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 املسؤولية املدنية عن النفايات الطبية
 

صاحل  م. مهند بنيان                          زياد خلف عليوي اجلوايل م.م.   
 املفرجي

 مدرس القانون املدني                  مدرس القانون املدني املساعد                  

 جامعة كركوك –كلية القانون                               كركوكجامعة  –القانونكلية   

 أوالً: مدخل تعريفي مبوضوع البحث.
النفايات الطبية أية مواد تنتج عن نشاط طبي  أ  عجيي  ض يل النعي  عين      
مصدر هذه المواد سواء كانت مؤسسة عامة أ  خاصة أ  أف اد عاديين أ  عيادات 

ضاياا الطبييية   خاصية أ  صييدليات أ  ميذاخ  أد يية  كييذلا نفاييات التليار   ا       
 هذه النفايات قد تكون نفاييات خطي أ أ  ريي  خطي أ  ضيين هيذين النيوعين تكيون         
النفايييات الطبييية  هيي  تنىسيية ألييع عييدأ أنييواا فىييد تنييتج عيين الم  ييع م يي  ضىايييا       
أطعمييت ة  نفايييات أَسيي وتو ة  نفايييات ريي ك التميي يل كييااض   المايياقن  النفايييات  

 ايات.المشعة م   ا شعة  ري ها من النف
 هذه النفايات أذا ما سببت  ي ر في ن المسيؤ لية المدنيية عن يا ت يور  هيذه        
المسؤ لية المدنية قد تكون مسؤ لية عىدية أذا ما كيان هنياع عىيد يتعبيل ضالنفاييات      
الطبية  أخ  ضه أحد ا طي اك   قيد تكيون المسيؤ لية تىصيي ية أذا لية تكين هنياع         

اعد العامة   فضيج  عين قييال المسيؤ لية     عجقة عىدية  تخضع هذه المسؤ لية لبىو
المدنية ف  أطار الىواعد العامة ف ن المسؤ لية المدنية النفايات الطبية قد تكون في   
ظ  قوانين حماية البيئة أذ تنص هيذه الىيوانين عبيع قواعيد المسيؤ لية  التعيويل       

 ف  حالة أذا ما سببت النفايات   را  لإلنسان أ  لببيئة.     

 نطاق البحث.ثانيًا: 
يتط ق الباث ألع مو وا النفايات الطبية الت  تنتج عن ا نشطة العجيية 
أ  البا يييية   د ييييدخ  فييي  نطييياق البايييث المخبفيييات اةدميييية كالسيييى   ا ينييية      
المل ضة  الاب  الس ي  ري ها من المخبفات اةدمية ف ذه المسائ  قيد تية ضا  يا    

 من قب .
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 . ختيارهاثالثًا:أهمية املوضوع وسبب 
تأت  أهمية الباث من خجل المو وا الذي يتنا له أذ تعيد النفاييات الطبيية    
من أخط  المواد الت  ت دد اانسان  البيئة المايطة ضه لما تاويه من مواد خطي أ  
ل ا أ  ار كبي أ  ثة أن ك  أ هذه النفايات  انتشارها ف  ك  مكان تى يبيا  يتطبي    

تتناس  مع خطورأ هذه المواد   هناع عدأ عوام  أيلاد قواعد تش يعية متطورأ 
دفعتنا ألع ضاث هذا المو وا ف ذه المواد كما رأينا تسب  أ ي ار ك يي أ  هنياع    
قصور تش يع   ا ح ف  التعام  مع هيذه الميواد فىواعيد المسيؤ لية في  الىيانون       

يئية  المدن  د تتناس  مع خطورأ هذه المواد   كذلا ف ن قانون حماية  تاسين الب
الذي صدر حدي ا  لية ييأت  ضشي ء يدييد  أنميا أقيال المسيؤ لية المدنيية عبيع أسيا            
خطييأ مفتيي ذ  هييذا أسييا  د يتناسيي  مييع ا سييا  الاييديث لبمسييؤ لية عيين هييذه   

مو وا المسؤ لية المدنية عن النفايات  اختيارالمواد  ك  هذه العوام  دفعتنا ألع 
 الطبية لك  يكون مو وا ضا نا. 

 نهجية البحث.رابعًا: م
اعتمييدت الدراسيية عبييع الميين ج المىييارن ميين خييجل المىارنيية ضييين قواعييد          
المسييؤ لية فيي  الىييانون المييدن  الع اقيي   قييانون حماييية  تاسييين البيئيية الع اقيي     
 قانون البيئة المص ي  قانون حماية البيئة  تنميت ا اامارات   الىانون الف نس   

تابيب  من خجل تابي  فك أ أسا  المسؤ لية كما اعتمدت الدراسة عبع المن ج ال
المدنية عين النفاييات الطبيية لبوصيول أليع ا سيا  الصيايح لبمسيؤ لية عين هيذه           

 النفايات.

 خامسًا: خطة البحث.
تطبيي  ضاييث مو ييوا المسييؤ لية المدنييية عيين النفايييات الطبييية تىسيييمه ألييع  

مطببيين  ا  ل لتع يي    مبا ين  ا  ل يتنا ل ماهية النفايات الطبية  ينىسية أليع   
النفايات الطبية  ال يان   نيواا هيذه النفاييات  أميا المبايث ال يان  فىيد تط قنيا فييه           
لمو ييوا أنييواا المسييؤ لية المدنييية عيين النفايييات الطبييية  تنا لناهييا فيي  مطببييين   
ا  ل ضا نا فيه المسؤ لية العىدية   ال ان  المسيؤ لية التىصيي ية ليذا تكيون خطية      

 الناو اةت . ضا نا عبع
 المبحث األول: ماهية النفايات الطبية.
 المطلب األول: تعريف النفايات الطبية.
 المطلب الثاني: أنواع النفايات الطبية.

 المبحث الثاني: أنواع المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية.
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 المطلب األول: المسؤولية العقدية عن النفايات الطبية.
 ؤولية التقصيرية عن النفايات الطبية.المطلب الثاني: المس

 املبحث األول
 ماهية النفايات الطبية

يتطبيي  تاديييد ماهييية النفايييات الطبييية التطيي ق ألييع تاديييد تع ييي  النفايييات   
الطبية  من ثة التط ق ألع ا نواا المختبفة ل يا  ليذلا سيوك نعيالج تادييد ماهيية       

النفايييات الطبييية  ال ييان    النفايييات الطبييية فيي  مطببييين  نخصييص ا  ل لتع ييي      
  نواا هذه النفايات  كما يأت .

 املطلب األول
 تعريف النفايات الطبية

تعييد النفايييات الطبييية أحييد التاييديات التيي  توايييه الييد ل فيي  الوقييت الاا يي  
 ذلييا لمييا تشييكبه ميين مخيياط  عبييع صيياة اانسييان   ميين المجحيي   يييادأ كميييات  

أسييبا  من ييا الةيييادأ السييكانية  ظ ييور أنميياط  النفايييات المتولييدأ عالميييا   ذلييا لعييدأ
نسبة دخ  الف د ف  ضعل   ارتفاا سبوكيات معيشية يديدأ  السي  ناو التاض  

  ك  هذا ييؤدي أليع أ ديياد عيدد النفاييات      ادست جعالد ل  ضالتال   يادأ معددت 
  ارتفاا نسبت ا ف  الملتمع.

توقي  النيا  عين اسيتخدام ا       النفايات تع ك ضأن ا الميواد أ  ا شيياء التي    
 ينون التخبص من ا أ  الت  تة التخبص من ا  ليذا في ن أعمالنيا  نشياطاتنا اليوميية      
ينتج عن ا ضعل النفايات   النفايات قد تكون مواد صيببة أ  سيائبة  تصين  ضنياءا      

 .(1)عبع خطورت ا ألع خط أ  ري  خط أ
الماليا أ  ينيوي أن أ     كما ع فت النفايات ضأن ا أيية ميادأ أ  يسية يط ح يا    

 .(1)يطب  أليه ط ح ا

                          

(1) http://www.ecat.ae/ar/static/34.aspx 

 

(2) -http://www.metap

-PLI-ATI-PLI/A-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI

4.pdf 

http://www.ecat.ae/ar/static/34.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2014/3/2011
http://www.ecat.ae/ar/static/34.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2014/3/2011
http://www.ecat.ae/ar/static/34.aspx%20تاريخ%20الزيارة%2014/3/2011
http://www.metap-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI-PLI/A-ATI-PLI-4.pdf
http://www.metap-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI-PLI/A-ATI-PLI-4.pdf
http://www.metap-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI-PLI/A-ATI-PLI-4.pdf
http://www.metap-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI-PLI/A-ATI-PLI-4.pdf
http://www.metap-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI-PLI/A-ATI-PLI-4.pdf
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 يتبين مما سبل أن المف ول المشت ع ضين التعاري  الساضىة لبنفايات هو أن ا 
تعن  أية مواد أ  أشياء يتخبع عن يا صياحب ا  يت ك يا ضىصيد التخبي  عين مبكيت يا        

 ن ائيا .
بعل أمييا ضالنسييبة لبنفايييات الطبييية فىييد ع فييت ضعييدأ تعيياري  فىييد ع ف ييا اليي   

أ  الفضيييجت الصيييببة أ  السيييائبة أ  ال ا يييية المفييي  أ مييين   تضأن يييام)يميع النفاييييا
مختب  المنشآت الصاية   من الم اكية الصياية  العييادات  المختبي ات  يمييع      

 .(1)المؤسسات الطبية  البيط ية ا خ ى(
 المجح  عبع هذا التع ي  انه يادد النفايات الطبيية ضأن يا الميواد المفي  أ     

المؤسسييات الصيياية  العيييادات  د يييذك  النفايييات التيي  تفيي   ميين ا فيي اد        ميين 
العاديين سواء ف  المنا ل أ  الماال ا خي ى كمايال المضيمدين اليذين ينيتج عين       
نشيياط ة الطبيي  الك ييي  ميين النفايييات الطبييية كمييا انييه د يييذك  نفايييات الصيييدليات     

ا د يية التالفية  التي  تعيد       مذاخ  ا د ية الخاصة  الت  يتخب  عن ا الك يي  مين  
نفايييات طبييية  لييذلا ف ننييا نيي ى ميين  ي يية نع نييا أن هييذا التع ييي  د يعييد شييامج    

 للميع أنواا النفايات الطبية.
كما ع فت النفايات الطبية ضأن ا م)يمييع الفضيجت الناتلية عين المؤسسيات      

الم  ع  الصاية  م اكة الباوا الطبية  المختب ات  كذلا الناتلة عن فعاليات
 .(1)المنةلية المتعبىة ضالاالة الصاية م    رق ا نسولين  ري ها(

 هذا التع ي  د يختب  عن ساضىه في  أرفيال ذكي  ا د يية التالفية المفي  أ       
عن الصيدليات  المذاخ   ان كان قد نص عبيع النفاييات المفي  أ مين ا شيخا       

 العاديين أثناء قيام ة ضعجج أنفس ة.
)النفايات الطبية ضأن يا كي  ميا ينيتج عين النشياط الطبي  أ         (3)كما ع ك رأي

ضعل ا نشطة المباىة ضه من مخبفات  الت  من الممكن أن تؤدي ألع تبوا البيئة 
 أ  اا  ار ضصاة الكائن الا (.
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ادسيتفادأ   ند يمكي كما ع فت ضأن ا المواد )الصببة  السيائبة  ال ا يية( التي     
 .(1)ح ا  يتاتة أيلاد  سيبة أمينة لبتخبص من امن ا من قب  النعال الذي يط 

 ع فييت النفايييات الطبييية عبييع أن ييا يميييع النفايييات التيي  تنييتج ميين عمبيييات  
التشيييخيص  العيييجج  ا ضاييياا فييي  المستشيييفيات  الم اكييية الصييياية  العييييادات  
 المختبيي ات  م اكيية الباييث العبميي   الم افييل البيط ييية ضاا ييافة ألييع أميياكن        

 .(1)ا د ية  المواد الايويةتصنيع  تخةين 
 قييد اسييتخدل مصييطبح نفايييات ال عاييية الصيياية ضييدد  ميين النفايييات الطبييية      
ليشيم  يمييع النفاييات المفي  أ ميين المؤسسيات الصياية  ع فيت نفاييات ال عاييية         
الصاية ضأن ا النفايات الت  تنتج من المنشآت الت  تىدل ال عايية الصياية المختبفية    

نتياج ا د ييية  المستاضيي ات الد ائيية  البىاحييات  م اكيية    المختبي ات  م اكيية أ 
 .(3)العجج البيط ي  المؤسسات البا ية  من العجج  التم يل ف  المنا ل

أمييا ضالنسييبة لموقيي  التشيي يعات المىارنيية ميين تع ييي  النفايييات الطبييية فىييد     
 تباينت مواق  التش يعات أ اءها  فالتش يع الف نس  يخبو من قانون خا  يعالج
مو يييوا النفاييييات الطبيييية ليييذا يسيييتبةل ال ييييوا أليييع الىواعيييد العامييية المتعبىييية       

 المييواد المتعبىيية ضكيفييية    1791لسيينة333-1ضالمو ييوا  ضالتاديييد الىييانون رقيية   
التخبص من النفايات الطبية   ع ك هيذا الىيانون النفاييات في  الميادأ ا  ليع منيه        

أ  ادسيتعمال   كي  ا شيياء     ضأن ا ك  ميا يتخبي  عين م احي  اانتياج أ  التاويي       
 المواد  المنتلات  ضصفة عامية كي  منىيول ميادي متي  ع أ  تخبيع عنيه حيائةه          
 يبد  من هذا التع ي  أن مصطبح النفايات الطبية يتطاضل مع مصطبح المخبفيات  
 يستخبص ذلا من العبارأ ا  لع لبتع ي  )ك  ما يتخب (   قد اسيتكمبت الميادأ   

                          

 

www.msc.gov.jo 

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan020856.
pdf 
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أن يكون لكي  هيذه النفاييات تيأثي ا   يارا        ضاشت اط ادأ ا  لع ال انية مضمون الما
عبع ا رذ)الت ضة( أ  النيات أ  الايوانات أ  تتب  ا ماكن أ  المناظ  أ  تبوا 
ال واء أ  الماء أ  تولد  و اء أ  ر ائح  ضصفة عامية يكيون ل يا مسيا  سيبب       

 .(1)ضصاة اانسان أ  ضالبيئة
ة يش  كذلا ألع تع يي  لبنفاييات الطبيية  لكنيه     أما المش ا المص ي ف نه ل

عيي ك مصييطبح النفايييات الخطيي أ  ع ف ييا ضأن ييا )مخبفييات ا نشييطة  العمبيييات        
المختبفة أ  رمادها الماتفعية ضخيوا  الميواد الخطي أ التي  لييا ل يا اسيتخدامات         
تالييية أصييبية أ  ضديبيية م يي  النفايييات ااكبينيكييية ميين ا نشييطة العجيييية  النفايييات     

لناتلة عن تصنيع أي من المستاض ات الصيدلية  ا د ية أ  المذيبات العضوية ا
 .(1)أ  ا حبار أ  ا صباغ  الدهانات(

كما أشار قانون النعافة العامة المصي ي أليع مصيطبح الىمامية  نيص عبيع       
انييه) ياعيي    ييع الىماميية أ  الىيياذ رات أ  المتخبفييات أ  المييياه الىييذرأ فيي  رييي    

   أ  ات الجئاة التنفيذية لبىانون ضأنيه  (3)ياددها الملبا الماب (ا ماكن الت  
يىصد ضالىاذ رات أ  الىمامة أ  المتخبفات المنصو  عبي ا ف  هيذا الىيانون كافية    
الفضييجت الصييببة أ  السييائبة أ  المتخبفيية عيين ا فيي اد  المبييان  السييكنية  رييي          

 الشييي كات  المصيييانع  السيييكنية كاليييد ر الاكوميييية  د ر المؤسسيييات  ال يئيييات    
 المايال عبيع اخيتجك أنواع ييا  المخيميات  المعسيك ات  الاعيائ   السييبخانات       
 ا سواق  ا ماكن العامة  المجه   ري ها   كذلا  سائ  النى   ك  ما يت ت  
عبع   ع ا ف  ري  ا ماكن المخصصة ل ا أ  ار صاية أ  نشو  ح ائل أ  

 .(1)أ  نعافت ا(ااخجل ضمع   المدينة أ  الى ية 
مما تىدل يتضح أن المش ا المص ي لة يضع تع يفا  لبنفايات الطبية أد انه 
عيي ك مصييطبح النفايييات الخطيي أ كمييا عيي ك مصييطبح الىماميية  هييذا ا خييي  يعييد  
أ سع نطاقا  من النفايات  نه يضة النفايات فضج  عن ري ها من المواد الت  تؤدي 

 البيئة.ألع اا  ار ضصاة اانسان أ  ض
أما المش ا اامارات  فىد  رد فييه مصيطبح النفاييات الطبيية  ع ف يا عبيع       
أن ا)أية نفايات تشك  كبيا  أ  يةئييا  مين نسييج ضشي ي أ  حييوان  أ  دل أ  سيوائ        
اللسيية ا خيي ى أ  اافيي ا ات أ  العىيياقي  أ  المنتلييات الصيييددنية ا خيي ى أ        
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ت الطبية الاادأ أ  أية نفايات أخ ى معديية  الضمادات أ  الاىن أ  ااض  أ  ا د ا
أ  كيميائية أ  مشيعة ناتلية عين نشياطات طبيية أ  تمي يل أ  معاللية أ  رعايية         
صيياية أ  طيي  أسيينان أ  صيياة ضيط ييية أ  ممارسييات صيييددنية أ  تصيينيعية أ   

 .(1)ري ها أ  فاوصات أ  أخذ عينات أ  تخةين ا(
قييد توسييع فيي  تاديييد مف ييول      ا ييح ميين التع ييي  أن المشيي ا اامييارات  

النفايات الطبية فأي ش ء يتخب  عن نشاط طب  أ  ليه عجقية ضالطي  يعيد نفاييات      
طبية  ض ل النع  عن الشخص الذي تف   هيذه النفاييات عين نشياطه سيواء كيان       

 ف د عادي أ  مؤسسات صاية.
أمييا المشيي ا الع اقيي  فانييه ليية يضييع تع ييي  لبنفايييات الطبييية د فيي  قييانون    

 د فييي  قيييانون حمايييية  تاسيييين البيئييية     1791(لسييينة97العامييية رقييية )  الصييياة
  أد أن هييذا الىييانون ا خييي  قييد عيي ك مصييطبح النفايييات       1007(لسيينة19رقيية)

 ع ف يييا ضأن يييام)المواد الصيييببة أ  السيييائبة أ  ال ا يييية ريييي  الىاضبييية لجسيييتخدال أ  
يات الخط أ ضأن ا   كما ع ك النفا(1)التد ي  النايمة عن مختب  أنواا النشاطات(

لماتويات ييا ميين المييواد  يي را    ةم)النفايييات التيي  تسييب  أ  ياتميي  أن تسييب  نتيليي 
     ع الىانون تع ي  لبمواد الخط أ  ع ف ا عبيع  (3)خطي ا  لإلنسان أ  البيئة(

أن ام)المواد الت  تض  ضصاة اانسان عند أساءأ استخدام ا أ  تؤث  تأثي ا   يارا   
وام  المم  ة أ  المواد السامة أ  الىاضبية لجنفليار أ  ادشيتعال    ف  البيئة م   الع

 .(1)أ  ذات ااشعاعات المؤينة المم نطة(
كمييا عيي ك هييذا الىييانون مصييطبح مبوثييات البيئيية  ه م)أييية مييواد صييببة أ    
سائبة أ  را ية أ   و اء أ  اهتيةا ات أ  أشيعاعات أ  حي ارأ أ   هيج أ  ميا      

 .(1)تؤدي ضط يل مباش  أ  ري  مباش  ألع تبوا البيئة(شاض  ا أ  عوام  أحيائية 
مما تىدل يتضيح أن المشي ا الع اقي  قيد عي ك مصيطبح النفاييات  اعتميده         
لبددليية عبييع المييواد التيي  تتخبيي  عيين مختبيي  النشيياطات اليومييية ثيية اسييتخدل عييدأ  
مصييطباات أخيي ى لبددليية عبييع أنييواا هييذه النفايييات التيي  تضيي  ضصيياة اانسييان   

                          

 

 

 

 

 



 المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

139 

فىد ع ك مصيطبح النفاييات الخطي أ  الميواد الخطي أ لبددلية عبيع الميواد           البيئة
الت  يكون ل ا تأثي  كبي    ار عبع صاة اانسان  البيئة  كما عي ك مصيطبح   
مبوثات البيئية لبددلية عبيع أيية ميواد تيؤدي أليع تبيوا البيئية ضيأي نيوا مين أنيواا              

 التبوا.
لنفايييات الطبييية  موقيي   ضعييد هييذا العيي ذ لبتعيياري  التيي  قيبييت فيي  شييأن ا  

التش يعات المىارنة من تع ي  النفايات الطبية ن ى أن أي تع يي  ل يذه النفاييات    
يل  أن يكون شامج  لك  ما ينتج من مواد عن أي نشياط طبي  أ  عجيي  ض يل     
النع  عن المنتج ل ذه المواد سواء كان مؤسسة عامية أ  خاصية أ  أفي اد عياديين     

  أد ية أ  صيدليات لذا يمكين تع يي  النفاييات الطبيية     أ  عيادات خاصة أ  مذاخ
ضأن ام)أييية مييواد تنييتج عيين نشيياط طبيي  أ  عجييي  ض ييل النعيي  عيين مصييدر هييذه   
المواد سواء كانت مؤسسة عامة أ  خاصة أ  أف اد عياديين أ  عييادات خاصية أ     
صيييدليات أ  مييذاخ  أد ييية  كييذلا نفايييات التلييار   ا ضايياا الطبييية(  فكيي  ميين 

ف اد العاديين أ  المؤسسات الخاصة أ  الصيدليات أ  الميذاخ  التي  ينيتج عن يا     ا 
أد ية تالفة أ  منت ية الصجحية تعد مصدر لبنفايات الطبيية  يلي  اعتبيار كي  ميا      

 يصدر عن ا من مواد نفايات طبية.

 املطلب الثاني
 أنواع النفايات الطبية

نفاييات طبيية ريي  خطي أ      النفايات الطبية تصن  ألع عدأ أنيواا فىيد تكيون   
 هيي  يميييع النفايييات التيي  تشييتم  عبييع مييواد كييالت  تويييد فيي  النفايييات المنةلييية    
العادية لذا ف   د تاتوي عبع النفاييات المعديية أ  الكيميا يية الخطي أ أ  المشيعة      
 رالبا  ما تف   هذه النفايات من المواقع اادارية أ  المبان  الخدمية ا خ ى داخ  

 .(1)ل عاية الصايةمنشآت ا
أما النفايات الخط أ ف   النفاييات التي  تنيتج مين مصيادر مبوثية أ  ماتمي         
تبوث يييا ضالعوامييي  المعديييية أ  الكيميا يييية أ  المشيييعة  تشيييك  خطييي ا  عبيييع الفييي د    

 .(1) الملتمع  البيئة أثناء أنتاي ا أ  يمع ا أ  تخةين ا أ  نىب ا أ  التخبص من ا
لنفاييات تكيون النفاييات الطبيية أميا خطي أ أ  ريي          ضين هذين النوعين من ا

خط أ   ه  تتعدد ألع عدأ أصناك فىيد تكيون ناتلية عين المستشيفيات  الم اكية       
الصاية  ه  نفاييات الم  يع  أَسي وت ة  تشيم  نفاييات الخدمية العاديية ل ية مين          
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مأكيي   مشيي    مبييبا خاصيية العبييوات  ا طبيياق ذات ادسييتعمال الواحييد  ضىايييا   
ة  ا كييييا   الىطييين المبيييوا ضييي ف ا ات المييي يل  أفييي ا ات المييي يل   ا طعمييي

م  )البصياق البول الب ا (  ري هييا ميين النفايييات  هيذه تكييون شييديدأ العييد ى فيي    
حالة الاميات   كذلا نفايات أَس أ الم  ع م   ا رطية   الش اشي   ري هيا    

 .(1)عمال تشم  أيضا  العبوات الد ائية المستعمبة أ  المتبىية من ادست
 تشيم  النفايييات الطبييية نفاييات ريي ك التميي يل  ميا ينييتج عن ييا ملموعيية    
نفايات خط أ كااض   المااقن ضعد استعمال ا مين قبي  الم  يع  ا ثياا الخشيب       

عين رييارات اللي  خ  خافضيات البسيان الخشيبية        ج الىطن  الشاش المبوا النات
 .(1) ري ها من المواد

لعمبيات  تندرج تات ا عيدأ أنيواا مين النفاييات      تشم  أيضا  نفايات ر فة ا
م يي  ا يييةاء اةدمييية المسييتىطعة ضعييد العمبيييات الل احييية  ا د ات الطبييية ذات    

 .(3)ادستعمال الواحد م   عبوات الماالي   الدل  الس نلات  الىفا ات  ا قنعة
 فضييج  عيين النفايييات التيي  تنييتج عيين المستشييفع أ  الم كيية الصييا  هنيياع   

ات تنييتج عيين الوحييدات المباىيية ضالمستشييفع أ  الم كيية الصييا   تشييم  هييذه    نفاييي
الوحدات المكات   است احات  سكن ا طباء  هيئة التم يل  يدخ  مع ة المىية 
الم افييل لبميي يل  اليية ار لييه  مطييب  المستشييفع  الم سييبة   تفيي   كيي  هييذه           

ل اثية  الفي  سات الوحدات العديد من النفايات الت  تكون مبوثة ضالميك  ضات  ال
 الناقبة لبم ذ.

 تعد من أنيواا النفاييات الطبيية نفاييات ما قية المستشيفع في  المستشيفيات         
الت  تويد في ا ماارق أذ يتخب  عن هذه الماارق رماد قد ياتوي عبيع خيوا    
خط أ  ما يتخب  عن عمبية الا ق من أدخنة أ  رمياد متطياي  أ  ريا ات  هيذه     

لنعيي  عن ييا خاصيية الييدخان المنبعييث ميين حيي ق العبيي      ل ييا أثييار د يمكيين رييل ا  
 .(1)البجستيكية الذي يبوا ال واء  ياتوي عبع ضعل ال ا ات السامة

 من أنواا النفايات الطبية كذلا النفايات الت  تنتج عين المختبي ات   حيدأ    
ا شعة  صيدلية المستشفع  فالمختب ات  ه  ا ماكن التي  تلي ي في يا يمييع أ      
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ت التابي   الت  د تاتياج لتىنيية أ  خبي أ عاليية  هيذه المختبي ات قيد        ارب  عمبيا
تكييون مباىيية ضالمستشييفع أ  الم كيية الصييا   قييد تكييون مسييتىبة رييي  تاضعيية ل ييا      
 هناع الك ي  من النفايات الت  تف   من هذه المختب ات كبىايا العينات من السيائ   

م سبة كعينات م   الدل النخاع   عينات ا نسلة لبم  ع  أف ا ات الم  ع ال
 النط   البول  البصياق  البي ا   ااضي   الماياقن المبوثية ضيدل الم  يع نتيلية         
اخييذ العينييات  مايياقن البجسييتيا  مخبفييات ا نسييلة اةدمييية  مخبفييات حيوانييات     
التلار  ف  المعام  البا ية  ا كيا   أي ةأ نى  الدل  ري ها من المخبفات ف  

 .(1)المختب ات
ا شييعة تفيي   ضعييل النفايييات الطبييية أذ يعييد اسييتخدال ااشييعاا فيي      حييدأ 

ف  مليال الطي  في      استخدام االط  احد ادستعمادت السبمية لإلشعاا حيث يتة 
التشخيص أ  ف  العيجج  ييتة ذليا أميا ضالتصيوي  ضا شيعة السيينية التي  تيتة عبيع           

ا في  أنسيلة   مختب  أيةاء اللسة من يملمة  صدر  أطي اك  فية  اقتفياء أث هي    
اللسة  ذلا ضىييا  دريية ااشيعاا في  أمياكن اللسية المختبفية خاصية التي  يي اد           
تاديد نشاط ا  حلم ا   هناع العديد من ا شعة المسيتخدمة في  التشيخيص من يا     

اليذي يسيتخدل لتادييد حلية اليدل   ي  الىبي   حلية البج ميا           -131-اليود المشيع 
 دأ الدرقية  مو ع أ رال المي    الفسيفور    فعالية الكبد   ظيفة الكبية   ظيفة ال

 يسييتخدل فيي  كشيي  سيي طان اللبييد حيييث تتمييية خجيييا ا  رال السيي طانية     -31-
ضاحتوائ ا نسبة عالية من الفسفور تفوق الخجييا العاديية  ليذلا أصيبح مين الممكين       
اسييتخدال الفسييفور المشييع لبمسيياعدأ فيي  تاديييد ا  رال السيي طانية ضاللسيية  كمييا        

ف  ي احة الم  خاصة عندما يصبح من الصع  تميية النسيج الس طان  يستعم  
 .( 1)عن النسيج العادي

اليذي يسيتخدل ضك ي أ في  قييا        -11- من الميواد المشيعة الكبيور ل المشيع     
حلة أ  كمية الدل ف  اللسة  نه ي تب  ضخجيا الدل الامي اء عبيع شيك  ك  ميات     

ل الاميي اء  لمع فيية الو ييع الييدقيل   الصييوديول لييذا يسييتخدل فيي  قيييا  خجيييا الييد    
 هو مفيد يدا  في  دراسية    -77-لبمشيمة ف  الم أأ الاام    كذلا التكنيتول المشع

 .(3)أ رال الم   الكبد  ال دأ الدرقية
 ك  هذه العناص  المشعة عبارأ عن م كبيات ريي  عضيوية ضمعنيع أن ميا      

العدييدأ ل يذه    تسيتخداما يف   عن ا يعد نفايات  هذه النفايات التي  تت تي  عبيع اد   
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ا شعة ف  الملال الطب  تعد نفايات خطي أ تصي  اانسان  البيئة فلمييع الميواد   
الصببة  السائبة  ال ا ية مين الةياييات  الكبسيودت  الميادأ المشيعة نفسي ا ضعيد        
انت اء عم ها ادفت ا   تعد نفايات خطي أ يدا  مما يتطب    ع آلييات معاللية   

 .(1)اياتقوية ل ذه النف
 من النفايات الطبية النفايات المف  أ من صيدلية المستشفع  تشم  ا د ية 
التالفيية أ  منت ييية الصييجحية  الطعييول  البىاحييات  ا مصييال  كييذلا ا د ييية رييي  

 .(1)المطاضىة لبمواصفات أ  الت  لة يعد ل ا استخدال لسب  أ   خ 
فييي  أ مييين المستشيييفيات أ   د تىتصييي  النفاييييات الطبيييية عبيييع النفاييييات الم 

الم اكة الصاية  الوحدات التاضعة أ  المباىة ض ا  أنما هذه ا نواا المذكورأ سبفا  
تفييي   أيضيييا  عييين أي نشييياط طبييي  أ  عجيييي  أخييي  فييي  ريييي  هيييذه المؤسسيييات   
فالمستشفيات الخاصة  العيادات الخاصة  الصيدليات  مذاخ  ا د ية  مختبي ات  

فا النفاييات   كيذلا مين يىيول ضممارسية م نية المضيمد        التابيجت الخاصة تف   ن
 ا ف اد العاديين ك  هؤدء ينتج عن نشاط ة أعيداد   المأذ ناتالصا   الىاضجت 

ك ي أ من النفايات الطبية الخط أ الت  ل ا تيأثي  عبيع صياة اانسيان  البيئية مميا       
كبا ف ن مسؤ لية يتطب  أيلاد الىواعد المناسبة الت  تىب  من خط  هذه النفايات  

هؤدء تىول ف  حالة ما أذا سببت هيذه النفاييات  ي را  لإلنسيان أ  البيئية  هيو ميا        
 ن اه ف  المباث ال ان .

 املبحث الثاني
 أنواع املسؤولية املدنية عن النفايات الطبية

أن المسؤ لية الت  تنتج عن النفايات الطبية قد تكون مسيؤ لية عىديية  ذليا    
ان هناع عىد ضين من ينتج عن نشاطه نفايات طبية  من يتع د أ  ف  حالة ما أذا ك

يىول ضلمع ا  معاللت ا   قد تكون مسؤ لية تىصي ية  ذلا في  حالية عيدل  ييود     
ال اضطيية العىدييية  لييذا سييوك نىسيية هييذا المباييث ألييع مطببييين نتنييا ل فيي  ا  ل          

التىصي ية عن  المسؤ لية العىدية عن النفايات الطبية  ال ان  نخصصه لبمسؤ لية
 النفايات الطبية  كما يأت .
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 املطلب األول
 املسؤولية العقدية عن النفايات الطبية

المسؤ لية العىدية ه  المسؤ لية التي  تت تي  عبيع ااخيجل ضيالتةال عىيدي       
فمتع ما تة العىد صاياا  ف نه يل  تنفيذه طبىا  لما اشتم  عبيه  ضط يىة تتفيل ميع   

   هذه (1)ف ذا لة يىة المدين ضتنفيذ العىد تىول مسؤ ليته العىديةما يويبه حسن النية 
المسؤ لية تتطب  لىيام ا  ييود عىيد صيايح ضيين الطي فين ي تي  التةاميات عبيع         

 .(1)عاتل ك  من ما   عدل قيال احد الط فين ضتنفيذ التةامه ضمىتضع ذلا العىد
ي قد تكون المسؤ لية  ف  ملال النفايات الطبية قد ت ار المسؤ لية العىدية أ

عن هذه النفايات مسؤ لية عىدية  ذلا عندما يكون التخبص من هيذه النفاييات ييتة    
عيين ط يييل عىييد ضييين مصييدر النفايييات أي الشييخص أ  المؤسسيية التيي  تفيي   هييذه    

 النفايات  ضين شخص أخ  يتع د ضلمع هذه النفايات  معاللت ا  التخبص من ا.
  أي شخص أخ  يصدر عن نشاطه نفاييات  فىد تعىد المستشفع أ  الطبي  أ

طبية مع شخص أخ  طبيع  أ  معنوي لكي  يىيول ضنىي   معاللية النفاييات الطبيية       
 الييتخبص من ييا   هييذا العىييد ي تيي  التةامييات متبادليية عبييع الطيي فين أذ يىييع عبييع   
عاتل الطبي  أ  المستشفع أ  أي شخص أخ  ينتج عن نشاطه نفايات طبية الوفاء 

ادي المتفل عبيه ف  الةمان  المكان الماددين ف  العىد كما يبتةل ضبيان ضالمىاض  الم
مدى خطورأ النفايات المطبيو  نىب يا أ  اليتخبص من يا  أنواع يا  ميدى احتوائ يا        
عبع في  سات الم ذ أ  العد ى من عدمه  فك  النفايات الخط أ يل    يع ا  

ن الخطييورأ حتييع فيي  ماتويييات م بىيية ضشييك  عبميي   مو يياا  عبي ييا خاصيييت ا ميي
يمكن لبمتع يد التعامي  مع يا طبىيا  ل صيول الم عيية في  ذليا  كميا يبتيةل مصيدر            
النفايات ضلمع هذه النفايات ف  الةمان  المكيان المتفيل عبييه أن كيان هنياع تادييد       
لييذلا حتييع د يضييط  الطيي ك ال ييان  لبباييث فيي  ا ميياكن الماتميي   يييود هييذه        

 ه لبمخاط    الطي ك ال يان  مبيةل ضالتواييد     النفايات في ا  الباث عن ا مما يع 
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فيي  المكييان  الةمييان المتفييل عبيييه فيي  العىييد للمييع هييذه النفايييات حتييع د تتيي اكة      
 .(1) تع ذ ال ي  لمخاط  صاية

 د يىتصيي   يي ر النفايييات الطبييية عبييع م حبيية الييتخبص من ييا  أنمييا ميين    
النىيي  ل ييذه  الممكيين أن يسييب  نىب ييا سييواء كييان نىيي  ضيي ي أ  ضايي ي أذ أن سييوء       

أ  لببيئة  هيذا مين ي ية  مين ي ية       لإلنسانالنفايات من الممكن أن يسب  أ  ار 
أخ ى ف ن المسؤ لية العىدية عن النفايات الطبية من الممكن أن تكون نتيلة سيوء  
 تخةين هذه النفايات أذا ما سب  سوء التخةين   را   حد ا شخا  أ  البيئة.

ييية ميين المييواد الخطيي أ  التيي  يليي  التعاميي  أن النفايييات الطب اعتبييار عبييع 
مع ا ضاذر  أن في ا مخاط  كبي أ لبعد ى  ااصاضة ضا م اذ ف ن عبع مصيدر  
النفايات التةال ضتبصي  من يىول ضنى  هذه النفايات ضمخاط  هذه النفايات  أذا لة يىة 

الطي فين  ض ذا ادلتةال تن ل مسؤ ليته اخجله ضالتةامه هذا  ف ذا ما أخي  أي مين   
ضموي  العىد  أما أذا قال مصيدر النفاييات    ضالتةامهف نه مخطئا  لعدل قيامه  ضالتةامه

ضتسبية النفايات ألع من يىول ضنىب ا  أ  ح له مخاط هيا فيج يعيد مخطئيا   نيه قيال       
ضتسبية النفايات  ضيان مخاط ها مما يعن  أن المسؤ لية تكون عبع عياتل   ضالتةامه

ضمويي  العىيد    ضالتةاميه الخجصة أن أي مين الطي فين أذا لية يىية     يىول ضنىب ا    نم
 ف نه يكون مخطئا  طبىا   حكال المسؤ لية العىدية.

 المجحي  أن مععيية المستشييفيات العاميية  الم اكية الصيياية تسييتخدل عمييال   
 قتييييين أ  عميييال خدمييية ل ييي ذ نىييي  النفاييييات الطبيييية الناتلييية عييين نشييياط هيييذه  

 يي  هييؤدء مخيياط  هييذه المييواد التيي  يىومييون ضنىب ييا أ     المؤسسييات  رالبييا  مييا يل 
التعام  مع ا مما يع   ة ألع مخاط  صاية كبي أ  فف   ييارأ لنيا أليع الم كية     
الصييا  فيي  التييآخ  فيي  مدينيية ك كييوع  لييدى سييؤالنا لمسييؤ ل  حييدأ البيئيية فيي       
 ة الم كة عن المخاط  الت  يتع ذ ل ا الىائمون ضنى  النفايات الطبية  أييا  ضيأن  

عمال يعمبون ضعىود  د ييتة تيأمين تعيويل ل ية في  حالية أصياضت ة ضمخياط  هيذه          
 .     (1)النفايات

ض ذه الاادت  ذلا ضتى ي   مان صا  ل ؤدء العامبين  ادهتماللذا يل  
من مخاط  النفايات الطبية  كما أن المجح  داخ  المؤسسات الصاية أن يا تخبيو   

اية تو ح مخاط  هذه النفايات أ  كيفية التخبص من أي نش ات ت ىيفية أ  تو ي
ض ذا ا م   خصوصا  من قب  الد ائ  ااعجمية ف    ارأ  ادهتمالمن ا لذا يل  
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الصاة    ارأ البيئة  ذلا عن ط يل أصدار النش ات الت ىيفية المتعبىة ضمخاط  
 هذه النفايات  كيفية التعام  مع ا.

لعىديية في ذا ميا تسيببت هيذه النفاييات ضضي ر         ضالعودأ ألع أحكال المسؤ لية ا
لبمتعامبين مع يا ف نيه ي ييع ضيالتعويل عبيع مصيدر النفاييات نتيلية عيدل أخبياره           

 لبمتعام  مع هذه النفايات ضمخاط ها.
 الاىيىة أن مخاط  النفايات الطبية متعيددأ  تسيب  نيوعين الضي ر  ا  ل     

اد الخط أ التي  مين الممكين أن    الض ر البيئ  ف ذه النفايات تاوي الك ي  من المو
تسييب  تبييوا لببيئيية  هييذا يكييون  يي ر عييال د يصييي  شخصييا  ماييددا    ال ييان        
الضيي ر الشخصيي  الييذي يصييي  ا شييخا   المعيي  ك أن الضيي ر ينىسيية الييع       
نوعين مادي  معنوي  هذين النوعين من الممكن أن ينتلان عين النفاييات الطبيية    

أحد ا شخا  ضض ر مادي من مصاري   صاضه فىد تكون النفايات الطبية سببا  
عجج م ذ ناتج عن هذه النفاييات أ  تكيون سيببا  في  أتيجك ميال ل يذا الشيخص         
 ري ها من ا   ار المادية   قد يكون الض ر معنيوي في ذا ميا تسيببت النفاييات      

 الطبية ضتشوهات  حد ا شخا  ف ن هذا يسب    ر معنوي.
ف  حالة ميا أذا قيال متع يد نىي      (1) قد ت ور المسؤ لية العىدية عن فع  ال ي 

النفايات ضالتعاقد مع عمال لبىيال ضنى   معاللة هيذه النفاييات  تسيببوا ضخطيأهة في       
أصاضة ضعل ا شخا  ضأ  ار نتيلة هذا النى  أ  المعاللة فف  هذه الاالة في ن  

مسيؤ د  عين تعيويل هيذا الضي ر النياتج        من قال ضالتعاقد مع هؤدء العمال يكون
 عن هذه النفايات الطبية الت  تع د ضنىب ا  معاللت ا.

من ك  ما تىدل يتضح لنا أن المسؤ لية المدنية عن النفايات الطبية قد تكون 
مسييؤ لية عىدييية  ذلييا فيي  حاليية مييا أذا تعاقييد مصييدر النفايييات مييع شييخص يىييول     

 ذا ادلتةال أ  ار أصاضت أشخا .ضلمع ا  نىب ا  معاللت ا  نتج عن ه
 نيي ى فيي  هييذا الملييال انييه يليي  تطبيييل أحكييال المسييؤ لية التضييامنية  أي   
يل  أن يكون مصدر النفايات متضامنا  مع من يتعاقد معه ف  حالية ميا أذا سيببت    
هيذه النفايييات  يي را   حييد ا شييخا   ذليا  ن النفايييات الطبييية تعييد ميين أخطيي    

نييتج عن ييا  خصوصييا  المعدييية أ يي ار صيياية  ضيئييية ضال يية   النفايييات  رالبييا  مييا ت
الخطورأ  رالبا  ما يكون المصاضون ض ا هة العمال الذين يستخدمون في  نىي  هيذه    
النفايات  هة من ذ ي الدخ  الماد د  الىبي  لذا  ي  أن يكيون مصيدر النفاييات    
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لكيي  نضييمن متضييامنا  مييع المتعاقييد الييذي تعاقييد معييه لنىيي   معالليية هييذه النفايييات   
 حصول المض  ر عبع التعويل.

لية   1007(لسينة 19 أخي ا  ف ن قيانون حمايية  تاسيين البيئية الع اقي  رقية)      
يش  ألع أية أحكال ضشأن تعاقد ا شخا  الذين يصدر عين نشياط ة نفاييات طبيية     
مع من يىول ضنىب ا  معاللت ا مما يعن  أن ا تخضع لبىواعد ف  الىانون المدن   أد 

( ألع منع نى  أ  تدا ل أ  أدخيال أ  أري اق   10( من المادأ)1ف  الفى أ) أنه أشار
أ  تخييةين أ  الييتخبص ميين النفايييات الخطيي أ أ  ااشييعاعية أد ضاسييتخدال الطيي ق    
السييبيمة ضيئيييا   استاصييال الموافىييات ال سييمية  فييل تعبيمييات يصييدرها الييو ي          

عاللة لبنفايات الطبية عبيع  ضالتنسيل مع الل ة المعنية   هذا يعن  أن أي نى  أ  م
اعتبيار أن يا نفاييات خطيي أ  تاتياج معامبية خاصية يليي  أن ييتة ضموافىية الل ييات         

 ال سمية.
 لكن السؤال ه  هيذا الينص مطبيل في  الواقيع العمبي ً طبعيا  الليوا  كيج          
 ن المجحيي  أن العيييادات الخاصيية  المم  ييين  الىيياضجت يبىييون ضنفايييات ة مييع      

د ن أية رقاضة عبع عمب ة لذا يل  تفعيي  تطبييل قيانون حمايية     نفايات الببدية من 
  تاسين البيئة.

 املطلب الثاني
 املسؤولية التقصريية عن النفايات الطبية

المسؤ لية عن النفايات الطبية قد تكون مسؤ لية تىصي ية  ذلا عند رييا   
ا  ل ينيتج  ال اضطة العىدية  فالنفايات الطبية كما استع  نا أنواع يا في  المبايث    

عن ييا مخيياط  عييدأ  تسييب  أ يي ارا  ك ييي أ ضصيياة اانسييان  البيئيية لييذلا فيي ن          
 المسؤ لية ت ور ف  حالة حد ا   ر من هذه النفايات.

 المسؤ لية التىصي ية تىول عبع أركان ثجثة ه  الخطأ  الض ر  العجقية  
لج مية لمنيع     فالخطأ يتم   ف  عدل اتخاذ مصدر النفايات لجحتياطات ا(1)السببية

حد ا أ  ار لإلنسان أ  لببيئة من يي اء هيذه النفاييات التي  تفي   عين نشياطه         
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فالمستشفيات الت  ينتج عن نشاط ا أطنان من النفايات الطبية تكيون مسيؤ لة عين    
 .(1)ا   ار الت  تنتج عن هذه النفايات

  كذلا ف ن الطبيي  يسيأل عين النفاييات التي  تط ح يا عيادتيه أذا ميا سيببت         
 يي را  ل شييخا  أ  البيئيية عبييع اعتبييار انييه يىييول ضنشيياط طبيي   هييذه تعييد مييواد   

يليي  التعاميي  ضدقيية  عناييية لكيي  د ينييتج عن ييا  يي ر  كمييا أن    (1) أشييياء خطيي أ
الطبييي  فيي  أطييار النشيياط الطبيي  يىييع عبيييه التييةال ضييااعجل عيين مخيياط  النشيياط   

 .(3)الذي يعطيه لبم يلالطب  العجي  الذي يىول ضه لبم يل أ  مخاط  العجج 
 قياسا  عبع هذا ادلتةال ف ن عبع الطبي  ضيان مخاط  النفايات الطبية الت  
تنتج عن نشاطه الطب   خصوصا  لمين يتعامي  ميع هيذه النفاييات مين حييث نىب يا         

  معاللت ا. 
 المجح  في  الواقيع العمبي  أن العييادات الخاصية  المضيمدين اليذين ينيتج         

طبية د يتعيامبون ميع هيذه النفاييات ضط يىية تتفيل ميع الطي ق          عن نشاط ة نفايات
العبمية ف  يمع هذه النفايات  ف  ها  معاللت ا ضالط ق العبميية كيالا ق  ريي ه    
من الط ق  أنما رالبا  ما يتة ألىائ يا ميع نفاييات الببديية عبيع الي رة مميا في يا مين          

ت لبتعامي  ميع هيذا    مخاط    السب  ف  ذلا هو عدل  ييود آليية مين قبي  السيبطا     
الىطاا  ريا  ال قاضة عبع عم  هؤدء   لدى  يارتنا ألع دائ أ حماية  تاسيين  
البيئيية فيي  ك كييوع  سييؤالنا لمعييا ن مييدي  الييدائ أ حييول  يييود رقاضيية عبييع عميي    
العيادات الخاصة  نفايات ا  كان اللوا  ضعدل  يود أية رقاضة عبع عم  العيادات 

 أشار ألع أن السب  هو تىاطع عم  هذه العيادات الخاصة  المضمدين الصايين 
 المضمدين مع الد ال ال سيم  لبيدائ أ  قبية عيدد الميوظفين في  هيذه اليدائ أ  ليذا          
يل  ادهتمال أك   ض ذا المو وا  ذلا من خجل تشكي  لليان في  كي  ماافعية     
 مكونة من أعضاء يم بون دائ أ الصاة  حماية  تاسين البيئة  من صاة الببدية
ل ي ذ متاضعيية مو ييوا النفايييات الطبييية التي  تفيي   عيين النشيياط الطبيي  الخييا    
 ال قاضة عبع كيفية التعام  من قب  من يصدر عين نشياطه نفاييات طبيية ميع هيذه       
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النفايييات  كيفييية معاللت ييا  الييتخبص اةميين من ييا ضط يىيية د تسييب   يي ر سييواء   
 لإلنسان أ  البيئة.

   هيذه  (1)التالفية أ  منت يية الصيجحية     الصيدل  يكون مسؤ د  عن ا د ية
تم   نفايات طبية أذ أن ا د ية ضعد تبف ا أ  انت اء صجحيت ا تصبح نفاييات  في    
هييذه الااليية تىييول مسييؤ لية الصيييدل  فيي  حاليية مييا أذا سييببت هييذه ا د ييية  يي ر    

 ل شخا  أ  البيئة.
ا تسيببت هيذه    تىول مسؤ لية المستشفيات الخاصة عن نفايات ا الطبيية أذا مي  

النفاييات ضضي ر ل شيخا  أ  لببيئية  فيي ذا ميا قاميت أحيدى المستشيفيات الخاصيية         
ضاسييتخدال أشييخا  لبتعاميي  مييع نفايات ييا فيي ن مسييؤ ليت ا تىييول أذا مييا تسييببت هييذه    
النفايات  ي را  ل شيخا  أ  البيئية عبيع اعتبيار أن المستشيفع الخيا  مسيؤ ل         

 نفايات الت  تنتج عن نشاطه. ال(1)عن يميع ا شخا  الذين يستخدم ة
 يمكن ف  ملال المسؤ لية عن النفاييات الطبيية أن ت يار مسيؤ لية المتبيوا      
عن أعميال التياضع فيالمتبوا يكيون مسيؤ د  عين ا عميال التي  يؤدي يا التياضع أثنياء            

  فالطبي  ف  المستشفع العال أ  أي شخص أخي  يتعامي  ميع    (3)خدمته  لمصباته
ن المستشيفع العيال مسيؤ د  عين عمبيه عبيع اعتبيار أن هيؤدء         النفايات الطبية يكو

 تاضعين لبمستشفع العال.
 كذلا يمكين لبمسيؤ لية الناشيئة عين ا شيياء أن يكيون ل يا تطبييل في  هيذا           
الملال  ذلا  ن النفايات الطبية تاتوي أنواعا  خطيي أ  معديية   مين المتصيور     

حالية الخطيأ في  اتخياذ التيداضي       نى  العد ى أ  الم ذ ألع ال ي  عن ط يى ا في   
الوقائية الج مة لبايبولة د ن تسب  هذه النفايات ضض  لب ي  أ  لببيئة  ا  ي ار  
التيي  تسييبب ا النفايييات الطبييية قييد تكييون أ يي ار ضيئييية أ  أ يي ار شخصييية  هييذه     
ا خييي أ فيي  المسييؤ لية التىصييي ية يليي  أن تكييون أ يي ار مباشيي أ سييواء كانييت   

كانييت أ يي ار مادييية أ  معنوييية أذ أن نطيياق الضيي ر الييذي يييتة     متوقعيية أل د أ  
 التعويل عنه ف  المسؤ لية التىصي ية يكون أ سع من المسؤ لية العىدية. 
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 المجح  انه ف  الىانون المدن  الع اق  ف ن المسؤ لية عن ا شياء تكون 
المدن     ضينما ف  الىانون(1)مسؤ لية قائمة عبع خطأ مفت ذ قاض  اثبات العكا

  أي أن ا (1)المص ي ف ن المسؤ لية عن ا شياء تكون مسؤ لية مو وعية
 تستبعد عنص  الخطأ  تىول عبع عنص  الض ر فى .

 فضج  عن الىواعد العامة ف ن المسؤ لية المدنية عين النفاييات الطبيية تىيول     
تعويل ف  ظ  قوانين حماية البيئة  ف ذه الىوانين تنص عبع قواعد المسؤ لية  ال

ف  حالة اا  ار ضالبيئية  اانسيان مين يي اء الميواد المبوثية لببيئية  فنليد أربي           
الىوانين المتعبىة ضالبيئة تنص عبع قواعد المسؤ لية  التعويل فالىانون اامارات  
نييص عبييع أن كيي  ميين يتسييب  ضفعبييه أ  أهمالييه فيي  أحييداا  يي ر ضالبيئيية يكييون      

اليذي تىيول عبييه المسيؤ لية حسي  هيذا           ا سيا  (3)مسيؤ د  عين هيذا التعيويل    
النص هيو المسيؤ لية المطبىية أ  المو يوعية أي ادعتمياد عبيع عنصي  الضي ر         

 .(1)فى   اثبات عجقة السببية ضينه  ضين النشاط الذي قال ضه من تسب  ضالض ر
أما المش ا الع اق  فىد نص عبع انيه يكيون مسيؤ د  كي  مين تسيب  ضفعبيه        

تىصي ه أ  ا شخا  اليذين هية تايت رعايتيه أ  التياضعين       الشخص  أ  أهماله أ 
لييه  يي را  ضالبيئيية  يبييةل ضييالتعويل  أ اليية الضيي ر  تكييون مسييؤ ليته مسييؤ لية    

    ا ييح ميين هييذا اليينص أن المشيي ا الع اقيي  يىييية المسييؤ لية عبييع   (1)مفت  يية
 أسا  أن ا مسؤ لية تىصي ية مبنية عبع خطأ مفت ذ قاض  اثبات العكا.

يىة أن هذا ادتلاه لبمش ا الع اق  يعد اتلاه خاطئ  د يتناسي  ميع    الاى 
التطور الااص  ف  المسؤ لية المدنية  خصوصا  المسؤ لية عن أ ي ار التبيوا   

ألع أن اشيت اط الخطيأ اقامية المسيؤ لية ييؤدي أليع الك يي  مين         (3)أذ يشي  البعل
اصييول عبييع  الصييعوضات فيي  أثبييات الخطييأ  ضالتييال  عليية المضيي  رين عيين ال     
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تعيييويل عميييا لاى ييية مييين أ ييي ار  يييي ى هيييؤدء ضوييييو  ا خيييذ ضالمسيييؤ لية     
المو وعية  ه  المسؤ لية الت  تىول استنادا  ألع مو يوع ا أ  ماب يا أي عبيع    

 .(1)فك أ الض ر
 الىضاء الع اق  من  يانبيه يسيي  عبيع  ي  رأ تيواف  ركين الخطيأ لىييال         

صادرين عن المااكة الع اقية يتضح  المسؤ لية عن ا   ار ضالبيئة فف  ق ارين
ميين خجل مييا أن الىضيياء الع اقيي  يتطبيي  ركيين الخطييأ لىيييال المسييؤ لية  فييالى ار     

صادر عن ماكمة التميية ادتاادية الذي طالي  فييه الميدعون ضيالتعويل     (1)ا  ل
عن ا   ار الت  أصاضت ة مين يي اء التبيوا اليذي حيدا نتيلية احتي اق أكيدا          

صيادر عين ماكمية اسيتئناك     (3)كب يت المش اق   الى ار ال ان الكب يت ف  ف ا 
نينييوى ضصييفت ا التمييةييية  مو ييوعه المطالبيية ضييالتعويل عيين ا  يي ار التيي         
أصاضت المةارعين ف  الماافعة من ي اء احتي اق الكب ييت في  نفيا الاىي  في        
ال الى ار الساضل   قد أكيدتا الماكمتيين عبيع أن الخطيأ ركين أساسي  دضيد منيه لىيي         

 المسؤ لية عن التبوا البيئ   ضد نه د تىول المسؤ لية ن ائيا .
 الاىيىة أن هذا ادتلاه لبمش ا الع اق   الذي تبعه فيه الىضاء الع اق  د 
يتناسيي  مييع التطييور الااصيي  فيي  المسييؤ لية عيين اا يي ار ضالبيئيية  خصوصييا       

ر البيئييية هييو  النفايييات الطبييية ذلييا أن ا سييا  الاييديث لبمسييؤ لية عيين اا يي ا     
المسؤ لية المو وعية الت  تعتمد عبع عنص  الض ر فى  من د ن الاايية أليع   
اشيييت اط الخطيييأ  ليييذا نىتييي خ عبيييع المشييي ا الع اقييي  ادسيييتناد أليييع المسيييؤ لية      
المو وعية  اعتمادها كأسا  لبتعويل في  قيانون حمايية  تاسيين البيئية  ذليا       

خ أن يكييون اليينص عبييع الشييك   ( ميين هييذا الىييانون  نىتيي  31ضتعييدي  نييص المييادأ)
ا ت )ك  من تسب  ضفعبه ف  أحداا   ر لببيئة أ  لب ي  نتيلية مخالفية الىيوانين    
 ا نعمة  التعبيمات يكون مسؤ د  عين يمييع التكيالي  الج مية لمعاللية  أ الية       

 هذه ا   ار كما يبةل ضأية تعويضات قد تت ت  عبي ا(.
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عنص  الض ر  حده من د ن النع   ف ذا النص يىية المسؤ لية عبع أسا 
ألع عنص  الخطأ  هو يتوافل مع التطور الااص  في  المسيؤ لية عين اا ي ار     

 ضالبيئة.
 من ناحية النفايات الطبية  الت  تعد من المواد الخط أ  ل ا تيأثي  ميةد ج   
عبع صاة اانسيان  البيئية فيأن ا سيا  المعتميد في  الينص المىتي خ يتوافيل ميع           

لية عن هذه المواد أذ أن ا تعد من ا شياء الخط أ  الت  تاتاج أليع  أسا  المسؤ 
عناييية خاصيية لبوقاييية ميين أ يي ارها   ا سييا  الاييديث لبمسييؤ لية عيين ا شييياء   
الخط أ أ  الت  تاتاج ألع عناية خاصة يىية المسؤ لية عبع عنص  الض ر فىي   

         أي أن ا مسؤ لية مو وعية.

 :اخلامتة
وا المسؤ لية المدنية عن النفايات الطبية نبين أهية النتيائج   ضعد دراسة مو 
  التوصيات  كما يأت م

 أواًل: النتائج:
أن النفايات الطبية ه  أي مواد تنتج عن نشاط طب  أ  عجي  ض ل النعي    .1

 عن مصدر هذه المواد.

أن التش يعات المىارنة لة تتوحد مواقف ا من تع ي  النفايات الطبية  فال البية  .1
ة تضع تع ي  ل ذه النفايات  أنميا ع فيت الميواد الخطي أ   اليبعل ا خي        ل

   ع تع ي  ل ذه النفايات.

أن النفايات الطبية تنىسة ألع عدأ أقسال فىد تكون خط أ أ  ري  خط أ  ضيين   .3
هييذين النييوعين تنىسيية النفايييات فىييد تكييون ناتليية عيين ا نشييطة العجيييية م يي   

ات رييي ك التمييي يل  رييي ك العمبييييات   نفاييييات الم  يييع  أَسييي وت ة  نفايييي  
  الصيدليات  المذاخ   المختب ات   حدات ا شعة  ري ها.

أن المسؤ لية المدنية عن النفايات الطبية أما تكون مسيؤ لية عىديية في  حالية      .1
 قيال ال اضطة العىدية أ  تكون مسؤ لية تىصي ية تخضع لبىواعد العامة.

ية تىول ف  ظ  قوانين حماية البيئة فىد أن المسؤ لية المدنية عن النفايات الطب .1
  عت هذه الىوانين قواعد لبمسؤ لية  التعويل ف  حالة ميا أذا سيببت هيذه    

 النفايات   را  لإلنسان أ  لببيئة.

أن ا سا  الصايح الذي تبنع عبييه المسيؤ لية المدنيية عين النفاييات الطبيية        .3
فىيي   د تعتييد هييو المسييؤ لية المو ييوعية التيي  تىييول عبييع عنصيي  الضيي ر    

 ضعنص  الخطأ.

 ثانيًا: التوصيات:
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أن أرب  من يىول ضنى  النفايات الطبية هة مين العيامبين اليذين يعمبيون ضعىيود       .1
 قتية  يل بون ما تاويه هذه النفاييات مين مخياط   ليذا يلي  تى يي   يمان        
صا  ل ؤدء من مخاط  النفاييات الطبيية أذا ميا سيببت ل ية  ي را    كيذلا        

 ائ  ااعجمية ف    ارأ الصياة أصيدار نشي ات ت ىيفيية تبيين      يل  عبع الد
مخييياط  النفاييييات الطبيييية  كيفيييية معاللت يييا  نشييي ها فييي  كافييية المؤسسيييات    

 الصاية.

يل  عبع الىضاء الع اق  تطبيل أحكال المسيؤ لية التضيامنية في  حالية قييال       .1
معيه  المسؤ لية العىدية  ذليا ضلعي  مصيدر النفاييات متضيامنا  ميع مين تعاقيد         

 لنى   معاللة نفاياته أذا ما سببت   را  لآلخ ين.

يليي  تشييكي  للييان فيي  كيي  ماافعيية مكونيية ميين أعضيياء ميين د ائيي  الصيياة    .3
 حماية  تاسين البيئة  صاة الببديية تكيون م مت يا م اقبية آليية التعامي  ميع        

 النفايات الطبية الت  تنتج عن الىطاا الخا .

ة  تاسين البيئة الع اق  ليصبح عبع ( من قانون حماي31تعدي  نص المادأ ) .1
الشييك  اةت )كيي  ميين تسييب  ضفعبييه فيي  أحييداا  يي ر لببيئيية أ  لب ييي  نتيليية    
مخالفيية الىييوانين  ا نعميية  التعبيمييات يكييون مسييؤ د  عيين يميييع التكييالي       
الج مية لمعالليية  أ اليية هييذه ا  يي ار كمييا يبييةل ضأييية تعويضييات قييد تت تيي   

 عبي ا(.
 

 :املصادر
 لكتب:أواًل: ا

د.أحمييد أضيي اهية الاييياري  المسييؤ لية التىصييي ية عيين فعيي  ال ييي   الطبعيية         .1
 .1003ا  لع  دار ال ىافة لبنش   عمان  

د.أحمد عبدالك ية سجمة  قانون حماية البيئة  دار الن ضة الع ضيية  الىياه أ     .1
1003. 

  د.أسييعد عبيييد اللميبيي   الخطييأ فيي  المسييؤ لية الطبييية المدنييية  دار ال ىافيية        .3
 .1007عمان  

د.ر ا عبيدالابية عبدالملييد  المسيؤ لية الىانونيية عين النفاييات الطبيية  دار         .1
 .1777الن ضة الع ضية  الىاه أ  

د.صاح  عبيد الفيتج ي  التشي يعات الصياية  دراسية مىارنية  دار ال ىافية         .1
 .1779عمان  
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نىيييح د.عبييدال  اق السيين وري  الييويية فيي  النع ييية العاميية فيي  ادلتييةال  ت       .3
 .1001المستشار أحمد مدحت الم ار   منشأأ المعارك  ااسكندرية  

د.عبدالمليد الاكية  ا سيتاذ عبيدالباق  البكي ي  ا سيتاذ ماميد طيه البشيي           .9
الويية ف  نع ية ادلتةال ف  الىانون المدن  الع اق   اللةء ا  ل  مصادر 

 .1790 اق  ادلتةال    ارأ التعبية العال   الباث العبم   الع
د.نبييي  أضيي اهية سييعد  النع ييية العاميية فيي  ادلتييةال  مصييادر ادلتييةال  دار         .9

 .1001اللامعة اللديدأ لبنش   ااسكندرية  
د.نبيبييية أسيييماعي  رسيييجن  المسيييؤ لية المدنيييية عييين اا ييي ار ضالبيئييية  دار    .7

 .1009اللامعة اللديدأ لبنش   ااسكندرية  
ئيية  الطبعيية ا  لييع  مكتبيية اللامعيية     د.نييواك كنعييان  قييانون حماييية البي    .10

 .1003الشارقة  
 ثانيًا: الرسائل واالطاريح:

أكييي ل ماميييود حسيييين  المسيييؤ لية المدنيييية لبمستشيييفيات الخاصييية  أط  حييية  .1
 .1777دكتوراه  كبية الىانون  يامعة الموص   

هالة صجخ ياسين الادي    المسؤ لية المدنية عن اا  ار ضالبيئية  رسيالة     .1
 .1000   كبية الىانون  يامعة الموص   مايستي

 ثالثًا: البحوث والمقاالت:
ينع  د.أك ل مامود حسين  المسؤ لية العىدية عن فع  ال ي   ضايث منشيور    .1

ف  ملبة ال افدين لباىوق  تصدر عن كبية الاىوق  يامعية الموصي   العيدد    
 .1001العاش   آذار 

ضايث مىيدل أليع ميؤتم         د.ياسة عب  الشامس   مسؤ لية الطبي   الصيدل .1
المسؤ لية الم نية  كبية الاىوق  يامعية ضيي  ت الع ضيية  منشيورات الاببي       

 .1001الاىوقية  ضي  ت  
خطة أدارأ النفاييات الطبيية  الميواد الخطي أ  مىالية منشيورأ عبيع ادنت نييت          .3

 training.com/vb/t730.html-abhttp://arعبع الموقع 

د.صالح أحمد عبطان  مشكجت المسؤ لية المدنية عين التبيوا البيئي   ضايث      .1
مىدل ألع مؤتم  الاماية الىانونية لببيئة  كبية الاىوق  يامعية الموصي   آذار   

1007. 
د.عدنان أضي اهية السي حان  مسيؤ لية الطبيي  الم نيية في  الىيانون الف نسي            .1

مييؤتم  المسييؤ لية الم نييية  كبييية الاىييوق  يامعيية ضييي  ت     ضاييث مىييدل ألييع   
 .1001الع ضية  منشورات الابب  الاىوقية  ضي  ت  

http://arab-training.com/vb/t730.html
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مامييد حمييد السييعد  ا ضعيياد الصيياية  البيئييية لبب نييامج الييوطن  لبييتخبص ميين   .3
نفايييات ال عاييية الصيياية ضالممبكيية الع ضييية السييعودية  ضاييث منشييور عبييع         

 .www.msc.gov.joالموقع
بييي  الةه انييي   د.فاديييية أضيييو ييييداي   اادارأ المسيييتدامة لبنفاييييات د.ماميييد ع .9

الطبييييييييييية  ضاييييييييييث منشييييييييييور عبييييييييييع ادنت نيييييييييييت عبييييييييييع الموقييييييييييع      

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpa
n020856.pdf. 

المشييي  ا ااقبيمييي  ادارأ النفاييييات الصيييببة فييي  د ل المشييي ق  الم ييي          .9
http://www.metap-الع ضييييييييييييييي   منشيييييييييييييييور عبيييييييييييييييع الموقيييييييييييييييع  

-PLI/A-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI

4.pdf-PLI-ATI. 
د.مك  عبد يودي  النفايات الطبية)ع ذ موية(  نش أ ت ىيفية صادرأ عن  .7

  مور الفنية    ارأ الصاة الع اقية.دائ أ ا
 

د.نةيه مامد الصادق الم دي  نطاق المسؤ لية المدنية عين تبيوا البيئية      .10
ضاث مىدل ألع مؤتم  ناو د ر فاع  لبىانون ف  حماية البيئة  تنميت يا  كبيية   

  منشييور عبييع 31   1777الاىييوق  يامعيية اامييارات الع ضييية المتاييدأ   
 .www.4shared.comالموقع 

 النفايييييييات  مىاليييييية منشييييييورأ عبييييييع ادنت نيييييييت عبييييييع الموقييييييع      .11
http://www.ecat.ae/ar/static/34.aspx  11/3/1011تاري  الةيارأ. 

حا ل خاليد  موقي  التشي يعات الصياية مين       د.ياس  ضاسة ذنون  د.نواك .11
المخبفييات الطبييية اةدمييية  ضاييث مىييدل ألييع مييؤتم  التشيي يعات الصيياية سييب   

 .1009تفعيب ا  تطوي ها  كبية الاىوق  يامعة الموص   نيسان
 رابعًا: القوانين:

 .1710( لسنة11الىانون المدن  الع اق  رقة) .1
 .1007( لسنة 19قانون حماية  تاسين البيئة الع اق  رقة) .1
 .1719( لسنة 131الىانون المدن  المص ي رقة) .3
 .1771( لسنة1قانون البيئة المص ي رقة) .1
 .1739( لسنة 39قانون النعافة العامة المص ي رقة) .1
 الجئاة التنفيذية لىانون النعافة العامة المص ي. .3

 .1777( لسنة 11قانون حماية البيئة  تنميت ا اامارات  رقة) .9

http://www.metap-solidwaste.org/fileadmin/documents/policy/ATI-PLI/A-ATI-PLI-4.pdf
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