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LE PRINCIPE DE L'INDÉPENDANCE DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE 

MARITIME  
DU CONTRAT INITIAL DANS LES LOIS INTERNES ET LES 

CONVENTIONS INTERNATIONALE 

Zerouali_Siham@yahoo.fr bekhit.5@gmail.com

Résumé: 
     Le principe de l'indépendance de la clause d'arbitrage maritime du contrat initial 

qui y est contenu, est considéré comme l'un des principes les plus établis actuellement 
dans le domaine de l'arbitrage commercial international en matière d'arbitrage général 
et maritime en particulier, où il a consacré la majeure partie de la législation 
internationale, compte tenu de l'importance scientifique de cette question et qui montre 
en particulier dans la vulnérabilité cette condition attachée au contrat original, y 
compris les poutres juridiques.
Mots clés: 
Arbitrage Commercial, la Clause D'arbitrage, Droit Maritime, le Principe de
L'indépendance.       
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 مداخلة األستاذة : زروالي سهام
 

 عنوان المداخلة
 ." التأمين كمثال عن ذلك "  تجارب أجنبية في مجال حماية البيئة و األمن البيئي المستدام

 
 

 مقدمة : 
يلعب التأمني دورا هاما يف اجملتمعات احلديثة يف ضل تعدد أنواعه و اليت أصبحت تغطي كافة أوجه 

لتغطية التطور احلاصل يف شىت جماالت احلياة و ما ينجم عن هذا التطور من أضرار و  األنشطة و ذلك يف حماولة
، خاصة مع ظهور أخطار جديدة كالطاقة النووية و األخطار املعلوماتية و كذا التلوث البيئي موضوع  مسؤوليات

 حبثنا 
ترب التأمني يف جمال التعويض عن أضرار التلوث البيئي من أهم األليات اليت أثبتت فعاليتها و ــــــــيعحبيث 

لو باجلزء البسيط يف ضمان حصول املضرورين على التعويض ، كما أن هذا التأمني ليس بالفكرة اجلديدة و إمنا 
، إال أن األسس القانونية و الفنية  هو نظام معروف يف جمال أخطار التلوث البيئي بكل أنواعه بري، حبري ، جوي

التقليدية اليت يقوم عليها هذا النظام بصفة عامة يصعب يف كثري من األحيان تطابقها و إنسجامها مع خصوصية 
و طبيعة أضرار التلوث البيئي ، مما جعل العديد من الدول و خباصة الدول الغربية إىل إستحداث قواعد جديدة 

بادرت هذه الدول بتطويع القواعد العامة للتأمني حىت تتماشى مع خصوصية أخطار التلوث  للتأمني أو بعبارة أدق
 البيئي . 

الوقوف على أهم العناصر اليت توضح لنا عالقة التأمني بأضرار و سنحـــــــــاول من خالل هذه املداخلة 
 التلوث البيئي و موقف بعض التشريعات من هذه املسألة ، و ذلك من خالل : 

 
 للتأمني   التقليديةمدى إنسجام أضرار التلوث البيئي مع الشروط  حتديد  المحور األول :
 تطرق جملموعة من التجارب احلديثة للتأمني يف جمال تغطية هذه األضرار ال المحور الثاني :

 
 



 المحور األول 

 فكرة التأمين و مدى إنسجام شروطه مع أضرار التلوث البيئي 

سؤولية على أنه عقد مبوجبه يلتزم املؤمن بضمان املؤمن له من رجوع الغري عليه بالتعويض يعرف تأمني امل
عن األضرار اليت تصيب هذ الغري و الناشئة عن األخطار املؤمن منها و ذلك مقابل أقساط أو إشرتاكات يلتزم 

لكن إذا كــــان هذا مفهوم التأمني من املسؤولية وفقا للقواعد العامة ، فإىل أي مدى ميكن أن ،  1بدفعها املؤمن له
 البيئي . تتوافق قواعده مع أضـــــرار التلوث 

 البيئي على أضرار التلوث  للتأمينصعوبة تطبيق الشروط القانونية أوال : 

تتميز بنوع من اخلصوصية ، األمر الذي جيعل من تطبيق القواعد التقليدية  البيئي إن أخطار التلوث
التكنولوجية احلديثة اليت الصعوبة يف كونه من األخطار هذه للتأمني عليها يف غاية الصعوبة و التعقيد ، و تكمن 

هلا طابع  البيئيوث هذا من جهة  ، و من جهة ثانية أضرار التل 2تنشأ بفعل التدخل اإلرادي من طرف املؤمن له
الرتاخي فهي قد تظهر بصفة تدرجيية و ال تنكشف أضرارها إال بعد فرتة زمنية طويلة ، مما جيعلها تتعارض مع 
شرط من الشروط اجلوهرية للتأمني و هي الصفة اإلحتمالية و الفجائية ، و مثال ذلك الضرر اإلشعاعي اليت يتسم 

الذي قد يؤدي به أيضا إىل اخلرروج عن فرتة سريان عقد التأمني احملددة ، و هو األمر  3بصفة الرتاخي و البطئ
 .   4طبقا للقواعد العامة هلذا العقد

قد ترجع أسباهبا إما إىل حوادث أو وقائع فجائية و عرضية ، فهنا ال يوجد  لبيئيكما أن أخطار التلوث ا
أدىن شك يف توفر خاصية اإلحتمالية يف شأهنا ، حيث أهنا وقائع حمتملة قد حتدث و قد ال حتدث و بالتايل ليس 

وف لألنشطة امللوثة  ، أما إذا كانت هذه األخطار نتيجة لإلستغالل املأل 5هناك شك حول إمكانية تأمينها قانونا 

                                                           
احلماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث ، دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ، كلية ،  د/ واعلي جمال - 1

 . 290ص ،  2010،  2009احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان ، 
   املوضوع نفسه . املرجع نفسه ، - 2
 .  389،  288ص  ، 2011دار اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  ،النظام القانوين للضرر البيئي و آليات تعويضه،  د/ حميدة جميلة - 3
، رسالة دكتوراه علوم يف  -دراسة مقارنة  –، املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة البحرية و الطرق القانونية حلمايتها  د/ محمد سعيد عبد اهلل - 4

 . 609، ص  2005القانون، كلية احلقوق جبامعة القاهرة ، مصر ، 
، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة ، دكتوراه علوم يف القانون ، ختصص قانون أعمال ، كلية احلقوق و د/ حسونة عبد الغني  - 5

 .  185،  ص  2013،  2012معة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر ، العلوم السياسية ، جا



، حيث تكون مثال كعمليات البحث و التنقيب عن البرتول و ما ينجر عنه من أخطار هتدد البيئة البحرية 
أضرارها ذات طابع مزمن و تدرجيي ، فاخلطر يف هذه احلالة حىت و إن كان حمقق الوقوع إال أن وقت وقوعه غري 

ة تعمل على إزالة هذا النوع من التلوث عن طريق إمتصاصها و ال حمقق ، خاصة و أن هناك أنظمة طبيعية يف البيئ
 .  1تصبح هلا أي أثار ضارة مما يستدعي التساؤل حول إمكانية تأمينها و التعويض عنها

 مع الشروط الفنية للتأمين  :  البيئيمدى إنسجام أضرار التلوث ثانيا : 
تقوم على التعاون جمموع املؤمن هلم ضد خطر حمدد مبا أن عقد التأمني هو عبارة عن عملية فنية مجاعية 

يسعون من خالل التأمني إىل توقي أو التقليل من أثاره السلبية ، ذلك عن طريق اللجوء إىل شركات التأمني و اليت 
تعمد إىل مجع أقساط تدفع من قبل املؤمن هلم كل منهم بقدر يتناسب مع ما يضيفه إىل اجملموع الكلي لألخطار، 

، و من خالل هذا يتضح أن لعقد التأمني  2أن يتم توزيع هذا املال على من حلقهم الضرر احملدد يف العقدعلى 
 جمموعة من الشروط الفنية تتمثل أساسا يف : 

 :  الخطر - أ
حىت تكون األخطار قابلة للتأمني ال بد أن خيتار املؤمن املخاطر املنتشرة اليت هتدد الكثري من األشخاص 

مكان حتققها و اليت جيري عليها اإلحصاء تكون متسعة مما يساعد على حسن تطبيق األعداد الكبرية ألن دائرة إ
 و التوصل إىل ضبط إحتمال وقوع الضرر . 3

و حسب ما سبق أن أضرار التلوث ال يصلح التأمني عليها من الناحية الفنية ، خاصة و أهنا ال تسمح 
شرتط إلعماله أن يقع على عدد كبري من احلاالت و هو ما ال يتفق مع بتطبيق قاعدة األعداد الكبرية و الذي ي

 . 4أضرار التلوث و اليت تتصف بضخامة نتائجها من جهة و قلة عددها من جهة ثانية

إال أن هذا األمر إستطاعت شركات التأمني أن تتجاوزه و ذلك عن طريق  جتزئة اخلطر ، حيث ميكن 
 ار التلوث و قلة عددها عن طريق جتزئتها و اليت تؤدي إىل مضاعفة التغلب على مشكلة ضخامة حجم أخط

 

                                                           
 . 186، ص  مرجع سابق د/ حسونة عبد الغني ، - 1
 . 28، ص  2007، التأمني ضد أخطار التلوث ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر ،  د/ نبيلة إسماعيل أرسالن - 2
 .  387، مرجع سابق ، ص  د/ حميدة جميلة -  3
 .  45، ص  1994دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  –دراسة مقارنة  –، عقد التأمني د/ جالل محمد إبراهيم  - 4



 .  1عددها و التغلب على مشكلة قلتها

 :  شروط الخطر - ب
يقصد هبذا الشرط أن يكون اخلطر موزعا و متفرقا ، مبعىن أن جماميع األخطار اليت يقبل املؤمن التأمني 

 إمنا تقع هذه األخطار متفرقة فتصيب عدد بسيط و حمدد عليها ال تقع كلها مرة واحدة فتصيب املؤمن هلم ، و
 .  2منهم فال تصيبهم  مجيعا يف وقت واحد

تتسم من الناحية الفنية بالتوزيع ، حيث أهنا ال تصيب مجيع  البيئيرغم أنه من الواضح أن أضرار التلوث 
املؤمن هلم يف وقت واحد ، إال أن البعض يرى أن هذه األضرار غري موزعة ما دام أهنا تصيب مناطق حمددة مما 

ق وقتا يصعب تأمينها ، إضافة إىل احلدود الزمنية اليت تستغرقها هذه األضرار كي تنتج آثارها النهائية حيث تستغر 
 .  3طويال بني وقوع الفعل و حدوث الكارثة

 التقدير المسبق لحجم األضرار :  - ت
إن أخطار التلوث اليت تكون قابلة للتغطية مبقتضى نظام التأمني جيب أن يكون بإمكان املؤمن أن يقوم 

األخطار اليت ال  ، ألن 4حبساب مقدم الحتماالت وقوعها ، و يتم هذا األمر مبقتضى القوانني اخلاصة باإلحصاء
تقع إال نادرا تكون غري قابلة للتأمني عليها حيث ال ميكن ضبطها إحصائيا من جهة ، كما ال ميكن حتديد سعر 

 .   5القسط بالنسبة هلا من جهة أخرى

أما فيما خيص مدى إمكانية إنطباق هذا الشرط على األضرار البيئية فهناك إختالف ، حيث أن البعض 
لتلوث من حيث املبدأ تقبل فنيا التأمني عليها إذ ميكن حساب فرض حتققها ، حيث يكون يف يرى أن أضرار ا

إستطاعة شركات التأمني و عن طريق قوانني اإلحصاء أن حتسب بشكل مسبق إحتماالت وقوعها ، خاصة و أن 
 . 6وقوعها هذه األضرار قابلة للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانني اإلحصاء بأن تصل إىل درجة إحتمال

                                                           
 .  187، مرجع سابق ، ص  د/ حسونة عبد الغني - 1
،  2000ــــكندرية ، مــــــــــصر ، ، أصـــــــــــول التــــــــــأمني ، الطبــــــــــعة الثـــــــــانية ، دار املطــــــــــبوعات اجلــــــــامعية ، اإلســــ د/ رمضان محمد أبو السعود - 2
 .  328ص
 . 390، مرجع سابق ، ص  د/ حميدة جميلة - 3
 . 388املرجع نفسه ، ص  - 4
 .  188، ص  01، مرجع سابق ، هامش رقم  الغنيد/ حسونة عبد  - 5
 . 326مرجع سابق ، ص ،  د/ رمضان محمد أبو السعود - 6



أما البعض األخر فريى أن أضرار التلوث البيئي ال ختضع حلساب اإلحتماالت إذ ال ميكن القيام حبساب 
مقدم الحتماالت وقوع الضرر ، ال سيما يف وقتنا احلايل الذي ظهرت فيه العـــــديد من األضرار البيئية خصــــوصا 

 .  1مني الكربى حتجم عن تغطية مثل هذه األضرارأضرار البيئة التكنولوجية اليت جعلت شركات التأ

و هكذا فإن األسس الفنية اليت يقوم عليها التأمني و املتمثلة أساسا يف جتميع املخاطر ، تواتر و توزيع 
املخاطر ، و حساب اإلحتماالت ال تتماشى مع أخطار التلوث البيئي بصفة عامة ، و هو ما جعل شركات 

هذا النوع من األضرار ، إال أن نظرية التأمني ميكن أن تعتمد على بعض األساليب  التأمني متتنع عن تغطية
ملواجهة هذه الصعوبة و ذلك عن طريق تطويع خاصية اإلحتمالية و معايري حساب األقساط املدفوعة من خالل 

 .  2حتديد السقف األقصى للضمان

توافر يف أضرار التلوث ، و ذلك نظرا خلصوصية و هكذا فإن أغلب الشروط القانونية و الفنية للتأمني ال ت
و طبيعة هذه األخرية و اليت يصعب جتميعها يف جمموعة واحدة خاصة و أن هذه األضرار متعددة املصادر و 

 النتائج  .   

مبعىن أن أضرار التلوث البيئي ميكن أن ختضع للتأمني من املسؤولية وفقا للشروط السابقة إذا مامت تطويع 
ر هلذه األسس القانونية و الفنية للتأمني حبيث تصبح بشكل جديد يتماشى مع خصوصية أضرار التلوث و تطوي

 البيئي بصفة عامة.  
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 المحور الثاني

 :البيئيحديثة للتأمين على أضرار التلوث  تجارب

نظرا لعدم إمكانية  يئيأمام فشل و قصور القواعد الكالسكية لنظام التأمني يف تغطية أضرار التلوث الب
حصرها من جهة ، و عدم تناسبها و تناسقها كما رأينا مع األسس الفنية و القانونية لنظام التأمني من جهة ثانية، 
سعت العديد من الدول و خباصة الدول الغربية إىل إستحداث قواعد جديدة للتأمني أ حىت تتماشى مع 

 .  يئيخصوصية أخطار التلوث الب

ما توصلت إليه شركات التأمني الفرنسية ، اهلولندية ، و اإليطالية على وجه اخلصوص من  و نتيجة لذلك
إجياد بواليص نوعية تقدم تغطية تأمينية لبعض أضرار التلوث البيئي ، حيث إعتمدت على أليات جديدة مغايرة 

و سنحاول من خالل هذه  ،1لألليات الكالسيكية كالتأمني املباشر ، التأمني التباديل ، و بتطبيقات جديدة
 النقطة التطرق لبعض التجارب األوروبية يف هذا اجملال : 

 :التجربة الفرنسية  -1
يف الوقت الذي كانت فيه أغلب شركات التأمني ترفض تغطية األضرار البيئية بسبب عدم استجابتها و 

التأمني ألسباب جتارية حمضة فإهنا انسجامها مع األسس الفنية للتأمني مبفهومه التقليدي ، خاصة أهنا إذا قبلت 
، إال  2بال شك ستعتمد على أقساط جد مرتفعة جتعل املؤمن عليه يرفض اللجوء إليها و تغطية مثل هذه األضرار

 أن بعض الدول و منها فرنسا بادرت بإنشاء أنظمة تأمني خاصة بأضرار التلوث البيئي بصفة عامة . 

 GARPOLنظام كاربول  - أ

، سنة  هناية السبعينات استحدث أول جتمع إلعادة التأمني عن التلوث و االنتهاكات البيئية األخرى يف
و يعترب هذا النظام  يضم جمموعة شركات تأمني فرنسية و أجنبية ،  GARPOLاربول كمسي بنظام   1977

 . 3كأول جتربة يف سوق التأمني الفرنسي فيما يتعلق بتغطية أضرار التلوث البيئي
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عن تغطيتها خصوصا  و رغم حماولته لتغطية األضرار اليت يعجز النظام العام للتأمني إال أن هذا النظام
و اإلستمرار ، و يعد العامل اجلوهري الذي أدى إىل  مل يكتب له النجاحاألضرار املرتاخية و غري الفجائية إال أنه 

هذا الفشل هو أن جتمع رجال التأمني للشركات املعنية كان ضعيفا و هذا بسبب حتديد قيمة التأمني بثالثني 
 . 2بنظام أسوربول 1989و هو ما أدى إىل إستبداله يف سنة ،  1فرنكا فرنسا كحد أقصى

  ASSURPOLنظام أسوربول  - ب
 وربول مفهوم أس 

آلية من اآلليات القانونية املتعلقة بتأمني األخطار ، و خيص نوعا معينا من  يعترب هذا النظام مبثابة  
و قد تضمن عقود تأمني متخصصة ختتلف يف مضموهنا و فحواها عن لبيئية املتمثلة يف أضرار التلوث ، األضرار ا

الذي يغطي خماطر التلوث البحري اليت   ASSURPOL ITF 94عقود التأمني التقليدية، و منها عقد 
، و يضمن نظام أسوربول مبوجب هذا العقد تعويض األضرار النامجة عن  3تتسبب فيها املنشأت الربية الثابتة

التلوث بفعل احلوادث البحرية و كذا تغطية األضرار املتدرجة و غري املتوقعة ، كما يشمل أيضا تغطية املسؤولية 
 .  4اجلسدية و املادية و كذلك املعنوية املدنية عن األضرار

  طريقة عمل أسوربول 

أما فيما خيص طريقة عمل هذا النظام فقد إعتمد على أسلوب احلصص ، حيث تقوم شركات التأمني 
باملشاركة يف التجمع بالتنازل عن عقود التأمني اخلاصة هبذا التجمع الذي يقوم هو اآلخر بإعادة توزيع احلصص و 

شركة تأمني  50أمني على حساب حصص الشركات املسامهة هبا يف جتمع أسوربول ، و قد ضم حوايل أقساط الت
 192مليون فرنك ، مث إرتفع املبلغ إىل حوايل  125متخصصة يف إعادة التأمني كما بلغ عند تأسيسه حوايل 

 . 5مليون فرنك
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ـــحري على عدة مراحل تبدأ  ببعض الوســـــائل كــــما يعتمـــــد هذا النظام يف جمال تغطية أضرار التلوث البـ
التقنية و امليدانية ، اليت هتدف إىل حتليل املخاطر و حتديد تعريفة التأمني و مبلغ الضمان و من أمثلة هذه الوسائل 

 نـــــــــــــذكر على سبيل املثـــــــــــال : 

  . دراسة سعر التأمني و مبلغه حسب كل حالة على حدة 
 1اإلستعانة باخلرباء تكون مهمتهم اخلروج للميدان و إثبات األضرار و وصفها و تقديرها . 

أمــــــا املرحـــــلة الثانيــــــة فتتمثل يف ملئ املــــــؤمن له لــــــوثيقة التأمني حبســـــب نوع النشاط ،و كذا إثبات 
يم املنشأت و التحكم يف عملية إلـــــــقاء أو ختــــــزين خمتلف عنـــــاصر اإلحتياط و السالمة من خـــــالل بيان تنظ

  . 2أشكال النفايات و فعالية وســــــائل مقاومة التلوث ، و تقـــــدمي الوثائق اخلاصة مبلف طلـــب ترخيـــص االستغالل

 التجربة اإلنجليزية:  -2

 مفهوم وثيقة كالركسون  - أ

تأمني جديدة مسيت بوثيقة كالركسون اليت تنتسب ملكتب  إستحدث نظام التأمني اإلجنليزي وثيقة
الوساطة الربيطاين و هي من وثائق تغطية خماطر األضرار البيئية ، و اليت أعتربت مبثابة ثورة على أنظمة التأمني 
 التقليدية ، على أهنا أول وثيقة خترج صراحة عن األسس الفنية التقليدية و تتبع وسائل حديثة يف نظام تأمني

 املسؤولية. 

 مميزات وثيقة كالركسون  - أ
  و مـــــن أهـــــم ما مييز نظام كالركسون اإلجنـــــليزي أنه يغـــــطي كافة أنــــــواع املــــلوثات البيئية و ذلك

عـــــلى أساس أن مجيع هــــذه امللوثات قابلة للتغطية التأمينية ، باستثناء النوع اخلــــــاص بالتلوث 
العــــمدي و لعل إستبعاد هذا النوع يكمن يف عدم متــــــاشيه مع األسس الفــــــنية و القــــــانونية للتأمني 
و املتمثلة أساسا يف عـــــدم التـــــوقع ، و خـــــروجه عن إرادة األطــــــراف املتعـــــاقدة ، كما أنه يتناىف مع 

 .  3دام أنه يقوم على سوء نية املؤمناإلعتبارات األخالقية حبد ذاهتا ما 
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  كـــــما يستبعد أيضا ضرر التلـــــوث النــــــاتج عن اإلمهال اجلسيم و تربير ذلك أن هذا النــــــوع من
التلوث يتسم بالفداحة و جسامة الكوارث النامجة عن اإلمهال باإلضـــــــــــافة إىل ذلك فإن نــــــــــظام  

يزي يغطي التعويضات اليت يكون املؤمن له مسؤوال عنها نتيجة لألضرار كالركسون اإلجنل
 . 1اجلســـــمانية أو املــــــادية أو إهدار حـــــــق حيميه القانون

  إن نظام عمل وثيقة كالركسون اإلجنليزي يقوم على حصر أنواع امللوثات اليت هي قابلة للتغطية
التأمينية دون إستثناء إال فيما يتعلق بالتلوث الناتج عن اخلطأ العمدي و اخلطأ اجلسيم ، و من 
جهة أخرى فقد وسع هذا النظام من نطاق التأمني ليشمل أيضا التلوث التدرجيي فضال عن 

 التلوث العارض . 
 

 التجربة الهولندية :  -3

،  1985إعتمدت هولندا يف جمال التأمني عن املسؤولية البيئية آليات جديدة و حديثة ة بداية من سنة 
 و هي :   2متثلت أساسا يف ثالثة أنواع من بواليص التأمني

 بوليصة  النوع األول :Avb   حيث تتم التغطية باالعتماد على هذه البوليصة على التلوث املفاجئ
 و األضرار اجلسمانية النامجة عنه . 

 بوليصة  النوع الثاني :Mas – Polis   و الـــــيت تغطي املسؤولية املدنية النامجة عن التلوث
 التدرجيي. 

 بوليصة  النوع الثالث :Fire- Insurance  اليف التنظيف و إعادة فهذه الوثيقة تشمل تك
 .  3احلال إىل ما كان عليه قبل التلوث

إال هذه البواليص الثالث يعاب عليها أهنا ذات إجراءات معقدة و أضرار حمددة ، و هو ما أدى هبيئة 
 و اليت تعرف باسم :  1998املؤمنني اهلولنديني إىل إستحداث بوليصة تأمني جديدة سنة 
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  : بوليصةMsv   للقواعد الكالسيكية  مغايرةجديدة و حيث قدمت هذه البوليصة إقرتاحات
 ، حبيث أن أهم ما ميز هذه الوثيقة أهنا :  للتأمني 
  . تقدم تغطية تأمينية موحدة جلميع األضرار 
  . إمتدادها لتغطية التلوث املفاجئ و التلوث التدرجيي 
  تغطية التلوث اإليكولوجي احملض و هذا على خالف بوليصةMas – Avb  . 
  . متيزها بالسرعة و قلة التكاليف اإلجرائية و اإلدارية مقارتة بالقواعد الكالسيكية 
 1ال تقوم على قواعد املسؤولية مىت حتقق الضرر و إمنا تقوم على فنيات التأمني املباشر . 

 

 التجربة الجزائرية  -4

املشرع اجلزائري لنظام التأمني باعتباره نظاما عاما ضمن القواعد العامة ، حيث نص على أحكامه تعرض 
من نفس القانون بأنه "  619و قد عرفته املادة  2التفصيلية يف الباب اخلاص بالعقود يف جمال القانون املدين ،

اشرتط التأمني ملصلحته مبلغا من املال أو عقد يلتزم مبقتضاه املؤمن أن يؤدي للمؤمن له أو إىل املستفيد الذي 
 . إيرادا أو أي عوض مايل أخر"

أمـــــــا يف جمــــــــال التأمني على األضرار اليت هلا عالقة بالبيئة فال يوجد تأمينات خاصة من املسؤولية عن 
و مثــــــــال ذلك ما نــــــــص عليه القانون  األضرار البيئية ، إال باستثناء بعض النصــــــوص املتفرقة يف بعـــــــض القوانني

 . 3البحري

اليت ختص البيئة البحرية على وجه اخلصوص ، و هو التأمني حيث نص على نوع من أنواع التأمينات 
املشرع اجلزائري يف القسم اخلامس من الفصل الثاين من القانون البحري عليه نص اإلجباري ملالك السفينة الذي 
منه على إلزامية هذا التأمني بقوهلا " يلتزم مالك السفينة اليت تنقل أكثر من  130اجلزائري ، حيث نص يف املادة 
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ادة صادرة طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة بإنشاء تأمني أو كفالة مالية مثل ضمان مصريف أو شه 2000
، لتغطية مسؤوليته  121عن صندوق الدويل للتعويض مببلغ حيدد طبقا حلدود املسؤولية املنصوص عليها يف املادة 

 عن ضرر التلوث طبقا ألحكام هذا الفصل " .

اإللزامية و اليت هلا  على أنواع عدة من التأمينات 1كما نص املشرع اجلزائري أيضا يف قانون التأمينات
منه ، حيث تقضي  165ليت متس البيئة يف خمتلف جماالهتا و هو ما نصت عليه املادة يقة باألضرار اعالقة وث

بإلزام كل هيئة تستغل مطارا أو ميناءا أن تؤمن من مسؤوليتها عن األضرار اليت تصيب املستعملني هلذه األمكنة 
 املطار أو امليناء. بسبب نشاط 
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  الخاتمة :

نظام التأمني من املسؤولية يف  و خــــــالصة القــــــــول أنه على الرغم من الصعوبات و العوائق اليت واجهت 
أخطار التلوث بسبب خصوصية  و حىت اهلوالندي الفرنسي و اإلجنليزي النظامنيمن كال صورتـــــــه التقليدية و كذا  

إضافة إىل نتائجها من جهة ه األخطار و تعدد مصادرها تعقيد هذ و ذلك سواء من حيث ،البيئي على العموم
ع من إعتبار هاذين النظامني مبثابة جتارب ناجحة ــــــــ، إال أن هذا ال مينمن جهة ثانية املتسمة بالتدرج و الرتاخي 

أمام ائق ــــــــقف كعادئ الكالسيكية اليت تـــــــــــاعت جتاوز كل األسس و املبـــــــــيف سوق التأمني العاملية إستط
  .خصوصية أضرار التلوث البيئي

إال أن قواعد التأمني يف اجلزائر مل تستجب بعد للتطورات احلاصلة يف جمال التأمني عن أضرار التلوث 
و اليت تتعلق أساسا باجلانب الوقائي بدرجة كبرية ، و بالتايل سيكون من الضروري تطوير البيئي بشىت أنواعه ، 

 تأمني يف اجلزائر حىت تتناسب مع التجارب الدولية احلديثة يف هذا اجملال .  قواعد ال
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 مداخلة مشتركة بين األستاذة : زروالي سهام و األستاذ : بخيت عيسى

 .دور صناديق التعويض يف تغطية أضرار التلوث البحري بالزيت :  عنوان البحث

 آليات تعويض األضرار البيئية :  محور المشاركة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــة : مــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــــ

تعترب ظاهرة التلوث البحري بالزيت من أخطر املشكالت اليت تواجه اجملتمع الدويل يف الوقت املعاصر ، و 
ذلك ملا هلا من تأثريات سلبية و ضارة على البيئة البحرية و عناصرها املختلفة ، خاصة و أن هذا النوع من التلوث 

باملوانئ خالل العامل على احملروقات و تزايد معدل تداوهلا  يعترب ظاهرة طبيعية و حتمية نتيجة لإلعتماد الكبري لدول
السنوات األخرية ، حيث أن كميات هائلة من الزيت تتسرب سنويا أثناء عمليات نقلها من الدول املصدرة إىل 

 الدول املستهلكة . 

ئة البحرية من ونظرا هلذا الوضع اخلطر رأى اجملتمع الدويل ضرورة وضع نظام قانوين متكامل حلماية البي
أخطار التلوث و ذلك عن طريق جمموعة من االتفاقيات و املعاهدات الدولية و على رأسها اتفاقية املسؤولية املدنية 

املعدل هلا ، و اليت كان اهلدف األساسي  1992و بروتوكول  1969عن أضرار التلوث البحري باحملروقات لسنة 
 توفري أكرب ضمان للمتضررين من هذه الظاهرة . منها هو احلد من ظاهرة التلوث بالزيت و 

و من أهم وسائل الضمان اليت تبنتها هذه االتفاقية لغرض توفري تعويض كامل للمتضررين إىل جانب 
دعوى املسؤولية املدنية و التأمني اإلجباري ملالك السفينة ، جند صناديق التعويضات و اليت تعترب كضمانات إضافية 

ورين يف حالة إعسار الشخص املسؤول عن التلوث أو عدم كفاية التأمني ، و سنحاول يف هذه يلجأ إليها املضر 
املداخلة التطرق هلذه الصناديق من خالل التعريف بنظامها القانوين و شروط و حاالت تدخلها لتعويض املضرورين 

 إضافة إىل أهم هذه الصناديق يف جمال التلوث البحري باحملروقات . 

 اديق التعويض ـــــــــصنمــــــــــــــاهية و  : المحور األ

، جلأ املشرع الدويل إىل ضرار التلوث البحري باحملروقات أنظرا لقصور نظام املسؤولية املدنية يف تغطية 
إستحداث نظام جديد لتعويض هذا النوع من األضرار و هو ما متثل يف التعويض عن طريق الصناديق الدولية و اليت 
هلا إستقاللية و ذاتية خاصة ختتلف عن النظم القدمية يف التعويض ، و سنحاول يف هذه اجلزئية التعريف بالنظام 

 القانوين هلذه الصناديق : 



 وال : التعريف بصناديق التعويض : أ

األخرية، حبيث جند أن  تتعدد و تتنوع التعاريف اليت أطلقت على صناديق التعويض نظرا لتعدد و تنوع هذه
 مجعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية من عرفها على أساس أهنا :" كل نظام يف هيئة أو نقابة أو هناك

رأمسال، و ميول بإشرتاكات أو خالفه بغرض أن يؤدي أو يرتب ألعضائه أو  ن من غريصلة إجتماعية أخرى يتكو 
 . "1 منه حقوق تأمينية يف شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية حمددة املستفيدين

 ال اليت األخطار ضد التأمني عمليات يتوىل عبارة عن نظامكما ميكن تعريف هذه الصناديق أيضا بأهنا 
 2بنفسها مزاولتها احلكومة اليت ترى تلك أو التأمني شركات عادة تقبلها

 ثانيا : الطبيعة القانونية لصناديق التعويض : 

 كيان عن عبارة البحري بالزيت التلوث أضرار بالتغطية تتكفلإن الطبيعة القانونية لصناديق التعويض اليت 
 مضرور كل لتعويض معنوية شخصية ذي تعاوين مشروع قيام يف يتمثل حبيث إعتبارية، شخصية ذات مستقل قانوين

 الوضع ،3فيه اإلكتتاب كيفية و متويله مصادر حتديد مع معني شكل يف املشروع هذا أفاض قد و البيئة تلوث عن
 هلا الواردة األخرى املالية اإلسهامات و الدولة قبل من هلا املمنوحة املالية التخصيصات بإستعمال هلا يسمح الذي

 وجود خالل من اإلعتبارية الشخصية هلذه النشأة شروط تتوفر أن جيب لذلك اخلاصة، أو العامة األشخاص من
 من حتقيقه على أقدر جهة من ألهنا نشأهتا يتطلب الذي و حتقيقه، إىل تسعى الذي اإلجتماعية املصلحة شرط
 األفراد عكس على اإلستمرار و بالدوام يتميز املعنوي الشخص ألن أخرى جهة من و الطبيعي العادي الفرد

 .  4الطبيعني

 ثالثا : أنواع صناديق التعويض في مجا  التلوث البحري بالزيت 

 من أهم و أكرب الصناديق   Fipolيعترب الصندوق الدويل للتعويض عن أضرار التلوث البحري باحملروقات 

                                                           
، دور صناديق التعويض يف تغطية أضرار التلوث البيئي ، مذكرة ماجستري يف القانون ختصص بيئة و عمران ، كلية احلقوق جامعة بن شريف زهير  - 1

 . 10، ص  2015،  01اجلزائر 
، اجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية ، دراسة مقارنة ، الطبعة  د/ خالد مصطفى فهمي -  2

 .  553، ص  2011األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، 
 العربية اإلمارات دولة لقانون وفقا حلمايتها القانونية الطرق و لبحريةا البيئة تلوث عن الناشئة املدنية املسئولية ،الحميدي اهلل عبد سعيد محمد/ د - 3

 . 649 ص ، 2008 ، مصر ، اجلديدة اجلامعة دار األوىل، ،الطبعة - العربية القوانني بعض و املصري القانون مع مقارنة دراسة – املتحدة
 .  12، مرجع سابق ، ص بن شريف زهير  - 4



حبادثة توري  بصفة خاصة ان إنشائها مرتبط ــــــــالصناديق اخلاصة و اليت ك ه يوجد بعضيف هذا اجملال ، إال أن
 ، إضــــــــافة إىل الصنـــــــدوق األمريكي للتعــــــــــويض عن التـــــــلوث بالزيت و هو مــــــــا سنوضحه عـــــــلى النحو1كانيون

 التايل : 

 الصناديق الخاصة بالتعويض عن التلوث البحري بالمحروقات  -1

من أهم نظم التعويض يعترب نظامي توبيا و ستوبيا الذي مت وضعه من طرف نوادي احلماية و التعويض ، 
 اخلاصة يف جمال التلوث البحري بالزيت . 

ار الناجتة عن ، و هدفه تعويض األضر  2006فيفري  20مت إنشاء هذا النظام يف نظام ستوبيا :  - أ
  . 2التلوث البحري بالزيت و الذي تتسبب فيه الناقالت النفطية الصغرية احلجم 

و هو خيتص بتعويض أضرار التلوث البحري باحملروقات  2006وضع هذا النظام سنة نظام توبيا :  - ب
املبالغ من قيمة °/° 50النامجة عن الناقالت النفطية الضخمة ، و يساهم فيه مالك السفن بقيمة 

 . 3اإلمجالية هلذا الصندوق
 األمريكي الخاص بالتعويض عن التلوث بالزيت : الصندوق  -2

، و   OPAمبوجب القانون األمريكي للتلوث بالزيت  1990مت إنشاء هذا الصندوق يف جانفي سنة    
هو خاص بالتعويض عن مسؤولية تسرب الزيت ، حيث أن هذا القانون أعطى للصندوق الشخصية اإلعتبارية حىت 
يتمكن من القيام مبباشرة أعماله و اختاذ ما يلزم لتغطية التعويضات عن حوادث التلوث بالزيت ، و قد حددت 

قدار املدفوع من هذا املبلغ لتغطية أضرار املصادر مبالغه ب مليار دوالر عن احلادث الواحد بشرط أن ال يزيد امل
 . 4دوالر 500.000الطبيعية عن مبلغ 

                                                           
وري  تعترب حادثة توري كانيون من أكرب احلوادث اليت إستطاعت جذب الرأي العام الدويل ، و تتلخص وقائع هذه احلادثة يف جنوح هذه الناقلة ت - 1

طن من النفط اخلام و إحرتاق  80000بالقرب من الساحل اجلنويب الغريب إلجنلرتا ، مما أدى إىل تسرب حوايل  1967كانيون يف شهر مارس 
كية، طن أخر ، و قد تسببت هذه احلادثة يف تكون أكرب بقعة سوداء يف أوروبا و اليت خلفت تلوثا مس السواحل اإلجنليزية و الفرنسية و البلجي 20000

كلية احلقوق   ، مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري باحملروقات ، مذكرة ماجستري يف القانون ، ختصص عقود و مسؤولية ، بلقاسم فطيمة -
 . 09، ص  2013،  01، جامعة اجلزائر 

2
 - EMMANUELLE  WALLIS , Approche des Dommage de Pollution Causés par les 

Hydrocarbure , mémoire de Master , Faculté de Droit , Université d’AIX Marseille , France  

2007 , P 54.  
،  134، نظام املسؤولية و التعويض عن اضرار التلوث البحري باحملروقات ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة وهران ، ص  سماعين فاطيمة - 3

135  . 
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أما عن طريقة متويل هذا الصندوق فتتم أساسا عن طريق فرض ضريبة مقدارها مخسة سنتات عن كل برميل   
يتم حتصيلها من اجلزاءات املالية من الزيت يتم نقله من أو إىل الواليات املتحدة األمريكية ، إضافة إىل املبالغ اليت 

اليت تفرض وفقا للقانون و كذلك مبالغ التعويضات اليت يسرتدها الصندوق من األشخاص املسؤولني و من 
 1الضامنني هلم ، كما تعترب الفوائد اليت حتتسب على املبالغ القائمة بالصندوق من املصادر الرئيسية أيضا لتمويله

   Fipolي مجا  التلوث بالمحروقات الصندوق الدولي للتعويض ف -3

، و  1971بالزيت مبقتضى معاهدة  البحري مت إنشاء الصندوق الدويل العام للتعويض عن أضرار التلوث
، خاصة و أن  1969اليت تعترب كنظام مكمل التفاقية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري باحملروقات لسنة 

اعد للمسؤولية و إمنا على قواعد للتعويض و هذا ما يفسر الطابع التكميلي هلا ، ال حتتوي على قو  1971معاهدة 
فهذه األخرية ال تعني مسؤوال بل تضع نظاما ماليا مجاعيا تساهم فيه الصناعة البرتولية ، لضمان التعويض عن 

سؤولية ثابتة يف معاهدة أضرار التلوث بالزيت و اليت تتسبب فيه ناقالت البرتول ، و ذلك على أساس أن قواعد امل
 .  2اخلاصة باملسؤولية املدنية 1969

منظمة حكومية دولية لتضطلع مبهمة إدارة نظام التعويض الذي قد أنشأت  1971و هكذا فإن معاهدة 
أقامته املعاهدة ، و قد أطلق على هذه املنظمة إسم الصندوق الدويل للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت و املعروف 

، و الذي جاء تطبيقا ملبدأ امللوث الدافع فالصناعة البرتولية هي امللوث و هي أيضا من  3باختصار باسم فيبول
و أصبحت  1992، كما مت تعديل هذه املعاهدة مبقتضى بروتوكول  4لديها القدرة على حتمل أثار هذه امللوثات

ض عن األضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام تسمى باملعاهدة الدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعوي
1992  . 

  المحور الثاني : الجانب التنظيمي لعمل صناديق التعويض عن اضرار التلوث البحري بالزيت 

إن التعرف على اجلانب التنظيمي للصناديق التعويض يتحقق من خالل التطرق للجانب اإلداري لتسري 
 يلها. هذه الصناديق إضافة إىل مصادر متو 
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 أوال : النظام اإلداري لصناديق التعويض  

يتحدد النظام اإلداري لصناديق التعويض عن أضرار التلوث البحري بالزيت على منط معظم وكاالت األمم 
 املتحدة و اليت تتضمن يف جمملها ثالث مراتب و هي : 

من ممثلي حكومات كافة تتمثل يف اجمللس األعلى إلدارة الصندوق و تتشكل الجمعية العامة :   -1
 .  1الدول األعضاء يف الصندوق

يتم إنتخاب أعضائها من قبل اجلمعية العامة و تتشكل من ثلث أعضاء هذه اللجنة التنفيذية :  -2
 .  2دول 10دول و ال يزيد عن  07األخرية ، على أن ال يقل عدد أعضائها عن 

األعلى للصندوق و املمثل القانوين له ، و يعترب املوضف  يرأس هذه السكرتارية مديرالسكرتارية :  -3
 .  3هو من يقع على عاتقه إختيار من يعمل معه يف السكرتارية

 ثانيا : طرق تمويل صناديق التعويض عن اضرار التلوث البحري بالزيت 

إىل العديد من الطرق إال أنه يبقى نظام بالزيت  البحري صناديق التعويض يف جمال التلوثخيضع متويل 
شرتاكات املورد األساسي هلذه الصناديق ، حيث يتوىل دفع هذه اإلشرتاكات ملوثي البيئة البحرية مثل شركات اإل

املالحة البحرية خاصة و أن البحر األبيض املتوسط إحتل املرتبة السادسة عامليا من خالل النشاط املالحي ، كما 
إضافة إىل  خطرها تلك النامجة عن املالحة البحريةأن اإلحصائيات تشري إىل أن أكرب حاالت التلوث حجما و أ

من النقل العاملي للبرتول يتم عن طريق  %20حاالت التصادم البحري و جنوح الناقالت النفطية ، حيث أن 
 . 4السفن

أكدو أن طرق متويل صندوق التعويض عن أضرار  1971كما أن القائمني على إعداد نصوص معاهدة 
التلوث البحري بالزيت يتم عن طريق اإلشرتاكات اليت تتحملها الشركات البرتولية " الصناعة املستوردة للبرتول "  

 التابعة للدول اليت تدير الصندوق . 
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 ية لصناديق التعويض في مجا  التلوث البحري بالزيت المحور الثالث : الفائدة العمل

إن لصناديق التعويض عن أضرار التلوث البحري بالزيت فائدة عملية و دورا جد هام يف جمال آليات 
تعويض هذا النوع من األخطار اليت أصبحت متثل امللوث األول للبيئة البحرية ، خاصة أما عدم قدرة و كفاية 

دنية يف توفري أكرب ضمان للمضرورين من هذه األخطار ، و هذا ما سنحاول توضيحه من خالل أنظمة املسؤولية امل
 ما يلي : 

 مزايا و فوائد صناديق التعويض أوال : 

، حبيث إن تبين فكرة صناديق التعويضات تسمح بتجنب البطئ يف التقاضي املعروف يف األنظمة القضائية  -1
ال خيشى خماطر عسر املسؤول عن التلوث و ذلك لوجود شخص أنه وفقا هلذا النظام يصبح املضرور 

 .  1معنوي متمثل يف الصندوق يتدخل جلرب هذه األضرار
إن مسألة إنشاء صناديق يف جمال التلوث البحري و خباصة التلوث بالزيت فيه تقليل و تقليص للصعوبات  -2

أن هذا النظام يعترب تكريس فعلي أمام املتضررين من أجل احلصول على تعويضات فعالة و سريعة ، حيث 
  . 2حلق املضرورين يف تعويض عادل و مساوي لألضرار الالحقة هبم

فهي تعمل  ، احلاالت يف مجيع ممن خالل ضمان تعويضه ينإذا كانت صناديق التعويض حتمي املضرور  -3
الصناديق يف غالب األحوال بإعتبار أن هذه  ذاهتا ، ذلك املطلب القومي اهلام حد أيضا على محاية البيئة 

مصاحل األفراد و ممتلكاهتم وإمنا كذلك ترمي إىل ضمان  ال هتدف فقط إىل إصالح األضرار اليت متس
املصاحل العامة و املوارد البيئية، ذلك بإعتبار أن احلقوق البيئية هي حقوق  إصالح األضرار اليت متس

 أن الضرر البيئي هو ضرر عيين ميس البيئة و مكوناهتاعالقة وثيقة باملصلحة العامة، كما  مشرتكة و هلا
 . 3األساسية ، بغض النظر عن إنعكاسه على األفراد و هو ما عرب عنه الفقه الفرنسي بالضرر اخلالص

 تساهم الذي اجلماعي املايل بالضمان يسمى ما أساس على يقوم للتعويض نظاما التعويض صناديق تعترب -4
 التلوث عن النامجة البيئية األضرار كذا و املزمن و الكارثي و املفاجئ التلوث السيما التلوث خماطر فيه

 يهتم ال التعويض صناديق بتدخل التعويض نظام فإن عليه و البرتول، ناقالت فيه تتسبب الذي البرتويل
 أو عادي ، عمدي غري أو عمدي ، قانوين غري أو قانونيا التلوث ضرر أو التسرب هذا إعتبار مبدى
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 مزايا أهم من فإن ذلك من أكثر و،  الضمان هذا طيهغي حىت ضرر هناك يكون أن يكفي إمنا و ، جسيم
 بالنسبة الشأن هو كما بشأهنا التأمني تقبل ال اليت البيئية األضرار بتعويض تسمح أهنا هي الصناديق هذه

  1التلوث هذا بسبب املضرورة الطبيعية املواقع إلصالح باهضة مبالغ إىل حتتاج اليت احملضة البيئية لألضرار

 ثانيا : وضائف صناديق التعويض " حاالت تدخلها " 

إن لصناديق التعويض يف جمال التلوث البحري بالزيت العديد من الوضائف أو حاالت تدخلها ، حبيث 
م يف جمال التلوث يتضح لنا من خالهلا الدور الفعال هلذه األخرية يف تعويض املضرورين و توفري أكرب محاية هل

 البحري باحملروقات ، و من أهم هذه احلاالت نذكر : 

 يكون دورا تكميليا تلعب التعويضات صناديق فإن ، كافية إجابات فيها التأمني يقدم ال اليت احلاالت يف -1
 .العقد يف احملدد ملبلغ التأمني األقصى احلد امللوث النشاط عن النامجة األضرار قيمة تتجاوز عندما ضروريا

 لسنة الزييت التلوث اتفاقية ، فقد أوجبت Fipolبالزيت  التلوث عن للتعويض الدويل الصندوق ذلك ومن
 إذا ، التلوث ضرر من يعاين شخص التعويض لكل دفع املستحدث للتعويض الدويل الصندوق على 1971

 املسؤولية التفاقية وفقا ، الضرر ذلك عن والكامل العادل التعويض على احلصول الشخص ذلك يستطع مل
 أن بسبب أو ، به املدعى الضرر عن املسؤولية انعدام إما  بسبب 21969 لسنة بالبرتول التلوث أضرار عن

 بالتزاماته الوفاء على املالية الناحية من قادر غري 1969 عام وفقا التفاقية الضرر عن املسئول السفينة مالك
 الواجب االضرر كل لتغطية يكفي ال أو يغطي ال 1969 التفاقية طبقا املايل املقرر الضمان ألن أو كاملة،

   . 3تعويضها
يظـــــــهر دور صنــــــــــاديق التعويض أيضا يف احلاالت اليت يكون فيها حد أقصى للتعويض ال جيوز ختطيه ،  -2

السفينة الناجتة عن التلوث بالزيت ، مثلما هو احلـــــــــال يف املسؤولية املوضوعية املتبعة يف جمال مسؤولية مالك 
فإنه يف مثل هذه احلالة ال تكــــــــــون مجيع األضرار مغطاة إذا جتاوزت احلد األقصى املسموح به من قبل 

 .  4شركات التأمني
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يف اتفاقية يف حــــــالة إعفاء مالك السفينـــــــة من املسؤولية مبقتــــــــضى إحدى حاالت اإلعفاء املنصوص عليها  -3
اخلاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث باحملروقات ، األمر الذي جيد معه املضرورين أنفسهم  19691

بدون تعويض ، فهنا يتدخل الصندوق لتعويض هؤالء املضرورين و ذلك حىت احلد األقصى املنصوص عليه 
 .  2يف االتفاقية 

 خـــــــــــــــــــاتــــــــــمة  

أن نظام التعويض عن طريق الصناديق الدولية يف جمال التلوث البحري عموما و التلوث  هكذا يتضحو 
البحري باحملروقات بصفة خاصة ، كان نتيجة حتمية أمام عدم كفاية قواعد املسؤولية املدنية و كذا نظام التأمني من 

 ار التلوث . املسؤولية باعتبارهم من النظم التقليدية يف جمال التعويض عن أضر 

كما تبني لنا من خالل ما سبق أن هذه الصناديق تقوم بدور مزدوج ، فهي من جهة تلعب دورا تكميليا 
يف حالة عدم حصول املضرور على تعويض كامل ، و من جهة ثانية تلعب دورا إحتياطيا و بصفة خاصة عندما 

و هي  وجود املسؤول و صعوبة الوصول إليهتتدخل بدال عن الشخص املسؤول إما لسبب إعساره أو بسبب عدم 
احلالة األكثر وقوعا يف جمال األضرار البيئية عموما حيث يصعب الوصول إىل الشخص املسؤول، فأمام هذه 
الصعوبات يكون اللجوء إىل نظم التعويض احلديثة مثل صناديق التعويض هي الطريقة األمثل لضمان أكرب محاية 

   للمضرورين من التلوث . 
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