا وانيا ع  الضرر نفس 

 المبحث الرابع

 مفهوم التعويض وطرق التعويض

                                                           
 61المرجع السابنل   ،" دعوى التعويض عن الضرر البيئى"حس  حنتوش رشيد ل  1
ل دار الجامعة الجديد  ل  "التعويض عن الضرر األدبى دراسة تطبيقية فى الفقه األسالمى والقانون"سميع ل أسامة السيد عبد ال 2

 139ل  2006
 . 168ل 2005"ل الجزء األول ل المهت  الجامعى الحديث ل المسؤولية المدنيةأنور ن بة ل "  3
مقارنة بي  الفقة األس مى والقواني  المدنية والوضعية ل ل دراسة " النظرية النظرية العامة لأللتزاماتد من ر الفض  ل"  2

 . 448ل 1996لدار الدقافة ل نشر ل عمال ل 1مصادر األلتزام لر 
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 أوال : مفهوم التعويض

التعددددوي  مددددا هددددو الجددددزاء الدددد ى يفددددر  ع ددددى محدددددث الضددددرر أو المسددددلول عندددد  بعددددد لتددددوافر أركددددال المسددددلولية      

نهمدددا والددد ى يتدددةور بالزيددداده أو النقصدددال بمجموعدددة مددد  العوامددد  واألحدددوال التقصدددرية مددد  الطدددة وضدددرر وع قدددة سدددببية بي

 التى ت بر الضرر. 

والتعددددوي  ل ددددة: يعنددددى البدددددل أو الأ دددد  فنقددددول عوضددددة تعددددوي  إذ عوضددددة تعددددوي  إذا أعطيتددددة بدددددل مددددا ذهدددد  مندددد  

 .1و وتعوي  من  واعتا  ل وأال  العو  أعطيتة بدل ما ذه  من  وتعوي  من  واعتا  ل وأال  الع

أمددا األصددط حى : جبددر الضددرر الدد ى لحددن المصددال ل أو أندد  مب دد  مدد  النقددود أو أيدد  ترضددي  مدد  جددنر الضددرر تعددادل مددا 

 .2لحن المضرور م  السار  وما فات  م  كس  كال نتيجة نبيعية ل فع  الضار

 ع ى مبدأ إزالة الضرر البيئى ال ى مر األالري .  ويعر  التعوي  أيضا : يقوم 

مدددا هدددو ا  وسدددي ة القضددداء لمحدددو أو جبدددر الضدددرر ل و  تدددةوير لجسدددامة الطدددة الفاعددد  ألل األصددد  فدددى تقددددير والتعدددوي  

التعددوي  هددو النظددر إلددى جسددامة الضدددرر الدد ى لحددن بالمضددرور وأل التعددوي  يجددد  أل يهددول بقدددر الضددرر حتددى يهدددول 

 قد تحقن ال ر  من  و يهول وسي ة لاوراء أو العقال .

 ثانيا: طرق التعويض 

يترتددد  ع دددى العمددد  ال يدددر مشدددرو  نشدددوءالحن بدددالتعوي  ل مضدددرور ويقدددع ع دددى عددداتن المسدددلول عددد  الت دددوث هددد ا العددد ء 

 ودا ما يحاول القضاء تعوي  المضرور تعويضا كام   وذل  ع  نرين إالت   وسا   التعوي .

ونجدددد أل هدددد  التعدددوي  مدددا هدددو إ  محدددو الضدددرر وإزالتددد  بحيدددث يعددداد المضدددرور إلدددى مدددا كدددال ع يددد  وتنقسددد  ندددر  

 التعوي  إلى نريقة التعوي  التعوي  العينى والنقدى:

وهددو الحهدد  بتعدداد  الحددال إلددى مددا كددال ع يدد  قبدد  وقددو  الضددرر ذلدد  أل التعددوي  العينددى يقصددد بدد  : التعررويض العينررىأ_ 

وإزالتدددة وإعددداد  المضدددرور إلدددى مدددا كدددال ع يددد  قبددد  وقدددو  الضدددرر البيئدددى وبالتدددالى تعتبدددر هددد ه الوسدددي ة هدددى محدددو الضدددرر 

 .3األفض  متى كال ذل  ممهنا 

كقضدددية  النشدددان غيدددر المشدددرو  وقددد والتعدددوي  عادتددد  مدددا يهدددول عيندددى وهدددو مدددا يسدددمى بتصددد ذ الضدددرر مددددال ذلددد  

م ة فددتل هدد ا المصددنع م زمددا بعدددم تهددرار هدد ا الفعدد  الضددار مصدددر لمصددنع يقددوم بتلقدداء مددواد م ووددة فددى مصدددر ميدداه مسددتع

 .4الت وث

ع دددي ويهدددول ع دددى جدددانبي  األول هدددو إصددد ذ وتدددرمي  الوسدددط البيئدددى الددد ى بتعددداد  الحدددال إلدددى مدددا كدددال  أو أمدددا أل يهدددول

د  الحددال إلددى مددا أو إعدداد  إنشدداء شددرون معيشددية مناسددبة لامدداك  التددى يهددددها الأطددر ونظددرا لصددعوبة إعددا.5أصدداب  الت ددوث

كاندددي ع يددد  يدددنل القدددانول إلدددى أل الهدددد  هدددو إنشددداء وسدددط يمهددد  مقارنتددد  بالتقريددد  ل وسدددط المضدددرور قبددد  وقدددو  الفعددد  

المنشددددىء ل ت ددددوث ويمهدددد  األسددددتعان  باألحصددددا يات والمعطيددددات التاريأيددددة ل مهددددال لوضددددع المقارنددددة المقبولددددة موضددددو   

 وله  قاعد  أستدناء : 6التنفي  

                                                           
 . 350ل مطبعة مصطفى البابىل مصرل    1952ل2ل ر  القاموس المحيط 1
 .244مرجع سابنل   الموجز فى شرح القانون المدنى"،"د عبد المجيد عبد الحهي  ل 2
منشورات مركز البحوث القانونية ل مطبعة وزاره العدل ل  ،"تعويض الضرر فى  المسؤولية التقصرية "، سعد العامرى  د 3

 .149ل   1981ب داد ل 
دراسة فى ضوء األنظمة القانونية واألتفاقيات  الدولية ل ك ية الحقو  ل ، "آليات تعويض األضرار البيئية " سعيد السيد قندي  ل 4

 . 15ل  2004طا ل دار الجامعة ل جامعة نن
 .30  لالمرجع السابق ، "آليات تعويض األضرار البيئية " سعيد السيد قندي  ل 5
 .31  لالمرجع السابق  سعيد السيد قندي  ل 6
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ع دددى الضددرر البيئدددى أل التعدددوي  العينددى   يتصدددور فدددى نطددا  الضدددرر الجسددددى والضددرر المعندددوى ل وإنمدددا  _ حيددث يةالددد 

يمهددد  أل يهدددول ممهندددا فدددى حدددا ت أالدددرى كةضدددرار الجدددوار وهدددو أمدددا أل يهدددول تعويضدددا عيندددا جز يدددا متدددى إقتصدددر األمدددر 

قدددد يهدددول تعدددوي  عيندددى ك يدددا فدددى حالدددة ع دددى إتأددداذ بعددد  األجدددراءات كتع يدددة المدالندددة أو ت ييدددر فوهتهدددا لجهدددة أالدددرى ل أو 

 .1ما إذا منع م  مزاولة العم  ك يا كهدم المدالنة ل أو غ ن المح ت الأاضعة ل رقابة الصحية

_ وأيضددا قددد يحهدد  ع ددى المدددي  بتعددوي  بقابدد  فددى حالددة مددا إذا كددال التنفيدد  العينددى مسددتحي  فددى األلتددزام العقدددى كددةل كددال 

 ب  أجنبى.مح   عينا معينا ب ات وه هي لس

_ وإذا كدددال مددد  شدددةل التنفيددد  العيندددى المسددداس بمبددددأ الفصددد  بدددي  السددد طات كدددةل تدددرالل السددد طة التنفي يدددة بدددتدار  مصدددنع إ  

أندددد  احدددددث ضددددررا بددددالجيرال ففددددى هدددد ه الحالددددة   تسددددتطيع السدددد طة القضددددا يةلأل تحهدددد  ب  ددددن المصددددنع كتعددددوي  عينددددى 

بدددالتعوي  فقدددط ا  فدددى حالدددة  السددد طة التنفي يدددة ل ولددد ل  يقتصدددر حهمهدددال جيدددرال  نددد  يعدددد بمدابدددة األعتدددداء ع دددى إالتصدددا  

 ما إذا ل  يحص  المصنع ع ى تراليل أو أن  تجاوز حدود التراليل الممنوذ ل .

ونجدددد أل القضددداء الفرنسدددى أعطدددى ل مضدددرور إلدددى جانددد  حقدددة فدددى المطالبدددة بدددالتعوي  العيندددى ل حقدددة فدددى ن ددد  وقددد  --

بددد  الضدددرر ممدددا أدى ألنقسدددام الفقدددة الفرنسدددى لفدددريقي  فريدددن يدددرى أل التعدددوي  العيندددى  األنشدددطة غيدددر مشدددروعة التدددى ت حدددن

هددو األصدد  وهددو مددا يجدد  أل يحهدد  بدد  القاضددى ل وفريددن أالددر يددرى تددرك األمددر ل قاضددى ألالتيددار الوسددي ة المناسددبة لجبددر 

ط البيئددى لمددا كددال ع يدد  قبدد  الضددرر حيددث أل الهددد  مدد  التعددوي  العينددى هددو إعدداد  الحددال إلددى مددا كددال ع يدد  " إعدداد  الوسدد

تضدددرره" ويجددد  األشدددار  هندددا إلدددى أنددد  هنددداك وسدددا   تهدددد  األنشدددطة ال يدددر مشدددروعة وهنددداك وسدددا   وقا يدددة وأيضدددا هنددداك 

وسدددا   تهدددد  إلدددى إزالددد  الضدددرر وأيضدددا وسدددا   تهدددد   زالددد  مصددددر الضدددرر وتعتبدددر وقددد  األنشدددطة ال يدددر مشدددروع  

ر محدددو ل ضدددرر الندددات  عددد  ممارسدددة النشدددان حيدددث أل وقددد  النشدددان  يعدددد المضدددره بالبيئدددة مددد  بدددي  صدددور الوقايدددة ولدددي

 .2تعوي  ع  الضرر وله  الهد  م  تفادى وقو  الضرر فى المستقب 

أعطدددى الحدددن ل تجمعدددات المتأصصدددة فدددى المحافظدددة ع دددى  1993مددد  إتفاقيدددة لوجدددا ندددو فدددى  18ونجدددد أنددد  بموجددد  المددداده 

ر المشدددروعة التدددى تشددده  تهديددددا ل بيئدددة أو الط ددد  مددد  القاضدددى بدددةمر صددداح  البيئدددة ل مطالبدددة القضدددا ية بوقددد  األنشدددطة غيددد

 المنشةه بتتأاذ التدابير الازمة لمنع تهرار وقو  الضررمإجراءات وقاية .

ونجدددد أنددد  يدددت  عددد  نريدددن سددد طات الضدددبط األدارى إتأددداذ الوسدددا   الازمدددة لمندددع تحقدددن الضدددرر أو مندددع تفاقمدددة وهدددو مدددا 

 يسمى بوسا   الحماية.

 : _التعويض النقدىب

وهددددو الحهدددد  فددددى دعددددوى المسددددلولية التقصددددرية لمعظدددد  األضددددرار التددددى يمهدددد  تقوميهددددا بالنقددددد حتددددى بالنسددددبة لاضددددرارا 

المعنويددددةل ون جددددة إلددددى التعددددوي  النقدددددى فددددى حالددددة تعدددد ر التنفيدددد  العينددددى والتعددددوي  النقدددددى هددددو مب دددد  مدددد  النقددددود يدددددفع 

 وعوضا ع  التعوي  العينى . ل متضرر دفع  واحد  وذل  مقاب  لما أصابة

والتعدددوي  النقددددى هدددو األصددد  فدددى السدددلولية التقصدددرية حيدددث أل النقدددود تعدددد وسدددي ة ل تقدددوي  ويصددد   التعدددوي  النقددددى 

 .3لتعوي  المضرور عما أصابة م  ضرر بيئى مهما كال نوع  مجسديال ماليا ل معنويا  

عددوي  العينددى عدد  الضددرر أل ت جددة ل تعددوي  النقدددى وأيضددا حيددث أل يجدد  ع ددى المحهمدد  فددى الحالددة التددى يتعدد ر فيهددا الت

 واحددددفدددى حالدددة أل األعتدددداء كدددال قويدددا   يمهددد  إصددد ح  ت جدددة ل تعدددوي  النقددددى ل والتعدددوي  النقددددى قدددد يددددفع دفعددد  

                                                           
ل 2009"ل مج ة دفاتر السياسة والقانول ل جامعة قاصدى مرباذ ورق ةل  التعويض عن الضرر البيئىد يوس  نور الدي ل " 1

 3 . 
 . 3  المرجع السابنل"ل  التعويض عن الضرر البيئىد يوس  نور الدي ل " 2
 . م  القانول المدنى المصرى  171/2مالماده  3
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بصدددور  إجماليدددة ل مضدددرور وهددد ا هدددو األصددد  أو يمهددد  أل يهدددول ع دددى شددده  أقسدددان أو يمهددد  أل يهدددول ع دددى شددده  مرتددد  

 .1أو مدى حيا  المضرورلمد  محدد  

وهندددا يمهددد   ل قاضدددى فدددى حدددالتى التعدددوي  ع دددى أقسدددان أو المرتددد  إلدددزام المسدددلول عددد  الضدددرر البيئدددى بتقددددي  تدددةمي ل      

ونجددددد أل إتفاقيددددة لوجددددا نددددو حددددددت أل الضددددرر الواجدددد  التعددددوي  يشددددم  الوفدددداه واألصددددابة الجسدددددية وكدددد ل  مددددا ي حددددن 

تصدددي  البيئدددة فدددى حدددد ذاتهدددا أو يمهددد  تسدددميت  بالضدددرر البيئدددى المحددد  و   بدددا موال وأجدددازت تعدددوي  األضدددرار التدددى

 يمه  أل نت اف  ع  أل األضرار التى يمه  أل ت حن بالبيئة. 

ومدددا هدددو ملكدددد أل تعدددوي  األضدددرار التدددى ت حدددن بددداألموال أو األشدددأا  قدددد يهدددول مددد  السددده  تعويضدددها نقددددنا عهدددر      

حيدددث أنددد  يظهدددر ذلددد  التعدددوي  فدددى الحدددا ت التدددى   يمهددد  إعادتهدددا عددد  نريدددن مدددا يددددار بشدددةل األضدددرار البيئيدددة المحضدددة 

التعددددوي  العينددددى  سددددتحالة أو لعدددددم وجددددود مصدددد حة مدددد  وراء هدددد ا األصدددد ذ أو أل وبالدددد ات بالنسددددبة لاضددددرار البيئيددددة 

يقددة التعددوي  الباهضددة ل ومدد  أهدد  األشددها ت التددى يمهدد  أل يدرهددا التعددوي  النقدددى عدد  أضددرار الت ددوث البيئددى هددى نر

 ويمه  األشار  إليها فيما ي ى:     

 أ_ التقدير الموحد للضرر البيئى:

ويقدددوم هددد ا التقددددير ع دددى أسددداس تهدددالي  إحددد ل ل ددددرو  الطبيعيدددة التدددى ت وودددي أو ت فدددي ويقصدددد بتهدددالي  األالددد ل هدددى      

ضدددرر البيئدددى أو الت ددد  ولهددد  نجدددد القيمدددة النقديدددة الازمدددة  عددداد  العنصدددر الطبيعدددى إلدددى مدددا كدددال ع يددد  قبددد  حصدددول ال

صدددعوبة فدددى تقدددديره  فنجدددد أل الدددبع  يدددرى أنددد  يمهددد  وضدددع قيمدددة شدددبة فع يدددة  وذلددد  بةلسترشددداد باسدددعار السدددو  وذلددد  

بالنسددددبة لددددبع  العناصددددر البيئيددددة وبعدددد  الحددددا ت التددددى لهددددا الصددددا ل مشددددابهة لت دددد  العناصددددر التددددى أصددددابها الضددددرر 

 .2 ليسترشد بها القضاء عند تقدير التعوي

وهنددداك أكددددر مددد  اسددد ول لتقددددير القيمدددة النقديددد  ل عنصدددر الطبيعدددى وذلددد   عددد  نريدددن حسدددال القيمدددة السدددوقية ل عنصدددر      

الطبيعدددى وهندددا يدددت  تقيدددي  العنصدددر ع دددى اسددداس قيمدددة األسدددتعمال الفع دددى لددد  ل والددددانى حسدددال القيمدددة غيدددر السدددوقية ل عنصدددر 

قيدداس الفددر  بددي  الحددد األقصددى ل رغبددة فددى الدددفع بالحددد األدنددى لرغبددة  الطبيعددى وتقددوم ع ددى أسدداس القيمددة التددى تعتمددد ع ددى

فددى القبددول عنددد المجتمددع ل عنصددر الطبيعددى الدد ى فقددد مقدددرا بددالنقود حيددث يعتمددد هدد ا التقدددير ع ددى أسدداس تقدددير قيمددة وجددود 

لتقيدددي  مدددايمه  أل يدفعددد  الشدددىء فدددى الطبيعدددة بالنسدددبة ل مجتمدددع ب ددد  النظدددر عددد  إسدددتعمالة أو إمهانيدددة إسدددتعمال  ويقددددر هددد ا ا

 األشأا  ل حصول ع ى الشىء ولير تقيمة ع ى أساس األستعمال الفع ى أو المستقب ى.

 ب_ التقدير الجزافى للتعويض:

وتقدددوم  هددد ه الطريقدددة ع دددى إعدددداد جدددداول تحددددد قيمدددة معروفدددة مسدددبقا ل عنصدددر الطبيعدددى ويدددت  تقددددير  وفدددن معطيدددات      

صدددول فدددى مجدددال البيئدددة وإعتمدددد المشدددر  الفرنسدددى هددد ه الطريقدددة ومددد  مزاياهدددا أل عم يدددة موحدددد  يضدددعها البدددراء متأص

الضدددرر البيئدددى يدددت  تعويضدددة حيدددث أل كددد  عنصدددر بيئدددى قدددد وضدددع لددد  تقددددير مسدددبن فدددى حالدددة الت ددد  أو التعدددر  ل ضدددرر 

لاضدددرار  وأيضدددا يددددي  المتسدددب  بعمددد  الضدددرر وأيضدددا نجدددد أنددد  بدددالرغ  مددد  أل هددد ه الطريقدددة  تعدددد هدددى التقددددير الحقيقدددى

 الت وث إ  أنها تح  إشهالية عدم تعوي  األضرار البيئية.

ولهدد  يلالدد  ع ددى هدد ا أندد  فددى حالددة الضددرر الجز ددى    يقددي  وزنددا  مهانيددة أل تقددوم الطبيعددة بتجديددد نفسددها مبددررا ذلدد       

ل نقدددد بسدددب  أنهدددا   بدددةل عم يدددة األسدددتعاد  البيئيدددة غيدددر معروفدددة وغيدددر محددددد  لددد ل  يجددد  فدددر  تعدددوي  ل وأيضدددا تعرضدددي

تةالدددد  فددددى النظددددر فقددددط القيمددددة األقتصددددادية ل عنصددددر الطبيعددددى دول النظددددر ل قيمددددة البيئيددددة ونتفددددن فددددى ضددددروره أل تةالدددد  

التقدددديرات والجدددداول القيمدددة الحقيقيدددة والطبيعيدددة ل عنصدددر البيئدددى ولدددير ع دددى أسددداس التقيدددي  األقتصدددادى البحدددي وذلددد   ل 

سدددار  أقتصدددادية وأنمدددا السدددار  بيئيدددة ضدددم  نظدددام شدددام  متدددوازل ولهددد  ندددرى أل هددد ا العنصدددر الطبيعدددى   يعندددى مجدددرد ال

فهددره التقدددير الجزافددى أحيانددا سددتهول غيددر مجديددة حيددث أل لهددد  عنصددر مدد  عناصددر البيئددة قيمددة معينددة مدد  حيددث المهدددال 

                                                           
 .153ل مرجع سابن ل  " تعويض الضرر فى المسؤوليه التقصرية" سعدول العامرى ل 1
 . 40د سعيد السيد قندي  ل مرجع سابنل   2
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إسترشدددادية والزمدددال لددد ل  يجددد  أل يدددت  التعدددوي  وفقدددا لهددد  حالدددة وظروفهدددا وأعتبدددار هددد ه الجدددداول مدددا هدددى إ  نريقدددة 

   بها القاضى عند تقدير التعوي .يستعي

 الخالصة

وفدددى النهايدددة نأ دددل إلدددى أنددد  مددد  الضدددرورى وضدددع تنظدددي  قدددانونى ألى مجدددال مددد  مجدددا ت الحيدددا  والصوصدددا البيئدددة      

لمدددا لهدددا مددد  أهميدددة ل وأهميدددة أى تنظدددي  تهمددد  فدددى وضدددع تنظدددي  قدددانونى يشدددتم  ع دددى إجدددراءات سدددريع  لدددرد  المأدددالفي  

 ي  المضروري  عما يحدث له . وتعو

ونجدددد أل الضدددرر البيئدددى يشدددترك مدددع الضدددرر كدددرك  مددد  أركدددال المسدددلولية المدنيدددة فالضدددرر البيئدددى الددد ى يصدددي       

األنسدددال   يأت ددد  عددد  الضدددرر بوجددد  عدددام كونددد  واجددد  التعدددوي  ا  أنددد  الضدددرر البيئدددى المحددد  لددد  الصدددا ل معينددد  

لقواعدددد المسدددلولية المدنيدددة حيدددث أنددد  احيانددا مدددا يهدددول غيدددر قابددد  لاصددد ذ تجع دد  يأت ددد  بعددد  الشدددىء عددد  الضدددرر وفقددا 

وأنددد  ندددات  عددد  التطدددور التهنولدددوجى ل ونجدددد أل التعدددوي  عددد  األضدددرار البيئيدددة الناجمدددة عددد  الت دددوث والمترتددد  ع دددى 

لمنضددددمة إليهددددا تطبيددددن األحهددددام الددددوارد  فددددى القددددانول المدددددنى واألحهددددام الموضددددوعية فددددى األتفاقيددددات الدوليددددة ل مسددددلولية ا

 جمهورية مصر العربية أو التى تنظ  إليها مستقب .

ونجددد أل الحفدداظ ع ددى البيئددة وحمايتهددا   يقتصددر فقددط ع ددى الدولددة وملسسددتها وإنمددا يجدد  أل يمتددد ليشددم  المجتمددع المدددنى 

 ع  نرين زياده الوعى لدى أفراد المجتمع .

 

 النتائج 

 ل ضرر البيئى نتيجة ل عج ة والتطور الع مى والتهنولوجى._ وجدنا أن  لير هناك مفهوم جامع مانع أ

ل_ عندددد التعدددوي  عددد  الضدددرر البيئدددى يدددت  تطبيدددن القواعدددد العامدددة الدددوارده ضدددم  قواعدددد القدددانول المددددنى وهدددى غالبدددا   

 تتع ن سوى باألضرار التى تصي  األموال أو األشأا  .

ندددداك الدددد   حددددول الضددددرر البيئددددى غيددددر المباشددددر ومدددددى ر_ األضددددرار بددددتالت   أنواعهددددا توجدددد  التعددددوي  إ  أندددد  ه 

 التعوي  عن .

د_ ونجدددد أل الحفددداظ ع دددى البيئدددة وحمايتهدددا   يقتصدددر فقدددط ع دددى الدولدددة وملسسدددتها وإنمدددا يمتدددد ليشدددم  منظمدددات المجتمدددع 

 المدنى .

  التوصيات

 تطور ال ى شهد  العال .ضرور  وجود تعري  مانع جامع ل ضرر البيئى وأيضا مرنا ليشم  كاف  مأرجات ه ا الأ_ 

ل_نوصدددى بضدددروره تنظدددي  قواعدددد ل تعدددوي  تتفدددن ونبيعددد  األضدددرار البيئيدددة نظدددرا لزيادتهدددا نتيجدددة ل تطدددور التهنولدددوجى 

 ال ى يشهد  العال .

ر_ نوصددى بددالتعوي  عدد  الضددرر البيئددى غيددر المباشددر لمددا لدد  مدد  اهميددة حيددث أندد  يعددد األكدددر شدديوعا وذلدد  نتيجددة لمددا 

 . م  تطور تهنولوجىيشهده العال  

د_  بددددد وأل تهدددد  هدددد ه المنظمددددات بزيدددداد  الددددوعى لدددددى أفددددراد المجتمددددع عدددد  نريددددن تطددددوير معددددار  كدددد  مدددد  الطدددد ل 

 والمدقفي  وتطوير معارفه  المتع قة بالبيئة وزياد  التزام الفرد بالمحافظة ع ى البيئة وموارها .

 المراجع

 الكتب:
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 .2006الجامعة الجديد  ل 

 

 .2005"ل الجزء األول ل المهت  الجامعى الحديث ل المسؤولية المدنيةأنور ن بة ل " 

 

 المطبعة العالمية لالقاهر .  لمدنى فى األلتزامات"،شرح القانون اس يمال مرقرل " 

 

"ل الجدددزء األول ل دار إحيددداء التدددراث "الوسررريط فرررى شررررح القرررانون المررردنى "مصرررادر األلترررزامالسدددنهورى ل عبدددد الدددراز  

 العربى ل بيروت.

 .1995"ل دار النهضة العربيةل القاهر  ل  مفهوم الضرر فى دعوى المسؤولية الدوليةعصام محمد أحمد ل"

 

 2013منشددددورات المج ددددر الحقددددوقى ل ة المدنيررررة"، "الضرررررر البيئررررى وتعويضررررة فررررى المسررررؤوليعبددددد هللا تركددددى الطددددانى ل

 . 1لن

 الجزء األول فى  مصادر األلتزام ل مطبعة ندي  . الموجز فى شرح القانون المدنى "،عبد المجيد عبد الحهي  ل" 

 

 ل .1997النشر الع مى ومطابع جامعة الم   سعود ل  ،" قانون حماية البيئة"،عبد الهري  س مة 

"ل دراسدددة مقارندددة بدددي  الفقدددة األسددد مى والقدددواني  المدنيدددة والوضدددعية  نظريرررة النظريرررة العامرررة لأللتزامررراتالمنددد ر الفضددد  ل" 

 .1996لدار الدقافة ل نشر ل عمال ل 1ل مصادر األلتزام لر 

 

 .1962معهد الدراسات العربية العالية ل القاهر ل ،"المسؤولية الدولية "، محمد حافظ غان  

 الرسائل العلمية:

" ل دراسددددة مقارنددددة ل رسددددالة الضرررررر المتغيررررر وتعويضررررة فررررى المسررررؤولية التقصررررريةفنتددددوش رشدددديد الحسددددناوىل" حسدددد  

 .2004دكتورا ل ك ية القانول ل جامعة ب داد ل 

دراسدددة فدددى ضدددوء األنظمدددة القانونيدددة واألتفاقيدددات  الدوليدددة ل "آليرررات تعرررويض األضررررار البيئيرررة "،  سدددعيد السددديد قنددددي  ل

 .2004عة ننطا ل دار الجامعة ل ك ية الحقو  ل جام

 . 2006رسالة ماجستير ل جامعة ملتة ل  المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة "،عبد الرحم  كسال ل " 

 "ل رسالة دكتورا  ل الجزا ر ل ك ية الحقو . المسؤولية الدولية بدون ضرر حال الضرر البيئىيوس  مع  ل" 

 : أبحاث ومقاالت
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 . 2015"ل جامعة الس طال قابوس ل مج ة األدال والع وم األجتماعية ل

ره منشدددورات مركدددز البحدددوث القانونيدددة ل مطبعددددة وزا ، "تعرررويض الضررررر فرررى  المسرررؤولية التقصررررية "،سدددعد العدددامرى 

 ل.1981ل ب داد ل  العدل
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2009. 


