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 مقدمة
 تمهيد وتقسيم : 
حتي كاد يغطي أوجو  ،(1) ًا البد منو في كثير من الحاالتضرورة اجتماعية وأمر لقد أصبح التأمين 
فيو يقوم عمى فكرة أولية مؤداىا أنو إذا كان ىناك خطر ما يتيدد مجموعة من  ،األنشطة االجتماعية

تحمل النتائج الضارة ليذا األشخاص ففي ىذه الحالة يفضل أن يتضامن أفراد ىذه المجموعة ويتعاونوا عمى 
 . (2)الخطر

ومن ثم فإن  ،حيث ييدف نظام التأمين إلي نقل كل تكاليف إصالح الضرر عمى عاتق مجموع المؤمنين
كما أن  ،الجزئي لممسئول عن وقوع الضرر الناجم عن التموثىذا النظام يمثل حاًل مفيدًا لمشاكل اإلفالس 

كما أن لو أثرًا رادعًا ضد  ،لو فاعمية حقيقية في ضمان تعويض ضحايا األضرار الناجمة عن التموث الخطير
عمي الرغم من تطور الياتف النقال تطورًا كبيرًا وأصبح و  ،عمميات التموث اإلرادي وأثرًا وقائيًا ضد اإلىمال 

إال أن ىناك عددًا  ،ا الجياز بمثابة قرية صغيرةحتي أصبح العالم بفضل ىذ ،يتزايد يومًا بعد يوم استخدامو
كبيرًا من الدراسات تشير إلي أن أجيزة وأبراج الياتف النقال من أىم مصادر التموث الكيرومغناطيسي وتوجد 

تجة عن أبراج فما مدي قابمية المخاطر النا ،أضرار صحية محتممة قد تنتج عن ىذه األجيزة وأبراجيا
 لي أربع مطالب عمى النحو التالي : إلذلك سوف نقسم ىذه الدراسة  لمتأمين ؟ االتصاالت

  .المطمب األول : تعريف التأمين من المسئولية

  .لمتأمين االتصاالتالمطمب الثاني : مدي قابمية أخطار أبراج 

  .المطمب الثالث : فكرة التأمين اإلجباري

  .المطمب الرابع : فكرة صناديق التعويضات
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 المطمب األول
 المسئوليةتعريف التأمين من 

 تمهيد وتقسيم : 
وليذا فيو ال يأمن مطالبتو بما قد  ،إن الغاية التي ييدف إلييا الشخص من التأمين حماية نفسو وأموالو 

نما بخطأ منو ،أو عدم حيطة فقط ،يحدثو من ضرر لمغير قد ال تكون نتيجة إىمال  ،أو من ىم تابعون لو ،وا 
  .(1)يتو عن الضرر يطالب بالتعويض عنوذا ما قامت مسئولفإ ،أو لشيء تحت حراستو ،أو تحت رقابتو

أنفسيم من المطالبات عن األضرار التي ة من ىذه المسئولية يسعي األفراد إلي تأمين يوحرصًا عمي الوقا
أن العالقة في  أى ،حيث يتم التعاقد مع شركة التأمين لتتحمل عنيم التعويضات المطالب بيا ،تمحق بالغير

والمؤمن الذي يغطي  ،الذي يريد حماية ذمتو المالية ،مثل ىذا النوع من التأمين يكون محورىا المؤمن لو
التعويض عما لحقو من بأو الغير المضرور الذي يطالب  ،التعويض في حالة المطالبة بو من المؤمن لو

 .(2) المؤمن والمؤمن لو ألن طرفيو ىماولكن الغير ليس طرفًا في عقد التأمين  ،ضرر

الجانب األول وىو الجانب القانوني والذي يتمثل في  ،حيث تقوم فكرة التأمين عمى جانبين أساسيين
وبين  ،بين شخص معين يقوم بتغطية خطر معين يسمي ) المؤمن ( وعادة يكون شركة لمتأمينالعالقة 

و ( مقابل قسط معين يدفعو شخص يسعي لتأمين نفسو أو غيره من ىذا الخطر ويسمي ) المؤمن ل
 .(3)لممؤمن

 ،فيو الجانب الفني والذي يتمثل في العالقة بين المؤمن ومجموع المؤمن ليمأما الجانب الثاني لمتأمين 
ووفقًا ليذا الجانب فإن التأمين عبارة عن وسيمة يوزع بيا الضرر الذي يمحق بفرد معين عمى مجموعة من 

ال أصبح فعندما تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن  ،األفراد لو فإنيا ال تقوم بذلك عمى وجو المضاربة وا 
نما  ،التأمين عممية مقامرة أو رىان وبالتالي يصبح غير مشروعاً  قوم شركة التأمين بالتعاقد مع مجموعة توا 

كبيرة من المؤمن ليم تتقاضي من كل واحد منيم قسطًا معينًا وعند وقوع الخطر ألحدىم تقوم الشركة 
 .(4)تقاضتيا من جميع المؤمن ليم لتيابتعويضو من مجموع األقساط 

 

فقد يصاب المؤمن لو بضرر فيما يممكو  ،ويندرج التأمين من المسئولية تحت قسم التأمين من األضرار
ولكنو يختمف عن التأمين عن  ،(5)ن عنو يسمي التأمين عمي األشياءوىذا النوع في حالة التأمي ،من مال
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 .3، ص 1772د/ َشّٚ يذًذ انصبدق انًٓذ٘ : ػمذ انزأيٍٛ، دار انُٓضخ انؼزثٛخ،  
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انزبيٍٛ ػهٗ االشٛبء ٚذم انًؤيٍ يذم انًؤيٍ نّ، ثؼذ رؼٕٚضّ فًٛب نّ يٍ دػٕٖ رؼٕٚض ضذ انغٛز انًظئٕل ػٍ  ففٗ -أ 

ايب انزبيٍٛ يٍ انًظئٕنٛخ ٚٓذف انٗ لٛبو انًؤيٍ ثئداء انزؼٕٚض انذ٘ ًٚكٍ اٌ ٚذكى ثّ ػهٗ انًؤيٍ  -ْالن انشٗء أ رهفّ. ة
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حيث إن الضرر ىنا بسبب مطالبة الغير لضرر  ،المسئولية بالرغم من أنو يطال الذمة المالية لممؤمن لو
 (.1)ن لو عن ىذا الضررالمؤمأصيب بو نتيجة قيام مسئولية 

يتضح لنا من ذلك أن الفقو قد عرف التأمين من المسئولية بعدة تعريفات يمكن إرجاعيا إلي قسمين 
فالقسم األول يتجو إلي تعريف تأمين  ،وذلك بحسب النظر لمطبيعة القانونية لتأمين المسئولية ،رئيسيين

 . (2)المسئول المسئولية باعتباره تأمينًا لدين المؤمن لو

جراء رجوع الغير تمحق بو من  التيلذا يعرفو البعض بأنو " عقد بموجبو يؤمن المؤمن لو من األضرار 
 . (3)عميو بالمسئولية"

يمتزم فيو المؤمن لقاء قسط معين بأن يغطي لممؤمن لو  ،ويعرفو البعض بأنو " عقد من عقود التأمين
مسئواًل مدنيًا عن نتائج حادث معين  باعتباره ،المطالبات بالتعويض الذي قد يتعرض ليا خالل مدة العقد

  .(4)"منصوص عميو في العقد

المؤمن لو أو إلي المستفيد الذي  مؤمن بمقتضاه أن يؤدي الييمتزم ال ايًضا بأنو " عقد ويعرفو البعض
اشترط التأمين لصالحو مبمغًا من المال أو إيراد مرتبًا أو بأي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو 

 . (5)"وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤدييا المؤمن لو لممؤمن ،تحقق الخطر المبين في العقد

المؤمن لو عن األضرار المطالب ين يمتزم بموجبو المؤمن بأن يعوض كما عرفو البعض بأنو " عقد تأم
 . (6)"بيا والتي لحقت الغير بدعوي مسئوليتو عنيا نظير أقساط متفق عمييا سمفاً 

إذ  ،الفرنسيين وىو األستاذ ىيمارولعل التعريف الذي يفضمو العقد ىو التعريف الذي قال بو أحد الفقياء 
عمي تعيد  ،في نظير مقابل يدفعو ،وىو المؤمن لو ،بموجبو يحصل أحد المتعاقدينعرف التأمين بأنو " عقد 

الذي يدخل في عيدتو مجموعة  ،وىو المؤمن ،لممتعاقد اآلخر ،أو لمغير في حالة تحقق خطر معين يدفعو لو
برز التأمين ويتميز ىذا التعريف بأنو أ ،"من ىذه المخاطر يجري المقاصة فيما بينيا وفقًا لقوانين اإلحصاء

كما ابرز جنًبا إلي  ،أن يمارسيا إال مشروع منظم وعمي اسس فنيةفي حقيقتو الفعمية بصفتو عممية ال يمكن 
 . (7)ناصر القانونية والفنية لمتأمينالع ،جنب

( من القانون المدني المصري التأمين بأنو " عقد يمتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي 747وعرفت المادة )
لممؤمن لو أو إلي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحو مبمغًا من المال أو إيراًدا مرتًبا أو أى عوض مالي 
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أخري  عة ماليةفدير قسط أو أى بالعقد وذلك في نظ آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين
 . يؤدييا المؤمن لو لممؤمن "

يجب أن  ،تطورات المعاصرةيري أن تأمين المسئولية في ظل ال ،وىو اإلتجاه الحديث ،أما القسم اآلخر
أى لحساب ما بأنو " تأمين يتم لحساب الغير ـ  فيعرف تأمين المسئولية ،ضان حق المضرور مباشرةيتجو ل

لحساب ضحاياه  ،المؤمن لوالذي يدعي لنفسو صفة  ،برم بواسطة المستقبل المحتملي –سيتعمق بو 
 . (1)المستقبمين "

أن المؤمن لو إذ يبرم عقد  باعتبارإذ يري بعض الشراح عدم األخذ بو  ،ولم يسمم ىذا التعريف من النقد
 ،فيو يؤمن مسئوليتو من رجوع الغير عميو ،التأمين فإنما يبرمو لحسابو نفسو ال لحساب الغير المضرور

ذا كان لممضرور حق مباشر  يرفعيا ضده، التيط دعوى المضرور والدليل عمي ذلك أنو يبذل وسعو إلحبا وا 
نما ألن العدالة تقتضي ذلكفميس ألن العقد يبرم لحسا ،في مواجية المؤمن  . (2)بو وا 

ظمة ميمتيا جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر من و " عممية فنية تزاوليا ىيئاتكما عرفو البعض بأن
ومن مقتضي ذلك حصول المستأمن أو  ،المتشابية وتحمل تبعتيا من طرق المقاصة وفًقا لقوانين اإلحصاء

المتفق  عمى عوض مالي يدفعو المؤمن في وفاء األول باألقساط ،حالة تحقق الخطر المؤمن منو ،من يعينو
 .(3)عمييا في وثيقة التأمين
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 .46ص 
2

 .2، ْبيش 8، ص1777د/ أشزف جبثز طٛذ يزطٙ : انزأيٍٛ يٍ انًظئٕنٛخ نألطجبء، دار انُٓضخ انؼزثٛخ،  
3
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 المطمب الثاني
 لمتأمين االتصاالتمدي قابمية أخطار أبراج 

 تمهيد وتقسيم : 

ولكي يقوم  ،يقوم التأمين بدور الوسيط بين المستأمنين من أجل توزيع المخاطر بين أكبر عدد ممكن منيم
وتواتر ىذا الخطر وحساب  ،يجري دراسة إحصائية لحاالت تحقق الخطر المؤمن منو ،التأمين بيذا الدور

 . (1)وقفو من قبول أو رفض تغطية الخطرالدراسة ىي التي تحدد مونتائج ىذه  ،احتماالتو

والسؤال  م المؤمنين عن تأمينيا.قد تؤدي إلي إحجا االتصاالتأبراج والشك أن الطبيعة الخاصة ألخطار 
لمتأمين ؟ وىذا التساؤل يعنى ما إذا كان خطر  االتصاالتالذي يطرح نفسو : ما مدي قابمية خطر أبراج 

من وجية نظر  ،تجعمو قاباًل لمتأمين من عدمو التييستجمع الشروط القانونية والفنية  االتصاالتأبراج 
 : ن عمي النحو التاليلذلك سوف نقسم ىذا المطمب عمي فرعي ،شركات ومؤسسات التأمين

  .لمتأمين من الناحية القانونية االتصاالتالفرع األول : مدي قابمية أخطار أبراج 

  .لمتأمين من الناحية الفنية االتصاالتالفرع الثاني : مدى قابمية أخطار أبراج 
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 الفرع األول
 لمتأمين من الناحية القانونية االتصاالتمدي قابمية أخطار أبراج 

( من القانون المدني بأنو " عقد يمتزم 747ذكرنا سابًقا أن المشرع المصري عرف عقد التأمين في المادة )
المال أو المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن لو أو إلي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحو مبمغًا من 

الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير  ض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحققإيراًدا مرتًبا أو أى عو 
  .قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤدييا المؤمن لو لممؤمن "

ومبمغ التأمين الذي  ،وقسط التأمين ،ويتضح من ىذا التعريف أن عناصر التأمين ىي الخطر المؤمن منو
  .سيدفعو المؤمن لممؤمن لو في حال تحقق الخطر

فيو الذي يحدد محل االلتزامات الناشئة عن  ،عناصر عقد التأمين فيو أىم ،ويعد الخطر عصب التأمين
والمؤمن يمتزم بدفع التأمين لتأمين  ،فالمؤمن لو يمتزم بدفع أقساط التأمين ليؤمن نفسو من الخطر ،ىذا العقد

 . (1)د لتخمف المحلويترتب عمي تخمفو بطالن العق ،المؤمن لو من الخطر

 ويمزم توافر عدة شروط في الخطر محل عقد التأمين عمي النحو التالي : 

 الشروط القانونية لمخطر : 
 ،بأنو " حادثة احتمالية ال يتوقف تحققيا عمى محض إرادة أحد الطرفينيعرف الخطر في القواعد العامة 

 .(2)"خاصة إرادة المؤمن لو

يجب أن يتوافر  ،وبالتالي يجوز التأمين منيا ،خطر أنو لكي تعد حادثة ماومن التعريف السابق يتضح 
 ليا شرطان ىما : 

أى أن تكون غير محققة الوقوع  ،شوبيا فكرة عدم التأكيد: أن تكون حادثة احتمالية : أي ت الشرط األول
 . (3)الذي ىو جوىر التأمين االحتمالإذ أن ذلك الذي يوفر عنصر  ،فقد تقع أو ال تقع

 .ومستقباًل من جية أخري ،يتطمب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع من جية واالحتمال

 ،أى يمكن أن يقع ويمكن أال يقع ،أنو ممكن الحدوث احتمالياحيث يترتب عمى كون الخطر حادثًا 
مكانية الحدوث ىذه تقتضي أن ىذا الحادث غير مستحيل  .(4)االحتمالتتنافي مع  فاالستحالة ،وا 
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وقد  ،حيث يكون الحادث في ذاتو غير مؤكد الوقوع ،الوقوع قد ينصب عمى مبدأ الوقوع ذاتووعدم تأكد 
ف عدم التأكد إلي ولكي ينصر  ،حيث يكون الحادث في ذاتو مؤكد الوقوع ،ينصب عمى وقت وقوع الحادث

 . (1)وقت ىذا الوقوع

ىو مستقباًل فاألمر المستقبل  بل يشترط فيو أيضًا أن يكون ،وال يكفي أن يكون الخطر غير حقق الوقوع
 .(2)الذي يحتمل أن يقع أو ال  يقع

 : أال يتوقف تحقق الكارثة عمى محض إرادة أحد الطرفين خاصة المؤمن لو :  الشرط الثاني

وىذا ما يستوجب أن  ،يقوم التأمين عمى فكرة حماية اإلنسان ضد ما قد يخبئو لو القدر من صدقة سيئة
 . (3)في وقوعو ما عمى األقل ليما دخلاو  ،يكون القدر أو الصدفة ىما مرد الخطر المؤمن

أى دخل ليما في وقوع الخبر المؤمن منو وىو ما يحدث عندما يتعمق أمر تحقق الخطر  انتفىأما إذا 
ال معنى ألن يؤمن اإلنسان ضد  ألنو ،وىنا يفقد التأمين كل معنى لوجوده ،بمحض إرادة أحد طرفي العقد

ن شاء منع تحققو عن  االحتمالومن ثم انتفي ركن  ،خطر يتوقف تحققو عمي محض إرادتو إن شاء حققو وا 
 . (4)الي امتنع وجوده كركن في التأمينالخطر وبالت

ألن ذلك ينفي عن  ،وبالتالي ال يجوز التأمين إذا كان وقوع الخطر متوقًفا عمى إرادة أحد المتعاقدين
كعامل  ،ق الخطر عامل آخرومن ثم ال بد أن يتدخل في تحق ،ويصبح محقق الوقوع االحتمالالخطر صفة 

  .القضاء والقدر أو إرادة الغير

 ،إدارة المؤمن لو في إحداث الخطر إما أن يكون عن عمد أو عن غير عمد أى خطأ اشتراكالواقع إن 
فالعمد  ،توألنو يتعمق بمحض إراد ،دىسو من خطئو العموالمقرر قانوًنا أنو ال يجوز لمشخص أن يؤمن نف

 . (5) الذي ىو أساس الخط االحتمالنافي ألنو ي ،يعدم الخطر

ىذه الحالة ال يستحق مبمغ التأمين  ففيثم ينتحر بعد ذلك  ،ومثال ذلك الشخص الذي يؤمن عمى حياتو
  .ألنو تعمد تحقيق الخطر المؤمن منو وىو الموت

طالما لم  ،ولو كان جسيًما ،فإنو يجوز أًيا كانت درجتو ،أما التأمين ضد خطأ المؤمن لو غير العمدي
ن كان في ال انحرافاإلي أن الفاعل في الخطأ الجسيم لم يرتكب إال  استنادا ،يصل إلي درجة العمد سموك وا 

أى كان حسن النية عمى عكس الخطأ العمدي الذي  ،يو نية اإليذاءدجسيًما ولكنو وىو يأتيو لم يكن ل انحرافا
سوء  افتراضيعنى  ،وبالتالي فإن القول بمساواة الخطأ الجسيم بالخطأ العمدى ،يتوافر لدى فاعمو سوء النية

 . (6)سوئيالنية " وليس األصل " حسن ا من أنالنية عمى خالف ما ىو مقرر 

                                                           
1

 .62، ص1774د/ جالل يذًذ اثزاْٛى : انزأيٍٛ، دراطخ يمبرَخ، دار انُٓضخ انؼزثٛخ، انمبْزح،  
2

 .66د/ جالل يذًذ اثزاْٛى : انزأيٍٛ، دراطخ يمبرَخ، يزجغ طبثك، ص  
3

 .22، ص 2006انزهٕس، دار انجبيؼخ انجذٚذح،  د/ َجٛهخ إطًبػٛم رطالٌ : انزأيٍٛ ضذ أخطبر 
4

 .36د/ ػطب طؼذ يذًذ دٕاص : األَظًخ انجًبػٛخ نزؼٕٚض أضزار انزهٕس، يزجغ طبثك، ص  
5

 .158د/ ػبدل طؼذ طهٛى يشبع : يذ٘ إيكبَٛخ انزأيٍٛ يٍ انًظئٕنٛخ ػٍ األضزار انجٛئٛخ، يزجغ طبثك، ص  
6

 ٔيب ثؼذْب.  38بػٛخ نزؼٕٚض أضزار انزهٕس، يزجغ طبثك، ص د/ ػطب طؼذ يذًذ دٕاص : األَظًخ انجً 



 ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التأمٌن ضد مخاطر أبراج الهواتف النقالة
 
 

25 
 

ذا كان الخطأ العمدى  فإن ذلك يفيد في  ،أى نية إيقاع الخطر المؤمن ضده ءاإليذايتميز بصفة نية وا 
وتكون عمدية ولكنيا ال  ،قد تصدر من المؤمن لو والتي ،إيضاح حقيقة بعض األفعال ومنيا أفعال التموث

ن كانت  ،أو ال تكون مستعدة من نطاق الضمان ،وال تمنع من ثم تأمينيا ،تشكل أى خطأ من جانبو فيي وا 
 . (1)ة " إال أنو ال تكون أخطاء عمديةتشكل " أفعااًل عمدي

أن ىذه  أى ،عمدية وليس أخطاء عمديةوبناء عمي ذلك يمكن القول بأن أفعال التموث البيئي ىي أفعال 
األفعال تصدر عن المموث عن عمد في أغمب صورىا إال أن المموث ال يريد النتائج الضارة الناجمة عنيا 

 .ومن ثم يمكن تأمينيا من الناحية القانونية

 لمتأمين من الناحية القانونية :  االتصاالتمدي صالحية أخطار أبراج 

وعو مبنًيا عمى مجرد أن يكون وق ،حتي يكون قاباًل لمتأمين عميو االتصاالتفي خطر أبراج يشترط 
وىذا يستوجب أن يكون القدر أو  ،ثانًياتحققو عمى محض إرادة أحد الطرفين وأال يتوقف  ،الأو  االحتمال

ن كانت تصدر في أغمب فيذه األخطار  ،أو عمي األقل ليما دور في وقوعو ،الصدفة ىما مرد ىذا الخطر وا 
رادة إال أنيا ال تقصد االتصاالتن شركة صورىا ع فيي  ،وال تريد اآلثار الضارة الناجمة عنيا عن عمد وا 

ن كانت تشكل أفعال عمدية وبالتالي فإنيا أخطار يمكن تأمينيا من الناحية  ،إال أنيا ليست أخطار عمدية ،وا 
  .القانونية وال تكون مستعدة من نطاق التأمين

ال يكون مستقاًل عن إرادة شركة  االتصاالتفإذا كان بث الموجات الكيرومغناطيسية بواسطة أبراج 
لذلك يجب عدم الخمط بين األخطاء العمدية الذي  ،تكون أخطاء عمدية " المؤمن لو " إال أنيا ال االتصاالت

ألن الخطأ العمدى يؤدي إلي  ،ياوبين التصرفات اإلرادية التي يجوز التأمين عن ،ال يدخل في دائرة التأمين
أما التصرف اإلرادي فإن  ،ومن ثم ال يجوز تأمينو ،بحيث يصبح الخطر مؤكًدا ،عن الخطر االحتمالإزالة 

تقوم ببث الموجات  االتصاالتأى أن شركة  ،يقصد منو الفعل المنتج لمتموث دون النتائج الضارة لو
إصابة الغير بضرر لذلك يجوز التأمين عن التصرفات  اطيسية لتقديم أفضل خدمة وال تقصدالكيرومغن
  .اإلرادية

ويري البعض أن المخاطر الصحية الناجمة عن الموجات الكيرومغناطيسية ال تزال غير قابمة لمتأمين 
ويرجع السبب في ذلك  ،المجاالت الكيرومغناطيسية مخاطر حيث ترفض شركات التأمين ضمان ،حتي اآلن

وبالتالي عدم معرفة  حدوث ىذه األضرار ومدى تأثيرىا عمى صحة اإلنسان احتمالالشك والغموض في الي 
إال أنو يوجد يقين بأن اإلنسان سيتأثر  ،فيي مخاطر غير مؤكدة ،المخاطر واألثر المحتمل ليا إن وجدت

 (. 2)من أبراج الياتف النقالعاجاًل أو آجاًل باآلثار الضارة الناجمة عن األشعة الكيرومغناطيسية المنبعثة 
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 الفتقارهوذلك  ،حيث رفض المؤمنون في البداية تغطية خطر التموث مالم يكن ىذا األخير عرضيًا تماماً 
أن اإلرادة اإلنسانية  وباعتبار ،التي ينبغي أن يتسم بيا الخطر القابل لمتأمين عميو االحتماليةإلي الصفة 

 . (1)ثم عدم قابمية ىذا الخطر لمتأمينومن  ،تمعب دوًرا رئيسًيا في وقوعو

الذي يبدو ليا  ،يفشركات التأمين ظمت فترة طويمة ترفض أن تتحمل تغطية خطر التموث غير العرض
والتي يتوافر ليا صفة  ،مخالفًا لمقواعد التقميدية لمتأمين التي ال تجيز إال تغطية اآلثار الضارة لمحوادث فقط

 .(2)الفجائية وعدم التوقعتبرز عنصري التي  االحتمال

أن يمتاز الحادث المسبب  باشتراط ،الوضع السائد في فرنساعن ىذا وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية 
 . (3)ومستقمة عن إرادة المستأمن ،لمتموث بكونو واقعة مفاجئة وغير متوقعة

أما  ،عن إرادة المؤمن لوومستقل غير متوقع يكون ىو ذلك الذي يتحقق فيو الفجائية و فالتموث العرضي 
فإن  ،المألوف لألنشطة المموثة لمبيئة االستغاللىو التموث الذي ينشأ عن  ،التموث التدريجي أو المزمن

 . (4)متوقًعا ويكون المموث عمى عمم بوحدوثو يكون 

عة أو شركات التأمين من التغطية التأمينية األضرار التي يكون حدوثيا غير راجع إلي واق استبعدتفقد 
  .احتماليحدث 

عدم تغطية أخطار  فيو يؤدي الى ،يعد ربطًا منتقًدا االحتمالوفكرة الضرر أو  ،وىذا الربط بين الحادثة
وال تكون بالضرورة مفاجئة تماًما وغير متوقعة  ،محتممةإذ ال يوجد ما يمنع أن تكون ىناك وقائع  ،التموث

دون أن يكون  احتمالياوبصفة خاصة فإنو يمكن تصور أن يكون خطر التموث  ،المؤمن لوومستقمة عن إرادة 
 . (5)كان مثاًل ينتج عن وقائع متدرجة كما لو ،عرضًيا تماًما أو مفاجًئا

 ،لذلك ابدى المؤمنون الفرنسيون بعد ذلك قدًرا من المرونة في تحديد مفيوم الحادث في ىذا المجال
وبدأت شركات ومؤسسات التأمين في تصميم  ،وأصبحوا في الوقت الحاضر يتخمون عن شرط الفجائية فيو

 .(6)أو العرضي" المفاجئأنواع مختمفة من التغطيات التأمينية تتالفي أو تتجنب ذكر مصطمح " التموث 

من  واختالفيما االحتمالبحقيقة نسبية فكرتي الحادثة أو  سمموا ضمنياً وبيذا التطور يكون المؤمنون قد 
أو  االحتماليةأن الحوادث القابمة لمتأمين ال تتسم جميعيا بنفس الدرجة من  باعتبارأو واقعة إلي أخري حالة 

وجد وكان الخطر قاباًل لكنو متي  ،صحيح أن ىذه األخيرة ىي الشرط القانوني ألي عممية تأمينية ،الفجائية
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ثر إال في الشروط الفنية فال يمكن أن تؤ  ،االحتمالت درجة ىذا لمتأمين من حيث األصل وكبرت أو صغر 
 .(1)لمتأمين

ومن ثم يمكن تأمينيا من  ،االحتمالال تنتفي عنيا صفة  االتصاالتومما سبق يتضح أن أضرار أبراج 
  .الناحية القانونية وال تكون مستبعدة من نطاق التأمين إال في حال األخطاء العمدية

 الفرع الثاني
 لمتأمين من الناحية الفنية االتصاالتمدي قابمية أخطاء أبراج 

 ذكرنا سابًقا أنه يشترط في الخطر من الناحية القانونية شرطين : 

إلي توافر  وانتييناعمى محض إرادة المؤمن لو : أال يتوقف  ثانيهما ،ا محتماًل : أن يكون حادثً  أولهما
، إذ كاف إلمكان التأمين ضد ىذا الخطرإال أن توافرىما غير  ،االتصاالتىذين الشرطين في أخطار أبراج 

ىذه األخطار لمجموعة  استجابةويتوقف ذلك عمي مدى  ،يمزم أن يكون قاباًل لمتأمين كذلك من الناحية الفنية
  .يقوم عمييا التأمين بوجو عام التيمن األسس الفنية 

الذين يتيددىم جميًعا  ،عاون بين مجموع المؤمن ليمعمي فكرة الت -عممية فنية  باعتباره -يقوم التأمين 
 ،ولذلك فيم يعمدون فيما بينيم إلي جمع مبمغ من المال ،ويرغبون في توقي نتائجو الضارة ،خطر واحد

ويتم توزيع ىذا المال عمى من تحل بيم  ،يساىم فيو كل منيم بقدر يتناسب مع ما قد ينشأ عنو من أخطار
وىذا التعاون ينظمو المؤمن عن طريق تحديد عدد الكوارث التي يمكن أن تحل بمجموع  ،الكارثة منيم

وعمي ضوء ذلك يحدد مقدار القسط الذي يمتزم  ،المؤمن ليم وأىميتيا وىو ما يعرف بالمقاصة بين األخطار
  .االحتماالتوىو لن يتوصل إلي ذلك إال باإلعتماد عمى قوانين اإلحصاء وحساب  ،بو كل منيم

 ،التعاون بين المستأمنين أو تجميع المخاطر ،وىي ثالثويطمق عمي ما سبق األسس الفنية لمتأمين 
 . (2)بقوانين اإلحصاء واالستعانة ،والمقاصة بين األخطار

أن تتوافر فييا مجموعة من وكذلك يجب عمى المؤمن عند اختياره لممخاطر التي يقبل التأمين عمييا 
وتتمثل ىذه الشروط في ضرورة أن  ،تكفل تحقيق ىذه األسس عمى افضل نحو ممكن التيالشروط الفنية 

وعمى ذلك يثور  .خطار التي تجمعيا شركة التأمينومتجانًسا مع غيره من األ ،وموزًعا ،يكون الخطر متواتًرا
لتمك الشروط ؟ وما إذا كانت ىذه األخطار تقبل  االتصاالتأخطار أبراج  استجابةالتساؤل عن مدي 

 التغطية التأمينية من الناحية الفنية من عدمو ؟ 

 وتجميع المخاطر :  االتصاالتأواًل : أخطار أبراج 
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تيدد الكثير من  التيحتي تكون حسابات المؤمن دقيقة قدر اإلمكان البد وأن يختار المخاطر المنتشرة 
تكون متسعة مما يساعد عمي حسن  ،يجري عمييا اإلحصاء والتي ،ن تحققياألن دائرة إمكا ،األشخاص

 . (1)وقوع الخطر احتمالتوصل إلي ضبط وال ،تطبيق األعداد الكبيرة
ألن  ،إذا ما قورنت باألخطار التقميدية ،ال تزال قميمة العدد االتصاالتفيو أن أخطار أبراج ومما الشك 

التجمع الكافي منظوًرا ليذا األخير المتاح من ىذه األخطار لمتغطية التأمينية ال يكون بالعدد الذي يشكل 
إما  ،ويرجع ذلك إلي تردد المؤمنين عادة في قبول التغطية التأمينية ليذه األخطار ،بمقياس األخطار التقميدية

ة الكارثة حيث تعجز كبري شركات التأمين عن بسبب ما تتميز بو ىذه األخطار من ضخامة الحجم وفداح
ما بسبب الصعوبات النفية  ،أن تأخذ عمى عاتقيا عدد كبير منيا تتعمق بقصور اإلحصاءات وصعوبة  التيوا 
وقد يرجع إلي عزوف المستأمنين  ،بتغطيتيا ولو بشكل تقريبيتمتزم  التيالمعرفة المسبقة لحجم ىذه األخطار 

  .نظًرا لمغمو في سعر القسط الواجب دفعة لشركة التأمين ،عن عرض ىذه األخطار لمتغطية التأمينية

ما يمكن معيا التغمب عمى  ،في النظرية العامة لمتأمين ،أو األنظمة الفنية المعروفةوىناك من األساليب 
وبالتالي  ،حيث تؤدي تمك التجزئة إلي مضاعفة عدده ،وذلك عن طريق تجزئتو ،ضخامة حجم الخطر

 ، او حتى اسموب " اعادة التامينالتأمينأو إعادة  االقترانيونقصد بذلك أساليب : التأمين  ،التغمب عمى قمتو
إال إذا كانت سوق التأمين  ،لكن ىذه األساليب جميًعا ال يمكن إجماليا بفاعمية  "مؤمنين اتحادلدى  االقتراني

عمى العكس بأنيا من  ،فيما تتميز األخطار التكنولوجية ،متسعة بالشكل الكافي ،الوطنية أو الدولية
، (2)ي الكثير من األحيانو الدولية فقدرة السوق الوطنية  ،ولو بعد تجزئتيا ،حتى أنيا تتجاوز ،الضخامة
حيان غير متجانسة، نظرا لعدم معرفة حجم ىذه االخطار معظم اال فيابراج االتصاالت قد تكون  فأخطار

من شروط التامين وىو شرط  االسىاالمر الذى يؤدى الى فقدان تحقيق شرط فنى  تقريبيمسبقا بشكل 
وقد تمجأ شركات التأمين من أجل تغطيتيا ألخطار التموث إلي وضع  (.3)التجانس بين االخطار المجموعة

 .(4)تقبل تغطيتيا التيفني إلجراء التجانس المطموب بين أخطار التموث كأسموب  ،حد أقصي لضمانيا

طالما أن  ،في ىذا النوع من األخطار ،ولكن يعيب ىذا األسموب أنو أبعد األساليب تحقيًقا لرغبة العميل
في حين أن ىذا  ،لن يكون مغطي تأمينًيا ،من الخطر الذي يتيدد المشروع األقصىالقدر الزائد عن الحد 

وعمى النقيض من ذلك قد تكون أجزاء من الخطر مغطاة  ،القدر ىو ما ال يمكن أن يتحممو المشروع بنفسو
 . (5)باتباع سياسة إدارة أخطار مالئمة ،كان بوسع المشروع أن يأخذىا عمى عاتقو
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ن كان من الصعب أن يتوافر تجميع  ابراج  رفي مجال أخطا طبيعيونخمص مما سبق إلي أنو وا 
عن طريق األساليب أو األنظمة الفنية  ،إال أن ذلك ال يمنع أن يكون ىناك تجميع غير طبيعي االتصاالت

 . (1)عروفة في النظرية العامة لمتأمينالم

 :  االحتماالتوتواتر الخطر وحساب  االتصاالتأخطار أبراج ثانيًا : 
 ،وقوعو احتماالتكان بإمكان المؤمن أن يحسب مقدًما ال يمكن تغطية خطر ما من الناحية الفنية إال إذا 

 ،بعمم أو قوانين اإلحصاء االستعانةعن طريق  ،وىو أمر أصبح ممكًنا في الوقت الحاضر ،أى فرص تحققو
 ،إال إذا كان يشمل عدًدا كبيًرا من المخاطر متواترة الحدوث ،ىذا األخير ال يمكن أن يعطي نتائج دقيقةكن ل

 .(2)خالل فترة زمنية معينة ،أي قابمة لمتحقق بدرجة كافية إلعمالو

مما يصعب  ،تتميز بالحداثة مما يجعميا غير معروفة سمفاً  االتصاالتومما ال شك فيو أن أخطار أبراج 
وأن ىذه األخطار لن تظير إال بعد خاصة  ،تحقق ىذه األخطار ومدي جسامتيا احتماالتمعو حساب 
، ة حساب متوسط حجم التعويضات فيياومن ثم صعوب ،منية قد تصل إلي عشرات السنواتز مضي فترة 

  .والقسط المناسب لتأمينيا

الواسع لممنتجات الكيرومغناطيسية وكثرة عدد المستيمكين يجعل من العسير إمكانية  االنتشارفالشك أن 
أو  ،ضرورين لضخامة مستيمكيياوضع تصور لحدود ىذه األضرار سواء في ذلك بالنسبة لضخامة عدد الم

لذلك ال يمكن لممستوي العممي والفني الراىن التكين بحجم األضرار الناجمة عن  ،لضمان تمك األضرار ذاتيا
الكيرومغناطيسي الناجم خاصة مع تحذير بعض الدراسات من أن التموث  ،المحمول وأبراجوالياتف  استعمال

من الياتف النقال وأبراجو قد يؤدي عمى المدي الطويل إلي اإلصابة بمرض السرطان وسيكمف المعرضين 
 . (3)عواقب وخيمة ليس ليم فييا يدليذا التموث 

حيث  ،االتصاالتال يتوافر في أخطار أبراج  االحتماالتومن ثم فإن شرط تواتر الخطر وحساب 
وبالتالي عدم مقدرة تحديد سعر  ،يصعب معرفة درجة التواتر في أعماليا وال متوسط حجم التعويضات فييا

 .لتأمينياالقسط المناسب 

فيي تحتاج إلي تطويع  ،ال تستجيب لمتأمين من الناحية الفنية االتصاالتوبالتالي فإن أخطار أبراج 
  .مع خصوصية ىذه األخطار لتتالءموتطوير الشروط الفنية لمتأمين 

حيث يري البعض أنو من المفترض أن يكون قد توافر لدى المؤمنين بعض المعطيات حول تواتر 
سوف  ،إال أن الضآلة الشديدة لمعدد المجموع من ىذه األخطار ،الكوارث ) التكنولوجية ( ومتوسط حجميا

سيكون بمبمغ يصعب  ،مص من ىذه المعطياتتمنع من إجراء مقاصة كافية بينيا والقسط الصافي الذي يستخ
تستوجب إعادة النظر في بعض  ،تغطية ىذه األخطارلذلك فإن ضرورة  ،جًدا عمى الصناعيين أن يتحمموه
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م وخصوصية ىذا النوع من وتطويع أو تطوير شروطو الفنية المعروفة لتتالء ،مبادئ التأمين التقميدية
 . (1)راألخطا
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 المطمب الثالث
 التأمين اإلجباريفكرة 

ات المكممة لممسئولية المدنية وتنوب عنيا من أجل ضمان إصالح الضرر الواقع عمى نىناك بعض التقني
إصالح الضرر عمى ات التأمين الذي ييدف إلي نقل كل تكاليف نالمتضررين وعمي البيئة وأول ىذه التقني

عاتق مجموع المؤمنين وىذه التقنية فضاًل عن دورىا الرئيسي في تحقيق األمان لممؤمن عميو فإنيا تمثل حاًل 
ان لمتأمين أيًضا أثر رادع ضد عمميات التموث اإلداري مفيًدا لمشاكل اإلفالس الجزئي عن وقوع الضرر بل 

  .(1وأثر وقائي ضد اإلىمال  )

حرية التعاقدية ومبدأ سمطان غير الممزم ويخضع لمبدأ ال االختياريمين أنو يتسم بالطابع واألصل في التأ
تمارس عمميات التأمين أو بالنسبة لألفراد  التيم سواء بالنسبة لشركات التأمين العاممة ز فيو غير مم ،ةادر اإل

  .(2والشركات طالبة التأمين  )

نظًرا  االتصاالتتردد المؤمنون عن قبول التغطية التأمينية ألخطار أبراج  االختياريويترتب عمي التأمين 
 االتصاالتعن عرض أخطار أبراج  االتصاالتباإلضافة إلي إحجام شركات  ،ىذه األخطار واتساعلجسامة 

وىذا ينعكس عمى مصالح المضرورين من تمك  ،المبالغ فيو لسعر القسط االرتفاعلمتغطية التأمينية بسبب 
يجدون أنفسيم في النياية غير معوضين عما أصابيم من أضرار بسبب إفالس المسئول وعدم  نالذي ،األبراج

كانية فما فائدة أن يحصل المضرور عمى حكم بالتعويض دون إم ،كفاءتو المالية لتعويض تمك األضرار
  .الحاجة إلي أن يكون التأمين من المسئولية إجبارًيا ذلك ظيرتل ،التعويض واقتضاءتنفيذه 
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 مزايا التأمين اإلجباري : 
 . (1)يضو ويحميو من خطر إعسار المدينيضمن لممضرور تعو  .1
   وكذلك قبول تحديد مقدار ىذا  ،يسيل دور القاضي في الحكم بالزام المسئول بتعويض المضرور  .2

المضرور طالما أن ىناك تأميًنا إجبارًيا بتعويض فالغالب أن القاضي ال يتردد في الحكم  ،التعويض
 . (2)لمالية سيمتزم بدفع ىذا التعويضمن المسئولية ووجود شخص ميسور في ذمتو ا

فمن غير المقبول أن يكون ىناك مضرورين من  ،التأمين اإلجباري يحقق العدالة بين المضرورين .3
ويعاممون معاممة مختمفة لمجرد ان أحدىم كان الحظ حميًفا لو فجعمو ضحية لمسئول أضرار متماثمة 

فيجب أال يتوقف تطبيق القانون عمى محض الصدفة ولكن تبني نظام التأمين اإلجباري ىو  ،موسر
 . (3)ت العدالة بين المسئولين أنفسيممثل ىذا الوضع محقًقا في ذات الوق يتالفىالذي 

والمتوسطة عمي عدم إبرام عقود تأمين وىذه سيشجع الشركات الصغيرة  اختيارياإن بقاء التأمين  .4
 . (4)أن يحدث أضراًرا بالغة بالبيئة الشركات تشكل عدد البأس بو ويمكن

فإن السمطات العامة الفرنسية بواسطة يقدميا نظام التأمين اإلجباري  التيوعمي الرغم من كل ىذه المزايا 
وأنو يجب تالفي عدم  اختياريام أن إبرام عقد التأمين يجب أن يبقى 1986أعمنت في  واالقتصادوزير المال 

عقود تأمين إجباري من المسئولية مسئولية مديري الشركات المتخصصة في األنشطة البيئية لمجرد إبراميم 
(5) . 

في  ،يما وأن المشرعيوفرىا ىذا النظام الس التيإال أن ذلك ال يمكن أن يقمل من أىمية المزايا العديدة 
  .(6)ي من المسئولية عن أضرار التموثلنداء الفقو وتبني أنظمة لمتأمين اإلجبار  استجابقد  ،العديد من الدول

ذا كنا ندعوا المشرع إلي تبني نظاًما لمتأمين اإلجباري من المسئولية عن أضرار التموث يجب أن فإنو  ،وا 
  .(7)  االلتزامىذا  احترامبالتأمين ووسائل  االلتزاميفرض عمييا  التينعين األنشطة 
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 تحديد األنشطة الممزمة بالتأمين : 
إال أنو ال يمكن  ،بالتأمين االلتزاميفرض عمييا  والتييصعب في الحقيقة تحديد األنشطة الضارة بالبيئة 

إذ أن ذلك من شأنو أن يؤدي  ،فرض التأمين عمي جميع األنشطة التي يكون ليا دخل في اإلضرار بالبيئة
وعميو يجب تحديد  ،إلي فقد مزايا ىذا النظام وظيور صعوبات في التطبيق تعصف بيذا النظام من أساسو

 . (1)النظام لمتأمينيجب أن يفرض عميو ىذا  التيأى من ىذه األنشطة 

 . (2)لتأمينلتحديد األنشطة الممزمة باوقد اقترح الفقه في هذا الصدد العديد من المعايير 

دارتيا بوا المعيار األول سطة المستغل لممنشأة : ىو الرجوع إلي طبيعة وكمية المواد التي يتم حيازتيا وا 
 . (3) محل النشاط

القانون األلماني  وقد تبنى ،ا خطرة بالنسبة لمبيئة: ىو تسمية المنشآت المفترض أني المعيار الثاني
ا المعيار في المادة األولي والمتعمق بالمسئولية المدنية عن األضرار البيئية ىذ ،م11/12/1991الصادر في 

 . (4)منو

يجب إبرام عقد  التي: يفضل ترك األمر لمسمطات اإلدارية المختصة لتحديد المنشآت  المعيار الثالث
 . (5)لكل حالة عمى حدة وتبًعا لمظروف التأمين بشأنيا

يجب خضوعيا لمتأمين اإلجباري ىي تمك التي تخضع ألحكام  التي: يري أن األنشطة المعيار الرابع 
خاصة من الناحية التشريعية مع مراعاة أن تكون ىذه التشريعات كافية ومرنة لتواجو التطور والتقدم المستمر 

 . (6)ي ىذا الصدد وكل نتائجو ف

وىو المعيار  ،ية المنشآت الممزمة بالتأمينالذي يؤيد المعيار الذي يتجو إلي تسم(7)ونتفق مع البعض
ويجب أن يحدد المشرع المنشآت الخاضعة لنظام التأمين اإلجباري بنفسو بعيًدا  ،الذي تبناه المشرع األلماني

المؤسسات  ،تعسف أو تدخل الجيات اإلدارية فيجب أن يحدد القانون الذي يفرض التأمين اإلجباريعن 
يري المشرع أنيا ضار بالبيئة  التيبإبرام التأمين وىي المنشآت  االلتزاميقع عمي عاتقيا  التيوالمشروعات 

تجري لممنشآت المموثة لمبيئة عن طريق الجيات المختصة إلي الدراسات واألبحاث والتحميالت التي  استنادا
أشعة كيرومغناطيسية ويجب أن يتضمن ذلك التحديد محطات الياتف النقال لما ينبعث منيا من  ،والفنيين

  .ضارة باإلنسان والبيئة
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 بالتأمين :  االلتزام احتراموسائل 
ولتحقيق  ،المنشآت بو التزامة لضمان ي مقبواًل فإن تطبيقو يحتاج إلي رقابوعندما يصبح التأمين اإلجبار 

الثانية ؛  ،المنشآت استغاللىذه الرقابة الفعالة يجب أن نميز بين نوعين منيا : األولي ؛ رقابة سابقة عمي 
  نشاط المنشأة : ستيا أثناء مزاولةرقابة يتم ممار 

 المنشأة :  استغاللأ ـ الرقابة السابقة عمي 
ىذا النوع من الرقابة ال يشكل صعوبات كثيرة كما أنو ينطبق عمي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص 

بإبرام عقد تأمين سارًيا  االلتزامفيكفي في ىذه الحالة أن يتضمن ممف طمب الترخيص شرط  ،اإلداري السابق
وىذا الشرط يكون غالبًا صورة من شيادة توضع من قبل شركة  ،من لحظة الموافقة عمى منح الترخيص

ل العقد عدم مسئوليتو عن األخطار التي يمكن أن تتحقق قبل دخو  اشتراطالتأمين ولكن لممؤمن الحق في 
 . (1)يذ أى قبل صدور الترخيص بالتشغيلحيز التنف

 ب ـ الرقابة أثناء ممارسة النشاط : 
يمكن أن تخضع ليا يجب أن تكون من الفعالية بحيث  التيإذا كانت المنشأة تمارس نشاطيا فإن الرقابة 

أن تتولي ىذه الرقابة جية إدارية معينة  وفي ىذا الصدد يجب ،ن اإلجباريالمنشأة بإبرام التأمي التزامتضمن 
عمى مستندات ووثائق المنشآت لمتأكد من إبرام عقد تأمين إجباري من  ،في موعد من العام ،تتطمع سنوًيا

كل مؤسسة خاضعة لمتأمين اإلجباري بإخطار ىذه  التزامالمسئولية عن أضرار التموث أو أن ينص عمي 
فق مع ىذا اإلخطار إبرام عقد تأمين إجباري عمى أن ير وعد بقياميا بالجية اإلدارية كل عام في ذلك الم
 . (2)وم بيذه الميمة جياز شئون البيئةوفي مصر يمكن أن يق ،صورة من وثيقة التأمين التي أبرمتيا

فإنو يجب وقف ترخيص المنشأة ويتم وقف نشاطيا  ،وفي حالة عدم قيام المنشأة بإبرام التأمين اإلجباري
باإلضافة  ،في الحال بقرار إداري وال تعود إلي مزاولة نشاطيا إال بعد تقديميا ما يفيد إبرام التأمين اإلجباري

إلي فرض مبمغ من المال كجزاء يتم تحصيمو لحساب الجية اإلدارية المختصة تتولي صرفو في مجال حماية 
ال من األحوال خالل مدة ح بأيويجب أن يتم النص عمى عدم جواز إلغاء وثيقة التأمين  ،االبيئة وتحسيني

 . (3)سريانيا

 االلتزاموعمى ذلك يجب عند الترخيص بإنشاء أبراج اليواتف النقالة أن يتضمن ممف الترخيص شرط 
ىو إال أن النظام المتبع في القانون المصري  .لحظة الموافقة عمى منح الترخيصبإبرام عقد تأمين ساري من 

ضرورة الحصول عمي ترخيص من الجيات اإلدارية إلمكانية ممارسة األنشطة المعنية طبقًا لقانون البيئة 
والمشرع في ىذا القانون حدد الشروط الواجب توافرىا لمنح الترخيص دون أن  ،م1994لسنة  4المصري رقم 

رة تقديم ما يفيد إبرام عقد تأمين من المسئولية عن األضرار التي قد تحدث يكون من بين ىذه الشروط ضرو 
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إبرام عقد تأمين إجباري كشرط لمحصول  اشتراطوفي ضوء ذلك يكون من المالئم ضرورة  ،عن ىذه األنشطة
 . (1)الترخيص اإلداري بمزاولة النشاطعمي 

ذا كان قانون  التأمين اإلجباري لمحصول عمي الترخيص  م لم يشترط1994لسنة  4البيئة المصري رقم وا 
م حدد شروط منح 2113( لسنة 11المصري رقم ) االتصاالتإال أن قانون  ،اإلداري لمزاولة النشاط

فيو إن لم يشترط التأمين اإلجباري صراحة ولكن نص  ،الترخيص ومن بين ىذه الشروط شرط الكفاءة المالية
( عمى أن " يقدم طمب الحصول عمى أي من التراخيص المشار 22حيث نصت المادة ) ،عمي الكفاءة المالية
 التييضعيا الجياز مصحوًبا بالبيانات والمستندات  التي( من ىذا القانون عمى النماذج 21إلييا في المادة )

والمالية لطالب الترخيص ويجب أن يتضمن الطمب األسس يحددىا وعمي األخص ما يثبت القدرة الفنية 
ويكون البت في طمب الترخيص خالل مدة ال تتجاوز تسعين  ،عير الخدمات وطريقة حسابياالمقترحة لتس

ال اعتبر الطمب  استيفاءيوًما من تاريخ  طالب الترخيص جميع ما يطمب منو من البيانات والمستندات وا 
  ."مرفوًضا 

الكفاءة المالية لمحصول عمي ترخيص إلنشاء أو تشغيل أبراج  اشترطفإذا كان المشرع المصري قد 
إال أن ذلك ال يكن لضمان حصول المضرورين من تمك األبراج عمى التعويض المقضي بو  ،اليواتف النقالة

لذلك فإننا ندعو مشرعنا المصري بضرورة النص صراحة عمى إبرام عقد التأمين اإلجباري كشرط  ،ليم
ذا كان عقد التأمين من المسئولية يكون في  .بإنشاء أو تشغيل تمك األبراج يصلمحصول عمي الترخ وا 

السيما وأن ىذا  ،فإن الرقابة أثناء ممارسة النشاط يجب أن تكون ذات فعاليةاألغمب األعم لمدة عام واحد 
 .(2)النوع من العقود ال يتم تجديده بمجرد الرضاء الضمني

د سنوًيا من إبرام عقد التأمين اإلجباري عن بالتأك االتصاالتالقومي لتنظيم  لذلك يجب أن يقوم الجياز
المالكة لمبرج بإخطاره سنوًيا بإبرام عقد التأمين  االتصاالتأو أن تقوم شركة  ،االتصاالتأضرار أبراج 

د مدة معينة أو أن يتم تحدي ،أبرمتيا مع ىذا اإلخطار التياإلجباري عمى أن ترفق صورة من وثيقة التأمين 
  .بحيث يتم دفع مبمغ التأمين عند تجديد الرخصة ،لسريان الرخصة يتم التأمين عنيا

  فإنو يجب عدم  ،المالكة لمبرج بإبرام عقد التأمين اإلجباري االتصاالتوفي حالة عدم ثبوت قيام شركة 
 ال بعد إبرام التأمين ط إوال يعود لمزاولة النشا ص البرج ويتم وقف نشاطو في الحالتجديد أو وقف ترخي

و اإلجباري. باإلضافة إلي فرض مبمغ من المال كجزاء يتم تحصيمو لحساب جياز شئون البيئة ويتولى صرف
 (.3)في مجال حماية البيئة وتحسينيا
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 المطمب الرابع
 فكرة صناديق التعويضات
ال يعوض فييا بوسيمة  في الحالة التيفكرة إنشاء صناديق التعويضات كانت بيدف تعويض المضرور 

يمكن  التي لألنشطةالصناعية عمى مجموع الممارسين  كما تيدف ىذه الصناديق إلي توزيع المخاطر ،أخري
لكل من نظامي  احتياطيةوال تتدخل ىذه الصناديق إال بصفة تكميمية أو  ،ان تكون سبب ليذه المخاطر

يمكن إنشاء صناديق تعويضات دون  التيي الحاالت وتجدر اإلشارة إلي أنو ف ،المسئولية المدنية والتأمين
 ،وجود نظام تأمين إجباري فإن ىذه الصناديق تصبح ممتزمة بتعويض كل أضرار التموث غير المؤمن منيا

 . (1)ي أسرع وقت بسبب ضخامة التعويضاتوبالتالي يمكن أن تشير ىذه الصناديق إفالسيا ف

إال أن  ،المسئولية المدنية باستخدامالمشاكل الخاصة ويسمح نظام صندوق التعويضات بتخفيف بعض 
أى  ،كما أن إنشاء صندوق لمتعويضات يمكن أن يتم إرادًيا ،األمر يتعمق ىنا بالتضامن وليس بالمسئولية

لألخطار التي تمس المجتمع الميني ويمثل بذلك غطاًءا تعاونًيا  ،بو إرادًيا من قبل جية خاصة االلتزاميكون 
وتكون ىذه الصناديق أداة  ،من جانبيا بالتزامأو  ،وذلك بفضل مساعدة الدولة ،جية عامةأو من ،(2)

األضرار  االعتباركما أنيا تسمح أيًضا باألخذ في  ،لتعويض ضحايا أضرار التموث البيئي بطريقة أسرع
 . (3)وذلك عكس ما يوفره نظام التأمين ،البيئية المحضة

 أن فرنسا لم تأخذ بو إاليوفرىا نظام صناديق التعويض بشأن األضرار البيئية  التيورغم المزايا العديدة 
التعويضات في مجال  وعمى عكس القانون الفرنسي ىناك تشريعات أخري طبقت فكرة صناديق حتي اآلن،
م الخاص بتعويض األضرار الجسدية 1973أكتوبر  5ففي اليابان أنشأ القانون الصادر في  .تموث البيئة

كان مصدر  صندوًقا لتعويض تمك األضرار وأقر بمبدأ المطالبة بالتعويض منو سواء عن التموثاجمة الن
 . (4)التموث معموم أو مجيول

التعويضات في ىذا المجال مقابل  كما أن القانون اليولندي المتعمق بتموث اليواء قد أقر فكرة صناديق
 . (5)طبيعة وقيمة النشاط مصدر التموث ضريبة يتم تحصيميا من المموثين المحتممين وتختمف قيمتيا حسب

 

 وسوف نتناول فكرة صناديق التعويضات عمي النحو التالي : 

 : حاالت تدخل صناديق التعويضات:أواًل 
 ،ال يقدم فييا التأمين إجابات كافية التيتمعب صناديق التعويضات دوًرا في مجال التموث في الحاالت 

األضرار الناجمة ىذا الدور يكون ضرورًيا عندما تتجاوز قيمة  ،فإن صناديق التعويضات تمعب دوًرا تكميمًيا
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عويضات ىو تعويض المضرور تلاأى أن ىدف صناديق  ،ن في العقدلمبمغ التأمي األقصىعن النشاط الحد 
 . (1)عندما يكون قد تم تعويضو جزئًيا تعويًضا كاماًل 

وفي ىذا النوع من المسئولية يكون  ،كما أن المسئولية في مجال أضرار التموث ىي مسئولية موضوعية
ومن ثم فإن جميع األضرار ال تصبح  ،ىناك حد أقصي لمتعويض ال يجوز تخطيو في الكثير من الحاالت

ذا طبقنا ىذا المبدأ نجد أن المضرور سيتحمل  ،(2)بتغطيةالمسموح  األقصىاوزت الحد مغطاة إذا تج وا 
المحدد وفًقا لمبدأ عدم تحمل المسئول ما يزيد عن ىذا الحد ومن ىنا تظير  األقصىالجزء الذي يتعدى الحد 

تؤدي إلي إعطاء المضرور تعويًضا كاماًل دون أن يتحمل أى  التيأىمية تبني فكرة صناديق التعويضات 
ة الموضوعية في مجال تموث جزء من األضرار أو بمعنى آخر دون أن يتحمل ىو مقابل تطبيق المسئولي

 . (3)البيئة

فقد أوجبت  ،( Fipol) عويض عن التموث بالزيتلمت الدوليومن تطبيقات ىذه الصناديق الصندوق 
إذا لم يستطع ذلك الشخص  ،عمي الصندوق دفع تعويض لكل شخص يعانى من ضرر التموث االتفاقية

المسئولية عن أضرار التموث بالبترول  التفاقيةوفًقا  ،الحصول عمى تعويض كامل ومالئم عن ذلك الضرر
ما بسبب أن مالك السفينة المسئول عن  انعدامإما بسبب  ،م1969لعام  المسئولية عن الضرر المدعى بو وا 

كاممة، أو أن الضمان  بالتزاماتوغير قادر من الناحية المالية عمي الوفاء  ،م1969عام  التفاقيةالضرر وفًقا 
عويض عن م ال يغطي أو ال يكفي لتغطية متطمبات الت1969المسئولية لعام  التفاقيةالمالي المقرر طبًقا 

 .(4)ضررال

في الحاالت التي يثبت  احتياطيومن ناحية أخري يكون لصناديق التعويض في مجال تموث البيئة دور 
وفي ىذه  ،وتمك التي ال يتوصل فييا المضرور إلي تحديد شخص المسئول أو معرفتو ،فييا إعسار المسئول

ويًضا كاماًل عما لصندوق تعويض المضرور تعا فيتولى ،الحالة يحل الصندوق محل المسئولية المدنية ذاتيا
  .(5)أصابو من أضرار

ومن ثم ال يجوز لممضرور من التموث المطالبة بالتعويض من الصندوق إال في حالة إخفاقو في مطالبة 
 ،ويتحقق ىذا اإلخفاق في حاالت عدم تحديد المسئول أو إعساره أو كونو غير مؤمن ،،المسئول عن التموث

وفي حالة مطالبة الصندوق يكون لألخير الحق في  ،حاالت إعفائو من المسئولية إحدىعند توافر وأخيًرا 
  .(6الرجوع عمى المسئول )

وبالتالي فإنو يجب لضمان تعويض المضرور من أخطار األشعة الكيرومغناطيسية المنبعثة من أبراج 
لتعويض أى مضرور من ىذه  االتصاالتأن يتم إنشاء صندوق مشترك تساىم في شركات النقالة اليواتف 
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جزئيا،  ويتم المجوء إلي ىذه الصناديق في الحالة التي يكون فييا المضرور قد تم تعويضو تعويًضا ،األبراج
 .كاماًل  ىذه الحالة تتدخل صناديق التعويض بيدف تعويض المضرور تعويضا ففي

المالكة لمبرج  االتصاالتبت فييا إعسار شركة في الحالة التي يث احتياطياكما تمعب ىذه الصناديق دوًرا 
حاالت  إحدىوكذلك عند توافر  ،وتمك التي يصعب فييا تحديد البرج مصدر الضرر ،مصدر الضرر

تعويضا كامال عما اصابو من اضرار. ويتعين  الصندوق تعويض المضرور فيتولى ،اإلعفاء من المسئولية
ويعفي المضرور من ىذا اإلجراء إذا كان المسئول  ،عن الضرر أوال عمى المضرور مطالبة المسئول

ومن ثم فال تصح مطالبة الصندوق بالتعويض إال في حالة اإلخفاق في مطالبة المسئول ويتحقق  ،مجيوالً 
حاالت إعفائو من  إحدىىذا اإلخفاق في حاالت إعسار المسئول أو كونو غير مؤمن أو عندما تتوافر 

 ،التعويض القتضاءىذه الحاالت كان لممضرور أن يمجأ إلي الصندوق مباشرة  ىإحدفإذا توافرت  ،المسئولية
  .مع إعطاء الصندوق الحق في دعوي الرجوع عمى الشركة المالكة لمبرج مصدر الضرر

 ثانًيا : المشاكل التي تثيرها فكرة صناديق التعويضات : 
إال أنو يشكل في الوقت ذاتو عبء  ،إن إنشاء صناديق لمتعويضات يقدم ضمانو فعالة لممضرورين

ىذا الوضع يجبرنا عمى تحقيق التوازن بين مصمحة المضرور في  ،إضافي عمى عاتق المموثين المحتممين
فإذا كان ما (، 1)مقي عمى عاتق شخص المموث المحتملالم الحصول عمي حقو في التعويض وبين العبء

فإنو سيرحب يقدمو المموث كمساىمة في الصندوق أقل مما سيتحممو كتعويض في حالة عدم وجود الصندوق 
وأًيا كانت قيمة ما سيدفعو في الصندوق فإنيا ال يمكن أن تتعادل مع ما (، 2)بإنشاء صندوق لمتعويض

 . (3)كتعويض في حالة عدم وجود الصندوقسيتحممو 

يق التعويضات يبدو نظاًما غير عادل بالنسبة ليؤالء الذين يساىمون في تمويل كما أن نظام صناد
وتخفيًفا  ،لما يتخذونو من تدابير وقائية في منشآتيم ،ومع ذلك ال يتسببون في إحداث أضرار بيئية ،الصندوق

ومن  ،ليذا الوضع فإنو يجب أن يأخذ الصندوق في حسبانو تصرفات كل مموث من المشتركين في الصندوق
في حدود اإلمكان الحق في الرجوع المؤسس عمي المسئولية يكون من الضروري أن يتقرر لمصندوق ثم 

 . (4)رمطالبتو لقيمة الذي دفعو لممضرو ضد المموث الذي يرتكب خطأ ل الشخصية

 ،حيث يثور التساؤل في ىذا الصدد ،تتعمق بإدارتيا التيكما تثير صناديق التعويض بعض المشكالت 
وىل يعيد بإدارتو ألحد  ،يعيد إلييا بإدارة صندوق تعويض أضرار التموث التيحول الشخص أو الجية 

أشخاص القانون الخاص أم يكون من األفضل ترك اإلدارة لمدولة ذاتيا ؟ ولإلجابة عمي ىذا التساؤل يجب 
  عدة حاالت :التفرقة بين 
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إلي   تتعمق بنشاط ميني معين إلي أحد أشخاص القانون الخاص وليس  التيأن نعيد بإدارة الصناديق  -1
 . (1)الضخمةغير وىذا النوع من الصناديق يمكن أن يتدخل في حالة الكوارث البيئية  ،الدولة ذاتيا

تعيد بإدارة الصندوق الخاص بيا إلي أحد أشخاص القانون  االتصاالتوبالتالي فإن شركات  -
من جراء األشعة الكيرومغناطيسية المنبعثة من األبراج وذلك لضمان حصول المضرور  ،الخاص

 ،ويتم تمويل ىذا الصندوق عن طريق ضريبة تفرض عمي تمك الشركات ،التابعة ليا عمى التعويض
  .ويتم تحديد ىذه الضريبة وفًقا لحجم وطبيعة النشاط

اتيا وذلك بالنسبة لمكوارث التي ترتب أضراًرا ضخمة أن يعيد بإدارة صناديق التعويض إلي الدولة ذ – 2
 ،ففي مثل ىذه الكوارث يكون من الصعب عمى الصناديق الخاصة تحمل األضرار الحاصمة ،بالبيئة

ولتحقيق الحماية  ،خصوًصا  وأنيا قد تتعدي ماليين الدوالرات بل وفي بعض األحيان المميارات
المنشودة لمبيئة في مثل ىذه الحاالت يمكن أن تحدد الصناديق الخاصة حًدا أقصي يتحممو وما يزيد 

ومن ناحية أخري يمكن أن يحقق النتيجة ذاتيا أن تتدخل الدولة مباشرة  ،عن ذلك تتحممو الدولة
صاًل يضات المعيود إلييا ألتعويض ضحايا األخطار الضخمة مقابل قسط تقوم بسداده صناديق التعو 

 . (2)بالتدخل في مثل ىذه الحاالت

فيتم إدارة الصندوق وقد يعيد بإدارة الصندوق إلي الدولة وأحد أشخاص القانون الخاص في آن واحد  – 3
يكون فييا  التيوذلك في الحاالت  ،عن طريق ممثمين عن الدولة وممثمين عن شخص القانون الخاص

  .(3)و سابق خبرة في ىذا المجاللبخبرات ىذا الشخص إذا كان  ةاالستعانمن الضروري 

 ثالثًا: صندوق حماية البيئة المصري : 
عمى إنشاء صندوق خاص (14المادة ) في ،م1994لسنة  4نص قانون حماية البيئة المصري رقم 

ىذه  وقد حددت ،البيئةدارة جياز شئون إدارة ىذا الصندوق مجمس إ ويتولىيسمي " صندوق حماية البيئة " 
  حيث تؤول إليه : ،المادة موارد تمويل ذلك الصندوق

  .المبالغ التي تخصصيا الدولة في موازنتيا لدعم الصندوق أ ـ

   يقبميا  والتيـ اإلعانات واليبات المقدمة من الييئات الوطنية واألجنبية ألغراض حماية البيئة وتنميتيا  ب
  .مجمس إدارة الجياز

 .ييا عن األضرار التي تصيب البيئةـ الغرامات التي يحكم بيا والتعويضات التي يحكم بيا أو يتفق عم ج

  .م1983لسنة  112ـ موارد صندوق المحميات المنصوص عمييا في القانون رقم  د
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( من الالئحة التنفيذية 7نجد المادة ) ،( من قانون البيئة14وباإلضافة لمحاالت التي حددتيا المادة )
م قد أضافت 1995فبراير سنة  18 في ،م1995ة لسن 338لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 

 التالية:الموارد 

 التي% من حصيمة الرسوم المقررة عمى تذاكر السفر 25ما يخص جياز شئون البيئة من نسبة الـ  -1
وقرار رئيس  ،1986لسنة  5طبًقا لممادة األولي من القانون رقم  ،لمصريةتصدر في مصر بالعممة ا

 المشار الرسوم % من إجمالي حصيمة12.5وبحد أدني  ،1986لسنة  697مجمس الوزراء رقم 
  .اإليي

  .يقوم بيا الجياز التيعائد المشروعات التجريبية  -2

  .مقابل ما يؤديو الجياز من خدمات لمغير بأجر -3

 .رسوم التراخيص التي يصدرىا الجياز  -4

 ،المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات ،وتودع في الصندوق عمي سبيل األمانة
عد ميزة ىامة لضمان وجود الصندوق ي وتعدد موارد تمويلت عن األضرار التي تصيب البيئة. والتعويضا

  .ن أجميامبالغ تكفي لموفاء باألغراض التي أنشأ الصندوق م

يتدخل فيها  التيوقد نصت المادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة المصري عمي الحاالت 
 الصندوق وهي : 

  .مواجية الكوارث البيئية .1
  .المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التموث .2
   .المنخفضة والتي يثبت تطبيقيا بنجاحنقل التقنيات ذات التكمفة  .3
  .تعالج مموثات البيئة التيتمويل تصنيع نماذج المعدات واألجيزة والمحطات  .4
  .إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئية .5
دارة المحميات الطبيعية بيدف المحافظة عمي الثروات والموارد الطبيعية .6   .إنشاء وا 
  .مواجية التموث غير معموم المصدر .7
والمعايير    ووضع المعدالت  ،إلعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئي تمويل الدراسات الالزمة  .8

  .بيا لممحافظة عمي البيئة االلتزامالمطموب 
بيا أجيزة اإلدارة المحمية والجمعيات التي تقوم  ،مشروعات حماية البيئةالمشاركة في تمويل  .9

  .ويتوافر ليا جزء من التمويل من خالل المشاركة الشعبية ،األىمية
  .مشروعات مكافحة التموث .11
  .حماية البيئةصرف المكافآت عن اإلنجازات المنجزة عن الجيود التي تبذل في مجال  .11
  .دعم البنية األساسية لمجياز وتطوير أنشطتو .12
  .تيدف إلي حماية أو تنمية البيئة والتي يوافق عمييا مجمس إدارة الجياز التي األخرىاألغراض  .13
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أن جياز شئون البيئة  ،إال أنو يفيم بالضرورة من النصوص السابقة ،ويري البعض أنو رغم عدم التصريح
في اإلجراءات الوقائية والعالجية  باتخاذيستطيع من خالل صندوق حماية البيئة مواجية األضرار البيئية 

ية فورية وبذلك يكفل القانون مواج ،ثم يمكنو الحًقا أن يرجع عمى المسئول متي وجد ىذا األخير ،الحال
  .(1)وفعالة لممخاطر البيئية

ىدفيا الرئيسي ىو حماية البيئة  والتيمجاالت تدخل الصندوق  اتساعإال أن البعض اآلخر يري أنو رغم 
ال  التيفي الحاالت  ،ولكنو لم ينص صراحة عمي اليدف الرئيسي لمصندوق وىو تعويض المضرورين

تموث غير معموم المصدر لذا يجب واجية الموذلك باستثناء الجزئية الخاصة ب ،فييا الحصول عميو ميمكني
كما يجب إضافة تدخل الصندوق لتعويض المضرور في  ،افة التعويض في ىذه الحالة بصريح النصإض

من المسئولية بصرف  حاالت إعفاءه إحدىالحاالت التي يكون فييا المسئول معسًرا أو عندما تتوافر في حقو 
  .(2)اره أو يسارهالنظر عن إعس

اليدف الصندوق ليضيف إلي أىداف  ،وعمي ذلك فإننا ندعو مشرعنا المصري إلي التدخل في ىذا الصدد
من لتعويض المضرورين  احتياطيةصندوق التعويض وىو أن يتدخل الصندوق بصفة الرئيسي من إنشاء 

عما أصابيم من أضرار في حالة عدم تحديد المسئول أو في حالة ما إذا كان معسًرا أو عندما تتوافر التموث 
وبصفة تكميمية لتكممة  ،سارهئولية بصرف النظر عن إعساره أو يإعفاءه من المسحاالت  إحدىفي حقو 

لمضمان إذا كان المسئول مؤمًنا عمي مسئوليتو  األقصىالتعويض المستحق لممضرور فيما يجاوز الحد 
  .(3)مة المبمغ المحدد في عقد التأمينوتجاوزت األضرار قي

ضرار الغرامات والتعويضات التي يحكم بيا أو يتفق عمييا عن األ ،يضاف إلي مصادر تمويل الصندوق
 . (4)يا بعض التحفظات في مجال البيئةميقاب االقتصاديةوغرامات التموث من الوجية  ،التي تصيب البيئة

بو في البيئة من دثي التموث ىو دفعو إلي خفض ما يصفاليدف األساسي من فرض الغرامات عمي مح
ل غرامة يجب أن تكون بمعدل يساوي تكمفة افضأن  االقتصاديةوتوضح النظرية  ،مموثات إلي مستوي معين

 ،ولما كان التقييم النقدي لمضرر البيئي موضوع غير محدد ،الحدية عمى وحدة التموث االجتماعيةالتموث 
والتكمفة الحدية وىو التساوي بين معدل غرامة التموث  ،فإن ىناك حل " غير متكافئ " يمكن أن يؤخذ بو

  .(5)فرضت من أجمو الغرامة اسب مع اليدف الذيلخفض التموث إلي الحد الذي يتن
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وبناًء عمي ذلك يتجو رأي إلي أنو من األفضل البدء بمعدل غرامة منخفض أى غير كاف وزيادتو 
 استخداميامكانية بمعني إ ،بالتدريج مع الزمن وفي ىذه الحاالت تمعب الغرامات دوًرا في إعادة التوزيع

  .(1)لتمويل الصندوق

مصدًرا رئيسًيا من مصادر  ،تسبب التموث التيتفرض عمي المصانع أو المنشآت  التيفجعل الغرامات 
سواء من ناحية قمة األموال التي يتم تحصيميا حيث أنيا  ،تمويل الصندوق يعتبر أمًرا غير دقيق في تطبيقو
  .(2)ىذه الغرامات السيء عمى اإلنتاج أو من ناحية أثر ،ال تطبق بالفعل إال في عدد محدود من الحاالت

ومما سبق فإننا ندعو المشرع المصري إلي تبني فكرة التأمين اإلجباري كشرط لمحصول عمي ترخيص 
عمي أنو يجب إعادة صياغة الموارد المتعمقة بحاالت  (3)اتف النقالة وكذلك نتفق مع البعضإنشاء برج اليو 

يكون من شأنيا ضمان تعويض المضرور تعويًضا  التيلحاالت لتشمل كل ا ،تدخل صندوق حماية البيئة
  .كاماًل عما أصابو من أضرار ناجمة عن التموث

وذلك لتغطية األضرار الناشئة عن حوادث مركبات  ،وقد أخذ المشرع المصري بنظام صندوق الضمان
  .2117لسنة  1828عندما أصدر رئيس مجمس الوزراء القرار رقم  ،النقل السريع

 ،بصفة عامةعن التموث ليشمل كافة األضرار الجسدية أو المادية الناتجة  ،ويجب األخذ بيذا النظام
وحتي يحصل المضرور عمي  ،ىذه األضرارنظًرا لفداحة  ،بصفة خاصة وأضرار أبراج اليواتف النقالة
يواتف النقالة وحتي ال تعترض مبالغ التعويضات الضخمة طريق منظومة ال ،تعويض عما أصابو من أضرار

  .عنيا لتحقيق  رفاىية المجتمع يال غنالتي 

ويجب أن يضمن ىذا الصندوق تعويض األضرار الناجمة عن أضرار أبراج اليواتف النقالة في األحوال 
 توافرتأو عندما  ،أو في حالة ما إذا كان المالك معسًرا ،لم يتم التوصل فييا إلي البرج المسبب لمضرر التي
ويجب أن يتدخل الصندوق  حقو احدى حاالت االعفاء من المسئولية بغض النظر عن اعساره او يساره، في

فيما يجاوز الحد االقصى لمضمان اذا كان المالك لمبرج  بصفة تكميمية لتكممة التعويض المستحق لممضرور
وكذلك  ،في عقد التأمين مغ المحددوليتو وتجاوزت األضرار قيمة المبمؤمًنا عمي مسئ ) شركة االتصاالت(

تدخل صندوق حماية البيئة في ىذه  ويكون ،تعسر فييا شركات التأمين التيضرورة التدخل في الحاالت 
، ثم عمي الصندوق ( مصدر الضرر االتصاالترج ) شركة الحاالت بعد رجوع المضرور عمي مالك الب

حصولو تعويض جزئي من المسئول في حالة عدم حصولو عمي التعويض أو  االتصاالتالخاص بشركات 
  .عن الضرر

  

                                                           
1

رٚخ يصز د/ أدالو رجت إثزاْٛى جبٔٚش : إػذاد َظبو نهزأيٍٛ يٍ انًظئٕنٛخ انؼبيخ انُبرجخ ػٍ أخطبر انزهٕس انجٛئٙ فٙ جًٕٓ 

 .165و، ص1778انؼزثٛخ، كهٛخ انزجبرح، جبيؼخ انمبْزح، 
2

 .657د/ يذدذ ػجذانجبر٘ ػجذانذًٛذ ثخٛذ : انًظئٕنٛخ انًذَٛخ ػٍ رهٕس انجٛئخ انٕٓائٛخ، يزجغ طبثك، ص  
3

 .145د/ ػطب طؼذ يذًذ دٕاص : األَظًخ انجًبػٛخ نزؼٕٚض أضزار انزهٕس، يزجغ طبثك، ص  
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 خاتمةال
لقد تناولنا ىذا البحث في اربع مطالب اساسية ، تم تناول تعريف التأمين من المسؤولية في المطمب 
االول ، ثم مدي قابمية اخطار ابراج االتصاالت لمتأمين في المطمب الثاني الذي قسمنا فيو الدراسة الي 

 الثانيالناحية القانونية ، والفرع  فرعين ، تناول الفرع االول مدي قابمية اخطار ابراج االتصاالت لمتأمين من
مدي قابمية اخطار ابراج االتصاالت لمتأمين من الناحية الفنية ، وتم تناول فكرة التأمين االجباري في المطمب 

 .الثالث ، ثم يأتي ختام البحث في المطمب الرابع بفكرة صناديق التعويضات

 :و قد خمصت الدراسة الي عدة توصيات نجممها فيما يمي 
( وذلك بالنص صراحة 2113( لسنة )11ان يتم تعديل قانون االتصاالت المصري رقم ) -1

عمي ابرام عقد التأمين االجباري كشرط لمحصول عمي الترخيص بأنشاء او تشغيل ابراج 
 .اليواتف النقالة

يجب ان يتم انشاء صندوق مشترك تساىم فيو شركات االتصاالت ، لضمان تعويض  -2
 .االشعة الكيرومغناطيسية المنبعثة من ابراج اليواتف النقالةالمضرور من اخطار 

ان يتم تعديل اىداف صندوق حماية البيئة المصري المنصوص عميو في قانون حماية  -3
م بحيث يضاف الي اىدافو التدخل لتعويض المضرورين من 1994لسنة  4البيئة رقم 

التعويض المناسب من  تموث البيئة في الحاالت التي ال يمكنيم فييا الحصول عمي
 .المسؤول عن الضرر او اي مصدر اخر
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 قائمة المراجع
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 .2116،  1االقتصادية ، مصر،ع
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1974. 
سعيد السيد قنديل : اليات تعويض االضرار البيئية ، دراسة في ضوء االنظمة القانونية و د /  -7

 .2114القانونية ،  المكتبةاالتفاقيات الدولية ، 
الياتف النقال ، بحث مقدم  الستخداماتسمير حامد عبد العزيز الجمال : المشكالت القانونية د /  -8

، تحت  2111ابريل  28 – 27ا ، المنعقد في الفترة جامعة بني .لممؤتمر العممي لكمية الحقوق
 .2111عنوان الجوانب القانونية و االقتصادية لمياتف المحمول ، 

 .2115عابد فايد عبد الفتاح : احكام عقد التأمين ، دار النيضة العربية ، د /  -9
ة ، رسالة عادل سعد سميم مشاع : مدي امكانية التأمين من المسؤولية عن االضرار البيئيأ /  -11

 .2115ماجستير ، كمية الحقوق ، جامعة المنصورة ، 
عبد الحميد عثمان محمد : المسئولية المدنية عن مضار المادة المشعة ، دراسة مقارنة ، بدون د /  -11
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 تاريخ نشر. 

 .1978النيضة العربية ، عبد الودود يحيى : دروس في العقود المسماة ، دار د /  -14
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