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 ةـمقدمـ
  

سنة كلمة  2400قبل " ديمقريطيس"فيلسوف البدءا باكتشاف الذرة منذ زمن قديم، حيث أطلق             

Atom  ومعناھا الذرة على أصغر الدقائق الموجودة في الكون، وصو3 إلى أعظم اكتشافات القرن

تم بناء  م1929، وفي عام م1919أن يحطم الذرة Aول مرة عام " رذرفورد"العشرين، بعد أن استطاع 

          ثم تواصلت الجھود بعد ذلك لتحرير الطاقة  أول جھاز لتحطيم الذرة للحصول على ما بھا من طاقة،

  )1(.من الذرة

ة المجا3ت التي دراسوبولوج اLنسان عصر الطاقة النووية أو الذرية، تمحور اھتمامه حول 

إنتاج وذلك من خQل ھا Aغراض عسكرية لاعمإلى إمكانية است فيھا، حيث توصلاستخدامھا يمكن 

الزراعة  ،تنمية الموارد المائية ميادينة في ميھا Aغراض سلالمعإمكانية است اكتشف ، كمااAسلحة النووية

   .ة وغيرھاالصح، واAمن الغذائي، الصناعة، توليد الكھرباء

وأمام تفاقم المشاكل التي تواجه اLنسانية كرھان نقص المياه والكھرباء، نضوب مخزون النفط            

، سارعت الدول من جھة أخرى عدة استخدامات للطاقة النووية واكتشاف ، من جھة،والفحم وغيرھا

إلى ا3ستفادة من ھذه الطاقة لحل المشاكل السالفة الذكر والتي تقف النووية 3سيما منھا مالكة التكنولوجيا 

في طريقھا، وھذا بغية النھوض باقتصادھا وتطويره، ولم تقف عند ھذا الحد، بل استغلت ھذه  حجر عثرة

عسكرية، ولقد كانت البداية بإلقاء وغيرھا من الوسائل الالنووية الصواريخ نتاج اAسلحة وLالطاقة 

          "ھيروشيما"الو3يات المتحدة اAمريكية خQل الحرب العالمية الثانية قنبلتين ذريتين على مدينتي 

  .اليابانيتين" ناجازاكي"و 

متجاھلة  بھا ورغباتھا بامتQك التكنولوجيا النووية وا3نتفاعنساقت الدول وراء طموحاتھا اولقد            

التي تلحق اLنسان والواسعة ا3نتشار اaخر لھا، والمتمثل في اAضرار المدمرة والطويلة اAمد  الوجه

التي نستدل عليھا ، باLضافة إلى ا3ستخدامات السلمية وبيئته جراء ا3ستخدامات العسكرية للطاقة النووية

لعام           "تشرنوبيل"السوفيتي واھد تاريخية، بدءا بحادثة احتراق الوحدة الرابعة من المفاعل النووي بش

محطة ، مرورا بالعديد من الحوادث النووية، وصو3 إلى الحادث الذي وقع مؤخرا وليس أخيرا بم1986

  .م2011 مارس عامفي النووية اليابانية " فوكوشيما"

ف نَ صَ يُ  حيثستخدامات، ھذه ا3عن مختلف  ناجمةاللتلوث النووي على رأس اAضرار ويأتي ا           

ِضر بصحة اLنسان وبعناصر بيئته من تربة يُ  Aنهأعلى درجات التلوث، خانة التلوث المدمر وھو ضمن 

 وقعتي ال 3 يقتصر على الرقعة الجغرافية فھووماء وھواء، ومن ميزاته أنه 3 يعرف الحدود الجغرافية، 

                                                           

دراسة قانونية في ضوء (محمد عبد هللا محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية  -)1(    
 .7، ص م2001، )لقواعد والوثائق الدوليةا
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استحالة السيطرة عليه بل ؤكد صعوبة إلى اAقاليم المجاورة لھا، وھذا ما يُ ينتقل بسرعة فيھا، بل 

  .ومكافحته

   منooذ سooنينإ3 رجooال العلooم مooن طooرف وعنايooة  ااھتماًمooلooم تلooق النooووي ھooذه مشooكلة التلooوث إ3 أن 

         الجoنس البشoري إذابقoاء تھoدد البيئoة وعلoى التنبيoه إلoى اAخطoار التoي أضoحت بعضoھم ف كَ قليلة، بحيث عَ 

ولقد واكoب ذلoك اھتمoام رجoال القoانون أيضoا بھoذا  .على ھذا النسقالنووي ما استمر تزايد معد3ت التلوث 

أصooبح يتحooدث         مooن النooوع مooن التلooوث بصooفة خاصooة نظooرا لطبيعتooه المتميooزة، إلooى درجooة أن مooن الفقھooاء 

  .لقانون النووينشوء قانون جديد وھو ا عن

إلoى القoول بأنoه قoد نشoأ فoرع جديoد مoن أفoرع  )Henry Puget(حيث يذھب بعض الفقھoاء كالفقيoه 

ثبoِت وجoود عQقoة ق عليه القانون النووي، وأنه سيؤكد صفته المستقلة في المسoتقبل القريoب، ليُ طلَ القانون يُ 

اكoب التطoورات وَ البشoرية، وتسoتبق المفاجoآت وتُ قوية بين العلم والقانون، ترسي أسس بناء المستقبل لخير 

وعلooى  )1(.العلميooة المذھلooة، بمooا يحقooق حمايooة فعالooة للبيئooة واLنسooان مooن أخطooار التلooوث بooالمواد المشooعة

المسoتوى الooدولي أصooبح بعoض الفقھooاء يتحooدثون عooن قoانون دولooي نooووي، والooذي مoن بooين أھooم مواضooيعه 

  .مشكلة التلوث النووي

اLنسoان فoي سoبيل حمايoة  مشكلة الدول إلى التنازل عن جoزء مoن سoيادتھاھذه المية لقد دفعت عالف

تشoريعات وإحoداث الإن على المسoتوى الoداخلي مoن خQoل إصoدار  وتضافرھاالجھود تكثيف ، وإلى تهبيئو

التلoوث ھoذا مoن  لوقايoةالنصوص الدوليoة لأجھزة مراقبة وطنية، أو على المستوى الدولي من خQل وضع 

   .ومكافحته

          التعاون فيما بينھا، سواء في إطار المنظمات الدولية وفي ھذا السياق، عملت الدول على           

لحماية من التلوث لأو خارجھا من خQل عقد مؤتمرات دولية، وھذا بغية التوصل إلى إرساء قواعد دولية 

درك أن بعضھا قد أدرج ضمن فيھا يُ  3 أن المتأملإ، القواعدھذه النووي، وبالفعل فلقد تم وضع جملة من 

وأن البعض اaخر يدخل  ھا،إنشاء مناطق خالية منو ةالنووي ةسلحاAانتشار الحد من باتفاقيات خاصة 

أما البعض  .وحماية البيئة البحرية بصفة عامة ضمن اتفاقيات مبرمة أساسا لتنظيم الوضع القانوني للبحار

وباAمان واAمن ، ا3تفاقيات الخاصة بحظر إجراء تجارب التفجيرات النوويةاaخر منھا فيدخل ضمن 

  . النوويان

كان 3 بد من ترتيب المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث النووي ، الةفعَّ الحماية ھذه وحتى تكون 

في التعويض عما لحقھم من أضرار، سواء كانت  المتضررينعلى المتسبب في حدوثھا، لضمان حقوق 

في ھذا المجال إبرام  تلك اAضرار ناتجة عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية، حيث تمّ 

اتفاقيات خاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام وأخرى بالمسؤولية المدنية 
                                                           

.40مرجع سابق، ص  محمد عبد هللا محمد نعمان، -)1(  
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بحري، أو كانت ھذه اAضرار ناتجة عن مختلف ا3ستخدامات العسكرية عن أضرار التلوث النووي ال

  . للطاقة النووية

يكتسي في ضوء القانون الدولي أن موضوع التلوث النووي بالقول  مما سبق ذكره، نخلص إلى        

         أھمية بالغة باعتباره يندرج ضمن أحدث فروع القانون الدولي المعاصر أ3 وھو القانون الدولي 

النووية  طاقةتزايد عدد الدول المستعملة لل كبيرة 3سيما مععالمي وخطورة طابع ، كما يتسم بالنووي

  .مما يُضاعف من إمكانية حصول الكوارث النوويةنحو التسلح النووي  ھاوتسابق

أو3 وقبل كل شيء ته، تتمثل دفعتنا لدراس أخرى أسباب وإلى جانب أھمية ھذا الموضوع، ھناك

تعتبر كبيرة والتي إرادة تَحُدونا في ذلك شغفنا الشديد لفھمه واLطQع على مختلف جوانبه القانونية، في 

في دراسته قلة المراجع ھذه من أھم الشروط 3ستمرار البحث العلمي ونجاحه، كما أن ما زاد من رغبتنا 

الدراسة فقط دون أن تتناوله من عناصر كعنصر مع إدراجھا له ، ى مختلف جوانبهالتي تتطرق إل

  . نحن التعمق فيه، لذلك ارتأينا بالتفصيل

ولقد واجھنا خQل دراستنا لھذا الموضوع صعوبات جمة، على رأسھا قلة إن لم نقل ندرة المراجع 

المتخصصة في الموضوع، حيث أن جل المراجع التي اعتمدنا عليھا تدرس مختلف جوانب القانون 

كما أن بعضھا قديم، وبالتالي . عامة، و3 تتعلق بصفة خاصة بالقانون الدولي النوويالدولي للبيئة بصفة 

فإن جزءا من معلوماته والتي لھا صلة بموضوعنا لم تعد متماشية مع التعديQت التي خضعت لھا 

اaخر  ا3تفاقيات الدولية، كما أن بعض ھذه ا3تفاقيات لم تقدم المراجع شرحا دقيقا و واٍف عنه، و بعضھا

Qلم تتطرق إليه أص .  

باLضافة إلى ذلك، كان 3بد علينا من جھة، فھم بعض الجوانب العلمية لھذا الموضوع حتى تسھل 

وإلى جانب . دراسته، ومن جھة أخرى تحديد المعلومات ذات الصلة به نظرا لتداخله مع مواضيع أخرى

لك المتعلقة بالحوادث النووية، بسبب ذلك وجدنا صعوبة في التحصل على بعض المعلومات 3سيما ت

  . إحاطتھا بالسرية والتعتيم من طرف الدول المعنية

 نسلط الضوء على الجانب القانونيحتى تكون دراستنا متخصصة في جزئية محددة، فإننا سوف و        

 لداخلي والذيفي إطار قواعد القانون الدولي دون القانون ا ا، مركزين على دراستھمشكلة التلوث النوويل

من ضمن عدة إشكاليات  -بدراسة  ھذه الرسالةمن خQل وُمكتَفين 3 يندرج ضمن محور دراستنا ھذه، 

  : اLشكالية التالية واLجابة عنھا - يطرحھا ھذا الموضوع

  

 ھل تحقق القواعد القانونية المكرسة دوليا حماية ناجعة من التلوث النووي أم 3 ؟ �
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تحليل مختلف ل اAنسب في نظرنا فھو بصفة أساسية، على المنھج التحليلي ھذه تنادراسسنعتمد في و       

ببحثنا ھذا، مع اعتمادنا بصفة ثانوية على المنھج التاريخي لسرد  ذات الصلة ا3تفاقيات الدوليةجوانب 

  .بعض الحوادث النووية، وبيان التطور التاريخي لبعض المواضيع

  

بغية ومنھجية، كان 3 بد من وضع الخطة التي سنسير على ھديھا  وحتى تكون دراستنا منظمة

          ، وفيما يلي عرض موجز Aھم معالمھا، بحيث سنقسم الموضوع اLشكالية المطروحةLجابة على ا

   :فصلينإلى 

  

المبحث اAول منه نتناول في والمعنون المساعي الدولية للحد من التلوث النووي، : اAول فصلال

في المبحث الثاني ووآثاره البيئية والصحية، ومصادره ھية التلوث النووي، من خQل بيان مفھومه ما

التلوث النووي، من خQل بيان جھود المنظمات الدولية، وأھم مبادئ القانون  من للحمايةالجھود الدولية 

  .الدولي المطبقة في مجال الحماية من التلوث النووي

  

 نخصصس، الحماية من التلوث النووي في ضـوء النصـوص الدوليةن والمعنو :الثاني فصلال

من خQل بيان حماية من التلوث النووي، الخاصة بال ا3تفاقيةلدراسة القواعد القانونية  المبحث اAول منه

أما المبحث الثاني . أھم ا3تفاقيات الدولية في ھذا المجال، مع تناول موضوعي اAمان واAمن النوويان

، متطرقين من جھة إلى المسؤولية الدولية         النوويالتلوث عن أضرار الدولية المسؤولية فندرس فيه 

Aضرار الناتجة من استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية وقت السلم، ومن جھة أخرى، إلى عن ا

  .المسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة من استخدام الطاقة النووية في اAغراض العسكرية وقت السلم
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  :الفـصـــل ا�ول

  .المســاعي الدوليـة للحـد من التـلـوث النــووي
            ، فراحooوا يحooددون المقصooود النooووي أيضooا بمشooكلة التلooوث يونالقooانون كحooال رجooال العلooم اھooتم

شoتى ر اسoتعما3ت جديoدة للطاقoة النوويoة فoي وظھoب ونوعاا كمًّ  ه التي ما فتأت تتزايدمصادره وأسبابو منه

ف       حيooث ُصooن ،آثooار بيئيooة وصooحية خطيooرة وطويلooة اAمooدمooن  هخلِفooتُ مooا والمجooا3ت العسooكرية والسooلمية، 

: ھذا النوع من التلوث من حيث درجة خطورتoه علoى البيئoة وصoحة اLنسoان ضoمن خانoة  التلoوث المoدمر

أو المoدمر، وفيoه  وھو أخطر أنواع التلوث حيث تتعدى فيه الملوثات الحد الخطoر لتصoل إلoى الحoد القاتoل"

             ينھoooار النظoooام ا3يكولoooوجي ويصoooبح غيoooر قoooادر علoooى العطoooاء، نظoooرا 3خoooتQل التoooوازن البيئoooي بشoooكل 

         ) ا3تحooاد السooوفيتي سooابقا(جooذري، ولعooل حادثooة تشooرنوبيل التooي وقعooت فooي المفاعooل النooووي السooوفيتي 

    )1(."م خير مثال للتلوث المدمر1986أفريل  26في 

ولقد سعى بعض العلماء والفقھاء إلى تنبيه المجتمع الدولي إلى المخاطر التoي تنجoر عoن اسoتعمال   

الطاقة النووية، مدعمين وجھة نظرھم بالكوارث النووية التoي حoدثت منoذ بدايoة العصoر النoووي ومازالoت 

Qال الooاره ل|جيooدت آثooحي امتooي وصooار بيئooن دمooه مooا خلفتooذا، ومooا ھooى يومنooدث إلooدول  تحooة، إ3 أن الooحق

النوويooooة آنooooذاك لooooم تكتooooرث بooooاAمر، وواصooooلت اسooooتخدامھا للطاقooooة النوويooooة 3سooooيما فooooي اAغooooراض              

العسooooكرية، محيطooooة أنشooooطتھا ومooooا ينجooooر عنھooooا مooooن تلooooوث نتيجooooة الحooooوادث النوويooooة بسooooرية وتكooooتم                 

حاولoت إقنoاع الoرأي العoام بالمزايoا ا3قتصoادية واAمنيoة  تامين، ومتجاھلة آثارھا البيئيoة المoدمرة، بoل إنھoا

والبيئيooة لھooذه الطاقooة، ولكooن مooع تحooرك بooاقي شooرائح المجتمooع الooدولي مooن منظمooات دوليooة 3سooيما تلooك            

التي تدافع عن البيئoة وبعoض الoدول غيoر النوويoة، باLضoافة إلoى ضoغط الoرأي العoام العoالمي بعoد إدراكoه 

اطر البيئية لھذه الطاقة، فإن كل ھذه العوامل مجتمعة دفعت الدول النووية إلى ضرورة السoعي وفھمه للمخ

  . للحد من التلوث النووي الناجم عن مختلف أنشطتھا النووية

ورغم أن مشكلة التلوث البيئي بصفة عامة والتلوث النووي بصفة خاصoة تخضoع للمبoادئ العامoة 

السيادة والتعاون الدولي، إ3 أن طبيعتھا المتميزة اقتضoت وضoع مبoادئ  مبدأ للقانون الدولي، وعلى رأسھا

  .قانونية جديدة خاصة بھا

  : وحتى تكون دراستنا ملمة بكل النقاط السالفة الذكر، سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثين   

  . ماھية التلوث النووي: المبحث اAول    

     .ث النوويالجھود الدولية للحماية من التلو: المبحث الثاني

                                                           

زاريطooة البيئooة، دار الجامعooة الجديooدة، اAالنظooام القooانوني لحمايooة . طooارق إبooراھيم الدسooوقي عطيooة، اAمooن البيئooي .د -)1(    
 .197 صم، 2009
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  :المبــحــث ا�ول        

  .مــاھيــــة التـلـــوث النـــووي      

يقصooد بooالتلوث اLشooعاعي تسooرب مooواد مشooعة إلooى أحooد عناصooر البيئooة مooن مooاء أو ھooواء أو تربooة      

 مصادر طبيعية تشoمل المصoادر الطبيعيoة للمoواد المشoعة جميoع: نوعين إلى همصادر وتنقسم )1(.أو غيرھا

مصooادر المooواد التooي تنooتج بصooورة طبيعيooة علooى سooطح الكooرة اAرضooية دون تooدخل مباشooر مooن جانooب 

ومصoادر صoناعية وھoي التoي تنoتج عoن فعoل اLنسoان، كمحطoات الطاقoة النوويoة والمفoاعQت  )2(.اLنسان

وھoذه اAخيoرة ھoي التoي  )3(.النووية والنظائر المشعة المستعملة في الزراعة أو الصناعة أو الطب ونحوھا

تدخل فoي إطoار بحثنoا ھoذا وبالتoالي فإننoا    3فإنھا الطبيعية تھمنا باعتبارھا موضوع دراستنا، أما المصادر 

  . لن ندرسھا

التلoوث فإننoا سنسoتعمل مصoطلح  ين،لمصoدركQ اشمل يما أن مصطلح التلوث اLشعاعي واسع بو

للمooواد المشooعة والتooي تشooكل المooواد النوويooة جooزءا           فقooط المصooادر الصooناعيةبooه  نعنooيوالooذي النooووي 

منھooا، بooدليل أن الفقھooاء أطلقooوا علooى ھooذا الفooرع القooانوني الجديooد تسooمية القooانون الooدولي النooووي ولooيس 

وتجدر اLشارة إلى أننا لم نعثر على تعريف دقيق للتلوث النووي، وإنمoا ھنoاك تعريفoات عامoة . اLشعاعي

  .     تراعي خصوصيات ھذا الصنف للتلوث وھي 3

  

  : وبغية التعمق أكثر في ماھية التلوث النووي وفھم مختلف جوانبه سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبين    

  . مفھوم التلوث النووي: المطلب اAول 

   .مصادر التلوث النووي وآثاره البيئية والصحية: المطلب الثاني    

  

                                                           

إشoعاعات ذات : وتتفرع المواد المشعة إلى قسمين .192 -191مرجع سابق، ص  طارق إبراھيم الدسوقي عطية، .د -)1(    
        جامooا وأشooعة أكooس الرائجooة فooي ا3سooتعما3ت العلميooة، حيooث أن لھooا قooدرة عاليooة  كأشooعة) كھرومغناطيسooية(يعooة موجبooة طب

وإشعاعات ذات طبيعة جسoيمة كأشoعة ألفoا وأشoعة بيتoا، ولھoا قoدرة  .على اختراق أنسجة الجسم أو مواد أخرى  لمسافة بعيدة
يحتوي على مoواد مشoعة مoن ھoذا الصoنف  اAول، حيث أن استنشاق غبار ختراق جسم اLنسان أكثر من الصنفعالية على ا

 . المرجع نفسه: أنظر. من شأنه أن يسبب ضررا بليغا بالخQيا التي تمتصه
نشرة الذرة والتنمية، المجلد  ،"تلوث الھواء بالمواد المشعة مصادرهُ وسبل معالجته وتأثيراته على البيئة"حسن مظفر الرزو،  -)2(    

  .25م، ص 1995ر، ديسمب -نوفمبر -السابع، أكتوبر
  :إلىالمصادر الطبيعية  مكن تقسيموي   
.المواد المشعة الطبيعية الموجودة في المركبات البيئية المختلفة منذ تكوين ا2رض" -       
  .ا2شعة الكونية التي تصل إلى ا2رض من الكون ومن العواصف الشمسية -     
   ."تفاعQت اAشعة الكونية مع بعض ذرات مركبات البيئة المختلفةالمواد المشعة التي تنتج باستمرار من  -    

 الرقابة اLشعاعية للتسربات(بكر مصادر التلوث اLشعاعي وشبكات اLنذار الم"، خالد العيسى وآخرون .د .أ :أنظر
  .4ص  م،2004، نشرة الذرة والتنمية، المجلد السادس عشر، العدد الرابع، )"النووية  والحوادث 

 .192 -191سابق، ص رق إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع طا .د -)3(    



7 
 

  :المطلــب ا�ول           

  .مفھـــوم التلــوث النــووي                           

   بooالتغييرات المناخيooة تooهعQقو، )الفooرع اAول( ھooذا المطلooب أسooباب التلooوث النooووي بين فooيسooن

  .)يالفرع الثان(

  : الفرع ا�ول                

  .أسباب التلوث النووي         

  لم يتوصل العلماء إلى حصر جميع أسباب التلoوث نظoرا لتنوعھoا، فمoا نoتج عoن الثoورة الصoناعية 

من تقدم تكنولوجي وصناعي كان له أثر كبير جدا فoي إحoداث مشoكلة التلoوث البيئoي، باLضoافة إلoى تزايoد 

ومooا يترتooب        عooدد السooكان واAنشooطة البشooرية المتنوعooة فooي المجooا3ت الصooناعية والتجاريooة والزراعيooة

عنھا من زيادة التلوث، كما أن أھم أسباب التلوث ھي الحروب وسباق الoدول نحoو التسoلح و3سoيما التسoلح 

النووي وما انجoر عنoه وعoن تجoارب اAسoلحة النوويoة مoن مخلفoات مشoعة أدت إلoى دمoار البيئoة المحيطoة 

  :ب التلوث النووي في أربع نقاط ھيوبناءا على ما سبق يمكننا حصر أسبا )1(.وتدھور صحة اLنسان

 : زيادة عدد السكان -أو)

لقoooد ترتoooب عoooن تجاھoooل مشoooكلة الكثافooooة أو النمoooو السoooكاني وصoooلتھا بoooالتلوث تعمoooق اAزمooooة             

بحيث أصبحت تتعدى إمكانيoات الدولoة الواحoدة أيoا كانoت قoدراتھا الفعليoة، وھoذا مoا يسoتدعي إقامoة تعoاون 

وكمثooال عooن ھooذه العQقooة نooذكر أن زيooادة عooدد السooكان أدى إلooى زيooادة الطلooب         )2(،تھooادولooي فعooال لمواجھ

        علoى الطاقoة الكھربائيoة، والoذي أدى بoدوره إلoى زيoادة عoدد المنشoآت النوويoة التoي تنoتج ھoذه الطاقoة وھooذا 

اللتoان ينجoر  ھoذا ا3سoتخدام وما أدى إلى زيادة عدد الحوادث النووية وكمية النفايoات النوويoة الناجمoة عoن 

 تلooوث نooووي خطيooر للبيئooة وصooحة اLنسooان، خاصooة مooع صooعوبة التنظيooف الكامooل لمكooان الحooادث عنھمooا 

  . والتخلص النھائي من ھذه النفايات وطول المدة التي تستغرقھا المواد المشعة حتى تزول خطورتھا

                                                        :                  التطور الصناعي والتكنولوجي -ثانيا 

علooى الooرغم ممooا حملooه التطooور الصooناعي والتكنولooوجي مooن نمooو اقتصooادي  واجتمooاعي ورفاھيooة 

ل{نسان، إ3 أنoه فoي الوقoت نفسoه كoان لoه جانoب سoلبي ، فلقoد نجoم عنoه مخoاطر جمoة، و3سoيما فoي مجoال 

عات النووية، التي ينتج عنھا مQيين اAطنان من النفايات تحوي فoي الصناعات الخطرة على رأسھا الصنا

فلقooد أدى ھooذا التطooور إلooى اكتشooاف الطاقooة  )3(.خصائصooھا العضooوية خطooورة بالغooة علooى الصooحة و البيئooة

النووية واستعمالھا في مختلف اAنشطة العسكرية والمدنية مoن خQoل بنoاء المنشoآت النوويoة لتوليoد الطاقoة 
                                                           

خطooوة ل|مooام لحمايooة البيئooة الدوليooة                (معمooر رتيooب محمooد عبooد الحooافظ ، القooانون الooدولي للبيئooة وظooاھرة التلooوث . د -)1(    
 .171م، ص 2007 ، دار النھضة العربية، القاھرة،)من التلوث

 .176 و 173المرجع السابق، ص  -)3) (2(    
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ئية وصناعة اAسلحة النوويoة، ثoم اكتشoفت اسoتعما3ت أخoرى لھoا فoي الطoب والزراعoة والصoناعة الكھربا

  .وغيرھا من المجا3ت، وھذا ما نجم عنه زيادة مصادر تعرض البيئة واLنسان للتلوث النووي

 :الحروب النووية وسباق التسلح النووي -ثالثا

العالميoة   حروب والنزاعات المسلحة الدوليoةأخطرھا على اLطQق، الومن أھم أسباب التلوث بل 

            الحooديث، وحتooى  منھooا واLقليميooة، ومooا رافقھooا مooن تقooدم رھيooب فooي مجooال التسooلح النooووي فooي العصooر

إن أصبحت الحروب ممنوعة طبقا للقانون الدولي، فإن أشكال استخدام القوة Aسoباب عديoدة مازالoت تoؤثر 

كما 3 تقتصر اAخطoار التoي تحoدق بالبيئoة جoراء سoباق التسoلح علoى مoا تحدثoه  .على البيئة تأثيرات فادحة

المناورات العسكرية التي تقع في البيئة البحرية أو الجويoة أو البريoة، بoل تتعoداھا إلoى أكبoر اAخطoار التoي 

أو في أعالي  في المياه اLقليمية تسبب تلوثا مھلكا أ3 وھي مسألة تجارب اAسلحة النووية تحت سطح الماء

البحار، وما ينجر عن ھذه التفجيرات من وجود مخلفات مشعة خارج حدود الدولoة التoي يoتم التفجيoر تحoت 

    )1(.و3يتھا

 : الكوارث الطبيعية -رابعا

الooز3زل : مثooل الكooوارث الطبيعيooة التooي تقooع فooي أنحooاء متفرقooة مooن الكooرة اAرضooيةينجooر عooن 

       لبيئooooةتصooooيب ا الجفooooاف ونحوھooooا مooooن المظooooاھر أضooooرار فادحooooةالبooooراكين، اAعاصooooير،  ،الفيضooooانات

.          عooن تعooرض المنشooآت النوويooة لھooذه الكooوارث الطبيعيooة الناجمooةومنھooا اAضooرار النوويooة  )2(واLنسooان،

ھoي النقطooة        اLنسoان، و مoع اLشoارة إلoى أن ھoذه الكooوارث قoد تحoدث نتيجoة التغيoرات المناخيooة التoي سoببھا

                .تي سنتعرض لھا في العنصر التاليال

                                     

          : الفرع الثاني                     

  .ع>قة التلوث النووي بالتغييرات المناخية            

تين فoي أن التلoوث النoووي قoد يتسoبب فoي حoدوث تغيoرات يتكمن العQقة بين ھاتين المشكلتين البيئ

العكس صحيح، فلقد بدأت تجoارب التفجيoرات النوويoة تحoدث بالفعoل تoأثيرات طبيعية وكوارث و )3(مناخية

الoذي  ملموسة على المناخ في العالم، حيث أنه طرحت خQل مؤتمر اAمoم المتحoدة حoول زحoف الصoحراء

منطقooة  م تسooاؤ3ت حooول مooا إذا كانooت ظooاھرة القحooط والجفooاف التooي أصooابت1977ُعقoد فooي نيروبooي عooام 
                                                           

 .178 -177 معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص .د -)1(    
 .178المرجع السابق، ص  -)2(    
التغيooر المنooاخي ھooو اخooتQل فooي الظooروف المناخيooة المعتooادة كooالحرارة وأنمooاط الريooاح والتسooاقط ، حيooث تتميooز         " -)3(    

ويعني التغير المناخي علoى صoعيد الكoرة اAرضoية . عن غيرھا في خصائصھا المناخية عن بعضھاكل منطقة على اAرض 
تغيرات في مناخ اAرض بصورة عامة، وتؤدي وتيرة وحجoم التغيoرات المناخيoة الشoاملة علoى المoدى الطويoل إلoى تoأثيرات 

، دار لكooوارث الطبيعيooة والحooد مooن آثارھooاا خلooف حسooين علooي الooدليمي، .د :أنظooر ."ھائلooة علooى اAنظمooة الحيويooة والطبيعيooة
   .211 م، ص2009الصفاء للنشر والتوزيع، َعمان، 
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كمoا أن كثoرة  )1(.عoن تفجيoرات التجoارب النوويoة في أفريقيا ھي نتيجة التغييرات المناخية الناجمةالساحل 

التooي أجرتھooا  فلقooد أعقoب التجربooة النوويoة ،الoز3زل إجoراء تجooارب التفجيoرات النوويooة تسoبب فooي حooدوث

  )2(.م حدوث زلزال في اليابان2006كوريا الشمالية في عام 

    اعات النووية إلى تحو3ت عديدة بالنسبة للنباتات والحيوانات       كما يمكن أن تؤدي اLشع

على نحو يمكن أن يُفضي إلى إصابة البيئة بتغييرات 3 يمكن التنبؤ بھا، كما أن الحروب النووية سيترتب 

ون عنھا نشر كميات كبيرة من أكاسيد النيتروجين في طبقات الجو العليا، وھذا ما يؤثر على طبقة اAوز

التي تمثل حاجزا طبيعيا Aشعة الشمس فوق البنفسجية، حيث أن زيادة تلك اAشعة عند سطح اAرض 

     سوف ينجم عنه تأثيرات على جميع الكائنات الحية والبيئة 3 يمكن تقدير مداھا أو التنبؤ باحتما3تھا 

                       )3(.جميعا اaن

ولية المشكلة لدراسة تأثيرات انفجار القنبلة الذرية جاء في تقارير اللجنة الدوفي ھذا الصدد   

أن تلوث البحر والمطر والجو ھو من اaثار الظاھرة المصاحبة 3نفجار القنبلة "والھيدروجينية 

وحسب  )4(."أن يؤدي تراكم اLشعاع النووي إلى نتائج سيئة تصيب البشرية خشىويُ . الھيدروجينية

م عن السQح النووي، فإن للحرب النووية 1987م المتحدة في عام معلومات مأخوذة من إحصاءات اAم

                    :آثار غير مباشرة واسعة النطاق وھي

أنه سيتم حقن كميات كبيرة من الدخان الممتص للضوء في الغQف الجوي من جراء الحرائق " -1  

             التي تشعلھا التفجيرات النووية، وإن كمية الضوء الواصل من الشمس الذي يشيع الدفء     

 تنخفض      على سطح اAرض ويوفر الطاقة المحركة لعمليات الغQف الجوي واLنتاج البيولوجي، س

  وتعرف ھذه الظاھرة بالشتاء النووي   ." ؤثر على المناخغير الطقس وتُ من جراء الدخان والسناج فتُ 

      .                       الذي سنتطرق لشرحه بالتفصيل عند الحديث عن آثار ا3نفجار النووي

د اAسماك والزراعة ستكون أن التأثيرات المحتملة على النظم اLيكولوجية الطبيعية ومصائ -2  

                      )5(.كبيرة جدا

والكوارث الطبيعية في أن ھذه اAخيرة  كما تكمن العQقة بين التلوث النووي والتغيرات المناخية   

كارثة نووية ينجم عنھا تلوث نووي خطير، والفرضية ھي أنه في حالة وقوع حدوث يمكن أن تتسبب في 

تسونامي أي مد بحري وأصاب منشأة نووية سوف تكون الخسائر مذھلة  زلزال أو عاصفة أو فيضان أو
                                                           

  .133م، ص 2006 ، دار النھضة العربية، القاھرة،القانون الدولي للبيئةمحسن أفكيرين،  .د -)1(    
 .66 خلف حسين علي الدليمي، مرجع سابق، ص .د -)2(    
 .134مرجع سابق، ص محسن أفكيرين،  .د -)3(    
ص  م،1971الشoعب، القoاھرة،  ، مؤسسoة دار2، ط الدولي واستخدام الطاقة النوويةمحمود خيري بنونة، القانون  .د -)4(    
20- 21.  
 بيoروت والتوزيoع،ية للدراسات والنشoر ، مجد المؤسسة الجامعإرھاب التلوث والنظام العالميعامر محمود طراف،  -)5(    

 .47 م، ص2002
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عالم في مختلف  1600ففي اجتماع ضم أكثر من  .جدا وقد تصل أضرارھا إلى عدة دول مجاورة وكبيرة

        إلى القول  لمشاركونا م، ذھب1996م بالبرازيل وتكرر ا3جتماع عام 1992ا3ختصاصات عام 

ية ستتعاظم مستقبQ وقد تطال وجود المنشآت النووية التي تتسبب بھQك البشرية، مع أن الكوارث الطبيعب

   )1(.م2000عدد ھذه المنشآت المنتشرة في العالم حوالي خمسة آ3ف مع نھاية عام  أنه قدر العلم

درجات  5,5صحراء النقب اLسرائيلية لھزة أرضية قوتھا  تعرضت وھذا ما وقع بالفعل عندما  

ذعر لدى اLسرائيليين وسكان من الحالة  سببةم ،فيھا تشققات وفجوات في محيط المنشآت النووية وأحدثت

           بتاريخ يةالنووية اليابان "فوكوشيما"محطة باLضافة إلى ما حدث في  )2(.الدول العربية المجاورة

  ياالتسونامي الذي تبعه أدأن الزلزال الذي ضرب المنطقة والمد البحري أي  م، حيث2011مارس  11

  . "ليتشرنوب"بعد كارثة في التاريخ كارثة بيئية ُعدت ثاني أسوأ كارثة وحدوث محطة الإلى انھيار 

          : المطلب الثاني            

      .مصادر التلوث النووي وآثاره البيئية والصحية         

العسكرية أو السلمية، وبما أن أول تتعدد مصادر التلوث النووي الصناعية، فقد ينتج عن اAنشطة   

المصادر العسكرية          شرح استخدام للطاقة النووية كان عسكريا من خQل إنتاج القنبلة الذرية، فإننا سنبدأ ب

التي تنتج عن كQ النوعين تفاديا للتكرار، مرفقين بكل تلك ثم السلمية ونختم بالمصادر المشتركة أي 

        .وآثاره على البيئة وصحة اLنسان إن ُوجد ذلك مصدر أنواعه وأمثلة عنه

                            : الفرع ا�ول              

  .المصادر الناجمة عن ا)ستخدامات العسكرية                     

النوويoة  يمكن إجمال مصادر التلوث النووي الناتجة عن اAنشطة العسكرية في المصانع والمنشآت         

.العسكرية، تجارب التفجيرات النووية، استخدام اAسلحة النووية وأسoلحة اليورانيoوم المسoتنفذ فoي الحoرب

            :المصانع والمنشآت النووية العسكرية -أو)  

  وھoooي بالغoooة الخطoooورة يوجoooد جلھoooا فoooي الو3يoooات المتحoooدة اAمريكيoooة وأوروبoooا والصoooين والھنoooد   

          ھoذه المنشoآت التoي تسoاھمحيoث أن  )3(.خاصoة قبoل انھيoاره االسoوفيتي سoابقوباكستان وإسoرائيل واLتحoاد 

                                                           

 .123 و 73عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)1(    
أن الخطر الكبيoر الoذي يھoدد وجoود الشoعب اLسoرائيلي يجoب توقعoه بسoبب احتوائھoا "كما . 72المرجع السابق، ص  -)2(    

الجيولoوجيين وقoد حoذر بعoض العلمoاء . على منشآت نووية موجoودة فoي منطقoة رمليoة وعلoى مسoافة ارتداديoة لخoط الزلoزال
وعلماء الoز3زل فoي العoالم مoن وقoوع كارثoة حقيقيoة تطoال إسoرائيل بالoذات وقoد تصoل أخطارھoا إلoى بعoض الoدول العربيoة 

بoأن ارتفoاع حoرارة اAرض  ايجoب أن تؤخoذ علoى محمoل الجoد، علًمo وھoذه الفرضoية. المجاورة من جراء التلوث اLشoعاعي
: أنظoر. وأن عدة دول تعرضت لھزات وز3زل في السنوات اAخيرة" تصاعد قوتھاوالكوارث الطبيعية ت تزداد سنة بعد سنة
 .    73 -72المرجع نفسه، ص 

   .123المرجع السابق، ص  -)3(    
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 )1(.فooي إنتooاج المooواد ا3نشooطارية لبooرامج اAسooلحة النوويooة تنطلooق منھooا جسooيمات حooارة إلooى البيئooة فتلوثھooا

ونيoوم بغoرض وتتمثل ھذه المنشآت في مصانع إنتاج اAسلحة النووية والمفاعQت النووية التoي تنoتج البلوت

تلooوث نooووي            وقooوع اسooتعماله فooي اAغooراض العسooكرية، والتooي يمكooن أن تتعooرض لحooوادث تتسooبب فooي 

     .خطير، ونستدل على ذلك بالحادث التالي

             :م1957النووي لعام " ويندسكال"حادث  ♦

      البلوتونيoooومالنoooووي Lنتoooاج  "Windscale"فoooي الخمسoooينات كoooان يسoooتخدم مفاعoooل ويندسoooكال   

م انبعثoت منoه كميoات كبيoرة مoن النشoاط 1957أكتoوبر  310ستعماله في اAغراض العسoكرية، ولكoن فoي 

كoان ذلoك قoد و )2(.وامتد الخطر لكل المنoاطق 131- اLشعاعي في الجو الذي تلوث بكميات كبيرة من اليود

مoيQ شoمال شoرقي لنoدن بoانجلترا، حيoث  60والذي يقع على بعد نحو في ھذا المفاعل  ب حريقونشبسبب 

من الغبار الذري تتكoون مoن عoدد كبيoر مoن النظoائر المشoعة، وقoد انتقلoت ھoذه السoحابة  منه سحابة تسربت

لتغطي مناطق واسعة في إنجلترا ثم دفعتھا الرياح إلى اAجواء اAوروبية، وبالطبع قامoت اAمطoار بoإنزال 

       التربة والمياه في إنجلترا وأوروبا ولوثتھا بدرجات متفاوتة، ثم انتقلت  من ھذه المخلفات المشعة إلى العديد

          لoم يoتم اLعQoن وتجoدر اLشoارة إلoى أنoه  .ھذه الملوثات إلoى النبoات فoالحيوان فاLنسoان فoي نھايoة المطoاف

ھooذه عنooه  رفلooم تعooحيooث خوفooا مooن ثooورة الooرأي العooام اAوروبooي والبريطooاني، وذلooك عooن ھooذا الحooادث 

  )3(.طويلبوقت  هالمعلومات إ3 بعد وقوع

 :تجارب التفجيرات النووية واستخدام ا�سلحة النووية وآثارھما -ثانيا

     يكمooن ا3خooتQف بooين تجooارب التفجيooرات النوويooة واسooتخدام اAسooلحة النوويooة، فooي أن اAولooى      

في منطقة محددة مسبقا يتم إخQؤھا من السكان، وتھدف به إلى معرفoة ما ھي اختبار تفجيري تجريه دولة 

      سQoح نoووي     لدول مoن الoمدى نجاح سQح نووي صنعته، أما الثانية فتتمثل في استخدام دولoة أو مجموعoة 

. ضد دولة أخرى وفي مناطق سكانية 3 يتم اLعQن عنھoا ُمسoبقا بھoدف حسoم الحoرب لصoالحھا ھافي حرب

عنoد  ة ھoذا ا3نفجoارن درجة خطورولكيتحدان في اaثار حيث أن كليھما ينتج عنه انفجار نووي،  أنھما إ3

اسooتخدام اAسooلحة النوويooة أكبooر مقارنooة بتجooارب التفجيooرات النوويooة، ولooذلك سooنتكلم عooن آثارھمooا البيئيooة 

   .والصحية في عنصر واحد

  
                                                           

الجسooيمات الحooارة : تقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة "بييooر روبرتooو دانيooزي،  -)1(    
 .32 م، ص1999ترجمة بسمة شباني، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، ، "والحرب الباردة

                      البيئooooooة حمايتھooooooا وصooooooيانتھا، دار المنooooooاھج للنشooooooر م الفooooooاعوري ومحمooooooد عطooooooوة الھooooooروط ، وائooooooل إبooooooراھي -)2(    
 .20 م، ص2009والتوزيع، َعمان، 

مشكلة التلوث تلوث البيئة مشكلة العصر دراسة علمية حول محمود سليمان،  مصطفى. د .أ عامر ومحمد أمين . د .أ -)3(    
 .281 م، ص1999، دار الكتاب الحديث، وحماية صحة البيئة
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  :تجارب التفجيرات النووية.  1

      طلoooق        التفجيoooرات النوويoooة مoooن أشoooھر المصoooادر الصoooناعية للتلoooوث النoooووي التoooي تُ تعoooد تجoooارب   

  اختباريoةفمن الثوابت الخطيرة مoا تضoمنته وثoائق اAمoم المتحoدة مoن أن ھنoاك تفجيoرات نوويoة  في البيئة،

عيد الoدولي تجربة على الص 1830 عددھا م بلغ1990م و1945 يبين عامما ة الممتدة فترأجريت خQل ال

م شoھد 1998أي بمعدل تجربة كل تسعة أيام في المتوسط، واستمر الوضع بھذا المعدل تقريبا، فحتoى عoام 

إلoى  11تجربoة فoي الفتoرة الممتoدة مoن  11ثم قامت الھند وباكسoتان بoإجراء  )1(تجربة نووية، 2047العالم 

ولoى إعQنoا منھoا بأنoه قoد صoارت لoديھا ويعتبoر قيoام أي دولoة بتجربتھoا النوويoة اA. م1998ماي عoام  30

          إمكانooات عسooكرية نوويooة وانضooمامھا إلooى النooادي النooووي حسooب المفھooوم اLسooتراتيجي العسooكري، وھooذا 

م، وبريطانيoا 1949م، واLتحoاد السoوفيتي السoابق عoام 1945مع الو3يات المتحدة اAمريكيoة عoام  ما وقع

   )2(.م1964والصين عام م، 1960م، وفرنسا عام 1953عام 

  :أماكن إجراء تجارب التفجيرات النووية -أ 

"Lات تنقسم اoين مئoراوح بoرض يتAطح اoن سoاع مoى ارتفoوي علoار جoى انفجoنفجارات النووية إل 

وانفجoاًرا . وانفجارا فوق سطح اAرض أو الماء على ارتفاع قد يصoل إلoى بضoعة أمتoار. إلى آ3ف اAمتار

   )3(."الماء يحدث على عمق بضعة أمتار تحت السطحتحت سطح اAرض أو 

 

  : اLقليم البري ♦

 أمoا خطoورة تجoارب )4(،تتسبب تجارب التفجيرات النووية تحت اAرض في تلويث المياه الجوفيoة

      التفجيooرات النوويooة فooوق سooطح اAرض تتمثooل فooي أن آثارھooا السooلبية ترتفooع ويتسooع مooداھا، Aنھooا تتسooبب

                                                           

"    مooوروروا"تجربooة نوويooة فooوق اAرض فooي جooزر  41م أجريooت 1974م وإلooى غايooة سooبتمبر 1966فمنooذ جويليooة   -)1(    
               Colette""تجoooارب آمنoooة علoooى السoooطح فoooي شoooمالي جoooزر مoooوروروا فoooي منطقoooة  كوليoooت  5، باLضoooافة إلoooى "فانغتوفoooا"و

وقد أجريت ھذه التجارب للتقصي عن سلوك قلب الشحنة النووية تحت ظروف انفجار خاطئة، وقد جرى تدمير قلب الشحنة 
علooى شooكل دقooائق متفتتooة مooن البلوتونيooوم وأكسooيد  239 -كلooغ مooن البلوتونيooوم  3,5بمتفجooرات عاديooة وتQoo ذلooك انتشooار 

 نيoوم علoى سoطح اAرض فoي منطقoة كوليoت وعلoى الرمoال التoي توجoد البلوتونيوم، ولقد بقيoت الجسoيمات الحoارة مoن البلوتو
م 1987-م1982 يعلى ضفاف المستنقع، بالرغم من عمليات التنظيف الواسعة النطاق التي تمت في الفترة الممتدة بoين عoام
بييoر : أنظoر. الoخ. ..وباLضافة إلى البلوتونيوم فقد عثر على جسoيمات تحتoوي عناصoر أخoرى مثoل اليورانيoوم  والنبتونيoوم 

             الجسooيمات الحooارة والحooرب : تقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة "روبرتooو دانيooزي، 
 .32 -31مرجع سابق، ص ، "الباردة

                    فيooooة ، الooooدار الثقاالشooooرق اAوسooooط بooooين الشooooك واليقooooين؟ أسooooلحة الooooدمار الشooooامل فooooيممooooدوح حامooooد عطيooooة،  .د -)2(    
 .148 -147م، ص 2004للنشر، القاھرة، 

  .71عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)3(    
  .32، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د -)4(    
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مooن الغبooار المشooع إلooى طبقooات الجooو العليooا والمجooرة السooماوية، وتصooل إلooى منطقooة  فooي حمooل كميooات

    )1(.الستراتوسفير في الغQف الجوي، ومنھا تنتشر إلى أماكن بعيدة عن مركز ا3نفجار

  :اLقليم البحري ♦

     تؤكooد  تقooارير الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة أن التلooوث النooووي للبحooار ينooتج فooي أكبooر جانooب         

 منooه عooن تجooارب اAسooلحة النوويooة المتعمooدة، وھooذا مooا تطلooب وضooع قواعooد خاصooة لمكافحتooه 3سooيما بعooد 

المooواد المشooعة  تصooلو )2(.محاولooة الooدول المتقدمooة صooناعيا إجooراء تجاربھooا النوويooة فooي قيعooان البحooار

         ) الفضQooت أو السooواقط(ا3صooطناعية إلooى ميooاه الشooرب بصooورة رئيسooية مooن تجooارب اAسooلحة النوويooة 

أو عooن طريooق حooوادث مشooاريع الطاقooة النوويooة أو التصooريف النooاجم عooن التشooغيل ا3عتيooادي والتصooريف 

  )3(.ماتالناتج عن ا3ستخدامات الطبية والعQجية وغيرھا من ا3ستخدا

  :اLقليم الجوي ♦

               لقoooد انجoooر عoooن التجoooارب النوويoooة الجويoooة تبعثoooر المتبقيoooات المشoooعة فoooي البيئoooة، والتoooي تنتشoooر  

" التروبوسoفير والستراتوسoفير"ما بيـن سoطح اAرض حيoث أجريoت تلoك التجoارب وبoين الغQoف الجoوي 

فة إلى تساقط الغبار الذري بشكل شoامل أو علoى نطoاق وذلك تبعاً لنوع التجربة ومكانھا ومخلفاتھا، باLضا

     محلooي نتيجooة ھطooول اAمطooار التooي تلooي التجربooة، كمooا يمكooن أن تooؤدي تراكيooز بعooض النويooدات المشooعة     

عبoارة عoن جزيئoات صoغيرة جoدا مoن المoادة تحتoوي علoى عناصoر "وھoي " الجسيمات الحارة"إلى تشكل 

   )4(."كيميائية مشعة

  : الخارجيالفضاء  ♦

   تعoooد التفجيoooرات النوويoooة التجريبيoooة فoooي الفضoooاء الخoooارجي مoooن الملوثoooات التoooي لھoooا أثoooر خطيoooر       

على البيئة في ھذه المنطقة، كما يصل أثرھا إلى الغQف الجoوي المحoيط بoاAرض، إضoافة إلoى خطورتھoا 

  . علooى اAنشooطة الفضooائية ورواد الفضooاء فooي المحطooات الفضooائية، لooذلك يحooرم القooانون الooدولي ممارسooتھا

ooة آثooا وإزالooيطرة عليھooعب السooن الصooورة مooى خطooوي علooارب تنطooذه التجooن أن ھooع Qooوث       فضooار التل  

Aنه يمتد في نطاق واسع يحيط بكوكoب اAرض ويسoتمر لمoدة سoنوات، إضoافة إلoى المبoالغ الماليoة الطائلoة 

                                             ررـعة ومدى الضــات تنظيف المنطقة الملوثة، كما أن طبيــات الفنية العالية التي تتطلبھا عمليــواLمكاني

                                                           

          ، ديoooوان المطبوعoooات 2عبoooد القoooادر رزيoooق المخoooادمي، التلoooوث البيئoooي مخoooاطر الحاضoooر وتحoooديات المسoooتقبل، ط  -)1(    
 .112م، ص 2006الجامعية، بن عكنون، 

          ، مط77ابع جامع77ة المل77ك -دراس77ة تأص77يلية ف77ي ا2نظم77ة الوطني77ة وا:تفاقي77ة -أحم77د عب77د الك77ريم س977مة، ق77انون حماي77ة البيئ77ة . د -)2(    
 .115 -114، ص م1997سعود، الرياض، 

نشoooرة الoooذرة والتنميoooة، المجلoooد           ، "ميoooاه الشoooرب وطoooرق إزالتھoooاالنويoooات المشoooعة فoooي " محمoooد يحيoooى العoooاني،. د -)3(    
  .12م، ص 1995سبتمبر،  -أغسطس -السابع، يوليو

الجسooيمات الحooارة : تقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة "بييooر روبرتooو دانيooزي ،  -)4(    
  .29، مرجع سابق، ص "والحرب الباردة
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        النooاجم عooن التلooوث قooد 3 تكooون محققooة علooى نحooو مباشooر، فھنooاك حooا3ت 3 تتضooح فيھooا نتooائج التلooوث   

إ3 بعد مرور عدة سنوات، وفي مثل ھذه الحا3ت فإنه يجب توقيف ھoذه اAنشoطة المحدثoة للتلoوث، وتoرك 

   )1(.ضارةالمنطقة الملوثة إلى أن تتQشى منھا العوامل ال

وينooتج التلooوث النooووي جooراء تجooارب تفجيooرات اAسooلحة النوويooة التooي تooتم فooي الفضooاء الخooارجي      

              مoooن قبoooل الoooدول النوويoooة أو الoooدول التoooي فoooي طريقھoooا إلoooى ذلoooك، والتoooي تخلoooف إفoooرازات نوويoooة تتمثoooل 

فooي شooظاياھا النوويooة، إشooعاعاتھا، نيوتروناتھooا الطليقooة وغبارھooا الooذري، والتooي تبقooى عائمooة فooي الفضooاء 

         الخooارجي ممooا تشooكل خطooورة كبيooرة علooى المooدارات الفضooائية المحيطooة بooاAرض أو الفضooاء المحoooيط 

   )2(.بھا أو بيئة اAرض، كما تسبب عرقلة النشاط الفضائي والمQحة الفضائية

  " "Van Allen"جoيمس فoان ألoن"ففي تصريح أدلى به Lحدى المجQت العلميoة قoال عoالم اAشoعة   

 م، قoد تسoببت فoي تكoوين حoزام إشoعاعي جديoد 1962أن التجارب الذرية اAمريكية التي استمرت إلى عoام 

الحooزام           وقooال أن ھooذا )Van Allen Belts(مooن صooنع اLنسooان فooي الطبقooات السooفلى مooن أحزمooة فooان ألooن 

كooون منطقooة إشooعاعية مؤقتooة يمكooن أن يبقooى فooي الفضooاء حooول اAرض لفتooرة خمooس سooنوات بارتفooاع قooد يُ 

ميoل، وأعلoن أن ھoذا الحoزام اLشoعاعي الجديoد يمكoن أن يعرقoل رحQoت الفضoاء   1000 -25يتراوح بين 

ا أنoه أدى إلoى تعoديل فoي الموقoع اAمريكي للفضاء، كمo" ميركيوري"المستقبلية، وبالفعل فقد أخر مشروع 

        )3(.اLشعاعي لطبيعة اAرض، فضQ عن آثاره البيئية على ا3تصا3ت الQسلكية

        و3 يخفoooى علoooى أحoooد أن ھنoooاك عديoooد التجoooارب العلميoooة التoooي تجoooري فoooي الفضoooاء الخoooارجي           

ايoات وطنيoة أو أمنيoة، واسoتنادا للمبoدأ       منھا مoا ھoو معلoن عنھoا، ومنھoا مoا ھoو سoري يبقoى طoي الكتمoان لغ

       الooذي نصooت عليooه المooادة اAولooى مooن معاھooدة الفضooاء الخooارجي والمتمثooل فooي حريooة إجooراء اAبحooاث 

           فooي نشooاطات التجooارب العلميooة          امسooتمرً  اوالتجooارب العلميooة فooي الفضooاء الخooارجي، نجooد أن ھنooاك تزايooدً 

لدول والمنظمات الدولية الفضائية، وھذا ما ينجoر عنoه أضoرار تھoدد مسoتقبل المQحoة بشoكل التي تجريھا ا

   )4(.عام

  : أمثلة عن تجارب التفجيرات النووية -ب

    ب، وذلooك منooذ بدايooةيooلقooد أجooرت العديooد مooن الooدول تفجيooرات نوويooة سooرية وعلنيooة بھooدف التجر

   )5(.النصف الثاني من القرن العشرين

  

                                                           

             ، دار المطبوعooooاتالخooooارجي فooooي القooooانون الooooدولي العooooامسooooھى حميooooد سooooليم الجمعooooة، تلooooوث بيئooooة الفضooooاء . د -)1(    
 .144و  134م، ص 2009اLسكندرية،  الجامعية،

 .136 -135المرجع السابق، ص  -)2(    
 .  144 -143المرجع السابق، ص  -)3(    
 .139 المرجع السابق، ص -)4(    
  .284مصطفى محمود سليمان، مرجع سابق، ص . د .أ محمد أمين عامر و. د.أ -)5(    
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  :التجارب النووية اAمريكية ♦

      ولقooد أعقبتھooا بالعديooد      لقooد كانooت الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة أول دولooة تجooري تجربooة نوويooة،

  .من التجارب الذرية والھيدروجينية

  : التجربة اAولى للقنبلة الذرية  •

بالتطبيقoات العسoكرية الكامنoة الفيزيoائيون اAمريكيoون علoى درايoة  م أصoبح1939في أوائل عام  

      وأصoooبحوا متوجسoooين خيفoooة مoooن إمكoooان قيoooام ألمانيoooا النازيoooة بتطoooوير سQoooح نoooووي            ، للطاقoooة النوويoooة

فoرانكلين "الو3يoات المتحoدة  رئoيس" نأينشoتايألبoرت "م نبoه العoالم اAلمoاني المولoد 1939وفoي أوت عoام 

     الoooذري، وانoooدلعت الحoooرب العالميoooة الثانيoooة        ر الكامنoooة فoooي ا3نشoooطاإلoooى التطبيقoooات العسoooكرية " روزفلoooت

م أنشoأت 1942م، وفoي عoام 1941الحرب فoي ديسoمبر  م، ثم دخلت الو3يات المتحدة1939سبتمبر  3في 

    )2(.التصميم القنبلة ا3نشطارية وصنعھ )1("مشروع مانھاتن"حكومتھا 

 "جوردوااAمooo"اAمريكيoooة وبالتحديoooد فoooي صoooحراء  "New Mexico" وفoooي و3يoooة نيومكسoooيكو

"Emagordo"  ةooول قنبلA ةooراء أول تجربooى إجooاء علooرف العلمooكان، أشooة بالسooھلaاطق اooن المنooدا عooبعي  

         م ، حيooث تooم وضooعھا 1945جويليooة عooام  16فooي صooباح يooوم " تينتooي"كيلooو طooن  20ذريooة مooن عيooار 

 .ا3ستعدادات اتجه العلماء والمشرفين إلoى مخبoئ ذري للوقايoة على قمة برج عال من الصلب، وبعد إنھاء

وفي الساعة الخامسة والنصف إ3 دقيقة من صباح ذلoك اليoوم ضoغط المخoتص علoى زر ا3نفجoار فظھoر "

في تلك اللحظة بريق ووھج يعميان اAبصار وشعر من كانوا في الموقع بھزة أرضية عنيفoة تبعھoا صoوت 

              فooي الجooو  مخيooف، وانooدفعت مooن مركooز انفجooار القنبلooة سooحابة كثيفooة رماديooة اللooون قاتمooة وأخooذت ترتفooع

 كoم، ثoم أخoذت بعoد ذلoك فoي ا3نتشoار والتشoتت وانصoھرت أعمoدة الصoلب  15إلى أن وصل ارتفاعھا إلى 

التي أقيم عليھا البرج إلى أن تQشoى تمامoا، ونoتج عoن ھoذا ا3نفجoار حفoرة عميقoة متسoعة، وبoذلك انطلقoت 

لoك التoاريخ أسoيًرا لمخترعاتoه، وشoھد ذلoك اليoوم الطاقة الكامنة في الذرة بفعل اLنسoان حيoث أصoبح منoذ ذ

   )3(."مولد العصر الذري العملي

  

                                                           

الضooخمة  "أوك ريooدج"وامتooد نشooاطھا مooن معامooل  الذريooة،الھندسooية بھooدف إنتooاج القنبلooة " مانھooاتن"تشoكلت مؤسسooة  -)1(    
بو3يooة " 3مooوسألooوس "معامooل البحooث بجامعooة شooيكاجو وفooي بو3يooة واشooنطن إلooى " ھooان فooورد"، وفooي "تنooيس"بو3يooة 

               لقواعoooد القoooانون امشoooروعية أسoooلحة الoooدمار الشoooامل وفقoooعمoooر بoooن عبoooد هللا بoooن سoooعيد البلوشoooي، : أنظoooر. نيومكسoooيكو
  .19م، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، الدولي

 Encarta pro educ         ،الطاقة النووية، "Global Arabic Encyclopedia" م2004الموسوعة العربية العالمية  -)2(    
   .rom  Dvd متوفرة في شكل، 2009 -2012

  . 8 -7د ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص  -)3(    
مليoون دو3ر وذلoك وتجدر اLشارة إلى أن الو3يات المتحدة اAمريكية قد أنفقت على صoنع ھoذه القنبلoة أكثoر مoن ألفoي        

              ضooمن مشooروع مانھooاتن اAمريكooي، ولقooد حفooز نجooاح ھooذه التجربooة علooى العمooل بجooد Lكمooال صooنع القنبلتooين اللتooين ألقيتooا
، بعد أن استغرق العمoل فoي مشoروع مانھoاتن أربoع سoنوات تoم فيھoا صoناعة ھoذه القنابoل على مدينتي ھيروشيما و ناجازاكي

 .14 -13 ص ، مرجع سابق،ةبنون يمحمود خير .د: أنظر. الثQث
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  :    التجارب النووية اAخرى •

   كثيooرة منooذ عooام تجooاربلقooد أجooرت الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة بعooد الحooرب العالميooة الثانيooة   

ت البحريoة ثoم تoأثيره تحoت سoطح لمعرفة آثار ا3نفجار الذري على البحoر ثoم تoأثيره علoى القoوا )1(م1946

جoرت أو أسoقطت الماء، كما قامت بتجارب أخoرى 3ختبoار تoأثير القنبلoة الذريoة علoى اAسoلحة البريoة إذا فُ 

جرت الو3يات المتحدة اAمريكية أول قنبلoة ھيدروجينيoة بجزيoرة م فَ 1952وفي عام  )2(.بالوسائل المختلفة

            )3(.بooذلك أول تفاعoooل متسلسooل علooى نطooاق واسooع فooي العoooالمفooي المحooيط الھooادئ، وأنجooزت " كاوتooإين"

قoooدرت قوتھooا بعشoooرين         " بكينooي"م بoooـ 1953مoooارس عooام  01ثooم فجooرت قنبلoooة ھيدروجينيooة أخoooرى فooي 

       وفooي مooارس عooام " مارشooال"مooن نفooس الشooھر فooوق جooزر  26ميجooا طooن، ثooم فجooرت قنبلooة أخooرى فooي 

  )4(.عشر وأربعة عشر مليون طن يثناقدر قوتھا بين م أجرت تجربة أخرى ت1954

  "       يبكينoo"م أجooرت أمريكooا تجربooة تفجيooر القنبلooة الحooراري النوويooة فooوق جooزر1954ففooي عooام 

 فooي المحooيط الھooادي نجooم عنھooا غلooق منooاطق شاسooعة مooن أعooالي البحooار ومنooع المQحooة البحريooة والطيooران 

ل{شoعاع النoووي بسoبب تغيoر اتجoاه الoريح " مارشoال"جoزرشoخص مoن سoكان  236ت َضoفوقھا، كما عرَّ 

بالنشooاط  "Fuhruyu Maru"وأصooابت ثمانيooة وعشooرين مواطنooا أمريكيooا، ولوثooت سooفينة الصooيد اليابانيooة 

           اLشooعاعي الضooار، وأصooابت ثQثooة وعشooرين مooن بحارتھooا مooات أحooدھم ، كمooا أصooابت خمooس بحooارة

بooooأمراض             -ميooooل خooooارج منطقooooة التجربooooة 1200تمooooر علooooى بعooooد كانooooت  -مooooن سooooفينة شooooحن يابانيooooة 

        نسoooب التلoooوث        ولقoooد وصoooلت )5(.طنoooا مoooن السoooمك الoooذي صoooادته السoooفن اليابانيoooة 130إشoooعاعية، ولوثoooت 

بoالمحيط الھoادي، حيoث أبعoد سoكانھا " يبكين"إلى درجة قاتلة في مناطق التجارب النووية اAمريكية بجزر

   )6(.لمدة طويلة قد تصل إلى مئة عامعنھا 

كما دلت إحصائيات الحكومoة اليابانيoة أن ھoذه التجoارب سoببت أمراضoا إشoعاعية حoادة ووراثيoة "

 للحيوانات والنباتات، وأن أسماك المحoيط الھoادي فoي المنطقoة بoين اليابoان وغينيoا الجديoدة وبoين فورمoوزا

                                                           

 "يكين7ب"النووية ف7وق الج7زر المرجاني7ة  المتحدة ا2مريكية في إجراء تجارب القنبلة بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الو:يات -)1(    
 .ف7ي بولينيزي7ا" جونس7تون"وجزي7رة  بجزي7رة كريس7ماس" كريتيم7اتي أت7ول"، وف7وق الجزي7رة البركاني7ة "ميكرونيزي7ا"في " إينوتاك"و

 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق :أنظر

  .15 -14، مرجع سابق، ص ةبنون يد خيرمحمو .د -)2(    
  . الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)3(    

 " ايلoوجيQب"فoي جزيoرة جoرت تجربتھoا الھيدروجينيoة اAولoى وتذكر مراجع أخرى أن الو3يات المتحoدة اAمريكيoة أ        
وفoي مكoان الجزيoرة . إلى زوال الجزيرة من الوجود بما يعادل خمسة مQيين طن، وأدت وقدرت قوتھا"في المحيط الھادي، 

 اى سoبعة أميoال تoدميرمoن المركoز وامتoدت آثoار القنبلoة التدميريoة إلo اقدم) 175(ظھرت حفرة قطرھا أكثر من ميل وعمقھا 
Qافة  كامoار لمسoان ا3نفجoوق مكoون فoذي تكoعاع الoشLر اoعة وانتشoة مشoبحت المنطقoبياً، وأصoل نسoوعشرة أميال تدميًرا أق

              عمoooر بoooن عبoooد هللا بoooن سoooعيد : أنظoooر." ميoooل فoooي اتجoooاه حركoooة الoooريح مoooن موقoooع ا3نفجoooار ولoooوث مسoooاحة كبيoooرة) 200(
 .22البلوشي، مرجع سابق، ص 

 .37 و 15 ،14، مرجع سابق، ص ةبنون يخير محمود .د -)4(    
 .67 المرجع السابق، ص -)5(    
 .30ص مرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)6(    
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لك حتooooى ثمانيooooة شooooھور مooooن تooooاريخ حooooدوث            وجooooزر ھooooاواي تلوثooooت بمooooواد إشooooعاعية واسooooتمرت كooooذ

  ." ا3نفجoار، كمooا سooبب ا3نفجoار تلooوث اAمطooار التoي سooببت بooدورھا تلoوث النباتooات والمنتجooات الزراعيooة

م أجooرت أمريكooا تفجيرھooا الجooوي اAول لقنبلooة ھيدروجينيooة علooى ارتفooاع ثQثooة 1956مooاي عooام  21وفooي 

      م تفجيooرا نوويooا فooي صooحراء 1968فooي عooام أيضooا أجooرت كمooا  )1(.طooنميجooا  15أميooال، ولقooد بلغooت قوتooه 

              كooم فooوق سooطح 450م وعلooى مسooافة 1400وصooل تooأثيره إلooى عمooق حيooث مليooون طooن،  1,1 قوتooهنيفooادا 

ونoتج  كم عن مركز التفجير 6,5اAرض، وقد أدى إلى إعادة النشاط التكتوني إلى الصدوع والفوالق بقطر 

    )2(.درجة واستمرت لعدة شھور 4,2التفجيرات حدوث ھزات أرضية رادفة بلغت قوتھا  عن تلك

                 :م1958السري لعام  "Argus" سغورآمشروع  •

          أوت  30أوت و 20بتoooاريخ اAمريكيoooة الو3يoooات المتحoooدة  أجرتھoooاالتoooي " آرغoooوس"إن عمليoooة   

 )كلooم 480علooى ارتفooاع ( ذريooة فooي أعooالي المجooال الجooويم، حooين قامooت بتفجيooرات 1958سooبتمبر  6و 

بواسطة صواريخ أطلقت من سفينة خاصة، ولoم يمoط اAمريكيoون اللثoام عoن ھoذه التفجيoرات إ3 فoي ربيoع 

  م، تؤكد بأن وجوب إبQغ تفصoيQت التجoارب أو تفصoيQت نتائجھoا لoم يoدخل حاليoا فoي صoلب 1959 عام

حسooooب اLدعooooاءات            -مooooن بooooين اAھooooداف الرئيسooooية لھooooذه التجربooooة ولقooooد كooooان  )3(.القooooانون الفضooooائي

وثبoت  معرفة ما إذا كان المجال المغناطيسي ل|رض يحجز اLشعاع الناتج عن ھذه التفجيoرات -اAمريكية

أفooادت ھooذه التجربooة فooي إثبooات أنooه يمكooن حصooر بعooض أشooكال اLشooعاع فooي المجooال  حيooثذلooك بالفعooل، 

               )4(.يتھا في حزام حول اAرضالمغناطيسي وتثب

                : التجارب النووية السوفيتية ♦  

        مoooن ا3لتحoooاق بالنoooادي الoooذري بعoooد أن فجoooر أول قنبلoooة ذريoooة          اتمكoooن اLتحoooاد السoooوفيتي سoooابق  

  كمooا أجooرى أول تجاربooه علooى القنبلooة الھيدروجينيooة    )5(م،1949لooه فooي صooحراء سooيبيريا فooي سooبتمبر عooام 

م، وقدرت قوتھا بمoا يعoادل عشoرة إلoى عشoرين مليoون طoن، وقoدرت المسoاحة التoي شoملھا 1953في عام 

م أجooرى أول تجربooة لQنفجooار 1955وفooي نooوفمبر عooام  )6(ميooل مربooع، 50.000التooدمير الكلooي بمooا يعooادل 

ميجoا 15يدروجينية من الطائرة لتنفجر في الجoو، وكانoت قوتھoا تعoادل الھيدروجيني الجوي بإسقاط قنبلة ھ

م، وخQooل منتصooف 1955عooام فooي النوويooة  قooام بتفجيooر أول أداة مooن فئooة اAسooلحة الحراريooة كمooا )7(طoن،

 م قoام بتجربoة1957غواصoات مoزودة بالصoواريخ النوويoة، وفoي عoام  خمسينيات القرن العشرين بنoا أول
                                                           

 .37 و 20، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير .د -)1(
 .66 حسين علي الدليمي، مرجع سابق، ص خلف. د -)2(
 .27و  22 م، صEdition Greps ،2002ا3تصا3ت،  - اAقمار الصناعية - الفضاء: سلسلة المعارف الشاملة -)3(
 .143سھى حميد سليم الجمعة، مرجع سابق، ص . د -)4(
 .9 ، مرجع سابق، صممدوح حامد عطية. د -)5(
 .22عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)6(
  .38 ، مرجع سابق، صةبنون يمحمود خير .د -)7(
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 م أكبoر تفجيoر نoووي    1961كمoا أجoرى فoي عoام  )1(.للقoارات مoن قواعoد أرضoية عoابرة أول قذيفoة بالسoتية

 ولقooد كشooف تقريooر  )2(".نوفooا رمليooا"ميجooا طooن فooي منطقooة تجاربooه النوويooة  60فooي التooاريخ إذ بلغooت قوتooه 

     جooانيرو    ريooو ديب أعدتooه وزارة البيئooة فooي جمھوريooة روسooيا، والمقooدم إلooى مooؤتمر قمooة اAرض المنعقooد

        انفجooارا نوويooا تجريبيooا، أغلبھooا  130أن ا3تحooاد السooوفيتي أجooرى أكثooر مooن "عooن  م1991 جويليooةفooي 

       )3(."عرف حجم آثارھا الضارة على البيئةبي، ولم يُ وفي الشطر الروسي اAور

              : التجارب النووية البريطانية ♦  

 -الذين رجعoوا مoن أمريكoا بعoد نھايoة الحoرب العالميoة الثانيoةبمساعدة علمائھا  -توصلت بريطانيا   

     أكتooوبر   03فooي  )4(م، لتجooري عليھooا تجربتھooا التفجيريooة1952إلooى إتمooام صooنع قنبلتھooا الذريooة اAولooى عooام 

بأسooتراليا، كمooا أجooرت تفجيرھooا الثooاني بعooد مضooي عooام فooي صooحراء " مونتوبلooو"م فooي جooزر 1952عooام 

فجoرت  كمoا ،"مونتوبلoو"م فoوق جoزر1956، ثم أجرت تفجير ضoم نoووي فoي مoاي عoام أستراليا الشمالية

    وأجooرت المملكooة المتحooدة    )5(".كريسooماس"م فooي جooزر1967قنبلتھooا الھيدروجينيooة اAولooى فooي مooاي عooام 

 وفooي إيمooو  ""Maralingaم برنooامج تجooارب ل|سooلحة النوويooة فooي ميرالينغooا 1963 -م 1953منooذ عooام 

Emu"" توىooى مسooارب علooن التجooات مooض المئooة وبعooرات نوويooع تفجيooمن تسooتراليا، تضooوب أسooي جنooف 

   )6(.أصغر

  : التجارب النووية الفرنسية ♦

فooي مجooال اAبحooاث  -الooذي بدأتooه بعooد نھايooة الحooرب العالميooة الثانيooة -اتخooذ نشooاط فرنسooا الooذري   

المفoاعQت الفرنسoية فoي إنتoاج المoواد ا3نشoطارية م بدأت 1948والصناعات الذرية شكQ سلميا، ففي عام 

ومنذ ذلك الوقoت ، م1955م تطور ھذا النشاط وتضاعف، ثم تضاعف مرة أخرى في عام 1952وفي عام 

            فيفoooري عoooام 13ففجoooرت قنبلتھoooا الذريoooة اAولoooى فoooي . أصoooبح بإمكoooان فرنسoooا صoooناعة القنبلoooة الذريoooة

      ديسooمبر مooن العooام  27أفريooل مooن نفooس العooام، وأتبعتھooا بالثالثooة فooي  1ي وتلتھooا بتفجيooر الثانيooة فooم، 1960

      م، وفُجooرت جميعھooا فooي صooحراء الجزائooر، وكانooت قooد بooدأت1961أفريooل عooام  25نفسooه، والرابعooة فooي 

                                                           

 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)1(    
 .22عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)2(    
 . 208 -207طارق إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص . د -)3(    
  .9ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)4(    
 . 39 -38، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د -)5(    
الجسooيمات الحooارة : تقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة "بييooر روبرتooو دانيooزي،   -)6(    

غر صo، فoي حoين تضoمنت أكيلoو طoن 27و  1ولقoد تراوحoت أھoم التفجيoرات بoين . 30، مرجع سابق، ص "والحرب الباردة
ولقoد نoتج عoن تبعثoر البلوتونيoوم . والبلوتونيوم وبعض النويدات ذات عمoر النصoف القصoير التجارب حرق ونشر اليورانيوم

بواسطة الرياح إلى أماكن على مسافات بعيدة تلوث أجزاء كبيرة من اAراضoي، وبالتoالي فقoد أمكoن العثoور علoى اليورانيoوم 
 . فحةوالصالمرجع نفس : أنظر. على بعد عدة كيلومترات من نقاط حدوث ا3نفجار
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  فرنسoا فoي إجoراء التجoارب النوويoة م بoدأت1965وفي عoام  )1(.م في إعدادھا لھذا الغرض1957منذ عام 

    أسooتراليا   كooل مooن  ضooدباLضooافة إلooى قضooية تجاربھooا النوويooة فooي المحooيط الھooادي  )2(،"تواموتooو"فooي جooزر

  )3(.م1974ونيوزيلندا لعام 

  :التجارب النووية الصينية ♦

      كمoا فجoرت الثانيoة   ، م1964 مoن عoامأكتoوبر  16فجرت الصين الشعبية قنبلتھا الذرية اAولoى فoي   

 م أعلoن وزيoر الoدفاع اAمريكoي بoدء الصoين   1966م، وفoي السoابع مoاي عoام 1965في منتصف ماي عoام 

في تنفيذ برنامج طموح للتنمية النوويoة، وبعoد مضoيي ثQثoة أيoام مoن صoدور ھoذا التصoريح قامoت الصoين 

كمoا نجحoت . ة اAولoىم اليابoانيون قوتoه بمoا يعoادل مoائتي ضoعف مثoل القنبلoبتفجيرھا النoووي الثالoث، وقoيَّ 

" تكQماكooان"م فooي صooحراء 1967جooوان عooام  16الصooين فooي تفجيooر قنبلتھooا الھيدروجينيooة اAولooى فooي 

   )4(".سينك يونج"بمقاطعة 

  :التجارب النووية الھندية ♦

 علooن رئooيس لجنooة الطاقooة الذريooة الھنديooة      أكمooا ، م 1974فجooرت الھنooد قنبلتھooا الذريooة اAولooى عooام   

طoن  كيلoو 45م ثQoث قنابoل نوويoة مoن أعيoرة 1998مoاي عoام  11أن الھنoد اختبoرت فoي " مبoارامتشoيد ا"

 للقنبلooة النوويooة الحراريooة، وھooي تمثooل أكثooر مooن ضooعفي قنبلooة ھيروشooيما، كمooا فجooرت قنبلتooان منخفضooتان    

  )5(.ماي من نفس السنة 13في القوة في 

  :التجارب النووية الباكستانية ♦

وفoي تطoور مفoاجئ قامoت  )6(م بخمoس تفجيoرات نوويoة،1997الھنoد وباكسoتان عoام قامت كل من   

لتأكoد للعoالم أجمoع  )7(م،1998الھند وبعدھا باكستان بإجراء عدة تجارب ذرية وھيدروجينية فoي مoاي عoام 

   )8(.عدم فعالية الضمانات والقيود الدولية المفروضة على ا3نتشار النووي ل|ھداف العسكرية

  

                                                           

  .39محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)1(    
      "Après avoir réalisé des expériences nucléaires dans l'atmosphère au Sahara (4 de 1960 à 1966) 
puis en Polynésie française à Mururoa (46 de 1966 à 1975), les essais nucléaires deviennent 
souterrains à partir de 1975 (141 de 1975 à 1992)." 
     Voir : Prieur (Michel), Droit de l'environnement, 3e éd, Dalloz, Paris, 1996, P. 622.   

  .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)2(    
دراسoة للقواعoد العامoة وأھoم ا3تفاقيoات : مدوس فQح الرشيدي، القoانون الoدولي للبيئoة. مصطفى سQمة حسين ود. د -)3(    

             الدوليoooة واLقليميoooة والمنظمoooات الدوليoooة الحكوميoooة وغيoooر الحكوميoooة التoooي تعنoooى بحمايoooة البيئoooة، لجنoooة التoooأليف والتعريoooب 
 .164ص  م،2007والنشر، 

 .40محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)4(    
 .61و  9ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص  .د -)5(    
 .133محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص  .د -)6(    
م، وردت باكستان على ذلك بست تجارب نووية بدأتھا 1998ماي  13 و 11أجرت الھند خمس تجارب نووية يومي  -)7(    
 .68عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص محمد  :أنظر. م1998ماي  28يوم 
 .147 و 9ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص  .د -)8(    
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  :جارب النووية لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةالت ♦  

بنجاح  تجربة عن إجرائھا م 2006أكتوبر عام  9أعلنت جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 

    نوويoة، وبعooد بضoعة أيooام أكoدت الو3يooات المتحoدة وقooوع ھoذه التجربooة عنoدما وجooدت اLشoعاع فooي عينooات  

     من الھواء تم الحصoول عليھoا بoالقرب مoن إقلoيم ھoذه الدولoة، غيoر أن بعoض الخبoراء شoككوا فoي أن تكoون 

 1718أكتوبر من نفس السنة اعتمد مجلس اAمن القoرار رقoم   14وفي . ھذه التجربة قد نجحت نجاًحا تاًما

يoة أخoرى وأن تتخلoى عoن جميoع الذي أدان فيه التجربة، وطلب من ھذه الدولة بأ3 تُجoري أي تجoارب نوو

، وأن تعoود إلoى ضoمانات "بشoكل كامoل وقابoل للتحقoق و3 رجعoة فيoه"أسلحتھا وبرامجھا النوويoة الحاليoة 

 الوكالة وإلى معاھدة عدم انتشار اAسoلحة النوويoة كدولoة غيoر حoائزة ل|سoلحة النوويoة، كمoا فoرض عليھoا 

      )1(.ھذا القرار أيضا عددا من الجزاءات

  :اAسلحة النووية.  2

تطoooورت اAبحoooاث والتجoooارب بعoooد نھايoooة الحoooرب العالميoooة الثانيoooة بغيoooة صoooناعة أسoooلحة نوويoooة          

ooُرى تooدميرھاأخooة لتooتدعي الحاجooي تسooة التooكرية المتباينooداف العسooھAدميرھا اooوة تooا وقooي حجمھooءم فQ         

نعت كما صُ  )2(،نووية مختلفة في الحجم والقوة في الحرب المقبلة، ولقد نجم عن ھذه اAبحاث صناعة قنابل

             ولقoooد عرفoooت المoooادة  )3(.سoooتعمل الطاقoooة اLشoooعاعية فoooي تoooدمير العoooدو وممتلكاتoooهأسoooلحة نوويoooة أخoooرى تَ 

    فيفooري 14المكسooيك فooي بالتooي وضooعت -مooن معاھooدة تحooريم اAسooلحة النوويooة فooي أمريكooا الQتينيooة  5

لغoooرض ھoooذه المعاھoooدة، السQoooح النoooووي ھoooو كoooل جھoooاز قoooادر            : "اAسoooلحة النوويoooة بنصoooھا  -م1967

لQسoتخدام فoي اAغoراض  اعلى إطQق طاقة نووية دون سيطرة عليھا، وله من الخoواص مoا يجعلoه مناسoبً 

ز، إذا كانooت العسooكرية، و3 يooدخل فooي ھooذا التعريooف الوسooائل التooي تسooتخدم فooي نقلooل أو إطQooق ھooذا الجھooا

   )4(."منفصلة عنه، وليست جزًءا منه

  :  أنواع اAسلحة النووية -أ

أولھooا القنابooل النوويooة المتفجooرة وھooي القنابooل الذريooة : ھنooاك عooدة أنooواع مooن اAسooلحة النوويooة

الھيدروجينية، النيوترونية وأسلحة الجيل الثالث، وثانيھا أسoلحة التلoوث اLشoعاعي التoي تصoنع علoى ھيئoة 

  .إ3 أننا سندرس أبرزھا فقط )5(،عدات وخزانات ومقذوفات تطلق Lصابة الھدف المطلوب تلويثهم

                                                           

 .17و 4م، ص 2009م، نيويورك، 2006لعام  31حولية نزع السQح، منشورات اAمم المتحدة، المجلد  -)1(    
         م إنتاج حoوالي تسoعين ألoف وسoبعمائة رأس نوويoة حربيoة      1981 م و1972ما بين عامي الممتدة فلقد تم خQل الفترة  -)2(    

Aتحاد السوفيتيفي الو3يات المتحدة اLة لمريكية واoة التفجيريoغ الطاقoث تبلoافئ، حيoن مكoوالي طoا حoد منھoل واحoر .كoأنظ     :
          مoاي  -السoابع، أفريoل والتنميoة، المجلoد ، نشoرة الoذرة"قياس العناصر المشعة في الكائنات الحيوانيoة"أحمد عصام فكري، . د
 .9م، ص 1995جوان،  -

 .12 -11 ، مرجع سابق، صةبنون يمحمود خير. د -)3(    
جoانفي  27م فoي 1911أنظر نص المعاھدة المعقودة بمقتضى القرار الصادر عن الجمعية العامة ل|مoم المتحoدة رقoم  -)4(    
 . م1963عام 
 .12، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د  -)5(    
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  : القنبلة الذرية ♦

الoذي  - "Openhaimer"  تأسست لجنoة علميoة رفيعoة المسoتوى برئاسoة العoالم اAلمoاني أوبنھoايمر         

تصooميم مناسooب للقنبلooة الذريooة والتooدابير وكانooت غايتھooا البحooث عooن  -لقooب فيمooا بعooد بooأبي القنبلooة الذريooة

الضرورية لتجربتھا، وبعد أكثر من خمس سنوات مoن الجھoود المضoنية توصoل العلمoاء إلoى تحقيoق الحلoم 

   )1(.الذي كان يراودھم بصناعة القنبلة الذرية

  :القنبلة الھيدروجينية ♦

  oم فتًكoوة وأعظoد قoر أشoووي آخoح نQoدميرً وھي سoة ا وتoن القنبلoة، وا مoتُ تَ الذريoدمرة   نoة المoج الطاق 

فيھا كنتيجة 3نoدماج ذرات خفيفoة تتحoد مكونoة ذرات أكثoر ثقQo وتصoير كتلoة النoواة الجديoدة أقoل مoن كتلoة 

                        مoن قنبلoة ذريoة مصoنوعة "وتتكoون ھoذه القنبلoة . المكونات اAصلية، ويظھoر ھoذا الفoرق فoي صoورة طاقoة

       نيooوم أو البلوتونيooوم تغلفھooا كميooات مooن مooادتي الooديتريوم والترنيooوم ووظيفooة القنبلooة الذريooة   مooن مooادة اليورا

   )2(."توليد الحرارة النووية الQزمة Lتمام الضم النووي يھ

  :التفرقة بين القنبلة الذرية والھيدروجينية  •  

   أو البلوتونيooوم   235يحooدث ا3نفجooار فooي القنابooل الذريooة نتيجooة انفQooق نويooات عنصooر اليورانيooوم   

أما القنابل الھيدروجينية يحدث فيھا ا3نفجoار نتيجoة انoدماج نويoات نظيoري عنصoر اAيoدروجين الoديتريوم   

لعناصoر، وكQھمoا قنبلoة نوويoة والتريتوم، ويQحظ أن ا3نفجار في كQ النوعين يتم جراء تغيير فoي نoواة ا

، أما في الثانية يكون نتيجة  Fissionوالفارق بينھما أن ا3نفجار في اAولى يكون جراء ا3نشطار النووي 

طلoق علoى اAولoى قنبلoة بمعاونة طاقة حرارة نووية ، ولذا كان مoن اAصoح أن يُ  Fusionا3ندماج النووي 

              بسoooبب أن قoooوة انفجارھoooا تقoooدر" بقنبلoooة الكيلoooو طoooن"أيضoooا  ضا3نشoooطار النoooووي والتoooي يسoooميھا الoooبع

         ، والثانيoooة قنبلoooة ا3نoooدماج النoooووي     "T.N.T"ت .ن.بمoooا يعoooادل قoooوة انفجoooار آ3ف اAطنoooان مoooن مoooادة ت

يoين أي قنبلoة مQيoين اAطنoان بسoبب أن قoوة انفجارھoا تقoدر بمQ" بقنبلة الميجا طن"والتي يسميھا البعض 

   )3(.اAطنان

                                                           

  . 10 -9ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)1(    
وم777ن المع777روف أن الفك777رة ا2ساس777ية ف777ي ص777ناعة القنبل777ة الذري777ة ھ777ي الحص777ول عل777ى طاق777ة كبي777رة ج777دا ف777ي زم777ن قلي777ل                   "     

                توني777وم أو اليوراني777وم عل777ى ھيئ777ة قط777ع ص777غيرة الحج777م، ك777ل قطع777ة      ج777دا، وتوض777ع الم777ادة القابل777ة ل9نش777طار الن777ووي مث777ل البلو
               وتحف77ظ عل77ى أبع77اد متس77اوية ع77ن بعض77ھا حت77ى : يح77دث   ،" Critical Mass"أق77ل م77ن حج77م مع77ين يطل77ق علي77ه الحج77م الح77رج 

                . ا:نش77طار الن77ووي إ: عن77دما ي77راد تفجي77ر القنبل77ة، وف77ي ھ77ذه الحال77ة تجم77ع القط77ع الص77غيرة الحج77م بطريق77ة خاص77ة وس77رعة فائق77ة
   خل77ف ھ77ذه القط77ع "T.N.T"ت  .ن .ت .ـويمك77ن ك77ذلك الوص77ول إليھ77ا بإح77داث انفج77ار ق77وي باس77تخدام م77ادة ش77ديدة ا:نفج77ار مث77ل ال77

                   بھ77ا إل77ى الحج77م الح77رج فيح77دث التفاع77ل ف77ي زم77ن قص77ير ج77دا وبس77رعة فائق77ة، وتنطل77ق طاق77ة ا:نفج77ار الھائل77ة  لتجميعھ77ا والوص77ول
            ، وتس77تخدم )تل77وث ب77المواد المش77عة(وإش77عاعات مس77تمرة ) خارق77ة(ش77عاعات مؤقت77ة إكون77ة م77ن موج77ة ض77غط وموج77ة حراري77ة والم

                 ف777ي ص777ناعة قنبل777ة ناج777ازاكي  وق777د اس777تخدمت الم777ادة ا2ول777ى "U -235" 235ليوراني777وم ا أو -Pu" 239"  239م777ادة البلوتوني777وم 
 .10، ص المرجعنفس  :أنظر ."بنما استخدمت الثانية في صناعة قنبلة ھيروشيما

 .21 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص .د -)2(    
 .12، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د -)3(    
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  وتقooاس الطاقooة الناجمooة عooن انفجooار القنبلooة الھيدروجينيooة بمQيooين اAطنooان، وتooزداد دون تحديooد  

بازدياد كمية المواد الداخلة في تكوينھا مما يمكن من الحصول علoى طاقoة غيoر محoدودة مoن ھoذا ا3نفجoار 

  الذريoة فoإن انفجارھoا تحoدده الكتلoة الحرجoةبسبب أن ھذه القنبلة غير محددة بكتلoة حرجoة، بخQoف القنبلoة 

    وممooا يزيooد مooن قooوة انفجooار القنبلooة الھيدروجينيooة أن كميooة الطاقooة الناتجooة      . "مooن العناصooر المسooتخدمة

 مooن انooدماج رطooل واحooد مooن اAيooدروجين فooي عمليooة الضooم النooووي تعooادل سooبعة أضooعاف الطاقooة الناتجooة      

   )1( ."ليورانيوم في عملية ا3نشطار النوويمن انفQق رطل واحد من ا

  

  : القنبلة النيوترونية ♦

بمساعدة الجيش اAمريكي بانتقoاء " أوبنھايمر" م، عندما قام 1958تعود قصة ھذه القنبلة إلى عام   

 " سoام كoوھين"مجموعة ممتازة من الباحثين الشبان من شتى المعاھoد العلميoة اAمريكيoة، وكoان مoن بيoنھم 

تنظيoف "Lعانتoه فoي عمليoة مoا أسoماه  "M.I.T"" تoي. إي. إم"من معھد التكنولوجيoا بكاليفورنيoا والمسoمى 

  ومoن خQoل تنفيoذ ". تقليoل التلoوث بoالمواد المشoعة كإحoدى نoواتج ا3نفجoار"، والتoي تعنoي "اAسلحة الذرية

      اختoراع القنبلoة الذريoة النظيفooة     إلooى" بoأبي القنبلoة النيوترونيoة"الملقoب " سoام كooوھين"ھoذه المھمoة توصoل 

تتسoبب فoي قتoل اAفoراد وسoائر الكائنoات الحيoة "أو قنبلة النيوترون، وقoد أطلقoت عليھoا ھoذه التسoمية Aنھoا 

نتيجة تولد ومضات سريعة ومفاجئة مoن النيوترونoات ذات السoرعة العاليoة ، ويكoون انبعoاث النيوترونoات 

         )2(."ة الضغط العالية، والموجة الحراريةمن القنبلة على حساب قلة موج

ھooي نooوع مooن أنooواع القنابooل النوويooة ا3ندماجيooة ذات اLشooعاع المكثooف "إذن فooإن قنبلooة النيooوترون   

جرى تقليل آثارھا التدميرية اAخرى من موجات الضoغط والحoرارة، ولoذا فلھoا أدنoى اAثoر علoى المنشoآت 

   ھoooي إ3 قنبلoooة ھيدروجينيoooة، إ3 أن قوتھoooا أقoooل بكثيoooر مoooن القنبلoooةوإن ھoooذه القنبلoooة مoooا  )3(."والمعoooدات

الھيدروجينيooة العاديooة، ولقooد اختلooف المعلقooون العسoooكريون ومعاھooد الدراسooات اLسooتراتيجية بooين مؤيoooد 

    عooدو أن تكooون سooوى قنبلooة نوويooة3 تَ  القنبلooة الھيدروجينيooة النظيفooةويooرى الooبعض أن  )4(.ومعooارض لھooا

                                                           

  .15مرجع سابق، ص  ،محمود خيري بنونة. د -)1(    
 االقنبلة الھيدروجينيoة يخلoف تoدميروقد تبين من اLحصاءات والتقارير التي تقوم بھا الھيئات العلمية الدولية أن تفجير "       
Qامoة  شoي منطقooودات فoاة والموجooو الحيoى محooؤدي إلoة ميoث مئQoاحتھا ثooمسooع تقريبoل مربooدر ايooة تقoوث منطقooاحبه تلoيص ،

كمoا تoؤثر سoرعة وشoدة . قoد يسoبب الوفoاة  ميل مربoع بالغبoار اLشoعاعي تلوثoا خطيoرامساحتھا بمائة إلى مائة وخمسين ألف 
الرياح واتجاھھا على مكان سقوط الغبار الذري مما يجعل من المستحيل السيطرة على نتائج التفجير إذ 3 يمكن تقoدير مكoان 

 . 72عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص : أنظر." سقوط الغبار الذري الناتج عن التفجير
 .11ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)2(    
، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد اAول، جويليoة "القنابل النووية وآثارھا المدمرة"سيد أحمد السيد خQف،  .د .أ -)3(    

 .70م، ص 1991
 .11ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)4(    
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تoooدميرھا ومoooا تحدثoooه مoooن أضoooرار إشoooعاعية بoooين القنبلoooة الذريoooة والقنبلoooة الھيدروجينيoooة           تتفoooاوت قoooوة 

  )1(."ھي محاولة للخداع باستخدام ألفاظ جوفاء"العادية، ولذلك يقولون أن المناداة بصنعھا 

  

  :أسلحة الجيل الثالث ♦

مooع معامooل اAسooلحة  شooتراكالقooومي اAمريكooي با3" رلooورانس ليفرمooو"تooم تطويرھooا فooي معمooل  

  :اAخرى، حيث طرحت عدة أفكار تخص ھذا النوع منھا 

سoتخدم كوسoيلة دفاعيoة استخدام اAشعة السينية الناتجة مoن انفجoار نoووي Lنتoاج شoعاع ليoزر يُ " -

  ."ضد مقذوفات العدو وھي 3 تزال في الجو أو كسQح ضد اAقمار الصناعية

- "oغيرةالتوجيه الراداري ل|سلحة النوويoرة الصoعيAعاع ذات اoشLة اoن  ة عاليoن  100 -50مoط

الoرأس النoووي : وتفجيرھا داخل المسار الخاص بالمقذوفات المعادية القادمة من الجoو ومoن ھoذه اAسoلحة 

" مoور ليفoر"المضاد للمقذوفات والذي يتم تطويره بصورة مكثفة في معامل  "Sentri"" نتريسُ "للمقذوف 

"Lever- mour " مرAح نووي يستخدم ل|غراض الدفاعيةاQ2(."يكية ويصفه الخبراء بأنه أول س(  

  

 :ا3ستخدام اAول ل|سلحة النووية -ب

لقد كانت الو3يات المتحدة اAمريكيoة السoباقة إلoى اسoتخدام اAسoلحة النوويoة Aول مoرة فoي تoاريخ 

اLنسoooانية، مثلمoooا كانoooت أول مoooن أجoooرى تجربoooة تفجيoooر نoooووي، حيoooث قامoooت بإسoooقاط قنبلتoooين نoooوويتين           

 ة الذريoooة اAولoooى          فبعoooد نجoooاح القنبلooo. م1945علoooى مoooدينتي ھيروشoooيما وناجoooازاكي اليابoooانيتين فoooي عoooام 

م، تشكلت لجنة مoن العلمoاء الoذين سoاھموا فoي مشoروع إنتoاج القنبلoة الذريoة بزعامoة 1945وفي ربيع عام 

          -مoooدفوعين بooالخوف واLحسooاس بالoooذنب وتأنيooب الضoooمير - )3(حيoooث وضooعوا تقريooرا" نooكاجooيمس فر"

         "      فرانoooك"إ3 أن تقريoooر ،خدام القنبلoooة الذريoooةعoooن اAخطoooار ا3جتماعيoooة والسياسoooية التoooي تنجoooر عoooن اسoooت

 كمooا لooم تأبooه لجنooة ترومooان بمشooورة "طooي الكتمooان، " ليوشooويQرد"لooم يظھooر لooه أي أثooر، وظooل تقريooر 

    وكبooار العسooكريين، بooل أوصooت باسooتعمال القنبلooة الذريooة دون تحooذير خooاص، وبأسooرع " ليھooى"اAدميooرال 

   )4(."ظھر قوة تأثيرھا بجQءتل ما يمكن، وضد ھدف منتخب

                                                           

 . 22 -21محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)1(    
 .12ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)2(    
        أن العلooم سooوف يعجooز عooن تooوفير الوقايooة مooن القنبلooة الذريooة، وأن اسooتخدامھا قooد يooؤدي       "وجooاء فooي ھooذا التقريooر  -)3(    

 موافقoة الooرأي العoام اAمريكooي    إلoى النoدم عنooدما تصoبح الو3يooات المتحoدة اAمريكيooة ھoدفا لھooذا السQoح، وتسooاءلوا عoن مooدى
سoتون كمoا وقoع سoبع و. "وسoيلة القضoاء علoى المoدنيات"م على أن تكون الو3يات المتحدة اAمريكية ھoي البادئoة فoي اسoتخدا

ن فيoه أضoرار وجoود سoابقة 3سoتعمال القنبلoة بoيَّ " ليوشoويQرد"ع مانھoاتن التقريoر الoذي أعoده عالما ممن ساھموا فoي مشoرو
 .52، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د: أنظر ".الذرية

 .53 -52المرجع السابق، ص  -)4(    
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ولقد تم استخدام السQح الذري Aول مرة في نھاية النصoف اAول مoن القoرن الماضoي، مoع أواخoر   

  وذلك بإلقاء الو3يات المتحدة اAمريكيoة قنبلتoين ذريتoين علoى مoدينتي ھيروشoيما )1(الحرب العالمية الثانية،

م ھبطoت إحoدى الطooائرات 1945أوت عoام  6بoع مooن صoباح يoوم ففoي السoاعة الثامنoة والر )2(وناجoازاكي،

ألف قدم فوق مدينoة ھيروشoيما اليابانيoة  20على ارتفاع  29التابعة للسQح الجوي اAمريكي من طراز ب 

وميضoا "ولقد تQo إلقoاء ھoذه القنبلoة  )4(. "Little Boy")3()الولد الصغير(كيلو طن  20وألقت قنبلة من عيار 

          خاطفooا غطooى الفضooاء بأكملooه وانتشooرت فooي السooماء أشooعة رھيبooة وصooلت حرارتھooا إلooى داخooل الطooائرة 

   )5(."وبدا سطح المدينة كبحر ھائج من الغازات" عش الغراب"ثم ظھرت سحابة على ھيئة 

مرت أجياA 3ھoالي المoدينتين مoا بoين ا3aف وقد انجر عن ھذا الفعل الغير إنساني آثار مدمرة است  

فلقoد بلغoت الخسoائر  )6(، و3 مoراء أنھoا مسoتمرة حتoى اaن،...من القتلى والجرحى والمصابين بالتشoوھات

ألoف شoخص وعoدد  55من عدد سكانھا، حيث بلغ عoدد القتلoى  % 60في مدينة ھيروشيما نحو  )7(البشرية

أمooا الخسooائر  )8(ألooف نسooمة، 300 ـآ3ف شooخص مooن إجمooالي عooدد سooكان المدينooة المقooدر بoo 110الجرحooى 

  )9(.مر بالكاملالمادية فإن كل ما يوجد على المدينة قد دُ 

  مooن ھooول الكارثooة، ألقooت وفooي الوقooت الooذي لooم يفooق فيooه العooالم بعooد واليابooان علooى وجooه التحديooد   

      علooى السooاعة الحاديooة عشooرة ودقيقتooين صooباح يooوم التاسooع  )10(الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة قنبلتھooا الثانيooة

فوق مدينoة ناجoازاكي اليابانيoة "Fat Man"  )الرجل السمين(كيلو طن  20م، من عيار1945من أوت عام 

ولoم يكoن قoد مضoى أكثoر مoن ثQثoة أيoام علoى تفجيرھoا متر فoوق سoطح اAرض،   600من ارتفاع حوالي 

            التoي نجمoت ، غيoر أن الحرائoق 2كoم 5 اAولى، وتسبب ا3نفجار في تدمير منطقoة مسoاحتھا حoوالي قنبلتھا

                                                           

 Pearl"ر م خ977ل الح77رب العالمي77ة الثاني77ة بھج77وم مباغ77ت عل77ى مين77اء بي77رل ھ77اربو1941ديس77مبر  7ق77ام الياب77انيون ف77ي  -)1(    
Harbour" ، َنتق7ام  فك7ان ذل7ك ق7ررت الو:ي7ات المتح7دة ا2مريكي7ة ال سفن ا2سطول الحربي ا2مريكي وبسبب ذل7ك مرت جُ حيث د:
 .8ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د: أنظر. البشرية ااھدتھشبأبشع طريقة 

 .305طارق إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص . د -)2(    
، وقoد امتoد تoأثير T.N.Tألoف طoن مoن مoادة  20والتي تعادل الطاقة الناجمة عن انفجارھا الطاقة الناتجة عن تفجيoر " -)3(    

الموجة الحرارية الناتجة عoن ا3نفجoار لمoدى أكبoر مoن مركoز ا3نفجoار، وامتoد تoأثير موجoة الضoغط الناتجoة عنھoا إلoى سoتة 
 .71عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص : أنظر ."أميال

 .8ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)4(    
 .55محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)5(    
 .305طارق إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص . د -)6(    
               70,000بooين  فoي حoين أن مصoادر أخoرى تoرى بoأن ھoذه القنبلoة تسoببت فoي دمoار كبيoر، حيoث قتلoت عoددا يتoراوح -)7(    
 .العالمية، مرجع سابق الموسوعة العربية: أنظر .من المدينة 2كم 13شخص، ودمرت حوالي  100,000و 

 .8ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)8(    
 .71عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)9(    
يعطoل سoوء اAحoوال الجويoة ذلoك، وحتoى يكoون للضoربتين لقد تقرر تعجيل اسoتعمال القنبلoة الثانيoة تخوفoا مoن أن و -)10(    

 .56 -55محمود خيري بنونة، مرجع سابق،  ص . د: أنظر. أثرھما المعنوي على اليابانيين



25 
 

عن ا3نفجoار انحصoرت لعoدم وجoود مoواد كثيoرة قابلoة لQشoتعال، إضoافة إلoى ذلoك فoإن وجoود المرتفعoات 

   )1(.لك الفترة ساھم بصورة كبيرة في الحد من الخسائرواتجاه الريح في ت

ooدرت بooة قooرية فادحooائر بشooي خسooة فooة الثانيooة الذريooببت القنبلooد تسooرى 40 ـولقooنھم أسooرد بيooف فooأل             

ر الoبعض الخسoائر فoي حoين قoدَّ  )2( .من الحلفاء، أما الخسائر المادية فتمثلت في تھدم الكنائس والمستشفيات

                   ألooooف جooooريح، أي حooooوالي 23ألooooف قتيooooل و 12الناجمooooة عooooن ھooooذا ا3نفجooooار الثooooاني بحooooوالي البشooooرية 

             ألoف نسoمة وتعoادل ھoذه النسoبة ربoع نسoبة الخسoائر  235من مجموع السكان البالغ عoددھم حoوالي  % 15

ل|مoم المتحoدة أنoه قoد قتoل مoا يزيoد  كما قدر تقرير )3(التي وقعت في مدينة ھيروشيما جراء التفجير اAول،

   )5(.جازاكياھيروشيما ون )4(شخص جراء إلقاء القنبلتين على مدينتي 200.000على 

    

  : تأثيرات ا3نفجار النووي على البيئة واLنسان.  3

تتوقف الخسائر والتدمير المترتب عن ا3نفجار النووي على ارتفoاع  ا3نفجoار مoن سoطح اAرض 

       حيoث أن قoوة ا3نفجoار النoووي ومoا يصoاحبه مoن ارتفoاع شoديد  )6(القنبلoة التoي تقoدر بoآ3ف اAطنoان،وقوة 

ول المواد الصلبة المشعة إلى غازات وأتربة تنطلoق مoن الغQoف الجoوي علoى ارتفoاع بعيoد حَ في الحرارة يُ 

 )L.)7شoعاع الطبيعoي للمoاءومع دورة الرياح تسقط في مكان فوق سطح اAرض فتجرفھoا اAمطoار ويزيoد ا

  وعمومooا ينجooر عooن تجooارب التفجيooرات النوويooة أو اسooتخدام السQooح النooووي انفجooار نooووي والooذي ينooتج    

  : عنه بدوره آثارا خطيرة ھي

 :الوميض أو الوھج -أ

    وھooو ضooوء خooاطف أقooوى مooن ضooوء الشooمس مائooة مooرة ويسooبب اLصooابة بooالعمى الooوقتي لفتooرة

    )8(.دقائق وأربع وعشرين ساعة حسب بعد المسافة بين الناظر ومكان ا3نفجار النوويتتراوح بين عشر 

   
                                                           

   .8ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)1(    
  .56 -55محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)2(    

 .9 -8مرجع سابق، ص ممدوح حامد عطية،  .د -)3(    
من السكان، كم7ا أن مدين7ة ھيروش7يما بھ7ا  اكبير اعلى أساس احتوائھما عدد يابانيتين كھدفي ضربالمدينتين القاء ولقد كان انت -)4(    

                            يمحم7777ود خي7777ر .د: أنظ7777ر. معس7777كرات ا2طف7777ال الياب7777انيين ال7777ذين ت7777م إخ9ؤھ7777م م7777ن طوكي7777و ھرب7777ا م7777ن الغ7777ارات الجوي7777ة
 .57، مرجع سابق، ص ةبنون

إعoooداد أمانoooة التحريoooر، نشoooرة الoooذرة              ،"مخoooاطر اLشoooعاع الoooذري مماثلoooة للتلoooوث"، BBC Newsمتoooرجم عoooن  -)5(    
        100,000ضooة أجريooت علooى فيستَ ولقooد أظھooرت دراسooة مُ  .39م، ص 2007والتنميooة، المجلooد التاسooع عشooر، العooدد الثooاني، 

        كooان السooبب الوحيooد يما وناجooازاكي أن السoرطاناليابooانيين المتعرضooين ل{شoعاع الooذري الooذين نجooوا مoن قنبلتooي ھيروشooمoن 
         ، نشoرة الoذرة "نظoرة عامoة حoول الoرادون فoي المسoاكن"محمoد بoن إبoراھيم الجoار هللا،  .د .أ: أنظoر. في زيادة عoدد الوفيoات

 .34 -33م، ص 2006العدد اAول،  والتنمية، المجلد الثامن عشر،
 .18، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير .د -)6(    
 الحooديث، القooاھرة ، دار الكتooاب2، ط أھooم قضooايا العصooر المشooكلة والحooل تلooوث البيئooةإبooراھيم سooليمان عيسooى،  .د .أ -)7(    

  .46م، ص 2000، الجزائر، الكويت
 .16سابق، ص ، مرجع ةبنون يمحمود خير. د -)8(    
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 : الحرارة -ب

       بمجooرد حooدوث ا3نفجooار النooووي تتكooون فooي الحooال كooرة ھائلooة مooن النيooران 3 يقooل نصooف قطرھooا    

خطيoرة للكائنoات الحيoة ا وتنشoب حرائoق ھائلoة تسoبب حروقoا عن نصف كيلومتر، وتتولد حرارة عالية جدً 

Aنابيب الغاز ومستودعات الوقود والمواد الملتھبoة، وتتولoد موجoات عاليoة جoًدا مoن الضoغط يليھoا  وإشعا3ً 

تخلخل شديد مما يسبب ھدم المباني والمنشآت، ھبوب رياح شديدة مما تساعد على تأجج النيoران، تصoاعد 

في مركز ا3نفجار عنoد وقوعoه إلoى عشoرة مQيoين " وتصل الحرارة )1(.غبار ودخان كثيفين وأتربة مشعة

     درجooة مئويooة وقooد تصooل فooي ظooروف الطقooس العاديooة إلooى مائooة درجooة مئويooة علooى بعooد ميooل مooن مركooز 

. ا3نفجار، مما يسبب اشتعال ما يقابلھا من أشياء وحدوث الحرائق، كما تصيب اAحيoاء بحoروق وفقاعoات

 ويصooحب ا3نفجooار النooووي انبعooاث كميooة كبيooرة مooن اAشooعة الحراريooة دون الحمooراء إلooى فooوق البنفسooجية    

   )2(."لھا تأثيرات قوية وتسبب إصابة أي جسم في منطقة تأثيرھا المباشر بحروق

  

 :العصف -ج 

ن انفجoار عoيفoوق آ3ف المoرات الضoغط النoاتج حيoث ن ا3نفجoار النoووي، ع موھو الضغط الناج 

         القنابل العادية، وينتشر في مساحة تقدر بعدة أميال مربعة حول مركز ا3نفجار، ويسبب تدمير كل ما يقابله

نفجoار وقoوة احتمالھoا، ويسoبب إتQoف اAنسoجة ا حسب بعدھا عن مكoان ا3ا أو جزئيً ن منشآت تدميرا كليً م

   )3(.العضوية للمعدة واAمعاء والرئتين إذا تعرض لھا اAحياء تعرضا مباشرا

  

  :اAشعة النووية -د 

  :يصحب ا3نفجار النووي أيضا انبعاث ثQثة أنواع من اAشعة النووية ھي      

  . وتخترق جسم اLنسان من خQل فتحاته فتسبب له إصابات بسيطة :أشعة ألفا -    

علoى ا3ختoراق  تسبب إصابات قاتلة إذا ما دخلت الجسم من خQoل الفتحoات، إ3 أن قoدرتھا :أشعة بيتا -    

   .محدودة

قدرتھا على ا3ختراق كبيرة، حيث تختoرق جسoم اLنسoان وتتلoف اAنسoجة الحيoة وتسoبب  :أشعة جاما -    

حدث الغثيان والقoيء وارتفoاع درجoة الحoرارة، يلoي ذلoك وقoوع نشاطا إشعاعيا للمواد التي تصادفھا، كما تُ 

نزيooف فooي اAسooابيع المواليooة للتعooرض، وتooنقص الشooھية ويظھooر الضooعف العooام ويسooقط الشooعر كمooا تظھooر 

                                                           
  .71 -70مرجع سابق، ص  ،"القنابل النووية وآثارھا المدمرة"سيد أحمد السيد خQف،  .د .أ -)1(
  .16محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)3) (2(
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البيضoاء ممoا يحoدث  أعراض فساد الدم وتدمير النخاع الشوكي وقلة كرات الدم الحمراء وكثرة كرات الoدم

   )1(.اللوكيميا وسرطان الدم 

وينتج عoن ھoذه اLصoابات الوفoاة فoي ظoرف أسoبوع إلoى ثمانيoة أسoابيع، ويمتoد تأثيرھoا حتoى ميoل         

        وتooدخل ھooذه اAشooعة إلooى الجسooم إمooا عooن طريooق اختooراق الجلooد أو ا3ستنشooاق       )2(مooن مركooز ا3نفجooار،

فتؤثر على اAجھزة التناسلية، حيث تسبب إجھاض الحوامoل  )3(وح بالمواد المشعة،أو اAكل أو تلوث الجر

بمoا يعoادل  إذا تعرضن لھا حتى مسافة ألoف يoاردة مoن مركoز ا3نفجoار، كمoا تسoبب و3دة أطفoال مشoوھين

خمسة أضعاف النسبة العادية إذا ما تعرضت لھا الحوامل حتى مسافة ميل وربع من مركoز ا3نفجoار، كمoا 

  )4(.تفقد الذكور قدرتھم على التناسل

  

  : النيوترونات -ھـ 

  وھooي أقooل خطooورة مooن أشooعة جامooا، وقooدرتھا علooى ا3ختooراق شooديدة، كمooا تسooبب نشooاطا إشooعاعيا

كما تسoبب المoوت  )5(ياردة من مركز ا3نفجار،  600للمواد التي تلوثھا، وتنبعث حتى مسافة قد تصل إلى 

oجة الجسoم نتيجة 3ختراقھا أنسoدم والعقoرطان الoلل وسoبب الشoوكي وتسoاع الشoف النخoاه وتتلoيQل خoم فتقت

   )6(.أخرى كثيرة اوأمراضً 

  

  : تساقط الغبار الذري -و 

 oار فتحولھoز ا3نفجoة بمركoواد المحيطoھار المoووي انصoار النoا   تسبب الحرارة المنبعثة من ا3نفج

    قooدم علooى شooكل سooحابة ذريoooة            40.000حتooى إلooى أبخooرة كثيفooة ترتفooع مختلطooة بمooا يقابلھooا مooن مooواد 

إذا كان ا3نفجار جويا، وتدفع الرياح ھذه السحابة حسب شoدتھا واتجاھھoا، وبعoد أن تبoرد تبoدأ فoي السoقوط         

في منطقة يتوقف مكانھا النسبي من محل ا3نفجار على شدة واتجoاه الoريح، وتعoرف ھoذه الظoاھرة بالغبoار 

       لooوث المooواد التooي يقابلھooا مسooببا لھooا نشooاطا إشooعاعيا، ولooه نتooائج وتooأثيرات اAشooعة الناتجooة     الooذري وھooو ي

     ولقoooد عرفoooت لجنoooة الطاقoooة الذريoooة التابعoooة للحكومoooة اAمريكيoooة  فoooي تقريرھoooا        )7(.مoooن ا3نفجoooار النoooووي

     ن تلooوث الھooواء باLشooعاع النooووي نooوع أثooيم مooن الغooازات السooامة، وإ"بأنooه  م الغبooار النooووي1956لعooام 

                                                           
 .169 -168عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)1(
 .17 ، مرجع سابق، صةبنون يمحمود خير. د -)2(
 .330 ، صم2007ون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، قان ماجد راغب الحلو، .د -)3(
  .169عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)4(
  .17ع سابق، ص ج، مرةبنون يمحمود خير. د -)5(
 .9محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)6(
  .17ع سابق، ص ج، مرةبنون يمحمود خير. د -)7(
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           مقoooدار الغبoooار المشoooع حسoooب نoooوع اAسoooلحة ويتفoooاوت )1(."يجعلoooه غoooازا سoooاما  فoooي خواصoooه وأضoooراره

المسooتعملة، فيكooون محooدود القooدر والتooأثير إذا نooتج عooن أسooلحة ا3نشooطار النooووي، أمooا فooي أسooلحة الضooم            

    )2(.ميات ھائلة 3 يمكن السيطرة عليھاأو ا3ندماج النووي  فيكون بك

يتكoون مoن جسoيمات أثقoل تصoل إلoى اAرض خQoل : ويتفرع الغبoار الoذري إلoى غبoار ذري بoاكر

والعشرين اAولى بعد ا3نفجار، وھو مشع للغايoة ويقتoل الكائنoات الحيoة أو يتلفھoا بصoورة  الساعات اAربع

 اAرض خQل الساعات اAربع والعشرين ويستمر لعoدة سoنواتيصل إلى  الغبار الذري المتأخرأما  .حادة

نھايoة اAمoـر بكميoات  بعد ا3نفجار، ويتألف من جسيمات دقيقة، كثيًرا ما تكون غير مرئية، وقoد يسoقط فoي

ooًبب تلفooرض، ويسAن اooعة مooاحات واسooى مسooغيرة علooعاعيً صooطا إشooة فقooات الحيooدى للكائنooل المoo3(.ا طوي(     

الغبoooار الoooذري شoooامل أو علoooى نطoooاق محلoooي، حيoooث يشoooمل التسoooاقط المحلoooي كثيoooرا              وقoooد يكoooون تسoooاقط 

   )4( .كلoم مoن مركoز التجoارب 100من الضباب والھباء المشع والجسيمات التoي تترسoب عمومoا فoي حoدود 

يقoع وينشأ التساقط الستراتوسفيري عن الجسيمات التoي سoتؤدي فيمoا بعoد إلoى تسoاقط ذري واسoع النطoاق، 

       الoذي أجريoت فيoه التجربoة النوويoة والتoي يرجoع إليھoا معظoم التسoاقط اAرضoية معظمه على نصف الكoرة 

           )5(.من النواتج ا3نشطارية ذات عمر النصف الطويل

    : كيفية انتشار الغبار الذري ♦

                                                           

  .194محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د  -)1(    
      وتنooتج ھooذه النظooائر عooن انشooطار اليورانيooوم أو البلوتونيooوم    . مooن ذرات تسooمى النظooائر المشooعة"يتكooون الغبooار النooووي      

فعقoب  .الذرات المجاورة اAخرى إلى ذرات مشoعة انفجار ما ول اLشعاع الناتج عنحَ في سQح نووي أو مفاعل، أو عندما يُ 
إلoى نظoائر سطح اAرض، أو في أجسام الكائنات الحية  النظائر المشعة الموجودة في الھواء، أو على) تتفتت(تنحل  ا3نفجار

 عoرض إلoى كميoاتوقoد يoؤدي الت. اLشعاع في شكل جسيمات ألفا وجسيمات بيتoا وأشoعة جامoا ا، وذلك بإطQقأكثر استقرار
. فيسبب السرطان ويدمر المورثoات أما التعرض إلى اLشعاع لفترات طويلة. كبيرة من اLشعاع إلى المرض، أو ربما الوفاة

ooتج أيضooد ينooذري قooار الooن الغبooتولكQاعooيب المفooي تصooرة التooوادث الخطيooن الحooة ا عooر." النوويooة: أنظooوعة العربيooالموس   
 .العالمية، مرجع سابق

 .  191، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير .د -)2(    
 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)3(    

 الجسooيمات الحooارة: تقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة"بييooر روبرتooو دانيooزي،   -)4(    
 .29، مرجع سابق، ص "والحرب الباردة

  .العربية العالمية، مرجع سابقالموسوعة  -)5(    
               ناريooة عمQقooة مooن الغooازات السooاخنة والغبooار  نفجooارات النوويooة كooراتتنooتج كooل اL :يكيooف ينooتج الغبooار الooذر         

        وعنoدما يحoدث ا3نفجoار قريبoا . وكoل المoواد المQمسoة لھoا إلoى غoازات الناريoة حيث تتحول كل المواد داخل الكoرة ،الساخن
الغoازات السoاخنة فoي الكoرة  وتجذب ،لغطاء الخضري والمباني إلى غازاتول الكرة النارية التربة واحَ اAرض، تُ  من سطح

وي، ثoم تتحoد كoل المoـواد المتبخoرة أثناء صoعودھا فoي الغQoف الجo غبار وغيرھا من الجسيمات الصغيرةالنارية اAوساخ وال
       إلooى جسooيمات صooلبة تتooراوح  المشooعة الناتجooة عooن ا3نشooطار، وتبooرد ھooذه المooواد أثنooاء صooعودھا ويتكثooف بعضooھا بالنظooائر

               يبلooغ حجمooه حجooم الكسooف الثلجيooة، وتعooود ھooذه الجسooيمات  فooي الحجooم بooين الغبooار الooدقيق غيooر المرئooي إلooى الرمooاد الooذي
   .المرجعنفس : أنظر. إلى اAرض على ھيئة غبار ذري بھا النظائر المشعة التي تلتصق
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الريooاح    إلooى اAجooزاء البعيoدة مooن العooالم بفعoل )1(قoد تصooل الجسooيمات الصoغيرة مooن الغبooار الoذري

الoذري  الغQoف الجoوي، بعoض الغبoار التروبوسفير، أي الطبقة السفلى من حيث تحمل الرياح المتنقلة عبر

           الريoooاح القريبoooة مoooن سoooطح اAرض اتجاھاتھoooا  لفتoooرات تتoooراوح بoooين عoooدة أيoooام وعoooدة أسoooابيع، وتغيoooر

تروبوسفير العلوي تھoب عoادة فoي اتجoاه الشoرق، ويكمoل الغبoار الoذري المحمoول                    ولكن الـرياح في طبقة ال

دورته حول اAرض خQل أسبوع أو أسبوعين، ويسقط معظمoه فoي نطoاق حoول اAرض  إلى ھذا ا3رتفاع

كبيoرة       نفجoارات النوويoة القويoة ترتفoع كميoة وفoي معظoم اL .عoرض مصoدر الغبoار الoذري قريoب مoن خoط

الستراتوسoفير، أي طبقoة الغQoف الجoوي التoي تقoع فoوق التروبوسoفير وھنoاك يتسoع  من الغبار الoذري إلoى

  )2(.انتشار الغبار الذري، ويعود إلى اAرض في فتـرة تتراوح بين عدة شـھور وعدة سنوات نطاق

                         : خطورة الغبار الذري ♦

والحيوانoات والبشoر بسoبب العناصoر المشoعة التoي تoدخل فoي تكوينoه النباتoات  يمثoل خطoورة علoى  

نتجھoooا ا3نفجoooار        عنصoooرا كيميائيoooا يُ  30نظيoooر Aكثoooر مoooن  200وتشoooتمل ھoooذه العناصoooر علoooى حoooوالي 

      محoooدود        وتطلooق النظooائر المشooعة فooي الغبooار الooذري اLشooعاع لفتooرات متفاوتooة، ويسooتمر عooدد ،النooووي

غبار الذري في إطQق اLشعاع لفترة طويلة، كما أن نقل اLشعاع عبر الغذاء يستمر لفتoرات من عناصر ال

ويتسooبب ھooذا الغبooار فooي تعooريض السooكان ل{شooعاع، إمooا تعرضooا داخليooا بسooبب استنشooاق المooواد  )3(.طويلooة

خQoل المoواد المشعة الكائنة فoي الجoو أو تنoاول اAطعمoة أو شoرب الميoاه الملوثoة، أو تعرضoا خارجيoا مoن 

              تزايoooد الغبoooار الoooذري ليصoooل   ولقoooد  )4(.المشoooعة الموجoooودة علoooى سoooطح اAرض، فoooي الجoooو أو اAعمoooاق

وبعooض الooدول اAخooرى عooددا        خطيooرة نتيجooة تفجيooر الو3يooات المتحooدة وا3تحooاد السooوفييتي إلooى معooد3ت

  )5(.أربعينيات وستينيات القرن العشرين من اAسلحة النووية التجريبية في الفترة الممتدة بين

  :الشتاء النووي -ز 

                                                           

تستغرقه جسيمات الغبار الذري لتتكثف في الجو وتستقر على اAرض والمسافة  تؤثر عوامل كثيرة على الزمن الذي -)1(    
 فoي السoقوط قبoل أن تبoدأ وتركيبھا، ا3رتفاع الoذي تبلغoهتقطعھا ابتداء من المصدر، من ھذه العوامل  أحجام الجسيمات  التي

       عنoده إطQoق النظoائر المشoعة، الجoزء مoن السoنة الoذي يحoدث  نمط الرياح التي تحمل الجسoيمات، خoط العoرض الoذي يحoدث
        ـطلق منoه، فooي مسooاحة ـان الoذي تـــooُالغبoار الooذري بoالقرب مooن المكoo وتسoتقر الجسooيمات الكبيoرة أو الثقيلooة مooن. فيoه ا3نفجooار

تقل شoدة اLشoعاع كلمoا ازدادت مسoافة ابتعoاد  وبصفة عامة،. غير منتظمة الشكل، تختلف حسب اختQف الرياح التي تحملھا
 البقooع اLشooعاعي قooد يتكثooف فooي منooاطق متنooاثرة داخooل نطooاق الغبooار الooذري تسooمى الجسooيمات عooن المصooدر، ولكooن النشooاط

التسoاقط جسoيمات الغبoار الoذري خoارج  بقع الساخنة عندما تجرف اAمطoار والثلoوج وغيرھمoا مoن أنoواعث الدُ حْ وتَ  .الساخنة
  .مرجع سابق ،الموسوعة العربية العالمية: أنظر .يالغQف الجو

 . المرجع السابق -)3) (2(    
الجسooيمات الحooارة : النوويooةتقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب "بييooر روبرتooو دانيooزي،  -)4(    

 .29مرجع سابق، ص  ،"والحرب الباردة
 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)5(    



30 
 

 جoراء مصطلح يشير إلى اaثار البيئيoة القاتلoة التoي يمكoن أن تحoدث علoى مسoتوى العoالم مoن وھو

 حooرب نوويooة عظمooى، حيooث مooن المتوقooع أن تتسooبب فooي شooتاء نooووي، وذلooك بإحooداث تغييooرات بمسooتوى 

  وقooد يبooدأ ھooذا الشooتاء مooن حرائooق المooدن التooي تسooببھا  ،المنooاخ وفooي الكارثooة فooي الغQooف الجooوي لoo|رض

ويمكن أن تنتشر كميoات ھائلoة مoن الoدخان والسoناج واAتربoة  )1(.نفجارات النوويةل{ الحرارة الفائقة الشدة

كما تحجب أشعة الشمس عن اAرض  الكرة اAرضية على اAقل، جراء ھذه الحرائق وتغطي نصف سطح

oا يُْعoرض فيمAى اoرارة علoات الحoي درجoديد فoتاء رَ لفترة طويلة تمتد لعدة شھور، فيحدث ھبوط شoف بالش

     النooووي وتتجمooد الميooاه وتتوقooف عمليooة البنooاء الضooوئي فooي النبooات، وتتooأثر بصooورة بالغooة الخطooورة كافooة 

تتصاعد كميات كبيرة من أكاسيد النيتروجين إلoى طبقoات الجoو  أشكال الحياة البيولوجية على اAرض، كما

العليooا فتooدمر طبقooة اAوزون التooي تحمooي الكائنooات الحيooة علooى اAرض مooن اAثooر الضooار ل|شooعة فooوق 

ونتيجoة . أو سoنوات باLضoافة إلoى قلoة تسoاقط المطoر، وقoد تسoتمر ھoذه الظoروف لعoدة أشoھر )2(.البنفسجية

تتوقف الزراعة وينoتج عoن ذلoك  لة المطر، ودرجة الحرارة المتدنية، يمكن أن3نخفاض ضوء الشمس، وق

 نفجooارات النوويooة فooي حooرب نوويooة كبيooرة  يمكooن أن تقتooل خمسooمائةيقooدر العلمooاء أن اLو ،مجاعooة عالميooة

التاليoة بسoبب  مليون شخص، ومع ذلك فإن أربعة بQيين شخص آخرين يمكoن أن يموتoوا جوعoا فoي السoنة

   )3(.النوويالشتاء 

  : استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفذ في الحرب -ثالثا

حيoث تخلoف مصoانع  )4(،أو المستنفذ منتجا ثانويoا لعمليoة تخصoيب اليورانيoوم 238يعد اليورانيوم 

 التخصooيب كميooات ضooخمة منooه، فحسooب تقooدير الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة فooإن لooديھا ضooمن مخزونھooا

مليooار رطooل مooن اليورانيooوم المسooتنفذ، وتعooادل كثافooة ھooذا المنooتج ضooعف كثافooة  ا3حتيooاطي مooا يزيooد علooى

الرصاص وھو أكثر سمية منه، ويستعمل في صoناعة العديoد مoن أنظمoة التسoليح، وعoادة مoا تسoمى ذخoائر 

     كمoooا لoooه عoooدة اسoooتعما3ت سoooلمية كاAثقoooال         )5(.نسoooبة إلoooى كثافoooة المooادة" مخترقoooات"اليورانيooوم المسoooتنفذ 

  أو الصoooابورات الموازنoooة فoooي الطoooائرات، وواقيoooات اLشoooعاع فoooي اAجھoooزة الطبيoooة المسoooتخدمة للعQoooج

                                                           

 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)1(    
 .71 مرجع سابق، ص ،"القنابل النووية وآثارھا المدمرة"سيد أحمد السيد خQف،  .د .أ -)2(    

 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)3(    
                    %99، إ3 أن أكثoooر مoooن 238، 235، 234اليورانيoooوم : ھنoooاك ثQثoooة أشoooكال مoooن اليورانيoooوم المتواجoooد طبيعيoooا  -)4(    

        ، وتحتooاج اAسooلحة النوويooة ومنشooآت القooدرة النوويooة 235وھooو أقooل إشooعاعا مooن اليورانيooوم  238مooن يورانيooوم اAرض ھooو 
مooن اليورانيooوم المتواجooد طبيعيooا عooن طريooق عمليooة تسooمى                235ال اليورانيooوم زَ ولooذلك يooُ إلooى يورانيooوم عooالي اLشooعاع،

           ، ترجمooة نھلooة "اليورانيooوم والحooرب، آثooار أسooلحة اليورانيooوم المسooتنفذ فooي العooراق"مز، جooون ويليooا: أنظooر". التخصooيب"
 .17 م، ص2007نصر، نشرة الذرة والتنمية، المجلد التاسع عشر، العدد اAول، 

  .18 - 17المرجع السابق، ص  -)5(   
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نشooق فجooأة بسooبب انooد3ع حريooق           تَ سْ باLشooعاع، والحاويooات المسooتخدمة لنقooل المooواد المشooعة، ولooذلك قooد يُ 

    )1(.ق النزاع أو بالقرب منھافي مستودع لتخزينه أو تحطم طائرة أو جراء تلوث السيارات داخل مناط

  : اaثار الصحية والبيئية 3ستخدام قذائف اليورانيوم المستنفذ.  1  

فooي بدايooة التسooعينات بooدأت اAصooوات ترتفooع احتجاجooا علooى صooناعة ذخيooرة اليورانيooوم المخصooب 

م بعoدما 2000والذي يستعمل في اAسلحة الحربية، غير أن ھذه اAصوات لم تلقى آذانا صoاغية حتoى عoام 

تبoooين وجoooود إصoooابات كثيoooرة بسoooرطان الoooدم ناجمoooة عoooن اسoooتخدام ذخيoooرة اليورانيoooوم المسoooببة للتلoooوث 

 م أزمة دوليــة، لذلك بدأت أكثر من دولoة كبoـرى تشoجب2000وستشكل ھذه المادة بعد عام  )2(اLشعاعي،

    )4(.الكليتين والرئتينكما تستھدف ھذه المادة بالدرجة اAولى جھازين اثنين ھما  )3(.استخدامھا

ولقooد عبooرت الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة عooن قلقھooا إزاء اسooتعمال قooذائف اليورانيooوم المسooتنفذ      

بتشoكيل " البرادعoي .د "، حيث طالب مديرھا العoام "دوليا اسQحا ممنوع"في العمليات الحربية واعتبرته 

وذلك لشدة فتكھoا بالبيئoة "استعملت فيھا ھذه اAسلحة،  لجان متخصصة لمسح أماكن العمليات الحربية التي

          مooن نooواتج ا3نفجooار %70وأوجooه الحيooاة علooى اAرض حيooث يظooل غبارھooا الooذري عالقooا بooالجو بنسooبة 

 في حين جاء فoي تقريoر منظمoة الصoحة )5(."مما يلوث اAرض والزرع والحيوان واLنسان مQيين السنين

oooن اليورانيoooة عoooهالعالميoooتنفذ بأنoooاليورانيوم: "وم المسoooوث بoooي التلoooي تلoooوام التoooعAام واoooيAدى اoooى مoooعل            

اس نoـوقد يستنشoق ال. شتتا في البيئة الطبيعية اAوسع بواسطة الرياح والمطرالمستنفذ، فإن التلوث يصبح مُ 

   )6(."الملوثة مياه الشربالقاطنين أو العاملين في المناطق المتأثرة الغبار الملوث أو يستھلكون الغذاء و

  

                                                           

مصooادره وحooا3ت التعooرض لooه واaثooار : المسooتنفداليورانيooوم "تقريooر مooوجز صooادر عooن منظمooة الصooحة العالميooة،  -)1(    
 .19م، ص 2002، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، "الصحية المترتبة عليه

               دم ف77ي ال77ذخيرةلدراس77ة ح77ول ت77أثيرات المع77ادن عل77ى خ9ي77ا الرئ77ة البش77رية، ف77إن اليوراني77وم المس77تنفذ، ال77ذي يس77تخ"فطبق77ا  - )2(    
               كم77ا تض77يف الدراس77ة . وال77ذي ق77د ي77ؤدي إل77ى اJص77ابة بس77رطان الرئ77ة )DNA(ا واس77ع النط77اق لحم77ض ال77دنا الحربي77ة، يس77بب ض77رر

              ."بال777دليل الق777اطع أن اليوراني777وم المس777تنفذ يس777بب مش777اكل ص777حية ف777ي س777احات المع777ارك لم777دد طويل777ة تمت777د بع777د توق777ف الح777روب
            أمان777ة : ، إع777داد"دراس777ة ت777رجح خط777ر اJص777ابة بالس777رطان م777ن اليوراني777وم المس777تنفذ"، The Gardianمت777رجم ع777ن  :أنظ777ر

 .40م، ص 2007التحرير، نشرة الذرة والتنمية، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، 

  . 58عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)3(    
           ف77ي اجتم77اع ق77وات الحل77ف ا2طلس77ي ببروكس77ل  مطل77ع ع77ام" ش77رودر" لت77ي ذھ77ب مستش77ارھا الس77يد وم77ن ب77ين ھ77ذه ال77دول ألماني77ا ا   

          أن ألماني77ا تع77ارض بش77دة موق77ف الو:ي77ات المتح77دة م77ن اس77تعمال ھ77ذا الن77وع الخط77ر م77ن الس977ح 2ن77ه يش77كل جريم77ة "م إل77ى 2001
 .  60، ص المرجعنفس : أنظر." بحق اJنسانية ويضر بجميع ا2طراف المتحاربة من جند ومن مدنيين في ساحة المعارك

مصooادره وحooا3ت التعooرض لooه واaثooار : اليورانيooوم المسooتنفد"تقريooر مooوجز صooادر عooن منظمooة الصooحة العالميooة،  -)4(    
 .20، مرجع سابق، ص "الصحية المترتبة عليه

           ، نش77رة ال77ذرة والتنمي77ة، المجل77د الث77امن "آث77اره الض77ارة وس77لوكه ف77ي البيئ77ة: اليوراني77وم"مم77دوح فتح77ي عب77د الص77بور، . د .أ -)5(    
 .  19م، ص 2006عشر، العدد ا2ول، 

         .        20، مرجع سابق، ص "اليورانيوم والحرب ، آثار أسلحة اليورانيوم المستنفذ في العراق" جون ويليامز، -)6(    
                  .     م ت7777م التنب7777ؤ ب7777أن أي س7777احة معرك7777ة ف7777ي المس7777تقبل س7777تكون ملوث7777ة ب7777اليورانيوم المس7777تنفذ2002وف7777ي دراس7777ة للبنت7777اغون ع7777ام 

أن ھن7اك   وج7دت"، البريطاني7ة "Royal Society"وفي استقصاء حول استعمال اليورانيوم المستنفذ في زمن الحرب  أجرته منظمة 
إمكانية 2ن يكون الجنود الذين كانوا قريبين جدا من ذخائر اليورانيوم المس7تنفذ عرض7ة بمق7دار ض7عفين للم7وت بس7بب س7رطان الرئ7ة 

       .20، ص المرجعنفس : أنظر." عن غيرھم
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  :أمثلة عن استخدام  قذائف اليورانيوم المستنفذ في الحرب.  2

لتكشooف      )1(،م قامooت اAمooم المتحooدة باختبooار أحooد عشooر موقعooا فooي كوسooوفو2001فooي مطلooع عooام 

عن وجود تلوث إشعاعي نشط في ثمانية منھا، نتيجة قيام طائرات الناتو بإطQق القذائف الملوثة باLشعاع 

م تحركoت الو3يoات المتحoدة 2001السام خQل الغارات الجويoة علoى ھoذه المنطقoة، وفoي أول مoارس عoام 

خدم كمooا اسooتُ  )2(.أن يكبooر ھooذا الملooفوبريطانيooا للتخفيooف مooن حooدة الجooدل وا3حتجooاج وتھدئooة اAمooور قبooل 

اليورانيوم المستنفذ في معارك البوسنة والعراق، وكان ھناك قلoق متزايoد بشoأن التoأثيرات الصoحية لغبoاره 

جبرت وزارة الدفاع علoى إبطoال اLدعoاءات بoأن الزيoادات الواضoحة المتروك في ساحات المعارك، ولقد أُ 

كان سoببھا اليورانيoوم المسoتنفذ  )3(دة ضمن مواطني جنوب العراقفي اLصابة بالسرطان وتشوھات بالو3

والبلقoان  )5(وتجدر اLشoارة إلoى أن اسoتخدام ھoذه المoادة فoي حoرب الخلoيج )4(.الموجود باAسلحة المستعملة

وبريطانيoا والoدول المتحالفoة  )6(م من قبل الو3يات المتحoدة اAمريكيoة2003وأخيرا في حرب العراق عام 

  بooات النوويooة         كَ رَ أصooبح قضooية سياسooية بيئيooة معقooدة ممooا أثooار التسooاؤ3ت حooول مooا تتركooه ھooذه المُ معھooم 

   )7(.من تأثيرات على البيئة وصحة اLنسان

                                                           

            ج777اء ف777ي تقري777ر يخ777ص الت777أثير البيئ777ي لح777رب كوس777وفو والمع777د م777ن قب777ل المرك777ز البيئ777ي 2ورب777ا الوس777طى والش777رقية         -)1(    
           ربم77ا يك77ون أكث77ر : "أن الھ77واء مل77وث كنتيج77ة :س77تعمال رؤوس الق77ذائف م77ن اليوراني77وم المس77تنفذ بش77كل رئيس77ي، كم77ا وص77فه بأن77ه

                 Nuclear Engineering Internationalمت777رجم ع777ن مجل777ة : أنظ777ر." خ9777ل حمل777ة التفجي777رات الم777واد المس777تخدمة خط777را
                 والتنمي7777ة، المجل7777د الح7777ادي عش7777ر، الع7777دد ، ترجم7777ة نس7777رين اليحي7777ى الك7777وكي، نش7777رة ال7777ذرة "التل7777وث ب7777اليورانيوم: يوغس97777فيا"

 .40م، ص 1999الثالث، 

 .59طراف، مرجع سابق، ص  عامر محمود -)2(    
    )3(-  ooيج ُسoرب الخلooد حoرة فبعooى عشooل إلoدم وصooرطان الoال بسooطفAابة اooد3ت إصoي معooذھل فoاع مooراق ارتفooي العoجل ف

ألف جندي أمريكي وكندي وبريطاني من الذين سoاھموا فoي ھoذه الحoرب  500أضعاف المعد3ت الطبيعية، كما أن أكثر من 
فoي البلقoان، البوسoنة  ھoذه الحالoة تشoبه الحoا3ت السoابقةمھا تتصل بأمراض سرطان الoدم، ويعانون من أمراض مختلفة معظ

  كمooا أن البooوادر الخطيooرة لھooذا التلooوث بooاليورانيوم بooدأت تتجلooى بتشooوھات خلقيooة وإعاقooات عـقooـلية فooي الجيooل  . وكوسooوفو
    .60 -59المرجع السابق، ص : أنظر. الجديد، وسوف تمتد لعدة أجيال قادمة

، مرجoooع              "دراسoooة تoooرجح خطoooر اLصoooابة بالسoooرطان مoooن اليورانيoooوم المسoooتنفذ"، The Gardianمتoooرجم عoooن   -)4(    
  .  41 - 40سابق، ص 

    )5(-  ooد اْسooة تُ لقooة والرابعooيج الثالثooي الخلooكرية لمعركتooات العسooل العمليQooب     950"خدمت خooوم منضooة يورانيooف قذيفooأل        
ألooف قذيفooة أي مooا يعooادل        860أنھooا اسooتخدمت ) تقooارير البنتooاغون(فooت الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة طooن، اعتر 350أي 

طن استخدمت من قبل قوات أخرى من قوى التحالف  30ألف قذيفة وھي تعادل أكثر من  90طن أي أن الباقي والبالغ  320
أي قذيفoة اليورانيoوم (لحة الoدمار الشoامل، والتoي سoببت نتجة لھذا النوع مoن أسoولعلھا بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وجميعھا م

عooن تفجرھooا تكooون أكاسooيد اليورانيooوم التooي تooدخل إلooى الooرئتين عنooد ا3ستنشooاق والتooراكم علooى جooروح الشooخص ) المنضooب
         فooي الooدم  المختلفooة اLصooابة بooأمراض السooرطانالمصooاب ثooم دخولھooا إلooى جسooمه عنooد تعرضooه للمنooاطق الملوثooة مسooببة لooه 

والرئتين والكليتين والكبد وغيرھا، والتي تأثيراتھا اLشعاعية تؤثر بشكل مباشر على الصفات الوراثيoة وخاصoة فoي الخQيoا 
                         عمooاد محمooد ذيooاب الحفooيظ، البيئooة.د: أنظooر." بooةالجنسooية مسooببة الخلooل الجينooي والooوراثي وغيooر ذلooك مooن التooأثيرات الرھي

 .   87م، ص 2005، دار الصفاء للنشر والتوزيع، َعمان، )حمايتھا، تلوثھا، مخاطرھا(
                    طن77ا م77ن اليوراني77وم المس77تنفذ  390 و 320م م77ا يت77راوح ب77ين 2003ولق77د كش77ف الج77يش ا2مريك77ي أن77ه ألق77ى ف77ي م77ارس  -)6(    

، مرج777ع              "اليوراني777وم والح777رب ، آث777ار أس777لحة اليوراني777وم المس777تنفذ ف777ي الع777راق" ج777ون ويلي777امز،: أنظ777ر. خ9777ل ح777رب الخل777يج 
 .17سابق، ص 

 ، صم2007نشoرة الoذرة والتنميoة، المجلoد التاسoع عشoر، العoدد الثoاني، ، "اليورانيوم"نبھان عبد الكريم حمدون، . د -)7(    
11.  
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      م 2007فيفoري  24قoد فoي ولقد شoكل اليورانيoوم المسoتنفذ موضoوع نقoاش رئيسoي أثنoاء ملتقoى انعُ 

التoي يعتقoد  "IVAW"في سانتا كoروز بحضoور متحoدثين بلسoان ھيئoة المحoاربين فoي العoراق ضoد الحoرب 

       أن معانooاتھم فooي حooرب الخلooيج كانooت ھooي البooدايات لمooا سيشooكل مشooكلة صooحية طويلooة اAمooد"أعضooاؤھا 

للمooوتى  ر العooدد اLجمooاليدَّ م ق2006ooَنشooرت فooي أكتooوبر " لجooون ھooوبكنز"، وفooي دراسooة "فooي المنطقooة

  )1(.ألف 655العراقيين نتيجة استعمال ذخائر اليورانيوم المستنفذ إبان ا3حتQل اAمريكي بـ 

 كمoooا اسoooتخدمت إسoooرائيل ضoooد الشoooعب الفلسoooطيني اليورانيoooوم المسoooتنفذ السoooام عبoooر الرصoooاص 

ooخَ لمُ أمooا فooي اAراضooي التooي احتلتھooا جنooوب لبنooان فاسooتعملت ذخيooرة ملوثooة بooاليورانيوم ا والقooذائف،        .بصَّ

عمل حoوالي       م، فإنoه اسoتُ 1995 -1994بoين عoامي مoا كما أنه استنادا لتقoارير الو3يoات المتحoدة اAمريكيoة 

    )2(.ألف طلقة قذيفة طائرة ملوثة باLشعاع السام في يوغسQفيا السابقة 13

   

  :  الفــرع الثــاني              

  .السلميةالمصادر الناجمة عن ا)ستخدامات 

لقooد أفooرز التطooور العلمooي والتكنولooوجي تنooوع وكثooرة اسooتخدامات الطاقooة النوويooة فooي اAغooراض 

السooلمية، وھooذا مooا أدى بooدوره إلooى تنooامي مشooكلة التلooوث النooووي واتسooاع دائرتھooا، وعمومooا يمكooن إجمooال 

         المنشooآت النوويooة المسooتخدمة Aغooراض سooلمية، اسooتخدام : فooياAنشooطة السooلمية مصooادرھا المنجooرة عooن 

  .الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، وبعض التطبيقات السلمية اAخرى التي سنوجزھا في عنصر واحد

  : المنشآت النووية السلمية -أو)

توليoد الطاقoة الكھربائيoة المستعملة في المفاعQت النووية وھي متنوعة ومتعددة، تأتي في مقدمتھا 

  .التي تحتل المرتبة اAولى من حيث العددو

  :محطات توليد الطاقة الكھربائية.  1

        فooي روسooيا     " أوبنسooك"لقooد تooم تشooغيل أول مفاعooل نooووي لتوليooد الطاقooة الكھربائيooة فooي محطooة   

مفاعQتھooا Lنتooاج ھooذه الطاقooة     حooت بريطانيooا تَ ميجooاواط  كھربooائي، ثooم افتَ  5م بقooدرة 1954فooي جooوان عooام 

فoي ديسoمبر " شoبنجبورت"م، ثم لحقتھoا الو3يoات المتحoدة بمفاعoل 1956في أكتوبر عام " كالدرھول"في 

       م، ومنooذ ذلooك الحooين ظooل عooدد الooدول التooي تسooتخدم ھooذه المفooاعQت فooي تزايooد مسooتمر لتنتشooر    1957عooام 

        الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة، بلoغ عoدد محطoات الطاقoة النوويoة فوفقoا لبيانoات )3(.على المستوى العoالمي

                                                           

 .19 -18، مرجع سابق، ص "آثار أسلحة اليورانيوم المستنفذ في العراق، اليورانيوم والحرب"جون ويليامز،   -)1(    
 .60و  58عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)2(    
نشoرة الoذرة والتنميoة، المجلoد السoابع  ،"الطاقoة النوويoة كمصoدر للكھربoاء فoي الoدول العربيoة"، محمود بركoات. د .أ -)3(    

مفoاعQ  432م 1994ولقد أصبح العدد الكلي للمفاعQت العاملة حتى نھاية عoام  .3ص  م،1995ديسمبر،  -نوفمبر -أكتوبر 
     .والصفحة المرجعنفس : أنظر.  مفاعQ بعد انتھاء مھامھا 70دولة، وذلك بعد أن تم إغQق  31في 
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      ، العooدد اAكبooر  طجيڤooا وا 370م، بسooعة إجماليooة تبلooغ نحooو 2009مفooاعQ مooع نھايooة عooام  437فooي العooالم 

                  منھoooا فoooي شoooمال أمريكoooا وأوروبoooا واليابoooان علoooى التoooوالي، وتعتبoooر فرنسoooا مoooن أكثoooر الoooدول اعتمoooادا

                مفooاعQ عooامQ، فooي حooين يتواجooد بالو3يooات المتحooدة أكبooر عooدد 55علooى ھooذه الطاقooة حيooث يوجooد بھooا 

مفooاعQً قيooد اLنشooاء         55وھنooاك اليooوم  .مفاعooل وأكبooر سooعة إنتاجيooة 104مooن المفooاعQت النوويooة يقooدر بooـ 

، تليھoooا روسoooيا          )ين والھنoooد وكوريoooا الجنوبيoooةالصooo(فoooي آسoooيا ) 37(م، معظمھoooا 2009فoooي نھايoooة عoooام 

   )1(.وبعض دول أوروبا الشرقية

  

  : أنواع مفاعQت توليد الطاقة الكھربائية -أ

               عمل فيھoooا المooooاء تَ ْسooooتوجoooد أنoooواع عديooooدة مoooن المفooooاعQت التoooي تطooooورت تجاريoooا، منھooooا مoooا يُ   

               ."النooووي الطبيعooي وتسooتخدم المooاء الثقيooل كمبooرد ومھooدئ وھooي المفooاعQت التooي تعمooل بooالوقود" :الثقيooل

          ثooري بنسooبة محooدودةوھooي مفooاعQت تعمooل بooالوقود النooووي المُ : "خدم فيھooا المooاء الخفيooفتَ ْسooومنھooا مooا يُ 

      أمooا النooوع الثالooث   )2(."والمooاء المضooغوط أو المooاء المغلooي ) 235(مooن العنصooر ا3نشooطاري يورانيooوم 

            دة بالغooاز، وقooد أصooبحت المفooاعQت المبooردة بالمعooدن مقبولooة وخاضooعة للتشooريعرَ بooَفھooو المفooاعQت المُ 

            ورت بدقooة فھooي تلooكأمooا المفooاعQت النوويooة اAخooرى التooي طooُ" .فooي بدايooة تطooوير المفooاعQت النوويooة

ولكoن Lنتoاج الطاقoة الحراريoة كoذلك، ولتوليoد الطاقooة عمل لoيس لتوليoد الطاقoة الكھربائيoة فحسooب تَ ْسoالتoي تُ 

   )3(."النووية وإنتاج الھيدروجين على المدى البعيد

  

 :اaثار البيئية والصحية الناجمة عن محطات توليد الطاقة الكھربائية -ب

يعارض البعض إقامة محطات نووية لتوليoد الكھربoاء ويoرى أنھoا تشoكل خطoرا كبيoرا علoى البيئoة 

ض ھذه المحطات للحوادث والتي قد تؤدي لتسرب اLشoعاعات النوويoة إلoى المنoاطق رُ عَ تَ : ل|سباب اaتية 

المحيطة بھا، صعوبة التخلص من النفايات النووية التي تخلفھا وخطورتھoا علoى البيئoة، التلoوث الحoراري 

  ا لھجمoات عسoكرية تoؤديواحتمoال تعرضoھ )4(الذي تحدثه بعض ھoذه المحطoات فoي البيئoة المجoاورة لھoا،

                                                           

          مجلooooة  ،"التعooooاونالطاقooooة النوويooooة وآفooooاق اسooooتخداماتھا السooooلمية فooooي دول مجلooooس "عooooدنان شooooھاب الooooدين، .د .أ -)1(    
 . 29م، ص 2011التعاون، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثالث والسبعون، مارس 

  .17محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)2(    
نشooرة الooذرة والتنميooة، المجلooد  ،"ا3تجooاه إلooى المفooاعQت النوويooة Lنتooاج الطاقooة الكھربائيooة"محمooد يحيooى العooاني، . د -)3(    

 .26إلى  24، ص م1999الحادي عشر، العدد الثالث، 
 .116 -115سابق، ص ، مرجع يبد القادر رزيق المخادمع -)4(    
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أو تعرضooھا للسooرقة أو لكooوارث طبيعيooة، باLضooافة إلooى التلooوث النooاجم عooن تفكيooك  )1(إلooى كارثooة بيئيooة،

    .المنشآت النووية مھما كانت الطريقة المستعملة في ذلك

 باLضافة إلى أن الحوادث التي تقع لمحطات توليد الطاقoة الكھربائيoة كثيoرة، ومoن آثارھoا الھدامoة

 )2(التلوث النووي وآثاره الخطيرة على المنoاطق المحيطoة بالمفاعoل بصoفة خاصoة، وعلoى البيئoة والصoحة

  )3(.والكooون برمتooه، حتooى أنooه 3 يooتم اLعQooن عنھooا أحيانooا تحاشooيا Lثooارة الooرأي العooام ضooد ھooذه المحطooات

     تطورھoا فoي العoالم  إبطoاءثQثoة عيoوب رئيسoية عملoت علoى  ـo  طاقة النووية ـ علoى الoرغم مoن مزاياھoالفل

تكلفة إنشاء محطة الوقود اAحفoوري، أخطoار المحطoات  تكلفة إنشاء المحطة النووية تفوق كثيًراأن : وھي

المحطoات بمطالoب السoلطات  تخضع لقوانين حكوميoة معينoة كoأن تفoي ھoذه النووية كبيرة لدرجة 3 تجعلھا

تلقائيا وبسرعة كبيرة، أضف إلى ذلoك معارضoة  ة طارئةالحكومية بحيث تكون قادرة على معالجة أي حال

       الكثيooرين Lقامooة محطooات جديooدة، كمooا يسooتمر اليورانيooوم فooي إطQooق إشooعاعات خطيooرة ولفتooرة طويلooة      

ومoن اaثoار  )4(.ل بعoدَحoاستعماله كوقود للطاقة النووية، كما أن مشoكلة تخoزين نفايoات اليورانيoوم لoم تُ  بعد

أما الغبoار الoذري الoذي ينoتج  التسرب اLشعاعي والتلوث الحراري،: لذكر سنركز على أثرين ھماالسالفة ا

      عنooد الحooديث عooن آثooار ا3نفجooار النooووي، ولooذلك سooابقا مooن حooوادث المفooاعQت النوويooة فلقooد تطرقنooا لooه 

  . في ھذا العنصرناوله بالشرح فإننا لن نت

  

  :التسرب اLشعاعي ♦

oooيُ              مoooن اAوعيoooة  ) سoooواء كانoooت صoooلبة أم سoooائلة أم غازيoooة(ف بأنoooه انطQoooق المoooواد المشoooعة رَ عَّ

                 التoooي تحتويھoooا بoooأي صoooورة مoooن الصoooور مoooن خQoooل ثقoooوب أو شoooقوق بھoooا أو نتيجoooة 3نفجارھoooا كليoooًا   

ئooة المختلفooة مooن ھooواء ومooاء أو جزئيooا، وتتجooه المooواد المشooعة بعooد انطQقھooا إلooى ا3نooدماج مooع عناصooر البي

               ، وغالبoooا مoooا ترافoooق عمليoooة التسoooرب اLشoooعاعي ظoooاھرة ا3نتشoooار، وھoooي ظoooاھرة فيزيائيoooة ...وتربoooة

 ، التooي تتواجooد فيھooا ھooذه المooواد بتراكيooز"الطooاردة"يooتم مooن خQلھooا تحooرك المooواد المختلفooة مooن المنooاطق 

                                                           

طoائرة إسooرائيلية بعooد أن عبoرت اAجooواء اAردنيooة  14، حooين قامooت م7/6/1981ومoن أمثلooة ذلooك مoا حooدث فooي يoوم  -)1(    
        علooى ارتفooاع مooنخفض لتتفooادى مراقبooة أجھooزة الooرادارات القليلooة ا3نتشooار علooى الجانooب الغربooي         والسooعودية وھooي تحلooق

من الحدود العراقية لتصل إلى مواقع المفاعQت النووية العراقية وأھمھا المفاعل النووي الفرنسoي الصoنع فoي موقoع التويثoة 
ميغoا طoن حoراري  50أن المفاعoل تبلoغ طاقتoه  االعاصمة العراقيoة، علًمoعن مركز  كلم 20يبعد سوى  جنوب بغداد والذي 3

عمoاد .د: أنظoر . فتسبب بتلوث إشعاعي رھيب في المنطقة، ولقد عملت مختلف اAطراف على التكتم عن انعكاساته الخطيرة
 .   74محمد ذياب الحفيظ، مرجع سابق، ص 

عoتQل الصoحة ااع الoذري مoن أن ل|مoم المتحoدة بخصoوص تoأثيرات اLشoعلقد حذر تقرير صادر عن اللجنة العلمية  -)2(    
على نطاق العالم 3 يزال يحدث بسبب اLشعاع المؤين البيئoي، كمoا لoوحظ فoي أوكرانيoا وروسoيا وروسيــoـا البيضoـاء بسoبب 

ة تنooاقش التooأثيرات اAمooم المتحooد"، "Nuclear Engineering International"متooرجم عooن مجلooة : أنظooر. كارثooة تشooرنوبيل
  .53م، ص 2004ترجمة نھلة نصر، نشرة الذرة والتنمية، المجلد السادس عشر، العدد الثاني، ، "اLشعاعية

 .117عبد القادر رزيق المخادمي، مرجع سابق، ص  -)3(    
  .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)4(    
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والتسooooرب اLشoooooعاعي               . مرتفعooooة، إلooooى المنooooاطق المسoooooتقبلة لھooooا والتooooي تكooooون فيھoooooا التراكيooooز أقooooل

مستويات، فقoد يكoون بسoيطا وھoو محoدود اAثoر عoادة، وقoد يكoون ھoائQ نتيجoة حoادث مفoاجئ كبيoر يoؤدي      

ت كبيرة من المواد المشعة الذي يضم كميا -إلى تدمير مفاعل إنتاجي ضخم، ونشر محتويات قلب المفاعل 

علooى مسooاحات ھائلooة محدثooة بھooا تلوثooا خطيooرا، وفيمooا بooين ھooذين الحooدين يمكooن        -التooي قooد تبلooغ عooدة أطنooان

   )1(.أن يحدث التسرب بمستويات متفاوتة

وتعد المفاعQت النووية التي لم تحترم في تصميمھا قواعد السQمة النووية الكاملoة مصoدرا ھامoا  

باLضoافة إلoى ذلoك فإنoه أثنoاء  )2(اLشعاعي بسبب الحوادث المفاجئoة التoي يمكoن أن تتعoرض لھoا،للتسرب 

التشغيل ا3عتيادي للمفاعQت النووية لتوليد الطاقة الكھربائية قoد تتسoرب كميoات قليلoة مoن المoواد المشoعة 

السooلطات الرسooمية  إلooى البيئooة، وتooتم السooيطرة علooى ھooذا التسooرب والتعooرض المباشooر للعooاملين مooن طooرف

             )ICRP(.)3(وحسoooب اAسoooس والقoooرارات المعتمoooدة ومتطلبooooات اللجنoooة الدوليoooة للحمايoooة مoooن اLشooooعاع 

د يقتصر على ھذه اAسoباب فقoط، بoل إن كoل المفoاعQت أصoبحت عرضoة لھoذا التسoرب عُ إ3 أن اAمر لم يَ 

بسooبب الكooوارث الطبيعيooة التooي يمكooن أن تصooيبھا، والتooي تعجooز قواعooد السQooمة النوويooة عooن مجابھتھooا       

  . م2011مارس  11اليابانية في " فوكوشيما"وھذا ما حدث بالفعل في محطة 

                  :التلوث الحراري  ♦  

وينتج من إلقاء محطات توليد الطاقة الكھربائية لكميات كبيoرة مoن الميoاه السoاخنة فoي ميoاه البحoار   

والمحيطooات واAنھooار، كمooا ينooتج مooن الميooاه التooي تسooتخدم فooي تبريooد المفooاعQت الذريooة، حيooث يُعooاد المooاء 

مياھھا، ويؤدي ذلك إلى نقص كمية دث ارتفاًعا ملحوظًا في درجة حرارة حْ المستخدم كمبرد إلى اAنھار فيُ 

قدرا كبيرا مoن الطاقoة الحراريoة أكثoر  ولِّدوبما أن محطات القدرة النووية تُ  )4(.اAوكسجين الذائب في الماء

رق الفحoم الحجoري أو الoنفط، فإنھoا تحتoاج لكميoات كبيoرة جoدا مoن المoاء ْحoمحطات القدرة التي تَ  مما تولده

المخلفooات المائيoة السooاخنة، وتلقoي بھooا فoي البحيooرات  تَُضooخ كميoات ضooخمة مoنلتبريoد أنظمتھoا، ومooن ثoم 

مoن درجoات  وھoي ضoارة بالحيوانoات والنباتoات التoي تنمoو وتعoيش فoي مoدى مoنخفض. والمجاري المائيoة

اAسماك، وتؤثر على مواردھoا الغذائيoة، وفoي بعoض اAحيoان  وق نمو وتكاثرعُ الحرارة، فالمياه الدافئة قد تَ 

       )5(.ا3رتفاع المفاجئ والسريع في درجة الحرارة تموت اAسماك بسببقد 

                                                           

الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر مصooادر "خالooد العيسooى وآخooرون، . د .أ -)1(    
 .10 إلى 8 ص ، مرجع سابق،")والحوادث النووية

 .11المرجع السابق، ص  -)2(    
 .25، مرجع سابق، ص "ا3تجاه إلى المفاعQت النووية Lنتاج الطاقة الكھربائية"محمد يحيى العاني،  .د -)3(    
 .43 و 37إبراھيم سليمان عيسى، مرجع سابق، ص  .د .أ -)4(    
 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)5(    
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 )1(أبooراج تبريooد النوويooة ت بمحطooات القooدرةنشooأُ وللمسooاعدة علooى حooل مشooكلة التلooوث الحooراري أُ   

المفoاعQت النوويoة قبoل ضoخه إلoى البحيoرات والمجoاري  تسoتخدم الھoواء لتبريoد المoاء السoاخن النoاتج عoن

 المصانع يمكنھا تقليل التلوث الحراري بصب الماء الحار فoي أمoاكن متفرقoة مoن أجoل منoع أنكما  ،المائية

مoاء التبريoد يكتسoب مقoدارا  ونشير في اAخير إلoى أنا3رتفاع الخطير في درجة الحرارة في مكان واحد، 

التريتيoوم فoي المoاء  البخoار، ويبقoى ھoذا ثoفكَ أثناء مروره في مُ ) ِشعّ الھيدروجين المُ ( التريتيوم صغيرا من

ولنبoرھن علoى اaثoار المترتبoة عoن محطoات الطاقoة النوويoة سoنعرض  )2(.إلى النھر أو البحيرة ادُ عندما يُعَ 

 .أمثلة عن الحوادث التي تعرضت لھا

               : أھم حوادث مفاعQت توليد الطاقة الكھربائية - ج

تعد المفاعQت النووية التoي تولoد الطاقoة الكھربائيoة مصoدرا ھامoا للتلoوث النoووي، وتتعoدد أوجoه    

   تلويثھooا للبيئooة فقooد يكooون سooبب الحooادث النooووي انفجooار المفاعooل كمooا حooدث بمفاعooل تشooرنوبيل السooوفييتي   

ا قoد يكoون سoببه م، كم1991o م، أو سببه حريoق كمoا حoدث بoنفس المفاعoل فoي سoبتمبر عoام1986في عام 

  شooرق" ثooري مايooل آيلنooد"عطooب، وخيooر مثooال علooى ذلooك العطooب الooذي أصooاب أحooد المفooاعQت بجزيooرة 

 وطبقoًا لمoا جoاء فoي العoدد الثالoث  )3(.م1979الو3يات المتحدة اAمريكية والمعروف بحادث بنسoلفانيا لعoام 

دد كبيooر مooن الحooوادث فooي المفooاعQت م، فإنooه وقooع ع1986ooمooن مجلooة الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة لعooام 

دولoة علoى مسoتوى العoالم، ولكoن بoدرجات  14م في 1985م و1971حادثا ما بين عامي  151النووية بلغ 

ونظooرا Aن عooدد ھooذه الحooوادث كبيooر وفooي تزايooد مسooتمر، فإننooا سooنركز علooى أھمھooا  )4(.متفاوتooة الخطooورة

          .سب تسلسلھا التاريخيوأخطرھا مبتدئين بعرض أقدمھا وصو3 إلى أحدثھا ح

أكتooوبر عooام  15اليوغسQooفية فooي " نسooافِ "تسooرب اLشooعاعات مooن المفاعooل النooووي فooي مدينooة ♦   

   )5(.م أدى إلى انتشار الملوثات اLشعاعية1958

  

                                                           

أحاديooة ا3سooتخدام لھooا بعooض  -وفيمooا يخooص منظومooات تبريooد محطooات توليooد الطاقooة، فooإن منظومooة التبريooد المooائي -)1(    
التأثيرات السلبية المتمثلة في انتقoال بعoض اAحيoاء المائيoة إلoى منظومoة التبريoد فoي وحoدات توليoد الطاقoة، وھQoك الكائنoات 

يoارات مoاء التبريoد المطoروح مoن منظومoة التبريoد المoائي، وحoدوث تآكoل الحية التي تعيش في أعماق الجسم المائي نتيجة لت
ويمكooن تصooنيف المooوارد المائيooة التooي تسooتخدم كمصooدر لمنظومooات التبريooد اAحooادي ا3سooتخدام      . وانجooراف فooي عمooق النھooر

      وتتشoابه مصoبات اAنھoار   إلى اAنھoار والروافoد والقنoوات، البحيoرات الطبيعيoة وا3صoطناعية، مصoبات اAنھoار والخلجoان،
مع اAنھار في كثير من خصائصھا باستثناء وجود ظاھرة المد والجزر التي تختلط فيھا المياه العذبة ل|نھار مoع ميoاه البحoار 

قة تقنية منظومات التبريد في محطات توليد الطا"حسن مظفر الرزو، : أنظر. المالحة مما يؤثر على التركيبة الحرارية للمياه
  .15 -14م، ص 1996، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الثامن، العدد الثالث، "النووية

 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)2(    
 .32محمد عبد P محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)3(    
       نشoooرة الoooذرة والتنميoooة، المجلoooد  ،"ھoooل يمكoooن للمفاعoooل النoooووي أن ينفجoooر كالقنبلoooة الذريoooة ؟"مكoooي الحسoooني، . د -)4(    

   .2م، ص 1994أغسطس، / الثامن، آب  السادس، العدد
 .254أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص  .د -)5(    
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  : م1979حادث بنسلفانيا لعام  ♦

ثoري "م فoي محطoة الطاقoة النوويoة المقامoة فoي جزيoرة 1979مoارس  28وقع ھذا الحادث بتاريخ   

الو3يoات المتحoدة اAمريكيoة، وذلoك نتيجoة عطoل فoي إحoدى بفي جنوب شoرقي و3يoة بنسoلفانيا " مايل آيلند

   اتوحooدات المركooز النooووي الواقooع بھooذه الجزيooرة، بسooبب بعooض اAخطooاء البشooرية وعooدم كفايooة إجooراء

           فبسooبب وقooوع عطooب )1(.الحمايooة وضooعف التخطooيط السooليم، ممooا نجooم عنooه وقooوع خسooائر ماديooة ضooخمة

في صمام اAمان داخل جھاز الضغط ، ارتفعت درجة اLشعاع الذري داخل المحطة وتشكلت فقاعة كبيoرة 

وقoد وقoع  ره أو انفجoارهمن غاز الھيدروجين اعترضت نظام التبريoد فoي المفاعoل، ممoا كoان يھoدد بانصoھا

               بالفعoooل بعoooض التسoooرب وانتشoooر البخoooار المشoooع فoooي منطقoooة تبعoooد عشoooرين مoooيQ عoooن المعمoooل، ورغoooم 

أن ھذا اLشعاع 3 يشكل تھديدا فوريا على صحة النoاس، فقoد حoذر بعoض العلمoاء مoن اaثoار بعيoدة المoدى 

وبoالطبع انطلقoت مoن المفاعoل  )2(.سoتوى المoنخفضالتي تنجم في المسoتقبل عoن التسoرب اLشoعاعي ذو الم

سحابة من النظائر المشعة وزعتھا الرياح علoى المنoاطق المجoاورة لمنطقoة المفاعoل لتسoتقر تلoك الملوثoات 

  الخطيرة في التربoة والميoاه وتنتقoل تoدريجيًا إلoى أجسoام النباتoات فالحيوانoات فاLنسoان، ومoع ذلoك لoم يعلoن 

  ولقooد صooنف ھooذا الحooادث فooي المسooتوى الخooامس حسooب المقيooاس الooدولي )3(.نooهعooن ھooذا الحooادث فooي حي

  )4(.لتصنيف الحوادث النووية

                                     :م1981باليابان لعام " تسو زوغا"حادث  ♦ 

             ان وقooود المفاعooل والموجooودن فooي ھooذا المفاعooل النooووي غلooق صooمام فooي خooزَّ وحيooث نسooي العooامل  

   )5(.مواد شديدة اLشعاع، مما نجم عنه تسرب كميات كبيرة من ھذه المواد المشعة طن 40به أكثر من 

  :م1985لعام " ويستفاليا"حادث  ♦

م 1985بألمانيoا الغربيoة فoي نھايoة عoام " ويسoتفاليا"وقع ھذا الحادث بأحد المفoاعQت النوويoة فoي 

      حيoث أنoه لoم يعلoن  )6(المحيطoة بoه وأحoيط بتكoتم شoديد،وانجر عنه تسرب بعض اLشoعاعات إلoى المنoاطق 

  )7(.ف عنه إ3 القليل بعد فترة طويلةرَ عْ عنه في وقته، ولم يُ 

  

   

                                                           
 . 359ص م،  2007، دار النھضة العربية، القاھرة، سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة. د -)1(
 .326 -325الحلو، مرجع سابق، ص ماجد راغب  .د -)2(
 .282 -281مصطفى محمود سليمان، مرجع سابق، ص . د .أ محمد أمين عامر و .د .أ -)3(
نشoرة الoذرة ، "حoول حoادث الحرجيoة فoي محطoة إعoادة معالجoة اليورانيoوم فoي اليابoان"محمد عبد الoرحمن سQoمة ،  .د -)4(

 .9م، ص 1999والتنمية، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، 
 .359سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص  .د -)5(
 .117عبد القادر رزيق المخادمي، مرجع سابق، ص  -)6(
  .282مصطفى محمود سليمان، مرجع سابق، ص . د .أ محمد أمين عامر و. د .أ -)7(
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  : م1986لعام " تشرنوبيل"كارثة  ♦

تقooع مدينooة تشooرنوبيل فooي جمھوريooة أوكرانيooا إحooدى جمھوريooات اLتحooاد السooوفيتي سooابقا، وتبعooد 

ت كارثoة بأحoد المفoاعQت النوويoة اAربعoة فoي محطoة حoدثولقoد  )1(كييoف،كلم عن عاصمتھا  100حوالي 

 م، ممooا أدى إلooى تحطooم قلooب المفاعooل 1986أفريooل عooام  26تشooرنوبيل السooوفيتية لتوليooد الكھربooاء بتooاريخ 

وقoد أدت المoواد الحoارة المنطلقoة مoن قلoب المفاعoل إلoى حoدوث  )2(وقذف جزء منه إلى المحيط الخoارجي،

وأدى إلى زيادة كميات المواد المشعة المرتفعة فoي الھoواء، ولقoد اسoتمر انطQoق  بلهزاد الطين  حرائق مما

            ولooم يعلooن الooروس. المooواد المشooعة إلooى المحooيط الخooارجي مooدة أحooد عشooر يومooا رغooم التooدخل السooريع

 محطooة الطاقooةم عنooد مرورھooا علooى 28/4/1986ت فooي شooفَ عooن ھooذا الحooادث، ولكooن السooحابة المشooعة اكتُ 

         وقooد نooتج ا3نفجoooار   )3(.كooم إلooى الشooمال مoooن تشooرنوبيل 100التooي تبعoooد " فورسooماك"النوويooة السooويدية 

حرارة وقود المفاعل بشدة، والذي أدى بدوره  عن ارتفاع مفاجئ في القدرة الناتجة، أدى إلى ارتفاع درجة

   النظooائر المشooعة الناتجooة عooن ا3نشooطار تشooارانذلooك إلooى  وأدى. إلooى اشooتعال النيooران وتصooاعد اAبخooرة

)4(.الجoوي عبoر أبخoرة النيoران التoي اسoتمرت فoي ا3شoتعال لمoدة عشoرة أيoام الغQف فيالمفاعل بالنووي 

          أوكرانيoooا وبيQروسoooيا، ممoooا نجoooم : ولقoooد انتقلoooت السoooحابة النوويoooة إلoooى عoooدة دول مجoooاورة مثoooل   

 )6(ر تقرير ل|مم المتحoدةفلقد قدَّ  )5(وفاة وإصابة آ3ف اAشخاص، ونزوح آ3ف السكان من مساكنھم، اعنھ

  ا2خضـر Qمـة السـان، على الرغم من تصريح حركـرطـون بسبب السـوفـتَ ص قد يُ ـشخ 9000أن حوالي 

                                                           

 .27عامر محمود طراف ، مرجع سابق، ص  -)1(    
    )2(- oooُدم تقيoooة وعoooل بالمحطoooى العمoooائمين علoooباط القoooدم انضoooة لعoooك نتيجoooان ذلoooر              وكoooات، وانجoooق التعليمoooام بتطبيoooدھم الت

جودة من النوى المشعة الكلية المو % 3.5عن ھذا الحادث تسرب كمية كبيرة من المواد المشعة من المفاعل إلى الجو تعادل 
     ، مرجoع "ھoل يمكoن للمفاعoل النoووي أن ينفجoر كالقنبلoة الذريoة ؟"الحسoني،  يمك. د: أنظر .في المفاعل زمن وقوع الحادث

من اليورانيوم والجرافيت بدرجات عاليoة اLشoعاع وتحركoت  اطن 190وخرج إلى مناخ الكرة اAرضية " . 2 -1سابق، ص 
 160وتلوثoت بoالمواد المشoعة منطقoة تمتoد علoى مسoافة  ...ء شما3ً ثم بولندا والسويد غرباسحبه الكثيفة لتغطي روسيا البيضا

 .  337محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص . د: للمزيد من التفاصيل أنظر..." ألف كيلو متر مربع
، مجلooة اAمooن، العooدد الثالooث، جمooادى اaخooرة       "حooا3ت تسooرب اLشooعاع الooذري"محمooد بooن إبooراھيم الجooار هللا، .د -)3(    

 .170ھـ، ص 1411
 . الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)4(    
  .359سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص  .د -)5(    
نسمة من سoكان العoالم 3 تoزال فoي خطoر  200.000و  100.000استنتجت دراسة حديثة أن صحة ما يتراوح بين " -)6(    

ھoذا اAسoاس فقoد طالoب تقريoر ل|مoم المتحoدة بخoوض معركoة بسبب التلوث بمواد مشعة ناتجة عن حادث تشيرنوبل، وعلى 
 (UNDP) وقد ادعت الدراسة المشتركة بين عدة وكا3ت مثل برنoامج التنميoة التoابع ل|مoم المتحoدة. دولية ضد التلوث الناتج

              نسoooمة تoooم تشoooخيص حoooالتھم باLصoooابة بسoooرطان الغoooدة الدرقيoooة بسoooبب  2000، أن )WHO(ومنظمoooة الصoooحة العالميoooة 
         متooرجم ." تطooور حooالتھم أكثooر علooى مooدى السooنوات القادمooةتوقooع أن تَ حالooة يُ  10.000إلooى  8000الحooادث، وأن مooا يعooادل 

          ترجمooة نھلooة  ،"لتشooير نوبooتقooارير اAمooم المتحooدة حooول تooأثيرات " ،"Nuclear Engineering International" عooن مجلooة
  . 54م، ص 2002عشر، العدد اAول، نصر، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الرابع 
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ى الخسooائر الماديooة باLضooافة إلoo )1(.90.000بooأن عooدد الوفيooات المooرتبطين بالحooادث يمكooن أن يصooل إلooى 

   خاصoة وأن اLشoعاع قoد وصoل إلoى داخoل أقoاليم بعoض )2(،الضخمة والجسيمة التoي اسoتحال تقيoيم حجمھoا

ولقooد سooبب ھooذا ا3نفجooار تلooف المزروعooات وتأثرھooا باAشooعة التooي . دول أوربooا الشooرقية منھooا رومانيooا

oلـتعooث أن جoوھًا، حيooل مشoن النسooر مoدد كبيooار عoة، وصooا التربoرنوبيل  رضت لھooة تشoي منطقooال فoطفAا

  وضواحيھا يخلقون مشoوھين بعoد خمoس سoنوات تقريبoا مoن ھoذه الحادثoة و3 تoزال السoلطة ترسoلھم سoنويا 

   با للمعالجة، كما أن أحد ا3ختصاصيين بالذرة في مدينة كييف يرى أنoه فoي اAعoوام القادمoةوإلى دول أور

   )3(.قد يتعرض النسل Aمراض أشد قسوة من اAعوام الفارطة إن لم تجد السلطات الحلول الجذرية لھا

  الكبيoرة بقيoت انتشر الغبار الذري الناتج عن ا3نفجoار بفعoل الريoاح، ولكoن معظoم الجسoيماتولقد 

أوكرانيoا وجنoوب شoرق  ب النظoائر المشoعة فoي شoمال غoربُسoرَ في التروبوسفير، وكانت أعلى معد3ت تَ 

       بقooع سooاخنة فooي كooل أنحooاء بooيQروس وجنooوب غooرب روسooيا، وباLضooافة إلooى ذلooك نتجooت عooن الترسooبات

أوروبoا، وأمكoن فoي نھايoة المطoاف قيoاس  نطاق الغبار الذري، وُحِملت النظائر المشoعة إلoى شoمال ووسoط

ولقد دقت ھoذه الكارثoة النوويoة  )4(.لياAرضية الشما كميات ضئيلة من اLشعاع في كل أنحاء نصف الكرة

وأنoذرتھا بالعواقoب الخطيoرة لQسoتخدام العسoكري والسoلمي للطاقoة  )5(ناقوس الخطر أمام البشoرية برمتھoا

        .النووية على حد سواء، حيoث سoيطر الھلoع علoى أوروبoا بأسoرھا وانتقoل إلoى الو3يoات المتحoدة اAمريكيoة

                                                           

  .39ص مرجع سابق،  ،"مخاطر اLشعاع الذري مماثلة للتلوث"، BBC Newsمترجم عن  -)1(    
                  حالooooة 6600باسooooتخدام النمooooاذج التقديريooooة، يقooooدر عooooدد حooooا3ت السooooرطان القاتلooooة الراجعooooة للحooooادث بحooooوالي "        

ذلoك بالنسoبة للخمسoة وثمoانين مليون ساكن فoي المنoاطق المتعرضoة ل{شoعاع والمنoاطق المراقبoة بشoكل دقيoق و 7,1من بين 
بعoض حoا3ت الوفoاة  لمoرض السoرطان، كمoا أن ھنoاك نظريoاحالoة وفoاة راجعoة  870.000المقبلة وذلك بالمقارنة مoع  عاما

          وسooيكون . حالooة 470ويبلooغ العooدد اLجمooالي المتوقooع للوفيooات . ناتجooة عooن التعooرض ل{شooعاعالمتوقعooة العائooدة للوكيميooا ال
."   حالoة وبoين الوفيoات الناتجoة عoن التعoرض ل{شoعاع 25000من المستحيل التفريق بين الوفيات الطبيعية التي تبلغ حoوالي 

، ترجمoة نسooرين "اد المoؤتمر الooدولي حoول حoادث تشoرنوبيلانعقo"، ة الوكالoة الدوليooة للطاقoة الذريoةمتoرجم عoن نشoر: أنظoر
 .    39م، ص 1996الكوكي، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الثامن، العدد الثالث، 

            م777ن الخرس777انة      " قب777ر"، ومث777ل ذل777ك تكلف777ة دفن777ه ف777ي فھن777اك م777ن يق777درھا ب777أكثر م777ن ملي777ار دو:ر ثم777ن المفاع777ل فحس777ب -)2(    
              .          الم777واد المش777عة من777ه إل777ى البيئ777ة المحيط777ة ب777ه ، زي777ادة عل777ى كلف777ة إزال777ة اQث777ار الض777ارة المنج777رة ع777ن الح777ادث لمن777ع تس777رب

  . 2مرجع سابق، ص  ،"ھل يمكن للمفاعل النووي أن ينفجر كالقنبلة الذرية؟"مكي الحسني، . د: أنظر
                       ولق777د اقت777رح علم777اء أوكراني777ون مخطط777ا ل777دفن المفاع777ل المعط777ل الراب777ع ف777ي تش777رنوبيل كخي777ار أق777ل تكلف777ة م777ن تفكيك777ه           

                يع777ارض ذل777ك بش777دة " إمل777ين س777ابوتوفيش"حاوي777ة مخلف777ات، إ: أن المھن777دس كم777ا اقت777رح ال777بعض اQخ777ر مخطط777ا يش777مل دف777ن 
           ، كم77ا ي77رى بأن77ه : ينبغ77ي أن ننس77ى ال77ز:زل حاوي77ات بم77ا أنھ77ا خطي77رة عل77ى الص77حةدفن في77ه ھ77ذه الالمك77ان ال77ذي س77تُ  ويتس77اءل ع77ن

             ، حي77ث يمك77ن أن تح77دث تش77ققاتف77ي الس77نوات ا2خي77رة ازدي77اد قوتھ77اوالت77ي ھ77ي رغ77م ض77آلتھا ف77ي منطق77ة كيي77ف إ: أن77ه ق77د ل77وحظ 
            العلم777اء: أوكراني777ا " ،""Nuclear Engineering Internationalع777ن مجل777ة  مت777رجم :أنظ777ر  .ھام777ة وھ777ذا ل777ن يك777ون آمن777ا 
                            ترجم77777ة نس77777رين اليحي77777ى الك77777وكي، نش77777رة ال77777ذرة والتنمي77777ة، المجل77777د الح77777ادي عش77777ر، الع77777دد ،"يقترح77777ون دف77777ن تش77777رنوبيل

  .38م، ص 1999الثالث، 
 .28 -27 عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص -)3(     

 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)4(     
       لقooد كooان حooادث تشooرنوبيل ومooازال يمثooل خطooرا إشooعاعيا وصooحيًا وترتooب عليooه آثooار اجتماعيooة واقتصooادية سooلبية " -)5(     

  ." على شعوب روسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا
 تقيoيم عoام لحoادث تشoرنوبيل"،  "Nuclear Engineering International"مترجم عن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  :أنظر       

        ضooو سooعد مصooباح، نشooرة الooذرة والتنميooة، المجooاد السooادس عشooر، العooدد . د :ترجمooة ،"التooأثيرات الصooحية واLشooعاعية
 .وما بعدھا 14م، ص 2004الثاني، 
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         النوويooة ليسooت وسooيلة يمكooن اللھooو بھooا والتلooويح أو التھديooد باسooتخدامھا، فھooيوأدرك الجميooع أن الطاقooة 

         لoooن تoooرحم المعتoooدي أو الضoooحية، وأعلنoooت اAحoooزاب الخضoooراء أو جماعoooات السQoooم اAخضoooر وغيرھoooا 

        حooذرون مooن المooدافعين عooن البيئooة فooي ألمانيooا الغربيooة، فرنسooا، بريطانيooا، سويسooرا وبلجيكooا أن مooا كooانوا ي

        نف حسooب المقيooاس الooدولي لتصooنيف الحooوادث النوويooة كحooادث مooن المسooتوى ولقooد ُصoo )1(.منooه قooد وقooع

   )2(.السابع، حيث كانت له تأثيرات إشعاعية خارج موقع المنشأة

جنooوب أوكرانيooا باLتحooاد السooوفيتي " نيكو3يooف"كمooا شooب حريooق فooي مفاعooل نooووي يقooع بمنطقooة 

م شoب حريoق فoي نفoس محطoة القoوى 1991وفoي أواخoر سoبتمبر عoام  )3(.م1988نoوفمبر  10السابق فoي 

الooذي قooام بزيooارة         -ل، فتooرك آثooارا خطيooرة دفعooت وزيooر البيئooة اAلمooاني يالكھربائيooة النوويooة فooي تشooرنوب

القooارة  إلooى دعooوة المسooئولين عنھooا إلooى إغQقھooا تفاديooا لمخاطرھooا الرھيبooة لooيس فقooط علooى -لھooذه المحطooة

   )4(.اAوروبية، وإنما على كثير من دول العالم

  

  :م1999لعام " ومسكتُ "حادث  ♦

م حادث بالمفاعQت الواقعة في اLتحاد الكيميائي السoيبيري بتومسoك 1999جوان  14وقع بتاريخ 

تعرض خQله عاملين إلى جرعoات عاليoة مoن اLشoعاع، وتoم تصoنيفه كحoادث مoن المسoتوى الثoاني حسoب 

       ولقoد أفooادت الجھoات الرسooمية أنoه لooم تنبعoث أي إشooعاعات  )5(المقيoاس الoدولي لتصooنيف الحoوادث النوويooة،

    "  مينooاتوم"إلooى البيئooة، كمooا صooرحت المفتشooية الروسooية أنooه فooي حالooة مooا إذا فشooل التقريooر المعooد مooن قبooل 

المoدعي العoام للنظoر، كمoا صoرح عرض الحالoة علoى مكتoب حول الحادث في إغQق المفاعل فإنھا سوف تَ 

أن سooبب الحooادث ھooو فشooل نظooام الطooوارئ الوقooائي 3 الخطooأ  "يفغينooي أداُمooوڨ"وزيooر الطاقooة الذريooة 

     )6(.البشري

  

  

  

                                                           

 .307 - 306إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص طارق . د -)1(    
مرجooع     ،"حooول حooادث الحرجيooة فooي محطooة إعooادة معالجooة اليورانيooوم فooي اليابooان"محمooد عبooد الooرحمن سQooمة، . د -)2(    

 .9سابق، ص 
 .254أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص  .د -)3(    
 .328ص ماجد راغب الحلو، مرجع سابق،  .د -)4(    
طooاء قنooاة تحتooوي علooى وقooود ولھooذا الغooرض قامooا بفooتح غ  AD- 4ولقooد كooان العooامQن يقومooان بإعooادة شooحن مفاعooل  -)5(    

، وتلقoى ملoي سoيڤرت 160 - 150، فإذا بالغازات المشعة تتسارع خارجھoا، حيoث تلقoى أحoدھما جرعoة تتoراوح بoين بداخلھا
: روسooيا " ،""Nuclear Engineering Internationalتooرجم عooن مجلooة م: أنظooر. سooيڤرتملooي  80 -70الثooاني جرعooة مooن 

 ، ترجمة نسرين اليحيى الكوكي، نشرة الoذرة والتنميoة، المجلoد الحoادي "حادث ينتج عنه تعرض عاملين ل{شعاع في تومسك
  .40 -39م، ص 1999عشر، العدد الثالث، 

  .40 -39المرجع السابق، ص  -)6(    
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 :م2011النووية اليابانية لعام " فوكوشيما"حادث محطة  ♦

السواحل م ضربت ھزة أرضية عنيفة 2011مارس  11من يوم الجمعة  14:45في الساعة 

كيلو  10وفقا لمقياس ريختر عند مركزھا الذي يقع على عمق درجات  8,8الشرقية لليابان، بلغت شدتھا 

مترا مما  14بارتفاع  )1(تحت سطح البحر، حيث دفعت الھزة مياه البحر لتغمر مفاعQت فوكوشيما متر

ألف            100ما يزيد على  سبب انقطاع الكھرباء عن منظومات تبريد المفاعQت وأدى أيضا إلى تجمع

إلى ارتفاع          النووي 1مفاعل فوكوشيما لقد أدت مشاكل التبريد ضمن و )2(طن من المياه الملوثة إشعاعيا،

وقد ُحمي . النشاط اLشعاعيفي ضغط المفاعل، تبعتھا مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنھا زيادة في 

متر، لكن الموجة التي ضربت  5.7حتى ارتفاع  تسوناميوالذي صمم لصد  بجدار بحريالمفاعل 

     مياه الالبحر بسھولة الجدار البحري لتغمر  متر وبالتالي عبرت أمواجُ  15درت بارتفاع المفاعل قُ 

بإبQغ الحكومة لتعلن حالة  شركة كھرباء طوكيواAبنية المنخفضة من بناء المفاعل، وبالفعل قامت 

أن تسونامي وزلزال قد يؤديان                     بلم تتوقع شركة كھرباء طوكيو و .نووية من المستوى اAولطوارئ 

         ا عن قلقھارت مرارً قد عبَّ  الوكالة الدولية للطاقة الذريةإلى مثل ھذه اAضرار، على الرغم من أن 

انفجار  3ي المفاعل رقم مارس حدث ف 12في و )3(.من قدرة المنشآت النووية اليابانية على تحمل الز3زل

  ريختر وتسبب بقتلدرجة على مقياس  6,2ھيدروجيني بعد الھزة اAرضية ا3رتدادية التي بلغت شدتھا 

                                                           

           كيل77و مت77ر ش77مال 240تق77ع عل77ى بع77د  من77اطق متع77ددة منھ77ا فوكوش77يما الت77يمف77اع9ً نووي77ا منتش77رة ف77ي  54يوج77د ف77ي الياب77ان  -)1(    
 Catastrophe         كارث777ة فوكوش777يما: أنظ777ر .مف777اع9ت نووي777ة موزع777ة عل777ى محطت777ين لتولي777د الكھرب777اء 10طوكي777و وفيھ777ا 
Fukushima، لكترونيJ05  :على الموقع اhttp://www.arp-asso.org/blog/?p=73                 

          ، وغالب77ا م77ا يش77ار إليھ77ا بفوكوش77يما داى  فوكوش77يما داي إتش77ي غينريوك77و ھاتسودينش77و: بالياباني77ةوتس77مى ھ77ذه المحط77ة 
               ، تت77ألف م77ن س77ت وح77دات منفص77لة فوكوش77يمام77ن  فوتاب77اف77ي مقاطع77ة  توكوم77اإتش77ي، وھ77ي محط77ة للطاق77ة النووي77ة واقع77ة ف77ي بل77دة 

              ة للطاق77ة النووي77ةمحط77 25م77ن أكب77ر  واح77دٌ  1، كم77ا أن مفاع77ل فوكوش77يما  جيغ77اواط7,4موج77ودة باس77تطاعة إجمالي77ة تص77ل إل77ى 
           ).          تيبك777و( ش777ركة طوكي777و للطاق777ة الكھربائي777ةف777ي الع777الم، كم777ا أن777ه أول محط777ة نووي777ة ي777تم بناؤھ777ا وتش777غيلھا بالكام777ل م777ن قب777ل 

                   ، بينم777ا كان777ت زل777زال الياب777ان الكبي777رتوقف777ت بش777كل آل777ي بع777د  3إل777ى  1ولق777د ذك777رت وكال777ة الھندس777ة النووي777ة ب777أن الوح777دات م777ن 
      http://ar.wikipedia.org :تصفح الموقع اJلكتروني. متوقفة بسبب أعمال الصيانة 6إلى  4الوحدات من 

    :على الموقع اLلكتروني ،Fukushima Catastrophe كارثة فوكوشيما: أنظر -)2(    
                                                                                  05http://www.arp-asso.org/blog/?p=73   

      أن ش777ركة كھرب777اء طوكي777و أعلن777ت        ولق777د ورد ف777ي ھ777ذا الموق777ع ، http://ar.wikipedia.org :تص777فح الموق777ع اJلكترون777ي -)3(    
              ، مم77ا س77يؤدي 1بأن77ه س77وف ي77تم تنف77يس الغ77ازات ف77ي الوح77دة رق77م  لطوكي77وم77ارس حس77ب التوقي77ت المحل77ي  11ف77ي منتص77ف لي77ل 

                  ي عل777ى م777واد مش777عة واف777راج ع777ن البخ777ار الح777ح777د م777ن تص777اعد الض777غط المحتم777ل ت777م اJإل777ى تحري777ر إش777عاعات ف777ي الج777و، ولل
                        يوكي7777و إدان7777وم7777ارس ص7777رح كبي7777ر أمن7777اء مجل7777س ال7777وزراء الياب7777اني  12وف7777ي . م7777ن ال7777دائرة ا:بتدائي7777ة والثانوي7777ة الحاوي7777ة ل7777ه

                   أن كمي777ات اJش777عاعات الت777ي ح777ررت ھ777ي كمي777ات ص777غيرة وأن اتج777اه الري777اح س777يؤدي إل777ى توجيھھ777ا إل777ى البح777ر، لك777ن كمي777ة 
               قاس77ة م77رة م77ن المس77موح، أم77ا كمي77ة اJش77عاعات المُ  100قاس77ة ض77من غرف77ة ال77تحكم ف77ي المحط77ة كان77ت أكث77ر ب77ـ اJش77عاعات المُ 

                    م77رات م77ن الح77د الطبيع77ي، وأعل77ن ف77ي م77ؤتمر ص77حفي ب77أن كمي77ة اJش77عاعات 8لبواب77ة الرئيس77ية للمحط77ة فكان77ت أكث77ر ب77ـ ق77رب ا
                  ب77القرب م77ن المحط77ة، مم77ا يعن77ي الس77يزيومقاس77ة م77ن خ977ل س77يارة مراقب77ة كان77ت أكب77ر م77ن الح77د الطبيع77ي، كم77ا ت77م الكش77ف ع77ن المُ 

  .مواطن من المنطقة 50000احتمال تعرض قضبان الوقود إلى الھواء، ولقد أجلي أكثر من 
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فينا واستمرت لمدة أسبوع بھدف تقييم ب 30/1/2012خبيرا اجتماعاتھم في  60 عمال، ولقد بدأ 6

        )1(.عنھاالتعرضات اLشعاعية في فوكوشيما واaثار الصحية الناجمة 

أمواج التسونامي ثم انفجار  ولم تقتصر أبعاد كارثة الزلزال المدمر الذي أدى إلي حدوث  

كيلومتر شمال طوكيو  200بعد  المفاعQت النووية في منطقة فوكوشيما على ھذه المنطقة الواقعة على

افترضنا أن اليابان قادرة القريبة منھا، ولو  فقط، وإنما امتدت اLشعاعات إلى العاصمة والمدن اAخرى

          ما يساوي  يمليار دو3ر أ 309 المادية التي بلغت في تقديرات الخبراء نحو على تحمل الخسائر

      إجمال الناتج القومي للبQد، فإن الخسائر البشرية والنفسية التي أصابت اليابانيين 3 يمكن   من% 2.5

شخص بين قتلى  20000حكومة اليابانية الخسائر البشرية بنحو قدرت الفلقد  )2(.وض بالمالعَ تُ  أن

آ3ف مواطن أجبروا على النزوح من المنطقة المحيطة بالمفاعQت          310ومفقودين باLضافة إلى 

سيفرت     ميكرو 0.1ميل بعد أن ارتفع معدل الجرعة اLشعاعية من   24حيث أخليت منطقة قطرھا حوالي 

معدل الجرعة  وصلدقيقة من الھزة ا3رتدادية، كما  25سيفرت في الساعة بعد  ميكرو 20في الساعة إلى 

 ميلي سيفرت في الساعة، ولذلك أصبح التلوث اLشعاعي في اليابان 400إلى  3حول مبنى المفاعل رقم 

        ل  تشرنوبيوتعد ھذه الكارثة اAسوأ منذ حادثة انفجار مفاعل . الھاجس اAول وخاصة تلوث الغذاء

 وتسعى الحكومة اليابانية لتجاوز المحنة، علما أن بعض التصريحات تقول      ،م1986في أوكرانيا عام 

وجدير بالذكر أنه ورغم تكرار . أن تفكيك المفاعQت النووية المنكوبة يحتاج إلى عمل لمدة خمسين سنة

مله من خطر كامن على الحياة البشرية    ا3حتجاجات التي تطالب با3ستغناء عن الطاقة النووية لما تح

  )3(.دولة Lنتاج الطاقة الكھربائية 16مفاعل نووي موزعة على  65م بناء 2011فإنه يتم خQل عام 

                                                           

    :اLلكترونيعلى الموقع  ،Fukushima Catastrophe كارثة فوكوشيما: أنظر -)1(    
      05http://www.arp-asso.org/blog/?p=73                    

بالتعoاون بoين مجموعoة أرفoا النوويoة الفرنسoية وشoركة كوريoون اAمريكيoة جoرى خQoل فتoرة  الموقoع أنoه وورد في نفoس    
         فقooط مooن بooدء  وجيooزة نسooبيا بنooاء منشooأة لمعالجooة الميooاه المشooعة ولكooن لooم تسooتطع ا3سooتمرار وتوقفooت بعooد خمooس سooاعات

حيooث ورد فooي بعooض . عملھooا بسooبب النشooاط اLشooعاعي العooالي المتجمooع فيھooا نتيجooة معالجooة الميooاه الملوثooة بالنظooائر المشooعة
بمقoدار عشoرة مQيoين ضoعف عoن المعoدل العoادي للميoاه داخoل  اLشoعاع فoي الميoاه المتسoربة أعلoىالتصريحات أن مسoتوى 

   .المفاعل

    :، تصفع الموقع اJلكتروني"بعد كارثة فوكوشيما اليابانية التحديات النووية "، منصور أبو العزم -)2(   
 http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/137485.aspx.                                                          

                       كم777ا أن خط777ر ھ777ذه الكارث777ة عل777ى البيئ777ة واJنس777ان : ي777زال قائم777ا حت777ى الي777وم، حي777ث تؤك777د ك777ل الدراس777ات وا2بح777اث  
                     ق777ـة    ـأن الغ777ازات المش777عة الت777ي انطلق777ت م777ن مف777اع9ت المحط777ة النووي777ة قب777ل ع777ام : ت777زال عال الت777ي أجري777ت ح777ول الموض777وع

                                                                                    .ة ا2راضي القريبة من مكان وقوع الكارثةفي أترب
 : تص7777فع الموق7777ع اJلكترون7777ي، "م7777اذا بق7777ي م7777ن كارث7777ة فوكوش7777يما بع7777د م7777رور ع7777ام عل7777ى حص7777ولھا؟" ،حس7777ان التليل7777ي

http://www.france24.com/ar/20120307-japan-environment-fukushima-nuclear-disaster-one-year-after   
                                                                                                               

    :اLلكترونيعلى الموقع  ،Fukushima catastrophe كارثة فوكوشيما: أنظر -)3(    
      05http://www.arp-asso.org/blog/?p=73   
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بoإغQق المفoاعQت  ون فيھاطالبيخرج كثير من اليابانيين في مظاھرات  )1(فعقب كارثة فوكوشيما

اجبoر الحكومoة وھذا ما للطاقة،  والبحث عن مصدر أكثر أمانانحاء البQد أفي كل ) 50(خمسين النووية الـ

الحكومات السابقة تسoوقھا للشoعب، كمoا  على التراجع وإعادة النظر في أسطورة اAمان النووي التي كانت

خooرج الشooعب فooي فرنسooا وألمانيooا وإيطاليooا وغيرھooا ليقooول 3 للمفooاعQت النوويooة لتوليooد الطاقooة باعتبارھooا 

  :ولقد انقسoمت البلoدان المالكoة للoذرة المسoتخدمة فoي أغoراض سoلمية إلoى ثQثoة أقسoام )2(.آمنمصدرا غير 

قسم اتخذ قرارا سياسيا شجاعا بالتخلي عن الخيار النووي، وھو حoال ألمانيoا وبلجيكoا وإيطاليoا علoى سoبيل 

oooعبية والو3يoooين الشoooالص Qثoooد مoooه نجooooار وفيoooذا الخيoooكا بھoooزال متمسoooم 3 يoooال، وقسoooدة المثooooات المتح            

اAمريكية، وقسم 3 يزال يتساءل عن طرق التخلي تدريجيا عن ھذا الخيار، وتنتمي فرنسoا إلoى ھoذا القسoم 

  بooالرغم مooن إصooرار أحooزاب يمينيooة ويسooارية عديooدة علooى ا3حتفooاظ بخيooار الooذرة كجooزء ھooام مooن منظومooة

  )3(.الطاقة المستقبلية

  

  :النووي المستعمل الوقود معالجة ومعامل منشآت.  2

معالجة الوقود النووي بعد خروجه من المفاعQت الذرية 3ستخراج ما به من يورانيوم "ويتم فيھا 

. متبقي وبلوتونيوم متكون Lعادة استخدامھا وفصoل نoواتج ا3نشoطار النoووي الموجoودة بكميoة كبيoرة فيھoا

ooى مسooرات علooن المختبooة مooذه النوعيooق ھQooا إغooتم تِباعooةويooا الباھظooالم لتكلفتھooتج . توى العooان ينooا كooولم        

         عooن عمليooة إعooادة المعالجooة كميooات كبيooرة مooن النفايooات، جooزء كبيooر منھooا حامضooي، فإنھooا تكooون بooذلك 

    ھنooاك وباLضooافة إلooى ھoذا النooوع." علoى درجooة عاليoة مooن الخطooورة خاصoة فooي حالooة خزنھoا لمooدة طويلoة

                                                           

حس77ب  7إل77ى  0م7ن المرات77ب  4المرتب77ة ي7أتي ف77ي ھ77ذا الح77ادث  أن وكال7ة الطاق77ة النووي77ة الياباني7ةم77ارس أعلن77ت  13وف7ي  -)1(    
    http://ar.wikipedia.org :تصفح الموقع اJلكتروني .المقياس الدولي للحوادث النوويةتصنيف 

  .، مرجع سابق"بعد كارثة فوكوشيما اليابانية التحديات النووية "، منصور أبو العزم - )2(    

    .مرجع سابق، "شيما بعد مرور عام على حصولھا؟ماذا بقي من كارثة فوكو"، حسان التليلي -)3(    
خQoل أسoابيع أعلنoت ألمانيoا  نف ھذا الحادث على أنه من بين أسوأ كارثتين نوويتين في التاريخ، حيoث أنoهولقد صُ   

Qى أنھا ستغلق مفاعoرا علoا،أتھا النووية، وسارت سويسoر ثرھoة  توأظھoھميA دoع التأييoة تراجoرأي المتتابعoعات الQتطoاس
ويقول لoويس اتشoافاري المoدير العoام لوكالoة الطاقoة النوويoة التابعoة لمنظمoة التعoاون  .الطاقة النووية في مختلف أنحاء العالم

  اجoة لتحليoل مoا حoدث  كان لحoادث فوكوشoيما تoأثير كبيoر، أو3 علoى الoرأي العoام، وثانيoا بoأن خلoق الح: "ا3قتصادي والتنمية
وكoان ا3سoتثناء الواضoح فoي اليابoان نفسoھا، حيoث 3 يعمoل فoي الوقoت الحoالي .".م الدروس وتطبيقھالُ عَ من وجھة نظر فنية لتَ 

بعoودة  وأغلقت بعoض المفoاعQت بصoورة نھائيoة، فيمoا لoم تسoمح السoلطات المحليoة بعoدْ . مفاعQ 54سوى اثنين فقط من بين 
توقoف بسoيط مية، أن الكارثoة لoم تُفoض إ3 لويعتقد جون ريتش، المدير العام للرابطة النووية العال. أخرى العمل في مفاعQت

. اع القoرارنَّ أدى حادث فوكوشيما إلى حدوث انتكاسة في الرأي العام وأثار حالة من الخوف لدى صُ : "ويقول.في ھذا المجال
 تزال كما ھي، وھذا مoا دفoع عشoرات الحكومoات إلoى مراجعoة سياسoاتھا ولكننا متأكدون من أن الحقائق الكامنة وراء ذلك 3

ھoل أدت كارثoة فوكوشoيما "ريتشoارد بQoك، : أنظر." للقرن الحادي والعشرين وقررت جعل الطاقة النووية عنصرا محوريا
                       :تصفح الموقع اLلكتروني ،"إلى تراجع التأييد للطاقة النووية؟

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/03/120310_japan_fukushima.shtml                                    
 



45 
 

الوقود النووي، حيoث يoتم فيھoا إنتoاج قضoبان الوقoود النoووي الخoاص بالمفoاعQت  معامل ومختبرات إنتاج

ومoن أمثلoة  )1(.د مصدرا خطيرا 3نطQق المواد المشoعة إ3 فoي حالoة وقoوع حرائoق بھoاعَ الذرية، وھي 3 تُ 

  ".توكاي ميورا"الحوادث التي جرت في منشآت معالجة الوقود النووي المستعمل حادث 

   

  :م1999باليابان لعام " توكاي ميورا"جية  في محطة رَ حادث الحَ  ♦

             الواقعooة" توكooاي ميooورا"فooي اليابooان بمحطooة إعooادة معالجooة اليورانيooوم  )2(وقooع حooادث حرجيooة

صoباحا، ويعتبoر أول حooادث  10:35م علoى السoاعة 1999سooبتمبر  30شoمال شoرق طوكيoو يoوم الخمoيس 

حيث جoرى فoي مبنoى التجoارب التحويليoة أثنoاء نقoل نتoرات اليورانيoوم        )3(نووي من نوعه وقع في اليابان،

وتجدر اLشارة إلى أنه في الوقت الذي جرى فيه الحادث كان يoتم تنفيoذ طلبيoة للوقoود . إلى خزان الترسيب

وھooو مooن نooوع مفooاعQت التوليooد السooريعة، وكانooت عمليooة المعالجooة           "Joyo"النooووي لمفاعooل التجooارب 

رِجooع ھooذا الحooادث لخطooأ بشooري       ولقooد أُ . سooبتمبر أي قبooل وقooوع الحooادث بثمانيooة أيooام  22قooد انطلقooت يooوم 

 نقل ثQثة عمoال مoن الoذين كoانوا يقومoون بتنفيoذ العمoل وقoت حيث أسفر عنمن أحد العاملين في المحطة، 

            "Prefecture Chiba"الحادث إلى المستشفى، ثم إلى المعھد القومي للعلوم اLشoعاعية فoي بريفكشoر شoيبا 

ولقooد ظھooر علooى اثنooين منھمooا بعooض اAعooراض الخطيooرة التooي تooدل علooى أنھمooا قooد تعرضooا لجرعooة تزيooد            

   )4(.وزيادة عدد كرات الدم الحمراءمى رت، مثل فقدان الوعي والتقيؤ واLسھال والحُ ڤيـس 8على 

أن الحالooة خطيooرة Aنھooا تتعلooق : "ق رئooيس الooوزراء اليابooاني علooى الحooادث وأبعooاده قooائQلooَّولقooد عَ 

  ."بتأثيرات إشعاعية على الجمھور و3بد من التعامل مع الحالة مع إعطاء أھمية وأولوية Aمان الموطنين

يoooاس الoooدولي لتصoooنيف الحoooوادث النوويoooة، وھoooذا يعنoooي            علoooى المق 4كمoooا تoooم تصoooنيف الحoooادث كمسoooتوى 

، حيoث أنoه قoد جoرى التحقoق مoن عoدم وجoود أي تلoوث "حoادث بoدون مخoاطر خطيoرة خoارج الموقoع"أنه 

إشooعاعي خooارج حooدود الموقooع، علooى الooرغم مooن أن البيانooات الooواردة عبooر الفooاكس مooن مركooز ا3سooتجابة 

ة الذريoة إلoى جميoع الoدول اAعضoاء فoي اتفاقيoة اLبQoغ المبكoر عoن وقoوع للطوارئ بالوكالة الدولية للطاق

:                                                                                                             أكتوبر قد تضمنت 1حادث نووي في يوم الجمعة 

                                                           

الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (مصooادر التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر "خالooد العيسooى وآخooرون، . د .أ -)1(    
 .12، مرجع سابق، ص ")والحوادث النووية

                ھ77ي حال77ة تص77ل إليھ77ا أي كتل77ة م77ن م77ادة انش77طارية تف77وق الكتل77ة الحرج77ة ويح77دث فيھ77ا تفاع77ل متسلس77ل تلق77ائي: الحرجي77ة -)2(    
              ، مرج77ع "الياب77ان محط77ة إع77ادة معالج77ة اليوراني77وم ف77يح77ول ح77ادث الحرجي77ة ف77ي " محم77د عب77د ال77رحمن س977مة،. د: أنظ77ر. مس77تمر

 . 9إلى  7سابق، ص 

د ھooذا الحooادث اAخطooر مooن نوعooه فooي تooاريخ الصooناعة المدنيooة النوويooة، ولكنooه لooم يكooن اAول، فمنooذ عooام       َعooكمooا يُ  -)3(    
لھooا فooي مواقooع حربيooة بالو3يooات المتحooدة اAمريكيooة حooادث حرجيooة بooدرجات متفاوتooة فooي الشooدة جُ  60م وقooع حooوالي 1945

م، ماعooدا حادثتooان وقعتooا فooي مواقooع ل{نتooاج الحربooي فooي اLتحooاد 1980جميعھooا قبooل عooام واLتحooاد السooوفيتي، وقooد حooدثت 
ا وقعت في مفاعQت بحوث أو معامoل حادث 36م، 1980لتي وقعت قبل عام م، ومن بين ھذه الحوادث ا1995السوفيتي عام 

 . 8المرجع السابق، ص : أنظر. تعمل على تجمعات حرجة
 .9إلى  7المرجع السابق، ص  -)4(    
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       137 - ئooة، فقooد تooم الكشooف عooن وجooود نظيooر سooيزيومأنooه حooدث انطQooق للمooواد المشooعة إلooى البي"

وقد أشارت السلطات اليابانية إلى أن تلوث التربoة لoيس لoه أھميoة ملموسoة . رب الموقع في عينات التربة قُ 

قاسoooة فoooي اتجoooاه الoooريح كoooان يمثoooل             حoooول المنشoooأة، وكoooذلك أشoooارت التقoooارير إلoooى أن معoooدل الجرعoooة المُ 

   )1(."مة الخلفية اLشعاعية الطبيعيةعدة أضعاف قي

  

  : مفاعQت البحوث.  3 

    تنتشooر ھooذه النوعيooة مooن المفooاعQت فooي عooدد كبيooر مooن الooدول كوسooائل Lجooراء البحooوث العلميooة    

مفاعooooل اختبooooار                 17مفاعooooل بحooooث،  181مفooooاعQ فooooي العooooالم منھooooا  274أو للتooooدريب، ويبلooooغ عooooددھا 

وھذه المفاعQت بطبيعتھا . منظومة حرجة، ثQثة Lنتاج الكھرباء واثنين كنماذج تعليمية 27للتدريب،  44

تجooة عooن تشooغيلھا قليلooة وصooيانتھا صoغيرة القooدرة تعمooل فooي درجooات حooرارة منخفضooة نسooبيا والنفايooات النا

        ومooن الحooوادث التooي وقعooت  )2(.محooدودة نسooبيا وعلooى اAغلooب 3 تمثooل مصooدرا مھمooا للمخooاطر الكبيooرة

              " شooوك ريفoooر" م  فooي مفاعooل تجريبooي ببلooدة1958فooي ھooذا المجooال الحooادث الooذي وقooع فooي كنoooدا عooام 

عنooه خooروج كميooة مooن المooواد المشooعة خooارج المنطقooة  تحطooم قضooيب مooن قضooبان الوقooود، نooتج بسooبب 

    )3(.المحيطة

  

  :المختبرات والمعامل المرتبطة با3ستخدام السلمي للطاقة الذرية.  4

        )4(سooواء فooي الطooب أو الزراعooة - عمل فooي كooل عمليooات ا3سooتخدام السooلمي للنظooائر المشooعة،تَ ْسooتُ 

                       كميooooات محooooدودة مooooن النظooooائر أو المooooواد النوويooooة إمooooا مooooن حيooooث الكooooم  -أو الصooooناعة بشooooكل عooooام

     أو من حيoث المسoتوى اLشoعاعي، تكoون تحoت السoيطرة التامoة منoذ بدايoة أي عمoل حتoى نھايتoه، وبالتoالي 

الة ما إذا حصل تسرب ما فإن عمليoات الرقابoة فإن احتما3ت التسرب اLشعاعي فيھا محدودة جدا، وفي ح

اير العمليooة الفنيooة  كفيلooة بكشooفه مباشooرة، ممooا يسooاعد علooى سooرعة اتخooاذ اLجooراءات َسooالتooي تُ  والوقايooة

  )5(.المضادة

   
                                                           

        مرجooع  ،"حooول حooادث الحرجيooة فooي محطooة إعooادة معالجooة اليورانيooوم فooي اليابooان"محمooد عبooد الooرحمن سQooمة، . د -)1(    
 .9إلى 7سابق، ص 

الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (مصooادر التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر "خالooد العيسooى وآخooرون، . د .أ -)2(    
 .13، مرجع سابق، ص ")النوويةوالحوادث 

  .32محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)3(    
م، ومنooذ ذلooك الوقooت أقيمooت العديooد       1965لقooد أقيمooت أول محطooة تشooعيع تجاريooة للمنتجooات الزراعيooة فooي كنooدا عooام  -)4(    

 وحooدات التشooعيع المسooتعملة فooي حفooظ المنتجooات "جمooال عبooد الooرحمن ماشooينة، : أنظooر. مooن محطooات التشooعيع التجاريooة
 . 23 م، ص1996نشرة الذرة والتنمية، المجلد الثامن، العدد الثالث، ، "الزراعية

الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (مصooادر التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر "خالooد العيسooى وآخooرون، . د .أ -)5(    
 .13، مرجع سابق، ص ")والحوادث النووي
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  :استخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي -ثانيا

لوكالoة ناسoا اAمريكيoة ل|بحoاث وھو فريق تoابع  - "Teldyne"م تقدم مركز 2001في مطلع عام 

بأنه يوجد فoي الفضoاء أكثoر مoن عشoرة آ3ف قطعoة : "بدراسة مفادھا  -العلمية الفضائية في وزارة الدفاع 

وأقمار صناعية وحطام تدور في مدارات حول اAرض وتحمل نحو طنين ونصoف تقريبoا  )1(من صواريخ

Qoاد إطoرقم بازديoدةمن الوقود النووي، ويزداد ھذا الoار جديoواريخ وأقمoير. ق صoروف أن مصoن المعoوم   

قد بأنه بعoد أربعمائoة سoنة يتحلoل تلقائيoا ويفقoد قدراتoه تَ عْ ھذا الوقود ھو البقاء في الفضاء مئات السنوات، ويُ 

   )2(."اLشعاعية فQ يشكل أي خطر

 :آثار التلوث النووي للفضاء الخارجي.  1

الخoooارجي باLشoooعاع النoooووي منoooذ عoooدة سoooنوات ضoooربا            لقoooد كانoooت تعتبoooر فكoooرة تلويoooث الفضoooاء    

من الخيال في نظر العلماء، ولكنھا تبدو اليوم أكثر من جدية خصوصا عندما يتحدث عنھا أكثoر مoن فريoق 

  رئoيس"ويقoول . أخصائي معتبoرين أنھoا شoكل جديoد مoن أنoواع التلoوث الoذي يمثoل تھديoدا Aجoواء اAرض

في دراسة أعoدھا   الذي يعمل لحساب وكالة ناسا الفضائية في واشنطن" نيكو3س" فريق اAبحاث الدكتور

المشoعة التoي تتحلoل  يماتَسoأن احتمال اصطدام بoين قمoرين صoناعيين ينشoر مoا يصoل إلoى مليoون مoن الجُ 

يدور قسم كبير من اAقمار الصoناعية علoى ارتفoاع كما ." بسرعة وتدخل أجواء اAرض قبل الوقت المحدد

من اAرض في مدارات أصبحت مزدحمة بسبب تزايد عدد ھذه اAقمار المستمر، وھذا ما يزيد  كلم 1000

فمoن المتعoارف عليoه . بب كارثة بيئية قاتلةسَ من احتمال التصادم بينھا وخطر سقوطھا على اAرض، مما يُ 

ونيooوم ومoواد ا3نشooطار المفoاعQت النوويooة المحتويoة علooى اليورانيoوم والبلوتأنoه يوجoد فooي الفضoاء مئooات 

   )3(.النووي اAخرى

الooة تحمooل أجھooزة تعمooل عَّ وتصooل مخooاطر ا3صooطدام ذروتھooا، عنooدما تصooطدم مركبooة فضooائية فَ "  

بمصooادر الطاقooة النوويooة بمركبooة فضooائية غيooر عاملooة أو بقطعooة حطooام وتooؤدي إلooى انفجارھooا ممooا ينooتج        

 ويزداد حجم الضرر الذي يقع فoي حالoة تعoرض مركبoة فضoائية )4(."عنه كارثة نووية تستمر لعدة سنوات

                                                           

             : تس77تطيع الص77واريخ أن تحم77ل م77ن الوق77ود التقلي77دي الس77ائل أو الص77لب م77ا يكفيھ77ا للقي77ام بع77دة من77اورات ب77ين الكواك777ب  -)1(    
                  فبغي777ة القي777ام ب777الرح9ت الفض777ائية الطويل777ة ك777النزول عل777ى س777طح الم777ريخ أو التوغ777ل ب777ين كواك777ب المجموع777ة الشمس777ية، يج777ب
                         اس7777تعمال ص7777واريخ تعم7777ل بالطاق7777ة النووي7777ة لتش7777غيلھا وتش7777غيل ا2جھ7777زة الت7777ي تعم7777ل عل7777ى متنھ7777ا، نظ7777را 2ن ھ7777ذه الطاق7777ة 

                 الجمع77ة، مرج77ع  س77ھى حمي77د س77ليم .د: أنظ77ر. دھا الص77واريخ العامل77ة ب77الوقود الكيم77اويل77ِوَ تس77اوي ثماني77ة أض77عاف الطاق77ة الت77ي تُ 
 .    164سابق، ص 

 .66عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)2(    
 .67 - 66المرجع السابق، ص  -)3(    
وتسooتمد اAجسooام الفضooائية طاقتھooا النوويooة مooن مصooدرين        .197مرجooع سooابق، ص سooھى حميooد سooليم الجمعooة، . د -)4(    
 ب إذا كooان مooن نooوعبدرجooة عاليooة مooن التخصooي نوويooاوھooي مفooاعQت سooريعة تحمooل وقooودا "المفooاعQت النوويooة :  ھمooا

 .164، ص المرجعنفس : أنظر. ومولدات النظائر المشعة." اليورانيوم
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تعمoooل بoooالوقود النoooووي لحoooادث، وعoooودة حطامھoooا إلoooى اAرض كمoooا حصoooل للقمoooر الصoooناعي الروسoooي                

   )1(.م1978الذي سقط على اAراضي الكندية عام " 954كوزموس "

   

    :بعض الكوارث النووية الفضائية.  2

صooناعية مooزودة بالطاقooة الذريooة، خاصooة بكooل مooن اLتحooاد السooوفيتي والو3يooات تعرضooت أقمooار 

 :المتحدة للسقوط وفيما يلي لمحة موجزة عن ھذه الحوادث

م، اتخooذت مركبتooان فضooائيتان روسooيتان مزودتooان بooالوقود المشooع لتسooخين 1959فooي عooام " ♦

سooقطتا فooي الغQooف الجooوي لoo|رض الكبسooولة مooدارا لھمooا حooول اAرض وتتجھooان نحooو القمooر، إ3 أنھمooا 

            ." واحترقتا مع حدوث بعض التسرب اLشعاعي على ارتفاع عالٍ 

فooي عooام  فشooل القمooر الصooناعي اAمريكooي الخooاص بالمQحooة البحريooة فooي أن يتخooذ لooه مooداًرا ♦

             .م، وتحطم في الغQف الجوي فوق جزيرة مدغشقر1964

 Vandenberg صooناعي أمريكooي ل|رصooاد الجويooة مooن قاعooدةعooدم إتمooام عمليooة إطQooق قمooر  ♦ 

                .م، وأمكن استعادة الشحنة الذرية سليمة1968للقوات الجوية في عام 

الطاقoة  م وسقطت شoحنة1970اAمريكية من رحلتھا الفاشلة إلى القمر في عام  13عودة أبولو  ♦

                  .   المشعة في المحيط الھادئ بالقرب من أستراليا

م 1973تحطooم قمooر صooناعي روسooي مooزود بالطاقooة الذريooة عنooد دخولooه الفضooاء الجooوي عooام  ♦ 

  )2(.وسقط في المحيط الباسيفيكي شمال اليابان

  :م1978في عام " 954كوزموس "سقوط القمر الصناعي السوفيتي   ♦

 " 954كوزمoوس "أطلق اLتحاد السوفيتي سoابقا إلoى الفضoاء الخoارجي قمoرا صoناعيا مoن سلسoلة 

              وأخطoooر الجھooooات الدوليoooة المسooooئولة ومنھoooا اAمooooين العoooام ل|مooooم المتحooooدة  )3(م،1977سooooبتمبر 18فoooي 

جooooزاء                     م دخooooل ھooooذا القمooooر المجooooال الجooooوي لدولooooة كنooooدا وتنooooاثرت أ1978جooooانفي  4بooooذلك، وبتooooاريخ 

 لِمoوا الجھoات الدوليoة وكنoداعْ منه على إقليمھا، وكان يحمل مفاعQ ذريا، ولكoن قoادة اLتحoاد السoوفيتي لoم يُ 

                                                           

حول اسoتعمال  ا الحادث ضجة في اAوساط الدوليةولقد أثار ھذ .172، مرجع سابق، ص سھى حميد سليم الجمعة. د -)1(    
قoة فoوق اAرض لضoمان مoن جھoة لِ حَ مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، والبحث عن معايير أمنية لشحنة نوويoة مُ 

        ، ومoن جھoة أخoرى عoدم إحoداث أضoرار نوويoة عنoد عoودة ھoذه اAجسoام لمoدارات الفضoائية المحيطoة بoاAرضعدم تلويث ا
 .173، ص المرجعنفس : أنظر. إلى اAرض 

            لخoooارجي واAجoooرامالنظoooام القoooانوني للفضoooاء ا - موسoooوعة القضoooاء والفقoooه للoooدول العربيoooةعلoooوي أمجoooد علoooي،  -)2(    
 . 345 -344، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص 93، الجزء -السماوية

مoن مoادة اليورانيoوم  رطQo 110يحتوي على  ذرياخمسة أطنان، ويحمل مفاعQ قدما، ويزن أكثر من  46يبلغ طوله  -)3(    
لشoمالي مoن القطoب ا للقيoام بمسoح المحيطoات مَ مِ ، وُصoميQ 150، وقد اتخذ مدارا له حول اAرض يبلغ ارتفاعه حوالي 235

. التي تجري في أعمoاق المحيطoات لرصoد تحركاتھoا -اAمريكية -عن السفن وخاصة الغواصات  حتى القطب الجنوبي، بحثا
 .344المرجع السابق، ص : نظرأ
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م، بoooدأ ھoooذا القمoooر يتoooدنى عoooن مoooداره مقتربoooا مoooن اAرض               1977وفoooي منتصoooف ديسoooمبر عoooام  )1(.بoooذلك

السooوفيتي تفooادي سooقوطه علooى اAرض، وتخليصooه مooن الشooحنة  مooع كooل دورة يقooوم بھooا، وحooاول اLتحooاد

المشooعة، فأرسooل إشooارة بالQسooلكي لكooي ينفصooل إلooى ثQثooة أجooزاء، ممooا يooؤدي إلooى طيooران الجسooم المشooع         

ميل، حيoث يسoتمر فoي ھoذا المoدار لعoدة قoرون، إ3 أنoه لoم يسoتجب لھoذا اAمoر  800في مدار يبلغ ارتفاعه 

  اAرضoية، ثoم سoقط بعoدھا فoي الغQoف الجoوي فoوق منطقoة كنديoة قاحلoة تبعoد حoوالي الصادر من المحطoة

               محoooدثا تلوثoooا كبيoooرا علoooى مسoooافة واسoooعة تتoooراوح )2(الكنديoooة،Yellowknife" "مoooيQ شoooرق مدينoooة  115

       زاء كم طو3، واستخدمت أحدث الوسائل التقنيoة فoي جمoع أجo) 500(كم عرضا وحوالي ) 200 -20( بين

 وھoذا مoا دفoع اLدعoاء الكنoدي  )3(.فقoط) %40(رد من ھذه المoواد المشoعة سoوى تَ سْ ھذا المفاعل، ولكن لم يُ 

فooه ھooذا الحooادث      لَّ م إلooى مطالبooة اLتحooاد السooوفيتي بتعooويض مooالي ضooخم بسooبب مooا خَ 1979جooانفي  23فoي 

مليoون  12(حيoث ألoزم اLتحoاد السoوفيتي بتقoديم تعoويض  )4(من ضرر فادح باAرواح والممتلكات الكندية،

   )5(.وھذا ما يشكل اعترافا بمسئوليتھا الدولية عن الحادث) دو3ر

        :م1983في عام " 1402كوزموس "سقوط القمر الصناعي  ♦

فoوق المحoيط الھنoدي بعoد احتراقoه  1402م سقط القمر الصناعي كوزموس 1983في أوائل عام "  

الغQooف الجooوي، وقيooل أن اAوامooر قooد صooدرت بتفجيooره مooن اAرض بعooد أن أصooيب بعطooب  أثنooاء دخولooه

علنoت فoي كثيoر مoن دول العoالم، Aن محركoه النoووي وكانت حالة الطوارئ قoد أُ . استعصى على اLصQح

 يوفي أعقاب سoقوطه طالoب الoرئيس اAمريكoي جيمo. كيلوجراما من مادة اليورانيوم 49كان يحتوي على 

و3شooك أن سooقوطه         ." بحظooر اسooتخدام المفooاعQت النوويooة كمصooدر للطاقooة فooي اAقمooار الصooناعية كooارتر

ؤثر على الثoروة السoمكية الموجoودة بالمنطقoة لوث مساحات شاسعة من مياھه، ويُ في المحيط من شأنه أن يُ 

كائنoات البحريoة التoي يصoل التي سقط فيھا والمناطق المجاورة لھا، ويقتل أعoدادا كبيoرة مoن الحيوانoات وال

إليھooا التلooوث الooذري، وبooذلك سooاھم امتooداد التلooوث إلooى الفضooاء الخooارجي فooي زيooادة التلooوث علooى سooطح 

  )6(.اAرض

                                                           

 .69طارق إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  .د -)1(    
وتجooدر اLشooارة إلooى أن الطاقooة المشooعة التooي يحملھooا ھooذا القمooر تعooادل  .344علoوي أمجooد علooي، مرجooع سooابق، ص  -)2(    

. ألقيoت علoى ھيروشoيما ت، وھoي تمثoل خمسoة أضoعاف قoوة انفجoار القنبلoة الذريoة التoي.ن.حوالي مائة ألف طن من مادة ت
 . والصفحة المرجعنفس : أنظر
 .172ع سابق، ص جمر سھى حميد سليم الجمعة، .د -)3(    
 .69طارق إبراھيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  .د -)4(    
 .172ع سابق، ص جمر سھى حميد سليم الجمعة، .د -)5(    
 .376ع سابق، ص جماجد راغب الحلو، مر .د -)6(    
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            :م1986في عام " أريان"انفجار محطة  ♦

) 500(م أكبoر مجموعoة حطoام، حيoث بلoغ نحoو 1986في نوفمبر عام " ريانأ"د انفجار محطة لَّ وَ   

   )1(.منھا في المدار % 60ية، 3 يزال قطعة مرئ

              :التطبيقات النووية المختلفة -ثالثا

قooد يتعooرض اLنسooان إلooى كثيooر مooن مصooادر  فضQoo عooن مصooادر التلooوث النooووي السooالفة الooذكر،  

عندما يقتضي اAمر استخدام اAشoعة السoينية فoي التشoخيص  -: اLشعاعات النووية في حياته اليومية، منھا

  إذ أن التعooرض المسooتمر لھooذه اLشooعاعات ل|غooراض الطبيooة يسooبب   )2(أو العQooج فooي العيooادات الطبيooة،

اAطبoاء علoى تحديoد اAمoراض الدفينoة وتشخيصoھا، ولكنھoا    سoاعد تُ فاAشعة السينية مثQً  بعض اAمراض،

 الحية، مما يoؤدي بoدوره إلoى إصoابتھا بالسoرطان أو موتھoا، كمoا تسoتخدم أشoعة قد تؤدي إلى تدمير الخQيا

     )3(.سبب أيًضا تشوھات الو3دةجاما لعQج اAمراض بقتل الخQيا السرطانية، ولكنھا قد تُ 

عند استخراج البترول من أعماق بعيoدة، فمoن المحتمoل وجoود زيoادة نسoبية فoي تركيoز النويoات  -   

 المشoooعة بoooه، وھoooو مoooا قoooد يoooؤدي إلoooى حoooدوث تعoooرض إشoooعاعي مھنoooي أو تلoooوث بيئoooي نتيجoooة الoooتخلص             

ترول علoى مoواد من الرواسب أو تداولھا، كما تحتوي المواد الصلبة التي تتجمع داخل معدات استخراج الب

ويوجد النشاط اLشعاعي الطبيعي في تشoكيQت الoنفط والغoاز فoي جميoع أنحoاء العoالم، باLضoافة  )4(مشعة،

   )5(.أيًضا إلى الملوثات المشعة الناتجة عن منشآت معالجة المياه

  

                                                           

 .197مرجع سابق، ص  سھى حميد سليم الجمعة، .د -)1(    
 .110عبد القادر رزيق المخادمي، مرجع سابق، ص  -)2(    
 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)3(    
، نشoرة الoذرة والتنميoة، المجلoد         "المستويات اLشعاعية فoي بعoض أمoاكن اسoتخراج البتoرول"أحمد محمود عيد،  .د .أ -)4(    

  .5إلى  3م، ص 1995يونيو،  -مايو -السابع، أبريل
         نشoooرة الoooذرة  ،"المشoooعة الطبيعيoooة فoooي اسoooتخراج وصoooناعة الoooنفط والغoooازالمoooواد "ُعoooذاب طoooاھر الكنoooاني، . د .أ -)5(    

    .28م، ص 2009والتنمية، المجلد الحادي والعشرون، العدد اAول، 
م فoي كنoدا Aول 1904بدأت دراسة موضوع المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صoناعة الoنفط والغoاز منoذ عoام "ولقد        

وفي بدابة الثQثينيات ظھoرت دراسoات . وألمانيا في العشرينيات) سابقا(ثيرة في اLتحاد السوفيتي دراسات كمرة، ثم ظھرت 
       ھooذه المooواد  كثيoرة فooي الو3يoات المتحooدة اAمريكيooة نتيجoة ظھooور مشooكلة الoتخلص مooن مخلفooات ھoذه الصooناعة الحاويooة لمثoل

                  ين والبيئooooة مooooن اAخطooooار التooooي تooooنجم عooooن أعمooooال تنظيooooف ووقايooooة العooooامل) رواسooooب صooooلبة، وحooooل، ميooooاه مرافقooooة(
ثم ازداد اھتمام شركات النفط فoي العoالم فoي اaونoة اAخيoرة . المضخات، الخزانات، اAنابيب، والمعدات اAخرى المستخدمة

لك ظھرت دراسات كثيرة حول في آبار اسكتلندا في بحر الشمال، وبعد ذ NORMبعد أن ُكِشف عن وجود ) 1981منذ عام (
الصoلبة  )NORM(وتلجأ بعض الدول إلى طرح المoواد المشoعة الطبيعيoة ." الموضوع وبشكل تفصيلي خQل العقود الماضية

في مياه البحار بعد الحصول على إذن من السلطات الرقابية في الدولة، ولكن ھذه الطريقة تؤدي إلى تراكم ھذه المoواد حoول 
كما أنه في غياب نظام مراقبة إشoعاعية جيoدة فoي عمليoات اسoتخراج الoنفط . لى مدى عدة سنوات من الطرحالحقول البرية ع

              والغooاز، فooإن ھooذه المooواد قooد تooؤدي إلooى تعooرض خooارجي خQooل اLنتooاج وذلooك لتooراكم النويooدات المشooعة الباعثooة Aشooعة 
oة خoور وخاصooاملين والجمھoي للعoرض داخلooى تعoا، أو إلoة جامooة وإزالoزة الملوثoجھAات واooل الملوثoيانة ونقoة الصooل عمليQ

 .39 و 35، 27المرجع، صنفس : أنظر. التلوث عن اAجھزة والمعدات
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  :الفرع الثالث

  .المصادر المشتركة بين ا)ستخدامات السلمية والعسكرية

             اAنشoooطة السoooلمية والعسoooكرية نoooتج عoooن النoooووي المشoooتركة أي التoooي ت تتمثoooل مصoooادر التلoooوث  

علoى السoواء فooي أو3 منoاجم اسooتخراج اليورانيoوم بسooبب أن ھoذه المoادة يقooوم عليھoا كQoo النشoاطين، وثانيooا 

 تشooتغل النفايooات النوويooة التooي تخلفھooا اAنشooطة السooلمية والعسooكرية، وأخيooرا وسooائل النقooل المختلفooة التooي 

  .المواد والمعدات واAسلحة النووية نقللأو التي تستعمل كوسيلة وقود النووي بال

  :مناجم استخراج اليورانيوم -أو)

     ووليداتooه وذلooك  بكميooات   )1(ھooا منooاجم اليورانيooوم الooرادونطرحُ إن أھooم الملوثooات المشooعة التooي تَ 

         1000ة فooي ھooذه المنooاجم تقتضooي طooرح مooا بooين ئooذات قيمooة ھامooة بالنسooبة للبيئooة، Aن ضooرورات التھو

قدم مكعoب مoن الھoواء فoي الدقيقoة، حيoث تكoون تراكيoز الoرادون فoي ھoذا الھoواء   200.000إلى أكثر من 

             ولقooد . قooدم مكعooب  1000 / دقيقooة /كooوري ميكooرو 20 -0.5المطooروح خooارج المooنجم تتooراوح مooا بooين 

يoدة مoن سoرطان الرئoة بoين العoاملين فoي منoاجم اسoتخراج اليورانيoوم المغلقoة تم تشخيص عدة حا3ت متزا

الموجooودة تحooت سooطح اAرض بشooكل خooاص، كمooا 3 يمكooن اسooتبعاد ھooذا ا3حتمooال لooدى عمooال المنooاجم 

 المفتوحooة أيضooا، بooل وحتooى ضooمن العooاملين فooي أنooواع المنooاجم المتطooورة التooي تسooتعمل تقانooة اسooتخراج 

لذوبان باسoتخدام المحاليoل، حيoث يoتم إذابoة واسoتخراج المعoادن مoن تحoت سoطح اAرض المعادن بطريقة ا

   )2(.وضخھا إلى السطح

جريoت دراسoات تفصoيلية للعoاملين فoي المنoاجم لغoرض تحديoد وبعد انتھاء الحرب العالمية الثانية أُ 

      ل المنooاجم      م، كمooا أجريooت دراسooات مماثلooة لعمooا1949خطooورة الooرادون خاصooة فooي أمريكooا بooدأت عooام 

ولقoد ظھoرت معلومoات عoن اLصoابة  )3(.في كل من تشيكوسلوفاكيا وكندا وفرنسا والصoين لoنفس الغoرض

 بسooرطان الرئooة بooين عمooال منooاجم اليورانيooوم فooي كنooدا والتشooيك وسooلوفاكيا والو3يooات المتحooدة اAمريكيooة 

 ى الرغم من اكتشoاف الoرادون فoي بدايoة القoرن وعل.  معة من ھيروشيما وناجازاكيجَ كملة للمعلومات المُ مُ 

مoن القoرن  دد عQقتoه بإصoابة عمoال المنoاجم بسoرطان الرئoة إ3 فoي أواخoر السoتيناتَحoالماضي، فإنoه لoم تُ 

 م1988ففي عام  ،العشرين، إ3 أنه مما 3 شك فيه حاليًا أن الرادون ھو أحد مصادر اLصابة بھذا المرض

                                                           

 يتولooد ھooذا العنصooر الغooازي ضooمن . أيooام 3.8ھooو غooاز خامooل مشooع وعمooر النصooف اLشooعاعي لooه  222 -الooرادون " -)1(    
             ، والجدير بالذكر أن التركيoز ا3عتيoادي لغoاز الoرادون فoي الجoو يتoراوح 238 -وسطية  من مراحل تحلل اليورانيوم  مرحلة
        حسoين .د :أنظoر." لتoر/ و كoوري بيكo 0,15دل تركيoزه فoي الجoو فھoو بحoدود َعo، أمoا مُ لتoر/  بيكoو كoوري 0,5 -0,1ما بoين 

م، ص 1999، نشرة الذرة والتنمية، المجلoد الحoادي عشoر، العoدد الثالoث، "على البيئة واLنسان الرادون وتأثيره"، الونداوي
10- 11. 
 .13 -12المرجع السابق، ص  -)2(    
نشoرة الooذرة  ،"اAدلoة علooى تسoبب الoرادون فooي اLصoابة بمoرض سooرطان الرئoة"محمoد بoن إبooراھيم الجoار هللا،  .د .أ -)3(    

 .6م، ص 2008والتنمية، المجلد العشرون، العدد اAول، 



52 
 

أن ھنooاك أدلooة كافيooة 3عتبooار الooرادون مooن مسooببات  "IARC" لبحooوث السooرطاناسooتنتجت الوكالooة الدوليooة 

   )1(.السرطان ل{نسان

  

  : النفايات النووية -ثانيا

ooلَ رجooى اسooتعماله ويكooون محتويooا علooى أو مُ كooل مooا 3 يُ "وھooي  ا عooن وثooا بنويooات مشooعة تزيooد كّمً

  الصooلبة  كمooا أنھooا كooل المooواد )2(،دولooةتبعooا لمooا تقooرره السooلطة المختصooة لكooل  "المسooتويات المسooموح بھooا

لفooات الوقooود المسooتخدم فooي المفooاعQت خَ خلفھooا التفجيooرات والتجooارب النوويooة ومُ والسooائلة والغازيooة التooي تُ 

د النفايooات المشooعة الناجمooة عooن شooتى ا3سooتخدامات السooلمية للطاقooة النوويooة مooن بooين أھooم َعooتُ و )3(.النوويooة

ooوث النooرة للتلooادر الخطيooتى المصooي شooة فooة المختلفooات النوويooن التطبيقooات عooذه النفايooتج ھooث تنooووي، حي

سoتخراجية مجoا3ت الطoب والزراعoة والصoناعة وأعمoال البحoوث والتنقيoب والعمليoات اL: المجا3ت مثoل

ففoي عالمنoا اليoوم توجoد كميoات  )4(.وتشغيل المنشآت والمفاعQت الذرية بطرق آمنة للحصول على الطاقoة

نفايات النووية لدى الدول التي تستخدم الطاقة النووية في توليد الكھرباء وخاصoة لoدى الoدول ضخمة من ال

التي تمتلك أعدادا كبيoرة مoن المحطoات الكھرونوويoة مثoل الو3يoات المتحoدة اAمريكيoة وروسoيا ا3تحاديoة 

فظھoا والoتخلص وفرنسا، وھي تمثل خطرا حقيقيoا لكافoة الكائنoات الحيoة علoى وجoه اAرض، لoذلك يجoب ح

   )5(.منھا طبقا لمعايير وضوابط سليمة

م مoع أول إنتoاج 1944نتج عن اAنشطة العسكرية، حيث بoدأت ھoذه المشoكلة تظھoر منoذ عoام كما تَ 

  للبلوتونيooوم فooي و3يooة واشooنطن اAمريكيooة، ولكooن مooن الصooعب تحديooد كميooة المخلفooات النوويooة الناجمooة      

بطبيعتھا، إ3 أنه مما 3 شك فيه أن دول النادي النoووي التoي تصoنع اAسoلحة عن ھذه اAنشطة Aنھا سرية 

ل الooتخلص      مثooوي النوويooة لooديھا فooائض كبيooر مooن ھooذه النفايooات يكفooي لتلويooث كooل ميooاه البحooار والمحيطooات،

يooد النوويooة لتول مشooكلة كبooرى للعديooد مooن الooدول، 3سooيما تلooك التooي لooديھا عooدد كبيooر مooن المفooاعQت ھooامن

                                                           

   .35 -34، مرجع سابق، ص "نظرة عامة حول الرادون في المساكن"محمد بن إبراھيم الجار هللا، . د .أ -)1(    
       كمooا ذھبooت جملooة مooن الدراسooات إلooى أن بعooض أنooواع السooرطانات مثooل اللوكيميooا وسooرطان الكليooة والبروسooتات  

يمكن أن يكون سببھا التعرض لغاز الرادون، والذي تكمن آثاره الصحية في جسيمات ألفoا الصoادرة عنoه وعoن نoواتج تفككoه  
       ، حيoث تمتلoك ھoذه الجسoيمات الطاقoة الكافيoة لتختoرق النسoيج وتصoلLنسان عoن طريoق التoنفس والھضoموالتي تدخل جسم ا

              منشoooأه وخصائصoooه: غoooاز الoooرادون"أحمoooد رشoooاد قاسoooم، . د .أ: أنظoooر. ب ھoooذا النسoooيجرِ َخoooإلoooى القسoooم الoooداخلي للخQيoooا وتُ 
      .20 -19 م، ص2010، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، "وأخطاره

 .31محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)2(    
 .286مصطفى محمود سليمان، مرجع سابق، ص . د .أ و محمد أمين عامر. د .أ -)3(    
  .32 -31محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)4(    

     "Le problème des déchets radioactifs va devenir rapidement le problème majeur de notre temps." 
Voir : Prieur (Michel), Op. cit, P. 583. 

 ، ص1994لدراسoات البيئيoة، العoدد السoادس، ينoاير مجلة أسيوط ل ،"النفايات النووية"سيد أحمد السيد خQف،  .د. أ -)5(     
60 .  
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بب أضooرارا َسoيمكooن أن تُ  وتظoل ھooذه المخلفoات ذات النشooاط اLشoعاعي 3aف السooنين، ولھoذا )1(.الكھربoاء

العلمooاء حتooى اaن إلooى طريقooة  إشooعاعية خطيooرة لجميooع الكائنooات الحيooة علooى وجooه اAرض، ولooم يتوصooل

تoم تخoزين معظoم  العشoرينمن القoرن  الستينيات والسبعينيات بشكل نھائي، وفي فترة امناسبة للتخلص منھ

  )2(.في باطن اAرض فنتعة دُ رَّ دَ المفاعQت في حاويات مُ  لفات المشعة الناتجة عنخَ المُ 

 :أنواع النفايات المشعة . 1

كمoا يمكoن  .تظھر النفايات المشعة في عدة صور فقد تكون غازية، سائلة أو على شكل مواد صلبة

             وھoooي النفايoooات   "نفايoooات قصoooيرة العمoooر : إلoooى مجمoooوعتين رئيسoooيتين تقسoooيمھا مoooن ناحيoooة طoooول عمرھoooا

، ونفايooات طويلooة العمooر   "عooام 30التooي تحتooوي علooى نظooائر مشooعة يصooل نصooف عمرھooا اLشooعاعي حتooى 

         كمooا يمكooن تقسooيم النفايooات المشooعة  )3(."عooام30وھooي النفايooات التooي يزيooد نصooف عمرھooا اLشooعاعي عooن "

  : يث مستوى اLشعاع إلى أربع مجموعاتمن ح

  : نفايات منخفضة المستوى -أ

نتج عادة من ا3سoتخدامات السoلمية للمoواد من النظائر المشعة يمكن إھمالھا، وتَ  مًّ وتحتوي على كَ "  

النووية في الطب والصناعة والبحث العلمي والتشغيل اaمن لعدد من المنشآت النووية ويoتم الoتحفظ عليھoا 

   )4( ."نشآت خاصة أو التخلص منھا بعد المعالجة بالدفن بالقرب من سطح اAرضفي م

  : نفايات متوسطة المستوى -ب  

بالنسoبة  وھذه تتضمن النفايات المشعة ذات المستوى الحراري المنخفض عما ھoو متعoارف عليoه"  

نقلھooا والتعامooل معھooا روع خاصooة فooي عمليooات للنفايooات المشooعة مرتفعooة المسooتوى، وتتطلooب اسooتعمال دُ 

ات المسooتھلكة بعooد اسooتعمالھا وكooذلك أجooزاء مooن المعooدات والمعooادن الملوثooة َجooاتِنْ كنفايooات، وتتضooمن الرَ 

وتكمoooن مشoooكلة النفايoooات                )5(."إشoooعاعيا وتتطلoooب معالجoooة خاصoooة قبoooل الoooتحفظ عليھoooا أو الoooتخلص منھoooا

  )6(.عب عملية التخلص منھاحجمھا الكبير الذي يُصَّ ذات المستوى اLشعاعي المنخفض أو المتوسط في 

  : نفايات مرتفعة المستوى -ج  

نooتج مooن عمليooات إعooادة معالجooة الوقoود النooووي بعooد احتراقooه، لفصooل مركبooات عنصooري تَ "وھoي    

اليورانيوم والبلوتونيوم، ومعظم ما تحتويه من نويات لھoا فتoرة نصoف عمoر طويلoة، ويoتم تثبيتھoا فoي كتoل 

                                                           

   .119عبد القادر رزيق المخادمي، مرجع سابق، ص  -)1(     
أكب77ر مص77ادر النفاي77ات النووي77ة 2نھ77ا تس77تخدم كمي77ات ض77خمة م77ن الم77واد "تعتب77ر المف77اع9ت النووي77ة المدني77ة والعس77كرية م77ن       

وبقايا الوقود الن7ووي المس7تخدم ف7ي ھ7ذه المف7اع9ت ض7خمة وُتع7د م7ن أش7د النفاي7ات النووي7ة خط7ورة فلھ7ا نش7اط إش7عاعي            . الُمنشطرة
ب77777ر كاف77777ة الم77777واد وا2دوات وا2جھ77777زة المس77777تخدمة داخ77777ل المف77777اع9ت النووي77777ة وتل77777ك الت77777ي تعرض77777ت                              وك77777ذلك تعت. ع77777الٍ 

   لZش77عاعات النووي77ة ف77ي أي مج77ال آخ77ر نفاي77ات نووي77ة تتف77اوت درج77ة خطورتھ77ا تبع77ا لم77دة تعرض77ھا لتل77ك اJش77عاعات وك77ذا ش77دة                   
  .58مرجع سابق، ص  ،"النفايات النووية"، سيد أحمد السيد خ9ف. د. أ: أنظر." عھاھذه اJشعاعات ونو

  .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)2(    
 .35 -34محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)3(    
 .35المرجع السابق، ص  -)5) (4(    
 .9، مرجع سابق، ص "النووية كمصدر للكھرباء في الدول العربيةالطاقة "محمود بركات، . د .أ -)6(    
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           زجاجيooة للooتحفظ عليھooا فooي منشooآت خاصooة بجooوار مصooادر إنتاجھooا قبooل أن يتقooرر الooتخلص منھooا نھائيooا

   )1(."في مناطق جيولوجية مستقرة ومناسبة لھذا الغرض

  : نفايات ألفا المشعة -د     

اليورانيooوم       وثooة بمشooعات ألفooا طويلooة العمooر، منھooا نفايooات عناصooر مooا فooوق لَ وتتضooمن المooواد المُ "  

 نooتج عooادة مooن عمليooات إعooادة معالجooة الوقooود أو النفايooات الملوثooة بمركبooات البلوتونيooوم، وھooذه النفايooات تَ 

  ويoتم معالجoة ھoذا النoوع  . النووي بعد احتراقoه ومoن مراحoل تصoنيع الوقoود النoووي مoن اAكاسoيد الخليطoة

   )2(."لنسبة للنفايات مرتفعة المستوى اLشعاعيبع باتَ من النفايات والتحفظ عليھا طبقا لما ھو مُ 

 :آثار النفايات النووية على البيئة واLنسان . 2

لِحooق النفايooات المشooعة أضooرارا باLنسooان إمooا بصooورة مباشooرة أو غيooر مباشooرة مooن خQooل دورة تُ 

ات الملوثoة الملوثات المشعة في مكونات البيئة المحيطoة، وعoن طريoق تنoاول اLنسoان ل|طعمoة والمشoروب

لِحق به أضoرارا اقتصoادية جسoيمة، تتمثoل فoي المبoالغ الماليoة الطائلoة التoي تتطلبھoا عمليoة باLشعاع، كما تُ 

 النقooل والooتخلص مooن ھooذه النفايooات، والتooي تقooع علooى عooاتق المooواطن الفقيooر ودافooع الضooرائب الكبيooر سooواءً 

 م مooع أول إنتooاج لعنصooر1944منooذ عooام ولقooد ظھooرت مشooكلة الooتخلص مooن النفايooات النوويooة  )3(.بسooواء

  عooرف كميooات وأنooواع النفايooات النوويooة نعت منooه القنبلooة الذريooة فooي أمريكooا، و3 تُ ذي ُصooـالoo البلوتونيooوم

عرف أيضا الكيفية التي تخلصت بھا كل دولة من الoدول التoي العالمية وكمية النظائر المشعة فيھا، بل و3 تُ 

ويختلoف العلمoاء فيمoا بيoنھم علoى الكيفيoة المناسoبة للoتخلص مoن تلoك . فoاتلھا كميات كبيoرة مoن تلoك المخل

      النفايات، فيoرى الoبعض إمكانيoة إلقائھoا فoي الفضoاء الخoارجي، ويoرى آخoرون دفنھoا مoع احتياطoات كبيoرة 

)4( .في حفر عميقة في باطن اAرض، وفي كلتا الحالتين تبقى أخطار ھذه النفايات علoى تلoوث البيئoة قائمoة

ولقد قامت الدول النووية الكبرى والصغرى بمحاو3ت غير إنسانية للoتخلص مoن نفاياتھoا النوويoة   

بدفنھا في أراضي الدول اAفريقية وفشلت بعض تلك المحاو3ت، ومoن المoرجح أن كثيoرا منھoا قoد تoم دفنoه 

      د  عَمooحيooث تَ  )5(.إلooخ...يميooةبالفعooل فooي صooحاري الooدول اAفريقيooة أو اAمريكيooة الجنوبيooة أو فooي مياھھooا اLقل

       ھذه الoدول إلoى تصoدير نفاياتھoا إلoى البلoدان الفقيoرة لقoاء مبoالغ ماليoة زھيoدة، ومoن ذلoك ا3تفoاق الoذي كoان 

                                                           

  . 35محمد عبد P محمد نعمان، مرجع سابق، ص  - )1(    
      "La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit se faire en prenant en 
considération les droits des générations futures." Voir : Prieur (Michel), Op. cit, P. 584. 

                    غلق7777ة أھمي7777ة خاص7777ة، إذ أنھ7777ا ت7777ؤدي  دورة الوق7777ود المُ وتحت7777ل عملي7777ات إع7777ادة معالج7777ة الوق7777ود المس7777تھلك عن7777د اس7777تخدام        
              يتھا، وذل777ك قب777لش777عاعإا لتخزينھ777ا لع777دة عق777ود حت777ى ت777نخفض ف777ض حجمھ777خَ إل777ى نفاي777ات عالي777ة المس777توى اJش777عاعي، يج777ب أن يُ 

مس77تواھا اJش77عاعي إل77ى مس77توى الخلفي77ة  منھ77ا ف77ي م77دافن خاص77ة لفت77رة طويل77ة ج77دا بس77بب احتوائھ77ا عل77ى نظ77ائر ل77ن يص77لال77تخلص 
                    اJش777عاعية إ: بع777د آ:ف الس777نين، كم777ا أنھ777ا تحت777وي عل777ى نظ777ائر قص777يرة العم777ر وبتركي777زات تس777مح ب777انط9ق كمي777ات كبي777رة     

                . عل77ى ھ77ذه النفاي77ات م77ن الح77رارة لع77دة عق77ود ويل77زم لھ77ا ت77دابير خاص77ة كالتھوي77ة والتبري77د لتجن77ب تخري77ب اJنش77اءات الت77ي تحت77وي
 .9مرجع سابق، ص  ،"الطاقة النووية كمصدر للكھرباء في الدول العربية"، محمود بركات .د .أ: أنظر
 . 36محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)3( )2(    
  .287ص مصطفى محمود سليمان، مرجع سابق، . د .أ محمد أمين عامر و. د .أ -)5( )4(    
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على وشك الحدوث في أواخر السoبعينيات بoين حكومoة النمسoا والحكومoة المصoرية لoدفن النفايoات النوويoة 

مoا ينطoوي  توليد الطاقة النووية النمساوية في صoحراء مصoر الغربيoة، رغoمالناجمة عن مخلفات محطات 

     وأمooام خطooورة . عليooه ذلooك مooن خطooورة علooى البيئooة، وقيooل أن برلمooان النمسooا لooم يوافooق علooى ھooذا ا3تفooاق

مثل ھذا التصرف الغير قانوني والمستنكر أي التصدير، صرح وزير البيئة اAلماني فoي ختoام مoؤتمر قمoة 

Aة  لزم الشركاتأن حكومته ستُ : "م1992في عام  يةرض المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلاoلمانيAا

التي قامت بنقل النفايoات النوويoة وغيرھoا بصoورة غيoر مشoروعة إلoى رومانيoا باسoتعادة ھoذه السoموم إلoى 

سoعي الoدول المتقدمoة   وھنoاك مoن يoرى أن )1(."البQد وتصريفھا عن طريق المنشآت المعoدة لھoذا الغoرض

إلى دفن نفاياتھا النووية في أراضoي دول العoالم الثالoث يُعoد جريمoة بحoد ذاتoه، ولعoل أقoرب مثoال إلoى ذلoك   

ھو فضيحة قيام الحكومة اAمريكية بدفن نفاياتھا النووية المتمثلة في اليورانيوم في أراضي الخليج العربي 

   )2(.اخQل فترة حرب الخليج الثانية وما بعدھ

ِرضoة بoذلك البيئoة واLنسoان عَ في حين تلجأ بعض الدول إلى إغراق نفاياتھا النوويoة فoي البحoار، مُ 

oُا تoة أنھoات العلميoت الدراسoد أثبتoؤثر لمخاطر جمة، فقoا يoة، ممoاه البحريoة للميoواص الطبيعيoى الخoؤثر عل

 ھooذا التلooوث ل{نسooان عooن طريooق  بالتooالي علooى اAحيooاء المائيooة ويقضooي عليھooا تooدريجيًا، فضQoo عooن انتقooال

ف ھذه النفايات في المرتبoة اAولoى نَ صَ وتُ  )3(.عد غذاًء رئيسيا لشعوب الدول الشاطئيةتناوله ل|سماك التي تُ 

من بين الملوثoات التoي لھoا تoأثير علoى صoحة المحيطoات، إ3 أن طبيعتھoا 3 تoزال غامضoة، فميoاه المحoيط 

ھoذا الغبoار  الناتج عن تجارب التفجير النووي التoي أجريoت فيoه، وانتقoل تoأثيرالھادي ملوثة بالغبار الذري 

   )4(.إلى اLنسان الذي يأكلھا إلى الكائنات البحرية، ومن ثمَّ 

ويقال أن القطب الشمالي يعتبر أكبر مستودع للنفايات الذرية في العالم، فلقoد غرقoت فيoه الغواصoة 

 بغoرق عoدد  م، كمoا اعترفoت السoلطات الروسoية1989ريoل عoام فoي أف" كoومزو مoولتس"النووية الروسية 

فoإن اسoتخدام  بل إن بعًضا منھا أغرقته عمًدا، وفضQ عن ذلoك  آخر من غواصاتھا النووية في ھذا المكان

 إلoى تلoوث عoدد مoن اAنھoار التoي لوثoت ھoذا المحoيط Aنھoا تصoب المفاعQت النووية Aغراض مدنيoة أدى

ى قضoية طooرح النفايooات المشoعة ذات المسooتوى العooالي والمoنخفض فooي الميooاه الضooحلة  باLضooافة إلoo )5(.فيoه

   )6(.في القطب الشمالي (Kara Sea)لبحر كارا 

                                                           

 .324ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  .د -)1(    

 صرة، الدار الجامعية، اLسكندريةخالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعا. د -)2(    
 .447 م، ص2007

 .33محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)3(    
 .77، مرجع سابق، ص رزيق  المخادميعبد القادر  -)4(    
 .327 -326 ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د -)5(    
          نھلooة نصoooر، نشooرة الoooذرة والتنميooة، المجلoooد : ، ترجمoooة"التoooأثيرات البيئيooة لQنبعاثoooات المشooعة"، جooوردون لينسooلي -)6(    

   .9 م، ص1996الثامن، العدد الثالث، 
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     ولقooد حصooل خQooف بooين أوكرانيooا وروسooيا بسooبب رفooض ھooذه اAخيooرة اسooتقبال النفايooات المترتبooة 

زود مياھھoا العذبoة التoي تoُ" بيكoال"يoرة حَ بُ  عن كارثة مصنع تشرنوبيل، مما دفoع بأوكرانيoا إلoى رميھoا فoي

وفooي سooياق          )1(.فooي العooالم أغلooب منooاطق ألمانيooا ا3شooتراكية سooابقا البالغooة سooدس الميooاه الصooالحة للشooرب

طoن مoن النفايoات  1700بإفراغ  1993قامت السفن الروسية في منتصف شھر أكتوبر من عام "ذي صلة 

اليابان على مستويات ضحلة وإلoى البحoر مباشoرة دون وضoعھا فoي أوانoي خاصoة النووية السائلة في بحر 

مما أثار سخط وغضب اليابoانيين وخاصoة الصoيادين مoنھم، وقoد تسoبب ذلoك فoي ارتفoاع مسoتوى اLشoعاع           

oة الكائنoى كافoار علoر الضoثAغ اoذلك أبلoون لoع أن يكoن المتوقoات في تلك المنطقة إلى درجة عالية جدا، وم

   )2(."الحية في تلك المنطقة والمناطق المجاورة

كما أن بعض الدول اAخرى تلجأ إلى دفن نفاياتھا المشعة في أمoاكن عميقoة فoي جoوف اAرض إ3 

فقooد يبooدو أن ھooذه الطريقooة آمنooة، ولكنھooا قooد تكooون خطيooرة    )3(أن ھooذا التصooرف غيooر صooائب قانونيooا وفنيooًا،

ادة المشعة على اتصoال بالميoاه الجوفيoة فتتلoوث ميoاه الشoرب وتتلoوث تحت بعض الظروف، فقد تصبح الم

ومoن الحoوادث التoي وقعoت . النباتات بالمواد المشعة، مما قد يسبب ضررا خطيرا 3سيما بعoد زمoن طويoل

في مخزن للنفايات النوويoة بمدينoة  1993في ھذا المجال الحريق الذي اندلع في أوائل شھر أبريل من عام 

روسooية، حيooث تعooرض رجooال اLطفooاء لمسooتويات عاليooة مooن اLشooعاع، وأصooيبت اAراضooي  تومسooك ال

   )4(.الزراعية المجاورة بالتلوث اLشعاعي، وتكونت سحابة مشعة تحركت نحو سيبيريا

  : وسائل النقل النووية -ثالثا  

            قصoooد بھoooا ھنoooا مoooن جھoooة وسoooائل النقoooل البريoooة والبحريoooة والجويoooة ذات المحركoooات النوويoooة ويُ   

   أي التي تعمoل بoالوقود النoووي، وھoو أي مoادة غيoر اليورانيoوم الطبيعoي المسoتھلك، يمكoن أن تنoتج الطاقoة 

بمفردھoا أو بعoد خلطھoا  سلسoل خoارج المفاعoل، سoواء أكoان ذلoكتَ عن طريق ا3نشطار النووي التلقoائي المُ 

خدم لنقoل المoواد النوويoة، اAسoلحة سoتَ قصد بھoا مoن جھoة أخoرى تلoك الوسoائل التoي تُ كما يُ  )5(بمواد أخرى،

   ِعoدات النوويoة المسoتعملة فoي اAنشoطة السoلمية و العسoكرية، إذ يمكoن أن تتعoرضالنووية وغيرھoا مoن المُ 

  :للبيئة المحيطة واLنسان، ومن ھذه الحوادث نذكركل ھذه الوسائل لحوادث ينجم عنھا تلوث نووي 

                                                                                                                                                                                     

ومنذ أن أثيرت ھذه القضية على مدى ثQثين عاما، بدأت جملoة مoن الدراسoات لتقيoيم د33ت طoرح تلoك النفايoات، وبعoد       
قامت الوكالة الدولية للطاقoة الذريoة بالتعoاون مoع الoدول المتoأثرة بوضoع  1992وفي عام  1991فترة قصيرة في أواخر عام 

الحاليoة والمحتملoة فoي المسoتقبل علoى الصoحة والبيئoة نتيجoة طoرح النفايoات، وقoد مشروع دولي يھدف إلoى تقoدير التoأثيرات 
تقoارير عoن بعoض نتائجoه  متدِ قoُ حيoث، (IASAP)ُعرف ھذا المشروع باسoم المشoروع الoدولي لتقيoيم بحoار القطoب الشoمالي 

إلoى  8فoي مقرھoا بفينoا فoي الفتoرة مoن " شoعةالتأثير البيئي لQنبعاثات المُ "اAولية في الندوة الدولية التي نظمتھا الوكالة حول 
   . نفس المرجع والصفحة: أنظر. دولة وخمس منظمات دولية 39خبيرا من  222، والتي شارك فيھا 12/5/1995
 .28عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص  -)1(    
 .60مرجع سابق، ص  ،"النفايات النووية"، سيد أحمد السيد خQف. د .أ -)2(    
 .33محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)3(    
 .60 - 59ص مرجع سابق،  ،"النفايات النووية"سيد أحمد السيد خQف، . د. أ -)4(    
 .115أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص  .د -)5(    
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            :م1966اصطدام طائرتان أمريكيتان عام .  1  

م، إحداھما قاذفة قنابل نفاثة واAخoرى طoائرة 1966اصطدمت طائرتان أمريكيتان في جانفي عام   

اLسooباني  "Palomares"إمooداد، ونجooم عooن ذلooك سooقوط ثQooث قنابooل ھيدروجينيooة فooوق شooاطئ بooالوميرز 

ِجرة في اثنتين منھoا نتيجoة للصoدمة مسoببة انتشoار جزيئoات وغبoار اليورانيoوم، أمoا فَ وانفجرت العبوات المُ 

  القنبلة الثالثoة فقoد اسoتقرت كمoا ھoي، كمoا سoقطت قنبلoة رابعoة علoى بعoد خمسoة أميoال مoن الشoاطئ لتسoتقر 

عنoد قيامھoا بأعمoال  -يoة اAمريكيoة اضoطرت القoوات الجو"ولقد  .قدم  2500تحت سطح الماء على عمق 

  طنoا  1750المحاصoيل، وإلoى نقoل  إلoى إتQoف بعoض -التطھير وإزالة اAضoرار الناتجoة عoن ھoذا الحoادث

وقooِف النشooاط الزراعooي لمooدة شooھرين فooوق مسooاحة كبيooرة مooن اAراضooي كمooا أُ . مooن الطooين الملooوث بعيooدا

         ولooوحظ إصooابة كooل مooن كooان يعمooل . قooرى المجooاورةوال" بooالوميرز"نooِع الصooيد فooي منطقooة ومُ . الزراعيooة

   )1(."المنطقة المحيطة بمكان الحادث بتلوث إشعاعيي ف

  :م1981لعام " أورازوكو"حادث .  2

 ويتمثooل ھooذا الحooادث فooي اصooطدام غواصooة نوويooة أمريكيooة بسooفينة يابانيooة، ممooا أدى إلooى تسooرب 

   )2(.وإصابة بعض الكائنات الحية بالتلوث النووي" أورازوكو"المواد المشعة على شاطئ خليج 

  :م1989في عام " كومزو مولتس"غرق الغواصة النووية الروسية .  3

 والتoooي يسoooميھا " كoooومزو مoooولتس"م غرقoooت الغواصoooة النوويooة الروسoooية 1989فooي أفريoooل عoooام 

البحريoة السoوفيتية  ، وفي محاولة منھا للتھوين من خطورة اAمر في ذلك الوقت، زعمت"مايك"الغربيون 

. متر في المحيط القطبي الشoمالي  1800اًرا على عمق أن الغواصة لن تكون إ3 مقبرة 3ثنين وأربعين بحَّ 

               أن المفاعoooل بoooدأ ينشoooر نفاياتoooه الناتجoooة"م تقريoooرا جoooاء فيoooه 1992شoooر الoooروس فoooي أواخoooر عoooام ولقoooد نَ 

."        م1995عث مooن الooرؤوس النوويooة بدرجooة كبيooرة قبooل عooام عooن ا3نشooطار النooووي وأن البلوتونيooوم سooينب

قooد اعترفooت السooلطات الروسooية بغooرق عooدد آخooر مooن غواصooاتھا النوويooة فooي المحooيط القطبooي الشooمالي       لو

دون أن تصooرح بھooذا العooدد بدقooة، بooل إنھooا قooد أغرقooت بعضooھا عمooًدا، إمooا تخلًصooا منھooا بعooد أن أصooبحت       

          )3(.تعمال، وإما التزاما باتفاقية الحد من التسليحغير صالحة لQس

فoي بحoر بoارنتس، ومoات جميoع " كورسoك"م، غرقت الغواصة النوويoة 2000وفي أوت عام  . 4  

 َّQًحا، في حين ظل سبب غرقھا مجھو3 118البالغ عددھم  حيھامQ4(.م(         

  
  

                                                           
 .68 - 67 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)1(
 .359سابق، ص  سمير حامد الجمال، مرجع .د -)2(
 .327 -326 ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص .د -)3(
 .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)4(
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  :المبحث الثاني

  .الجھود الدولية للحماية من التلوث النووي             
         أن أدرك المجتمooع الooدولي خطooورة التلooوث النooووي علooى البيئooة وصooحة اLنسooان، خصوًصooا     بعooد 

مع تزايد وتنوع مصادره الناجمة عن ا3ستخدامات السoلمية والعسoكرية، سoعى إلoى الوقايoة منoه ومكافحتoه 

في جھود الدول والمنظمات الدوليoة علoى اخoتQف أنواعھoا، ففيمoا يخoص جھoود الoدول ولقد تجلت مساعيه 

، والooدولي           -وھooذا النooوع مooن الجھooود 3 يooدخل فooي إطooار دراسooتنا ھooذه -فتبooذلھا علooى مسooتويين الooداخلي 

ا إمoا فoي إطoار وھذه الجھود ھي التي تھمنا، سواء كانت فردية أو ثنائية أو جماعيoة، وبمoا أن  الoدول تبoذلھ

المنظمoات الدوليooة أو خارجھooا مooن خQooل عقooد المoؤتمرات الدوليooة وإبooرام ا3تفاقيooات وغيرھooا مooن الوثooائق 

Qالدولية، فإننا سنبينھا عند التطرق لھذه العناصر ولن نخصص لھا عنصًرا مستق.  

مoن التلoوث أما فيما يخoص المنظمoات الدوليoة بمختلoف أنواعھoا، فتبoذل جھoودا فoي مجoال الحمايoة 

النooووي النooاجم عooن ا3سooتخدامات العسooكرية والسooلمية للطاقooة النوويooة، وفيمooا يتعلooق بجھودھooا فooي مجooال 

الحماية من التلوث الناتج عن التسلح النووي فتنقسم إلى جھود تھدف إلى الوقاية منه وذلoك مoن خQoل منoع  

بooرام اتفاقيooة عooدم انتشooار اAسooلحة بooروز دول جديooدة ذات أسooلحة نوويooة، ولقooد أسooفرت ھooذه الجھooود عooن إ

ملة من المناطق الخالية من اAسلحة النوويoة، وجھoود تھoدف إلoى مكافحتoه نشأ جُ النووية واتفاقيات أخرى تُ 

وذلك من خQل نزع تام ل|سلحة النوويoة الموجoودة لoدى الoدول المالكoة لھoا ومنoع تطoوير وتصoنيع المزيoد 

أن مشooكلة التسooلح النooووي لھooا عooدة جوانooب سياسooية وقانونيooة  وبمooا. بغيooة الوصooول إلooى حظooر شooامل لھooا

وإنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أن آثارھا خطيرة ومدمرة، فإن الجھoود الدوليoة المبذولoة لحلھoا 

مكثفooة ومتنوعooة، ولooذلك فإننooا لooن نتنooاول منھooا سooوى مooا يخooدم موضooوعنا أي الجھooود المبذولooة للحمايooة             

  .التلوث الناجم عن التسلح النووي من

باLضoooافة إلoooى ذلoooك أفoooرزت الممارسoooة الدوليoooة تبنoooي جملoooة مoooن مبoooادئ القoooانون الoooدولي العامoooة 

والمتخصصoة التooي تتماشooى مooع خصوصooية القooانون الooدولي النooووي، وتصooلح للتطبيooق فooي مجooال الحمايooة        

  :ذه النقاط سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبينوحتى تكون دراستنا ُملمة بمختلف ھ. من التلوث النووي

  .  جھود المنظمات الدولية: المطلب اAول                 

  أھم مبـادئ القانـون الدولـي المطبقة : المطلب الثاني                

  .في مجـال الحمايـة من التلـوث النـووي
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  :المطـلب ا�ول

  .جھــود المنـظمـات الدوليـة

تتسم المنظمات الدولية بعمومية أھداف إنشائھا والعضوية فيھا كمنظمة اAمم المتحدة، أو عمومية 

    العضوية فيھا مع تحديد أھداف إنشائھا كالوكا3ت الدولية المتخصصة مثل المنظمة الدولية للطاقة 

بينما  .العربية للطاقة الذريةوقد تكون ھناك منظمات مماثلة لھا ولكنھا تتميز باLقليمية كالھيئة  الذرية،

أن ھذه  تنفرد المنظمات اLقليمية عن المنظمات الدولية بأنھا وإن كانت عامة العضوية واAھداف، إ3

وتشترك المنظمات  )1(.العضوية تنحصر في مجموعة مـن الدول يصل بينھا رابط اقتصادي وجغرافي

وحتى  ،ما يميزھا عن المنظمات الدولية غير الحكومية حكومية وھذاال في صفةالدولية العالمية واLقليمية 

في مجال الحماية  تي لھا نشاطاتالالدولية لمنظمات 3 نخرج عن موضوع دراستنا فإننا سنتطرق فقط ل

  . مركزين على أھمھا من التلوث النووي

  :الفرع ا�ول

  .المنظمات الدولية العالمية

       .  وتتصدرھا منظمة اAمم المتحدة كمنظمة عامة باLضافة إلى الوكا3ت المتخصصة التابعة لھا

  : منظمة ا�مم المتحدة -أو)

بصفة             لقد لعبت منظمة اAمم المتحدة دورا بارزا في صياغة قواعد القانون الدولي للبيئة  

ن خQل إنشاء اAجھزة واللجان والبرامج ـالبيئة أو م ، سواء من خQل تنظيم مؤتمرات دولية حولعامة

   )2(.المعنية بحماية البيئة أو من خQل إصدار القرارات والتوصيات

  :المؤتمرات الدولية . 1  

       حتى وإن كانت ُمعظم أعمال المؤتمرات الدولية تأخذ شكل توصيات غير ملزمة للدول "

، إ3 أنھا "قرارات"ا قية ملزمة لھذه التوصيات وإن ُسميت تجاوزً التي ترفض تنفيذھا، و3 توجد قوة حقي

بتواتـرھا وانسجامھا مع بعضھا البعض، فضQ عن صدورھا بإجماع الدول المشاركة فإنھا تشكل اللبنة 

 )3(."اAولى في صرح القانون الدولي للبيئة، فھي تُساھم في نشأة قواعد عرفية جديدة في نطاق ھذا القانون

يلي بيان Aشھر المؤتمرات الدولية التي ُعقدت تحت رعاية اAمم المتحدة وتعرضت لحماية البيئة  وفيما

  . من التلوث بما فيه التلوث النووي

              : م1972مؤتمر ستوكھولم لعام   -أ   

بناًءا على اقتراح من المجلس ا3قتصادي وا3جتماعي دعت الجمعية العامة ل|مم المتحدة إلى عقد   
                                                           

 .93صمرجع سابق، مدوس فQح الرشيدي،  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)1(
 .105ص مرجع سابق، معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  .د -)2(
 .94، ص المرجع السابق -)3(
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          نـما بيفي الفترة الممتدة في مدينة ستوكھولم بالسويد  تظمان لقدمؤتمر دولي حول البيئة اLنسانية، و

دولة، وممثلو جميع المنظمات الدولية المتخصصة  113م، وحضره ممثلو 1972جوان عام  16و  5

على إدانة تجارب اAسلحة ھذا المؤتمر توصية انطوت عن صدر ولقد  )1(.والمنظمات اLقليمية المعنية

النووية، وخاصة تلك التي تجري في الھواء، وطالبت الدول الراغبة في إجراء مثل تلك التجارب بالعدول 

من المبادئ التي أقرھا  26نص المبدأ  كما )2(.عن ذلك نظرا لما يترتب عنھا من أضرار تلحق بالبيئة

وبيئته آثار اAسلحة النووية وكل وسائل التدمير الشامل ب اLنسان نَ ينبغي أن يُجَ "مؤتمر على أنه ال

    وعلى الدول أن تسعى للوصول إلى اتفاق قاطع من خQل اAجھزة الدولية المعنية، Lزالة. اAخرى

   )3(."وتدمير مثل ھذه اAسلحة على نحو كامل

       ن الملوثات ض انتباھھا عغُ من الُموصى به، ودون أن تَ : "أنه 75بالتوصية رقم  جاء كما

                        :       غير الُمشعة، أن تتعھد الحكومات

            باستكشاف إمكانية عمل سجل للمواد المشعة التي يتم التخلص منھا في الوسط الحيوي) أ(

Biosphèreوذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية ، .  

التعاون مع الدول بشأن مشكQت النفايات الُمشعة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة بدعم وتوسيع ) ب(

      )4( ."الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الُمختصة

     ولقد أشارت التوصيات الصادرة عن ھذا المؤتمر بصفة غير مباشرة إلى التلوث البحري 

يُوصي الحكومات، بمعونة "أن المؤتمر  76من التوصية ) ف(جاء في البند  حيث بفعل اAنشطة النووية

وإرشاد ھيئات اAمم المتحدة المختصة 3سيما مجموعة خبراء الجوانب العلمية للتلوث البحري 

GESAMP... أن تفرض الرقابة الوطنية على المصادر البرية للتلوث البحري، خصوًصا في البحار

قة، وأن تُدرك أن تفريغ الحرارة الفائضة من المحطات النووية ومحطات الطاقة الُمغلقة وشبه الُمغل

   )5(."اAخرى يُمكن، في بعض الظروف، أن تُشكل خطًرا على أنظمة الوسط البيئي البحري

                                                           

معمooر رتيooب  .د: أنظooر أيضooا. 20 -19 مooدوس فQooح الرشooيدي، مرجooع سooابق، ص .د مصooطفى سQooمة حسooين و .د -)1(    
عoن البيئoة  "Déclaration"ا ذا المؤتمر في ختoام أعمالoه إعQنoولقد صدر عـن ھ. "81 الحافظ، مرجع سابق، ص محمد عبد

اLنسانية ُمتضمنًا أول وثيقة دولية بمبادئ العQقات بين الدول في شoأن البيئoة وكيفيoة التعامoل معھoا والمسoئولية عمoا يُصoيبھا 
ر رتيoب محمoد عبoد معمo.د: أنظoر." مبoدأ 26توصoية و 109من أضرار باLضافة إلى خطة العمoل الoدولي وھoي تتكoون مoن 

 .82سابق، ص  الحافظ، مرجع
 .926م، ص2007صQح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربية، القاھرة،  -)2(    

ولم توافق الصين على إعQن ستوكھولم Aن النصوص النھائيoة . 280 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص .د -)3(    
التي تم إقرارھا والمتعلقة باAسلحة النووية ووسائل التدمير الشoامل لoم تكoن كافيoة، كمoا أنھoا كانoت تoرى أنoه يتعoين أن يُشoار      

       صQooح الooدين : أنظooر. فooي اLعQooن إلooى اعتبooار الحooروب ا3سooتعمارية والتوسooعية كمصooدر رئيسooي مooن مصooادر التلooوث
  .923 عامر، مرجع سابق، ص

 .280 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص .د -)4(    
  .115 المرجع السابق، ص -)5(    
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كما تضمنت خطة العمل الصادرة عن مؤتمر ستوكھولم إنشاء جھاز دولي يكون تابعا ل|مم 

عاما من عقد  20وبعد  )UNEP".)1"جمعية العامة برنامج اAمم المتحدة للبيئة المتحدة، وبالفعل أنشأت ال

م كان عدد المحطات النووية 1972مؤتمر ستوكھولم، تنبه العالم ل|خطار المتزايدة ضد البيئة، ففي عام 

عقد تم دولة، لذلك  31محطة في  428صل عددھا إلى وم 1992في عام أما دولة،  15محطة في  100

   )2(.1992المؤتمر الثاني في ريو دي جانيرو عام 

  : م1992مؤتمر اAمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام  -ب  

في مدينة ريو دي جانيرو " قمة اAرض"قِد المؤتمر العالمي الثاني للبيئة والتنمية الذي ُسمي انعُ 

تحت رعاية اAمم المتحدة، ولقد كان أكبر  )3(م1992جوان عام  14إلى  3من الممتدة بالبرازيل في الفترة 

 178 اجتماع عالمي في التاريخ نظًرا للعدد الھائل من المشاركين، حيث حضره ثQثون ألفًا من ممثلي

واجتمعوا من أجل حماية كوكب اAرض وموارده ومناخه  )4(من رؤساء الدول والحكومات، 103 دولة و

 وفي سياق متصل بموضوعنا )5(.الفقر مع المحافظة على البيئة ووضع سياسة النمو العالمي والقضاء على

مؤتمر من جديد اAھمية القصوى للتصرف ھذا الالذي اعتمده  21من جدول أعمال القرن  22الفصل أكد 

  . حيث تعد ھذه المسألة من بين أبرز أسباب عقده )6(،وسليم بيئيا في النفايات المشعة على نحو مأمون

  : عنى بالحماية من التلوث النوويھياكل اAمم المتحدة التي تُ  . 2  

سنتعرض فقط Aھم ھذه إ3 أننا عنى بحماية البيئة، لمنظمة اAمم المتحدة عدة ھياكل فرعية تُ 

  . بشكل مباشر أو غير مباشر في الحماية من التلوث النوويساھم اAجھزة التي ت

  : لجنة اAمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اLشعاع الذري -أ    

بإنشاء لجنة  913م القرار رقم 1955ديسمبر عام  3اتخذت الجمعية العامة ل|مم المتحدة في   

        وقد نص القرار في بنده الثاني على أن تقوم "اAمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اLشعاع الذري، 

مع المعلومات والبيانات الخاصة باLشعاع من الدول اAعضاء في اAمم المتحدة أو الوكا3ت ھذه اللجنة بج

                                                           

           15في ) 27 -د( 2997رقم  الجمعية العامة بموجب القرار هأنشأت جھاز فرعي تابع لمنظمة ا2مم المتحدة وھو - )1(    
         .م، وھو ُيعنى بشؤون البيئة من بينھا التلوث والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة اJنسانية بوجه عام1972ديسمبر عام 

               طارق .د: أنظر .ويقع مقره بمدينة نيروبي عاصمة كينيا .85 صمرجع سابق، معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  .د: أنظر
                  وھو ُيركز على إعداد الدراسات عن الع9قة المتبادلة بين سباق التسلح  .491 صمرجع سابق، عطية، إبراھيم الدسوقي 

            محمد عبد P محمد : أنظر .والبيئة والتنمية والتقدير العلمي لما لسباق التسلح من أثر بيئي على الصعيدين اJقليمي والعالمي
 .95 ص مرجع سابق، نعمان،

 .156 -155 ص مرجع سابق، عامر محمود طراف، -)2(    
 .104 -103 صمرجع سابق، سھى حميد سليم الجمعة،  .د -)3(    
        ولقooد اسooتغرق التحضooير لعقooده مooدة  .باLضooافة إلooى حضooور منظمooات دوليooة وإقليميooة ومحليooة تھooتم بشooؤون البيئooة -)4(    

 .117 -116 صمرجع سابق، عامر محمود طراف، : أنظر. ايوم 12 هدامت أعمالكما سنتين، 
 .89 -88 صمرجع سابق، معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  .د -)5(    
                          ديباج7777ة ا:تفاقي7777ة المش7777تركة بش7777أن أم7777ان التص7777رف ف7777ي الوق7777ود المس7777تھلك وأم7777ان التص7777رف م7777ن  15الفق7777رة : أنظ7777ر -)6(    

  . م1997في النفايات المشعة لعام 
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المتخصصة، ووضع المقترحات الفنية لتنظيم البيانات وجمعھا واختبارھا وتحديد نوع المعدات وطريقة 

ووضع . ة عن ذلكاستخدامھا لقياس اLشعاع، ودراسة التقارير الفنية وا3ستفادة منھا ووضع تقارير سنوي

ين مستويات اLشعاع ونتائجه وتأثيره على بَ م يُ 1958صدره في أول يوليو عام ملخص شامل واٍف تُ 

   )1(."اLنسان وما يحيط به

في تقاريرھا آثار اLشعاع النووي على اLنسان والحيوان والوراثة "ولقد بينت ھذه اللجنة   

أصبح ما جاء في ھذه التقارير من بيانات ومعلومات فنية و. ومصادر اLشعاع وقوتھا، والتلوث اLشعاعي

كما حددت . ع عليه الضمانات الخاصة بنقل المواد النووية المشعة واستخدامھاوضَ وعلمية، اAساس الذي تُ 

وساعد على نجاح ھذه اللجنة اقتصار أعمالھا . كميات اLشعاع الضارة بالحياة وما ينتج عنھا من أضرار

   )2(."علمية والفنية في سبيل رخاء البشرية ووقايتھا من أضرار اLشعاععلى النواحي ال

منظمة اAمم المتحدة ل|غذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة "كما دعت ھذه اللجنة 

الدولية للوقاية من اLشعاع، واللجنة الخاصة بوحدات قياس اLشعاع، Lجراء دراسات، كل في مجال 

اظرة تحت إشراف اAمم المتحدة ومنظمة نَ لتحديد أثر اLشعاع على اLنسان كما اقترحت عمل مُ عملھا، 

 Qشعاع والوراثة، وقد تمت فعLحصاءات الخاصة باLر عام ـسبتمب جنيف فيبالصحة العالمية عن ا

     شعاع ، وواصلت اللجنة نشاطھا في دورات متعددة لدراسة أثر سقوط الغبار النووي وأثر اLم1960

ويُساعد ھذه اللجنة في ممارسة نشاطھا جميع ." على اAغذية، وعلى النواحي الوراثية وغير ذلك

المنظمات والوكا3ت المتخصصة السالف ذكرھا، باLضافة إلى المنظمة العالمية ل|رصاد الجوية 

ل ـغير الحكومية التي تعموالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعض الھيئات والمنظمات اAخرى الحكومية و

   )3(.في ھذه المجا3ت

  )UNAEC( :لجنة الطاقة الذرية التابعة ل|مم المتحدة -ب  

م أصدرت الجمعية العامة في اجتماعھا المنعقد بلندن قرارا باLجماع 1946جانفي عام  24في 

      يقضي بإنشاء لجنة لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالطاقة النووية، تتكون من ممثل واحد لكل دولة 

وفي عام . لمجلسمن الدول في مجلس اAمن، يُضاف إليھم ممثل عن كندا عندما 3 تكون ُعضوا في ھذا ا

             ولقد اقتصر دورھا  )4(م باشرت ھذه اللجنة نشاطھا وأشرفت على ُمباحثات نزع السQح،1950

        على دراسة وتقديم المقترحات وعقد ا3جتماعات، ورفعت منذ إنشائھا ثQثة تقارير في أعوام 

على اLنسان  اوحددت في دراستھا مصادر اLشعاع النووي وقوتھا وآثارھ ،م1964م و1962 م،1958

وأصبح ما تضمنته ھذه التقارير من بيانات ومعلومات فنية وعلمية . والحيوان والوراثة والتلوث اLشعاعي

ف ولقد أدى اختQ ،ع عليه الضمانات المتعلقة بنقل المواد النووية المشعة واستعمالھاوضَ اAساس الذي تُ 
                                                           

 .265 -264 ، مرجع سابق، صةبنون يمحمود خير .د -)1(
 .267و  265سابق، ص المرجع ال -)3( )2(
 .262و  261 ،115 سابق، صالمرجع ال -)4(
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    وانتقال نشاطھا  )1(المصالح بين الو3يات المتحدة اAمريكية واLتحاد السوفيتي إلى فشل عمل اللجنة،

م إلى لجنة نزع السQح التابعة ل|مم المتحدة ثم إلى اللجنة الفرعية لنزع السQح التي 1952في عام 

   )3(.ثم إلى مؤتمر نزع السQح )2(م،1957منھا عام  باشرت نشاطھا حتى انسحاب اLتحاد السوفيتي

  

  :ھيئات اAمم المتحدة لنزع السQح -ج 

تعمل على نزع السQح بشتى أنواعه وعلى رأسه السQح النووي بغية حماية اLنسان وبيئته  وھي

  .من آثاره المدمرة، وفيما يلي بيان لبعض ھذه الھيئات

                    : مؤتمر نزع السQح ♦

المتحدة منتدى عالمي متعدد الجوانب لمناقشة نزع السQح، وقد ُعرف بمؤتمر شكلت منظمة اAمم 

             ِدد قواعده وإجراءاته ويُِعد جدول أعماله حَ يُ "نزع السQح ومقره جنيف، ورغم أن ھذا المؤتمر 

ويُقدم تقارير ذاتيا، إ3 أنه يأخذ بعين ا3عتبار التوصيات التي تصدر عن الجمعية العامة ل|مم المتحدة 

المؤتمر دورا ھاما في ُمتابعة  ولقد لعب ھذا ."سنوية إليھا أو في معظم الحا3ت بحسب الحاجة

       أشھر  6ويجتمع سنويًا في جنيف لمدة  ،المفاوضات السابقة التي أدارتھا اللجنة المعنية بنزع السQح

          ة منعقدة، ويتخذ قراراته على أساس في الفترة التي 3 تكون فيھا الجمعية العامة ل|مم المتحد

وقد تم ا3تفاق على جدول . دولة بما فيھا الدول النووية الخمس الكبرى 40اLجماع، وتتألف عضويته من 

اAسلحة النووية : ا من عشرة بنود نذكر منھانً وَ م ويشمل برنامجا ُمكَ 1979أعمال دائم لھذا المؤتمر عام 

      برنامج شامل لنزع السQح يُؤدي بإشراف دولي  ،السQح واAمن الدولي نزع ،من جميع جوانبھا

       )4(.فعال إلى نزع للسQح عام وكامل

  : إدارة شؤون نزع السQح ♦

يقع مقرھا بنيويورك ولھا فرع في جنيف، وينبع دورھا من صQحيات اAمين العام ويرأسھا   

           وكيله، وھي تقوم بتحليل وتقييم التطورات المتعلقة بنزع السQح والتي تحصل داخل المنظمة 

وخارجھا، كما تعمل على تسھيل صياغة السياسات واتخاذ القرارات، وتُنسق الحملة العالمية لنزع 

حولية اAمم المتحدة لنزع السQح، صحيفة نزع السQح وغيرھا، وتقوم : السQح، وتصدر منشورات مثل

ھد اAمم المتحدة مع وھناك أيضا. بإدارة برنامج اAمم المتحدة للمنح الدراسية فيما يخص نزع السQح
                                                           

 .103ص مرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)1(    
 .115 صمرجع سابق، ، ةونبن يمحمود خير .د -)2(    
 .104ص مرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)3(    
   بوصفه محفل التفاوض"ل]مم المتحدة على أن ھذا المؤتمر  جمعية العامةولقد أكدت ال .94 - 93المرجع السابق، ص - )4(    

أو اتفاقات متعددة  المتعدد ا2طراف الوحيد بشأن نزع الس9ح، له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق ُمتعدد ا2طراف
              من القرار رقم 5البند ." ا2طراف، حسب ا:قتضاء، بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه

      .380 صمرجع سابق، حولية نزع الس9ح، : أنظر. سلح في الفضاء الخارجيالخاص بمنع حدوث سباق ت 61/58
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ھو عبارة عن مؤسسة مستقلة في إطار ولبحوث نزع السQح والذي يقع بمقر قصر اAمم المتحدة بجنيف، 

منظمة اAمم المتحدة، يتولى إجراء بحوث مستقلة تخص نزع السQح ومسائل اAمن ذات الصلة وذلك 

ا3ستشاري للدراسات الخاصة بنزع  المجلسوأخيرا نذكر . بالتعاون الوثيق مع إدارة شؤون نزع السQح

التي تتم تحت  قدم المشورة ل|مين العام فيما يخص مختلف الدراسات المتعلقة بنزع السQحيُ الذي السQح 

  )1(.رعاية اAمم المتحدة، وتتألف عضويته من وزراء سابقيـن وحاليين وشخصيات جامعية بارزة

  

  الجھود المبذولة في إطار منظمة.  3

  .لمتحدة للحماية من التلوث الناجم عن التسلح النووياAمم ا

وصفت الجمعية العامة ل|مم المتحدة في إحدى قراراتھا اAسoلحة النوويoة بأنھoا تشoكل أكبoر خطoر 

للحمايoة  ھoذه المنظمoة بoُذلت جھoود كثيoرة فoي إطoار ولھoذا السoبب )2(يُھدد الجنس البشري وبقاء الحضoارة،

جھود تھدف إلoى الوقايoة مoن ھoذا التسoلح، وتقودھoا الoدول ذات السQoح النoووي : منھا تبلورت في اتجاھين

والتي تطلب من الدول غير ذات السQح النووي التعھد بعدم امتQك ھذه اAسلحة، وبالتالي تفادي انتشارھا 

         لتسoooلح النoooووي وتقودھoooا الoooدول وجھoooود أخoooرى تھoooدف إلoooى مكافحoooة ا )3(.ووقoooف سoooباق التسoooلح النoooووي

غيooر المالكooة لھooذه اAسooلحة، والتooي تطلooب مooن الooدول المالكooة لھooا التعھooد بعooدم اسooتخدامھا ووقooف تصooنيعھا 

وتطويرھا من جھة، وتدمير وتفكيك ما تملكه من جھة أجرى، بغية تجنيب اLنسان وبيئته ويQت الحروب 

      ذه اAسooلحة وبالتooالي إخQooء العooالم منھooا تماًمooا، وفooي اعتقادنooا شooامل لھooحظooر النوويooة وتحقيooق نooزع عooام و

فإن ا3تجاه الثاني ھو الذي يُمكن معه تحقيق حمايoة ناجعoة للبيئoة واLنسoان مoن التلoوث النoاجم عoن التسoلح 

   .النووي

  :الوقـايـة من التسـلـح النـووي -أ 

تتحقق ھذه الوقاية من خQل منع انتشار اAسoلحة النوويoة، ويُوجoد تاريخيoا أسoلوبان مختلفoان درج 

اAول ھooو أسooلوب عooدم ا3نتشooار المفتooوح والشooامل الooذي أدى إلooى اعتمooاد : علooى إتباعھمooا بصooفة متوازنooة

دول الحائزة ل|سلحة التي تھدف أساًسا إلى قصر الوم، 1968معاھدة عدم انتشار اAسلحة النووية في عام 

   أمooا اAسooلوب الثooاني فھooو إقليمooي أو متعلooق بمنooاطق. النوويooة علooى الooدول الخمooس التooي كانooت قائمooة آنooذاك

                                                           

 .96محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)1(    
م الخاص بعقد ترتيبات دولية فعالة Lعطاء الدول غير الحoائزة ل|سoلحة 2006لعام  61/57أنظر ديباجة القرار رقم  -)2(    

 .375 صمرجع سابق، حولية نزع السQح، ، الوارد بة النووية أو التھديد باستعمالھاعمال اAسلحالنووية ضمانات من است
ا Aنه كلما زاد عدد الدول المالكة ل|سلحة النووية، وكلمoا زاد مخزونھoا منھoا، كلمoا اشoتدت حoدة سoباق التسoلح نظر" -)3(    

  .44 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د: أنظر ".النووي واتسعت آفاقهُ 
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معينة، ولقد كان أول إنجاز رئيسي فيما يتعلق بالمنoاطق الكثيفoة السoكان إبoرام معاھoدة تQتيلولكoو الخاصoة 

   )1(.م1967ام علبحظر اAسلحة النووية في أمريكا الQتينية 

وبالرغم من أن مفھوم المنoاطق الخاليoة مoن اAسoلحة النوويoة ھoو أحoد التoدابير المكملoة لمحoاو3ت 

إقامooة نظooام عooالمي لمنooع انتشooار اAسooلحة النوويooة، إ3 أنooه يكتسooي أبعooادا ذاتيooة Aنooه يooرتبط بتحديooد نطooاق 

معoين بغoرض حظoر القيoام بأنشoطة عسoكرية جغرافي يتم فيه إقامة ترتيبات أمنية اختياريoة بoين دول إقلoيم 

oه يشoة بأنoلحة النوويoسAار اoدم انتشoدة عoود تمعينة متميزا عن النظام الدولي المستند على معاھoى قيoمل عل

إضافية على الدول غير الحoائزة ل|سoلحة النوويoة والoدول المالكoة لھoا علoى حoٍد سoواء، زيoادة علoى اتسoاع 

لة التسoلح النoووي إلoى مشoكQت نوويoة أخoرى وفقoا لطبيعoة المشoكQت اAھداف المرتبطة به لتتجاوز مشoك

   )2(.النووية المطروحة في ذلك اLقليم

  (NPT): م1968معاھدة عدم انتشار اAسلحة النووية لعام  ♦  

          ت ِوَجooعامooا، وتُ  20لقooد بooذلت اAمooم المتحooدة جھooودا كبيooرة ل{عooداد لھooذه ا3تفاقيooة اسooتمرت علooى مooدى 

م، وأقرتoه وأصoدرت 1968مoارس عoام  11بتقديم مشروع ھذه المعاھدة إلoى الجمعيoة العامoة Lقoراره فoي 

لندن وموسoكو وواشoنطن بض للتوقيع رَ عْ لتُ  )3(جوان من نفس العام، 12قرارا بدعوة الدول إلى توقيعھا في 

الكلoي Aطرافھoا وصoل م، أمoا العoدد 1970مoارس عoام  5بدأ سريانھا فoي ولقد م، 1968جويلية عام  1في 

        قooِق ھooذه ا3تفاقيooة العالميooة المنشooودة حَ وعلooى الooرغم مooن ذلooك لooم تُ  )4(.دولooة 190م إلooى 2006حتooى عooام 

حيoث  )6(الھنoد وباكسoتان، )5(،إلى وقتنا ھذا بسبب رفض ا3نضمام إليھا رفًضا ُمتواصQoً مoن قبoل إسoرائيل

                                                           

 .125ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص  .د -)1(    
نشooرة الooذرة والتنميooة، المجلooد العشooرون، العooدد  ،"المنooاطق الخاليooة مooن اAسooلحة النوويooة"نجيoب بooن عمooر عوينooات،  -)2(    

 .19 ص م،2008الثالث، 
 .277 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص .د -)3(    
              ولق7777د وقع7777ت عليھ7777ا الو:ي7777ات المتح7777دة ا2مريكي7777ة واJتح7777اد  . 277 -276 حولي7777ة ن7777زع الس97777ح، مرج7777ع س7777ابق، ص -)4(    

             .     166مم777دوح حام777د عطي777ة، مرج777ع س777ابق، ص  .د: أنظ777ر. م1968جويلي777ة ع777ام  1الس777وفيتي الس777ابق والمملك777ة المتح777دة ف777ي 
            ع77انيم، بم77ا فيھ77ا جمي77ع ال77دول العربي77ة والت77ي تُ 1968نض77مام إليھ77ا عن77د عرض77ھا للتوقي77ع ع77ام كم77ا ب77ادرت معظ77م دول الع77الم ل9

                     اQن بس777ببھا، حي777ث أن بعض777ھا يتع777رض للعقوب777ات ب777دعوى ع777دم ا:لت777زام بھ777ا أو محاول777ة الخ777روج عنھ777ا، ف777ي ح777ين أن بعض777ھا 
                 عل777ن امت9كھ777ا للس9777ح الن777ووي وتھ777ددالقري777ب والبعي777د م777ن دول غي777ر أط777راف فيھ777ا، وتُ  نيدَ الَم777اQخ777ر يتع777رض للتھدي777د عل777ى 

  . 84محمد عبد P محمد نعمان، مرجع سابق، ص : أنظر .باستخدامه بشكل ضمني
            عم77ر ب77ن عب77د: أنظ77ر. ةأم77ا الص77ين وفرنس77ا وھم77ا دولت77ين ح77ائزتين ل]س77لحة نووي77ة فانض77متا إليھ77ا ف77ي الس77نوات القليل77ة الماض77ي    

          أ: تك77ون"م ھ77ي 1964وتج77در اJش77ارة إل77ى أن سياس77ة الص77ين الُمعلن77ة من77ذ ع77ام . P 104 ب77ن س77عيد البلوش77ي، مرج77ع س77ابق، ص
 .  13 حولية نزع الس9ح، مرجع سابق، ص: أنظر." البادئة باستخدام ا2سلحة النووية في أي وقت أو تحت أية ظروف

أعلنت إسرائيل مراًرا أنھا لن توقع على ھذه المعاھدة ولن تسمح بالتفتيش الدولي لمنشآتھا النوويoة أو تoدمير وتفكيoك  -)5(    
طالoب أسلحتھا النووية، وإذا كانت بعض الدول قد امتنعت عن التوقيع أو ا3نضمام لھذه المعاھدة لعدم كفاية الضمانات التي تُ 

 .84ص  ،محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق: أنظر .امتنع لدوافع أخرى معروفةبھا، فإن البعض اaخر قد 
الدوليooة  نوويooة وعQقتooه باتفاقooات الضooماناتدور النظooام الooوطني لحسooاب ومراقبooة المooواد ال"حسooين المھooذبي،  .د -)6(    

لثooooاني والعشooooرون، العooooدد                 نشooooرة الooooذرة والتنميooooة، المجلooooد ا ،"لممارسooooة أنشooooطة وبooooرامج نوويooooة ذات صooooبغة سooooلمية
  .23 صم، 2010الثاني، 
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وباLضoافة إلoى ھoذه الoدول الoثQث  )1(م الواقع ولoيس اعترافoا،تُعد ھذه الدول الثQث ذات أسلحة نووية بحك

ھoدد با3نسoحاب كمoا أن إيoران تُ  )2(كوريا الشعبية الديمقراطية انسحابھا من ھذه ا3تفاقيoة، أعلنت جمھورية

   )3(.منھا بسبب مشكل برنامجھا النووي

  : مقاصد المعاھدة •

أھoداف فوريoة عاجلoة تتحقoق آليoًا بعoد وضoع  :ترمي ھذه المعاھدة إلى تحقيق نoوعين مoن اAھoداف

 ھooا مooن أحكooام، وھooي منooع انتشooار اAسooلحة النوويooة فيوِضooع التنفيooذ والتooزام اAطooراف بمooا جooاء المعاھooدة مَ 

   وتطooوير اسooتخدام الطاقooة النوويooة فooي اAغooراض السooلمية، مooع ا3لتooزام بنظooام للضooمانات يحقooق ھooذين 

لتنفيooذ أحكooام المعاھooدة، أو نتيجooة لمواصooلة  احooل تاليooة كooأثر مباشooروأھooداف آجلooة تتحقooق فooي مر .الھooدفين

وتتضمن ھذه اAھداف اaجلة منع الحرب . ضي فيھاالجھود وإتمام اLجراءات التي حثت المعاھدة على المُ 

النووية وتأمين سQمة الشoعوب ومنoع سoباق التسoلح، والعمoل علoى وقoف جميoع التجoارب النوويoة، ووقoف 

د بھoدف الحظoر الشoامل عقoَاAسلحة النووية، وتدمير أو تفكيك مoا ھoو موجoود منھoا طبقoًا لمعاھoدة تُ صناعة 

    )4(.للتسلح النووي

  : نطاق المعاھدة •     

          أي الُمخاطبين بأحكام ھذه المعاھدة، فالمQحظ أن اAمoر يخoص اتفاقيoة دوليoة : النطاق الشخصي -

           عالميooة، فمooن حooق كooل الooدول ا3نضooمام إليھooا، و3 فooرق فooي ذلooك بooين دولooة تفاوضooت بشooأنھا وأخooرى 

      لooم تتفooاوض أو دولooة تملooك سQooحا نوويooا وأخooرى 3 تملكooه، وھooذا مooا قررتooه ا3تفاقيooة صooراحة فooي مادتھooا 

   ت السQoح النoووي ھoي التoي تكoوننصoت علoى أن الدولoة ذامن نفoس المoادة فقoد  3أما الفقرة  )5(.1فقرة  9

وطبقoا لھoذه الشoروط فoإن عoدد ." 1967قد صنعت سQح نووي أو أي جھاز تفجير نووي قبل أول ينoاير "

     الو3يoooات المتحoooدة اAمريكيoooة، اLتحoooاد السoooوفيتي، المملكoooة : الoooدول ذات اAسoooلحة النوويoooة خمoooس وھoooي

           مoooس دائمoooة العضoooوية فoooي مجلoooس اAمoooن وصoooاحبة الoooدول الخ ھاوھoooي نفسooo. (المتحoooدة، الصoooين وفرنسoooا

يQحظ أن ھذه المعاھدة قد أخذت بتقسيم الدول إلى دول ذات سQoح نoووي وأخoرى مما سبق و). حق الفيتو

غير ذات سQح نووي، وھذا التقسيم حل مكان التسمية السابقة التي كان مأخوذا بھا في المعاھدات اAخرى 

                                                           

 .83 صمرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)1(    
م الooذين جooاء فooي ديباجتھمooا إعQooن جمھوريooة كوريooا 2006لعooام  1718 و 1695قooراري مجلooس اAمooن رقooم : أنظooر -)2(    

 .58و  54، 43 ، صنزع السQح، مرجع سابق حولية، الواردين بالمعاھدةقراطية انسحابھا من ھذه الشعبية الديم
المسoتمر للتعoاون مoع الوكالoة الدوليoة للطاقoة  إيoران باLضoافة إلoى تعليoق .الموسوعة العربية العالميoة، مرجoع سoابق -)3(    

 .56 ، صنزع السQح، مرجع سابق حولية: أنظر .الذرية بموجب البروتوكول اLضافي
 .134 -133ص مرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)4(    
 .277 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة،  .د -)5(    
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سoمى دولoة نووية، Aن اAخذ بھا أثار بعض الدول المتقدمة نوويًا التي لم تقبoل أن تُ وھي دول نووية وغير 

   )1(.غير نووية رغم تقدمھا في ھذا المجال

مoن ناحيoة الموضoوع تخoص ھoذه ا3تفاقيoة مoن جھoة منoع انتشoار اAسoلحة  :النطاق الموضoوعي -

وتلoوث، ومoن جھoة أخoرى تخoص تشoجيع النووية تفاديًا لنشوب حoروب نوويoة ومoا ينجoر عنھoا مoن دمoار 

نظoًرا ل�ثoار البيئيoة الفادحoة و استخدام الطاقة النووية في اAغراض السoلمية وھoذا مoا تؤكoده فoي ديباجتھoا،

ل|سلحة النوويoة، فoإن ا3لتoزام بمنoع انتشoارھا 3 يقتصoر علoى دولoة دون أخoرى، فھoو التoزام عoام تتحملoه 

     )A.)2سلحة على حد سواءالدول المالكة وغير المالكة لھذه ا

  :التزامات الدول اAطراف في منع انتشار اAسلحة النووية •

باAسooلحة النوويooة أو أي أجھooزة أخooرى "اAشooياء المحظooورة  2 و 1حooددت المعاھooدة فooي مادتيھooا 

المooادة المصooدرية أو ا3نشooطارية أو المعooدات، أو المooواد "، وإن تضooمن الحظooر أيًضooا "للتفجيooر النooووي

المصممة خصيًصا أو ُمعدة لتصنيع أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصoة، إلoى أي دولoة غيoر مالكoة 

        ، إ3 إذا كانooت ھooذه اAشooياء خاضooعة لضooمانات خاصooة كمooا جooاء "ل|سooلحة النوويooة، ل|غooراض السooلمية

     اء وأخoذ ھoذه اAشoياء، ونقلھoا يشoمل الحظoر إعطo 2 و 1كمoا أنoه طبقoًا للمoادتين . 3مoن المoادة  2في الفقرة 

   أو نقoل اLشooراف عليھooا، أو الُمعاونooة فooي إنتاجھooا أو تشooجيع صooناعتھا أو التحooريض عليooه، بooين اAطooراف

   )3(.التي تمتلكھا والتي 3 تمتلكھا

: بooين تooداول ھooذه اAشooياء المحظooورة وتصooنيعھا 2و 1أمooا بالنسooبة لنطooاق الحظooر فرقooت المادتooان 

        يمتooد  -والمقصooود ھنooا نقooل اAشooياء المحظooورة أو نقooل اLشooراف عليھooا -فنطooاق حظooر التooداول  

بooين الooدول ذات اAسooلحة النوويooة والooدول غيooر ذات اAسooلحة النوويooة، كمooا يمتooد إلooى الooدول ذات اAسooلحة 

طرفoا فيھoا، Aن الoدول  النووية فيما بينھا، أطرافا كانت أو غير أطراف في المعاھoدة، طالمoا كانoت إحoداھا

، كمooا أن الooدول غيooر ذات "أي متسooلم أيooًا كooان"ذات اAسooلحة النوويooة ملتزمooة بooأ3 تنقooل ھooذه اAشooياء إلooى 

   )4(.اAسلحة النووية ملتزمة بعدم قبول انتقال ھذه اAشياء إليھا من أي ناقل دون تحديد

و3  ول غير ذات اAسoلحة النوويoة حظر المساعدة في صنع اAسلحة النووية على الد بينما يقتصر

 1وھoذا مoا تؤكoده المoادة  -حتى إذا كانت طرفا في المعاھoدة - ھايمتد إلى التعاون فيما بين الدول التي تمتلك

      )5(... ."حooرض بooأي طريقooة كانooت دولooة غيooر ذات سQooح نooوويشooجع أو تُ سooاعد أو تُ أ3 تُ "...فooي قولھooا 

ھoذه اAسoلحة إلoى اAبoد  غير ذات السQح النووي، إذ يحرمھا مoن تصoنيع وھو ما يمثل إجحافا بحق الدول 
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ؤكoد ذلoك القيoود التoي أوردتھoا ويُ  ،على اAقل لتحقيق التوازن اLستراتيجي مع الoدول ذات السQoح النoووي

من المعاھدة على الدول اAطراف غير ذات السQح النووي بخصوص ضمانھا ا3ستخدام السلمي  3المادة 

       )1(."علooى نحooو يخلooق نوعooا مooن الوصooاية واLشooراف علooى نشooاطھا فooي المجooال النooووي"للطاقooة النوويooة 

   حيooث تتعھooد ھooذه الooدول بقبooول تطبيooق ضooمانات الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة لمنooع تحويooل اسooتخداماتھا

   )2(.السلمية للطاقة النووية ل|غراض العسكرية

ه مoن التزامoات لمنoع انتشoار اAسoلحة النوويoة، ھنoاك عوامoل أخoرى وباLضافة إلoى مoا سoبق ذكoر

           منoooع منھoooا وقoooف إجoooراء التجoooارب النوويoooة فoooي أي مكoooان ومنoooع سoooباق التسoooلح ھoooذا التُفضooي أيًضoooا إلoooى 

النووي، وھي جميعھا آليات تصبو إلى تحقيق ھدف أكبoر ھoو نoزع سQoح عoام وشoامل تحoت رقابoة دوليoة 

ولھذا السبب فإن معاھدة عدم ا3نتشار تضمنت أحكاما تھدف إلى تحقيق ذلoك، ففoي ديباجتھoا دقيقة وفعالة، 

     أعلن اAطراف تصoميمھم علoى إنھoاء سoباق التسoلح النoووي ُمبكoًرا مoا أمكoن، مؤكoدين مoا سoبق أن تعھoدوا 

  ." أي مكoان العمoل علoى وقoف جميoع تجoارب التفجيoرات النوويoة فoي"به في اتفاقية الحظر الجزئoي، وھoو 

كما تعھد اAطراف في المعاھدة بأن يتفاوضوا بنية صادقة بغية التوصل إلoى إجoراءات فعالoة لوقoف سoباق 

التسلح النووي ونزع السQح، ووضع معاھدة لنoزع السQoح العoام الشoامل تحoت رقابoة دوليoة دقيقoة وفعالoة 

             لoooى فكoooرة منoooع ا3نتشoooار بنصoooھا فأكoooدت ھoooي اAخoooرى ع 7، أمoooا المoooادة 6وھoooذا مoooا نصoooت عليoooه المoooادة 

علooى أن المعاھooدة 3 تتضooمن أحكاًمooا تمooس حooق أي مجموعooة مooن الooدول فooي عقooد معاھooدات إقليميooة Lبقooاء 

   )3(.مناطقھم خالية من اAسلحة النووية، Aن مثل ھذه ا3تفاقات تُعد في حد ذاتھا دعًما لمنع ا3نتشار

  :معاھدةالتقييم  •

أن اAطراف قد قبلت امتQك الدول الخمس ل|سلحة النووية عدم ا3نتشار ِرض ھيكل معاھدة فتَ يَ 

والحل الوسط الذي تم التوصل إليه في المعاھدة كان بالنسبة للدول اAطراف غير الحائزة "كحقيقة واقعة، 

مال اAسلحة حتياز وتخزين واختبار واستعإل|سلحة النووية ھو أن تتنازل عن الحق في استحداث و

ومقابل التزام الدول ) 5و 4و 2المواد (النووية مقابل حصولھا على التكنولوجيا النووية ل|غراض السلمية 

     المادة( "الحائزة ل|سلحة النووية بالتفاوض بنية حسنة للقضاء على مخزوناتھا من اAسلحة النووية

لتزام مصدر إحباط للدول غير ذات اAسلحة وكان عدم وفاء ھذه اAخيرة على نحو جدي بھذا ا3 ،)6

ضح ديباجة المعاھدة وجميع أحكامھا أن غرضھا ھو منع وَ وتُ . "النووية وسببا للتوتر بين المجموعتين

   وھكذا فإن ا3نتشار الرأسي . ا3نتشار اAفقي ل|سلحة النووية والتوصل في نھاية المطاف إلى إزالتھا
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لحة النووية ھو عدم اكتراث واضح بأھداف ومقاصد المعاھدة وكذلك ببعض فيما بين الدول الحائزة ل|س

   )1(."التزاماتھا المحددة

ؤكoد المركoز قق توازنا بين ا3لتزامات والمسؤوليات، فھي تَ حَ عاب على ھذه المعاھدة أنھا لم تُ كما يُ 

ooُاز وتooب دَ الممتooي جانooة فooراف والرقابooشLرض اooب، وتفooي جانooووي فooار النooر، وتُ عم ا3حتكooدول آخooِزم الooل   

   ھooا با3متنooاع عooن امooتQك ھooذه اAسooلحة دون أن تooوفر لھooا حمايooة في طooرافاAغيooر ذات اAسooلحة النوويooة 

        منھooا، ولooو أن الooدول ذات اAسooلحة النوويooة اAطooراف فيھooا تعھooدت بتooوفير الooدعم والمعاونooة العاجلooة  الooةفعَّ 

           دولooة غيooر ذات سQooح نooووي طooرف فooي المعاھooدة تتعooرض لمثooل إلooى أي -طبقooا لميثooاق اAمooم المتحooدة -

إلى حكoم تعاقoدي  يم، إ3 أن ھذا 3 يرتق1968لعام  255ھذا العدوان وھذا ما أكده قرار مجلس اAمن رقم 

ف أثره فoي العoدوان ضعُ كما أن استخدام القوة طبقا لميثاق اAمم المتحدة يَ . وكان يجب أن تتضمنه المعاھدة

لما يحتاجه من إجراءات ووقت في مجلس اAمن، يُضاف إلى ذلك أن ھoذا ا3سoتخدام يخضoع لحoق  النووي

خاصة بأمن  ا3عتراض، كما أن اتخاذ قرار باستخدام اAسلحة النووية ضد دولة تمتلكھا يخضع 3عتبارات

ممoا 3 يجعoل  غيرھoا الدولة اAولى، ومدى استعدادھا للتراشق النoووي عبoر القoارات مoن أجoل الoدفاع عoن

   )2(.المعاونة عاجلة أو ُمؤكدة

باLضافة إلى ذلك يُعاب على ھذه المعاھدة في مجال منoع انتشoار اAسoلحة النوويoة والتoي ُوضoعت 

لoزم الoدول ذات اAسoلحة النوويoة اAطoراف با3متنoاع عoن اسoتQم أساًسا من أجله، أنھا لم تتضمن أحكامoا تُ 

Aدول اoن الooة مoلحة نوويoاأسoا فيھooًت أطرافoي ليسooة التoلحة النوويoسAرى ذات اooدول . خooع الoا 3 تمنooا أنھoكم

اAطراف ذات السQح النووي من التعاون فيما بينھا في صناعة وتطوير وإنتاج اAسلحة النووية، و3 تمنع 

المسoتقبل انتقال الوضع النووي الoذي تتمتoع بoه أي دولoة تملoك سQoًحا نوويoًا إلoى أي إتحoاد تنضoم إليoه فoي 

باLضافة إلى أنھا 3 تمنع وضع خطط نووية ل|حQف العسكرية تعتمoد علoى أسoلحة . وليس لھا أثر رجعي

        كمooا أن قبooول نظooام الضooمانات وا3لتooزام  .نوويooة ُمكدسooة فooي مخooازن الooدول النوويooة العظمooى اAطooراف

         ول ذات اAسooلحة النوويooة، وھooذا بooه يقتصooر علooى الooدول اAطooراف التooي 3 تملooك أسooلحة نوويooة دون الooد

      وقoد اسoتجابت المعاھoدة فoي شoكلھا اAخيoر لرغبoة دول اليوراتoوم " .مoن المعاھoدة 3ما نصoت عليoه المoادة 

والتمسoك بنظامھoا  -خشية إفشoاء أسoرارھا النوويoة -في عدم الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

خooول ھooذه الوكooا3ت اLقليميooة للطاقooة الذريooة تُ  4فقooرة  3إذ أنooه طبقooا للمooادة  ."الخooاص فooي مجooال الرقابooة
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طبقooه علooى أعضooائھا منعooا با3تفooاق مooع الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة باLشooراف علooى نظooام ضooمانات تُ 

   )1(.3حتما3ت التجسس الصناعي أو غيره

             اقتoooراح أي تعoooديQت  مoooن ھoooذه المعاھoooدة علoooى حoooق كoooل طoooرف فيھoooا فoooي 8ولقoooد نصoooت المoooادة 

    التعooديل بأغلبيooة اAصooوات بooين اAطooراف، بشooرط تصooويت الooدول ذات اAسooلحة  رُ رَ قooَعلooى المعاھooدة ويُ 

 النووية الكبرى لصالح ھoذا التعoديل، اAمoر الoذي أبقoى ھoذه المعاھoدة دون تعoديل جoوھري، نظoرا لحoرص 

يooه، بooل واعتراضooھا علooى أي قooرار بالتعooديل 3 يوافooق ھooذه الooدول علooى الحفooاظ علooى الوضooع كمooا ھooو عل

حيoث  )2(إرادتھا، Aن المعاھدة بوضعھا الحoالي تحفoظ لھoا مكانoة متميoزة دون غيرھoا مoن الoدول اAخoرى،

حاول بموجبھا إضفاء صفة المشروعية على حيازتھا ل|سلحة النووية وتمضي قُدًما فoي تطoوير وتحoديث تُ 

وعلoى ھoذا اAسoاس ُوصoفت . ل تحريم حيازة ھذه اAسلحة على غيرھا من الoدولما لديھا من ترسانة، ُمقاب

ھذه المعاھدة بأنھا تُكoرس ھيمنoة الoدول الخمoس الكبoرى وتحقoق لھoا إضoافة إلoى الوضoع السياسoي الُمتميoز 

والمتمثooل فooي حooق الooنقض الفيتooو، ميooزة عسooكرية بتملكھooا قooوة نوويooة ضooاربة تفooرض بموجبھooا سooيطرتھا 

   )3(.لى باقي الدول دون ُمنازعوسطوتھا ع

بشoكل قoوي وواضoح الھشاشoة  يباكسoتانالو يلھنoداأظھoر التفجيoر النoووي  على الرغم من ذلoك،و

الحالية للمعاھدة بوصoفھا مانًعoا لQنتشoار، فھoي ضoعيفة Aن ھنoاك دو3 ذات طموحoات نوويoة ومنھoا الھنoد 

م كانت ھناك د3ئل على أن ضغوطا ضoمن 2002وإسرائيل وباكستان لم تربط نفسھا بھا، كما أنه في عام 

، فقد تعرض اAساس القانوني الرئيسي لھذا النظام، أي نظام حظر ا3نتشار النووي تستفحل باتجاه ا3نھيار

لضغط شديد نتيجة اعتراف كوريا الشمالية على نحو غير ُمتوقع بأن معاھدة حظر انتشار اAسلحة النووية 

ما فoي تخصoيب اليورانيoوم، وتQo ذلoك قيامھoا بطoرد ُمفتشoين مoن الوكالoة الدوليoة دُ برنامجoا يمضoي قoُ لoديھا

انسoحابھا الرسoمي مoن المعاھoدة وإجرائھoا تجربoة نوويoة، وتعoززت ھoذه الشoكوك بشoبھات و للطاقة الذرية

وبناًءا علoى مoا سoبق ذكoره مoن عيoوب تعتoري            )4(.حول أنشطة ذات صلة بأسلحة نووية في العراق وإيران

ي الناجم عoن التسoلح ھذه المعاھدة، يمكننا القول بأنھا تظل غير كافية لتوفير حماية ناجعة من التلوث النوو

ooرى تُنِشooدات أخooرام معاھooى إبooدة علooم المتحooة ل|مooة العامooار الجمعيooي إطooدول فooت الooذلك عملooووي، لooئ الن

  . مناطق خالية من اAسلحة النووية

  : المعاھدات المنشأة للمناطق الخالية من اAسلحة النووية ♦

أصبح مفھوم إنشاء مناطق خالية من اAسلحة النووية مع تطوره منoذ منتصoف الخمسoينيات يشoمل 

جملة من الترتيبات تتراوح جغرافيًا بين قارة بأكملھا مثoل أمريكoا الQتينيoة ومنoاطق أصoغر، وتخoدم عمليoا 

                                                           
 .141إلى  139، 137 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)1(
 .142 صمرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)2(
  .107 -106 صمرجع سابق، عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،  -)4( )3(
 



71 
 

oلحة فoسAزع اoة ونoع أو إزالoذلك منoة، وكoلحة النوويoدول ل|سoن الoة منع حيازة المزيد مoاطق جغرافيoي من       

               أن أحoooد أھoooم أسoooباب إنشoooاء ھoooذه المنoooاطق ھoooو حمايoooة البيئoooة  وتجoooدر اLشoooارة إلoooى )1(أو بيئoooات معينoooة،

من التلوث، حيث أن إنتاج اAسلحة النوويoة وتطويرھoا يتطلoب تطoوير بنيoة صoناعية تُخلoف وراءھoا كميoة 

ؤدي بالضoرورة إلoى إجoراء ة، كما أن امتQك ھذه اAسلحة سوف يoُھائلة من النفايات النووية الضارة بالبيئ

ا3نجليزيoة  عمل عبارات ُمختلفoة فoي اللغoة ستَ وتُ . التجارب عليھا مما يُسبب أسوأ اAثر على البيئة المحيطة

      ويooرى الooبعض   - Nuclear tree zones, Denuclearizationللتعبيooر عooن إنشooاء ھooذه المنooاطق مثooل 

        فooق تَ ويُ  العبooارة اAولooى تعنooي التجريooد مooن اAسooلحة النوويooة أي المنooاطق التooي توجooد بھooا أسooلحة نوويooةأن 

          علooى تجريooدھا منھooا، أمooا العبooارة الثانيooة فيُقصooد بھooا المنooاطق الخاليooة مooن اAسooلحة النوويooة أي المنooاطق 

   )2(.ھذه حالتھاالتي تخلو من اAسلحة النووية ويتفق على إبقائھا على 

          ديسooمبر  11الصooادر فooي  3472ولقooد عرفooت الجمعيooة العامooة ل|مooم المتحooدة فooي قرارھooا رقooم 

أيoة منطقoة تعتoرف بصoفتھا ھoذه الجمعيoة العامoة : "م المنطقة الخالية من اAسلحة النوويoة بأنھoا1975عام 

سسoھا أيoة مجموعoات مoن الoدول علoى سoبيل الممارسoة الحoرة لسoيادتھا، وذلoك بمقتضoى ؤَ ل|مم المتحدة وتُ 

        تحديooد نظooام الخلooو التooام مooن اAسooلحة النوويooة الooذي تخضooع  -: معاھooدة أو اتفooاق يجooري بموجبھooا مooا يلooي

ي للتحقooق إنشooاء جھooاز دولoo -. نooة بمooا فooي ذلooك اLجooراء الخooاص بتعيooين حooدود المنطقooةلooه المنطقooة الُمَعيَّ 

كما أن ھناك تركيoزا علoى البعoد الخoارجي  ."والمراقبة لضمان ا3متثال لQلتزامات الناشئة عن ذلك النظام

              .أي التoooزام الoooدول ذات اAسoooلحة النوويoooة والoooدول ذات العQقoooة بھoooا بoooاحترام مركزھoooا كمنطقoooة خاليoooة

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، لتتoوالى  رت ھذه الفكرة في إطار منظمة اAمم المتحدةـولقد ظھ

        ا مشooروعا تضooم كooل أقooاليم العooالم تقريبooًا، ولكooن فعليooً 25المشooروعات الخاصooة بإقامتھooا حيooث تجooاوزت 

     )3(.المعاھدات التاليةبموجب بعض منھا  لم يتم إقامة سوى

  :   م1959معاھدة أنتاركتيكا الخاصة بالقطب الجنوبي لعام  •  

          ديسoooمبر عoooام  1بواشoooنطن فoooي  )4(دولoooة) 12( ةعشoooر اثنتoooيعoooت ھoooذه المعاھoooدة فoooي البدايoooة قوَ   

ووصل العدد الكلي Aطرافھا حتoى عoام  )5(م،1961جوان عام  23م، وأصبحت سارية المفعول في 1959

ق أول منطقoة فoي العoالم خاليoة خلُ ِرم التجارب النووية وتَ حَ تُعد أول معاھدة تُ  وھي )6(.دولة 46م إلى 2006

                                                           

 .125ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص  .د -)1(    
 .130و  126مرجع سابق، ص عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،  -)2(    
 .19 -18ص مرجع سابق، ، "المناطق الخالية من اAسلحة النووية"عوينات، نجيب بن عمر  -)3(    
اAرجنتooين، أسooتراليا، بلجيكooا، شooيلي، فرنسooا، اليابooان، نيوزيلنooدا، النooرويج، إتحooاد جنooوب أفريقيooا، اLتحooاد : وھooي -)4(    

 .164 ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص .د .السوفيتي السابق، المملكة المتحدة البريطانية والو3يات المتحدة اAمريكية
 .164 المرجع السابق، ص -)5(    
جمھورية كوريoا  ،ا3تحاد الروسي :ومن بين الدول التي صادقت عليھا .275، ص مرجع سابقحولية نزع السQح،  -)6(    

الو3يooات الُمتحooدة  ،الھنooد ،طانيooا الُعظمooى وأيرلنooدا الشooماليةالمملكooة الُمتحooدة لبري ،فرنسooا، الصooين ،الشooعبية الديمقراطيooة
  .299و 297، 295، 294، 291، 286 صنفس المرجع، : ظرأن. ، أما إسرائيل فلم تُصادق عليھااAمريكية
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         بمنooع أي تoooدابير لھoooا طooابع عسoooكري فoooي ھoooذه "حيooث تتضoooمن أحكامoooا تتعلoooق  )1(مooن اAسoooلحة النوويoooة،

 )2( ."أسoلحةالمنطقة، مثل إقامة القواعد العسكرية والتحصينات أو إجراء مناورات عسكرية أو تخزين أي 

كما اتفق أطرافھا على قصر استعمال القطب الجنوبي فoي اAغoراض السoلمية فقoط، وتحoريم أي إجoراءات 

ذات طبيعة عسكرية بما في ذلك التجارب على أي نوع من اAسoلحة، وتحoريم إجoراء أي تفجيoرات نوويoة 

إقامoة نظoام "اAطoراف علoى كمoا اتفقoت الoدول  )3(.والتخلص من فضQoت المoواد المشoعة فoي ھoذه المنطقoة

           رقابooة يسooمح بتعيooين مفتشooين مooن حكوماتھooا ويُلoooزم جميooع الooدول بمooنح ھooؤ3ء المفتشooين حooق التفتoooيش 

أحكامooا تقضooي بooأن تُقooدم كooل دولooة مooن الooدول "وتضooمنت ." فooي أي وقooت وأي مكooان فooي القطooب الجنooوبي

ooدو3 ُمفصooراف جoطAرى اooخAدول اooع الoى جميooدة إلoيُ المتعاق Qoَل بooي تُرسooراد التoفAفن واooات والسooين البعث

   )4(."للمنطقة وتحركاتھا المنتظرة والمراكز التي تفتحھا في ھذه المنطقة

  :م1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  •

    وھoي ُمعاھooدة المبooادئ المنظمooة Aنشoطة الooدول فooي ميooدان استكشoاف واسooتخدام الفضooاء الخooارجي 

Aارجيبما في ذلك القمر واoاء الخoخرى، والُمسماة اختصاًرا بمعاھدة الفضAت  )5(،جرام السماوية اoُعرض

 أكتoوبر 10م وبoدأ سoريانھا فoي 1967جoانفي عoام  27للتوقيع في كل من لندن وموسكو وواشنطن بتoاريخ 

وھoي أول معاھoدة تتضoمن  )6(.م2006دولoة حتoى عoام  98م، أما العدد الكلي Aطرافھا فقد بلoغ 1967عام 

عoام  قoِق نoزع سQoححَ تحريما صريحا 3ستخدام اAسلحة النووية في مجال محدود، كمoا أنھoا أول معاھoدة تُ 

   )7(.النووية لِزم أطرافھا بالعمل على بقاء الفضاء خاليًا من اAسلحة والتفجيراتتُ وشامل في ھذا النطاق، و

                                                           

 .165 ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص .د -)1(    
 .122محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)2(    
 .164 ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص .د -)3(    
الرئيسoية فoي ھoذه الُمعاھoدة فھoي دعoاوى السoيادة أما نقoاط الخQoف . 122محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)4(    

ط ، كمooا تعتooرض الooدول الناميooة علooى أن شooرو)عكooس موقooف المراقooب(التooي جمooدتھا المعاھooدة ومتطلبooات موقooف استشooاري 
 جراؤه بمعرفة أي عضoو فoي المعاھoدةالتفتيش الُمفاجئ يمكن إفإن : نظام الُمراقبةأما عن . عضوية نظام ھذه المعاھدة مانعة

التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثoر : سسكند، دبلوماسية البيئة. لورانس إ: أنظر  .واLبQغ المسبق لجميع البعثات إجباري
      .167، 166 م، ص1996أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاھرة،  .د: فعالية، ترجمة

               م1963 أكت777وبر 17ال777ذي اتخذت777ه باJجم777اع ف777ي ) 18 -د( 1884العام777ة ل]م777م المتح777دة الق777رار رق777م أص777درت الجمعي777ة  -)5(    
              أو تش77جيع ال77دول ا2خ77رى عل77ى وض77ع أي أجس77ام تحم77ل أس77لحة نووي77ة ف77ي أي وض77ع دع77ت في77ه جمي77ع ال77دول إل77ى ا:متن77اع ع77ن

                       ي محم777ود خي777ر .د: أنظ777ر .القم777ر أو عل777ى أي أج777رام س777ماوية أخ777رىم777دار ح777ول ا2رض أو ف777ي الفض777اء الخ777ارجي أو عل777ى 
              وافق777ت الجمعي777ة العام777ة عل777ى مش777روعولق777د  .مح777ل الدراس777ة ديباج777ة المعاھ777دةوك777ذلك  ،123 -122 صمرج777ع س777ابق، ، ةبنون777

                         ب77777ر جدي77777دة عتَ أن نص77777وص المعاھ77777دة : تُ "ونش77777ير ھن77777ا إل77777ى ). 2222ق77777رار ( 1966ديس77777مبر  19المعاھ77777دة باJجم77777اع ف77777ي 
               مبتك777رة، ب777ل إن نص777وص ع777دة معاھ777دات دولي777ة وع777دة ق777رارات ص777ادرة م777ن الجمعي777ة العام777ة ل]م777م المتح777دة س777اھمت بش777كل  أو

            لع777ام 1962الجمعي777ة العام777ة رق777م مد م777ن ق777رار س777تَ مُ ھ777ا كم777ا أن الج777زء ا2كب777ر من." ھ777ذه المعاھ777دة ش777كيل نص777وصواض777ح ف777ي ت
                  ب777ن  :أنظ777ر ".م الفض777اء الخ777ارجيإع9777ن المب777ادئ القانوني777ة المنظم777ة 2نش777طة ال777دول ف777ي استكش777اف واس777تخدا"والمتض777من  1963

                 م2008بي777روت، والنش777ر والتوزي777ع،  حم777ودة ليل777ى، ا:س777تخدام الس777لمي للفض777اء الخ777ارجي، مج777د المؤسس777ة الجامعي777ة للدراس777ات
      .131 -130 ص

ولقد صادقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس اAمoن باLضoافة  .276 ، صنزع السQح، مرجع سابق حولية -)6(    
    .299و  297، 295، 294، 286نفس المرجع، ص : أنظر. إلى إسرائيل على ھذه المعاھدة

 .123 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)7(    
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وضoع أي شoيء يحمoل أسoلحة  تعھدا من أطرافھا با3متناع عoن ذه المعاھدةھ من 4تضمنت المادة 

نووية، أو أسلحة تدمير شامل في أي مدار حoول اAرض أو علoى اAجoرام السoماوية أو فoي أي مكoان آخoر 

كمoا تُحoرم  ،قصر استخدامھا للقمر واAجرام السماوية اAخoرى علoى اAغoراض السoلميةوأن تَ  ،في الفضاء

أو إجراء أي مناورات عسoكرية أو تجربoة أسoلحة ھذه المادة إقامة قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية 

إ3 أنھا 3 تحظر استخدام اAفراد العسكريين Aغoراض البحoث العلمoي أو Aيoة  )1(نووية في ھذه المجا3ت،

استخدام أية معدات أو مرافق تكون 3زمة لQستكشoاف السoلمي للقمoر واAجoرام  أغراض سلمية أخرى، أو

وھoذا ھoو البoاب الoذي دخoل منoه الoروس فأرسoلوا إلoى الفضoاء الخoارجي عoدة سoفن " )2(.السماوية اAخرى

فضooائية تحمooل ُمفooاعQت ذريooة Lجooراء تجooاربھم العلميooة، وكانooت كooل مooن الooدولتين الفضooائيتين الو3يooات 

تُؤيد ھذا النص وتتمسك به، على الرغم مoن أن بعoض الoدول ) سابقا(المتحدة اAمريكية واLتحاد السوفيتي 

            Aعضooاء فooي لجنooة ا3سooتخدام السooلمي، حاولooت أن تجعooل تحooريم وضooع أيooة أجسooام تحمooل أسooلحة نوويooة ا

    )3(."أو مفاعQت ذرية في ھذا الميدان تحريما تاما، في حين رفضت الدولتان ذلك رفضا قاطعا

فoاظ علoى بيئتoه وباLضافة إلى ا3لتزام بمنع سoباق التسoلح النoووي فoي الفضoاء الخoارجي بغيoة الح

تلويoث بيئoة الفضoاء  وتجنيبه مخاطر التلوث المنجر عن ذلك، ھناك التزام قانوني آخر يتعلق مباشoرة بعoدم

التoي الoدولي  مبoادئ وقواعoد القoانون وھو يعد أحoد ،ُمعاھدةھذه المن  9المادة  ت عليهنصوالذي  الخارجي

 التoزام الoدول اAطoراف عنoد دراسoةھoذه المoادة تُقoرر حيoث  )4(،تحكم أنشoطة الoدول فoي الفضoاء الخoارجي

 واستكشooاف الفضooاء الخooارجي تجنooب حooدوث أي تلooوث ضooار، وكooذلك أي تغييooرات ضooارة بمحooيط الكooرة

لھooذا  الooدول عنooد الضooرورة باتخooاذ التooدابير الُمناسooبة وبيئتھooا نتيجooة دخooول مooواد غيooر أرضooية، وتلتooزم 

عoن اAضoرار التoي  دوليoةالمسoؤولية ھoذه ا3لتزامoات اللطoرف  ةدولoويترتب على مخالفة كoل  )5(.الغرض

سoواء  عتبoاريين،شoخص مoن أشخاصoھا الطبيعيoين أو ا3تلحق أي دولة أخرى طoرف فoي المعاھoدة أو أي 

. الخارجي بمoا فoي ذلoك القمoر واAجoرام السoماوية اAخoرى في الفضاءأو  الجو، في اAرض فوقكان ذلك 

  ) .7ادة مال(

    ھooذه ا3تفاقيooة نصooت عليھooا أيضooامooن  4المooادة وتجooدر اLشooارة إلooى أن اAحكooام التooي جooاءت بھooا    

لعoام  من ا3تفاق المنظم Aنشطة الدول على سoطح القمoر واAجoرام السoماوية اAخoرى 4 و 3فقرة  3المادة 
                                                           

 .123 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)1(    
 .134 -133 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص -)2(    
 .74 سھى حميد سليم الجمعة، مرجع سابق، ص .د -)3(    
لة بموجب القرار كَ الخاصة بشؤون الفضاء والُمشَ في أول تقرير صادر عن اللجنة المؤقتة " .91صالمرجع السابق،  -)4(    

        النقooاش  ، كooان مooن ضoمن المواضooيع التoي أرجooأت1958لسoنة ) 1348(الصoادر عooن الجمعيoة العامooة ل|مooم المتحoدة الُمooرقم 
ت التي 3 تقتضي الضرورة وضع حل عاجل لھا ھو موضوع تلوث الفضاء الخoارجي باLشoعاعا فيھا وعدتھا من المشكQت

             ، أصooبح قريبooا ونحooن فooي مطلooع اAلفيooة الثالثooة، ويفooرض نفسooه 1958رجooأ عooام غيooر أن ذلooك المسooتقبل الooذي أُ . الضooارة
   .91 ، صالمرجع نفس: أنظر." على الُمعالجة وا3ھتمام الدوليين

، معھooد اLدارة           )دراسooة مقارنooة(الحمايooة القانونيooة للبيئooة فooي المملكooة العربيooة السooعودية ، يأحمooد حامooد البooدر .د -)5(    
 .86 صم، 2010العامة، المملكة العربية السعودية، 
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ذا ا3تفاق علoى مبoدأ من ھ 1فقرة  7من معاھدة الفضاء الخارجي نصت المادة  9وكحال المادة  )1(.م1979

 خطoارإ مoن نفoس المoادة علoى أنoه علoى الoدول اAطoراف 2عدم تلويث بيئoة القمoر، فoي حoين نصoت الفقoرة 

  . اAمين العام ل|مم المتحدة مقدما بكل ما تضعه على القمر من مواد مشعة

                                                                                                                                                                     معاھدة تQتيلولكو  •

  :م1967بشأن حظر اAسلحة النووية في أمريكا الQتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 

         عooooامفيفooooري  14للتوقيooooع فooooي مكسooooيكو سooooيتي بالمكسooooيك بتooooاريخ  )2(ُعرضooooت ھooooذه المعاھooooدة

  )3(.دولoة 39م 2006م، وبدأ سريانھا لكل حكومة على حدة، وبلoغ العoدد الكلoي Aطرافھoا حتoى عoام 1967

     . وبروتوكoولين إضoافيين مoادة 32تتكoون مoن ھoي م، و1968أفريoل عoام  22ودخلت حيز التنفيذ بداية من 

ooارة إلooشLدر اooلحة  ىوتجooسAار اooدم انتشooدة عooل معاھooاء قبooا جooدة واعتمادھooذه المعاھooأن ھooاوض بشooأن التف

أول اتفاقيoooة تتooولى حظoooر اAسooلحة النوويoooة دون قيooد أو شoooرط فooي منoooاطق مأھولoooة " كمoooا أنھooاالنوويooة، 

 إذ تُعد خطوة ھامة في طريoق نoزع السQoح، Aنھoا تُلoزم أطرافھoا ببقoاء منطقoة حيويoة شاسoعة )4(."بالسكان

كمoا أنھoا  )5(.مليون نسمة، خالية من اAسoلحة النوويoة 200مليون كيلو متر مربع آھلة بالسكان  20تُقدر بـ 

أول اتفاقيooة للحooد مooن اAسooلحة التooي تooنص علooى قيooام منظمooة دوليooة بعمليooة التفتooيش والتحقooق مooن ا3لتooزام 

ومنطقoة  ويoة فoي أمريكoا الQتينيoةم وكالoة حظoر اAسoلحة النو1967فبمقتضاھا أنشأت في عام  )6(ببنودھا،

   )7(.البحر الكاريبي

مooن ھooذه المعاھooدة علooى اAطooراف المتعاقooدة تجربooة، اسooتخدام، صooناعة أو إنتooاج  1تُحooرم المooادة 

اAسلحة النووية، واستQم أو تخزين أو إيواء أو نشر أو امتQك أي سQoح نoووي، كمoا تحظoر علoى ھoؤ3ء 

                                                           

     مرج777ع             ، ب777ن حم777ودة ليل777ى: أنظ777ر. 1979ديس777مبر  5وافق777ت الجمعي777ة العام777ة عل777ى ھ777ذا ا:تف777اق ب777القرار الص777ادر ف777ي  -)1(    
               م، وبل77غ1984جويلي77ة ع77ام  11م، وب77دأ س77ريانه ف77ي 1979ديس77مبر ع77ام  18ُع77رض للتوقي77ع ف77ي نيوي77ورك ف77ي و .160 صس77ابق، 

  .278 صمرجع سابق، ، نزع الس9ح حولية: أنظر .م2006دولة حتى عام  13العدد الكلي 2طرافه 
للجمعيoة العامoة  17صرحت البرازيل بفكرة إعQن أمريكا الQتينية منطقة منزوعة من السQح النoووي أثنoاء الoدورة  -)2(    

بوليفيoا، البرازيoل، المكسoيك : خمoسم أصoدر ممثلoو الoدول ال1963م، وفoي أفريoل عoام 1962ل|مم المتحدة في أكتoوبر عoام 
توقيع اتفاقية متعددة اAطراف، يقoررون فيھoا التعھoد ببقoاء أمريكoا الQتينيoة ا أبدوا فيه استعدادھم لشيلي، واLكوادور تصريح

  منطقة خالية من اAسلحة النووية للتقليل من خطر قيoام حoرب الصoورايخ النوويoة، وتمoت مناقشoة ھoذا التصoريح فoي الoدورة
م بoإعQن أمريكooا 1963بر عoام نoوفم 27فoي ) 18( 1911للجمعيoة العامoة ل|مoم المتحoدة، والتoي أصoدرت قرارھooا رقoم  18

            دولooة مooن دول أمريكooا الQتينيooة بالمكسooيك  17ا لھooذا القooرار اجتمعooت وتطبيقoo. اليooة مooن اAسooلحة النوويooةالQتينيooة منطقooة خ
         م Lعooداد مشooروع معاھooدة متعooددة اAطooراف لبقooاء أمريكooا الQتينيooة منطقooة ُمجooردة مooن اAسooلحة 1964فooي نooوفمبر عooام 

         :أنظooر .م حيooث انتھooت إلooى إعooداد مشooروع ھooذه معاھooدة1967النوويooة، وتواصooلت اAعمooال التحضooيرية حتooى فيفooري عooام 
 .124، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د

اللoذين ويoة الخمoس وھُولنoدا الدول النو مجموع الكلي ل|طرافيشمل ال .276 ، صمرجع سابقحولية نزع السQح،  -)3(    
  .284 صنفس المرجع، : أنظر .روتوكولين اLضافيين أو كليھماعلى أحد الب صادقوا

 .20 صمرجع سابق، ، "المناطق الخالية من اAسلحة النووية"نجيب بن عمر عوينات،  -)4(    
 .131 ص مرجع سابق، ،ةبنون يمحمود خير .د -)5(    
 .98 صمرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)6(    
            أوت 26ولق77د وافق77ت ال77دورة ا:س77تثنائية للم77ؤتمر الع77ام لھ77ذه الوكال77ة ف77ي  .173 حولي77ة ن77زع الس977ح، مرج77ع س77ابق، ص -)7(    

             ن777ص التع777دي9ت المدخل777ة عل777ى : أنظ777ر .م777ن المعاھ777دة 20و  19، 16، 15، 14م، عل777ى إدخ777ال تع777دي9ت عل777ى الم777واد 1992
  . ال9تينية، الصادر عن النشرة اJع9مية للوكالة الدولية للطاقة الذرية معاھدة حظر ا2سلحة النووية في أمريكا
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            اAعمoooال أو تشoooجيعھا بطريقoooة مباشoooرة أو غيoooر مباشoooرة أو نيابoooة  اAطoooراف ا3شoooتراك فoooي مثoooل ھoooذه

علoى أن Aطرافھoا حoق إجoراء تجoارب  18تنص المادة في حين . عن أي طرف آخر أو بأي طريقة أخرى

 بمoooا فoooي ذلooك التفجيoooرات التoooي تتضooمن أجھoooزة ُمشoooابھة لتلoooك  -التفجيooرات النوويoooة ل|غoooراض السooلمية 

Aة  -سلحة النوويةالمستخدمة في اoة وكالoت مراقبoك تحoث، وذلoرف ثالoمنفردة أو با3شتراك بينھا أو مع ط

      تحoريم اAسoلحة النوويoة فoي أمريكoا الQتينيoة بعoد إبQغھoا عoن طبيعoة التجربoة ومكoان ا3نفجoار والغoرض 

  أخطooاره، كمooا تُخطooرخذ لمنooع تَ سooتُ  منoه وتاريخooه وأي غبooار ُمشooع يُنتظooر أن ينooتج عنooه، واLجooراءات التooي

   )1(.أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ُمسبقا لنفس الغرض

قooدمھا علooى ضooوء التقooارير التooي تُ  فإنooه عنooد مخالفooة أحكooام المعاھooدةالمتخooذة اLجooراءات أمooا عooن   

         يooة ، والتقooارير الخاصooة التooي يطلبھooا اAمooين العooام لوكالooة تحooريم اAسooلحة النوو14اAطooراف طبقooا للمooادة 

         ، وعلooى ضooوء التفتooيش الooذي 15فooي أمريكooا الQتينيooة وتلتooزم ھooذه الooدول اAطooراف بتقooديمھا طبقooًا للمooادة 

، يتبين المؤتمر العام لوكالة تحريم اAسلحة النووية فoي أمريكoا الQتينيoة جميoع الحoا3ت 16يتم طبقًا للمادة 

            ماتooه طبقooًا للمعاھooدة، ويلفooت نظooر الطooرف المتعاقooد المعنooي التooي 3 يلتooزم فيھooا أي طooرف متعاقooد بالتزا

           وإذا مooا كooان . 1فقooرة  20مooع وضooع التوصooيات المناسooبة فooي ھooذه الحالooة وھooذا مooا نصooت عليooه المooادة 

س اAمoن لoِغ المoؤتمر العoام مجلoبَ عدم ا3لتزام يعتبر خرقoا Aحكoام المعاھoدة يُھoدد السoلم واAمoن الoدوليين، يُ 

والجمعية العامة ل|مم المتحدة فورا عن طريق اAمين العام ل|مم المتحدة، وكذا إلoى مجلoس منظمoة الoدول 

  )2(.من المعاھدة 2فقرة  20اAمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا المادة 

يخoص البروتوكooول اLضooافي اAول الooدول الواقعooة  ،بروتوكooو3ن إضooافيانكمoا أن لھooذه المعاھooدة   

خارج المنطقة والتي تتحمل مسؤوليات دولية ولھا حقوق سoيادية علoى أراٍض فoي المنطقoة وھoي بريطانيoا 

     العظمooى والو3يooات المتحooدة اAمريكيooة وھولنooدا وفرنسooا، حيooث تتعھooد ھooذه الooدول بتطبيooق أحكooام المعاھooدة 

  فooيخص الooدول النوويooة المعتooرف بھooا، والتooي تتعھooد بروتوكooول اLضooافي الثooانيعلooى تلooك اAقooاليم، أمooا ال

             بoooإخQء أمريكoooا الQتينيoooة مoooن اAسoooلحة النوويoooة وعoooدم اسoooتعمال أو التھديoooد باسoooتعمال اAسoooلحة النوويoooة 

   )3(.ضد الدول اAطراف في ا3تفاقية

  معاھدة حظر وضع اAسلحة النووية •

  :م1971لعام  ة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضھاوغيرھا من أسلح

                                                           

 .128إلى  125 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير. د -)1(    
 .128 المرجع السابق، ص -)2(    
فرنسoا ونشoير ھنoا إلoى أن  .20 صمرجoع سoابق،  ،"النوويoةالمناطق الخالية من اAسoلحة "نجيب بن عمر عوينات،  -)3(    

Q البروتوكoولين ادقوا علoى ِكoصoعoوا وقووالمملكة الُمتحدة لبريطانيا الُعظمى وأيرلندا الشمالية والو3يات الُمتحoدة اAمريكيoة 
ھولندا  حين وقعت وصادقتفي  ادقتا على البروتوكول اLضافي الثاني،صو عتاقفوا3تحاد الروسي والصين اLضافيين، أما 

  .310و  309، 307، 306، 300مرجع سابق، ص  حولية نزع السQح،: أنظر. على البروتوكول اLضافي اAول
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وقعتھoا و ،م1971 فيفoري عoام 11لندن وموسكو وواشoنطن فoي بللتوقيع  )1(ُعرضت ھذه المعاھدة

وبoدأ سoريانھا  )2(م،1972فيفoري  11موسكو في بحكومات اLتحاد السوفيتي والو3يات المتحدة وبريطانيا 

         وھoي تتكoون  )3(دولoة، 93م 2006 بلoغ العoدد الكلoي Aطرافھoا حتoى عoاملقoد عoام، ونفس ال منماي  18في 

  . مادة 11من ديباجة و

" على قاع البحار وأرض المحيطoات والتربoة تحتھمoا"نطاق الحظر بالمنطقة  ھاحددت أحكام ولقد

خارج نطoاق البحoر اLقليمoي للoدول السoاحلية، علoى أن الحoد الفاصoل بoين البحoر اLقليمoي ومنطقoة الحظoر 

oة والمنoقليميLار اoة البحoن اتفاقيoاني مoم الثoدده القسoقليمية كما يُحLاطق ينطبق على الحد الخارجي للبحار ا

وعلoى ھoذا اAسoاس فoإن منطقoة الحظoر  )5(م،1958أفريل عoام  29التي ُعقدت بجنيف في  )4(المجاورة لھا

اLشoارة إلoى أن اAحكoام الخاصoة بتحديoد عoرض البحoر  وتجoدر )6(.تبدأ من الحد الخارجي للبحر اLقليمoي

مoن الُمعاھoدة  2وكرستھا المoادة  )7(م1958اLقليمي والحد الخارجي له والتي جاءت بھا اتفاقية جنيف لعام 

   )8(.م1982أيًضا اتفاقية قانون البحار لعام  نصت عليھامحل البحث 

  غير أنه 3 يمتد نطاق الحظر بالنسبة للدول الساحلية إلoى بحارھoا اLقليميoة، وھoذا مoا أكدتoه المoادة 

   أنoه فoي نطoاق منطقoة "دا طبoق علoى منطقoة قoاع البحoار فيمoا عoبنصھا على أن التعھدات سوف تُ  2فقرة  1

      )9(."طبooق علooى الooدول السooاحلية أو علooى قooاع البحooار داخooل مياھھooا اLقليميooةقooاع البحooار ھooذه، سooوف 3 تُ 

استناًدا إلى مبدأ سيادة الدولة على بحرھا اLقليمي، فإن الحظر 3 يشoمل إجoراء التجoارب النوويoة  حيث أنه

   )10(.ميQ بحريًا تُقاس من خطوط اAساس 312 يتجاوز عرضھا واAعمال اAخرى في ھذه منطقة التي 

                                                           

لت جھoود كثيoرة ذِ مoن المسoاحة اLجماليoة للكoرة اAرضoية، ولھoذا السoبب بoُ %70غطي البحoار والمحيطoات حoوالي تُ  -)1(    
ا لمعاھoدة لمتحoدة اAمريكيoة مشoروعا ُمشoتركم قoدم منoدوبا اLتحoاد السoوفيتي والو3يoات ا1969أكتوبر عام  7لحمايتھا، ففي 

تحoooريم وضoooع اAسoooلحة النوويoooة واAسoooلحة اAخoooرى ذات التoooدمير الشoooامل فoooي قoooاع البحoooار أو أرض الُمحيطoooات والتربoooة          
م وافقoت 1970ديسoمبر عoام  A7سoلحة النوويoة، وفoي تحتھا، ويتعھoد فيoه أطoراف المعاھoدة بإبقoاء ھoذه المنoاطق خاليoة مoن ا

 .108 مرجع سابق، ص عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،: أنظر. الجمعية العامة على نصوص ھذه المعاھدة
 .110المرجع السابق، ص  -)2(    
  .277 صمرجع سابق، حولية نزع السQح،  -)3(    
       Aغooراض ھooذه المعاھooدة، ينطبooق الحooد الخooارجي لمنطقooة قooاع البحooر المنooوه : "بقولھooا 2 دةمooاوھooذا مooا أكooدت عليooه ال -)4(    

مoن ا3تفاقيoة الخاصoة بالبحoار ) 2(مع الحد الخارجي لمنطقoة اLثنoى عشoر ميoل المنoوه عنھoا فoي الجoزء ) 1(عنھا في المادة 
) 2(القسoم ) 1(كما أنھا تقoاس طبقoا Aحكoام الجoزء ، 1958أبريل  29جنيف في بقعت اLقليمية والمناطق الُمجاورة، والتي وُ 

  .نص المعاھدة محل البحث: أنظر." من ھذه المعاھدة وطبقا لقواعد القانون الدولي
 .145 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)5(    
 .120 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم السQمة،  -)6(    
              خooط تَبُعooد كooل نُقطooة فيooه عooن أقooرب نقطooة "منھooا بأنooه  6ا للمooادة للبحooار اLقليميooة طبقooحooد الخooارجي فooت الالتooي عرَّ  -)7(    

       علooى أن ھooذا ا3تسooاع 3 يتسooاوى بالنسooبة لجميooع ". سooاوي اتسooاع البحooر اLقليمooيلooى حooد السooاحل اAساسooي بمسooافة تلھooا ع
         المoادة". مoيQً مoن الخoط اAساسoي 12بامتoداد البحoر اLقليمoي أبعoد مoن مسoافة  3 يسoمح"لو أنه فoي جميoع اAحoوال الدول، و

 .146 -145 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير.د: أنظر. من نفس ا3تفاقية 2فقرة  3
ن أقoرب نقطoة عo كoون بُعoد كoل نقطoة عليoهالخط الذي ي"لبحر اLقليمي بأنه الحد الخارجي ل 4فت في مادتھا رَّ التي عَ  -)8(    

 .معاھدةنص ال: أنظر." ا لعرض البحر اLقليميعلى خط اAساس مساويً 
 .146 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)9(    
 .119 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم السQمة،  -)10(    
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         زرع" يھمعلo تحظoر 1فقoرة  1المoادة فإن  الُمعاھدةھذه اAطراف في الدول التزامات وفيما يخص 

أي منشoآت، أو تجھيoزات  أو وضع أي سQح نووي أو أي أنواع أخرى من أسلحة التoدمير الشoامل وكoذلك

ooق أو أي تسQooلحةل{طooسAذه اooل ھooتخدام مثooة أو اسooزين أو تجربooا لتخooممة خصيًصooرى ُمصooت أخQھي "       

             أو تشooجيع  مooن نفooس المooادة بعooدم مسooاعدة 3 طبقooا للفقooرة واتعھooديكمooا . فooي نطooاق الحظooر السooالف بيانooه

بoأي طريقoة  أو تحريض أية دولoة أخoرى علoى إتيoان أي نشoاط مoن النشoاطات السoالفة الoذكر، وأ3 تشoترك

وحتى 3 تكون اAحكام المقررة اتفاقا عديمة الجدوى 3بoد مoن تھيئoة السoبل  )1(.أخرى في مثل ھذه اAعمال

     مبoدأ الرقابoة الُمتبادلoة  3القانونية للرقابة علoى وضoعھا موضoع اLعمoال، لoذلك أقoرت المعاھoدة فoي مادتھoا 

   )2(.بين اAطراف على حسن تنفيذ أحكامھا

م وضع اAسلحة النووية وأسoلحة التoدمير حَ عدم اشتمالھا أحكاما تُ  ى ھذه المعاھدةيُعاب عل إ3 أنه رِّ

  الشooامل اAخooرى فooي غواصooات أو علooى قواعooد متحركooة فooي ميooاه البحooار والمحيطooات فooوق نطooاق الحظooر 

." نتشooار3 تسooتبعد الميooاه، فooوق نطooاق الحظooر مooن مجooال سooباق التسooلح أو منooع ا3"الooذي حددتooه، وبھooذا 

            وإذا كانoooت  )3(.خoooذ ضoooد أيoooة دولoooة طoooرف تُخoooالف أحكامھoooاتَ إلoooى أنھoooا 3 تتضoooمن إجoooراءات تُ  باLضoooافة 

          ھooذه المعاھooدة تھooدف بطريooق مباشooر إلooى منooع سooباق التسooلح فooي منooاطق قooاع البحooار وأرض المحيطooات

       البحريooة مooن اaثooار الضooارة ل|سooلحة النوويooة، بooالنظر  إ3 أنھooا تھooدف فooي نفooس الوقooت إلooى حمايooة البيئooة

 .إلى أن موضoوعھا ھoو وضoع اAسoلحة النوويoة وأسoلحة التoدمير الشoامل اAخoرى فoي قلoب البيئoة البحريoة

وبالتالي فإن استثناء منطقة البحر اLقليمي من الحظر الذي قررته المعاھoدة يبoدو غيoر مقبoول، علoى اAقoل 

مايooة البيئooة البحريooة والتooي ھooي جooزء مooن البيئooة العامooة و3 يمكooن عزلھooا عooن غيرھooا مooن وجھooة نظooر ح

د، فoي اAعoم الغالoب، إلoى بoاقي اAجoزاء بفعoل التيoارات المائيoة متoواAضرار التي تلحق بأي جزء منھoا ت"

وعليoه ." فھي إن خضعت لتحديد قانوني، فإنھا تستعصي على التحديد الجيوكيميoائي والبيولoوجي. والرياح

"oَّوص الحالoب فإن النصoووي، ويجoوث النoار التلoن أخطoة مoة البحريoة للبيئoة فعالoل حمايoدة 3 تكفoة للمعاھ

تقرير امتداد الحظر إلى قطاعات البيئoة كافoة، إن كنoا نرغoب فoي الحفoاظ علoى تلoك البيئoة باعتبارھoا تراثoا 

   )4(."ا ل{نسانيةكمشتر

  معاھدة راروتونغا  •            

  : م1985اعتبار جنوب المحيط الھادئ منطقة خالية من اAسلحة النووية لعام  بشأن       

                                                           

 . نص المعاھدة محل البحث: أنظر -)1(    
 .120 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة،  .د -)2(    
 .148 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)3(    
  :وللمزيد من التفاصيل حول ھذا الموضوع، أنظر   .120إلى  118 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة،  .د -)4(    

    - Fischer (Georges), ‘‘La dénucléarisation des fonds marins’’, Droit nucléaire et droit océanique, 
Colloque organisé par : Le centre d'études et de recherches de droit international et le centre d'études 
du droit de l'énergie atomique, actes publies : Ed. Economica, Paris, 1977, PP. 156 à 166. 
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ديسoمبر  11م، وبoدأ سoريانھا فoي 1985أوت عام  6راروتونغا في بُعرضت ھذه المعاھدة للتوقيع 

          وھooي تحظooر علooى أطرافھooا  )1(.دولooة 17م 2006م، وبلooغ العooدد الكلooي Aطرافھooا حتooى عooام 1986عooام 

                حيoooازة أو امoooتQك أي أجھoooزة نوويoooة متفجoooرة أو الoooتحكم فيھoooا فoooي أي مكoooان داخoooل المنطقoooة أو  صoooنع

لoِزمھم با3متنoاع عoن أو الحيلولoة دون دفoن كما تمoنعھم مoن إجoراء التجoارب النوويoة فيھoا، وتُ  أو خارجھا،

اAعضooاء فooي منتooدى جنooوب النفايooات المشooعة بھooا أو غيرھooا مooن المooواد فooي البحooر أو فooي أراضooي الooدول 

              ويتعھooد كooل طooرف بعooدم تزويooد أي دولooة أخooرى بمooواد . والتooي صooادقت علooى المعاھooدة ئالمحooيط الھooاد

أو أجھزة نووية إ3 إذا كان ذلك في إطار الضoمانات النوويoة للوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة، ولھoذا السoبب 

وبالتالي فقد ساھمت "دة لھا اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة، نجد أن كل الدول اAطراف في ھذه المعاھ

       في تoدعيم أسoس النظoام الoدولي لعoدم ا3نتشoار مoن خQoل مراقبoة عمليoات انتقoال المoواد والمعoدات النوويoة

  )A".)2ية دولة غير نووية بإخضاعھا للضمانات الشاملة المرتبطة بمعاھدة عدم ا3نتشار النووي

تتعھooد بمقتضooاه الooدول  البروتوكooول اAول: بروتوكooو3ت إضooافية 3ِحooق بھooذه المعاھooدة لولقooد أُ 

بتطبيoق  -وھoي فرنسoا وبريطانيoا والو3يoات المتحoدة اAمريكيoة -المسئولة دوليًا عoن أقoاليم داخoل المنطقoة 

|سoلحة النوويoة البروتوكول الثاني يoنص علoى التoزام كoل الoدول الحoائزة ل. أحكام المعاھدة في ھذه اAقاليم

البروتوكoول الثالoث  .بعدم استعمال أو التھديد باستعمال أجھزة التفجير النووي ضد أي طرف في المعاھoدة

تلتزم بموجبه كل الدول الحائزة ل|سلحة النووية با3متناع عoن إجoراء أي تجoارب Aجھoزة متفجoرة نوويoة 

   )3(.بأي مكان داخل المنطقة

  معاھدة بانكوك   •                 

  :م1995منطقة خالية من اAسلحة النووية لعام  )4(بشأن اعتبار جنوب شرق آسيا             

مooارس عooام  27م، وبooدأ سooريانھا فooي 1995ديسooمبر عooام  15 فooيبooانكوك بُوقعooت ھooذه المعاھooدة   

 عاھoدة فoي مادتھoا ولقد تضoمنت ھoذه الم )5(.دول 10م 2006م، وبلغ العدد الكلي Aطرافھا حتى عام 1997

            ا3لتزامoooات اAساسoooية المتمثلoooة فoooي تعھoooد الoooدول اAطoooراف بعoooدم تصoooنيع أسoooلحة نوويoooة أو تطويرھoooا 3

                                                           

 .279حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص  -)1(    
 .21مرجع سابق، ص ، "المناطق الخالية من اAسلحة النووية" نجيب بن عمر عوينات، -)2(    
ولقooد وقعooت وصooادقت فرنسooا والمملكooة الُمتحooدة لبريطانيooا الُعظمooى وأيرلنooدا الشooمالية                          . 21المرجooع السooابق، ص  -)3(    

البروتوكooو3ت الثQثooة أمooا الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة وقعooت فقooط عليھooا، فooي حooين أن الصooين وا3تحooاد الروسooي                           علooى
حوليoooة نoooزع السQoooح، مرجoooع                             : أنظoooر. Aنoooه 3 يعنيھمoooا 1عoooدا البروتوكoooول  3و 2وقعتoooا وصoooادقتا علoooى البروتوكoooولين 

 .310و  309، 307، 306، 300ق، ص ساب
تشoooمل منطقoooة جنoooوب شoooرق آسoooيا ُكQoooً مoooن اندونيسoooيا وماليزيoooا وكمبوديoooا وفيتنoooام والفلبoooين وسoooنغافورة و3وس         -)4(    

    نجيooب بooن عمooر             :أنظooر .وبرونooاي ودار السQooم وميانمooار والجooروف القاريooة والمنooاطق ا3قتصooادية الخالصooة لھooذه الooدول
 .22، مرجع سابق، ص "المناطق الخالية من اAسلحة النووية"عوينات، 

إندونيسooيا، البرتغooال، تايلنooد، جمھوريooة 3و : الooدول اAطooراف ھooي .281حوليooة نooزع السQooح، مرجooع سooابق، ص  -)5(    
، 304، 302، 301المرجoع، ص نفoس : أنظoر. الديمقراطية الشعبية، سoنغافورة، الفلبoين، فيتنoام، كمبوديoا، ماليزيoا، ميانمoار

  .309و  307، 305
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بoأي وعoدم وضoعھا أو نقلھoا  ،أو التحكم فيھا في أي مكان داخل المنطقoة أو خارجھoا اقتنائھا أو امتQكھاأو 

بoًرا نفايoات مشoعة فoي بحارھoا أو  التخلص مoن أي مoواد أووعدم وسيلة كانت، أو اختبارھا أو استخدامھا، 

اAراضي التي تحت و3ية الدول اAطراف في المعاھدة، كما تحظر عليھا إتاحة اسoتخدام أقاليمھoا لھoذه في 

الصoين ، فھو مفتوح لتوقيع اLتحاد الروسoي أما بروتوكول ھذه المعاھدة )1(.اAغراض من قبل دول أخرى

والو3يoات المتحoدة، حيoث تتعھoد بموجبoه ھoذه الoدول بعoدم ا3شoتراك فoي أي عمoل  المتحدةفرنسا، المملكة 

يكون فيه انتھاك وإخQل بأحكام المعاھدة، وبعدم استعمال اAسoلحة النوويoة أو التھديoد باسoتعمالھا ضoد أيoة 

وتوكoول بحجتoين من ھذه الدول الخمس الحoائزة ل|سoلحة النوويoة علoى البر دولة طرف فيھا، ولم تُوقع أي

   )2(.المعاھدة، والطابع الُملزم لضمانات اAمن السلبية خاصة بمنطقة تطبيق ھما أن لديھا تحفظات

      : م1996معاھدة بِليندابا Lنشاء منطقة خالية من اAسلحة النووية في أفريقيا لعام  •  

م، ولoم يبoدأ سoريانھا بعoد، ولقoد بلoغ العoدد 1996أفريل عام  11 فيالقاھرة ب )3(ُوقعت ھذه المعاھدة

وھoي تنطبoق  )4(.دولoة 24م إلoى 2006، أما العدد الكلي Aطرافھا فقد وصل حتى عoام 56الكلي للتوقيعات 

علooى دول القooارة اAفريقيooة والجooزر اAعضooاء فooي منظمooة اLتحooاد اAفريقooي وجميooع الجooزر التooي يعتبرھooا 

   )5(.قي جزءا من أفريقيااLتحاد اAفري

تحظر ھذه المعاھدة على الدول اAطراف صنع اAسoلحة النوويoة أو تخزينھoا أو حيازتھoا أو صoنع 

علoى أن تلتoزم بعoدم إجoراء أيoة تفجيoرات نوويoة  5أجھزة تفجير نووية في أراضيھا، كما تحثھا فoي المoادة 

علoى أن تتعھoد  6كان، فoي حoين تoنص المoادة وعدم مساعدة أو تشجيع أي اختبار نووي Aية دولة في أي م

          اAطoooراف بoooاLعQن عoooن أي إمكانيoooات أو قoooدرات يمكoooن أن تكoooون لoooديھا لصoooناعة أجھoooزة التفجيoooرات 

كمoا تلتoزم الoدول  .النووية، وأن تلتزم بتفكيك وتدمير أي أجھزة تم تصنيعھا قبل دخول المعاھدة حيز النفoاذ

ooة بتطبيooق نوويooا مرافooي لھooة الفعَّ التooة الماديooن والحمايooمAايير اooى معooق ق أعلooزة والمرافooجھAواد واooة للمooال

وخQفoا لمعاھoدة عoدم انتشoار اAسoلحة النوويoة  )6(.النووية للحيلولة دون سرقتھا أو استعمالھا دون تفoويض

                                                           

 .22 صمرجع سابق،  ،"المناطق الخالية من اAسلحة النووية"نجيب بن عمر عوينات،  -)1(    
 .177ص مرجع سابق، حولية نزع السQح،  -)2(    
يقضooي بooإعQن  )16( 1652القooرار رقooم  16م اتخooذت الجمعيooة العامooة فooي دورتھooا 1961نooوفمبر عooام  24بتooاريخ  -)3(    

 با3متنooاع عooن اسooتخدام أراضooي القooارة "للooدول اAعضooاء  اAسooلحة النوويooة، وقooد تضooمن دعooوةً  أفريقيooا منطقooة خاليooة مooن
احتooرام "وكooذلك " تجooارب اAسooلحة النوويooة أو تخزينھooا أو نقلھooااAفريقيooة، ومياھھooا اLقليميooة، واAجooواء فوقھooا، Lجooراء 

د مoؤتمر القمoة لمنظمoة الوحoدة اAفريقيoة القoرار م أي1964oَّوفي جويليoة عoام ." وا3عتراف بخلو أفريقيا من اAسلحة النووية
اق دولي يُعقoد فoي كنoف اAمoم تعھدھم بعدم صناعة أو اLشراف على اAسلحة النووية، طبقًا 3تف"السابق، وأعلن المؤتمرون 

وفي ديسمبر ." اتخاذ اLجراءات الQزمة لعقد مؤتمر دولي من أجل ذلك"وطلبوا من الجمعية العامة ل|مم المتحدة ." المتحدة
الدول اAفريقية بعمل الدراسات التي تلoزم "يتضمن دعوةً إلى ) 20( 2033م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 1965عام 

م في بقاء أفريقيا خالية مoن اAسoلحة النوويoة، مoع اتخoاذ اLجoراءات الQزمoة لتحقيoق ذلoك عoن طريoق منظمoة الوحoدة ل{سھا
 .122، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير .د: أنظر. من القرار والذي ُووفق عليه دون معارضة 7الفقرة ." اAفريقية

 .281 صمرجع سابق، ، حولية نزع السQح -)4(    
 .22 صمرجع سابق،  ،"المناطق الخالية من اAسلحة النووية"نجيب بن عمر عوينات،  -)5(    
 .23 -22المرجع السابق، ص  -)6(    
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          تحظooر معاھooدة بلينooدابا إقامooة واختبooار أي جھooاز تفجيooر نooووي فooي المنooاطق التابعooة للooدول اAعضooاء"

وِكoل وقoد أُ . ، وتمنع الھجمات المسلحة ضد المنشoآت النوويoة فoي المنطقoة وتخoزين أيoة نفايoات مشoعة"فيھا

       واجooب التحقooق مooن تطبيooق اAطooراف المختلفooة "للوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة فooي إطooار ھooذه المعاھooدة 

           ھoا، وذلoك وفقoا ل|نظمoة الوقائيoة وتماشoيا لشرط استخدام الطاقة النووية ل|غoراض السoلمية فقoط دون غير

   )1(."مع ما ھو وارد في ا3تفاقية بھذا الخصوص

اAول يخص عدم استعمال أو التھديد باستعمال : بروتوكو3ت إضافية 3ولقد ألحقت بھذه المعاھدة   

 أمoا الثoاني فيفoرض  ،ةذات اAسoلحة النوويoة ضoد أطoراف المعاھoدالخمoس اAسلحة النووية مoن قِبoل الoدول 

                علooى ھooذه الooدول الخمooس عooدم اختبooار أو التشooجيع علooى اختبooار أي جھooاز تفجيooر نooووي فooي أي مكooان 

فooي حooين أن البروتوكooول الثالooث يخooص الooدول التooي لھooا أراٍض ضooمن المنطقooة وتتooولى  ،مooن المنطقooة

وقعoت الoدول "ولقoد . اھدة المتعلقة بھذه اAراضoيمسؤوليتھا دوليا، حيث تتعھد بموجبه باحترام أحكام المع

" الخمس الحائزة ل|سلحة النووية جميعھoا علoى البروتوكoو3ت ذات الصoلة، كمoا صoادقت فرنسoا والصoين

    وتجدر اLشارة إلى أن اسoتمرار جنoوب أفريقيoا فoي نشoاطھا النoووي السoري وتعاونھoا  )2(.وبريطانيا عليھا

   )3(.طريق تحقيق إخQء أفريقيا من اAسلحة النووية ة فيبَ قَ مع إسرائيل ظل عَ 

  معاھدة سيميبا3تينسك •

  :مL2006نشاء منطقة خالية من اAسلحة النووية في وسط آسيا لعام 

      م، حيooث وقعتھooا 2006سooبتمبر عooام  8فooي  )5( للتوقيooع بسيميبا3تينسooك )4(ُعرضooت ھooذه المعاھooدة

ولقد أصبحت سoارية  )6(قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان،في ھذا التاريخ كازاخستان، 

                                                           

  المعاھoooدة اLفريقيoooة لمنطقooة خاليoooة مoooن السQoooح : مصoooر"، 2/1996العooدد  38المجلoooد  - IAEAمتooرجم عoooن نشoooرة  -)1(    
 .40 م، ص1996الثامن، العدد الثالث، ، نشرة الذرة والتنمية، المجلد "النووي

وقعoت روسoيا والو3يoات . 23 ، مرجoع سoابق، ص"المناطق الخاليoة مoن اAسoلحة النوويoة"نجيب بن عمر عوينات،  -)2(    
وقعتooا  ظمooى وأيرلنooدا الشooماليةالمملكooة المتحooدة لبريطانيooا الع ، أمooا الصooين و2 و 1المتحooدة اAمريكيooة علooى البروتوكooولين 

حوليoة : أنظoر .عاھoدةعلoى ھoذه الم ، وتجدر اLشارة إلoى أن الجزائoر قoد وقعoت وصoادقت2و 1تا على البروتوكولين وصادق
        .310و  309، 306، 303، 300 نزع السQح، مرجع سابق، ص

 .132 صمرجع سابق، عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،  -)3(    
           .6 صمرجoع سoابق، حوليoة نoزع السQoح، : أنظoر .سنوات من المفاوضات 7بعد  المعاھدةى ھذه التوقيع عل جاءلقد  -)4(    

تoم تمريoر عoدد مoن القoرارات عoن طريoق حيoث تطوير مبادرة تأسيس ھoذه المنطقoة تحoت رعايoة اAمoم المتحoدة،  ولقد جرى
تان، وزارة الشooؤون الخارجيooة، بتooاريخ كازاخسAstana" oo"متooرجم عooن : أنظooر. ھooاالجمعيooة العامooة مooن أجooل ُمسooاندة إيجاد

             نھلoooة نصoooر، نشoooرة الoooذرة : ، ترجمoooة""منطقoooة خاليoooة مoooن اAسoooلحة النوويoooة"كازاخسoooتان تقoooود مبoooادرة "، 23/3/2009
 . 31 م، ص2009والتنمية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني، 

    )5(- ooوزير خوفقooه ا لooتان فإنooة كازاخسooان "ارجيooكooراءا رمزيooع إجooا تقooث أنھooيمي، حيooة سooي مدينooة فooع الوثيقooتم توقيooا أن ي         
ركoب وبجھودنoا فoإن اسoتخدام المُ ). أثنoاء الحقبoة السoوفيتية(في شرق كازاخستان الذي عانى الكثيoر مoن ا3ختبoارات النوويoة 

       ويُعooد التصooديق ." تooه المنطقيooةفooي سيميبا3تنسooك قooد وصooل إلooى نھاي 1949النooووي العسooكري الooذي بooدأ عملooه فooي أغسooطس 
ع نoور سoلطان م وق1991oَّا لمبoادرات كازاخسoتان فoي مجoال تقويoة اAمoن اLقليمoي والoدولي، ففoي عoام على المعاھدة امتoداد

 المرجoع         : أنظoر. اانفجoارا نوويo 3459تنسoك، حيoث تoم إجoراء نازارباييف رئيس كازاخستان مرسوًما يقضoي بoإغQق سيميبا
     .31 صالسابق مباشرة، 

 .283 صمرجع سابق، حولية نزع السQح،  -)6(    
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 وھooي تُعooد أول منطقooة خاليooة مoن اAسooلحة النوويooة تقooع بكاملھooا فooي نصooف  )1(م،21/3/2009المفعoول فooي 

   )2(.الكرة الشمالي

ئ المoooوان - يضoooم النطoooاق الجغرافoooي لھoooذه المعاھoooدة اAقoooاليم البريoooة وجميoooع المسoooطحات المائيoooة

المoادة ( وما فوق ذلك من الفضاء الجوي للدول اAطراف الخمoس، -والبحيرات واAنھار والمجاري المائية

حيث يُحظر داخoل ھoذه المنطقoة القيoام ببحoوث تخoص اسoتحداث اAسoلحة النوويoة أو أيoة أجھoزة ) فقرة أ 2

     رة عليھooا بooأي شooكل آخooر متفجooرة نوويooة أو تخزينھooا أو الحصooول عليھooا أو امتQكھooا أو صooنعھا أو السooيط

  وعدم السعي إلى الحصول علoى أيoة ُمسoاعدة أو تلقيھoا للقيoام بoأي عمoل ) أ/  1فقرة  3المادة (في أي مكان 

، وكذلك عدم القيام بأي عمoل )ب/  1فقرة  3المادة (من اAعمال المحظورة الواردة في الفقرة السالفة الذكر

Aذه اoooاز ھoooى إنجoooجع علoooاعد أو يُشoooورة يُسoooال المحظoooادة (عمoooرة  3المoooتخلص )ج/  1فقoooر الoooا يُحظoooكم ،           

   )3()2فقرة  3المادة .(من النفايات المشعة اaتية من الدول اAخرى في ھذه المنطقة

اتفقت دول آسيا الوسطى الخمس على إبرام وتنفيذ اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقoة "ولقد   

بمعooايير للحمايooة  وا3لتooزام " )فقooرة ب مooن المعاھooدة 8المooادة ( "بروتوكooول إضooافيالذريooة وإبooرام وتنفيooذ 

المادية للمواد والمرافق والمعدات النووية 3 تقل فعاليتھا عoن فعاليoة المعoايير التoي قررتھoا اتفاقيoة الحمايoة 

ينooة وأن تلتooزم التooي تقضooي بooأن تضooع الooدول اAطooراف ترتيبooات مع - م1987الماديooة للمooواد النوويooة لعooام 

بالمعايير المحددة للحماية المادية بالنسبة لعمليoات النقoل الoدولي للمoواد النوويoة 3سoتخدامھا فoي اAغoراض 

، والتوصoيات والمبoادئ التوجيھيoة التoي وضoعتھا الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة بالنسoبة للحمايoة  -السلمية

    )4()9المادة ( ."المادية

ا رجية دول آسيا الوسطى الخمس خQل حفل التوقيع على ھoذه المعاھoدة بيانoًولقد أصدر وزراء خا

عooدم  الحooائزة ل|سooلحة النوويooة اAطooراف فooي معاھooدةالخمooس م دعooا الooدول 2006سooبتمبر  8ا فooي مشooتركً 

      حooث الooدول والمنظمooات الدوليooة "كمooا  ،إلooى ا3نضooمام كooأطراف إلooى بروتوكooول ھooذه المعاھooدة ا3نتشooار

 ھا خبرة وتجربة في مجال إزالة التلوث اLشعاعي على مساعدة دول آسيا الوسطى فoي عQoج اaثoارالتي ل

   ومoع ذلoك فإنoه بحلoول )5(."البيئية 3ستخراج اليورانيoوم وإنتoاج اAسoلحة النوويoة وإجoراء التجoارب عليھoا

   )6(.الخمس ن قِبل الدولم لم يكن ھذا البروتوكول الخاص بضمانات اAمن قد ُوقع بعد م2006نھاية عام 

                                                           

كازاخسooتان تقooود مبooادرة "، 23/3/2009كازاخسooتان، وزارة الشooؤون الخارجيooة، بتooاريخ  "Astana"متooرجم عooن  -)1(    
 .31 مرجع سابق، ص ،""منطقة خالية من اAسلحة النووية"

 .52 سابق، ص مرجعحولية نزع السQح،  -)2(    
           .169 -168المرجع السابق، ص  -)5()4)(3(    
             وھ777ي فرنس777ا - قب777ل التوقي777ع عل777ى ھ777ذه المعاھ777دة، أعرب777ت ث9777ث دول ح777ائزة ل]س777لحة النووي777ة .6 س777ابق، صالمرج777ع ال -)6(    

              ع77ن معارض77تھا لل77نص، بحج77ة أن77ه غ77امض فيم77ا يخ77ص مس77ألة نق77ل ا2س77لحة النووي77ة داخ77ل -المملك77ة المتح77دة والو:ي77ات المتح77دة
                 تكلم777ت المملك777ة المتح777دة با2ص777الة ع777ن نفس777ھا ونياب777ة " ولق777د. المنطق777ة، وفيم777ا يتص777ل بالع9ق777ة بين777ه وب777ين ا:تفاق777ات الموج777ودة

                    س777ا والو:ي777ات المتح777دة، فعلل777ت تص777ويت ھ777ذه ال777دول ض777د الق777رار ُمبين777ة أن تحفظھ777ا الرئيس777ي م777ازال يتعل777ق بالم777ادة ع777ن فرن
                وأض777افت أن م777ن رأيھ777ا. ا:لتزام777ات التعاھدي777ة  الحالي777ة لل777دول ا2ط777راف ل777ن تت777أثر بالمعاھ777دة الجدي777دة ، الت777ي تش777ير إل777ى أن12
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كانت جلھا ثمرة الجھoود مناطق خالية من اAسلحة النووية والتي  ما سبق ذكره من وباLضافة إلى  

لھoذه المنظمoة تبoذل بعoض الoدول فoي إطoار الجمعيoة العامoة  اAمoم المتحoدة، فإنoهالمبذولة في إطoار منظمoة 

Lنشاء منoاطق أخoرى خاليoة مoن اAسoلحة النوويoة  جھوًدااAخرى المحافل الدولية وغيرھا من المنظمات و

  .ومن بين ھذه الُمبادرات الدولية مبادرة إنشاء منطقة خالية من اAسلحة النووية في الشرق اAوسط

دِرج موضوع إنشاء ھذه المنطقة Aول مرة فoي جoدول أعمoال الجمعيoة العامoة ل|مoم المتحoدة لقد أُ ف

رٍح من إيران التي انضمت إليھا مصر في وقت 3حق، حيoث اشoتركتا م بناءا على طلٍب ُمقت1974في عام 

         بتooاريخ ) 29 -د( 3263فooي تقooديم مشooروع قooرار اعتمدتooه الجمعيooة العامooة فيمooا بعooد بوصooفه القooرار رقooم 

          ودعooت الجمعيooة العامooة فooي ھooذا القooرار جميooع اAطooراف المعنيooة فooي المنطقooة . م1974ديسooمبر عooام   9

oooا إلoooة أو اقتنائھoooلحة نوويoooاج أسoooن إنتoooادل، عoooاس متبoooى أسoooاع، علoooا ا3متنoooن عزمھoooورا عoooن فQoooعLى ا           

على أي نحو آخر وإلى ا3نضمام إلى معاھoدة عoدم انتشoار اAسoلحة النوويoة، كمoا طلبoت إلoى اAمoين العoام 

          تقooديم تقريooر إلooى مجلooس ل|مooم المتحooدة اسooتطQع آراء اAطooراف المعنيooة بشooأن تطبيooق ھooذا القooرار، و

          م ظلoت الجمعيoة العامoة 1974وُمنoذ عoام . م1975المعقودة في عام  30اAمن والجمعية العامة في دورتھا 

             ِخooذ القooرار Aول مooرة مooن دون تصooويت فooي عooام تتخooذ سooنويًا قooراًرا يتعلooق بإنشooاء ھooذه المنطقooة، وقooد اتُ 

م استحدث مقدمو مشoروع القoرار صoيغة جديoدة فoي نصoه تؤكoد الoدور اAساسoي 1984م، وفي عام 1980

ھذا الطلoب ُمoدرجا  ِمد القرار مرة أخرى من دون تصويت، وظلل|مم المتحدة في إنشاء ھذه المنطقة واعتُ 

وتَعتبoر دول  )1(.التي اتخذتھا الجمعية العامة في السنوات الQحقoة -ذات الصلة بالموضوع  -في القرارات 

تoأبى التخلoي عoن أسoلحتھا  منطقة الشرق اAوسط إسرائيل ھي السoبب فoي فشoل إنشoاء ھoذه المنطقoة، Aنھoا

 يسoتالتoي ل المنطقة الدولة الوحيدة في فھي )2(النووية وا3نضمام إلى معاھدة عدم انتشار اAسلحة النووية،

  )3(.بعد طرفا فيھا

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

               وأض77افت أن777ه ل77ن يك777ون 2حك77ام المعاھ777دة الجدي77دة أي معن777ى إ: إذا كان777ت. م عل777ى اJط977ق مب777رر ك77اٍف لتل777ك الم777ادةدَ َق77أن77ه ل777م يُ 
ا3لتزامooات الحاليooة وذكooرت أنھooا ھooي والooدول التooي تooتكلم نيابooة عنھooا يشooغلھا عooدم كفايooة المشooاورات                        لھ77ا ا2ولوي77ة عل77ى 

oطى                 التي أجريoيا الوسoع دول آسoل توقيoوعية قبoايا الموضoائل والقضoوية المسoل تسoت تفضoا كانoدة وأنھoداد المعاھoد إعoت عن
 .193و  168ص  نفس المرجع،: أنظر." الخمس عليھا

 .124 -123ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . د -)1(    
 .144عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)2(    
المنطقooة الخاليooة مooن اAسooلحة النوويooة فooي نصooف الكooرة الجنooوبي والمنooاطق : وباLضooافة إلooى ذلooك ھنooاك مبooادرتين -)3(    

: سoلحة النوويoةأمن منغوليا الoدولي ومركزھoا كدولoة خاليoة مoن اA. م2006لعام  61/69قرار الجمعية العامة رقم : المتاخمة
  .190 -189حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص : أنظر. م2006لعام  61/87قرار الجمعية العامة رقم 
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   :مكــافحة التسـلـح النـووي -ب

               واLزالoooة التامoooة  ةالنوويooo ةحلسoooنoooزع اA تقتضoooي ھoooذه المكافحoooة وقoooف سoooباق التسoooلح النoooووي و

 ، وھي أمور 3 غنى عنھا للقضاء على خطر الحرب النووية والتوصل إلoى حظoر شoامل لھoذه اAسoلحةالھ

بoين وبالتالي تجنيب اLنسان وبيئته مخoاطر التلoوث النoووي الناجمoة عoن صoناعتھا واسoتعمالھا، وقبoل أن نُ 

       مسooاعي اAمooم المتحooدة لتحقيooق ذلooك سooنتناول مسooألة مooدى مشooروعية التھديooد باسooتخدام اAسooلحة النوويooة 

  . أو استخدامھا مركزين على موقف القانون الدولي للبيئة من ذلك

   :لوضع القانوني للتھديد باستخدام اAسلحة النووية أو استخدامھاا♦ 

" اتفاقيoة حظoر اسoتعمال اAسoلحة النوويoة"م المعنoون 2006لعoام  61/97في ديباجة قرارھoا رقoم 

      بoooأن اسoooتعمال اAسoooلحة النوويoooة يُشoooكل أخطoooر التھديoooدات لبقoooاء "أكoooدت الجمعيoooة العامoooة علoooى اقتناعھoooا 

عقoد اتفoاق متعoدد اAطoراف وعooالمي وُملoزم يحظoر اسoتعمال اAسoلحة النوويoة أو التھديooد "، وأن "البشoرية

باستعمالھا من شأنه أن يُسھم في القضاء على التھديد النووي وفoي تھيئoة الُمنoاخ Lجoراء ُمفاوضoات تoؤدي 

   )1(".في نھاية المطاف إلى القضاء على اAسلحة النووية، بما يُعزز السQم واAمن الدوليين

على طلب  م، بناًءا1996جويلية عام  8عد الفتويين اللتين صدرتا من محكمة العدل الدولية في وتُ 

جمعية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية والجمعية العامة ل|مم المتحدة، حدثا تاريخيًا في تاريخ 

          ماي  14العالمية في  محكمة 3ھاي، إن لم يكن في تاريخ اLنسانية، فلقد طرحت جمعية الصحة

                    نظرا لما ل|سلحة النووية من تأثير في الصحة" :م على المحكمة السؤال التالي1993 عام

من شأن استخدامھا من قبل دولة ما في الحرب أو في نزاع مسلح آخر يُعد خرقًا 3لتزاماتھا  والبيئة، فھل

على ذلك طلبت  عاموبعد مرور . )2("ذلك دستور منظمة الصحة العالمية؟بموجب القانون الدولي، بما في 

التھديد : "(...) ِدر فتوى لمعرفة ما إذا كانصْ الجمعية العامة ل|مم المتحدة بدورھا إلى المحكمة أن تُ 

   )3(."باAسلحة النووية أو استخدامھا في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القانون الدولي

     Aمooممنظمooة اوافقooت المحكمooة علooى اLجابooة عooن السooؤال الooذي طرحتooه الجمعيooة العامooة لولقooد 

. واسoooتبعدت بoooذلك اسoooتثناءات عoooدم ا3ختصoooاص وعoooدم قبoooول الطلoooب مoooن عoooدة دول نوويoooة"المتحoooدة، 

واستخلصت من حيث الموضوع وعلى أساس سبعة أصoوات مقابoل سoبعة أصoوات وتoرجيح الكفoة بفضoل 

ح للرئيس أن استخدام اAسلحة النووية أو التھديد باستخدامھا يخرق مبoدئيا قoانون النزاعoات الصوت المرج
                                                           

 .450 مرجع سابق، صحولية نزع السQح،  -)1(    
ولقد رفضت المحكمة اLجابة عن طلب الفتوى الذي تقدمت به منظمة الصحة العالمية، بعدما رأت أن السؤال  -)2(    
من ميثاق  2الفقرة  96مطروح 3 يتعلق بمشكQت قانونية تدخل في إطار أنشطة ھذه المنظمة، كما تقضي بذلك المادة ال

، المجلة الدولية "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام اAسلحة النووية" إيريك دافيد، :أنظر. اAمم المتحدة
فتوى محكمة العدل الدولية : شباط، عدد خاص/ فبراير -كانون الثاني / ، يناير53للصليب اAحمر، السنة العاشرة، العدد 

         .23م، ص 1997بشأن مشروعية اAسلحة النووية والقانون الدولي اLنساني، 

  :للمزيد من التفاصيل حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن ھذه القضية، أنظر. 22 -21 صسابق، المرجع ال -)3(    
 - Ruzié (David), Droit international public, 14e éd, Dalloz, Paris, 1999, P. 201 à 203. 
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     غيooر أنھooا أضooافت أنھooا 3 تعooرف إذا كانooت ھooذه التصooرفات لooن تكooون مشooروعة علooى افتooراض . المسooلحة

ظoر شoامل غيoاب ح"أنoه فoي كمoا  )1(."أنھا ستستند علoى الoدفاع عoن الoنفس وتكoون ضoرورية لبقoاء الدولoة

حتياز واختبار وتخزين واستعمال اAسلحة النوويoة، لoم تكoن المحكمoة إومحدد بموجب معاھدة على إنتاج و

." مسooتعدة LعQooن أن اسooتعمال أو التھديooد باسooتعمال اAسooلحة النوويooة غيooر مشooروع فooي جميooع اAحooوال

على أن عدم وجود اتفاق في المجتمع الدولي علoى نoزع السQoح النoووي الكامoل يُعoد ركيoزة  ظلت تُِصرُ "و

   )2(."أساسية LعQنھا عدم وجود قانون يحكم الموضوع

مشروعية استخدام اAسلحة النووية، حيث من مسألة  موقف القانون الدولي للبيئةوما يھمنا ھنا ھو 

ة ا3نتشار والطويلة اAمد والجسيمة التي تلحق بالبيئة من جراء تمثل اAضرار الواسع"يرى البعض بأنه 

أكد عليه وھذا ما  )3(."استخدام اAسلحة النووية حجة قوية للبرھنة على عدم مشروعية ھذا ا3ستخدام

بعض المدافعين عن ھذا الموقف الذين يرون بأن كل استخدام لھذه اAسلحة يُشكل انتھاكا للمعايير السارية 

   القانون الدولي الساري "في حين رأت محكمة العدل الدولية أن . جال صون البيئة وحمايتھافي م

        غير أنه نظرا "، "لم يحظر تحديًدا استخدام اAسلحة النووية(...) المتصل بحماية البيئة وصونھا 

        ية تمثل أحد العوامل لQلتزام العام باحترام البيئة المفروض على الدول، فإن ا3عتبارات اLيكولوج

في سياق تطبيق مبادئ وقواعد القانون الساري في أوقات النزاع "التي يجب وضعھا في الحسبان 

   )4(."، أي مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب"المسلح

     أما بخصوص اAحكام ا3تفاقيoة المتعلقoة بھoذه المسoألة فنجoد اتفاقيoة حظoر اسoتخدام تقنيoات التغييoر

  حمايooة"تھooدف إلooى  ھooيو )5(م،1977لعooام  فooي البيئooة Aغooراض عسooكرية أو Aيooة أغooراض عدائيooة أخooرى

ومoن بينھoا ." ِدث تغييoرات ضoارة فoي البيئoةْحoالبيئة من ا3ستخدامات التقنية ل|غoراض العسoكرية والتoي تُ 

  )6(.فيھا اAسلحة النووية استخدام اAسلحة النووية وإلى وقف سباق التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل بما

 تقنيoات التغييoر  اسoتخدام مأن تتعھد كل دولة طoرف فoي ھoذه ا3تفاقيoة بعoد: "على 1 تھامادفي حيث نصت 

أو Aيoة أغoراض  Aغoراض عسoكرية ةفي البيئة ذات اaثoار الواسoعة ا3نتشoار أو الطويلoة البقoاء أو الشoديد

                                                           

 .24، مرجع سابق، ص "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام اAسلحة النووية"إيريك دافيد،  -)1(    
محكمoة العoدل الدوليoة تتجنoب تطبيoق " الدفع بعدم وجود قانون يحكم اAسلحة النووية""ماك كورماك، . ھـ.تيموثي ل -)2(    

 .88، مرجع سابق، ص "المبادئ العامة للقانون الدولي اLنساني
ار المطروحooة        فتooوى محكمooة العooدل الدوليooة بشooأن مشooروعية اسooتخدام اAسooلحة النوويooة بعooض اAفكoo"مانفريooد مooور،  -)3(    

كooانون الثoooاني                 / ، ينoooاير53المجلooة الدوليooة للصoooليب اAحمooر، السoooنة العاشooرة، العooدد ، "حooول نقooاط قoooوة وضooعف الفتoooوى
فتoooوى محكمooooة العooooدل الدوليooooة بشooooأن مشoooروعية اAسooooلحة النوويooooة والقooooانون الooooدولي               : شooooباط، عooooدد خooooاص/ فبرايoooر -

 .96ص م، 1997اLنساني، 
، المجلoة الدوليoة للصoليب "تقoويم أول" قضoية اAسoلحة النوويoة"فتوى محكمoة العoدل الدوليoة فoي "ماكنيل، . جون ھـ -)4(    

فتoوى محكمoة العoدل الدوليoة بشooأن : شoباط، عoدد خoاص/ فبرايooر -كoانون الثoاني / ، ينoاير53اAحمoر، السoنة العاشoرة، العoدد 
 .111م، ص 1997والقانون الدولي اLنساني، مشروعية اAسلحة النووية 

م، وبلooغ العooدد الكلooي 1978أكتooوبر عooام  5م، وبooدأ سooريانھا فooي 1977مooاي عooام  18ُعرضooت للتوقيooع بجنيooف فooي  -)5(    
 .277حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص : أنظر. دولة 72م A2006طرافھا حتى عام 

 .132سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)6(    
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           أمooا الفقooرة ." ر أو اAضooرار بأيooة دولooة طooرف أخooرىعدائيooة أخooرى كوسooيلة Lلحooاق الooدمار أو الخسooائ

          تتعھoد كoل دولoة طoرف فoي ھoذه ا3تفاقيoة بoأ3 تُسoاعد أو تُشoجع أو تَُحoض أيoة دولoة"فقد نصoت علoى أن  2

مoن ھoذه ) 1(ة الفقoر أو مجموعة من الoدول أو أيoة منظمoة دوليoة علoى ا3ضoطQع بأنشoطة ُمنافيoة Aحكoام 

بقولoه تعنoي اaثoار  "جoوبQت"منھoا، أجoاب عنھoا تسoاؤ3ت حoول المقصoود  1أثoارت الفقoرة ولقد  ".المادة

          منطقoooة تشooمل عoooدة مئooات مoooن الكيلooومترات الُمربعoooة وأن طooول البقoooاء تشooمل فتoooرة " الواسooعة ا3نتشooار

اLنسoانية  لحيoاة عدة أشھر أو فصل على اAقل من فصول السoنة أمoا شoدة اAثoر فتعنoي أضoرار واضoحة با

نQحoظ فoي ھoذا المجoال أن اAسoلحة النوويoة و )1(.مoن اAصoول ھاأو غير "والموارد الطبيعية وا3قتصادية

        وبالتooالي سooالفة الooذكر، فآثارھooا واسooعة ا3نتشooار وطويلooة البقooاء ومooدمرة، التجمooع مooا بooين الصooفات الثQثooة 

A ھذه ا3تفاقيةحكام فإنھا تخضع.  

، فoإن اAضoرار التoي تلحoق بالبيئoة وتحظرھoا ا3تفاقيoة ھoي اAضoرار 2إلى أحكام المoادة  واستنادا

تھoا، عoن طريoق تغييoر نيَ أي تقنية تسoتھدف تغييoر ديناميكيoة اAرض أو تكوينھoا أو بُ "الناجمة عن استخدام 

لبيئooي Aغooراض و3 تمنoع ا3تفاقيooة مooن اسooتخدام وسoائل التغييooر ا" )2(".متعمoد لooبعض التطooورات الطبيعيooة

 )3المooادة (." سooلمية، بشooرط أ3 يتعooارض ذلooك مooع القواعooد المعتooرف بھooا أو أحكooام القooانون الooدولي العooام

ويجوز لكل دولة طرف في ا3تفاقية تتوافر لديھا أسoباب ُمقنعoة بoأن إحoدى الoدول اAطoراف فoي ا3تفاقيoة "

دم بشكوى إلى مجلس اAمoن مصoحوبة باAدلoة تُخالف ا3لتزامات المنصوص عليھا في ھذه ا3تفاقية أن تتق

           التoooي تُؤكoooد صoooحة إدعائھoooا، ويتoooولى المجلoooس إجoooراء التحقيقoooات وإبQoooغ نتائجoooه إلoooى الoooدول اAطoooراف 

   )3()5المادة (." في المعاھدة

         المشooروع الooذي تسooعى الجمعيooة العامooة ل|مooم المتحooدة إلooى تحقيقooه "ونشooير فooي اAخيooر إلooى أن 

       3سooتخدام اAسooلحة النوويooة، 3 يمكooن إ3 أن يكooون ) مطلooق(منooذ سooنين، بغيooة التوصooل إلooى حظooر اتفooاقي 

     ومھما يكoن مoن أمoر، فoإن مoن اAرجoح أن يكoون مoن شoأن ھoذه المعاھoدة ). جديدة(له طابع مرحلة وسطية 

أن نتساءل عما إذا كoان مoن اAفضoل  وانطQقًا من ھذه الفكرة، بإمكاننا. دعم النصوص الموجودة حالياتُ أن 

بoذل بھoذا المعنoى إن بعoض الجھoود تُ . تام ل|سلحة النووية فoي حoد ذاتھoا) اتفاقي(النص مباشرة على حظر 

   )4(."السواء منذ فترة على الصعيد الحكومي الدولي ومن جانب المنظمات غير الحكومية على

  

                                                           

 .99 -98 صمرجع سابق، محسن أفكيرين،  .د -)1(    
المجلة الدولية للصoليب  ،"اAعمال والدراسات الحديثة المتعلقة بحماية البيئة في فترة النزاع المسلح"أنطوان بوفييه،  -)2(    

 .439 م، ص1992 ،كانون اAول/ ديسمبر -تشرين الثاني/ ، نوفمبر28اAحمر، السنة الخامسة، العدد 
 .133 صمرجع سابق، سمير حامد الجمال،  .د -)3(    
اAفكار المطروحoة حoول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام اAسلحة النووية بعض "مانفريد مور،  -)4(    

  . 99 -98مرجع سابق، ص  ،"نقاط قوة وضعف الفتوى
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  :الحظر الشامل ل|سلحة النووية ♦

اسooتمرار وجooود اAسooلحة "ن العامooة ل|مooم المتحooدة فooي العديooد مooن قراراتھooا علooى أأكooدت الجمعيooة 

        النوويooة يشooكل تھديooدا للبشooرية جمعooاء وبooأن اسooتعمالھا ينطooوي علooى عواقooب فاجعooة لكooل أشooكال الحيooاة 

يooة الoدفاع الوحيoد ضoد حoدوث كارثoة نوويooة يتمثoل فoي اLزالoة التامoة ل|سoلحة النوو"أن و، "علoى اAرض

 الوفooاء فooورا إلooى كooل الooدول دعooت فooي ھooذا المجooال وقooد  ."والتooيقن مooن أنھooا لooن تُنooتج ُمطلقooا مooرة أخooرى

بالتزاماتھا بموجب فتوى محكمة العدل الدولية من خQل الشروع فoي مفاوضoات متعoددة اAطoراف تُفضoي 

           ھooا أو تجريبھooا أو نشooرھاإلooى اLبooرام المبكooر 3تفاقيooة بشooأن اAسooلحة النوويooة تحظooر اسooتحداثھا أو إنتاج

   )1(.أو تكديسھا أو نقلھا أو التھديد بھا أو استعمالھا، وتنص على إزالة تلك اAسلحة

قد أبرمoت كoل مoن الو3يoات لوفيما يخص الجھود الدولية الثنائية في مجال نزع اAسلحة النووية، ف

          14المتحooدة وا3تحooاد السooوفيتي عooدة اتفاقيooات ثنائيooة للحooد مooن اAسooلحة اLسooتراتيجية بلغooت أكثooر مooن 

 م تغيooر الموقooف اAمريكooي مooن الحooد مooن اAسooلحة 1991، ولكooن مooع تفكooك اLتحooاد السooوفيتي عooام اتفاقيooة

بoين ھoاتين الoدولتين  سلحةاAأن محاو3ت السيطرة على عدد وتجدر اLشارة إلى  )2(.النووية إلى تخفيضھا

مoن اAسoلحة اLسoتراتيجية  المحادثات ھمoا محادثoات الحoد م، ووفرت سلسلتان من1970بدأت حوالي عام 

حيoث  )3(.اLطار الQoزم للمفاوضoات بينھمoا" ستارت"اAسلحة اLستراتيجية  ، ومحادثات تخفيض"سالت"

إ3 أنھا تظل غير كافية بسبب أنھا 3 تشمل كل الدول ذات اAسلحة النووية أسفرتا عن إبرام عدة اتفاقيات، 

                 فoooي اLبقoooاء علoooى مركزھoooا كقoooوة مھيمنoooة ھoooذه الoooدول  ةرغبoooواLرادة السياسoooية  باLضoooافة إلoooى غيoooاب

    عالميooة تooنص  الجماعيooة بغيooة التوصooل إلooى إبooرام اتفاقيooةبooذل المزيooد مooن الجھooود لooذلك يجooب فooي العooالم، و

جoل ا3تفاقيoات الخاصoة باAسoلحة النوويoة وھoذا مoا دعoت إليoه  ،على نزع تام وحظoر شoامل لھoذه اAسoلحة

فoي المعاھoدة بمتابعoة  يتعھoد كoل طoرف علoى أن 6 تھامادفي إذ نصت  ،معاھدة عدم ا3نتشاروعلى رأسھا 

 )4(.شأن عقد معاھدة لنزع السQح العام والكامل تحت رقابoة دوليoة صoارمة وفعالoةالمفاوضات بحسن نية ب

3 تتضoمن مجoرد  6وتذكر محكمة العدل الدولية ھذا الغرض بقوة في ختام فتواھا، إذ أنھا تؤكد أن المادة "

   )5(."ا3لتزام بسلوك معين، وإنما ا3لتزام بالتوصل إلى نتيجة محددة وملموسة

                                                           

ُمتابعoة فتoوى محكمoة العoدل الدوليoة "م المعنoون 2006لعoام  61/83قرار الجمعيoة العامoة ل|مoم المتحoدة رقoم : أنظر -)1(    
     .423 و 46 ، مرجع سابق، صحولية نزع السQح، الوارد ب"باAسلحة النووية أو استخدامھا بشأن مشروعية التھديد

 .110 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص -)2(    
  .الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق -)3(    
أن إقامoة منoاطق عسoكرية "إلoى " تQتيلولكoو"أشارت ديباجة معاھدة حظر اAسلحة النووية فoي أمريكoا الQتينيoة كما  -)4(    

تحoت " اAسلحة النووية 3 تشكل غاية في حد ذاتھا بل وسoيلة لتحقيoق نoزع السQoح العoام الشoامل فoي مرحلoة 3حقoة منزوعة
 .52 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص: أنظر. الةرقابة دولية فعَّ 

        فتooوى محكمooة العooدل الدوليooة بشooأن مشooروعية اسooتخدام اAسooلحة النوويooة بعooض اAفكooار المطروحooة "مانفريooد مooور،  -)5(    
  .98 ، مرجع سابق، ص"حول نقاط قوة وضعف الفتوى
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  :الوكا)ت المتخصصة التابعة لمنظمة ا�مم المتحدة -ثانيا

 عنooى وتتصooدرھا الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة كمنظمooة متخصصooة فooي مجooال الطاقooة النوويooة تُ 

              بحمايoooة البيئoooة مoooن التلoooوث النoooاجم عoooن اسoooتخدام الطاقoooة الذريoooة ووضoooع مسoooتويات ومعoooايير للحمايoooة 

بالتعoاون  -مoن نظامھoا اAساسoي 6/ أ /  3طبقا لما نصت عليoه المoادة  -ھذه من اLشعاع، وتؤدي وظيفتھا 

مع الھيئات المختصة في اAمم المتحدة ومع الوكا3ت المتخصصة التي يعنيھoا اAمoر، ومoن بoين الوكoا3ت 

التooي تنشooط فooي ھooذا المجooال نظooرا 3تصooاله بالھooدف الرئيسooي مooن إنشooائھا نooذكر منظمooة الصooحة العالميooة 

  .فقط أنشطتھا المتصلة بمجال دراستنا تناولنظمة الدولية للبحار، والتي سنوالم

              :الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 1

قooرارا بإجمooاع اaراء عنوانooه  1954ديسooمبر عooام  4أصooدرت الجمعيooة العامooة ل|مooم المتحooدة فooي 

             دون إبطoooاء لتسoooاعد  )1(الذريoooة، يoooنص علoooى إنشoooاء الوكالoooة الدوليoooة للطاقoooة "الoooذرة مoooن أجoooل السQoooم"

 م سooاھم منooدوبو البرازيooل وتشيكوسooلوفاكيا 1956وفooي عooام ." استئصooال الفقooر والجooوع والمooرض"علooى 

         والھنooد واLتحooاد السooوفيتي فooي وضooع مسooودة النظooام اAساسooي لھooذه الوكالooة، ولقooد تooم بحooث ھooذا النظooام 

م فooي مبنooى اAمooم 1956أكتooوبر عooام  26سooبتمبر إلooى  20لفتooرة مooن فooي المooؤتمر الخooاص الooذي ُعقooد فooي ا

ِح بoاب التوقيoع عليoه، ثoم وقعoت عليoه عشoر دول أخoرى تْ دولة يوم فoَ 70وانضمت إليه  ،المتحدة بنيويورك

ولقoد ُوضoع النظoام موضoع التنفيoذ وأصoبحت الوكالoة . خQل تسoعين يومoا، وھoي الفرصoة المحoددة للتوقيoع

     م بعoد إيoداع وثoائق التصoديق علoى دسoتورھا مoن طoرف 1957جويليoة عoام  29به في  افجھازا قائما معتر

دولة من الدول الموقعة عليه، من ضمنھا كندا وفرنسا واLتحاد السوفيتي والمملكoة المتحoدة والو3يoات  18

   )2(.المتحدة اAمريكية

                   خضooع نظامھooا اAساسooي للتعooديل  ولقooد اتخooذت ھooذه الوكالooة مooن مدينooة فينooا بالنمسooا مقooًرا لھooا، كمooا

وأصبحت مoن الوكoا3ت الحكوميoة المتخصصoة التابعoة لمنظمoة اAمoم ، م1973م و1963 )3(،م1961عام 

 ولكنھooا تبقooى مسooتقلة عنھooا )4(م،1957نooوفمبر عooام  14المتحooدة بموجooب اتفooاق الوصooل المبooرم بينھمooا فooي 

دولooة بمooا فooي ذلooك الooدول الخمooس الكبooرى ذات  122وھooي تضooم  )5(.بالشخصooية القانونيooة الدوليooة ھooاتمتعل

                                                           

ا إلoى الجمعيoة العامoة ل|مoم المتحoدة، اقتoرح م خطاب1953ديسمبر عام  8يكية في وجه رئيس الو3يات المتحدة اAمر -)1(    
          أن تشooترك بooالتبرع بجooزء مooن مخزونھooا مooن اليورانيooوم والمooواد ا3نشooطارية، وأن تسooتمر "الحكومooات المعنيooة  فيooه علooى
حقoق إيجoاد السoبل التoي تُ "اAمoم المتحoدة وتكoون وظيفتھoا الرئيسoية  فِ نoَنشأ فoي كَ إلى وكالة دولية للطاقة الذرية تُ " في التبرع

وبالفعoل فلقoد اجتمoع منoدوبو كoٍل مoن أسoتراليا ." اAغoراض السoلمية مoن أجoل إسoعاد البشoريةاستعمال المواد ا3نشطارية في 
م لتحضoير 1954وبلجيكا وكندا وفرنسا والبرتغال وجنoوب أفريقيoا والمملكoة المتحoدة والو3يoات المتحoدة بواشoنطن فoي عoام 

 .149 -148 صمرجع سابق، بلوشي، عمر بن عبد هللا بن سعيد ال :أنظر .مسودة النظام اAساسي لھذه الوكالة
 .269 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)2(    
 .55 -54مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)3(    
 .113معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  .د -)4(    
  .55الرشيدي، مرجع سابق، ص مدوس فQح  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)5(    
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أكتooوبر عooام  23إلooى  1مooن  ولقooد ُعقooد ا3جتمooاع العooام اAول للوكالooة بفينooا فooي الفتooرة )1(اAسooلحة النوويooة،

         أمoا عoن ھياكلھoا فتتمثoل  )2(.يحoدد العQقoة بoين الوكالoة واAمoم المتحoدة ومن بين ما خرج بoه اتفoاقٌ  م1957

   )3(.المؤتمر العام، المجلس التنفيذي والسكرتارية التي يرأسھا المدير العام: في ثQثة أجھزة فرعية ھي

  : جھود الوكالة في مجال الحماية من التلوث النووي -أ

                              عoooد ھoooذه الوكالoooة مoooن المنظمoooات الدوليoooة التoooي تُعنoooى بالحفoooاظ علoooى البيئoooة مoooن التلoooوث النoooاجم تُ 

 عooن اسooتخدام الطاقooة الذريooة، وتتعooاون فooي ذلooك مooع الooدول والمنظمooات المتخصصooة للحooد مooن ھooذه اaثooار

طبقھoا علoى اAنشoطة بمعايير السQمة بحيoث تُ الضارة بحياة اLنسان والثروات، كما تعمل على تقييد الدول 

  مooن نظامھooا  3التooي تقooوم بھooا بواسooطة اتفاقيooات ثنائيooة أو جماعيooة، وفooي ھooذا المجooال منحooت لھooا المooادة 

      اAساسooي حooق مراقبooة ومتابعooة مooدى تقيooد الooدول بمعooايير السQooمة الواجooب إتباعھooا للوقايooة مooن اLشooعاع 

كمooا سooاھمت الوكالooة فooي تطooوير القواعooد والمعooايير الدوليooة للنقooل  .لسooلميةفooي اAغooراض ا عنooد اسooتخدامه

   . م1973السooلمي للمooواد الذريooة مooن خQooل تشooريعھا اللooوائح الخاصooة بسQooمة نقooل المooواد المشooعة لعooام 

    باLضooافة إلooى أنھoooا أقooرت الخطoooوط العريضooة لرصoooد ومنooع التلoooوث اLشooعاعي الoooذي يصooيب اLنسoooان 

لمعالجة اaمنة للنفايات الُمشعة والoتخلص منھoا، وأكoدت علoى منoع تلoوث المحيطoات بالُمخلفoات والبيئة، وا

م حoول 1995جoوان عoام  12 -8وفي ھذا الصدد عقدت الوكالة ندوة بفينoا فoي الفتoرة الممتoدة مoن . النووية

ثooار النفايooات تooأثير النفايooات اLشooعاعية علooى البيئooة، وقooد تناولooت حooادث تشooرنوبيل بالتفصooيل وكooذلك آ

م اقترحoت الوكالoة 1984وفي عام  )4(.اLشعاعية على ُمجمل الموارد كاAنھار والبحيرات والھواء والتربة

        تعليمooات للتوصooل إلooى تooدابير بooين الooدول اAعضooاء مooن أجooل تقooديم العooون الُمتبooادل فooي حالooة الطooوارئ 

    عليمooات ھooي عبooارة عooن توصooيات غيooر ُملزمooة عنooد وقooوع حooادث نooووي أو أزمooة إشooعاعية، إ3 أن ھooذه الت

   )5(.من الناحية القانونية، ولم تأخذھا الدول المنتجة نوويا بعين ا3عتبار

 م نظام المعلومات الذرية الoذي يحتoوي علoى كoل مoا يقoع فoي الoدول 1970ولقد أنشأت الوكالة عام 

مooن تطooورات 3سooتعمال الطاقooة الذريooة فooي العلooم والتكنولوجيooا، وھooذا بغيooة قيامھooا بنشooر ھooذه التطooورات 

                                                           

 .95محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)1(    
 .270محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)2(    
 .النظام اAساسي للوكالة: أنظر -)3(    
العالميoة مoؤتمر دولoي بفينoا              كما انتظم تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنoة اAوروبيoة ومنظمoة الصoحة  -)4(    

م، ولقooد قooام بدراسooة وحوصooلة أبooرز النتooائج ا3جتماعيooة والصooحية والبيئيooة الناجمooة                                1996/ 4/ 12 -8خQooل  الفتooرة مooن 
ممثoooل حكومoooة                                عoooالم و 800وقoooد حضoooره أكثoooر مoooن . عoooن حoooادث تشoooرنوبيل الoooذي وقoooع فoooي أوكرانيoooا ُمنoooذ عشoooر سoooنوات

متoرجم عoن نشoرة الوكالoة الدوليoة : أنظر. من المتخصصين في مجال الطاقة النووية والوقاية من اLشعاع والرعاية الصحية
 .38، مرجع سابق، ص "انعقاد المؤتمر الدولي حول حادث تشرنوبيل"للطاقة الذرية، 

د الحooديثي، النظooام القooانوني الooدولي لحمايooة البيئooة، منشooورات الحلبooي الحقوقيooة، بيooروت             صQooح عبooد الooرحمن عبoo. د -)5(    
  .119إلى  117م، ص 2010
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كما أن لھا لجنة أمان مختصة بوضع التوجيھات الQزمoة لعقoد اتفاقيoات  )1(.لQنتفاع السلمي منھا بوجه عام

                       تتضoooمن ھoooذه ا3تفاقيoooات م، و1968اAمoooان التoooي تتطلبھoooا معاھoooدة عoooدم انتشoooار اAسoooلحة النوويoooة لعoooام 

        اLشارة إلى المستويات واAنظمة والقواعد وأسس الممارسات الدولية المستقرة لحمايoة البيئoة مoن اLشoعاع 

             وتقليooل أخطooاره علooى الحيooاة والممتلكooات، وتعمooل الوكالooة فooي ھooذا المجooال بالتعooاون مooع منظمooة الصooحة 

             المooادة وفooي ھooذا المجooال نصooت  )2(.ميooة ومنظمooة العمooل الدوليooة وغيرھooا مooن الوكooا3ت المتخصصooةالعال

بوضع وإقرار القواعoد الوقائيoة الQزمoة لحمايoة )... أي الوكالة(أن تقوم : "نظام اAساسي علىالمن  6/أ/3

oمAرواح واAا اoرض لھoخطار التي تتعAة الصحة والتقليل ما أمكن من اoد المماثلoك القواعoي ذلoا فoوال، بم

  ".... وأن تتخذ التدابير الQزمة لتطبيق ھذه القواعد. المتعلقة بظروف العمل

                 من النظام اAساسي على ضمانات أخرى تخص اAمن والوقاية الصoحية  12تشمل المادة في حين 

   تصooميمات المعooدات والمنشooآت المخصصooة أن تفحooص"علooى الوكالooة : مooن البنooد أ 1 تھooافooي فقر جooاءإذ 

   وأن تُوافoق علoى تلoك التصoميمات لمجoرد التأكooد ... لشoؤون اسoتخدام الطاقoة الذريoة فoي اAغoراض السooلمية

م Aي غoرض عسoكري، وأنھoا تتفoق والقواعoد الصoحية والوقائيoة المقoررة، وأنھoا تسoمح خدَ ستَ ن أنھا لن تُ م

 )12مoـن المoادة أ  من البنoد( 2الفقرة  أما." ھذه المادة تطبيقا فعا3 بتطبيق الضمانات المنصوص عليھا في

          علooى ضooرورة مراعooاة أيooة قواعooد صooحية ووقائيooة تقررھooا الوكالooة فooي المشooروعات وا3تفاقooات فنصooت 

   )3(.التي تعقدھا مع اAعضاء، أو تعقدھا اAطراف المتعاقدة فيما بينھا

 وتجoدر اLشoارة  )4(3ستشارية الدوليoة بشoأن السQoمة مoن اLشoعاع،كما أسست الوكالة المجموعة ا

oة للوكالoة التابعoاريع النوويoع المشoل  ةإلى أن جميoادئ تعمoيط الھoة المحoيا ومنطقoة وآسoتينيQا الoي أمريكoف  

                                                           

بش7كليھا المطب7وع  )INIS(رج7ات النظ7ام ال7دولي للمعلوم7ات النووي7ة خَ الوكالة الدولي7ة للطاق7ة الذري7ة أول مُ أصدرت  -)1(    
         غط77ي م، ويعتب77ر أول نظ77ام ف77ي الع77الم يس77مح ببن77اء قاع77دة بيان77ات دولي77ة غي77ر مركزي77ة تُ 1970واJلكترون77ي ف77ي م77اي ع77ام 

اJنت77اج الع77المي ف77ي مج77ال التطبيق77ات الس77لمية للعل77وم النووي77ة والتكنولوجي77ا، وي77أتي ھ77ذا النظ77ام ف77ي طليع77ة نش77اطات نق77ل 
ِھل توفير المعلومات النووية للمستفيدين في ك7ل ال7دول الُمش7اركة فظ على طابعه غير التجاري حيث ُيسَ المعلومات، كما ُيحا

     ويعتبر إينيس من أوسع وأكب7ر قواع7د المعلوم7ات اJلكتروني7ة الت7ي أنش7أتھا الوكال7ة بالتع7اون . وبغض النظر عن مستوياتھا
ا الدول ا2عضاء في الوكالة،وسيستمر مِدمھقَ فعال والُمشاركة اللذين تُ مع الدول ا2عضاء، ويعكس استمرار نجاحھا الدعم ال

والض7مانات  مة النووي7ة والوقاي7ة م7ن اJش7عاعتمكين الوصول إلى المعلومات النووية في مجال الس9بفي لعب دور ريادي 
النظ7ام ال7دولي للمعلوم7ات : "أنظ7ر. والرقابة والتأثيرات البيئية ل9ستخدامات النووية بالمقارنة م7ع مص7ادر الطاق7ة ا2خ7رى

     .20 ص م،1995 جلد السابع، أبريل، مايو، يونيو،، نشرة الذرة والتنمية، الم"في عيده الخامس والعشرين )INIS(النووية 

 .56 -55مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)2(    
 .287 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)3(    
الذري7ة  تنظيم من الوكالة الدولية للطاقةب. 56مدوس ف9ح الرشيدي، مرجع سابق، ص.مصطفى س9مة حسين ود.د -)4(    

ُعقد في مدينة بكين بجمھورية الصين الشعبية المؤتمر الوزاري العالمي حول الطاقة النووي7ة ف7ي الق7رن الواح7د والعش7رين 
تم7ت  بالطاقة النووية في العالم، ولقد، وكان الھدف منه مراجعة وضع وآفاق توليد الكھرباء 22/4/2009-20خ9ل الفترة 

 لع9ق77ة خ977ل أي7ام الم77ؤتمر الث9ث77ة، م7ن بينھ77ا مص77ادر الطاق7ة وع9قتھ77ا بالبيئ77ة والتغي77ر تغطي7ة العدي77د م77ن المواض7يع ذات ا
            ولقد أجمع غالبية المشاركين عل7ى ع7دة نق7اط منھ7ا ض7رورة تعزي7ز جھ7ود من7ع انتش7ار ا2س7لحة . المناخي والنفايات المشعة

 الع7المي المؤتمر الوزاري:"أنظر.د بالتعاون مع الوكالة الدوليةالنووية، وعلى جميع الدول أن تفي بالتزاماتھا في ھذا الصد
، نش77رة ال77ذرة والتنمي77ة، المجل77د الح77ادي ")2009/ 22/4 -20: بك77ين(ح77ول الطاق77ة النووي77ة ف77ي الق77رن الواح77د والعش77رين 

    .34 -33 م، ص2009والعشرون، العدد الثاني، 



90 
 

ھoا لِغَ بَ أن تُ ا باLضoافة إلoى أنoه علoى الoدول اAعضoاء فيھo )1(.السQمة التoي اعتمoدتھا الوكالoة وفقا Lجراءات

الحوادث الرئيسoية لكoي تقoوم بتقoديم المسoاعدات الQزمoة فoي حالoة الطoوارئ لحمايoة اLنسoان بoدون تأخير 

وقد يكون من شأن قيام الوكالة باستحداث معايير مختلفة للسQoمة فيمoا يتعلoق "والبيئة من اLشعاع الذري، 

    طبيooق ھooذه المعooايير بصooورة تدريجيooة باAنشooطة أو المنشooآت النوويooة ذات اAغooراض السooلمية، واعتمooاد ت

من قبل الدول اAعضاء وفقا لمتطلباتھا، اLسھام في زيادة أمoن ھoذه اAنشoطة أو المنشoآت وبالتoالي الوقايoة 

قامoت  ولoذلك." من أخطار النتائج الضارة أو الحد منھا سواء أكان ذلoك داخoل الحoدود الوطنيoة أو خارجھoا

ات السQoمة فoي قوانينھoا الوطنيoة للحoد مoن اaثoار الضoارة بالبيئoة وصoحة عدة دول بتبنoي معoايير وإجoراء

   )2(.اLنسان الناجمة عن استخدام الطاقة الذرية Aغراض سلمية

ولقد اھتمت الوكالة بوضع القواعد واللوائح الQزمoة لتoأمين تoداول النظoائر المشoعة، كمoا وضoعت 

  ت ا3نشooطارية دون أخطooار وأشooرفت علooى بعooض اAبحooاثفooالَّ خَ حقooق تooداول المooواد والمُ القواعooد التooي تُ 

التoي تبنتھoا  التوجيھoات والمسoتويات البيئيoةومن بoين  )3(الخاصة بالوقاية الصحية من اAخطار اLشعاعية،

                        المدونoooة الخاصoooة بحركoooة المخلفoooات الُمشoooعة عبoooر الحoooدود الدوليoooة التoooي تبنتھoooا فoooي جoooوان عoooامنoooذكر 

       فقooرة  5لمooادة م، وتُصooدر مثooل ھooذه التوجيھooات بأغلبيooة أصooوات اAعضooاء طبقooا لمooا نصooت عليooه ا1990

نظooام اAساسooي، وتجooدر اLشooارة إلooى أن مثooل ھooذه المبooادئ المرنooة الصooادرة فooي شooكل توجيھooات الج مooن 

oى تطoه علoن تجاھلoًرا 3 يمكoا أثoإن لھoا، فoد ذاتھoي حoة فoن ُملزمoم تكoة ومستويات وإن لoدة القانونيoور القاع

   )4(.الدولية واLقليمية لحماية البيئة

  :عQقة الوكالة بالمنظمات الدولية اAخرى -ب

قِيم عQقoات مoع اAمoم المتحoدة أو أيoة منظمoات للوكالة أن تُ  16لقد خول النظام اAساسي في مادته 

                          أخoooرى تتصoooل أعمالھoooا بأعمoooال الوكالoooة، وبنoooاًءا علoooى ذلoooك تقoooدمت عoooدة منظمoooات وھيئoooات حكوميoooة 

  وغير حكومية بطلبoات لعقoد اتفاقoات مoع الوكالoة أثنoاء انعقoاد مؤتمرھoا العoام اAول، وبالفعoل فقoد تoم إبoرام 

ل لoى ذلoك خoوَّ ع زيoادة .تفاقيات فoي ھoذا المجoال، كمoا وفoرت الوكالoة نظامoا استشoاريا لعoدة منظمoاتدة اع

         النظooام اAساسooي للوكالooة أن تتشooاور مooع الھيئooات المختصooة فooي اAمooم المتحooدة والوكooا3ت المتخصصooة 

ooحية للحمايooة الصooد الوقائيooع القواعooرار أو وضooألة إقooول مسooر حooمAا اooي يعنيھooرض التooار التعooن أخطooة م

 فيفoري  26وتطبيقا لذلك أعلنoت الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة ومنظمoة اAرصoاد الدوليoة فoي  )5(،ل{شعاع

م عن تطوير شبكة تحذير ُمبكر واسعة النطاق، تعمل علoى تحoذير الoدول مoن احتمoال التعoرض 1988عام 

                                                           
 .، مرجع سابقالموسوعة العربية العالمية -)1(
 .114 -113معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  .د -)2(
 .35 صمرجع سابق، عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،  -)3(
 .86 -85 صمرجع سابق، مدوس فQح الرشيدي،  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)4(
 .284و  281، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير .د -)5(
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وفoرت الوكالoة بالتعoاون مoع منظمoة الصoحة كمoا  )1(.للتلوث النoاجم عoن حoادث فoي مصoنع للطاقoة النوويoة

العالمية ومنظمة اAغذية والزراعoة خدمoة استشoارية مشoتركة تتعلoق بتقoديم المشoورة للوقايoة مoن اLشoعاع 

   )2(.وتداول المواد الُمشعة لتوفير الخدمة الQزمة للدول اAعضاء في ھذا المجال

  : منظمة الصحة العالمية . 2

النفoاذ  م عندما دخل دسoتورھا حيoز1948أفريل عام   6 بتاريخاختصاصاتھا  باشرت ھذه المنظمة

 كمoا جoاء  ومoن أھoم أھoداف إنشoائھا .دولة عليه، واتخذت من مدينة جنيف بسويسرا مقoًرا لھoا 26 ةصادقبم

 " صoحة البيئoة"، وبمoا أن "تمتoع جميoع النoاس بoأعلى قoدر ممكoن مoن الصoحة: "مoن دسoتورھا 1في المادة 

فإنه يمكن تحديد أھدافھا أيضا في تقيoيم اaثoار الصoحية للتلoوث النoووي ووضoع  )3(صحة اLنسان تُؤثر في

ِضح الحدود القصوى لتعرض اLنسoان للملوثoات اLشoعاعية، والعمoل علoى تبنoي وتطoوير وَ المعايير التي تُ 

oد مoة ا3تفاقيات الخاصة بالمسائل التي تدخل ضمن اھتماماتھا، ولقد قامت بنشر العديoات الخاصoن المعلوم

ويتركooز عملھooا فooي ميooدان السQooح النooووي علooى نشooر  )4(.بالمسooتويات الدوليooة لتقيooيم الملوثooات اLشooعاعية

     حيooooث أن اھتمامھooooا باAسooooلحة النوويooooة بooooدأ منooooذ عooooام  )5(الدراسooooات الخاصooooة بآثooooار الحooooرب النوويooooة،

م حول مسألة مشoروعية اسoتخدام 1993في عام  بطلبھا فتوى من محكمة العدل الدولية زَ زَ عَ وتَ  )6(م،1983

   .اAسلحة النووية

  : المنظمة الدولية للبحار.  3  

مع منظمoة اAمoم المتحoدة ووكا3تھoا المتخصصoة فoي سoبيل تطoوير قواعoد  )7(تتعاون ھذه المنظمة

                    مooن أھooم ا3تفاقيooات التooي ُعقooدت تحooت رعايتھooا والتooي تھooم بصooفة مباشooرة ، والقooانون الooدولي لحمايooة البيئooة

ا3تفooاق الخooاص بمنooع التصooادم فooي البحooر لعooام : أو غيooر مباشooرة حمايooة البيئooة مooن التلooوث النooووي نooذكر

أن منoع م بش1978o -1973م، اتفoاق عoام 1974م، ا3تفاق الخاص بسQمة اAرواح في البحoر لعoام 1972

 .م1990التلooوث مooن السooفن، ا3تفooاق الخooاص بالمسooئولية فooي مجooال حمooل المooواد المشooعة فooي البحooر لعooام 

                                                           

 .157ص مرجع سابق، صQح عبد الرحمن عبد الحديثي،  .د -)1(    
 .290 ، مرجع سابق، صةبنون يمحمود خير .د -)2(    
 .51 -50ص مرجع سابق، مدوس فQح الرشيدي،  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)3(    
 .111 -110ص مرجع سابق، معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  .د -)4(    
 .95 صمرجع سابق، محمد عبد هللا محمد نعمان،  -)5(    
 .23 ، مرجع سابق، ص"فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام اAسلحة النووية"إيريك دافيد،  -)6(    
سابقا، وھي إحدى الوكا3ت المتخصصة التابعة ل|مم                (I.M.C.O)كانت تُعرف باسم المنظمة الدولية ا3ستشارية  -)7(    

م بھدف تحسين اAمن في البحر، وكان 1948المتحدة، ولقد تم تأسيسھا في مؤتمر اAمم المتحدة للبحار المنعقد في عام 
وبدأت في العمل . من السفن ھدفھا في البداية تأمين السQمة البحرية فقط وفيما بعد أصبحت تھتم أيضا بمنع تلوث البحار

              م متخذة من المملكة المتحدة مقًرا لھا، وتنفذ عملھا من خQل عدة لجان من أھمھا لجنة السQمة 1959عام 
البحرية، التي تنقسم بدورھا إلى عدة لجان فرعية تختص بموضوعات مختلفة من أھمھا سQمة المQحة ومراقبة نقل 

. إلخ، ومن أھم ھذه اللجان لجنة حماية البيئة البحرية التي تھتم بأنشطة المنظمة المتعلقة بمنع التلوث...البضائع الخطيرة
  .38 - 37مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . مصطفى سQمة حسين ود . د: أنظر
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الدوليoة لعلoوم المحيطoات بجھoود كبيoرة فoي دعoم  لمساعدة ھذه المنظمoة علoى تحقيoق أھoدافھا تقoوم اللجنoةو

السoيطرة علoى التلoوث بالoدور برامج البحث العلمoي التoي تُعoزز وتُسoھل قيoام اللجoان الدوليoة المتخصصoة ب

    المحooدد لھooا، مooن ذلooك علooى سooبيل المثooال لجنooة الخبooراء بشooأن السooمات العلميooة للتلooوث البحooري التooي تقooوم 

      بتقيooيم قواعooد نقooل البضooائع الخطooرة عبooر البحooار التooي وضooعتھا المنظمooة الدوليooة للبحooار، وأثooر الooتخلص 

   )1(.يئة البحريةمن الُمخلفات الُمشعة في البحر على الب

  :الفـرع الثـاني

  .رىـة ا�خـات الدوليـالمنظم

  .ةـغير الحكوميالمنظمـات الدوليـة ة وـة اLقليميـات الدوليـالمنظم ونتـطرق في ھذا الفـرع إلى

  :المنظمات الدولية اRقليمية -أو) 

منظمات إقليمية ذات أھداف عامة، حيث تنشoط فoي مجoا3ت عoدة ومنھoا مجoال  :وھي على نوعين

الحمايoة مoن التلoوث النoووي، ومنظمoات إقليميoة متخصصoة فoي مجoال الطاقoة بمoا فoي ذلoك الطاقة النوويoة 

  .النووية، وتُعنى بالحماية من التلوث النووي كأحد وظائفھا الرئيسية

  : المنظمات اLقليمية العامة . 1

oت توجooھا ليسoا أن بعضooا، كمoتھا كلھoع لدراسooال 3 يتسoوع إ3 أن المجooذا النoن ھoات مooدة منظمoد ع              

       .عنھا بي كنموذجوLتحاد اAورافقط   درسله نشاطات في مجال الحماية من التلوث النووي، لذلك فإننا سن

   :اLتحاد اAوروبي -  

اAوروبooي، مجلooس الooوزراء، المحكمooة اAوروبيooة واللجنooة الooة كالبرلمooان ويشooتمل علooى أجھooزة فعَّ 

                          د بمثابooة اAداة التنفيذيooة للجماعooة اAوروبيooة، إذ تتكooون مooن إدارات عامooة، مooن ذلooك َعooاAوروبيooة التooي تُ 

Lتحاد اAوروبoي وينشط ا )2(.أن اLدارة الحادية عشرة تھتم بالبيئة وحماية المستھلك والحماية من اLشعاع

في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومن بينھا اAسoلحة النوويoة، كمoا يoُوفر الoدعم المoالي لصoندوق 

اAمن النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يھدف إلى منoع أعمoال اLرھoاب النoووي، وفoي ھoذا 

ع المسoاعدة لجنoوب شoرق أوروبoا ومنطقoة القوقooاز المجoال وضoع اLتحoاد ثQثoة أنoواع رئيسoية مoن مشoاري

ومنطقooة البحooر اAبooيض المتوسooط، ولooبعض الooدول خooارج المنطقooة فooي أفريقيooا وآسooيا الوسooطى والشooرق 

 اAوسooط، وشooملت ھooذه المشooاريع تحسooين الحمايoooة الماديooة للمooواد والمرافooق النوويooة، وتعزيooز الحمايoooة 

oعة، واتخoادر المشoبة للمصoواد والمراقبة بالنسoة والمoالمواد النوويoروع بoر المشoار غيoد ا3تجoدابير ضoاذ ت

كذلك وفر اLتحاد اAوروبي الدعم ل|مانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجoارب . "المشعة

                         وكooان الھooدف الرئيسooي . النوويooة، وذلooك بتمويooل مشooروع يسooتھدف تعزيooز أداء نظooام الرصooد والتحقooق بھooا

                                                           
 .48و  47، 40، 39 مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص .د مصطفى سQمة حسين و .د -)1(
 .72 -71 ، صجع السابقالمر -)2(
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        ھoooو تoooوفير قoooدرة تoooدريب كافيoooة للعoooاملين بمحطoooات الرصoooد التابعoooة للمنظمoooة وبمراكoooز جمoooع البيانoooات 

الوطنية، نظرا Aن خبرتھم ومستوى أدائھoم أمoران حاسoمان بالنسoبة لعمoل نظoام الرصoد والتحقoق بطريقoة 

   )1(."الةفعَّ 

  برنooامج للتعooاون الوثيooق مooع الوكالooة الدوليooةكمooا صooادق مجلooس وزراء اLتحooاد اAوروبooي علooى   

               للطاقooة الذريooة حooول ضooبط حركooة المooواد المشooعة، وفooي ملحوظooة لooه ذكooر المجلooس أن القooرار كooان جooزءا 

مooن إسooتراتيجية اLتحooاد اAوروبooي ضooد انتشooار أسooلحة الooدمار الشooامل، وسooوف يتضooمن مسooاعدة الوكالooة 

لسيطرة علoى المoواد الُمشoعة فoي ا3سoتخدامات الشoرعية والكشoف عoن عمليoات الدولية في تعزيز اAمن وا

 الُمتاجرة غير المشروعة بھذه المoواد ومنعھoا، وتنفيoذ ا3تفاقيoات الدوليoة الخاصoة بoاAمن النoووي والتحقoق 

من المواد الُمشoعة، وسoوف يُركoز العمoل المشoترك علoى الoدول الواقعoة جنoوب شoرق أوروبoا ووسoط آسoيا 

   )2(.طقة القوقاز ومنطقة البحر اAبيض المتوسط والشرق اAوسط وأفريقياومن

  : المنظمات اLقليمية المتخصصة في الطاقة الذرية . 2

   . الجماعة اAوروبية للطاقة الذرية والھيئة العربية للطاقة الذرية:  فقطمنھا سندرس اثنين   

  :الجماعة اAوروبية للطاقة الذرية -أ

                        كخطoooوة فoooي سoooبيل قيoooام الو3يoooات  )3(،م1958جoooانفي عoooام  1فoooي  ""Euratom نشoooأت منظمoooةأُ 

        تحooاد فيooدرالي يربطooه التعooاون مooن أجooل اسooتخدام الطاقooة النوويooة فooي اAغooراض إالمتحooدة اAوروبيooة ك

             يم مركooز أوروبooا ويُعooد اليوراتooوم منظمooة إقليميooة قامooت لتحقيooق ھooدف عooام وأساسooي ھooو تooدع، السooلمية

        وتلتooزم الooدول اAعضooاء . فooي مجooال اAبحooاث والصooناعات النوويooة وھooو مooا يُسooاعد علooى توحيooدھا سياسooيًا

مoن كoل عضoو  فيه بتوفير وسائل العمل الQزمة له، مادية كانت أو قانونيoة، وھoذه اAخيoرة تتضoمن تنoاز3

، وھذه الخاصية ينفرد بھا اليوراتوم والجماعات اAوروبيoة نظمةالمعن سلطته لمصلحة السلطة العامة في 

        قِعooت برومooا ، وفooي اتفاقيooة أخooرى وُ "اتفاقيooة اليوراتooوم"ولقooد ُصooودق علooى نظامooه فooي . اAخooرى الُمشooابھة

ت الooدول السooت َعooقَ م تخooتص بعooدة منظمooات أوروبيooة مooن بينھooا اليوراتooوم، كمooا وَ 1957فooي مooارس عooام 

oooاء فيoooعضAام اoooل عoooي أفريoooل فoooازات1957ه ببروكسoooدد ا3متيoooذي يُحoooوم الoooول اليوراتoooى بروتوكoooم عل 

   )4(.والحصانات

                                                           

 .181 -180 صمرجع سابق، حولية نزع السQح،  -)1(    
: ، إعoداد"التعاون في مجoال نقoل المoواد الُمشoعة دوليoا"، "Nuclear Engineering International" مترجم عن مجلة -)2(    

 .35 م، ص2007، نشرة الذرة والتنمية، المجلد التاسع عشر، العدد اAول، أمانة التحرير
م اشooترك منooدوبو الooدول السooت فooي تحضooير مشooروع Lنشooاء السooوق المشooتركة والجماعooة 1956فooي أفريooل عooام  -)3(    

     اAوروبيooة للطاقooة الذريooة، وُوقعooت اتفاقيooة رومooا بooين ھooذه الooدول Lنشooاء اليوراتooوم والسooوق المشooتركة فooي مooارس عooام 
     بلجيكoooا، فرنسoooا، ألمانيoooا الفيدراليoooة، إيطاليoooا، لكسoooمبورج : ليوراتoooوم ھoooيم، حيoooث أن ھoooذه الoooدول السoooت أعضoooاء ا1957

. 295 صمرجoع سoابق، ، ةبنونo يمحمoود خيoر .د: أنظoر. م1958جoانفي عoام  10وھولندا، وبدأت ھذه المنظمة بالعمل في 
 . ، مرجع سابقالعالمية الموسوعة العربية: أنظر. كل من الدانمرك وبريطانيا وأيرلنداإليھا انضمت  م1973عام  وفي
 .295 -294 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)4(    
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نشط ھذه المنظمة في عدة مجا3ت حددتھا المعاھدة منھا أنھا تضع نظoام إشoراف يضoمن صoحة وتَ 

                         السoooكان وتoooوفير أمoooنھم مoooن اAخطoooار النوويoooة، فنمoooو الصoooناعات النوويoooة يجoooب أ3 يoooُؤثر علoooى الصoooحة 

كان والعمoooال مoooن أخطoooار فِر الوقايoooة الQزمoooة للسoooوَ وھoooذا مoooا يتطلoooب وضoooع قواعoooد وشoooروط تoooُ ،العامoooة

ooُعاعات، وتooشLد وتُ اooذه القواعooا تَ درس ھooة، كمooي المنظمooة فooزة المعنيooجھAطة اooاقش بواسooوات تَ نooذ الخطooخ

 الQزمooة لتooوفير وسooائل اLشooراف علooى تنفيooذھا بواسooطة الooدول اAعضooاء، وتعمooل علooى ضooمان سQooمة 

 Lجooراء ذلooك وتقooديم التوصooيات الooتخلص مooن الفضQooت المشooعة بمراقبooة الخطooوات التooي تتخooذھا الooدول

       )1(.الQزمة

  : الھيئة العربية للطاقة الذرية -ب

وھي منظمoة علميoة عربيoة تتمتoع با3سoتقQلية القانونيoة ولھoا شخصoية اعتباريoة، تعمoل فoي إطoار   

العمoل عنى بالعلوم النووية وتطبيقاتھا في المجا3ت السoلمية، وتسoعى إلoى تطoوير جامعة الدول العربية، وتُ 

ولقoد كانoت وليoدة قoرار الملoوك . العربي المشترك في ھoذا المجoال ومواكبoة التقoدم العلمoي والتقنoي العoالمي

م، وعلى إثر تعديل اتفاقيoة التعoاون العربoي فoي ا3سoتخدامات السoلمية للطاقoة 1964والرؤساء العرب عام 

المشoترك فoي اجتماعھoا الرابoع المنعقoد م بقرار من لجنة المجلس العلمي العربي 1965الذرية الموقعة عام 

ت الھيئooة العربيooة للطاقooة الذريooة مكooان المجلooس م حل12/9/1984ooَّإلooى  10بتooونس فooي الفتooرة الممتooدة مooن 

              متخصصoooة تھoooدف  العلمoooي العربoooي المشoooترك لQسoooتخدامات السoooلمية للطاقoooة الذريoooة كمنظمoooة إقليميoooة

        ويُعتبooر تooاريخ . ي للطاقooة الذريooة بغيooة تطooوير وتنميooة المجتمooع العربooيإلooى ا3سooتفادة مooن ا3سooتخدام السooلم

   )2(.دول عربية 10م يوم و3دة الھيئة وانعقاد مؤتمرھا العام اAول بحضور 1988أوت عام  17

ومooن بooين أھooداف ھooذه الھيئooة وضooع التعليمooات الخاصooة بالوقايooة مooن اLشooعاعات الُمؤينooة وبأمooان   

  المنشooآت الذريooة والحمايooة الماديooة، وتكooوين جھooاز عربooي للتنظooيم النooووي ووضooع نظooام طooوارئ نوويooة 

oذھا لھoرق تنفيoن طoا عoة، أمoوادث نوويoوع حoة وقoي حالoة فoداف وتقديم المعونة الفنية للدول العربيoھAذه ا

  ويبooooooرز دور الھيئooooooة    )3(.فتتبنى الھيئة كأسلوب لتحقيق أھدافھا مبدأ مركزية التخطيط و3 مركزية التنفيذ

في مجال ُمراقبة درجة تلoوث الغoذاء والمoواد اAوليoة بoالمواد والنظoائر الُمشoعة، حيoث تقoوم بصoفة دوريoة 

   مooل فooي الميooادين ذات الصooلة بكشooف التلooوثبooإجراء الooدورات التدريبيooة والحلقooات الدراسooية وورش الع
                                                           

 .298 ،297 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)1(    
فبرايoooر                         -نشoooرة الoooذرة والتنميoooة، المجلoooد السoooابع، ينoooاير ،"التعريoooف بالھيئoooة العربيoooة للطاقoooة الذريoooة وأنشoooطتھا" -)2(    

           والoooدول  .7 صم، 1995، )بمناسoooبة مoooرور خمسoooين عامoooا علoooى تأسoooيس جامعoooة الoooدول العربيoooة(مoooارس، عoooدد خoooاص  -
  جمھوريooة السooودان، الجمھوريooةالمملكooة اAردنيooة الھاشooمية، الجمھوريooة التونسooية، المملكooة العربيooة السooعودية، : ھooي 10

         السoooورية، جمھوريoooة العoooراق، دولoooة فلسoooطين، دولoooة الكويoooت، الجمھوريoooة اللبنانيoooة، الجماھيريoooة العربيoooة الليبيoooة  العربيoooة
        م، كمooا أن ھoooذه الھيئoooة 10/6/1990الشooعبية ا3شoooتراكية العظمooى، أمoooا جمھوريoooة مصooر العربيoooة فانضooمت إليھoooا بتoooاريخ 

           وتتكooون الھيئooة مooن أجھooزة . مooن اتفاقيooة إنشooائھا 23ا لمooا نصooت عليooه المooادة 3نضooمام بقيooة الooدول العربيooة طبقoo وحooةمفت
نفoس المرجoع، ص : أنظoر .والمدير العام الذي يرأس جھoاز الھيئoة المؤتمر العام كسلطة عليا والمجلس التنفيذي: رئيسية ھي

7 ،8. 
 .8 المرجع السابق، ص -)3(    
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            نـظم ھذه الھيئة المؤتمر العربي لQستخدامات السلمية للطاقة الذرية مرة كل سنتينَ كما تُ  )1(.بالمواد الُمشعة

       الooذي يضooم  )2(محooاور مooن بينھooا محooور اAمooن واAمooان النooووي والوقايooة اLشooعاعية،عooدة وھooو يتنooاول 

 اضooيع منھooا الوقايooة اLشooعاعية فooي مراكooز الطooب النooووي وحمايooة اLنسooان والبيئooة مooن أخطooار عooدة مو

   )3(.اLشعاع، ويخرج في ختام أعماله بتوصيات

  :المنظمات الدولية غير الحكومية -ثانيا  

       ، ولقooد انتشooرت فooي العصoooر 19ظھooرت ھooذه الفكooرة فooي أوروبoooا وبooدأت با3نتشooار فooي القoooرن   

  والتoooي تختلoooف فيمoooا بينھoooا فoooي اAنشoooطة  المنظمoooات الدوليoooة غيoooر الحكوميoooة التoooي تُعنoooى بالبيئoooةالحoooديث 

فبعضooھا ذات أھoداف علميooة كooالمجلس الoدولي لQتحooادات العلميooة، وبعضoھا اaخooر ذو أھooداف  واAھoداف،

oة، فoة والتنميoدولي للبيئoد الoة والمعھoادر الطبيعيoدولي للمصoھا بحثية أو تعليمية كالمعھد الoين أن بعضoي ح

اaخooر يھooدف إلooى الooدفاع عooن مبooادئ معينooة، كمنظمooة أصooدقاء اAرض، ومنظمooة حركooة السQooم اAخضooر 

       الدوليooة، بooل إن بعضooھا يعمooل علooى تحقيooق أھooداف متنوعooة، كاللجنooة ا3ستشooارية الدوليooة بشooأن تلooوث 

اAمoooم المتحoooدة ووكا3تھoooا وتتمتoooع ھoooذه المنظمoooات بمركoooز استشoooاري فoooي عQقتھoooا مoooع منظمoooة . البحoooار

       الoooة فoooي تطoooوير قواعoooد القoooانون الoooدولي للبيئoooة عoooن طريoooق آليoooات المتخصصoooة، كمoooا تُسoooھم ُمسoooاھمة فعَّ 

متعoددة، منھooا الضoغط السياسooي وتسoليط الضooوء علoى شooتى موضoوعات البيئooة، وتشoجيع البحooوث العلميooة 

لھooا دورا مباشooرا فooي الُمفاوضooات حooول إبooرام  وذلooك بالتعooاون مooع برنooامج اAمooم المتحooدة للبيئooة، كمooا أن

    )4(.ا3تفاقيات الدولية لحماية البيئة، وعند اتخاذ المنظمات الدولية المختلفة لقرارات معينة تھم مسألة البيئة

بجنيف حملة دولية عنوانھا  م1992ولقد نظمت بعض المنظمات غير الحكومية في ماي عام 

، وكان أصحاب تلك الفكرة في اAصل مكتب السلم الدولي بجنيف ورابطة "مشروع محكمة عالمية"

                         ت أالتي أنش(اAطباء الدولية لمنع الحرب النووية ورابطة المحامين الدولية لمناھضة اAسلحة النووية 

      مت إليھم فيما بعد عشرات المنظمات غير الحكومية من بينھا منظمة ، وانض)في نھاية الثمانينات

         ولقد شكلت ھذه المجموعة من المنظمات غير الحكومية القوة الرئيسية  )5(.الدولية" غرين بيس"

التي ترتب عنھا ظھور قضية اAسلحة النووية، حيث نجحت في إقناع بعض الدول اAعضاء في منظمة 

   لعالمية، ومن ثم الجمعية العامة ل|مم المتحدة، بأن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار الصحة ا

                                                           

          دور الھيئooooة العربيooooة للطاقooooة الذريooooة فooooي دعooooم إنشooooاء منطقooooة التجooooارة الحooooرة العربيooooة "محمooooود بركooooات،  .د .أ -)1(    
 .35 صم، 1999نشرة الذرة والتنمية، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، ، "الكبرى

، نشooرة الooذرة والتنميooة، المجلooد "السooلمية للطاقooة الذريooةالمooؤتمر العربooي التاسooع لQسooتخدامات "نھلooة نصooر،  إعooداد -)2(    
 .19، 16 م، ص2008العشرون، العدد الرابع، 

، نشooرة الooذرة والتنميooة، المجلooد "المooؤتمر العربooي السooادس لQسooتخدامات السooلمية للطاقooة الذريooة"نھلooة نصooر،  إعooداد -)3(    
 .48 - 47 م، ص2002الرابع عشر، العدد الرابع، 

 .57 -56 صمرجع سابق، مدوس فQح الرشيدي،  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)4(    
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام اAسلحة النووية بعض اAفكار المطروحoة حoول "مانفريد مور،  -)5(    

 .93 صمرجع سابق،  ،"نقاط قوة وضعف الفتوى
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المنظمات  ما كان يشبه في البداية موقفا ميؤسا منه من جانب وھكذا، فإن" )1(.فتوى في ھذه المسألة

الحكوميين  سرعان ما أصبح حركة عالمية تضم العديد من الممثلين غير" دعاة السلم"المتصلبة من 

  النووي المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحماية من التلوث نظرا لكثرةو )2(."والحكوميين

  .اثنين منھا فقط فإننا سندرس

  :اللجنة الدولية للوقاية من اLشعاعات . 1  

تحت اسoم اللجنoة نشأت فيه ، وھو التاريخ الذي أُ 1928منذ عام  عاتاLشعامن اية وقتعمل اللجنة الدولية لل

ِظoم فoي والراديوم، من طرف المؤتمر الدولي الثاني ل{شعاع الذي نُ  )X(إكس  اعاتشعإاية من وقالدولية لل

طoي بأمoان أكثoر مجoال غَ بطريقoة تُ  1950ولقد أخoذت اسoمھا وشoكل المنظمoة الحoاليين فoي عoام . ستوكھولم

من خQoل  -    المھمة اAساسية للجنة في وضع وتتمثل .التي يكون انتشارھا سريعا جدا ةشعاية من اAوقال

ايoة وقلجoان ال ، وتoرك الحoق والمسoؤولية لمختلoف ةشoعايoة مoن اAوقالمبادئ اAساسية لل -توصياتالإعداد 

احتياجooات بلooدانھم  عAفضooل توافقooا مooاالعمليooة  أو قooوانين العمooل توصooياتالنظمooة، اAار يooالوطنيooة فooي اخت

   )3(.الخاصة

Lة اoooولحمايoooة اننسoooذه اللجنoooع ھoooعاع تضoooشLأثيرات اoooن تooo4(،م( oooن دول ي والتoooراء مoooم خبoooتض                          

   الجمھoور والعoاملين فoي المجoال النoووي  وصoيتُ وِضoين ل{شoعاع، رَ عَ عديoدة، توجيھoات لتoأمين سQoمة المُ 

      كمooا تooرى بأنooه إذا تooوفرت الحمايooة  )5(.بooأ3 يتجooاوز التعooرض الجرعooة السooنوية القصooوى المسooموح بھooا

                                                           

 .107مرجع سابق، ص ،"تقويم أول" قضية اAسلحة النووية"العدل الدولية في فتوى محكمة "ماكنيل، . جون ھـ -)1(   
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام اAسلحة النووية بعoض اAفكoار المطروحoة حoول "مانفريد مور،  -)2(   

  .94 -93 مرجع سابق، ص ،"نقاط قوة وضعف الفتوى
  

- )3(       "La Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R) fonctionne depuis        
1928, date à laquelle elle a été créée sous le nom de Commission Internationale de Protection contre 
les Rayons X et le Radium, par le deuxième Congrès international de radiologie qui s'est tenu             
à stockholm. 
    Elle a pris son nom et sa forme d'organisation actuels en 1950, de manière à couvrir plus sûrement 
le domaine de la protection contre les rayonnements dont l'expansion était très rapide.      
    La mission essentielle de la Commission est d'établir, par l'élaboration des recommandations, les 
principes fondamentaux de la protection contre les rayonnements et de laisser aux différents comités 
de protection nationaux le droit et la responsabilité d'adopter des règlements, recommandations        
ou codes de travail pratiques les mieux adaptés aux besoins de leurs pays respectifs."                       
Voir  :  Pascal (Maurice  ) ,(sous la direction de), Droit nucléaire, Eyrolles, Paris,1979, PP. 64 - 65. 
  

 )4(      - Structure : "La Commission Internationale de Protection Radiologique remplit ses fonctions 
sous les auspices du Congrès International Radiologique. 
    Sa structure a été modifiée par le comité exécutif de ce congrès en 1953."  
    "La C.I.P.R. a toujours regroupé dans sa Commission Principale, dans ses comités et ses Groupes 
de Travail, quelle que soit leur nationalité, les spécialistes jugés capables de lui apporter                      
les informations indispensables à l'exécution de sa mission : élaborer les principes généraux et les 
règles fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants." Voir  : Ibid., PP. 65 et 263.            
 

 .، مرجع سابقالعالمية الموسوعة العربية -)5(    
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المناسooبة ل{نسooان الooذي يعooيش فooي البيئooة ضooد اLشooعاعات المؤينooة، فمooن المفتooرض أن أصooناف الكائنooات 

   )1(.اAخرى تتم حمايتھا كذلك على المستوى العام وليس بالضرورة على المستوى الخاص

  

              :منظمة حركة السQم اAخضر الدولية . 2

إنقoاذ  باھتمoام عoالمي لجھودھoا فoي يoتَحظِ م و1971منظمة السQم اAخضر في كندا عoام تأسست 

تعمoل علoى لفoت وفاوند3نoد،  بالoة سoواحل نيoوالحيتان، ولمعارضتھا قتل صغار حيوانات الفقمة القيثارية قُ 

ل النوويoة ودفoن اAخطoار التoي تتعoرض لھoا البيئoة نتيجoة للممارسoات المختلفoة، كاختبoار القنابo ا3نتباه إلى

خدم أعضoاؤھا وسoائل سoتَ ويَ . عoارض انتشoار اAسoلحة النوويoةتُ  النفايات المشعة في أعماق المحيطات، كما

           شoooكل خطoooرا فoooي رأي يتوجھoooون إلoooى مكoooان النشoooاط الoooذي يُ  ا3حتجoooاج المباشoooرة غيoooر العنيفoooة، فھoooم

م خطoط 1985وفoي عoام  .ى منoع ذلoك النشoاطالقoوة فoإنھم يسoعون إلo المنظمة، وبدون اللجوء إلoى اسoتخدام

لQحتجoاج علoى التجoارب النوويoة " زح المحoاربقoوس قoُ"أي " ورير رينبو "أعضاؤھا 3ستخدام سفينتھم

الھادئ، غيoر أن انفجoاًرا أغoرق السoفينة فoي مينoاء أوكQنoد بنيوزيلنoدا، وأعلoن  الفرنسية في جنوب المحيط

  )2(.مما أدى إلى استقالة وزير الدفاع من منصبه عن ذلك،مسئولو الحكومة الفرنسية مسؤوليتھم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .12 صمرجع سابق،  ،"التأثيرات البيئية لQنبعاثات المشعة"، جوردون لينسلي -)1(
 .، مرجع سابقالعالمية الموسوعة العربية -)2(
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  وننادئ القابأھم م:المطلب الثاني

  .المطبقة في مجال الحماية من التلوث النووي الدولي

نضوي موضoوع التلoوث النoووي تحoت فoرع القoانون الoدولي للبيئoة، والoذي ينoدرج بoدوره ضoمن يَ 

                       ھooذا اAسooاس فooإن المبooادئ القانونيooة المطبقooة فooي مجooال حمايooة البيئooةفooروع القooانون الooدولي العooام، وعلooى 

من ھذا النوع من التلوث سوف تتoأثر بمبoادئ كoل منھمoا، بحيoث يكoون بعضoھا مسoتمد مoن مبoادئ القoانون 

نبط سoتَ اaخoر مُ سمى المبادئ العامة Aنھا تطبق على كل فoروع القoانون الoدولي، والoبعض الدولي العام، وتُ 

مooن مبooادئ القooانون الooدولي للبيئooة وتسooمى المبooادئ المتخصصooة Aنھooا تخooص ھooذا الفooرع بالooذات وتراعooي 

   وحتى 3 نخرج عoن موضoوع بحثنoا، فإننoا سنسoتقي مoن ھoذين النoوعين مoن المبoادئ فقoط المبoادئ. ميزاته

ق لھoا بصoفة عامoة بمoا أنھoا أسoاس مoع التطoرالتي يمكن أن نطبقھا في مجال الحماية مoن التلoوث النoووي، 

نتناول في الفoرع : سنقسم ھذا المطلب إلى فرعين وعليه. بعض ا3تفاقيات التي سندرسھا في الفصل الثاني

  .اAول المبادئ العامة، أما الفرع الثاني نتطرق فيه للمبادئ المتخصصة

  :الفـرع ا�ول

  .ةـامــعـادئ الــبـمـال

عoارف عليھoا فoي الoنظم القانونيoة الداخليoة للoدول تَ العامoة تلoك المبoادئ المُ قصد بالمبoادئ القانونيoة يُ   

بِر عن ارتضاء الضمير العالمي بھا نظراً لما تحمله مoن اعتبoارات عَ اAعضاء في المجتمع الدولي، والتي تُ 

       . العدالooة وحسooن الجooوار والتوفيooق بooين المصooلحة الخاصooة لكooل دولooة والمصooلحة العامooة للمجتمooع الooدولي

من نظامھا اAساسي مبادئ القانون العامoة  38من المادة ) ج(ولقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في الفقرة 

طبقھoا عنoدما تفصoل فoي النزاعoات الدوليoة لتي أقرتھoا اAمoم المتحضoرة مoن أحكoام القoانون الoدولي التoي تُ ا

      فھoooذه المبoooادئ ھoooي القواعoooد الرئيسoooية التoooي تقoooوم عليھoooا القoooوانين الداخليoooة ل|مoooم "المعروضoooة عليھoooا، 

ية والشooريعة اLسQooمية والنظooام المتمدينooة، والتooي تشooمل كافooة الooنظم القانونيooة الQتينيooة واAنجلوسكسooون

مبooدأ السooيادة ومبooدأ : وسooنتطرق ھنooا إلooى مبooدأين أساسooين مooن المبooادئ العامooة ھمooا )1(."إلooخ... ا3شooتراكي

  .التعاون الدولي

  : مبدأ السيادة -أو)  

يooرتبط وجooود الدولooة الحديثooة بooإقرار مبooدأ السooيادة، فھooو عنصooر أساسooي وجooوھري لھooا، ويقصooد   

تئثار جھooة الحكooم فooي الدولooة بجميooع اختصاصooات السooلطة ومظاھرھooا، دون خضooوع لجھooة اسoo: "بالسooيادة

طلقoة أكمoل وأعلoى اثلoة أو أدنoى، وعلoى نحoو يجعoل مoن ھoذه السoلطة المُ مَ أعلى، ودون مشاركة من جھة مُ 

داخليoا " وبالتoالي فإنoه ." وأشمل سلطة يمكن للمoرء أن يتصoورھا إذا مoا اسoتثنينا سoلطة المoولى عoز وجoل

                                                           
 .125معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص . د -)1(
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oل ُسQoن خoابي مoمون إيجoيادة بمضoة مُ تتمتع السoة التامoك الحريoمن ذلoع، ويتضoراد المجتمoفA بةoِوھا بالنس        

أما خارجيًا فoإن مضoمون . في اتخاذ القرارات ووضع القوانين واAنظمة وا3حتكار الشرعي Aدوات القمع

   لoيس  "ا سoبق ذكoره 3 ينفoي حقيقoة أنoه إن مo." السيادة يصبح سلبيا، وذلك بعدم قبول أية سoلطة أعلoى منھoا

سooنھا فooي اتصooاف الooدول بالسooيادة مooا يتعooارض واعتبooارات الخضooوع لقواعooد القooانون الooدولي العooام التooي تَ 

        ، بooل لعooل فooي واقooع خضooوعھا لھooذه القواعooد الضooمان اAساسooي الooذي يكفooل حفooاظ ...الجماعooة الدوليooة ككooل

     )1(."الممارسة الفعلية لھاكل منھا على سيادتھا، وإمكانية 

                            ولقooد ترسooخ ھooذا المبooدأ فooي العQقooات الدوليooة نتيجooة لتبنيooه مooن قبooل العديooد مooن الوثooائق الدوليooة

وفي نفس السياق نصoت العديoد مoن ا3تفاقيoات الدوليoة الخاصoة بالبيئoة  )2(على رأسھا ميثاق اAمم المتحدة،

           مooن بينھooا ا3تفاقيooات الخاصooة بحمايooة البيئooة مooن التلooوث النooووي كمعاھooدة تQتيلولكooو  )3(علooى ھooذا المبooدأ

   )4(.م التي أشارت في ديباجتھا إلى مبدأ المساواة في السيادة1967لعام 

كما تطرق القضاء الدولي إلى مبدأ السيادة في العديد من أحكامه، منھا حكoم محكمoة العoدل الدوليoة 

  المطلقoة  حيoث أن مبoدأ السoيادة )5(م،1973لعoام  ئجنoوب المحoيط الھoادبإجراء التجارب النووية  في قضية

باشoر سoيادتھا فoوق إقليمھoا وداخoل أراضoيھا بمoا 3 يمoس لم يعد مقبو3 في القانون الدولي، فالدولة لھا أن تُ 

المبدأ، وعدم التعسoف مoن قبلھoا حقوق السيادة للدول اAخرى، وبما أن الدول ارتضت ا3لتزام باحترام ھذا 

في مباشرة سيادتھا متى كان لذلك أثر يمتد إلى نطاق العQقات الدولية، فإنھا إذا خالفت ذلoك تكoون مسoئولة 

   فooإذا مooا أجooرت دولooة تجooارب تفجيooرات . عooن اAضooرار التooي تسooببھا للooدول اAخooرى جooراء ھooذه المخالفooة

أو الممتلكoات التابعoة لدولoة  ھا، ونoتج عنھoا أضoرار لحقoت اAفoرادداخل حدود إقليم -أيا كان سببھا -نووية 

     أخooرى ذات سooيادة، أو لوثooت أرضooھا أو ماءھooا أو جوھooا تلوثooا إشooعاعيا، فooإن ھooذا العمooل الضooار يعتبooر 

   عمQoo غيooر مشooروع يمooس حقooوق السooيادة للدولooة المتضooررة، باعتبooار أن اAفooراد المتضooررين يتمتعooون
                                                           

    .258 -257 مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص. د مصطفى سQمة حسين و. د -)1(    
 ." تقoوم الھيئoة علoى مبoدأ المسoاواة فoي السoيادة بoين جميoع أعضoائھا -1: "علoى )1(الذي نص في المoادة الثانيoة فقoرة  -)2(    

ن مoن إعQo 21 كما نoص عليoه المبoدأ. م1945جوان عام  26الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في  ميثاق اAمم المتحدة: أنظر
        لمبooدأ المسooاواة  ن لكooل دولooة وفقooاقooانون الooدولي يكooوAحكooام اAمooم المتحooدة ومبooادئ ال اوفقoo: "م بقولooه1972سooتوكھولم لعooام 

مoدوس . د مصطفى سQمة حسoين و. د: أنظر ."في السيادة حق سيادي  في استغQل مواردھا الطبيعية عمQً بسياستھا البيئية
         المoادة: أنظoر. م1982ا اتفاقية اAمم المتحoدة لقoانون البحoار لعoام ونصت عليه أيض. 259مرجع سابق، ص فQح الرشيدي، 

تملoك الoدول، وفقoا لميثoاق اAمoم المتحoدة ومبoادئ : "دأ الثoاني مoن إعQoن ريoو بقولoهه أيضoا المبoعليo وأكد. من ا3تفاقية 193
      إعQن ريو بشأن البيئة والتنمية  :أنظر." لسياساتھا البيئية واLنمائية السيادي في استغQل مواردھا وفقاالقانون الدولي، الحق 

 .م1992لعام 
 .127 -126معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص . د: أنظر. م1982الميثاق العالمي للطبيعة لعام : منھا -)3(    

م، والمoادة 1992م، وديباجة ا3تفاقية اLطارية بشأن تغيoر المنoاخ لعoام  1985ديباجة اتفاقية فيينا لحماية طبقة اAوزون لعام 
م، واتفاقيoة اAمoم المتحoدة لمكافحoة التصoحر فoي الoدول التoي تعoاني مoن الجفoاف 1992وع الحيوي لعoام الثالثة من اتفاقية التن

.    م والتoي أكoدت علoى المبoدأ الثoاني مoن إعQoن ريoو السoالف الoذكر1995الشديد أو من التصoحر، وبخاصoة فoي أفريقيoا لعoام 
 .259ق، ص مدوس فQح الرشيدي، مرجع ساب. مصطفى سQمة حسين ود .د: أنظر
معاھooدة حظooر اAسooلحة النوويooة فooي أمريكooا الQتينيooة ومنطقooة البحooر الكooاريبي المسooماة بمعاھooدة تQتيلولكooو       : أنظooر -)4(    

 .ةم وبدأ سريانھا لكل حكومة على حد1967فيفري  14رضت للتوقيع في مكسيكو سيتي بالمكسيك في والتي عُ 
 .258مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . مصطفى سQمة حسين ود. د -)5(    
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كمoا أن حoدوث تلoوث نoووي للعنصoر الجoوي . والمساس بھذه الحماية يعتبر تعرضا لسيادتھابحماية دولھم 

من إقليم الدولة يتعارض مع سيادة دولته، ويشكل عائقًا يمنع استخدامه ل|غoراض المشoروعة، 3 بواسoطة 

      )1(.الدولة صاحبة السيادة و3 بواسطة أي من الدول اAخرى

     بoدأت الoدول تتنoازل عoن جoزء مoن سoيادتھا إمoا بإرادتھoا   ،داقيoَّة مبoدءا مُ أن أصبح مبدأ السoياد وبعد  

جبooرةً مراعooاة لمصooالحھا الجماعيooة، خصوصooا بعooد أن ظھooرت مشooاكل خطيooرة تھooدد المجتمooع الooدولي أو مُ 

بأسره على رأسھا مشoكلة حمايoة البيئoة مoن التلoوث، والتoي تعتبoر مشoكلة عالميoة تقتضoي مجابھتھoا تعاونoا 

  . يا، وھذا ھو المبدأ الثاني من المبادئ العامة في القانون الدوليدول

  

  :مبدأ التعاون الدولي -ثانيا  

ھoًدا للتعoاون الoدولي مoع تزايoد ا3حتياجoات الجديoدة للoدول مoن أجoل مَ لقد أصبح المجoال مفتوًحoا ومُ   

التلoوث، حيoث أن ھoذا المجoال مجابھة المشاكل والتحديات المشتركة، وعلى رأسھا مشكلة حماية البيئة من 

عooد مooن أكثooر المجooا3ت التooي تؤكooد علooى إعمooال ھooذا المبooدأ، فمooا مooن إعQooن صooدر، أو اتفاقيooة تooم إبرامھooا        يُ 

 ويoتم ذلoك مoن خQoل ا3شoتراك فoي منoع ومكافحoة  )2(ؤكoد علoى ضoرورة ا3لتoزام بoه،في ھoذا الشoأن إ3 وتُ 

     قلoل مoن التلoوث، وذلoك مoن خQoل ا3تفاقيoات الدوليoة  ع أو حتoى تُ منoالتلوث العابر للحدود، وضع سياسات تَ 

  أو أيooة آليooات أخooرى مQئمooة، التشooاور وتبooادل المعلومooات، إرسooال إخطooارات عنooد وقooوع تلooوث، أو إنشooاء

   )3(.إلخ...لجان وھيئات دولية

مoن بينھoا ا3تفاقيoات  )4(ولقد كرست العديد من الوثoائق الدوليoة فoي مجoال حمايoة البيئoة ھoذا المبoدأ،

:                                   والنصوص التي تتعلق بشكل أو بoآخر بالحمايoة مoن التلoوث النoووي والتoي نoذكر منھoا علoى سoبيل المثoال

علoى الوكالoة  -ب: " 1/النظام اAساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نص في مادته الثالثة فقرة ب. 1

أن تعمل وفقا لمقاصد اAمم المتحدة ومبادئھا الرامية إلى تعزيز السلم والتعoاون  -1: وظائفھا في ممارستھا

   )5(.. ."الدوليين

                                                           

   .      72، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د -)1(    
  .261مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . د مصطفى سQمة حسين و. د -)2(    
م، ص 2009رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضoوء القoانون الoدولي، دار الجامعoة الجديoدة، اAزاريطoة، . د -)3(    
30- 31. 
الص77ادر ع77ن الم77ؤتمر الع77المي           -م 1972إع977ن اس77تكھولم ح77ول البيئ77ة اJنس77انية لع77ام :  منھ77ا عل77ى س77بيل المث77ال -)4(    

المرج7ع        : أنظ7ر. منه) 24(في المبدأ  -م 1968ديسمبر عام  3ية العامة ل]مم المتحدة في حول البيئة الذي دعت إليه الجمع
الس7ابع     رة الثامنة، إع9ن ريو في المبدأم في مادتھا الثانية الفق1985حماية طبقة ا2وزون لعامفيينا لاتفاقية .31ص السابق،

المتحدة  ي مادتھا الرابعة، اتفاقية ا2ممم فJ1992طارية بشأن المناخ لعاممتحدة ا، اتفاقية ا2مم ال14 -13منه وكذلك المبدأ 
م ف7ي ديباجتھ7ا 1995من التصحر، وبخاصة في أفريقي7ا لع7ام  عاني من الجفاف الشديد أولمكافحة التصحر في الدول التي تُ 

 .262 -261سابق، ص ع جمر مدوس ف9ح الرشيدي،. د مصطفى س9مة حسين و. د: أنظر. د/  2/  4والمادة 

  .م1956أكتوبر عام  26مقر اAمم المتحدة في برر حَ النظام اAساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المُ : أنظر -)5(    
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ديباجة ا3تفاقية الخاصة بالتعاون في اسoتخدام الطاقoة الذريoة فoي اAغoراض السoلمية بoين حكومoة كنoدا .  2

ھدف إبرامھا ھو إنماء التعoاون بoين ھoذين البلoدين وحكومة ألمانيا ا3تحادية، فمن خQل عنوانھا يتضح أن 

  )1(.في ھذا المجال، كما كرست ھذا المبدأ في باقي موادھا من خQل تحديد مجال ھذا التعاون وكيفيته

   )2(.2فقرة  4والمادة  3م والمادة الثالثة فقرة 1968ديباجة معاھدة عدم انتشار اAسلحة النووية لعام .  3

ضع اAسلحة النووية وغيرھا من أسoلحة الoدمار الشoامل علoى قoاع البحoار والمحيطoات معاھدة حظر و.  4

  )3(.3و 2فقرة  3وفي باطن أرضھا في مادتھا 

          م26/9/1986اتفاقيoooة المسoooاعدة فoooي حالoooة وقoooوع حoooادث نoooووي أو طoooارئ إشoooعاعي المبرمoooة فoooي . 5

دولoة، وھoي تشoكل    74بلoغ عoدد أطرافھoا  م1997م، وفoي مoاي 26/2/1987والتي دخلت حيـز التنفيذ في 

تتعاون الدول اAطoراف فيمoا بينھoا ومoع الوكالoة : "على أن 1إطاًرا للتعاون الدولي حيث نصت في مادتھا 

 يِسooير تقooديم المسooاعدة الفوريooة فooي حالooة وقooوع حooادث الدوليooة للطاقooة الذريooة وفقooاً Aحكooام ھooذه ا3تفاقيooة، لتَ 

ooعاعي بغيooارئ إشooووي أو طooة       نooات والبيئooرواح والممتلكAة اooه وحمايooن عواقبooد مooى حooى أدنooل إلooة التقلي 

   )4(.طرق وسبل تقديم المساعدة للدولة الطالبة لھا 4و 3و 2وتحدد المواد ." من آثار اLشعاعات المنطلقة

   م24/10/1996م، ودخلoت حيoز التنفيoذ فoي 20/9/1994ا3تفاقية الدولية ل|مoان النoووي المبرمoة فoي . 6

بلوغ مستوى عاٍل من اAمان النووي على النطاق العoالمي والمحافظoة        1من بين أھدافھا طبقا للمادة والتي 

   )5(.عليه من خQل تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الضرورة التعاون التقني

المسooتھلك وأمooان التصooرف فooي النفايooات المشooعة  ا3تفاقيooة المشooتركة بشooأن أمooان التصooرف فooي الوقooود. 7

  م، من بين أھدافھا طبقًا لمoا جoاء فoي مادتھoا18/6/2001م ودخلت حيز التنفيذ في 5/9/1997المبرمة في 

بلوغ مستوى عاٍل من اAمان على النطاق العالمي في التصرف فoي الوقoود المسoتھلك والنفايoات المشoعة  1

             خQooل تعزيooز التooدابير الوطنيooة والتعooاون الooدولي علooى نحooو يشooمل والحفooاظ علooى ذلooك المسooتوى، مooن

   )6(.التعاون التقني فيما يتصل باAمان النووي -عند ا3قتضاء -

                                                           

 . م1957ديسمبر عام  11المنعقدة  بأوتاوا في نص ا3تفاقية : أنظر -)1(    
 جويليooة  1رضooت للتوقيooع فooي لنooدن وموسooكو وواشooنطن فooي عُ معاھooدة عooدم انتشooار اAسooلحة النوويooة التooي : أنظooر -)2(    

 .م1970مارس  5م، وبدأ سريانھا في 1968
          م، وبooدأ سooريانھا 1971فيفooري  11لنooدن وموسooكو وواشooنطن فooي برضooت للتوقيooع ھooذه المعاھooدة التooي عُ نooص : أنظooر -)3(    
 .م1972ماي  18في 
، نشoرة الoذرة "لضoمان سQoمة المرافoق النوويoة 1986مoا بعoد حoادث تشoرنوبيل اتفاقيoات "نجيب بن عمر عوينoات،  -)4(    

 .12 م، ص2009والتنمية، المجلد الحادي والعشرون، العدد اAول، 
 .14، ص المرجع السابق -)5(    
التاسعة واAربعين  ولقد خرج المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية .19 ، صالمرجع السابق -)6(    

فooي مجoال اAمoان النooووي  حoول تoدابير تقويooة التعoاون الoدوليم بقooرار 30/9/2005 -26نoا خQooل الفتoرة مoن فoي في ةالمنعقoد
كمoooا اھتمoooت الoooدول اAعضoooاء بموضoooوع التعoooاون التقنoooي               . واAمoooان اLشoooعاعي وأمoooان النقoooل والتصoooرف فoooي النفايoooات

ooا وبooة، بينھooراراين الوكالooؤتمر قooدر المooب            فأصooي تصooة والتooا الوكالooطلع بھooي تضooي التooاون التقنooطة التعooة أنشooول تقويooح
مoؤتمر الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة ": أنظoر. في الجھود المبذولة لعدم ا3نتشار ولتعميم ا3سoتخدام السoلمي للطاقoة النوويoة

 .69 م، ص2005المجلد السابع عشر، العدد الثالث، ، نشرة الذرة والتنمية، ")30/9/2005-26: فيينا(
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                   وممooا سooبق عرضooه نسooتخلص أن التعooاون الooدولي قooد أخooذ شooكQ آخooر فooي مجooال الطاقooة النوويooة       

وفooي اAخيooر نشoير إلooى أن ُكQo مooن مبooدأ السoيادة والتعooاون الoدولي يُشooكQن مبooدأين . وھoو التعooاون النoووي

   لooذلك ،أساسooيين يُسooاھمان فooي الحمايooة الدوليooة للبيئooة مooن التلooوث النooووي، إ3 أنھمooا غيooر كooافيين لوحooدھما

  .ظھرت جملة أخرى من المبادئ المتخصصة في مجال البيئة مكملة لھما

  :يـانـرع الثـالف

  .ةصادئ المتخصــمبـال                    

وھooي مبoooادئ فرضoooتھا طبيعooة اAشoooياء وليسoooت اLرادة السياسooية للoooدول، كمoooا أنھooا فoooي مجملھoooا           

تكاملة، تتراجع بالنسoبة لھoا ا3عتبoارات والمقتضoيات السياسoية والجزئيoة لتفسoح المجoال ذات طبيعة فنية مُ 

إن الطابع الفني من ناحية والمعالجة التكاملية لمسoائل البيئoة مoن ناحيoة و. أمام مراعاة الطبيعة الذاتية للبيئة

            وسoooنتعرض فقoooط إلoooى أھoooم  )1(.أخoooرى، محoooوران أساسoooيان للمبoooادئ المتخصصoooة للقoooانون الoooدولي للبيئoooة

  :ھذه المبادئ التي يمكن أن تخدمنا في ھذا الموضوع وھي

  

  " principe pollueur – payeur " (PPP)  Le: مبدأ الملوث ھو الدافع -أو)

لقد جاءت المبادرة باعتنoاق مبoدأ الملoوث ھoو الoدافع مoن قبoل الoدول اAعضoاء فoي منظمoة التعoاون   

والتنميooة ا3قتصooادية، حيooث اتضooحت معالمooه مooن خQooل مبooادئ توجيھيooة وتوصooيات تooم إقرارھooا فooي عooام 

مoن ا3عتoداد بoه فoي مجoال " ماسoترخت"فoي إطoار اتفاقيoة م، لذلك لم تتردد دول اLتحoاد اAوروبoي 1974

 )2(.السياسة الموحدة بشأن البيئة، كما اعتنقته العديد من ا3تفاقيoات الدوليoة فoي النطoاقين اLقليمoي والعoالمي

قررھooا ِوث التكooاليف الQزمooة Lجooراءات منooع ومكافحooة التلooوث التooي تُ لooَد بھooذا المبooدأ أن يتحمooل المُ قَصooويُ 

ومعنooى ذلooك أن تكلفooة ھooذه  )3(ت المختصooة، كمooا يلتooزم المسooئول بooالتعويض عooن ھooذا الضooرر،السooلطا

   )4(.اLجراءات يجب أن تنعكس على تكلفة السلع أو الخدمات التي ھي مصدر التلوث

  وإن ھoذا المبoدأ المooراد منoه أن يتحمooل الشoخص المسooئول عoن النشooاط الضoار بالبيئooة كoل التكooاليف  

م كooل مooن تسooبب فooي إحooداث أضooرار بيئيooة للغيooر بooدفع زَ ْلooلمنooع حooدوث ھooذه اAضooرار، و3 يقصooد بooه أن يُ 

عooد مooن المبooادئ المنصooوص عليھooا فooي جميooع الooنظم التعooويض المناسooب، نظooًرا Aن ھooذا المعنooى اAخيooر يُ 

                                  ية الدوليooooةالقانونيoooة الدوليooooة والوطنيooooة، بمعنooooى آخoooر فooooإن ھooooذا المبooooدأ 3 ينoooدرج فooooي نطooooاق المسooooئول

                                                           

 .265مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . د مصطفى سQمة حسين و. د -)1(    
م، اتفاقية حماية 1976اتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر المتوسط لعام : نذكر منھا. 292 -291المرجع السابق، ص  -)2(    

        منooه، اتفاقيooة حمايooة البيئooة البحريooة لشooمال وشooرق اAطلنطooي  16م فooي المبooدأ 1992ريooو لعooام  م، إعQooن1991اAلooب لعooام 
م، واتفاقيoة صoوفيا 1995عoام  عن نشاطات خطرة للبيئoة، والمعدلoة، اتفاقية المسئولية المدنية ل|ضرار الناتجة م1992لعام 
 .292 -291ص ، المرجعنفس : أنظر. له ماية الراين وا3ستخدام المستدامم بشأن ح1994لعام 
 .35رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص . د -)3(    
 .290مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . د مصطفى سQمة حسين و. د -)4(    
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ضoاف إلoى التكoاليف اAخoرى فما ھoو إ3 مبoدءا اقتصoاديا أكثoر منoه مبoدءا قانونيoا، فھoو عبoارة عoن تكلفoة تُ 

   )1(.ل{نتاج وذلك للمحافظة على نوعية البيئة

فooي تزايooد     صooيبھا نتيجooة التلooوثومooن الحقooائق الملموسooة فooي مجooال البيئooة أن اAضooرار التooي تُ   

فعلى سoبيل  ،مرة، وأن أكثر حا3ت التلوث تأتي إثر مباشرة نشاطات مشروعةدَ مستمر، كما أنھا شاملة ومُ 

        المثooال فooإن اAضooرار الناجمooة عooن اسooتخدام الطاقooة النوويooة تتعooدى فooي الغالooب حooدود الدولooة التooي تقooع

     ِوثoا لَ يمكoن أن ينتقoل آ3ف الكيلoومترات مُ  فيھا، فأي مصoدر مشoع سoواء كoان غoازات أو أدخنoة أو فضQoت

    في طريقه جميع المناطق التoي يعبرھoا، كمoا أنoه عنoد نقoل المoواد الذريoة المسoتعملة فoي الصoناعة وغيرھoا 

إضooافة إلooى أن التيooارات البحريooة . ِدث تلوثooا ل|مooاكن التooي تمooر بھooاْحooمooن مكooان aخooر، فإنooه يمكooن أن تُ 

         تنقooل النفايooات الذريooة التooي يooتم إغراقھooا فooي قooاع البحooار والمحيطooات إلooى مسooافاتواAسooماك المھooاجرة 

   ) 2(.بعيدة، وتنقل اAسماك ھذه الملوثات إلى اLنسان الذي يتغذى بھا

و3 يقتصر اAمر على حجم اAضرار، بoل يتعoداھا إلoى صoعوبة التعامoل مoع المتسoبب فoي التلoوث 

ومooن  تooِب المسooئولية إ3 عنooد القيooام بنشooاطات غيooر مشooروعةرَ سooارية التooي 3 تُ وفقooا للقواعooد القانونيooة ال

المعooروف أن النشooاطات الناجمooة عooن اسooتخدامات التقooدم العلمooي والتكنولooوجي مشooروعة، فمooثQ اسooتخدام 

 -م1963فيما لم تحظره اتفاقية موسكو لعoام  -الطاقة النووية ل|غراض السلمية، وإجراء التجارب النووية 

كمooا تكمooن الصooعوبة أيضooا فooي تحديooد الُملooوث بدقooة، بسooبب تعooدد وتعاقooب مooن يتصooل بعمليooة . مشooروعين

                                فھل ھoو المالoك أم المسoتخدم أم القoائم بالتصoنيع، كمoا أن الممارسoات الدوليoة غيoر كافيoة للوصoول : التلوث

oاك مoن يُ إلى تحديد دقيق في ھذا الشأن، إ3 أن ھنoهَعoوث بأنoكل : "ِرف الملoة بشoررا للبيئoق ضoن ألحoل مoك

وباLضافة إلى ھذا المبدأ ھناك  )3(."مباشر أو غير مباشر أو أسھم في خلق ظروف تُفضي إلى ھذا الضرر

  .مبدأ ثاني ھام أيضا في القانون الدولي للبيئة وھو مبدأ حسن الجوار

   

  :مبدأ حسن الجوار -ثانيا

رف منoooذ القooدم بحكooم الضooرورة، قبoooل أن تصooبح مبooدءا قانونيooا ملزمoooا            كُعooنشooأت فكooرة الجooوار   

، لينتقoل إلoى القoانون الoدولي العoام "مضoار الجoوار غيoر المألوفoة"في القانون الداخلي، حيoث ظھoر مفھoوم 

ا مراعoاة الoدول عنoد ممارسoة اختصاصoاتھ: "ا ، والذي يعنoي قانونoً"مبدأ حسن الجوار"تحت اسم آخر ھو 

بشoكل " قواعoد قoانون الجoوار"ولقoد بoرزت ." على أقاليمھا ضرورة عدم إلحاق الضرر باAقاليم المجoاورة

 حيث كان البحث في حقوق الoدول الواقعoة علoى ضoفاف اAنھoار الدوليoة  )4(واضح منذ القرن التاسع عشر،

oن أھمھoد، ومoذه القواعoق ھoة تطبيoأنھا إمكانيoر بشoي أثيoعمن أقدم الموضوعات التoرر منoي تقoدة التoا القاع      
                                                           

 .291 -290مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . د مصطفى سQمة حسين و. د -)1(
 .292و  289ص المرجع السابق،  -)3) (2(
 .42 -41محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)4(
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تغيير الظروف الطبيعية للنھر إذا ترتب على ذلoك اLضoرار بحقoوق دولoة أخoرى، والتoي أقرتھoا مجموعoة 

حيooث يعتبooر الفقooه الفرنسooي والمصooري  )1(.مooن ا3تفاقيooات واAحكooام القضooائية ونالooت تأييooًدا فقھيooًا واسooعا

فِصooله الفقoه الoدولي عoن فكoرة الخطooأ شoددة، ويَ المسoئولية المُ أمريكoي ھoذا المبoدأ نمطooًا مoن أنمoاط  واAنجلoو

ينطooوي حسooن الجooوار علooى واجبooين ھooامين            "حيooث  ،ِربooه مooن فكooرة المخooاطر، وإن كooان يتميooز عنھooاقَ ويُ 

   كمoا يفoرض ھoذا المبoدأ علoى الoدول ." 3 يتوفران في مسؤولية المخاطر، ھما واجبا التعoاون وعoدم التoدخل

بأعمال إيجابية لمنع وقوع ضرر للدول اAخرى المجاورة، 3 أن تكتفoي فقoط باتخoاذ موقoٍف سoلبي  أن تقوم

   )2(.أي ا3متناع عن إلحاق الضرر

     ويتصooل اسooتخدام الطاقooة النوويooة وقooت السooلم اتصooا3 وثيقooا بمبooدأ حسooن الجooوار، والooذي زادت   

دة عoدد الoدول التoي توصoلت إلoى أسoرارھا وإجرائھoا وزيoا -أھميته بعد ما خلفته اكتشافات الطاقoة النوويoة 

       -التجoارب عليھooا، وإلقooاء نفاياتھooا فoي البحooار، وزيooادة حooوادث التسoرب اLشooعاعي فooي المفooاعQت النوويooة

ا خطيooooرة بالبيئooooة            ِدثا أضooooرارً ْحooooمooooن تلooooوث نooooووي فooooي منooooاطق عooooدة، وانتشooooاره لمسooooافات بعيooooدة مُ 

لoِزم الoدول با3متنoاع عoن اسoتخدام الطاقoة النوويoة بطريقoة ساسoا بھoذا المبoدأ الoذي يُ واLنسان، مما يشoكل م

            رتoooِب المسoooؤوليةضoooارة للoooدول اAخoooرى المجoooاورة، نظoooًرا لجسoooامة أضoooرارھا البشoooرية والماديoooة، ويُ 

ول ن تكoون ھoذه اAضoرار مoن الجسoامة بحيoث تعoرض مصoالح الoدأعلى من يخالف ھذا ا3لتoزام، بشoرط 

   )3(.اAخرى للخطر

                 أشooارت       التooي م1967لعooام  منھooا معاھooدة تQتيلولكooو )4( ولقooد تبنooت عooدة وثooائق دوليooة ھooذا المبooدأ

كما أكد عليه القضاء الدولي واعتبره قاعدة من قواعد القانون الoدولي العoام فoي قضoايا  )5(.إليه في ديباجتھا

    عooدة، فلقoooد أثيooرت أمoooام محكمooة العoooدل الدوليoooة قضooية التجoooارب النوويooة الفرنسoooية فooي المحoooيط الھoooادي        

 تoان الoدولتان م، حيoث أكoدت ھا1953مoاي  9من قبل كل مoن أسoتراليا ونيوزيلنoدا ضoد فرنسoا، وذلoك منoذ 

         علooى تعرضooھما Aضooرار ومخooاطر كبيooرة جooراء ھooذه التجooارب التooي تجريھooا فرنسooا فooي عمooق الھooواء 

ف عoن مباشoرة      ُكoم أمرا إلى فرنسا بoأن تَ 1973جوان  22، ولقد أصدرت المحكمة في ئفوق المحيط الھاد

  كمoا ورد  . مھoا فoي موضoوع الoدعوىِدر حكْصoھذه التجoارب تحoت نظoام اLجoراء التحفظoي، وذلoك حتoى تُ 

             ھoooذا المبoooدأ فoooي الحكoooم الصoooادر عoooن محكمoooة العoooدل الدوليoooة فoooي قضoooية مضoooيق كورفoooو حيoooث قoooررت
                                                           

 .193ع سابق، ص جمر محسن أفكيرين، .د -)1(    
 .47 و 43محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)2(    
 .46إلى  44المرجع السابق، ص  -)3(    
أن نأخoذ أنفسoنا بالتسoامح وأن نعoيش مًعoا فoي سQoم   : " على رأسھا ميثاق اAمم المتحoدة الoذي نoص فoي ديباجتoه علoى -)4(    

:        أنظooر. منooه 21م فooي المبooدأ 1972سooتوكھولم لعooام اLعQooن الصoادر عooن مooؤتمر كمooا أكooد علooى ھooذا المبooدأ ." وحسoن جooوار
م فoي المبoدأ الثoاني منoه، واتفاقيoة قoانون اسoتخدام 1992وكذلك إعQن ريو لعoام . 196محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص . د

          مصoطفى سQoمة حسoين  .د: أنظoر. 1فقoرة  7م فoي مادتھoا 1997المجاري المائية الدولية في اAغراض غيoر المQحيoة لعoام 
 .  306 -305ص  مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، .د و

معاھooدة حظooر اAسooلحة النوويooة فooي أمريكooا الQتينيooة ومنطقooة البحooر الكooاريبي، والمسooماة بمعاھooدة تQتيلولكooو      : أنظooر -)5(    
 .م، وبدأ سريانھا لكل حكومة على حدا1967فيفري  14مكسيكو سيتي بالمكسيك في بع رضت للتوقيوالتي عُ 
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يجب على كل دولة أ3 تسoتخدم إقليمھoا أو تسoمح باسoتخدامه Aغoراض أعمoال تتنoافى وحقoوق الoدول : "أنه

بoين كنoدا والو3يoات المتحoدة " مسoبك ترايoل"فoي قضoية وأكoدت عليoه أيًضoا محكمoة التحكoيم  )1(."اAخرى

       حيooث ذھبooت إلooى القooول بأنooه 3 يجooوز Aي دولooة أن تسooتخدم إقليمھooا، أو تسooمح باسooتخدامه   )2(اAمريكيooة،

  )3(.سبب ضررا Lقليم الدول اAخرى أو بالممتلكات أو اAشخاص القاطنين فيھاعلى نحو يُ 

 ويبooدو أن ھooذا المبooدأ يتooداخل فooي مضooمونه مooع مبooدأ عooدم التعسooف فooي اسooتعمال الحooق، فكQھمooا   

       يقتضoooي عoooدم اLضoooرار بمصoooالح اaخoooرين، وإحoooداث قoooدر مoooن التoooوازن فoooي المصoooالح بoooين الoooدول 

ارس ِرض علoى الoدول أن تمoْفoالمتجاورة، إ3 أنھما يختلفان في أن مبoدأ عoدم التعسoف فoي اسoتعمال الحoق يَ 

حقوقھا في اLطار القانوني لھا فيشoترط أ3 تتعمoد الoدول إلحoاق الضoرر بغيرھoا خQoل ممارسoتھا لحقوقھoا 

السoيادية علooى إقليمھoا، وإ3 قامooت مسoؤوليتھا الدوليooة أيooا كانoت جسooامة الضoرر، بينمooا يشoترط مبooدأ حسooن 

دث لoه، كمoا أن المبoدأ اAول الجوار بلوغ الضرر قدرا من الجسامة يستوجب مساءلة الشخص الدولي المح

         يتنoooاول الجانoooب التقييoooدي مoooن موضoooوع اسoooتعمال الحقoooوق، بينمoooا يفتoooرض الثoooاني وجoooود عQقoooة تبادليoooة 

أن تفooرض علooى الدولooة المصooدر واجooب عooدم إحooداث أضooرار جسooيمة بالooدول  فيمooا بooين الooدول مooن شooأنھا

     )4(.اAخرى

  :حق ومبدأ حسن النيةمبدأ عدم التعسف في استعمال ال -ثالثا

ينصoب علoى طريقoة " يتصل بمبدأ حسن النية إعمال مبدأ عدم التعسف في اسoتعمال الحoق، حيoث   

فھoي تفتoرض حoدود الموضoوعية، ولكoن صoاحبه مارسoه . ممارسة الحoق بعيoدا عoن شoروطه الموضoوعية

  في حoين أن مبoدأ حسoن النيoة يھoدف ھoو اaخoر إلoى عoدم ممارسoة الoدول لحقoوق مقoررة  ." بصورة تعسفية

         أمoooا فيمoooا يخooص مسoooألة تحديooد أٌي مoooن المبoooدأين            . بطريقoooة تُفضooي إلoooى إلحoooاق ضooرر بدولoooة أخooرىلھooا 

مبoدأ حسoن النيoة يسoمح فoي كثيoر مoن الحoا3ت : " له اAفضلية في مجال البيئة، فإنه ينتھoي الoبعض إلoى أن

Aنoه يoؤدي إلoى النتيجoة المoراد الوصoول بتقييد حقوق الدولة بد3 من الحاجة إلى ا3ستعانة بفكرة التعسف، 

   )5(."اإليھا، ولكنه يختلف عن تلك النظرية، Aنه مبدأ مقبول عالميا وإقليمي

  

  :مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.  1

                       يعooooود ھooooذا المبooooدأ فooooي أصooooله إلooooى القooooانون الرومooooاني، حيooooث ظھooooر فooooي صooooورة اسooooتعمال 

          ، كمooا أقرتooه الشooريعة" .Sic utere tut alienum non laedas": ر بooالغيردون اLضooرا مooا لooك

                                                           
 .196 -195سابق، ص محسن أفكيرين، مرجع  .د -)1(
 .49 محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص -)2(
  .306 - 305 مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص. د مصطفى سQمة حسين و. د -)4) (3(
 .304إلى  302 سابق، صالالمرجع  -)5(



106 
 

  ولقooد بooدأت تتضooح د3ئooل العمooل بooه منooذ القooرن السooادس عشooر مooن خQooل أحكooام القضooاء  )1(.اLسQooمية

م عoازف موسoيقى كoان يعoزف بھoدف واحoد 1577عام  )-AIXإكس ( الفرنسي، حيث أدانت محكمة مدينة 

   ھو اLضرار بجاره، ثم توالoت اAحكoام المماثلoة لھoذا الحكoم فoي جميoع أقoاليم فرنسoا، أمoا السoبق التشoريعي 

 َمoد فoي الفقoه القoانوني الoداخلي أو الoدولي تولكoن ھoذا المفھoوم لoم يُع )2(.فقد جاء من خQoل القoانون اAلمoاني

 يتمتعoون بحصoانة "العكس من ذلك كان الفقه يرى بأن أصحاب الحقoوق على  سع عشر، بلحتى القرن التا

    مoارس حقoه ن يُ عنoد َمUne faute oتتمثل في عدم إمكان مساءلتھم عن ممارستھم لحقوقھم، فQ يوجد خطoأً 

باaخرين نتيجة ممارسة ذلك الحق، وھذا مoا يعنoي  ة، حتى وإن ألحق أضرارا جسيم"و3 يلتزم بالتعويض

     عooرف بفكooرة الحقooوق المطلقooة فooي ظooل المooذھب الفooردي التقليooدي الooذي بقooي سooائدا حتooى القooرن وجooود مooا يُ 

      )3(.التاسع عشر أين بدأت تظھر نظرية عدم التعسف في استعمال الحق

    ء فooي البدايooة ممooا عرقooل تطورھooا  ولقooد تعرضooت ھooذه النظريooة لنقooد كبيooر مooن قبooل بعooض الفقھooا

طويل فoي ميoدان الفقoه والقoانون الoدولي، حيoث يشoير  اعٌ ھا ودافع عنھا فقھاٌء لھم بَ دَ ولكن في نفس الوقت أيَّ 

  قoد اھoتم بدراسoة وإدخoال ھoذه النظريoة " -Heilbornھلبoورن "إلoى أن الفقيoه اAلمoاني " لوثر باخث"الفقيه 

Qاء 1896قات الدولية منذ عام في القانون الدولي والعoتم الفقھoك "م، كما اھQتoوس- Westlake "د "وoھاي 

- Hyde "أولمان"و-Ullmann  " امoن عoدة مoرة الممتoى 1907في الفتoات 1922م إلoقQي العoا فoم بتطبيقھ

   أول عمooل متكامooل وواضooح " لooويس جوسooران"عنooدما قooدم  -م 1905إ3 أن الفتooرة الممتooدة مooن "الدوليooة، 

oا كُ عن كoقل مoتعمال الحoي اسoف فoدم التعسoة عoن نظريoب عoة -تoرب العالميoام الحoى قيoد  وحتoى، تُعoولAا    

          بooِر عooدد كبيooر مooن فقھooاء القooانون الooدولي عتَ ويَ ." ھooي مرحلooة التحooول البooارزة فooي تطooور ھooذه النظريooة

الooدولي المتعلقooة بالمسooؤولية ھooذه النظريooة مooن أھooم النظريooات التooي تسooاعد علooى تطooوير قواعooد القooانون 

    )4(.الدولية

    أن يسooتخدم صooاحب الحooق سooلطة مooن السooلطات المخولooة  "ويفتooرض التعسooف فooي اسooتعمال الحooق   

كمoا يرتكoز ھoذا المفھoوم علoى فكoرة وجoود الحoق  )5(."له بواسطة القانون بطريقoة ينoتج عنھoا ضoرر للغيoر

       لحق أو3، 3 يمكن الحديث عن ھoذا المبoدأ فoي العQقoاتويدور حولھا وجودا وعدما، وبدون إثبات وجود ا

                                                           

 .197محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص  .د -)1(    
اLضooرار مoن يمooارس حقoه بھooدف وحيoد يتمثooل فoي : "قooانون المoدني اAلمooاني علoى أنالمoن  226فلقoد نصoت المooادة  -)2(    

Qخرين يعتبر ذلك عمa59نعمان، مرجع سابق، ص محمد محمد عبد هللا : أنظر." غير مشروع با. 
 .61و 59، 58المرجع السابق، ص  -)3(    
    . 62إلى  60المرجع السابق، ص  -)4(    

    ن فيھoام بoيَّ 1925معoالم ھoذا المبoدأ فoي دراسoة منشoورة عoام  "Politis"" نيقoو3 بoوليتيس"فقيoه اليونoاني الولقد أوضح          
   الدولة التي تستخدم حقھا بغية اLضoرار بغيرھoا، تعoد متعسoفة فoي اسoتعمال ھoذا الحoق، ممoا يرتoب مسoؤوليتھا، باعتبoار"أن 

Qooت فعooا ارتكبoروع  أنھooر مشooر." غيooس : أنظooع، ص نفoي .  61المرجooه الفرنسooال الفقيooا قooكم"Kiss" :"  فooريم التعسooأن تح          
في استعمال الحق يمثل أحد مبادئ القانون الدولي العام وھو مبدأ عام بكل ما تعنيه ھذه الكلمة من معنoى Aنoه نoابع مoن بنيoان 

 .200محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص .د :أنظر." من نظام قانوني آخر لقانوني الدولي ذاته وليس مستمداالنظام ا
 .303 -302مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص  .د مصطفى سQمة حسين و .د -)5(    
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الدولية أو تحديد مفھومه، فھو إذن يشترط وجود حق قانوني، وأن تكون ممارسته قد تمت بطريقoة تعسoفية 

                  )1(.لِحق ضررا باaخرينتُ 

فoي القضoاء الoدولي  عoدة تطبيقoات كمoا لoه )2(ولقد نصت العديد من الوثائق الدولية على ھذا المبدأ،  

تتجلى في الكثير من اAحكام الصادرة إما عن المحاكم الدولية أو محاكم التحكيم في قضoايا دوليoة مشoھورة 

 "Trail Smelter"الصھر ترايل  مصنع  قضية: أثيرت فيھا قواعد المسئولية الدولية منھا على سبيل المثال

وكoذلك  )4(م،1938عoام  )3(والمعروضة على محكمة تحكoيمالكندي بين كندا والو3يات المتحدة اAمريكية، 

م، باLضooافة إلooى قضooية 1946الحكooم الصooادر عooن محكمooة العooدل الدوليooة فooي قضooية مضooيق كورفooو لعooام 

م والخاصoة بتحديoد 1948رضoت علoى محكمoة العoدل الدوليoة عoام المصائد بين بريطانيا والنرويج التoي عُ 

  )5(.المياه اLقليمية النرويجية

عooد تطبيقooات ھooذا المبooدأ فooي إطooار العQقooات الدوليooة والمرتبطooة با3سooتخدامات السooلمية للطاقooة وتُ   

النوويooة ھooي اAخطooر واAھooم فooي الحيooاة الدوليooة المعاصooرة، فooإذا طبقنooا فكooرة التعسooف علooى اAنشooطة        

3يتھoا ولكنھoا تخضoع جري تجoارب نوويoة سoواء داخoل إقليمھoا أو خoارج نطoاق والذرية، فإن الدول التي تُ 

لرقابتھا، وينجم عنھا أضرار للدول اAخرى، تكون مسئولة عما تسببت فيه، بصرف النظoر عمoا إذا كانoت 

قد قصرت في اتخاذ ا3حتياطات الQزمة لمنع وقوع الضرر، أو أنھoا بoذلت كoل مoا فoي وسoعھا مoن العنايoة 

ذلك وقع، ففي الحالoة اAولoى تقoوم مسoؤوليتھا مكنة لمنع حدوث ضرر للغير ومع الواجبة وا3حتياطات المُ 

وتطبق القواعد العامة للمسؤولية الدولية والمتضمنة لقواعد عدم التعسoف فoي اسoتعمال الحoق، علoى الoرغم 

      مooن أن بعooض الفقھooاء يooرى بأنooه مooن حooق الooدول القيooام بنشooاطاتھا النوويooة توخيooا لفائooدتھا دون أن تعتبooر

                                                           

 .54نعمان، مرجع سابق، ص محمد محمد عبد هللا  -)1(    
             . 65المرجooع السooابق، ص : أنظooر. منooه 21م فooي المبooدأ 1972اLعQooن الصooادر عooن مooؤتمر سooتوكھولم لعooام : منھooا -)2(    

حسoن النيoة والتعسoف فoي اسoتعمال : "تحoت عنoوان 300اتفاقية مونتيجوباي التي نصت على ھذا المبدأ صoراحة فoي مادتھoا 
   الحقoوق والو3يoة والحريoات المعتoرف بھoا فoي ھoذه ا3تفاقيoة علoى نحoو ) أي الدول اAطراف ( وتمارس : "... بقولھا" الحق
                    ، الميثooاق العooالمي للطبيعooةم1982اتفاقيooة اAمooم المتحooدة لقooانون البحooار لعooام : أنظooر." فooي اسooتعمال الحooق ال تعسooفكش3oo يُ 

"       ريooو دي جooانيرو"، إعQooن ريooو الصooادر عooن مooؤتمر اAمooم المتحooدة للبيئooة والتنميooة بالبرازيooل 21م فooي مادتooه 1982لعooام 
معمoر رتيoب محمoد           .د: أنظoر. م فoي مادتھoا الثالثoة1992الثoاني منoه، واتفاقيoة التنoوع البيولoوجي لعoام  م في المبدأ1992سنة 

  فoي المحافoل القانونيoة الدوليoة، فلقoد أخoذت  وقبoو3 اكما 3قى ھذا المبoدأ تأييoد .145إلى  143عبد الحافظ، مرجع سابق، ص 
ن القooرارات والتوصooيات التooي أصooدرتھا اللجنooة التooي شooكلتھا الجماعooة لبحooث فooي العديooد مI.L.A ooبooه جماعooة القooانون الooدولي 

. استخدامات مياه اAنھار الدولية، معتبرةً مبoدأ عoدم إلحoاق الضoرر بoالغير نتيجoة اسoتعمال الحoق مoن المبoادئ العامoة للقoانون
  .199حسن أفكيرين، مرجع سابق، ص م .د: أنظر
المبدأ كأحد المحاور القانونية التي أسست عليھا حكمھا بإلزام كندا بتعويض الو3يoات المتحoدة والتي استندت إلى ھذا  -)3(    

عoد ھoذا الحكoم ا يُ كمo .203 -202 المرجoع السoابق، ص. عن اAضرار التي لحقت بيئتھا جoراء اAدخنoة المنبعثoة مoن المسoبك
:                أنظooر. ضooاء الooدولي بھooذا المبooدأ فooي مجooال البيئooةإلooى القيooاس وبooدون نooص، خيooر دليooل علooى اعتooداد الق االooذي صooدر اسooتناد

 .   303مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص  .د مصطفى سQمة حسين و .د
 .64 -63محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)4(    
تحديد النoرويج واعتبرتھoا متعسoفة ولقد اعترضت بريطانيا على .  202 -201ص محسن أفكيرين، مرجع سابق،  .د -)5(    

م أنoه لoم يكoن ھنoاك تعسoف مoن طoرف 18/12/1951في استعمال حقھا، في حين اعتبرت المحكمة فoي حكمھoا الصoادر فoي 
 .202، ص المرجعنفس : أنظر. للقانون الدولي اس للمياه النرويجية لم يتم مخالفالحكومة النرويجية وأن تحديد خطوط اAسا
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ا لنظريoة قoأما في الحالة الثانية تكون مسoؤوليتھا محoررة مoن شoرط الخطoأ تطبي متعسفة في استعمال حقھا،

  .وكما سبق أن ذكرنا فإن ھذا المبدأ يتصل في بعض جوانبه مع مبدأ حسن النية )1(.المسؤولية المطلقة

  :      مبدأ حسن النية.  2  

  بooأ3 يسooيء صooاحب الحooق اسooتخدام حقooه، فQoo يسooتخدمه علooى نحooو : "يقتضooي مبooدأ حسooن النيooة   

أن ھoذا  ورغoم." ا 3 مبoرر لoهتتجاوز فيه مضاره ا3جتماعيoة المصoالح المشoروعة لصoاحب الحoق تجoاوزُ 

   ثooل             المبooدأ ينooدرج فooي نطooاق المبooادئ العامooة للقooانون، إ3 أنooه يكتسooي أھميooة خاصooة فooي مجooال البيئooة تتم

فoي أن ھنoاك نشooاطات تتصoل بالبيئoة و3 يمكooن الحكoم عليھoا بعooدم المشoروعية بسoبب أنھooا تشoكل ممارسooة 

لحقooوق تتمتooع  بھooا الooدول، لooذا يooأتي ھooذا المبooدأ لمواجھooة مooا يلحooق بھooذه النشooاطات مooن إفooراط ومooا ينooتج        

3لتزاماتھا، والحد من سلطتھا التقديريoة المطلقoة  عنھا من آثار ضارة، والتصدي لمراوغة الدول في أدائھا

   والتooي يجooب أ3 تمارسooھا بشooكل تعسooفي، حيooث أن حسooن النيooة يتooدخل فooي ھooذا المجooال كمعيooار للتحقooق      

   )2(.من مشروعية ھذا ا3ختصاص، بالبحث عن نية الدول ودوافعھا Lتباع سلوك معين

  لية التي تؤكد إعمال ھذا المبدأ في مجــال الحمايــة وھناك العديد من النصوص والممارسات الدو  

   النظooام اAساسooي  )3(،2ميثooاق اAمooم المتحooدة الooذي نooص عليooه فooي المooادة الثانيooة فقooرة : الدوليooة للبيئooة منھooا

         اتفاقيoooة فينoooا لقoooانون المعاھoooدات فoooي مادتھoooا             )4(فقoooرة ج، 4للوكالoooة الدوليoooة للطاقoooة الذريoooة فoooي المoooادة 

                )7(.منooooه 27م فooooي المبooooدأ 1992إعQooooن ريooooو لعooooام  )6(،300اتفاقيooooة مونتيجوبooooاي فooooي مادتھooooا  )5(،26

ايoة وباLضافة إلى ھذا المبدأ ھناك مبدأ آخر 3 يقل عنه شأنًا يكرس حمايoة مزدوجoة للبيئoة، مoن خQoل الوق

  .من التلوث من جھة، باعتبار أن الوقاية خير من العQج، ومعالجته إن حصل من جھة أخرى

           

     :مبدأ الحماية المزدوجة للبيئة -رابعا        

يكتسooي مبooدأ الحمايooة المزدوجooة للبيئooة أھميooة قصooوى، فمooا مooن قooرار صooدر أو اتفاقيooة أبرمooت             

            مoooن جھoooة تلتoooزم الoooدول: المعنيoooة بالعمoooل علoooى إقoooراره علoooى النسoooق التoooاليإ3 وتضoooمنت التoooزام الoooدول 

بعooدم إحooداث أضooرار للبيئooة، ومooن جھooة أخooرى تلتooزم أيًضooا باتخooاذ الQooزم LصQooح اAضooرار التooي تلحooق 
                                                           

   )1(-  P 68إلى  65 صمرجع سابق، نعمان، محمد محمد عبد. 
 .302 -301مدوس ف9ح الرشيدي، مرجع سابق، ص . د مصطفى س9مة حسين و .د -)2(   
           الحق77وق والمزاي77ا المترتب77ة عل77ى ص77فة العض77وية يقوم77ون يكف77ل أعض77اء الھيئ77ة 2نفس77ھم جميًع77الك77ي  -2: "بقولھ77ا -)3(   

 .م1945عام نص الميثاق الصادر : أنظر." اقالتي أخذوھا على أنفسھم بھذا الميث با:لتزاماتفي حسن نية 
                أكت777وبر  26مق777ر ا2م777م المتح777دة ف777ي بن777ص النظ777ام ا2ساس777ي للوكال777ة الدولي777ة للطاق777ة الذري777ة المح777رر : أنظ777ر -)4(   
 .م1956عام 
الص7ادرة  تفاقي7ةن7ص ا:: أنظ7ر." يھم تنفي7ذھا بحس7ن ني7ةملزم7ة 2طرافھ7ا وعل7كل معاھ7دة ناف7ذة تك7ون : "التي تنص -)5(   

 .م1969ماي عام  23في  بمدينة فينا
           تف77ي ال77دول ا2ط77راف بحس77ن ني77ة با:لتزام77ات : " حس77ن الني77ة والتعس77ف ف77ي اس77تعمال الح77ق حي77ث ت77نص: المعنون77ة -)6(   

   .م1982لعام  قانون البحارا2مم المتحدة لاتفاقية : أنظر...." التي تتحملھا بموجب ھذه ا:تفاقية
اركة ف777ي الوف777اء بالمب777ادئ ال777واردة                 تتع777اون ال777دول والش777عوب بحس777ن الني777ة وب777روح م777ن المش777: " ال777ذي ي777نص -)7(   

  .نص اJع9ن: أنظر." في ھذا اJع9ن
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  اصooةولقooد تبنooت العديooد مooن الوثooائق الدوليooة الخ. بالبيئooة، فحمايooة البيئooة إذن وقائيooة وعQجيooة فooي آن واحooد

م 1989اتفاقيoة بoازل لعoام  )2(،م1972إعQoن سoتوكھولم لعoام : منھا علoى سoبيل المثoال )1(بالبيئة ھذا المبدأ

                بشoooأن الoooتحكم فoooي نقoooل النفايoooات، حيoooث أوجبoooت علoooى الoooدول بصoooدد الحمايoooة الوقائيoooة حظoooر تصoooدير 

ة للحمايoة العQجيoة فoإن واجoب اتخoاذ التoدابير أمoا بالنسoب. النفايات، والعمل على تخفيضھا إلى الحد اAدنoى

المتعددة فيما بoين الoدول اAطoراف يoنھض دلoيQ علoى ضoرورة مواجھoة اaثoار المترتبoة علoى تھديoد البيئoة 

م بشoأن حظoر توريoد 1991كما نصت عليه اتفاقيoة بامoاكو لعoام . الناجم عن نشاطات الدول في ھذا المجال

 م فoي المبoدأ الثoاني والخoامس عشoر 1992، إعQoن ريoو لعoام 4/3فoي مادتھoا النفايات الخطرة إلoى إفريقيoا 

واتفاقيooة صooوفيا لعooام  3م فooي مادتھooا الثالثooة فقooرة 1992منooه، ا3تفاقيooة اLطاريooة بشooأن تغيooر المنooاخ لعooام 

   )3(.2/4م لحماية الدانوب في مادتھا 1994

     

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           

م المتعلقة بحماية البحر المتوسط من التلوث، والتي نصت 1976كاتفاقية برشلونة لعام : منھا ا3تفاقيات اLقليمية -)1(    
، أما ا3لتزام بالحماية ذات الطبيعة العQجية فنصت عليه المادة 1على ا3لتزام بالحماية الوقائية  في مادتھا الرابعة فقرة

 .267مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص  .د سQمة حسين ومصطفى  .د: أنظر. 1التاسعة فقرة 
حيث أوجب المبدأ الثاني منه على الدول العمل على منع التلوث، في حين أن المبدأ السابع منه أشار إلى أن ھناك  -)2(    

  ان والبيئة البحرية      التزاما على الدول باتخاذ جميع اLجراءات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد الضارة بصحة اLنس
أو التي تعيق ا3ستخدامات اAخرى المشروعة للبحار، ھذا عن الحماية الوقائية، أما الحماية العQجية فلقد نص عليھا المبدأ 

 .     266 - 265المرجع السابق، ص : أنظر. السادس من ھذا اLعQن
  .267 و 265 المرجع السابق، ص -)3(    
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  :الفـصـل الثاني

  .التلوث النووي في ضـوء النصـوص الدوليةالحماية من  
لقد أسفرت المساعي الدولية للحد من التلoوث النoووي عoن إبoرام جملoة مoن النصoوص التoي تسoعى   

لحمايooة اLنسooان وبيئتooه مooن اAضooرار النوويooة، كمooا أرسooت الممارسooة الدوليooة بعooض القواعooد العرفيooة           

واعoد مoن جھoة إلoى فoرض جملoة مoن ا3لتزامoات ومoنح بعoض في ھذا المجال، وتھدف ھذه النصوص والق

وتجoدر . الحقوق للدول، ومن جھة أخرى إلoى معالجoة موضoوع المسoؤولية الدوليoة عoن اAضoرار النوويoة

اLشارة إلى أن معظم ھذه النصوص ھي نصوص دولية عامة، تأتي فoي مقoدمتھا جملoة ا3تفاقيoات الدوليoة 

oي التoال وھoذا المجoي ھoة   المبرمة فoد العرفيoبعض القواعoتنا لoع دراسoذه، مoتنا ھoي دراسoا فoنركز عليھoي س

وLلمامنooا بمختلooف ھooذه النقooاط سنقسooم ھooذا الفصooل            . التooي نشooأت 3سooيما فooي مجooال المسooؤولية الدوليooة

  : إلى مبحثين

  

النoووي، مركoزين نُبين في المبحث اAول القواعد القانونية ا3تفاقية الخاصoة بالحمايoة مoن التلoوث   

  .على دراسة أھم ا3تفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوعنا بشكل مباشر أو غير مباشر

  

         لمسoooؤولية الدوليoooة عoooن أضoooرار التلoooوث أمoooا المبحoooث الثoooاني فسنخصصoooه لدراسoooة موضoooوع ا  

الطاقoة النوويoة               ، من خQل بيان أحكام كل من المسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة من اسoتخدامالنووي

في اAغراض السلمية وقت السلم من جھة، والمسؤولية الدولية عoن اAضoرار الناتجoة مoن اسoتخدام الطاقoة 

  .  النووية في اAغراض العسكرية وقت السلم من جھة أخرى
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  :المبحث ا�ول

  .ويالقواعد القانونية ا)تفاقية الخاصة بالحماية من التلوث النو  
ينoدرج   يoُدرك أن بعضoھا  ا3تفاقيoة الخاصoة بالحمايoة مoن التلoوث النoووي القواعد القانونيةفي الُمتأمل إن 

، والتي سoبق لنoا أن تطرقنoا إليھoا فoي ضمن اتفاقيات خاصة بنزع السQح أو الحد من التسلح النوويأساسا 

الوضoع  مبرمoة أساسoا لتنظoيم  اتفاقيoاتالمبحث الثاني من الفصل اAول، وأن البعض اaخoر يoدخل ضoمن 

أو حماية البيئoة البحريoة مoن التلoوث النoاجم عoن إغoراق النفايoات بصoفة عامoة، كمoا أن  )1(القانوني للبحار،

جزءا آخر منھا يُوجد ضمن ا3تفاقيات الخاصة بحظر التجoارب النوويoة، فoي حoين أن قسoما آخoر تضoمنته 

لنوويoان، والتoي تھoدف فoي نھايoة المطoاف إلoى حمايoة صoحة اLنسoان ا3تفاقيات الخاصة باAمoان واAمoن ا

   .وبيئته من التلوث النووي

وعلى ھذا اAساس، فإننا سندرس من ھذه ا3تفاقيات فقط اAحكام والقواعد القانونية التي تھدف 

  :بصورة أو بأخرى إلى الحماية من التلوث النووي، وذلك بتقسيم ھذا المبحث إلى مطلبين

  

نتناول في اAول أھم ا3تفاقيات الدولية المبرمة في مجال حظر إجراء التجارب النووية، وحماية 

  . البيئة البحرية وبيئة العمل والعمال من التلوث النووي

  

: أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة موضوعا اAمان واAمن النوويان من خQل ثQث نقاط ھي

ي ھاذين المجالين، أھم المؤتمرات الدولية ذات الصلة، وشبكات الرصد   ا3تفاقيات الدولية المبرمة ف

  .  المبكر للتلوث اLشعاعي وخطط الطوارئ النووية

    

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، مطoابع جامعoة -دراسoة تأصoيلية فoي اAنظمoة الوطنيoة وا3تفاقيoة -أحمد عبد الكoريم سQoمة، قoانون حمايoة البيئoة . د -)1(    
  .116 م، ص1997الملك سعود، الرياض، 
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  :المطلب ا�ول

  .أھم ا)تفاقيات الدولية

باLضافة إلى جملة ا3تفاقيات التي أبرمت في مجال التسلح النووي، أبرمoت العديoد مoن ا3تفاقيoات   

الدولية في مجال حظر تجارب التفجيرات النووية وحماية البيئة البحرية وبيئoة العمoل والعمoال مoن التلoوث 

  ).الفرع الثاني(، وفي موضوعا اAمان واAمن النوويان )الفرع اAول(النووي 

  :الفرع ا�ول 

  .ا)تفاقيات الخاصة بحظر إجراء تجارب التفجيرات النووية

 النووية الدولية في مجال عدم ا3نتشار ووقف سباق التسلح النووي ونزع اAسلحة3 يمكن للجھود   

مooا لooم يكooن ھنooاك حظooر شooامل علooى إجooراء تجooارب  ،الooةوصooو3 للحظooر الشooامل لھooا أن تكتمooل وتكooون فعَّ 

وھoذا  ومنع الدول الحoائزة لھoا مoن تطويرھoا ،منع دول أخرى من صناعة ھذه اAسلحةلالتفجيرات النووية 

  . ه بھدف الحماية من التلوث النووي الذي تتسبب فيهكل

النواحي الفنيoة القانونيoة للتفجيoرات النوويoة واسoتخداماتھا فoي اAغoراض "وتجدر اLشارة إلى أن   

  خدم فيھooا تلoك التفجيooرات سoتَ ولoم تتضooح بصoفة نھائيooة أيoة ظooروف تُ . السoلمية 3 تoزال فooي مرحلoة تجريبيooة

          فجيooرات النوويooة مooن غمooوض، إ3 أن الحقيقooة التooي يجooب أن تبقooى راسooخة كتنooف التوذلooك بسooبب مooا يَ 

في اAذھان ھي أنه 3 يُوجد تمييز أساسي بين اAجھoزة التفجيريoة النوويoة التoي تسoتخدم Aھoداف عسoكرية 

كافoة واAجھoزة النوويoة . كقصف أھداف عسكرية، أو مدنية لتيسير العمل في منجم Aعمال الحفر والتنقيب

أنoه مoن المسoتحيل  كمoا." ھي عبارة عن قنابل فتاكة وذات قوة تدميرية أكبoر جoًدا مoن المتفجoرات التقليديoة

بل إنھا غالبا ما تمس  تي أجرتھا،الدول ال ي، 3سيما التلوث اLشعاعي، على أراضھاعمليًا أن تقتصر آثار

   )1(.بسQمة أراضي الدول المحايدة

ول{لمooام بمختلooف جوانooب ھooذا الموضooوع سنقسooم ھooذا الفooرع إلooى نقطتooين نتنooاول فooي اAولooى   

.    ا3تفاقيooات الخاصooة بooالحظر الجزئooي للتجooارب النوويooة، وفooي الثانيooة ا3تفاقيooات المتعلقooة بooالحظر الشooامل

بعضoھا علoى الحظoر أما فيما يخص ا3تفاقيoات الُمنشoأة للمنoاطق الخاليoة مoن اAسoلحة النوويoة والتoي نoص 

الجزئي، وبعضھا اaخر على الحظر الشامل، فإننا لoن ندرسoھا فoي ھoذا العنصoر بسoبب أن ھoذه ا3تفاقيoات 
                                                           

مشروعية أسلحة الدمار الشoامل وفقoا لقواعoد القoانون الoدولي، منشoورات الحلبoي عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،  -)1(    
  .65 -64 -47 صم، 2007ية، بيروت، الحقوق

 م1960  في الفترة التي سبقت عام  أن نسبة الغبار النووي في الغQف الجوي مرتفعة بشكل ملحوظ والجدير بالمQحظة     
ا فيمoا ية، ولكن ھذه النسبة انخفضت كثيرھم النووتوذلك بسبب قيام كثير من دول النادي الذري بإجراء تجارب لتطوير أسلح

عبoد القoادر رزيoق  .الoذرياللجنة العلمية لھيئة اAمم لبحث آثار اLشعاع : مثلالمتحدة بعد نتيجة عمل بعض لجان ھيئة اAمم 
 صم، 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 2 التلوث البيئي مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل، طالمخادمي، 

113      .  
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إقليمية تخص مناطق معينة فقط، كما أن بعضھا لم يبدأ سريانه بعد، باLضافة إلى أننا قد تطرقنا إليھا سابقا 

  .عند دراسة مسألة التسلح النووي

  :زئيالحظر الج -أو)

م والتي تُعد أول معاھoدة متعoددة اAطoراف تخoص الحظoر 1963باLضافة إلى اتفاقية موسكو لعام 

م والتoي تطرقoت لھooذه 1968الجزئoي للتجoارب النوويoة، ھنooاك معاھoدة عoدم انتشooار اAسoلحة النوويoة لعooام 

  . ئيةالمسألة بصفة عرضية، وإلى جانب ھاتين ا3تفاقيتين أُبرمت بعض ا3تفاقيات الثنا

معاھدة موسكو لحظر إجراء تجارب اAسلحة النووية في الجoو وفoي الفضoاء الخoارجي وتحoت . 1

  : م1963سطح الماء لعام 

وقعھooا اAطooراف ، "موسooكو للحظooر الجزئooي للتجooارب النوويooة بمعاھooدة" )1(معاھooدةھooذه الُعِرفooت   

     أوت عooام 5بتooاريخ موسooكو فoي ) وھooم اLتحooاد الروسooي والمملكoة المتحooدة والو3يooات المتحooدة(اAصoليون 

 10بoدأ سoريانھا فoي و )2(أوت مoن نفoس العoام، 8لندن وموسكو وواشنطن في برضت للتوقيع عُ م، و1963

أنھooا  تھooااِعف مooن أھميَضooويُ  )3(.ليھooام بعooد إيooداع اAطooراف الثQثooة اAصooلية لتصooديقاتھا ع1963أكتooوبر 

وتتكooون        )5(دولooة، 125 م2006 عooام حتooى ھooاالعooدد الكلooي Aطرافإذ بلooغ  )4(،شooبه عالميooة اكتسooبت صooفةً 

  . ديباجة، وخمس موادمن 

التلoوث بالنشoاط اLشoعاعي خoارج نطoاق السoلطة  في ھذه ا3تفاقية ھoو التھديد البيئي المستھدفإن 

 ھooي   ا3سooتجابة الُمقترحooةو ،التجربooة، وخاصooة عooن طريooق ا3نتشooار الجooوي يجooرالقضooائية للدولooة التooي تُ 

غطoي 3 تُ  فھoي أن ھoذه ا3تفاقيoة نقoاط الخQoف الرئيسoيةأمoا  ،فoوق اAرضاAسoلحة النوويoة حظر تجارب 

يسoتند تنفيoذھا إلoى وسoائل التحقoق الوطنيoة وفيمoا يخoص نظoام المراقبoة فإنoه  )6(،ا3ختبارات تحت اAرض

                                                           

قoدت اجتماعoات كثيoرة للخبoراء بخصoوص ة الستينات، بدأت مفاوضات دولية لتحoريم التجoارب النوويoة وعُ بداي"في  -)1(    
 منooع ھooذه التجooارب إ3 أن الجھooود تعثooرت، وبعooد اAزمooة الكوريooة بooدأت ا3تصooا3ت السياسooية والدبلوماسooية بooين الو3يooات 

          عمoر بoن عبoد هللا بoن سoعيد : أنظoر. تفاقيoةا3 ھoذه إبoرامية عن والتي أسفرت في النھا ،"المتحدة واLتحاد السوفيتي وبريطانيا
 .66 صمرجع سابق، البلوشي، 

 .284و  275 صم، 2009م، نيويورك، 2006لعام  31حولية نزع السQح، منشورات اAمم المتحدة، المجلد  -)2(    
 ، الoدار الثقافيoة للنشoر، القoاھرةاAوسoط بoين الشoك واليقoين؟ممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل في الشoرق  .د -)3(    

 .165 م، ص2004
م، ص 1971، مؤسسoة دار الشoعب، القoاھرة، 2محمود خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويoة، ط. د -)4(    

ل أخطoار تلoوث الجoو قلoِعمoل رائoع، إذ تُ "قد وصف اللورد ھيوم وزير خارجية المملكة المتحدة ھذه ا3تفاقيoة بoـأنھا لو. 117
صoفت بأنھoا أعظoم ا3نجoازات فoي سoبيل نoزع السQoح منoذ قيoام منظمoة اAمoم وعلoى الصoعيد الoدولي وُ ." بالنشoاط اLشoعاعي

سoھى حميoد سoليم . د: أنظoر. المتحدة، وزاد من أھميتھا أنھا تظل سارية المفعول لوقoت غيoر محoدد طبقoا للمoادة الرابعoة منھoا
   .136 م، ص2009معة، تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، اLسكندرية، الج

 .276حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص  -)5(    
     أحمoooد أمoooين . د: التفoooاوض لتحقيoooق اتفاقيooات عالميoooة أكثoooر فعاليooة، ترجمoooة: سسoooكند، دبلوماسoooية البيئooة. لooورانس إ  -)6(    

  .172م، ص1996الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاھرة، 
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المعاھoدة، تعoارض ھoذه من بين الموقعين علoى وتجدر اLشارة إلى أنه  )1(.استجابة لطلب اLتحاد السوفيتي

 الحظoر الشoامل علoى ،وفرنسoا واLتحoاد السoوفيتي السoابقاAمريكيoة الو3يات المتحoدة ثQث دول فقط ھي 

   )2(.جميع أنواع ا3ختبار

           إن نظooرة للتطooورات التooي سooبقت إبooرام ھooذه المعاھooدة تُبooين أن عooامQ معينooا أدى إلooى التفكيooرو

ooي انجازھooاافooرى سooل أخooى الھم، وأن عوامooا علooل إليھooي التوصooكل ت فooاليشooرأي: التooك أن الooام  3 شooالع

فعلى إثر سقوط اLشعاعات النووية، وما ظھر واتضح من مخاطر  ا،العالمي كان الباعث المحرك Lبرامھ

    يُضoاف . بدأ الرأي العoام العoالمي يھoتم باaثoار السoلبية لھoذه العمليoات )3(،تتولد عن إجراء التجارب النووية

       لooت مظooاھر جلقooد تو. إلooى ذلooك تزايooد الخooوف مooن اتسooاع نطooاق التسooلح النooووي، وتooوتر العQقooات الدوليooة

     ھooذا الooرأي العooام فooي مواقooف بعooض الooدول غيooر المالكooة ل|سooلحة النوويooة، وتQحooق التوصooيات الصooادرة 

. رت عoن نفoس التوجoه ا3سoتنكاريھoذا إلoى جانoب مظoاھر أخoرى عبoَّ ،عن الجمعية العامoة ل|مoم المتحoدة

دول النوويoة، والمشoكQت واجھoه عوامoل مضoادة كoاAمن القoومي للoوإذا كان عامل الرأي العام العoالمي تُ "

   -اتفاقيoة دوليoة انتظoاًرا Lبoرام - الفنية للرقابة علoى ھoذه اAسoلحة، فحسoبه أنoه أدى إلoى دفoع الoدول النوويoة

للقيام باLعQن عن اتخoاذ إجoراءات انفراديoة فوريoة كoإعQن اLتحoاد السoوفيتي أو3، ثoم الو3يoات المتحoدة 

   )4(."قف ا3نفرادي والمؤقت Lجراء التجارب النوويةا عن الوحقاAمريكية وبريطانيا 3

  

     :مقاصد المعاھدة وأھدافھا -أ

أولھمoا فoوري يتحقoق عنoد بoدء تنفيoذھا والتoزام اAطoراف  :حددت ديباجة المعاھدة ھدفين أساسoيين

راغبoون " )5(الديباجة في نصoھا علoى أن اAطoراف هوقد حددت ،المتعاقدة بما جاء فيھا من أحكام ونصوص

المعاھoدة ھoذه يبoدو مoن مسoمى فoرغم أنoه ". في وضع حد لتلوث اAجواء والمحيط الذي يعيش فيه اLنسoان

أن  إ3 ،التي تھدف إلoى نoزع التسoلح ية، وتدخل ضمن ا3تفاقياتنوولتجارب الل بالحظر الجزئي تتعلقأنھا 

القانونيooة لمكافحooة  ليooاتمooن بooين اa عooدذلooك 3 يقooدح فooي أنھooا تخooدم، بطريooق أو بooآخر، البيئooة اLنسooانية، وتُ 

                                                           

    )1(- ooغAي اooة فooة النوويooتخدام الطاقooمانات اسooان، ضooد نعمooد هللا محمooد عبooلمية محمooراض الس) وءooي ضooة فooة قانونيooدراس
 .76 م، ص2001، )القواعد والوثائق الدولية

 .172 سسكند، مرجع سابق، ص. لورانس إ -)2(    
تجربة نوويoة تoم فيھoا  500جريت قبل معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النووية بلغ عدد التجارب النووية التي أُ "فلقد  -)3(    

مواد المتفجرة، تفوق كمية المتفجرات التي استخدمت في الحoرب العالميoة الثانيoة بمئoات المoرات ميجا طن من ال 600تفجير 
        عمoooر بoooن عبoooد هللا بoooن سoooعيد : أنظoooر." مoooرة مoooن قنبلoooة ھيروشoooيما 400وكoooان مoooن ضoooمنھا رؤوس ھيدروجينيoooة أقoooوى 

 .65 صمرجع سابق، البلوشي، 
دراسoة للقواعoد العامoة وأھoم ا3تفاقيoات : القoانون الoدولي للبيئoةمدوس فQoح الرشoيدي،  .مصطفى سQمة حسين ود.د -)4(    

الدوليoooة واLقليميoooة والمنظمoooات الدوليoooة الحكوميoooة وغيoooر الحكوميoooة التoooي تُعنoooى بحمايoooة البيئoooة، لجنoooة التoooأليف والتعريoooب       
 .394 -393 صم، 2007والنشر، 

  .117ص بق، مرجع سا، ةبنون يمحمود خير.د -)5(    
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رغبتھم فooي العمooل علoى حظooر تجooارب تفجيooرات اAطooراف بoثانيھمooا أعلنooه  )1(.التلoوث النooووي لتلooك البيئoة

عقoد اتفاقيoة "اAسلحة النووية في جميع اAوقات، وعزمھم على مواصلة المفاوضات لتحقيق ذلك من أجoل 

رقابة دولية صارمة، على أن يتم عقدھا بأسرع ما يمكن، وبما يتوافق لنزع السQح نزًعا عاما شامQ تحت 

مع أھداف اAمم المتحدة، Aجل وضع حد لسباق التسلح واستئصال كل حoافز علoى صoناعة وتجربoة جميoع 

            وقooد أكooدت المooادة اAولooى مooن المعاھooدة ھooذه الرغبooة فooي نصooھا". اAسooلحة بمooا فooي ذلooك اAسooلحة النوويooة

      ومooن المعلooوم، فooي ھooذا المقooام، أن التحفظooات المooذكورة فooي ھooذه الفقooرة، 3 تتعooارض مooع الوصooول . .."

         إلoى اتفاقيoة للحظoر الoدائم لجميoع تجoارب التفجيooرات النوويoة بمoا فoي ذلoك التفجيoرات تحoت اAرض، التooي 

   )2(."نھاسيحاول المتعاقدون الوصول إلى اتفاقية بشأ -في الديباجة كما جاء -

  : ومجال الحظر اAعمال المحظورة -ب

بتحoريم، ومنoع، وعoدم " أن يتعھد كل عضو فيھاھذه المعاھدة على من  1فقرة اAولى  ةمادال تنص

 هسلطت تحتتحت إشرافه أو  ، في أي مكان،خرآ ر نوويتجربة لتفجير سQح نووي أو أي تفجي ةإجراء أي

. فoي أعoالي البحoارأو  ءأو تحoت المoا بما في ذلك الفضoاء الخoارجي، أو فوق حدوده، في الجو -أ .الشرعية

خoارج الحoدود اLقليميoة  نشاطا إشoعاعيا يَظھoر تoأثيرهسبب كان ھذا التفجير يُ ما إذا  ،آخر كانأي مفي  -ب

علooى مoن نفoس المoادة  2الفقoرة حoرم وتُ " .أو سoلطتھا الشoرعية إشoرافھار تحoت افجoنللدولoة التoي يجoري ا3

رب تفجيoر سQoح اك بoأي طريقoة فoي إجoراء أي تجoاشoترا3أو  ،عيتشoج فيتكون سببا  نأ"الدول المتعاقدة 

        ة حooددفooي أي مooن المجooا3ت الم ، أينمooا كooان، طالمooا كooان سooيتم إجooراؤهآخooر نooووي أو أي تفجيooر ،نooووي

   )3(."ادةھذه المالفقرة اAولى من في  شار إليهالتأثير الم ا، إذا كان لھسابقا

          تشooمل إجooراء تجooارب تفجيooر اAسooلحة النوويooة "طبقooا للمooادة السooالفة الooذكر فاAعمooال المحظooورة 

ومجال التحريم يتضمن التفجيoر فoي الجoو، وخoارج نطoاق الجoو، فoي الفضoاء . أو أي تجارب نووية أخرى

ھoذا طبقoا للoنص  يمتد نطاق التحريم"ا كم." الخارجي وتحت الماء، ما كان منه إقليميا أو في البحار العالية

        إلooى اAقooاليم تحooت الوصooاية أو التooي " تحooت سooيطرتھا أو سooلطتھا التشooريعية"المooذكور فooي المooادة اAولooى 

   )4(."3 تتمتع بالحكم الذاتي أو المحتلة عسكريا والتي تُديرھا اAطراف المتعاقدة

للمجا3ت المائية، فoإجراء التفجيoرات النوويoة محoرم تحتھoا جميعھoا سoواء كانoت بحoارا "بالنسبة و

عالية أو بحيرات داخلية أو أي مياه أخرى، Aن ما ھو تحت الماء يكون فoوق اAرض وھoو مجoال حرمoت 

                                                           
 .117 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة، . د -)1(
 .118 -117محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)2(
 .نص المادة اAولى من المعاھدة محل الدراسة: أنظر -)3(
  .118 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص.د -)4(
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طoاق ھنoا وھoي خoارج ن )1(وِذكoر البحoار العاليoة والفضoاء الخoارجي. المعاھدة إجراء التجارب النوويoة فيoه

سيادة الدول جاء لتأكيد تحريم إجراء التجارب النووية فoي ھoذه المجoا3ت، حتoى لoو فرضoت دولoة سoيادتھا 

  وفoي ذلoك وقايoة  )2(."بسوقoد جoاء ھoذا الoنص لQحتيoاط ومنoع اللoُ. لفترة مؤقتة وقت إجراء التجoارب اعليھ

   )3(.وبيئة الفضاء الخارجي من التلوث النووي للبيئة البحرية

الحظooر 3 يمتooد إلooى تجooارب تفجيooر اAسooلحة النوويooة أو التفجيooرات "وممooا سooبق يتضooح ضooمنا أن 

جريھا، و3 داخل حدود الدولة التي تُ  النووية اAخرى تحت اAرض، طالما أن النشاط اLشعاعي ظل حبيسا

 )4(."ضoاء الخoارجييظھر أثره خارج ھذه الحدود، سواء في البر أو في الجoو، أو فoي البحoار العاليoة أو الف

، إذ لoو كoان "3 يشمل استخدام التفجيرات النووية وقoت الحoرب"ن التحريم كما جاء في ھذه المعاھدة كما أ

وواضح دون شoك مoن ھoذه ". عليه صراحة في مواد المعاھدة صَ في الديباجة ونُ  هإيضاحلتم  اذلك مقصود

وممoا . ب يتعارض مع المعاھدة نصoا وروحoاالديباجة ومن النصوص، أن امتداد التحريم ليشمل وقت الحر

يؤكد ذلك أن الجمعية العامة ل|مم المتحدة اقترحت، كما اقتoرح السoكرتير العoام فoي خطابoه بمناسoبة توقيoع 

ولoو كانoت . المعاھدة، العمل على عقد مؤتمر لوضع اتفاقيoة لتحoريم اسoتخدام اAسoلحة النوويoة فoي الحoرب

جديoدة، وھoذا يعنoي أن ا3تفoاق  حاجة 3تفاقيoة كا كانت ھناه تعني ذلك لمَ معاھدة حظر التجارب النووية ھذ

تام بين اAطراف المتعاقدة وجميع أعضاء الجمعية العامة ل|مم المتحدة أن معاھدة حظر التجoارب النوويoة 

   )5(."المذكورة 3 تتضمن تقنينا لتحريم استخدام اAسلحة النووية في الحرب

 " أو أي تفجيoر نoووي آخooر" الطاقoة النوويoة فooي اAغoراض السoلمية فقoد شooمله الoنص عمالأمoا اسoت

   إ3 فoي المجoال الoذي تسoمح  يةإجoراء أي تجoارب تفجيoرات نوويoة Aغoراض سoلم ا3متناع عoنوھذا يعني 

 .دون التسبب في تسرب النشاط اLشعاعي الناتج إلoى خoارج حoدود إقلoيم الدولoة ،به المعاھدة تحت اAرض

ويسooمح ذلooك باسooتخدام الطاقooة النوويooة فooي أعمooال الحفooر والمنooاجم واسooتخراج البتooرول وحفooر القنooوات "

بب ھoذه اAعمoال تسoرب النشoاط اLشoعاعي خoارج حoدود الدولoة أو إحoداث َسoوالموانئ واAنفاق طالما 3 تُ 

تطooوير  ه يمكooنأنooأعلooن رئooيس لجنooة الطاقooة الذريooة اAمريكيooة  وفooي نفooس السooياق )6(."الضooرر ل�خooرين

وباLضooافة      )7(.أن ذلooك 3 يتعooارض معھooااAبحooاث العلميooة وفقooا Aحكooام المعاھooدة وإجooراء المخترعooات و

م إجooراء التجooارب النوويooة العسooكرية والسooلمية فooي المختبooرات إلooى ذلooك نQحooظ أن ھooذه المعاھooدة لooم تَُحooرِ 

  . العلمية

                                                           
سoھى حميoد .د: أنظoر. قصد بالفضاء الخارجي المجال الخارجي المحoيط بoاAرض والقمoر واAجoرام السoماوية اAخoرىيُ  -)1(

 .137 سليم الجمعة، مرجع سابق، ص
 .118 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة،  .د: أنظر أيضا .118 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)2(
  .117أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص. د -)3(
 .118 صالمرجع السابق،  -)4(
 .119، ص محمود خيري بنونة، مرجع سابق .د -)6( )5(
 .99 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص -)7(
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  : تقييم المعاھدة -ج  

اAسلحة  جھود ُمضنية ومحاو3ت عديدة لوضع حد لتجارب تفجيرات ثَمَرةمعاھدة ھذه ال لقد كانت

    للمحooاو3ت ناجحooةً  بدايooةً ، والنوويooة التooي سooببت أخطooارا َعّرضooت البشooرية والممتلكooات Aضooرار جسooيمة

 رأعoالي البحoاالحoد مoن تلoوث اAجoواء و فoي ھمالحد من إجراء ھذه التجارب، وعامQ سا بھدفالتي بُذلت 

التجooارب التooي تجooري تحooت  تضooمنلooم ي -طبقooا لنصooوص المعاھooدة -إ3 أن التحooريم . باLشooعاع النooووي

 ھoاأنھoا تسoمح Aطراف بمعنoى ،جريت في إقليمھoاحدود الدولة التي أُ ما دامت أضرارھا 3 تتجاوز اAرض، 

  . وفي المختبرات العلمية المنشأة فوق سطح اAرض )1(،تحت اAرض مإجراء تجاربھ مواصلةب

حooرة فooي إجooراء تظooل الooدول  فooإن بooاقيالمعاھooدة 3 تلooزم إ3 الooدول اAطooراف فيھooا، ھooذه أن وبمooا 

مoا شoاءت مثلتجاربھا لتفجير اAسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء وتحoت اAرض 

3 تoزال ذات أسoلحة النوويoة بoين ھoذه الoدول دول مoن قية من أحكoام، وا3تفاھذه  تضمنتهبما  ھادون التزام

 والصoين )3(ھoي فرنسoاو )2(،اللحاق بالدول اAخرى المتقدمة في صناعة ھoذه اAسoلحة بغيةتُجري تجاربھا 

          علooى الooرغم مooن توقيooع الooدول الكبooرى لھooذه ا3تفاقيooةكمooا أنooه  )4(.وجمھوريooة كوريooا الشooعبية الديمقراطيooة

       تجربoة  50نحoو ھا وكoان معoدل ،م لoم يoنخفض1981م إلoى 1977 عoام أن عدد التجoارب فoي الفتoرة مoن إ3

السوفيتي  قامت الو3يات المتحدة اAمريكية واLتحاد  ،تجربة نووية 49م تم إجراء 1981 عام، وفي اسنويً 

    )5(.بمعظمھا

           أن الoooدول التoooي التزمoooت  ، بسoooببالتسoooلح النooووي أثoooر علoooى سoooباقأنoooه لoooيس لھoooذه ا3تفاقيooة  كمooا  

        إجoراء تجoارب فoي الجoو أو فoي الفضoاء الخoارجي  غنيھoا عoندرة علoى إنتoاج ھoذه اAسoلحة تُ قد بلغت قoُ بھا

              قoooا لمoooا توصoooلت إليoooه مoooن تصoooميمات، كنتيجoooة لمoooا سoooبق أن أجرتoooه وفأو تحoooت المoooاء، ُمكتفيoooة بإنتاجھoooا 

      سooعىأمooا الooدول اAخooرى التooي ت. وفooي المختبooرات العلميooة تجooارب، ومooا تجريooه منھooا تحooت اAرض مooن

           إنتooاج ھooذه اAسooلحة فھooي ليسooت طرفooا فooي ھooذه ا3تفاقيooة، و3 تلتooزم  جooالجاھooدة للحooاق بمooن سooبقتھا فooي م

                                                           

  .120 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)1(    
أن تجooارب اAسooلحة النوويooة تكooاد يكتنفھooا الكثيooر مooن الغمooوض واLبھooام، بسooبب ومooن المعooروف فooي الوقooت الحاضooر "     

حoد مoن فعاليoة إجرائھا تحت أعماق معينoة 3 تسoمح برصoد تلoك التفجيoرات إ3 مoن خQoل أجھoزة رصoد متطoورة، وھoذا مoا يَ 
 .100 سابق، ص عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع: أنظر ."المعاھدة في مجال وقف التجارب النووية

 .120محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)2(    
مناسoبات عoدة فoي  ھا، وقد أكد ممثلوھاالتزامھا بمراعاة نصوص ھاالمعاھدة بالرغم من إعQنھذه إلى  م فرنساضَ نلم تَ  -)3(    

 أعقبoتت فoي السoنوات التoي أجoر3 أنھoا لن تساعد أو تشجع أية دولة على إنتاج أو حيازة السQoح النoووي، إ دولتھم على أن
مoن ھoذه ا3ختبoارات،  علoىدول  عoدةلغQoف الجoوي، وقoد احتجoت العديد من اختبارات اAسلحة النووية فoي االمعاھدة إبرام 
          م شooكوى أمooام محكمooة العooدل الدوليooة ضooد تجooارب اAسooلحة النوويooة 1973 عooامفooي اللتooين قooدمتا  اسooتراليا ونيوزيلنooدا بينھooا
  .66صمرجع سابق، عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، : أنظر .الغQف الجويفي  جريھا فرنساالتي تُ 

       باكسooتان والھنooد فقooد وقعooوا وصooادقوا إسooرائيل، أمooا . 295و  294، 291حوليooة نooزع السQooح، مرجooع سooابق، ص  -)4(    
 .299 و 288 ،286 المرجع نفسه، ص. على ھذه ا3تفاقية

  .99عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص -)5(    
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    علoى الفتoك والتoدمير تُضoاھي  بلoوغ قoدرةوھoذه التجoارب لتطoوير أسoلحتھا  يجرفھي تُ  بالتاليبأحكامھا، و

   )1(.ما توصلت إليه الدول اAخرى التي سبقتھا

أثooر ا3تفاقيooة علooى الحooد مooن انتشooار اAضooرار النوويooة بقooي ضooعيفا، Aن "ن فooإ زيooادة علooى ذلooك،  

     التجoooارب التoooي تجريھoooا الoooدول تحoooت اAرض، قoooد تسoooبب انتقoooال اAضoooرار النوويoooة إلoooى أقoooاليم الoooدول 

جريھooا كمooا أن التجooارب التooي تُ . اAخoرى، خصوصooا إذا تصooادف وجooود الميooاه الجوفيooة فooي مكooان التجربooة

أجooرت  وفooي ھooذا المجooال" .اِعف مooن ھooذه اAضooرارَضooالooدول غيooر اAطooراف فooي الجooو أو تحooت المooاء تُ 

عتراضoات قامoت عoدة اقoد و ،الو3يات المتحدة اAمريكية واLتحاد السوفيتي بعض التجارب تحoت اAرض

ooى بعضooث ، ھاعلooحيooم تتooببت ابooا تسooنھA ،دةooام المعاھooة أحكooى مخالفooا أدى إلooأن إجراءھooات بooدل ا3تھام        

    )2(.إلى أقاليم الدول اAخرى في انتقال المواد المشعة

طبقoا لمoا نصoت عليoه   حoق لجميoع اAطoراف المشoتركين فيھoا ھoذه ا3تفاقيoة فھoو اقتراح تعoديل أما

بيooنھم مooن أن يكooون  بشooرط - لooث الooدول اAعضooاء علooى عooرض ھooذا ا3قتooراحفooإذا وافooق ثُ  المooادة الثانيooة،

أي الو3يoooات المتحoooدة اAمريكيoooة، اLتحoooاد السoooوفيتي  (فoooإن ھoooذه الoooدول الoooثQث  -اAعضoooاء اAساسoooيين

 ق عليooه افooَوَ لدراسooة ھooذا التعooديل، ويُ  تooدعو لعقooد مooؤتمر يحضooره جميooع اAطooراف المتعاقooدين) وبريطانيooا

  .تضooمن ھooذه اAغلبيooة أصooوات الooدول اAساسooية الooثQثعلooى أن تبأغلبيooة أصooوات اAطooراف المتعاقooدة 

خصوصooا  -يجعooل الooدول اAخooرى ونQحooظ ھنooا أن ھooذا الوضooع الممتooاز الممنooوح لھooذه اAطooراف الooثQث 

دما تoرى فoي ھoذا ا3متيoاز تقلoيQ مoن شoأنھا بالنسoبة للoدول عازفة عن ا3نضمام إليھا فيما بعد، عن -النووية

ا3نسoحاب  المادة الرابعة على أن المعاھدة تظل سارية لوقت غير محoدود وأن نصتكما  .اAساسية الثQث

ويصبح ھؤ3ء اAعضoاء ملoزمين بتنفيoذ أحكامھoا لمoدة ثQثoة شoھور  ،منھا حق لجميع الدول اAطراف فيھا

ھم، ويمكooنھم بعooد ذلooك إجooراء التجooارب النوويooة فooي المجooا3ت المحظooورة طبقooا لھooذه منooذ تooاريخ انسooحاب

   )3(.المعاھدة

            سoooباق التسoooلح  وقoooف أو علoooى اAقoooل التقليoooل مoooنفoooي  ھoooذه ا3تفاقيoooة فشoooلوعلoooى الoooرغم مoooن 

كانoت أول معاھoدة  ، وتوفير حماية ناجعة من التلوث النووي الناجم عoن التجoارب النوويoة، إ3 أنھoاالنووي

 مھoدت Lجoراء مفاوضoات أنھoا دولية عالمية النطاق يتم إبرامھا في مجال الحoد مoن اAسoلحة النوويoة، كمoا 

   )4(.من أجل إبرام معاھدات أخرى و3سيما معاھدة عدم انتشار اAسلحة النووية

  

                                                           
  . 165 صمرجع سابق، ممدوح حامد عطية،  .د: أنظر أيضا .121 -120 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)1(
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  :م1968عام لانتشار اAسلحة النووية عدم معاھدة  . 2  

مoا سoبق أن تعھoدوا بoه فoي اتفاقيoة الحظoر الجزئoي، وھoو المعاھoدة فoي ديباجتھoا علoى أطراف  كدأ

علoى  )1(الخامسoةالمoادة كما تعھدوا فoي  ."العمل على وقف جميع تجارب التفجيرات النووية في أي مكان"

ئزة غيooر الحooاضooمان إتاحooة المنooافع المحتملooة Aي اسooتخدامات سooلمية للتفجيooرات النوويooة للooدول لالتعooاون 

  علooى أن يooتم ھooذا ،، وذلooك عooن طريooق إجooراءات دوليooة مناسooبةل|سooلحة النوويooة اAطooراف فooي المعاھooدة

التعooاون علooى أسoooاس عooادل دون تفرقooة، وبأقoooل سooعر ممكooن، دون أن يتحمoooل المسooتفيد تكooاليف البحoooث 

   )2(.والتطوير

النووية  إجراء التجارب ب ةالنووي ةسلح|الحائزة لاAطراف سمحت للدول نQحظ أن ھذه المادة قد 

كمooا أن ھooذه المعاھooدة لooم تمنعھooا مooن إجooراء تجooارب نوويooة تحooت اAرض Aغooراض (، لغايooات سooلمية

، كمoا عسoكرية وأ من إجoراء أيoة تجربoة نوويoة سoلميةاAطراف باقي الدول  توفي المقابل منع ،)عسكرية

اAطoراف ذات دت الoدول ھoتع الھoرضoاًء وإاAسoلحة النوويoة وأجھoزة التفجيoر النoووي،  تمنع عليھا حيoازة

وبoذلك تoتمكن  ھا،المزايoا والمنoافع الناتجoة عoن ا3سoتخدامات السoلمية تحoت تصoرف النووية بوضعاAسلحة 

ِعoدھا من ا3ستفادة وفقا 3تفاقية دولية خاصة أو وفقا 3تفاقيoات تُ  النوويةذات اAسلحة غير اAطراف الدول 

الدول غير نوويoة التسoليح الراغبoة فoي ا3سoتفادة  في وسع"كما الدول، ھذه ھا وكالة دولية مناسبة وتمثل في

مoن خQoل اتفاقيoة ثنائيoة، لكoن الoدول الحoائزة علoى  من التفجيرات النووية الحصول على مثoل ھoذه المنoافع

أعرضت اAسلحة النووية وبعد سريان مفعول المعاھدة أدارت ظھرھا وبدأت با3لتفاف على التزاماتھا، إذ 

ا 3حتكoار تلك الدول عن تقديم ما لديھا من نتائج ومعلومات حصلت عليھا من خQل تجاربھا النووية، سoعيً 

   )3(."خبراتھا النووية وفرض تفوقھا وھيمنتھا على الدول النامية

        التفجيooرات النوويooة  أبقooت للooدول اAطooراف حooق إجooراء تجooاربموسooكو قooد وإذا كانooت معاھooدة 

          ذات اAسooلحة النوويooة مooن خQooل اتفاقيooة عooدم ا3نتشooار  اAطooراف اAرض، فقooد نجحooت الooدول فooي بooاطن

تجooارب  منعھooا مooن إجooراء أيَّ و ،مooن ھooذا الحooقالنوويooة غيooر ذات اAسooلحة اAطooراف الooدول  فooي تجريooد

 قبoلدتين وبموجoب ھoاتين المعاھo وبالتoالي فoإن الحظoر الشoامل مطبoق عليھoا .Aغراض عسكرية أو سلمية

  .بھذا الخصوصمعاھدة إبرام معاھدة الحظر الشامل، وليست في حاجة للمصادقة على 

  

  

                                                           

إجoراء التجoارب  حرصت الو3يات المتحدة اAمريكية وبريطانيا خQل إعداد مشروع ھذه المعاھoدة علoى حصoر حoق -)1(    
         بoد هللا عمoر بoن ع: أنظoر .لدول النووية فقط، وتم بالفعل إدراج مشروع ا3قتراح في نص ھoذه ا3تفاقيoةعلى االنووية السلمية 

 .68 - 67ن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص ب
  .136 -135محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  .د -)2(    
  .69 -68 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص -)3(    
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  :ا3تفاقيات الثنائية . 3  

بoين الو3يoات المتحoدة  )أو باطنoه(اAرض  سoطح معاھدة تحديد تجoارب اAسoلحة النوويoة تحoت -أ

  : م1974 لعام اAمريكية واLتحاد السوفيتي

ا3تفاقية على تحريم إجراء تجارب نووية عسكرية تحoت سoطح اAرض تتجoاوز قوتھoا ھذه نصت   

كيلoو طoن  150أجازت للطرفين إمكانية إجراء تجارب نووية تزيد قوتھا علoى  أنھاكيلو طن، وحيث  150

م، قامooت الو3يooات المتحooدة بooإجراء ثQثooين تجربooة نوويooة تحooت سooطح 1976مooارس  31 إلooى غايooةوذلooك 

ooرض تزيAى اooا علooن 150د قوتھooو طooا  )1(.كيلooت كمooارب "نصooيض التجooيقوم بتخفooرف سooل طooى أن كooعل

يسoتمران فoي مفاوضoاتھما للوصoول إلoى التخلoي  فالنووية تحت اAرض إلى أدنى حد، وأن الطoرفين سoو

     أنھooا 3 تنسooحب  ى ھooذه المعاھooدةيعooاب علooإ3 أنooه  )2(."عooن جميooع تجooارب اAسooلحة النوويooة تحooت اAرض

على التجارب النووية العسكرية في بoاطن اAرض و3 ينطبoق الحظoر علoى التجoارب السoلمية، بoالرغم  إ3

  وعoدم وجoود معيoار يمكoن ا3سoتناد إليoه لتمييoز  من تماثل أجھزة التفجير في التجoارب العسoكرية والسoلمية

   )3(.كQ النوعين

بoين الو3يoات المتحoدة تحديoد التجoارب النوويoة فoي بoاطن اAرض ل|غoراض السoلمية  معاھدة -ب

  : م1976اAمريكية واLتحاد السوفيتي لعام 

م، أبرمت 1974رى اتفاقية تحديد التجارب النووية في باطن اAرض لعام تَ أمام القصور الذي اعْ "

      النوويooة فoooي بoooاطن اAرض ل|غoooراض م اتفاقيoooة تحديoooد التجoooارب 1976الooدولتان مoooرة أخoooرى فoooي عooام 

كيلoو طoن، إ3  150السلمية، وحددت ھذه ا3تفاقية السقف اAقصى المسموح به لھذا النوع من التجoارب بoـ 

oooدولتين َحoooين الoooة بoooدم الثقoooل عoooمبر الَ أن عامoooى ديسoooة حتoooود ا3تفاقيoooريان بنoooام دون سoooد 1990 عoooم، بع             

 عبoَتَ م اتفoاقيتين حoددتا بشoكل مفصoل اLجoراءات التoي يجoب أن تُ 1990 ن عoامجoواأبرمت الoدولتان فoي  أن

   )4(."للتأكد من احترام الطرفين 3لتزاماتھما

  : م1996معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  -ثانيا

    خQل مفاوضoات تجديoد اتفاقيoة عoدم انتشoار اAسoلحة النوويoة فoي مoؤتمر نoزع السQoح تoم ا3تفoاق

كمoا  .م1996عoام  عoدىة 3 تتفترفي  )5(ِرم التجارب النوويةحَ على تكثيف الجھود نحو إبرام اتفاقية دولية تُ 

                                                           

 .69عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)1(    
 .167 ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص. د -)2(    
 .69عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)3(    
 .70 -69 سابق، صالمرجع ال -)4(    
     م، عنoدما نظoرت الجمعيoة العامoة ل|مoم المتحoدة 1945بر ھذه ا3تفاقية ثمرة جھود دولية ُمضنية بoدأت منoذ عoام عتَ تُ " -)5(    
دورتھا الخامسة والثQثين في موضوع التجارب النووية وقد طلبت الجمعية العامة من لجنة نزع السQح البoدء فoي اتخoاذ في 

م، تبنت الجمعية العامoة كoل عoام توصoيات تتعلoق بتحoريم 1981اLجراءات الQزمة لكبح جماح التجارب النووية، ومنذ عام 
   .70صمرجع سابق، بن سعيد البلوشي، عمر بن عبد هللا : أنظر ."التجارب النووية
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للooدول النوويooة بشooكل كامooل وتحooريم  المفاوضooات بتooدمير الترسooانات اLسooتراتيجيةھooذه  أثنooاءطالبooت الھنooد 

مoن مشoروع ا3تفاقيoة  14المoادة جري داخل المختبرات، كما اعترضت أيضا على التجارب النووية التي تَ 

ذات أسooلحة     دول مooن بينھooا  )1( 2دولooة مدرجooة فooي المرفooق  44تصooديق  لمعاھooدةالتooي اشooترطت لنفooاذ ا

قد اقترحت استراليا تمريoر مشoروع لو. سياسي غير مقبول وفسرت ھذا اLجراء بأنه بمثابة ضغط  ،نووية

 عooام  جويليooة 10 ھooا بتooاريخوتooم بالفعooل تبنيooه مooن قبل المعاھooدة علooى الجمعيooة العامooة مooن أجooل أن تتبنooاه،

نيويoورك بُعرضoت للتوقيoع ولقoد  )2(.دول فقط 3دولة وعارضتھا  150 ھذه المعاھدة أيدت حيثم، 1996

العoدد فoي حoين بلoغ  )3(م،2006حتoى عoام  176العoدد الكلoي للتوقيعoات م، وبلغ 1996عام سبتمبر  24في 

حققoت مoا يقoرب مoن عالميoة  أي أن ھoذه المعاھoدة قoد تصديقا، 137 م2006حتى عام  )4(الكلي للتصديقات

المoادة (وتجدر اLشارة إلى أن مدة ھذه المعاھoدة غيoر محoدودة،  )5(.ا3نضمام، رغم أنه لم يبدأ سريانھا بعد

المoادة . (منھoارفقاھا، والبروتوكول ومرفقا البروتوكول يشoكلون جoزءا 3 يتجoزأ كما أن مِ ) 1التاسعة فقرة 

   )العاشرة

ولقد نصت المادة اAولى من ھذه ا3تفاقية على ا3لتزامات اAساسية للدول اAطراف فيھا والمتمثلة 

في تعھدھا بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب اAسلحة النووية أو أي تفجير نووي  آخر، وبحظoر 

وبا3متناع عoن ) 1الفقرة (ومنع أي تفجير نووي من ھذا القبيل في أي مكان يخضع لو3يتھا أو سيطرتھا، 

كما نصت المادة الثانية ) 2الفقرة . (التسبب في إجرائه، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت

علoى أن تقoوم الoدول اAطoراف بإنشoاء منظمoة معاھooدة الحظoر الشoامل للتجoارب النوويoة لتحقيoق موضooوع 

في ذلoك اAحكoام المتعلقoة بoالتحقق الoدولي مoن ا3متثoال وغرض ھذه المعاھدة، وضمان تنفيذ أحكامھا، بما 

وتooوفير محفooل  -مooن خQooل نظooام للتحقooق يتooألف مooن نظooام رصooد دولooي وعمليooات التفتooيش المooوقعي -لھooا، 

  .  للتشاور والتعاون فيما بينھا، على أن تكون كل الدول اAطراف أعضاء في ھذه المنظمة

عقد مoؤتمر المعاھoدة سoيُ ھذه ضي عشر سنوات من نفاذ ه بعد مُ نفإ 1الثامنة في فقرتھا لمادة ووفقا ل

للدول اAطراف 3ستعراض سير العمل بھا وفعاليتھoا، بُغيoة التأكoد مoن تحقيoق أھoدافھا وأغراضoھا الoواردة 

ينظر المؤتمر ا3ستعراضي، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف، فoي إمكانيoة السoماح "... كما  بھا،

                                                           

  :على ما يلي بدء النفاذ :المعنونة المادة الرابعة عشرةمن  1تنص الفقرة  -)1(    
 2يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق مoن جانoب جميoع الoدول المدرجoة فoي المرفoق  180يبدأ نفاذ ھذه المعاھدة بعد " -1

 .دة محل الدراسةنص المعاھ: أنظر ."...من ھذه المعاھدة

 .71 -70 عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص -)2(    
      .إيooرانوإسooرائيل  ،الصooين ،الو3يooات المتحooدة اAمريكيooة :نooذكر مooن بooين الooدول التooي وقعooت فقooط علooى ھooذه ا3تفاقيooة -)3(    

حوليoة نoزع  .ھوريoة كوريoا الشoعبية الديمقراطيoةجموالھنoد  ،باكسoتان ى ھذه ا3تفاقية كل منصادق علتُ ولم وقع لم تُ في حين 
 .299و  294، 291، 288إلى  286ص  السQح، مرجع سابق،

المملكoة المتحoدة لبريطانيoا  اLتحoاد الروسoي، فرنسoا،: من بين الدول التي وقعoت وصoادقت علoى ھoذه ا3تفاقيoة نoذكر -)4(    
 .299و 297، 295، 290، 287، 286المرجع السابق، ص . اليابان والجزائرالعظمى وآيرلندا الشمالية، ألمانيا، 

 .282 و 281، 3 المرجع السابق، ص -)5(    
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وإذا قoرر المoؤتمر ا3ستعراضoي بتوافoق اaراء جoواز . ات نووية جوفيoة ل|غoراض السoلميةبإجراء تفجير

السماح بإجراء مثoل ھoذه التفجيoرات النوويoة، يبoدأ المoؤتمر ا3ستعراضoي العمoل دون إبطoاء بغيoة توصoية 

التفجيرات الدول اAطراف بإدخال تعديل مناسب على ھذه المعاھدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من ھذه 

تعديل ُمقترح من ھذا القبيoل يُبَلoَُغ إلoى المoدير العoام مoن أي دولoة طoرف ويَُعoالَج وفقoا Aحكoام  وأيُّ . النووية

  ." المادة السابعة

    :اللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية -  

ية لمنظمoة معاھoدة الحظoر الشoامل قدم اAمين التنفيذي للجنة التحضoير م2006عام  أكتوبر 20في   

   للتجooارب النوويooة فooي بيانooه الooذي أدلooى بooه أمooام الجمعيooة العامooة فooي إطooار بنooد جooدول اAعمooال الُمعنooون

" التعooاون بooين اAمooم المتحooدة واللجنooة التحضooيرية لمنظمooة معاھooدة الحظooر الشooامل للتجooارب النوويooة"

وفي ضoوء التجربoة النوويoة التoي أجرتھoا . م2005عام في استعراضا عاما ل|نشطة التي قامت بھا اللجنة 

ه أنظoار الجمعيoة جَّ ، وَ م2006عام  أكتوبر 9جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية تحت سطح اAرض في 

لoنص المعاھoدة وروحھoا  ةالتجربة النوويoة ُمناقضo هر أن ھذكَ وذَ . معاھدة حيز النفاذھذه الإلى أھمية دخول 

 .معاھoدة كoأداة رئيسoية لنoزع السQoح وعoدم ا3نتشoارھذه الز اھتمام المجتمع الدولي على ستعيد تركي ھاوأن

حيoز  ھالودخل3oزم عليھoا ولكoن تصoديقھا  ھoاا فيفoعلما أن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيoة ليسoت طر

   )1(.النفاذ

   التنفيooذي أنooه فooيمسooتوى التوقيعooات والتصooديقات وُمعooدلھا، أفooاد اAمooين ل هوفooي معooرض إبooراز

دولoة علoى  16دقت ادم إلى الجمعية، وقعت ثQث دول وصالسنتين المنصرمتين منذ التقرير اAخير الذي قُ 

. دولة 135دقت منھا اقِعة على المعاھدة، صوَ دولة مُ  176كان ثمة م 2006عام  أكتوبر 20في و ،المعاھدة

. دولoة 34دقت ادولoة وصo 41ة حيoز النفoاذ، وقعoت م تصoديقھا لoدخول المعاھoدلoزَ دولة التي يَ  44 بينومن 

ووفر اAمين التنفيذي أيضا استعراضا عاما ل|نشطة المتعلقoة بإنشoاء نظoاِم تحقoق عoالمي للمعاھoدة لرصoد 

       )2(.قرارات التحققتنفيذ دولة تستضيف محطات للرصد مما يساھم في  90ا3متثال لھا، وأفاد أن ثمة 

وتبقى إمكانية مساھمة ھذه المعاھدة في حماية البيئة من التلوث النووي الُمنَجر عن التجارب 

بما فيھا تلك        (النووية والتي أشارت إليھا الديباجة، مرھونة بالمصادقة عليھا من طرف كل الدول، 

طراف Lجراء مثل ھذه حتى 3 يُتَرك المجال للدول غير اA) التي يلزم تصديقھا لدخولھا حيز النفاذ

التجارب، وبنجاعة نظام التحقق من ا3متثال الفعلي Aحكامھا، وبعدم استعمال الدول اAطراف لحقھا في 

        أھم مصادر التلوث النووي وأخطرھا علىتُعد تجارب النووية الوعلى الرغم من أن . ا3نسحاب منھا

  . أُبرمت بشأنھا اتفاقيات دوليةا ر أخرى 3 تقل عنھا شأنً البيئة واLنسان، إ3 أن ھذا 3 ينفي وجود مصاد

                                                           
 .7حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص  -)1(
 .8المرجع السابق، ص  -)2(
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  :الفرع الثاني

  .ا)تفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية وبيئة العمل من التلوث النووي

يُعooد تلooوث البيئooة البحريooة بooالمواد النوويooة مooن أشooد أنooواع التلooوث البحooري خطooًرا، وقooد أُبرمooت        

ت أحكامoooا تحظoooر إغooراق النفايoooات النوويoooة، والمooواد ذات النشoooاط اLشoooعاعي           عooدة اتفاقيoooات دوليooة أورد

وبما أن ھذا المصoدر اAخيoر  )1(في البحار، أو إجراء تجارب اAسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات،

لoوث النooاجم      قoد تطرقنoا لoه فooي العنصoر السoابق، فإننoا سooنكتفي بدراسoة مسoألة حمايoة البيئooة البحريoة مoن الت

    .   عن إغراق النفايات النووية، باLضافة إلى التطرق لمسألة حماية بيئة العمل والعمال من التلوث النووي

  :حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن إغراق النفايات النووية -أو)

نجد جزءا من اAحكoام المتعلقoة نُشير ھنا إلى أنه 3 توجد اتفاقية دولية خاصة بھذه المسألة، ولكننا 

   )2(.بھا في بعض ا3تفاقيات الدولية

  : م1958 لعام اتفاقية جنيف Aعالي البحار.  1  

ھا           البحoooار، Aن قصoooد القواعoooد التقليديoooة لقoooانون )3(م1958عoooام لاAربoooع جنيoooف أرسoooت اتفاقيoooات 

               فلقooد علooى الooرغم مooن ذلooك،و )4(البحريooة،حمايooة البيئooة  تقنooين القooانون الooدولي البحooري أكثooر مooن كooان

م أن منطقooة أعooالي البحooار ھooي أكثooر المنooاطق تعرضooا للتلooوث 1958أدرك المooؤتمرون فooي جنيooف عooام "

، حيooث تلجooأ الooدول المتقدمooة "الooذري، باعتبارھooا مooن المنooاطق الحooرة، التooي 3 تخضooع لسooيادة أي دولooة

وكoان 3بoد مoن مواجھoة ھoذه "وويoة، أو تصoريف مخلفاتھoا المشoعة فيھoا، تكنولوجيًا إلى إجراء تجاربھoا الن

وھooذا        )5(."الظooاھرة الخطيooرة، وإلooزام الooدول با3متنooاع عooن تلooك الممارسooات وعooدم تلويooث البيئooة البحريooة

 ضoمت القoاري بعoض النصoوص فoي اتفاقيoة ا3متoداد أنكمoا ، اتفاقية جنيف Aعالي البحارما أدى إلى إبرام 

   )L.)6جراءات الQزمة لحماية البيئة البحرية من التلوث، وأخرى لضمان سQمة البيئة البحريةا

                                                           

 .201أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص .د -)1(    
  :للمزيد من التفاصيل حول ھذه الفكرة، أنظر -)2(    

    - Reyners (Patrik), ‘‘La pratique des évacuations en mer des déchets radioactifs et nécessite d’une 
réglementation internationale’’, Droit nucléaire et droit océanique, Colloque organisé par : Le centre 
d'études et de recherches de droit international et le centre d'études du droit de l'énergie atomique, 
actes publies : Ed. Economica, Paris, 1977, PP. 95 à 115. 

     ، وقoد أسooفر ھoذا المooؤتمر1958عقoدت منظمoة اAمooم المتحoدة المooؤتمر اAول لمناقشoة قooانون البحoار فooي جنيoف عooام  -)3(    
 جoوان عooام 10اتفاقيoة جنيoف لQمتooداد القoاري، والتoي أصoبحت سoارية المفعoول فoي  - :ھoي عoن إبoرام أربoع اتفاقيoات دوليoة

نيف للبحoر اتفاقية ج - .م1962 عام سبتمبر 30لتي دخلت دور النفاذ في اوقية جنيف الخاصة بأعالي البحار، اتفا - .م1964
اتفاقيooة جنيooف الخاصooة بالصooيد  - .م1964 عooام سooبتمبر 10فooي حيooز التنفيooذ Qصooقة، والتooي دخلooت اLقليمooي والمنطقooة الم

 ريoاض صoالح .د: ظoرأن. م1966 عoام مارس 20والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار، والتي أصبحت نافذة في 
 .115 صم، 2009، )اLسكندرية(حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، اAزاريطة أبو العطا، 

 .المرجع السابق، نفس الصفحة -)4(    
 . 116 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص. د -)5(    

  .  116رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص . د -)6(    
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اتفاقيoة  تطرقoت إليoهلنفايoات النوويoة فoي البحoار، فقoد اإغoراق  النoاجم عoننظرا لخطورة التلoوث و

دولoة اتخoاذ علoى كoل "مقتضoاه أن : اAول: علoى ُحكَمoين 25حيث نصت في مادتھا  Aعالي البحار،جنيف 

اLجراءات لمنع تلوث البحار الناتج عن إغراق المخلفات الُمشعة، واضoعة فoي ا3عتبoار جميoع المسoتويات 

علoى كoل دولoة     "ھoو أن : الثoاني". واللوائح التي قد تكoون موضoوعة مoن قِبoل المنظمoات الدوليoة المختصoة

لراميoة إلoى منoع تلoوث البحoار والھoواء أن تتعاون مع المنظمات الدوليoة المختصoة فoي وضoع اLجoراءات ا

   )1(".الذي يعلوه والناتج عن أي أنشطة بالمواد المشعة أو أي مواد أخرى ضارة

يقooع علooى عooاتق      " ا3لتooزام الooدولي"مooن ناحيooة، أن ھنooاك نوعooا مooن : "نسooتنبط مooن ھooذين الحكمooين

وھooذا ا3لتooزام يقتضooي مooن الدولooة          . وعھooاكooان ن ايooًّكooل دولooة بعooدم تلويooث البيئooة البحريooة بooالمواد المشooعة، أ

وھoذه القواعoد يمكoن . أن تضع القواعد القانونية والتدابير الفنية الQزمة لمنع تلويث البحار بفعل تلك المواد

ومoن ناحيoة أخoرى فoإن تقoاعس . وضعھا إمoا انفoرادا أو بالتعoاون مoع المنظمoات الدوليoة ذات ا3ختصoاص

ُضoھا لتحمoل تبعoة المسoؤولية لك ا3لتoزام يُعoد مخالفoة لقواعoد القoانون الoدولي، ويَُعرِ الدولة عن النھوض بoذ

غيooر أننoا نQحooظ أنoه قooد فoات ا3تفاقيooة وضoع نظooام يضoمن تنفيooذ التoدابير التooي ينبغoي علooى الooدول . الدوليoة

   )2(."اتخاذھا، كما فاتھا أيضا تنظيم المسؤولية والتعويض عن اAضرار البيئية

  :م1972 عاممنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لبشأن قية لندن اتفا .2

وقoت  يھoاعoدد المoوقعين عل م، حيث بلoغ1972 عام ديسمبر 29تاريخ حت ھذه ا3تفاقية للتوقيع بفُتِ 

        وقooد اسooتھدفت اLغooراق  )3(م،1975عooام سooبتمبر  30 وأصooبحت سooارية المفعooول فooي دولooة، 31التوقيooع 

        عoooام  ھاتعoooديل تoooم كمoooا ،فoooي البحoooار للنفايoooات ذات النشoooاط اLشoooعاعي المرتفoooع وغيرھoooا مoooن النفايoooات

   م، حيooث تooم حظooر ا3سooتمرار فooي إغooراق النفايooات ذات المسooتوى اLشooعاعي المooنخفض إلooى حooين1983

ا3تفاق علoى تم  م1990وفي عام  ،)م1992 عام إلى م1988و م1985من عام ذلك امتد و(إثبات سQمتھا 

  مooن  الooتخلصبمooا فooي ذلooك  م1995عooام بحلooول وقooف إغooراق جميooع المخلفooات الصooناعية بشooكل كامooل 

تفاقيoة النoواتج والنفايoات المشoعة ھذه ا3الملحق اAول من  ولقد اعتبر )4(.المخلفات النووية تحت قاع البحر

                                                           

          أحمoد حامoد البoدري، الحمايoة القانونيoة للبيئoة  .د: أنظoر أيضoا .116 أحمد عبoد الكoريم سQoمة، مرجoع سoابق، ص. د -)1(    
وكoذلك  .51م، ص 2010 ،لمملكoة العربيoة السoعودية، معھoد اLدارة العامoة، ا)دراسoة مقارنoة(في المملكة العربية السعودية 

  .33 محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص

 .117 -116أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)2(    
          .175 -174سسكند، مرجع سابق، ص . لورانس إ -)3(    

  :أنظرللمزيد من التفاصيل حول ھذه ا3تفاقية وعن موضوع التلوث النووي البحري،           
    - Stein (Richard) avec la collaboration de R-M. Walden, ‘‘L’application aux pollutions d’origine 
radioactive des conventions internationales protectrices de la mer’’, Droit nucléaire et droit océanique, 
Colloque organisé par : Le centre d'études et de recherches de droit international et le centre d'études 
du droit de l'énergie atomique, actes publies : Ed. Economica, Paris, 1977, PP. 116 à 140.  

م 2008، )اAردن(مoان ، دار الثقافoة للنشoر والتوزيoع، عَ دراسoة مقارنoة: ريمة تلويoث البيئoةجابتسام سعيد الملكاوي،  -)4(    
  .175 صمرجع سابق، سسكند، . لورانس إ: أنظر أيضا .120 ص
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عبoارة عoن قائمoة سoوداء الملحoق ھoو  مع العلoم أن ھoذا )1(،حارا إغراقھا في البمن بين المواد المحظور كليًّ 

          )2(.عالية اLشعاعالنفايات الومنھا  ،عتبر اAكثر خطورةتضم تلك المواد التي تُ 

وإن الغرض من إبرام ھذه ا3تفاقية ھو مكافحة التلوث البحري الناتج عن إلقاء النفايoات، وتشoجيع 

كما يQحظ اتساع نطاق ھذه ا3تفاقية لتضoم البحoار كافoة، وتشoمل أيضoا  )3(لھا، إبرام اتفاقات إقليمية مكملة

اLلقooاء المتعمooد للنفايooات فooي البحooار خooارج مooا يحooدث عرضooا نتيجooة للتشooغيل العooادي للسooفن والطooائرات         

راف مooدى التooزام اAطoo ،مسooتويات اLغooراق المسooموح بھooا فھooي نقooاط الخQooف الرئيسooيةأمooا  )4(.إلooخ... 

نظoام وفيمoا يخoص  .طoر الزمنيoة لتنفيoذ الحظoر الشoاملاAُ وإمكانيoات الرصoد واLلoزام  ،بمتطلبات ا3تفاقية

إخطooار المنظمooة ب ونلباَطooمُ وھooم  ،اLقليميooة ما3تفاقيooة فooي ميooاھھ واطبقooيُ يمكooن ل|طooراف أن  فإنooه المراقبoة

      رصooد ا3لتooزام يooتم مooن قooبلھم، كمooا يooتم  الooذيرصooد البحooار به ا3تفاقيooة وُمooكُ حْ الدوليooة للبحooار بكooل إغooراق تَ 

   )5(.في ا3جتماعات ا3ستشارية

ھذه ا3تفاقية تسريب النفايات ذات النشoاط اLشoعاعي المoنخفض فoي المحoيط، ولكنھoا تoدعو م وتُنَظِ 

 تفاقيooةھooذه ا3 يد مooوقعَجooوقooد وَ  ،النفايooاتھooذا النooوع مooن إلooى مراجعooة مسooتمرة للحظooر اAصooلي Lغooراق 

صعوبة بالغة في ا3تفاق على اختيار الخبراء الذين يقدمون لھoم النصoيحة، وقoد اقترحoت بعoض "اAساسية 

الدول بقيoادة المملكoة المتحoدة أن تقoوم كoل مoن الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة والمجلoس الoدولي لQتحoادات 

تقoدت مجموعoة أخoرى بقيoادة كنoدا واع. العلمية باختيار خبراء لمراجعة اAدلة وتقديم التوصيات ل|طoراف

قائمoة الخبoراء توزيoع  أنه بد3 من ذلك يجب اختيار الخبoراء بمعرفoة اAطoراف مباشoرة، ويجoب أن تعكoس

: اتفقت المجموعتان كحoل وسoط علoى اسoتعراٍض مoن مoرحلتين وقد. المصالح والتوزيع اLقليمي للموقعين

وليين يتم اختيارھم بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذريoة أو3، تقوم ھيئة من اثنين وعشرين من الخبراء الد

عة تضoooم ممثلooين للحكومoooات َسooوالمجلooس الooدولي لQتحoooادات العلميooة بإعoooداد تقريooر، ثoooم تنظooر ھيئoooة ُموَ 

   )6(."والمنظمات الدولية في ھذه الوثيقة

 كحركoةكوميoة مoع منظمoات غيoر ح(وأسoبانيا  اAمريكيoة والoدانمركوقد تقدمت الو3يoات المتحoدة 

الطريقoة  بoأن  كامoلبأسoئلة أصoروا علoى أن تدرسoھا ھيئoة الخبoراء، مoع الoوعي ال) السQم اAخضر الدوليoة

                                                           

 .115أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)1(    
النظooام القooانوني الooدولي لحمايooة البيئooة، منشooورات الحلبooي الحقوقيooة، بيooروت صQooح عبooد الooرحمن عبooد الحooديثي،  .د -)2(    

 .133 صم، 2010
      فيما بخص ا3تفاقيات الثنائية، فقد نصت اتفاقية اوسoبار حoول البيئoة البحريoة والمنعقoدة بoين فرنسoا والمملكoة المتحoدة  -)3(    

ا ذات المسoتوى م على أنه على الطرفين المتعاقدين الراغبين في ا3حتفاظ بخيار دفoن النفايoات المشoعة راديوي1992oًّفي عام 
ر أن أيoة ظِھoنتoائج الدراسoات العلميoة التoي تُ "وسoبار عoن جملoة أمoور مoن بينھoا إبQغ لجنة اُ المنخفض والمتوسط في البحر، 

عمليات دفن محتملة لن ينجم عنھا أية خطورة للصحة البشرية أو أذى بالموارد الحية أو الكائنات البحريoة والضoرر بوسoائل 
 .164 ابق، صسالمرجع ال: أنظر ."الراحة أو التدخل با3ستخدامات اAخرى للبحر

 .467 مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص .مصطفى سQمة حسين ود .د -)4(    
 .175 -174سسكند، مرجع سابق، ص . لورانس إ -)5(    
 .84المرجع السابق، ص  -)6(    
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    وعنoدما فشoلت مجموعoة عمoل خاصoة  ،التي تُصoاغ بھoا سoيكون لھoا تoأثير علoى المحتoوى النھoائي للتقريoر

المنعقoد  لoم يoتمكن الخبoراء فoي اجتمoاعھم ن ولكo ،المقترحات إلى الھيئoة كلم يدتم تقاAسئلة، ھذه في إدماج 

 وعلoى ذلoك كoان علoى اAطoراف  ،من الوصول إلى أي نتائج لتقديمھا إلoى المoوقعينم 1985 جوان عامفي 

            النظoooر فoooي وقoooف إجooراءات الoooتخلص مoooن النفايoooات ذات النشooاط اLشoooعاعي المoooنخفض بoooدون  يooدوايُعِ أن 

   )1(.العلميينأي توصيات واضحة من مستشاريھم 

اليابoان  طoطإذ كoان يشoغلھم خُ  ،أن يصoبح الحظoر دائمoا ئت شoعوب جنoوب المحoيط الھoادأرادوقد 

ooد عooا يزيooراق مooغLيط  نooوب المحooي جنooعاعي فooشLاط اooات ذات النشooن النفايooل مooون برميooف مليooنص       

نجحooت فooي  ن إسooبانياولكoo ،كانooت معارضooة فooي قبooول الحظooراAمريكيooة الو3يooات المتحooدة  إ3 أن ئ،الھooاد

) ارضooة سooتة وامتنooاع سooبعةعَ ومُ (3قتراحھooا  اؤيooدفooي الحصooول علooى خمسooة وعشooرين صooوتا مُ " النھايooة

  إثبoات ) 2(ارنoة للoتخلص علoى اAرض؛ قَ مزيد مoن الدراسoة ل|خطoار المُ ) 1(باستمرار الحظر في انتظار 

سoبب آثار سلبية على صحة اLنسoان أو يُ  أن إغراق النفايات ذات النشاط اLشعاعي في المحيط لن يكون له

وبooالطبع سooتكون ھooذه النتooائج مقبولooة فقooط فooي حالooة تقooديمھا مooن الخبooراء . ضooررا كبيooرا للبيئooة البحريooة

وباختصooار فooإن إعطooاء العلooم قooدره يعتمooد علooى اختيooار الخبooراء ذوي . المعتمooدين مooن جميooع اAطooراف

   )2(."المصداقية لدى جميع أصحاب المصالح

اتفاقا مع مبادئ القانون الدولي  المتعلقة "من ا3تفاقية محل الدراسة على أنه  10ولقد نصت المادة 

بمسؤولية الدولة عن اLضرار ببيئة الدول اAخرى، أو بأي منطقoة فoي البيئoة، النoاتج عoن إغoراق النفايoات 

مooة للمسooؤولية وتسooوية ظِ والمooواد اAخooرى مooن كooل اAنooواع، يتعھooد اAطooراف بتطooوير اLجooراءات الُمنَ 

وإذا كooان الooنص يتحooدث عooن تطooوير اLجooراءات الخاصooة بالمسooؤولية  ." المنازعooات الخاصooة بooاLغراق

بooالمعنى المتعooارف عليooه فooي أنظمooة المرافعooات وقوانينھooا، بooل اAمooر يتعلooق   " اLجooراءات"فلooيس المooراد "

الخاصooة بالمسooؤولية، والقواعooد الشooكلية    بلفooظ عooام، كلفooظ التooدابير، يتسooع ليشooمل القواعooد الموضooوعية

   )3(."اAخرى المتعلقة بتسوية النزاع

  )4(.، حيث أصبحت تمنع كليًا إغراق النفايات المشعة1993نوفمبر  12لت ھذه ا3تفاقية في ولقد ُعدِ          

                                                           

 .84سسكند، مرجع سابق، ص . لورانس إ -)1(    
 .85 -84 المرجع السابق، ص -)2(    
 .450 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص. د -)3(    

)4(     - "La convention de Londres du 29 déc. 1972 sur la prévention de la pollution résultant                  
de l'immersion des déchets modifiée le 12 nov. 1993, interdit totalement l'immersion de déchets 
radioactifs. Il en est de même du protocole à la convention de Barcelone du 16 févr. 1976 sur                 
la pollution de la Méditerranée par des immersions. La convention de Paris sur la protection du milieu 
marin de l'Atlantique Nord -Est du 22 septembre 1992 interdit également l'immersion de déchets 
radioactifs même faiblement ou moyennement radioactifs tout en permettant la remise en cause de 
cette interdiction en 2008 à la demande de la France et de la Grande-Bretagne (annexe 2, art. 3-3)." 
Voir : Prieur (Michel), Droit de l'environnement, 3e éd, Dalloz, Paris, 1996, P. 586. 
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  : م1960لعام  )1(ينةؤَ اتفاقية جنيف بشأن حماية العمال من اRشعاعات المُ  -ثانيا

طoار قامoت اL ھoذا بكل ما يتصل بشؤون العمل والعمال في العالم، وفoيتھتم منظمة العمل الدولية 

وقoد تمoت الموافقoة  )2(،بالتحضير Lعداد اتفاقية دولية لحماية العمال من تلوث الھoواء باLشoعاعات المؤينoة

 22بتاريخ  يةسويسرالمدينة جنيف ب ةلمنظمة في دورته الرابعة واAربعين المنعقدلفي المؤتمر العام  يھاعل

   )3(.م1962جوان عام  17من  انطQقاوبدأ العمل بھا  ،م1960جوان عام 

  ضoرورة التoزام كoل عضoو فoي منظمoة العمoل الدوليoة والoذي ينضoم  علoى ا3تفاقية نصت ھذهولقد 

إصooداره للقooوانين الQزمooة أو اللooوائح والممارسooات، والوسooائل  مooن خQooلإلooى ا3تفاقيooة، بتنفيooذ أحكامھooا، 

وأن أحكامھoا تسoري علoى كoل اAنشoطة التoي تنطoوي علoى تعoريض العمoال  )1المoادة ( اAخرى المناسoبة،

       خاصooة بالحمايooة  أحكooام ةدعooا3تفاقيooة  أوردت ھooذه كمooا )4().2 ادةمooال(ل{شooعاعات المؤينooة أثنooاء عملھooم 

  :أھمھا تلوث الھواء باLشعاعات المؤينة وآثاره على صحة العمالمن أخطار 

لتأمين حماية فِعلية للعمال بشأن صحتھم وسQoمتھم  ناسبةتلتزم الدول اAطراف باتخاذ الخطوات الم -1    

  .مقصدلتحقيق ھذا ال Qزمةضد اLشعاعات المؤينة، ويجب أن تتبنى القواعد والتدابير ال

لتقليoل تعoرض العمoال  كoل مoا فoي وسoعھا دول اAطراف وفقا للمادة الخامسة من ا3تفاقيoةأن تبذل ال -2    

   .كل تعرض غير ضروري لتلك اLشعاعات فاديوت ،ممكن حدل{شعاعات المؤينة إلى أدنى 

حدد كل دولة بدقة الحد اAقصى المسموح به من جرعoات اLشoعاعات المؤينoة، والحoد اAقصoى أن تُ  -3    

المooواد اLشooعاعية المسooموح بھooا والتooي يمكooن للعمooال التعooرض لھooا دون خطooورة، ومراجعooة ھooذه  لكميooات

  .لمادة السادسة من ا3تفاقيةوفقا لالحدود القصوى بصفة دورية 

                                                           

. ف المواد المنطلقة في أثناء ونتيجة تحلل المواد المشoعة باسoم اLشoعاعات النوويoة وھoي ملوثoات خطيoرة للبيئoةرَ عْ تُ " -)1(    
واLشoعاعات غيoر . ينoة للمoوادؤَ اLشoعاعات المُ  -2. للمoوادينoة ؤَ اLشoعاعات غيoر المُ  -1: وھناك نوعان من اLشoعاعات ھoي

المؤينة للمواد ھي إشعاعات ذات أطوال موجبة قصيرة، وطاقة عالية، وھoي تسoبب الضoرر لoبعض اAحيoاء الدقيقoة، ولكنھoا 
Lشعاعات من معoدل وقد تزيد ھذه ا. ؤثر تأثيرا محدودا في اAنسجة السطحية Aجسام الحيوانات والنباتات التي تتعرض لھاتُ 

        ثoة للبيئoة ولھoذه اAشoعة طاقoة عاليoة يمكنھoا وِ لَ اAشoعة المؤينoة ل|جسoام ھoي أشoعة مُ . انقسام الخQيا في أجسام اAحياء الدقيقoة
ل وتتoأين الoذرة إذا اكتسoبت قoدرا كبيoرا مoن الطاقoة يكفoي 3نفصoا. يئات في اAجسام التي تتعرض لھoازَ ين الذرات والجُ ؤَ أن تُ 

مصooطفى محمooود سooليمان، تلooوث البيئooة مشooكلة  .د .محمooد أمooين عooامر و أ .د .أ: أنظooر   ."إلكتooرون أو أكثooر مooن إلكتروناتھooا
 م، ص1999، )دار المصoري للطباعoة( ة صحة البيئة، دار الكتاب الحديثدراسة علمية حول مشكلة التلوث وحماي: العصر

275 - 276 .  
يئoات التoي تتكoون منھoا المoادة زَ تلoك اAشoعة التoي لھoا القابليoة لفلoق الoذرات والجُ ) الُمؤين(لذري د باLشعاع اقصَ يُ "كما         

ألفooا والنيوترونooات  تيماَسooومooن ضooمنھا أجسooاد الكائنooات الحيooة، وتشooمل اAشooعة السooينية وأشooعة جامooا وا3لكترونooات وجُ 
3لكترونات من مداراتھا حoول نoوى الoذرات والجزيئoات والمقصود بفلق الذرات والجزيئات ھو تحرير ا. إلخ...والبروتونات
   حooا3ت تسooرب اLشooعاع"محمooد بooن إبooراھيم الجooار هللا،  .د :أنظooر ."ھooا، أي جعلھooا غيooر ُمتعادلooة كھربائيooانِ أيُ ُمَؤِديooًا إلooى تَ 

 . 163 ھـ، ص1411 من، العدد الثالث، جمادى اaخرة، مجلة اA"الذري

 .281 -280 سQمة، مرجع سابق، صأحمد عبد الكريم  .د -)2(    
 .83 ، مرجع سابق، صريأحمد حامد البد .د -)3(    
الحماية القانونيoة للبيئoة، دار النھضoة جمال، الحامد سمير  .د و  .281 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص .د -)4(    

  .207 صم، 2007العربية، القاھرة، 
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ِظooم رصooد مQئمooة لحالooة العمooال وأمooاكن وضooع نُ بلمooادة الحاديooة عشooرة وفقooا لم الooدول اAطooراف تُلooزَ  -4    

قيooاس تعooرض العمooال ل{شooعاعات المؤينooة والمooواد المشooعة، وضooمان احتooرام المسooتويات  بغيooةالعمooل، 

   )1(.المطبقة

ِخoذت قبoل اLشoعاعات المؤينoة التoي اتُ  مoنِدل تدابير حماية العمoال عَ أن تُ  طرفينبغي على كل دولة  -5    

 كيفيoةلمكتoب العمoل الoدولي ب كمoا يجoب إبQoغ المoدير العoام ،ا3تفاقية وبما يتماشى مoع أحكoام ھoذه اAخيoرة

   )2(.تطبيق ا3تفاقية والعمال الذين تنطبق عليھم

 خاطooب الooدول بخصooوص التزاماتھooا بشooأن تooوفير حمايooٍة للعمooال مooن تُ  لفة الooذكراAحكooام السooاإن   

  : تنفيذ ھذه ا3لتزامات من خQل عدة وسائليتم و ،أخطار اLشعاعات المؤينة

وضoع وھoذه التoدابير 3 تُ  ،ول دون تعرض العمال ل{شعاعات المؤينoةحُ التي تَ التدابير التقنية : أو3  

 درايoة حتoى يكoون علoى ھoا ترك أمر تنفيذھا للدول وحoدھا، بoل 3بoد مoن إبQoغ مكتoب العمoل الoدولي بو3 يُ 

التooدابير الفنيooة الخاصooة مooن ناحيooة، بوضooع نظooم مقooاييس ومسooتويات الملوثooات ": ثانيooا. بمooدى فعاليتھooا

Lرف ظُ شعاعية في الھواء، ومن ناحية أخرى، بإقامة نُ اoال للتعoم الرصد المستمر لحالة الھواء وصحة العم

   )3(."على أي تغيير أو زيادة تطرأ على تركيزات نسب اLشعاعات المؤينة في بيئة العمل

  :ااLشعاعات المؤينة منھلعمال في مجال الوقاية من احقوق  عدة أحكام تبين ا3تفاقيةھذه  كما أقرت         

ٍح عooن اAعمooال التooي تتضooمن ووضooبتشooريعاتھا ولوائحھooا فooي الooدول اAطooراف  نتُعلooِضooرورة أن  -1    

أخطooار  ة حooول وجooودضooروريالتحooذيرات الالقيooام بالعمooال ل{شooعاعات المؤينooة أثنooاء العمooل، و تعooريض

  . المادة التاسعة من ا3تفاقية تهقرروفقا لما اLشعاعات وإبQغ العمال بھا كي يحتاطوا لسQمتھم 

عoدم جoواز اسooتخدام عمoال يقooل سoنھم عoن سooتة عشoر عامooا فoي عمoل يتعرضooون فيoه ل{شooعاعات " -2    

. المؤينooة، وتحديooد مسooتوى تركيooز اAشooعة لمختلooف فئooات العمooال اAكثooر أو اAقooل مooن ثمانيooة عشooر عامooا

oة العمoد مزاولoل وبعoدوري قبoي الoعاعيوضرورة الفحص الطبoشLاط اoرض للنشoمن التعoا " ل المتضoطبق

    .لمادة الثانية عشرة من ا3تفاقيةل

لنشoاط إشoعاعي بالمخالفooة فيoه تعooرض يحظooر اسoتخدام عامoل فoي عمoل فتالمoادة الرابعoة عشoرة  أمoا -3    

  ) 4(.للرأي الطبي الُمعتمد

                                                           

 .83 مرجع سابق، صأحمد حامد البدري،  .د -)1(    
 .281أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص  .د -)2(    
 .282المرجع السابق، ص  -)3(    
  .83 أحمد حامد البدري، مرجع سابق، ص. د -)4(    
لوقايoة ا لحoوالمoؤتمر الoدولي  م2002أوت عoام  30 إلoى 26 فoي الفتoرة مoن جنيفب نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية     

مoن المجموعoة اAوروبيoة والحكومoة  ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمoة الصoحة العالميoة وبoدعمٍ المھنيةاLشعاعية 
 نoى التحتيoة للوقايoة مخoاطر التعoرض ل|شoعة فoي مكoان العمoل، البُ : ولقد تناولت جلساته العلمية عدة محاور منھا. السويسرية

لعملي لمعايير اAمان اAساسية، الوقايoة اLشoعاعية المھنيoة فoي الطoب، وفoي أمoاكن العمoل، وفoي من اLشعاع، وضع التنفيذ ا
 المoؤتمر"نصoر،  نھلoة :أنظoر. منشآت الصناعة، وفي المنشآت النووية، احتمoا3ت حصoول اAضoرار الناتجoة عoن التعoرض
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  :انيـالمطلب الث  

 .نـان النوويـان وا�مـا�م

      : المoooادي(جوانoooب اLجoooراءات الضoooرورية ل|مoooن "موضoooوع اAمoooن واAمoooان النوويoooان يَطoooَرح   

وإجooراءات اAمooان النooووي أي القيooام بكooل مooا ھooو ضooروري لعooدم حصooول ) إلooخ... حراسooة، تخooزين آمooن 

 بooذل جھooود كبيooرة أثنooاء عمليooات تصooميم المفooاعQت تُ مازالooت ذلت وبooُ وفooي ھooذا المجooال ،"حooوادث نوويooة

      ومن المعoروف أن كoل دولoة تسoتخدم الطاقoة النوويoة ". من أجل الوصول إلى أعلى درجات اAمان ھاوبنائ

 نشooئ ھيئooة رقابيooة حكوميooة ومسooتقلة لمراقبooة اسooتيراد وتركيooب وتشooغيل فooي كافooة اAغooراض السooلمية، تُ 

ئoة أكثoر ضoرورة ويصoبح وجoود ھoذه الھي. وتخزين كل اAجھزة والمواد التي يصدر عنھا إشعاعات مؤينة

   )1(."عند البدء ببناء مفاعQت بحثية أو مفاعQت طاقة

كبيoرا اھتمامoا  -اا عاًمoومجلoس محoافظين ومoؤتمرً  أمانoةً  -ولقد أولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

العoام فoي دورتoه  ھoاوقoد بoدا ذلoك واضoحا خQoل انعقoاد مؤتمر واAمن النoووي، اAمان النووي يبموضوع

 منھoاخمسoة خصoت  ،قoرارا 15فقoد صoدر عنoه  م،2003 عoام فينا خQل شھر سoبتمبربالسابعة واAربعين 

ھooذين وليھooا الooدول ليعكooس اAھميooة الكبooرى التooي تُ مooا وھooذا  ،بصooورة أو بooأخرى اAمooن واAمooان النooوويين

اد مشoعة أو مoواد نوويoة بoين كخطوة على طريق مكافحة اLرھoاب والحيلولoة دون وقoوع مoو ينموضوعال

أمoا علoى . أو القنابoل النوويoة" القoذرة"وبالتoالي الحيلولoة دون تصoنيع القنابoل  ،أيدي المجموعات اLرھابية

وإدارة ...) التفتoيش(يوجد قسم كامل يعمل على تطبيق نظoام الضoمانات  ، فإنهة الوكالة وإدارتھانيَ بُ مستوى 

    )2(.نااAمن واAمان النووي جالمنفصلة عن ھذا القسم تعمل في م

  وبمooا أن بلooوغ درجooة عاليooة مooن اAمooان واAمooن النوويooان يُسooھم فooي التقليooل مooن مخooاطر التلooوث  

الoدولي وذلoك مoن خQoل : منھمoا، وتجلoى ذلoك علoى المسoتويين النووي، فقد أولت الدول اھتماما كبيرا بكلٍ 

الدوليooة، والooوطني وذلooك عooن طريooق سooن التشooريعات عقooد المooؤتمرات والقمooم الدوليooة وإبooرام ا3تفاقيooات 

وبمoا أن الجھoود . والقوانين الداخلية وإنشاء الھيئoات واAجھoزة الوطنيoة الQزمoة لتجسoيد التزاماتھoا الدوليoة

الوطنيooة أو الداخليooة 3 تooدخل فooي إطooار دراسooتنا ھooذه، فإننooا سooندرس فقooط ا3تفاقيooات الدوليooة والمooؤتمرات 

  ).2الفرع . (، ثم في مجال اAمن النووي)1الفرع (منعقدة في مجال اAمان النووي والقمم الدولية ال

                                                                                                                                                                                     

 عشooر، العooددلooذرة والتنميooة، المجلooد الرابooع نشooرة ا ،)"30/8/2002 -26: جنيooف(الooدولي حooول الوقايooة اLشooعاعية المھنيooة 
 .60ص  م،2002الثالث، 

، الھيئoة العربيoة للطاقoة "مسoتقبل توليoد الكھربoاء بالطاقoة النوويoة"محمoود نصoر الoدين،  .د .ضو سعد مصباح و أ .د -)1(    
 .9 م، ص2006الذرية، تونس، 

  اAمooن واAمooان النوويooان وتطبيooق نظooام الضooمانات فooي قooرارات المooؤتمر العooام للوكالooة " محمooود نصooر الooدين، .د .أ -)2(    
   م، ص2004، نشoرة الoذرة والتنميoة، المجلoد السoادس عشoر، العoدد الثoاني، "الدولية للطاقة الذرية الدورة السابعة واAربعoين

3- 4.  
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  :الفرع ا�ول

  .النـــوويان ـــما�

جملة التدابير التي تھدف إلى حماية اLنسoان "على أنه ) أو السQمة النووية(اAمان النووي ف يَُعرَّ 

التoدابير ذات طبيعoة تقنيoة وتنظيميoة تخoص تصoميم والبيئة من مخoاطر اسoتعما3ت الطاقoة النوويoة، وھoذه 

وتشييد واستغQل المفاعQت النووية بھدف حماية اAفراد والمجتمع والبيئة من التأثيرات اLشعاعية والحoد 

نِشoأ للمجلoس اAعلoى والمُ  1973مoارس  13الصادر في  )الفرنسي( مرسومال هفرَّ عَ كما  )1(".من مخاطرھا

خooذ فooي كooل تَ مجموعooة الترتيبooات التooي تُ  بأنooه المركooزي Aمooان المفooاعQت النوويooة القسooمل|مooان النooووي و

     )2(.أو نتائجھا ثارھاآ د منحالشتغال وتوقيف المنشآت Aجل تدارك الحوادث وا3التصور، التشييد،  مراحل

         بمثابoooة نقطoooة تحoooول فoooي مسoooار القoooانون الoooدولي " م1986عoooام للقoooد كانoooت كارثoooة تشoooرنوبيل و  

ِدمت تفاصيل ھذا الحادث إلى الوكالة الدوليoة للطلقoة الذريoة فoي نفoس العoام، ألقoى تقريoر النووي، وعندما قُ 

اLتحاد السوفيتي المسoؤولية أساسoا علoى عoاتق العoاملين فoي فريoق التشoغيل مؤكoدا أن الحoادث كoان نتيجoة 

إقoراره مoن طoرف الوكالoة الدوليoة للطاقoة  خرق غير محتمل لمبادئ تشغيٍل وإجراءات أساسية، وھذا ما تم

شر في تقريoر لجنoة الدولoة ل{شoراف علoى اAمoان ما نُ  ولكنَ . الذرية خQل المراجعة التي تمت بعد الحادث

حول جذور الحادث أوضح أن مoا تoم ) سابقا(النووي في الصناعات ومحطات الطاقة في اLتحاد السوفيتي 

فoي محطoة   ص ھذا التقرير اAخير إلى أن تصميم الوحدة الرابعةلُ وقد خَ . تقديمه ھو بعيد تماما عن الحقيقة

عددا من معايير اAمان اAساسية واللوائح التنظيمية التي أصدرتھا الوكالoة الدوليoة للطاقoة  قَ رَ تشرنوبيل خَ 

لوثيقoة وا" با3حتياطoات العامoة ل|مoان النoووي"الخاصoة  GSP-73الذرية، ولعل من أبرزھا الوثيقoة رقoم 

قبل حادث تشoرنوبيل  سنوات 10، واللتان دخلتا حيز التنفيذ "باAمان النووي"المتعلقة  NSR-04-74رقم 

أي خQل مرحلة تصميم ھذه الوحدة وبنائھا ودخولھا حيز التشغيل، وبالتالي فقد كشoف ھoذا التقريoر بعoض 

   )3(."جوانب الضعف في الصناعة السوفيتية

         حoooادث، اتجھoooت إرادة الoooدول سoooواًء علoooى المسoooتوى الoooوطني أو الoooدوليھoooذا الجoooاه وكoooرد فعoooل تُ   

 هھooذ تأد كمooا ،ة لتقلooيص مخooاطر الحooوادث النوويooة عنooد وقوعھooاQئمooإلooى التفكيooر فooي وضooع التooدابير الم

قoل فاعQت في العالم، وتحديث أغلبھoا لجعلھoا أمم اAمان لمعظم الظُ مراجعة جميع نُ "إلى  ةِوعَ الُمرَ  ةثراكال

                                                           

، نشoرة الoذرة "لضoمان سQoمة المرافoق النوويoة 1986تشoرنوبيل اتفاقيoات مoا بعoد حoادث "نجيب بن عمر عوينoات،  -)1(    
 .14 صم، 2009والتنمية، المجلد الحادي والعشرون، العدد اAول، 

)2(     -"La sûreté nucléaire a été définie, par le décret du 13 mars 1973 créant le conseil supérieur        
de la sûreté nucléaire et le service central de sûreté des installations nucléaires, comme l'ensemble 
des dispositions à prendre à tous les stades de la conception, de la construction, du fonctionnement   
et de l'arrêt des installations pour prévenir les accidents et en limiter les effets." 
    Voir : Prieur (Michel), Op. cit,  P. 614. 

     مرجooع  ،"لضooمان سQooمة المرافooق النوويooة 1986اتفاقيooات مooا بعooد حooادث تشooرنوبيل "نجيooب بooن عمooر عوينooات،  -)3(    
 .10سابق، ص 
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عد ھذا أحد ا3يجابيoات التoي تمoت ا3سoتفادة منھoا وذلoك مoن خQoل تكoريس اعتمادا على الجانب البشري ويُ 

ا3تفاقيoات  ھا جملة منإلى إبرامباLضافة ، "صبح مفھوما مركزيا ذا أولويةالدول لمفھوم اAمان النووي ليُ 

   .وتنظيم عدة مؤتمرات ولقاءات دولية تخص ھذا الموضوع )1(الدولية

  :ا)تفاقيتان الدوليتان لتقليص مخاطر الحوادث النووية -أو)  

  "ooُي بooل فooرنوبيل يتمثooادث تشooلبية لحooب السooد الجوانooة إن أحooة أن الوكالooه لدرجooن عنQooعLطء ا   

، بعoدما تخطoت المoواد 28/4/1986الموافoق الدولية للطاقة الذرية لم تصلھا أيoة معلومoات إ3 يoوم ا3ثنoين 

وفنلنooدا  والooدانمرك، ووصooلت إلooى السooويد )سooابقا(المشooعة التooي تحملھooا الريooاح حooدود اLتحooاد السooوفيتي 

  وبعد تحليل البيانoات، تoم التأكoد أن الحoادث لoيس تفجيoرا نوويoا تجريبيoا، وإنمoا ھoو انفجoار مفاعoل . وبولندا

عoاني منھoا القoانون الoدولي كشoف الحoادث عoن عoدة نoواقص أساسoية يُ "مoا ك ."نتج عنه إطQق مoواد مشoعة

       النooووي وھooي غيooاب إلزاميooة التعooاون بooين الooدول علooى مسooتوى المعلومooات وغيooاب التنسooيق والمسooاعدة 

  الناشooئة عooن تشooغيل المفooاعQت النوويooة، إذ أن تooوفير المعلومooات الوافيooة عooن أي  فooي مجابھooة الحooوادث 

      بل قد يؤدي إلى نوع من التعايش اaمن بين المنشoآت النوويoة والoدول سoواء تلoك  لِل من مخاطره،قحادث يُ 

    )2(".تقع بداخلھا أو المجاورة لھا التي

    حooادث، اتجھooت الooدول سooواء علooى المسooتوى الooوطني أو المسooتوى الooدولي ھooذا الاه َجooوكooرد فعooل تُ 

           وھooو مooا دفعھooا  ،للوقايooة مooن الحooوادث النوويooة Qئمooةالم إلooى التفكيooر بصooفة جديooة فooي وضooع التooدابير

سooبتمبر عooام  26فooي بفينooا تين اتفooاقيإلooى إبooرام  )3(بضooعة أشooھر عooدىفooي ظooرف قياسooي 3 يت إلooى التوصooل

التبليoغ المبكoر عoن وقoوع اتفاقيoة : وھمoا عنoد وقوعھoا الحoوادث النوويoة تھدفان للحoد مoن مخoاطر م1986

راعي الoدروس حادث نووي أو طارئ إشعاعي على نحو يُ وقوع فاقية المساعدة في حالة نووي، وات حادث

   )4(.المستفادة من حادث تشرنوبيل

 :م1986 لعام كر عن وقوع حادث نوويالتبليغ الُمبَ فينا بشأن اتفاقية . 1

الكامoل  ِدم التفسoير قoَ، ولoم تُ مدةإ3 بعد بحادث تشرنوبيل الحكومة السوفيتية الدول اAخرى غ لم تُبَلِ 

علمoا أن مoن بoين  م،1986 فoي عoامغاية انعقاد ا3جتماع الخاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى للحادث 

                                                           

مرجooع       ،"لضooمان سQooمة المرافooق النوويooة 1986تشooرنوبيل اتفاقيooات مooا بعooد حooادث "نجيooب بooن عمooر عوينooات،  -)1(    
  .10سابق، ص 

 .11المرجع السابق، ص  -)2(    
منظمoات  10ن مoن وممثلoيالدولية للطاقة الذرية دولة عضو بالوكالة  62ت مجموعة من الخبراء الحكوميين في دَ قَ عَ  -)3(    

وأعoدوا مسoودة اتفoاقيتين دولتoين إحoداھما حoول اLبQoغ الُمبكoر عoن أي م، 1986ينا في جويليoة وأوت عoام دولية اجتماعا بف
 26دتان فoي ِمoدت المسoووقoد اعتُ . حادث نووي واAخرى حول المساعدة في حالoة وقoوع حoادث نoووي أو طoوارئ إشoعاعية

تنفيoذ بسoرعة غيoر د فoي جلسoة اسoتثنائية، ودخلoت ا3تفاقيتoان حيoز القoِمن طoرف مoؤتمر عoام للوكالoة عُ  م1986سبتمبر عام 
  .119صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص . د: أنظر. اعتيادية
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   .11سابق، ص 
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oر جoة للخطoون ُعرضoي تكoغ الفوري للدول التQبLا  راءأحد القواعد العرفية تلك التي تقضي باoأثر بيئتھoت

) اLبQغ الفوريأي (ھذا المبدأ ليذ اLتحاد السوفيتي عدم تنف ولقد فرض. وبشكل سلبي من خQل أي حادث

حoادث  وقoوعغ المبكoر عoن يoبلتاتفاقيoة ال" علoى دولoة 58صياغة نصوص اتفاقيoة، وعليoه وقعoت  ةضرور

ولقد اعتُِمدت ھذه ا3تفاقيoة مoن طoرف المoؤتمر العoام للوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة فoي دورتoه  )1(".نووي

  26ح بooاب التوقيooع عليھooا بفينooا يooوم م، وفooُتِ 1986سooبتمبر عooام  26إلooى  24دت مooن انُعقooِا3سooتثنائية التooي 

أكتoوبر عoام  27أكتoوبر مoن العoام نفسoه، وقoد بoدأ نفاذھoا يoوم  6سبتمبر مoن نفoس العoام، و بنيويoورك يoوم 

موافقتھا  الذي أعلنت فيه ثQث دول) 1986سبتمبر  26(م، أي بعد انقضاء ثQثين يوما من التاريخ 1986

   )2(.12على ا3لتزام بھا حسبما ھو مطلوب في مادتھا 

     عooن وقooوع الحooوادث النوويooة فooي أسooرع وقooت "عQم بooاL اAطooراف لooِزم ھooذه المعاھooدة الooدولوتُ 

ممكن، وذلك نظرا لحاجة الدول إلى تoوفير معلومoات مناسoبة عoن الحoوادث النوويoة فoي أبكoر وقoت ممكoن 

) فقoرة أ( 2 وفي ھذا السياق تنص المادة )3(".أدنى حد من عواقبھا في حالة وقوعھا حتى يتسنى التقليل إلى

        المعاھooدة علooى أنooه فooي حالooة وقooوع حooادث نooووي، يتعooين علooى الدولooة الطooرف أن تبooادر مباشooرةھooذه مooن 

ديoا، وتبليoغ أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبليغ الدول التي تضررت أو يحتمل أن تتضoرر ما

ونQحoظ ھنoا         )4(.الوكالة بالحoادث النoووي وطبيعتoه ووقoت حدوثoه وموقعoه بالتحديoد كلمoا كoان ذلoك مQئمoا

ويبقoى علoى الدولoة التoي يقoع فيھoا  ،درجoت بشoكل تفصoيلي فoي ا3تفاقيoةن طبيعة المعلومات المطلوبة قد أُ أ

صooيب الدولooة أو الooدول نتooائج اLشooعاعية التooي تُ بغيooة الحooد قooدر اLمكooان مooن الالحooادث النooووي توفيرھooا 

يمكن إيجاد واجب اLبQغ فoي عoدد مoن ا3تفاقيoات الثنائيoة "وتجدر اLشارة إلى أنه . ضة لھذا الخطررَّ عَ المُ 

مة وكooذلك فoي عooدد مooن ا3تفاقيoات الخاصooة بooالحوادث قاَسooتَ المتعلقoة بكooوارث البيئoة علooى طooول الحoدود المُ 

    )5(."النووية

 لعooام سooاعدة فooي حالooة وقooوع حooادث نooووي أو طooارئ إشooعاعيمالفيـنooـا بشooأن تقooديم اتفاقيooة  . 2

  :م1986

ؤكد على العoون المتبoادل بoين بلoدان ، يُ م1963 أكتوبر عام 17في ع ُوقِّ تم التوصل إلى اتفاق واحد 

 26فooي أُبرمooت علooى إثooر حooادث تشooرنوبيل و )6(.م عooن ضooرر إشooعاعيالشooمال فooي حالooة وقooوع حooادث يooُنِ 

دخلoت حيoز التoي و ،لمساعدة في حالة وقوع حادث نoووي أو طoارئ إشoعاعيااتفاقية  م1986سبتمبر عام 

                                                           

 .88صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص . د -)1(    
 .، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةا3تفاقية محل الدراسة نص: أنظر -)2(    
مرجooع       ،"لضooمان سQooمة المرافooق النوويooة 1986اتفاقيooات مooا بعooد حooادث تشooرنوبيل "نجيooب بooن عمooر عوينooات،  -)3(    

   .12 -11 سابق، ص
 .من المعاھدة محل الدراسة 2نص المادة : أنظر -)4(    
 .157و  156، 88صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص . د -)5(    
 .119المرجع السابق، ص  -)6(    
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إطoارا " وھoي تشoكل .دولة 74بلغ عدد أطرافھا  م1997 عام ، وفي مايم1987فيفري عام  26التنفيذ في 

oة للطاقoن للتعاون بين الدول، فيما بينھا من ناحية وبين الدول والوكالة الدوليoرى، مoة أخoن ناحيoة مoة الذري

وقوعھoا، وبالتoالي  أجل التقليل إلى أدنى حد من عواقoب الحoوادث النوويoة والطoوارئ اLشoعاعية فoي حالoة

وفoي ھoذا  )1(".فoي اAغoراض السoلمية تحقيق مزيد من التعoاون الoدولي فoي مجoال اسoتخدام الطاقoة النوويoة

تتعاون الoدول اAطoراف فيمoا بينھoا ومoع الوكالoة : "لى أنمن ھذه المعاھدة ع 1فقرة  1السياق تنص المادة 

الدولية للطاقة الذرية وفقا Aحكام ھذه ا3تفاقية، لتيسير تقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي 

ة التقليooل إلooى أدنooى حooد مooن عواقبooه وحمايooة اAرواح والممتلكooات والبيئooة مooن آثooار غيooَأو طooارئ إشooعاعي بُ 

   )2(".اLشعاعات المنطلقة

 تدعيقoرت قoد اتخoذت طبيعoة اتفاقيoة إطoار، تسoونظرا لتعقيد الموضوع، كانoت اLجoراءات التoي أُ 

الoواردة بoنص " تتعoاون الoدول اAطoراف"وھذا ما تدل عليoه عبoارة  ،المزيد من ا3تفاقيات بين الدولإبرام 

للدولoة التoي قoد  والمسoاعدة التoزام لتقoديم العoون فoرض أيالسالفة الذكر، والتي نستشف منھا عoدم  1المادة 

   )3(.تكون ضحية تدھور بيئي كبير بسبب حادث نووي أو طوارئ إشعاعية

ساعدة للدولة الطالبة لھا وكيفية توجيھھا لمطرق وسبل تقديم ا 4 و 3و  2ِدد المواد حَ تُ "كما   

         ببا للتدخل في شؤونھا واLشراف عليھا بين مختلف اAطراف المعنية دون أن يشكل ذلك س

لِزم الدول اAطراف 3 بتوفير المساعدة و3 بقبولھا، بل إن ا3لتزام الوحيد الداخلية، فالمعاھدة 3 تُ 

   )4(."المفروض على الدولة الطرف، في صورة تلقيھا طلب المساعدة، أن تُجيب عنه في أقرب اaجال

للطاقة الذرية دورا رئيسيا من خQل التنسيق بين مختلف تلعب الوكالة الدولية "وفي ھذا اLطار 

اAطراف التي من شأنھا تقديم المساعدة، إذ أن الدول بمقتضى ھذه ا3تفاقية ملتزمة بوضع إمكانياتھا 

المادية والبشرية على ذمة المنظمة الدولية التي تتولى بدورھا تأطير عملية التدخل للحد من عواقب 

من المعاھدة على المھام  5وفي ھذا السياق تنص المادة . Lشعاعية في حالة وقوعھاالحوادث النووية وا

اAساسية الموكولة لھا، والتي تتمثل أساسا في جمع ونشر معلومات عن المعدات واAساليب والتقنيات 

ونتائج البحوث التي تتصل بمواجھة الحوادث النووية والطوارئ اLشعاعية، وأن تساعد حسب طلب 

دولة المعنية من أجل إعداد خطط وبرامج في حا3ت وقوع حوادث نووية أو طوارئ إشعاعية، وبذل ال

وإذا  .مساعيھا الحميدة من أجل التنسيق بين مختلف اAطراف من دول ومنظمات في مثل ھذه الحا3ت

من الصفات التي  أخذنا المعاھدة ككل لوجدنا أنھا 3 تُسبِغ على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي صفة
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   .12سابق، ص 

 .من المعاھدة محل الدراسة 1فقرة  1نص المادة : أنظر -)2(    
 .159 صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص. د -)3(    
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تجعل منھا دولة عليا فوق الدول أو ھيئة عاملة خارج إطار قرارات حكومات الدول اAعضاء فيھا، بل 

   )1(."إنھا مجرد أداة ضرورية للعمل على توطيد التعاون في مجال ا3ستخدام السلمي للطاقة النووية

تطoوير مركooز الحooوادث م 2006فooي عooام ، تoم للحooوادث والطooوارئالوكالoة اسooتجابة وبغيoة تفعيooل 

بالنسoبة لQسoتعداد  -باعتبارھoا مركoزا عالميoا للتنسoيق - تھاتطويرا كبيرا لتعزيoز قoدرالتابع لھا والطوارئ 

ولتحقيق ذلك، قامoت الوكالoة، فoي إطoار اتفاقيoات ". اLشعاعية وا3ستجابة لھا لطوارئاالنووية و حوادثلل

ooاعدة، بتنظooديم المسooر وتقooار المبكooخطLاتاooن العمليooة مooتويات مختلفooم مسooة . يم ودعooت الوكالooذلك قامooك

بالتنسooيق وتقooديم الooدعم لخطooة العمooل لتعزيooز النظooام الooدولي لQسooتعداد للطooوارئ النوويooة واLشooعاعية 

   )2(."وا3ستجابة لھا الُمنشأ في إطار ھذه ا3تفاقيات

تَه ِركَ لطاقة النووية، إ3 أن تَ صورة الحادث تشرنوبيل تشويه رغم أنه بفي اAخير يمكن القول و  

ا3يجابية ھي قيام نظام دولي أكثر صرامة من السابق يسعى لضمان اAمان والسQمة عند التعامل بالمواد 

حادث، ونھاية القطبية الثنائية، وظھور الدول النووية الجديدة في شرق أوروبا ھذا الن فإوعموما . النووية

في التفكير في إعادة ھيكلة القانون الدولي النووي  تساھمھا عوامل كلبسبب تفكك اLتحاد السوفيتي 

 بغية لعمل على مضاعفة الجھود لالمجموعة الدولية  تدفع اAنھ ،وبداية الفترة الثانية من مرحلة تأسيسه

التوصل إلى تبني اتفاقيات دولية لمواجھة مخاطر الحوادث النووية وضمان سQمة المنشآت النووية أثناء 

  . وبالفعل فقد تم تبني اتفاقيتين لتحقيق اAمان النووي )3(."تشرنوبيل جديد"ستخدامھا من أجل تفادي ا

  : الدوليتان لتحقيق ا�مان النووي ا)تفاقيتان -ثانيا  

عد شرطا ساھم حادث تشرنوبيل بالرغم من آثاره السلبية في التأكيد على أن اAمان النووي يُ "  

فكان 3 بد للدول من التدخل لتحقيق التوازن من خQل وضع معاھدات . الذرية 3زما 3ستخدام الطاقة

دولية تھدف Lحراز تحسينات في أمان اAنشطة والمرافق النووية، ھذا باLضافة لسعيھا من أجل توفير 

د الُسبل والوسائل الكفيلة بتحقيق مستوى رفيع من اAمان في مجال التصرف في النفايات المشعة والوقو

   )4(."المستھلك

  :م1994مان النووي لعام اAاتفاقية .  1  

م من قبل مؤتمر دبلوماسي عقدته الوكالة الدولية 1994جوان عام  17دت ھذه ا3تفاقية في اعتُمِ   

سبتمبر    20ح باب التوقيع عليھا يوم جوان من نفس العام، وفُتِ  17إلى  14للطاقة الذرية في الفترة من 

                                                           

مرجooع       ،"لضooمان سQooمة المرافooق النوويooة 1986اتفاقيooات مooا بعooد حooادث تشooرنوبيل "نجيooب بooن عمooر عوينooات،  -)1(    
   .13سابق، ص 

 .24 حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص -)2(    
مرجooع       ،"لضooمان سQooمة المرافooق النوويooة 1986اتفاقيooات مooا بعooد حooادث تشooرنوبيل "نجيooب بooن عمooر عوينooات،  -)3(    

   .13سابق، ص 
 .14 -13المرجع السابق، ص  -)4(    
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 24ودخلت حيز التنفيذ في    )1(الدورة العادية الثامنة والثQثين للمؤتمر العام للوكالة، م خQل1994عام 

       أول معاھدة دولية تتولى معالجة مسألة المفاعQت النووية بصورة  تَُعد وھي. م1996أكتوبر عام 

على -تندرج  كما .في مدينة تشرنوبيل حدثشاملة، رغم أن توقيعھا تم بصفة متأخرة نسبيا مقارنة بما 

ضمن العمل على رفع مستوى اAمان  -اAخرى المبرمة في ھذا المجال الدولية اتا3تفاقيباقي غرار 

   ل أحد اAھداف اAساسية لھذه المعاھدة، التي يتطلب تحقيقھا وفاء الدول اAطرافشكالنووي، الذي ي

   )2(.بجملة من ا3لتزامات

  : أھداف ا3تفاقية -أ  

  :إلى تحقيق ثQثة مقاصد أساسية وھيمنھا  1 ةمادفي ال جاءتھدف ھذه ا3تفاقية حسب ما   

مoن خQoل  ى ذلoك المسoتوى،اظ علoفoوالح ،بلوغ مستوى عاٍل من اAمان النووي على نطoاق العoالم '1'"    

يمooا يتعلooق ف التعooاون التقنooي -قتضooاءعنooد ا3-تعزيooز التooدابير الوطنيooة والتعooاون الooدولي علooى نحooو يشooمل 

   باAمان؛

، والحفooاظ علooى تلooك فooي المنشooآت النوويooة ضooد اAخطooار اLشooعاعية المحتملooة ةالooفعَّ  اتاَعooإنشooاء ِدفَ  '2'    

الُمَؤينoة الناتجoة عoن مثoل ھoذه  لحماية اAفراد والمجتمoع والبيئoة مoن اaثoار الضoارة ل{شoعاعات الدفاعات،

  المنشآت؛

   )3(".في حالة وقوعھا ذه العواقبھة ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حد الحيلولة دون وقوع حوادث '3'    

عِطoي اAولويoة إن تحقيق ھذه المقاصoد اAساسoية يقتضoي ضoرورة العمoل علoى وضoع سياسoات تُ "  

القصوى ل|مان النووي طيلة عمر تشغيل المفاعQت النووية من أجل تحقيق السQoمة فoي مجoال الصoناعة 

oل مبoدأ اAمoان النoوويكَ ر التي قد يسببھا اسoتخدام التكنولوجيoا النوويoة، وبھoذا يُ النووية، ومنع اAضرا مِّ
)4( 

والتoي  ،وأنظمتoه من خصائص اAمoان رعدد كبيعلى تصميم المحطات النووية  حتويوي." "مبدأ الحماية"

فoي أيoة منشoآت صoناعية أخoرى، وھoو أمoر منطقoي يتوافoق مoع الرغبoة فoي ضoمان  مثيoل3 يكاد يكون لھا 

مسooألة   ولقooد أصooبحت .والبيئooة بصooفة عامooة ھooامحطooات، والسooكان القooاطنين بجوارھooذه السQooمة العooاملين ب

مooن القضooايا التooي تحظooى   أنظمooة اAمooان ودرجooة الُوثooوق فooي التصooاميم الحديثooة للمحطooات النوويooة أھميooة

                                                           

 .، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةلمعاھدة محل الدراسةنص ا: أنظر -)1(    
مرجع       ،"النوويةلضمان سQمة المرافق  1986اتفاقيات ما بعد حادث تشرنوبيل "نجيب بن عمر عوينات،  -)2(    

 .14سابق، ص 
 .من المعاھدة محل الدراسة 1نص المادة  :أنظر -)3(    
ت        عَ مَ م المبادئ اAساسية للسQمة أو اAمان النووي، التي جَ 2006رت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام شَ نَ  - )4(    

شكل فلسفة مشتركة للسQمة              دة من المبادئ التي تُ حَ مجموعة ُموَ بين الوثائق السابقة الثQث وحلت محلھا، وأرست 
شكل ھذه المبادئ، التي تم وضعھا على أساس توافق دولي واسع              وتُ . في كل مجا3ت معايير السQمة الخاصة بالوكالة

ا الجماعة اAوروبية للطاقة الذرية، ومنظمة في اaراء، اAساس لوضع معايير السQمة في المستقبل واشتركت في إعدادھ
اAغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 

: أنظر .حة العالميةفي الميدان ا3قتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان اAمريكية، وبرنامج اAمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الص
 .  23حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص 
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فتصoميم أوعيoة اAمoان مoثQ التoي تتحمoل الضoغوط الداخليoة العاليoة والتoي تمنoع تسoرب ": الQزمة بالعناية

قooدة فooي المحطooات عَ المooواد المشooعة إلooى المحooيط فooي حالooة الحooوادث ھooو أحooد مQمooح اAمooان المتعooددة والمُ 

   )1(."ئ وغيرھاالنووية، التي تشمل كذلك أنظمة إيقاف المفاعل في حا3ت الطوارئ أو التشغيل الخاط

وجooب أخooذھا با3عتبooار عنooد تصooميم المفooاعQت النوويooة وغيرھooا مooن تَ ومooن أھooم النقooاط التooي يَ "  

المنشooآت النوويooة التقليooل مooن اaثooار المحتملooة والمختلفooة LطQooق النفايooات فooي البيئooة، وتشooمل علooى وجooه 

المحطات النوويoة لرقابoة صoارمة الخصوص الغازات والسوائل المشعة، بحيث تخضع عملية إطQقھا من 

سواء من ناحية معالجتھا أو الرصد المستمر لمستواھا اLشعاعي قبل إطQقھا إلى المحيط الخoارجي للتأكoد 

   )2(."من عدم تجاوزه الحد المسموح به

وتجدر اLشارة إلى أن الجرعات الضئيلة في ظروف التشغيل العادية تكون أقل بكثيoر مoن حoدود "  

لمسموح بھا، Aن اLنسان كان دائما ومازال يتعرض بصفة مستمرة لجرعات كبيرة إلى حد مoا الجرعات ا

ويرجع ذلك إلى الدرجة العالية من مواصفات اAمان الھندسية الُمتبعة في المفاعQت . من اLشعاع الطبيعي

Lن اooة مooراءات الوقايooى إجooافة إلooضLا، باooب لمواقعھooار المناسooذلك ا3ختيooة، وكooةالنوويooعاعات الُمؤينooش .

وبooالنظر إلooى اaثooار الوخيمooة لحooادث تشooرنوبيل يوجooد اليooوم تحسooن ملحooوظ ومسooتمر فooي تصooاميم أنظمooة 

المفاعQت بھدف التقليص، قدر اLمكان، من احتما3ت اAخطاء Aن المعلومoات وتحليoل البيانoات الخاصoة 

   )3(."لنوويبھا ساھمت في مزيد من دعم الجھود المستمرة في مجال اAمان ا

  : التزامات الدول اAطراف -ب  

ة ھoي تركيزھoا فoي المقoام اAول علoى تفاقيoا3تoي تتضoمنھا ھoذه ة اAساسoية للتعھoدات الخاصيإن ال  

 ضoمان  بغيoةجملoة مoن التoدابير التشoريعية واLداريoة  ُضoمضرورة وضع الoدول اAطoراف إطoارا قانونيoا يَ 

 .الدولة التي تخضع الُمنشoأة النوويoة لو3يتھoاتتحملھا ة اAمان النووي Aن مسؤولي ،بنود ھذه المعاھدة نفيذت

تُمنَح مختص  جھاز حداثإإلى المعاھدة الدول اAطراف ھذه من  8المادة  دعوتوفي ھذا السياق ) 7المادة (

من أجل مراقبة اAنشoطة النوويoة واسoتخدام  والبشرية المQئمةمالية الموارد الووا3ختصاصات  له السلطة

الھيئoة الرقابيoة أو الھيئoة  جھoازسoمى ھoذا الويُ  ،المواد المشعة أو خزنھا أو استيرادھا أو تصoديرھا أو نقلھoا

   )4(.الناظمة وھي مستقلة عن أية وزارة أو مؤسسة تستخدم الطاقة الذرية أو تشجع استخداماتھا

 مooذكورة ال-جملooة مooن التعھooدات اLضooافية  نفيooذالتقيooد بت قتضooيھooذه اAھooداف الرئيسooية ي جسooيدإن ت

ة Lقامooة المنشooآت النوويooة، وثانيooا Qئمooالمواقooع الم نتقooاءأو3 ا :ضooمخQooل مختلooف المراحooل وت -بالمعاھooدة

وضoع  17ادة لمoل وفقoايجoب ففيما يخص المرحلة اAولoى، . مرحلة التصميم والتشييد وأخيرا طور التشغيل

ة خاصooة التooي تسooتھدف تقيooيم جميooع العوامooل الناسooباLجooراءات الم طبيooقة التooي تكفooل تQئمooالخطooوات الم
                                                           

مرجoع       ،"لضoمان سQoمة المرافoق النوويoة 1986اتفاقيات ما بعoد حoادث تشoرنوبيل "نجيب بن عمر عوينات،  -)3) (2( )1(    
  .16 -15 سابق، ص

 . 16المرجع السابق، ص  -)4(    
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وتقيoيم مoا يoَُرجح    المنظoور، ثِر على أمان المنشأة النوويoة خQoل عمoر تشoغيلھاؤَ بالموقع، والتي يُرجح أن تُ 

 Aن السQoمة النوويoة اAفراد والمجتمع والبيئة،  أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان

وبالنسoبة . مراحoل ُعمoره كoل خQoلھي منھج عمoل مسoتمر يبoدأ منoذ الشoروع فoي إنشoاء المفاعoل ويسoتمر 

ول فِر تصoميم وتشoييد المنشoأة النوويoة عoدة مسoتويات يَُعoوَ يoُأن  18للمرحلة الثانية، فإنه يجoب طبقoا للمoادة 

انطQoق المoواد المشooعة بغيoة الحيلولoة دون وقoوع حooوادث، والتخفيoف مoن عواقبھooا عليھoا فoي الحمايoة مooن 

اLشعاعية في حالة وقوعھا، وأن تكون التكنولوجيا المستخدمة في تصميم وتشييد المنشأة النووية قoد ثبتoت 

 قooِق ھooذا التصooميم جooودة التشooغيل واسooتقراره وسooھولةحَ صQooحيتھا عooن طريooق التجربooة والتحليooل، وأن يُ 

   )1(.إدارته

أن يoتم تشoغيل المنشoأة النوويoة " 19ات المoادة تطلبقا لموفمرحلة التشغيل، فيجب أساسا  أثناءوأما 

وصيانتھا وتفتيشoھا واختبارھoا مoن خQoل تoوفير الoدعم الھندسoي والتقنoي الضoروري فoي جميoع المجoا3ت 

ادفات َصoتoدابير التoي تكفoل التصoدي لمُ المتصلة باAمان طوال ُعمر تشغيل المنشأة النووية، واتخاذ جميع ال

ويجب كذلك حسب الفقرة اAخيرة من نفس المادة أن يتم حصoر توليoد النفايoات . التشغيل المتوقعة للحوادث

المشعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم، وأن تُراعoى 

  لooِزم المعاھooدة الooدول اAطooراف وتُ . عمليooة معالجooٍة وتخooزيٍن تقتضooيھا مقتضooيات التكييooف والooتخلص فooي أي

   فيھooا قبooل كooل اجتمooاع مooن ا3جتماعooات بتقooديم تقooارير تتضooمن جملooة التooدابير التooي اتخooذتھا لتنفيooذ كooل

    )2(."ا3لتزامات الواردة بھا

ليتھoا فoي تحقيoق أمoان وما يQحoظ فoي اAخيoر، أن ھoذه ا3تفاقيoة تعتريھoا عoدة نقoائص تَُحoد مoن فعا  

إذ  )3(نووي عالمي، منھا أنھا 3 تُطبق إ3 على المراكز النووية المدنية، كمoا أنھoا 3 تتضoمن نظoام مراقبoة،

ر اAمoر علoى اصoواقت أو غيرھoا،يoة لذرلوكالة الدولية للطاقة امن قبل االة يQحظ غياب وجود أي رقابة فعَّ 

المooادة ( لQجتماعooات الدوريooة بشooأن التooدابير المتخooذة للوفooاء با3لتزامooاتمجooرد قيooام الooدول بتقooديم تقooارير 

                                                           

مرجooع       ،"لضooمان سQooمة المرافooق النوويooة 1986مooا بعooد حooادث تشooرنوبيل اتفاقيooات "نجيooب بooن عمooر عوينooات،  -)1(    
 .17 -16سابق، ص 

 .17المرجع السابق، ص  -)2(    
)3(     -"Une convention sur la sûreté nucléaire adoptée à Vienne le 17 juin 1994 sous l'égide              

de l'Agence internationale de l'énergie atomique est le premier instrument international dans             
ce domaine. Elle complète les conventions sur la responsabilité civile nucléaire et sur l'assistance        
en cas d'accidents nucléaire. Bien que peu contraignante la nouvelle convention de Vienne               
ne s'applique qu'aux centrales nucléaires civiles. Elle vise une utilisation écologiquement rationnelle 
de l'énergie nucléaire et doit permettre de protéger les individus, la société et l'environnement contre 
les effets nocifs des rayonnements ionisants. Malheureusement elle ne comporte pas de système 
d'inspection." Voir : Prieur (Michel), Op. cit, P. 616. 
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كما أن استثناء المراكoز النوويoة العسoكرية مoن نطoاق تطبيoق ھoذه ا3تفاقيoة أمoر غيoر منطقoي  )1().الخامسة

     .وصائب

 بغيoةوفإنoه المنشoآت النوويoة،  أو أمoان ظلت ُمقتصرة على ضoمان سQoمةھذه ا3تفاقية قد وبما أن   

بشoأن إبoرام ا3تفاقيoة المشoتركة  م1997 عoامتوفير الحماية لكل اAنشطة النووية ل|غراض السلمية تم فoي 

   )2(.التصرف في النفايات المشعةأمان الوقود المستھلك و أمان التصرف في

 عoامشoعة لا3تفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات الم.  2

   :م1997

                     ِرفoooت منoooذ حoooوالي مائoooة عoooام، إ3 أن أخطارھoooا، مoooن ناحيoooة رغoooم أن اAشoooعة الُمؤينoooة قoooد عُ "

           ومoooع التوسoooع فoooي اسoooتخدامات الطاقoooة . ف تمامoooا إ3 مoooع تزايoooد التجoooارب النوويoooةرَ ْعoooتلoooوث البيئoooة، لoooم تُ 

        سooائلة أو صooلبة (النوويooة، فإنھooا، شooأنھا شooأن كooل نشooاط بشooري، تُنooتج نفايooات مشooعة تختلooف فooي طبيعتھooا 

ھoذه ثِيoر وتُ ." أو العمoر اLشoعاعي) اماجألفا أو بيتا أو (سواًء من حيث الشدة أو نوعية اLشعاع ) أو غازية

طويلoة جoدا، وفoي المقابoل  أمون ولفتoرةإلزامية التصرف فيھoا علoى نحoو مo": النفايات مشكلة أساسية وھي

تُعيد بعض الدول معالجoة الوقoود المسoتھلك وھoو بالتoالي يشoكل مoوردا بالنسoبة لھoا، فoي حoين 3 تقoوم دول 

   )3(."أخرى بذلك

ا3تفاقيooة المشooتركة بشooأن أمooان التصooرف فooي الوقooود اعتمooاد مواجھooة ھooذه الصooعوبات تooم وبغيooة 

 عقدتoه دبلوماسoي مoؤتمر مoن قبoل م1997 سoبتمبر عoام فoي ايات المشعةالمستھلك وأمان التصرف في النف

 وفoُتح سoبتمبر مoن العoام نفسoه، 5 إلoى 1 مoن الفتoرة خQoل الرئيسي مقرھا في الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 العoام للمoؤتمر واAربعoين الحاديoة الoدورة خQoل سبتمبر مoن نفoس العoام 29 يوم فينا في عليھا التوقيع باب

أول اتفاقيooة دوليooة تتنooاول إدارة تَُعooد وھooي  )5(.م2001جooوان عooام  18ودخلooت حيooز التنفيooذ فooي  )4(للوكالooة،

، كمoا أنھoا  التي ليس لoديھا بoرامج نوويoةووتخزين النفايات المشعة والوقود المستھلك في البلدان التي لديھا 

المستھلك وأمoان التصoرف فoي النفايoات المشoعة منھا على أمان التصرف في الوقود  3بِق حسب المادة َط نْ تَ 

، وبالتoالي فھoي 3 تشoمل الوقoود المسoتھلك والنفايoات مدنيoة عندما تكون ناجمة عن تشغيل مفاعQت نوويoة

                                                           

 .435 الرشيدي، مرجع سابق، صمدوس فQح . د مصطفى سQمة حسين، و .د -)1(    
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  .18سابق، ص 
 .19 -18سابق، ص ال مرجعال -)3(    
 .الذريةالصادر عن الوكالة الدولية للطاقة محل الدراسة، نص المعاھدة : أنظر -)4(    
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         وقooد تooم توقيعھooا . التوقيooع علooى المعاھooدة الدوليooة المشooتركة حooول أمooان إدارة الوقooود المسooتھلك وأمooان إدارة النفايooات المشooعة
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المشعة الناتجة في إطار برامج عسكرية أو دفاعيoة للoدول، لكنھoا فoي المقابoل تنطبoق عليھoا إذا تoم تحويلھoا 

 خQooل  ن مooإلooى تحقيooق جملooة مooن المقاصooد ھooذه ا3تفاقيooة وتھooدف . نيooة سooلميةبصooفة نھائيooة إلooى بooرامج مد

   )1(.ا3لتزامات التي تفرضھا على الدول اAطراف

  : مقاصد ا3تفاقية -أ

  :أساسية وھي أھدافمنھا إلى تحقيق ثQث  1في المادة ھذه ا3تفاقية طبقا لما ورد تھدف 

بلوغ مستوى عاٍل من اAمان على نطاق العالم في التصرف فoي الوقoود المسoتھلك والنفايoات  '1'" 

       المشعة، والحفاظ على ذلك المستوى، من خQل تعزيز التدابير الوطنية والتعoاون الoدولي علoى نحoو يشoمل 

   ؛تصل باAمانيالتعاون التقني فيما  -عند ا3قتضاء-

 الooة فooي جميooع مراحooل التصooرف فooي الوقooود المسooتھلك والنفايooات فعَّ ات اَعooضooمان وجooود ِدفَ  '2'

           لحمايoooة اAفoooراد والمجتمoooع والبيئoooة مoooن اaثoooار الضoooارة ل{شoooعاعات  ،ضoooد اAخطoooار المحتملoooة ،المشoooعة

الجيooل الحاضooر دون المسooاس بقooدرة وتَطلعooات اجooات تيحا يبooلالُمؤينooة، اaن وفooي المسooتقبل، علooى نحooو يُ 

  ؛القادمة على تلبية احتياجاتھا وتطلعاتھا اAجيال

الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة ھذه العواقب في حالة وقوعھا  '3'

   )2(".أثناء أي مرحلة من مراحل التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة

ثبتooت أالooة تمooت تجربتھooا وة وفعَّ Qئمooتقنيooات مُ  فيرتooو ،إدارة النفايooات المشooعة بطريقooة آمنooة وتعنooي

ي إلى تقليل التعرض اLشعاعي فضِ نجاعتھا فعليا، باLضافة إلى توفير مصادر تمويل مؤكدة، اAمر الذي يُ 

  : حد ممكن مع مراعاة ثQثة مبادئ أساسية، وھي دنىل{نسان والبيئة إلى أ

  .تتجاوز اAضرار الحدود المسموح بھا 3يجب أ -    

 .ن تشغيل المنشأة النوويةم التي يتم َجنيُھايكون الخطر المقبول مبرر بالنسبة للفوائد ن أو -    

            رة عنooد أدنooى حooد معقooول، مooع أخooذ الظooروف ا3قتصooادية وا3جتماعيooة رَ بooَأن تبقooى اAضooرار المُ و -    

 .في الحسبان

وتجھيoز وتخoزين ونقoل وحفoظ  تoتلخص فoي تجميoع ومعالجoةفأغoراض إدارة النفايoات المشoعة أمoا 

   )3(.أن تُلقي بأي أعباء على اAجيال المقبلة دونحماية صحة اLنسان والبيئة،  كفلة تكيفيالنفايات المشعة ب

  :التزامات الدول اAطراف -ب
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تعھدات الدول اAطراف باAساس في إرساء إطار تشريعي ورقoابي علoى المسoتوى الoوطني تتمثل 

  ا3لتooزام بالقواعooد التooي تحكooم إدارة الوقooود المسooتھلك والتصooرف فooي النفايooات المشooعة، وفooي ھooذا  بھooدف

Lد: "من ا3تفاقية على أن 18تنص المادة  طاراoرف متعاقoا يَ  ،يتخذ كل طoوطني مoه الoار قانونoي إطoفoم زَ ل 

التزاماتoه بموجoب ھoذه لتنفيoذ  ضرورية من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات أخرى

وضoع متطلبoات ولooوائح  2فooي فقرتھoا  19طبقoا للمoادة ويكفoل ھoذا اLطoار التشooريعي والرقoابي ". ا3تفاقيoة

وطنيooة فooي مجooال اAمooان اLشooعاعي، ووضooع نظooام للتooرخيص فيمooا يتعلooق بأنشooطة التصooرف فooي الوقooود 

فoي مختلoف خطoوات الھيئoات المشoاركة المستھلك والنفايات المشعة، ھذا باLضافة إلى توزيoع مسoؤوليات 

حسoب المoادة  تقoوم كoل دولoة طoرف كمoا  .توزيعoا واضoحا الوقود المستھلك والنفايات المشoعة التصرف في

مoooنَح السoooلطة وتُ والرقoooابي، اLطoooار التشoooريعي ھoooذا ف بتنفيoooذ َكلoooَّبإنشoooاء أو تعيoooين ھيئoooة رقابيoooة تُ  20

مoع ضoرورة الفصoل  ،للقيoام بالمسoؤوليات الُمكلفoة بھoا اسبةنوا3ختصاصات والموارد المالية والبشرية الم

ة خاصھيئات تشارك في اAنشطة ال قوم بھاال بين الوظائف الرقابية والوظائف اAخرى التي تعلى نحو فعَّ 

   )1(.بالتصرف في الوقود المستھلك أو النفايات المشعة والرقابة عليھا

            علooى عooاتق الooدول فooي ھooذه المعاھooدة وتحديooدا  اةلقooوتجooدر اLشooارة إلooى أن بعooض التعھooدات المُ   

        ، بشooأن تصooميم المرافooق وتشooييدھا وتشooغيلھا متشooابھة 16و  14 إلooى 12 ومooن 10 إلooى 5 مooن فooي المooواد

وھذا ما يؤكد علoى وجoود تكامoل بoين مختلoف . م1994مع ا3لتزامات الواردة باتفاقية اAمان النووي لسنة 

رفoع مسoتوى اAمoان  بغيoةضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مoأمون، وا3سoتمرار  بھدفالمعاھدات 

          -مooن ھooذه ا3تفاقيooة 27وفقooا للمooادة  - ِخooذتَ يَ  وفooي مجooال النقooل الooدولي،. العooالمي مسooتوىالنooووي علooى ال

مooع ا3لتزامooات  بناسooمتعاقooد مشooترك فooي عمليoة نقooل عبooر الحooدود التooدابير الضoرورية التooي تت طooرفكoل 

بإخطooار        صooا بھooا، وخَ رَ أساسooا فooي أن تكooون عمليooة النقooل عبooر الحooدود مُ  ةتمثلooمالدوليooة ذات الصooلة وال

              القooدرات اLداريooة والتقنيooة  لooدى ھooذه اAخيooرة فراتooوأن ت، وموافقتھooادولooة المقصooد وبمسooبق موجooه إلooى 

لتصرف في الوقoود المسoتھلك أو النفايoات المشoعة علoى نحoو يتفoق ل ، وكذلك الھيكل الرقابي الQزمالQزمة

   )2(.مع ھذه ا3تفاقية، دون المساس بحقوق الدول في تصدير ھذه المواد لمعالجتھا وإعادتھا إلى أقاليمھا

         إلooى وطنيooة مooن ا3تفاقيooة بتقooديم تقooارير  1فقooرة  32وتلتooزم الooدول اAطooراف وفقooا Aحكooام المooادة   

جملة التدابير التي اتخذتھا لتنفيoذ التعھoدات الoواردة بھoذه  تضم ،ل|طراف المتعاقدةاستعراضي كل اجتماع 

. في مجال التصرف في الوقoود المسoتھلك والنفايoات المشoعةوممارستھا المتعلقة أساسا بسياستھا  ،المعاھدة

        من المرافoooق الموجoooودة لoooديھا مoooن نفoooس المoooادة الoooدول اAعضoooاء بتقoooديم قائمoooة تتضooo 2ِزم الفقoooرة ْلoooوتُ 
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 .21 -20سابق، ص 
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        وخصائصoھا وغرضoھا الرئيسoي الخاصة بالتصرف فoي الوقoود المسoتھلك والنفايoات المشoعة، وأماكنھoا، و

الخاضع لھذه المعاھدة، ھذا باLضoافة إلoى تقoديم  النفايات المشعةاAساسية، وكذلك تقديم كشف يُبين رصيد 

    )1(.نھائيا، وحالة أنشطة الوقف ھذه جري عملية وقف تشغيلھاقائمة بالمرافق النووية التي ت

   فينoا فoي الفتoرة با3تفاقيoة ھoذه عقoد ا3جتمoاع ا3ستعراضoي الثoاني ل|طoراف المتعاقoدة فoي ولقد تم   

للمoرة دولة من الدول اAطراف بينھا ثماني دول اشتركت  41 بمشاركة، م2006عام  مايو 24إلى  15من 

جميoع المشoاركين الرغم من التنوع الكبير فoي اAوضoاع الوطنيoة، فقoد اتفقoت وجھoات نظoر وعلى . اAولى

التزامھooا المشooاركة اAطooراف  تأظھooركمooا  ،علooى أنooه تooم إحooراز تقooدم منooذ ا3جتمooاع ا3ستعراضooي اAول

المسoتھلك بتحسين السياسoات والممارسoات، وخاصoة فoي مجoالي ا3سoتراتيجيات الوطنيoة المتعلقoة بoالوقود 

وإدارة النفايات المشعة؛ وإشراك أصoحاب المصoلحة والجمھoور بوجoه عoام؛ ومراقبoة المصoادر المختومoة 

    )2(.ل استعمالھاالتي بَطُ 

      تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بإدارة"نھا مالمجا3ت،  بعضتحديات في  ھناكومازالت 

 اLشعاع وإدارة النفايات التاريخية، واستعادة المصادرالوقود المستھلك والتخلص من النفايات القوية 

كذلك اعتُِرف بضرورة ضمان اتساق ا3لتزامات المالية . ؛ وإدارة المعلومات؛ والموارد البشرية"اليتيمة"

      وأشار كثير من اAطراف إلى فائدة تعزيز التعاون الدولي . ل|طراف المتعاقدة مع مدى مسؤولياتھا

   وعلى وجه الخصوص، فقد شددت اAطراف. دل المعلومات والتجارب والتكنولوجيامن خQل تبا

المتعاقدة التي لديھا برامج محدودة Lدارة النفايات المشعة وبرامج محدودة Lجراء البحوث على ضرورة 

   )3(."م المعلومات وتقديم المساعدةاسُ قَ تَ 

معالجتھا ومنع تسربھا إلى البيئoة المحيطoة مoن أھoم  طرقموضوع تداول النفايات النووية وويبقى 

وبصoفة  .الُمھتمين بشؤون البيئة والعاملين فoي مجoال الصoناعة النوويoة وتطبيقاتھoابال التي تشغل  مسائلال

   اAولooى نُظooم السQooمة واAمooان النooووي: ترتكooز سQooمة اLنسooان والبيئooة علooى دعooامتين أساسooيتين"عامooة 

ولكooن   )4(."، والثانيoة نُظooم تooداول النفايoات النوويooة ومعالجتھoا ومنooع تسooربھا إلoى البيئooةوالوقايoة اLشooعاعية

رغoم التوسoع فoي "أنoه  -كتقييم لما سبق دراسته من اتفاقيات دولية فoي مجoال اAمoان النoووي -يمكن القول 

نُظoُم  توجoد حتoى اaن استخدام الطاقة النوويoة علoى المسoتوى العoالمي Lنتoاج الطاقoة الكھربائيoة، إ3 أنoه 3

ومنoع حoدوث كoوارث نوويoة تكoون آثارھoا بشoعة علoى جميoع علoى ھoذه الطاقoة، ضمانات كافية للسيطرة و

، آخرھoا الكارثoة لھا، والدليل على ذلك تكرار وقوع حoوادث المفoاعQت النوويoةبأكمالكائنات الحية والبيئة 
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م، والتooي أثبتooت عجooز نُظooُم اAمooان النooووي        2011التooي وقعooت بمحطooة فوكوشooيما النوويooة اليابانيooة لعooام 

الكميoات ، ھذا باLضافة إلى وجود خطر نووي آخر ھoو التلoوث النoاتج عoن في التصدي للكوارث الطبيعية

أننoا نسoجل غيoاب نظoام أمoان نooووي كمoا  )1(.المفoاعQت النوويooةفھoا التoي تَُخلِ النفايoات النوويoة الكبيoرة مoن 

وبالنتيجoة فإنoه يصoعب . العسكرية أو الدفاعية، نظرا Aن ا3تفاقيات السابقة 3 تطبق عليھاخاص بالبرامج 

تحقيق حماية ناجعة من التلوث النووي في ظل ھذه النصوص، حيث يتطلoب اAمoر بoذل كثيoر مoن الجھoود   

  . الة في ھذا المجالالدولية Lبرام المزيد من ا3تفاقيات الفعَّ 

  : دوليةالمؤتمرات ال -ثالثا

المنعقoد مoؤتمر اAمoان النoووي وم، 1991عoام لالمoؤتمر الoدولي حoول السQoمة النوويoة إلى جانoب 

دت مؤتمرات دولية أخرى في مجال اAمoان النoووي نoذكر منھoا ُعقِ  )2(م،1996 عام ريلفأ 11 في موسكوب

  : ما يلي

 لعooام  وُمخooتلط ومفتooوحح َط العooالمي حooول تحooديات اAمooان النooووي فooي عooالم ُمَسooسooيول منتooدى . 1

  :م2010

بتنظيم من المعھد الكوري ل|مان النووي ووزارة التربية والعلoوم والتكنولوجيoا الكوريoة والوكالoة   

   20و  19كوريooا الجنوبيooة يooومي بالمنتooدى العooالمي فooي مدينooة سooيول ھooذا د تooم عقooالدوليooة للطاقooة الذريooة، 

محطoات المالكoة لواجoه ھيئoات الرقابoة النوويoة فoي الoدول التحoديات التoي تُ  ولقد نoاقش م،2010أفريل عام 

          ركooز ھooذا المنتooدى بالخصooوص كمooا . تمحطooاھooذه القooوى النوويooة وكooذلك الooدول الداخلooة حooديثا فooي بنooاء ال

ooات السoذلك ُمقاربoال، وكooذا المجoي ھoديثا فoة حooة والداخلoدول المتقدمoين الooاعدة بoارك والمسoى التشoمة علQ       

    وبooالنظر . فoي مفooاعQت اAجيoال المختلطooة للقoوى وتحooديات التواصooل وتبoادل الخبooرة والoدروس المسooتفادة

      السooتين دولooة فooي العooالم مھتمooة بالشooروع فooي إدخooال أو التوسooع فooي بooرامج قooوى ز يُنooَاھِ إلooى أن ھنooاك مooا 

ooمAن اooالي مooتوى عooمان مسooي ضooى فooدي يبقooم تحooإن أھooة، فooى نوويooووي علooالمالان النooتوى العooا        . يمسooكم

اAمoان النoووي بoين  مجoاللوكالة الدولية للطاقة الذريoة ُمقاربoة لoدعم تبoادل المعلومoات والتجoارب فoي أن ل

حoديثا، مoع التركيoز علoى السياسoات والتِقانoات فيھoا الدول المالكة لمحطات القoوى النوويoة والoدول الداخلoة 

   )3(.ھاتين الفئتين من الدولين الQزمة لسد الثغرة ب

   :م2010لعام  ا3جتماع الثالث لحوار إستراتيجية اAمان النووي.  2

شoارك  حيoث ،2010أفريoل عoام  23 و 22 يومي ةندونيسياLفي يوجييا كاراتا ھذا ا3جتماع ُعقد   

ooووي هفيooان النooيوية ل|مooسaبكة اooاء الشooن أعضooوزراء م (ANSN) ئولونooووي  ومسooان النooمAي اooار فooكب      

                                                           

 .281 مصطفى محمود سليمان، مرجع سابق، ص .د .محمد أمين عامر و أ .د .أ -)1(    
  .159 -79محمد عبد هللا محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -)2(    
. 19: سooيول(الُمنتooدى العooالمي حooول تحooديات اAمooان النooووي فooي عooالم ُمسooطح وُمخooتلط ومفتooوح "نھلooة نصooر،  -)3(    
 .53 -52م، ص 2010، نشرة الذرة والتنمية، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، )"20/4/2010
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   الھيئooة العربيooة للطاقooة ك فooي آسooيا والوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة وبعooض المنظمooات اLقليميooة والدوليooة

اLستراتيجية الشاملة والسياسoات المطلوبoة للتسoھيل والتحسoين المسoتمر Aمoان نoووي "لقد ناقش ، والذرية

قضoيتين لا3جتمoاع  عoرضت كمoا." يoة التحتيoة فoي مجoال اAمoان النoوويال وبناء للقoدرات والبنمستدام وفعَّ 

تنفيoذ وثانيھمoا  ،انجازات الشبكة اaسيوية ل|مoان النoووي والتحoديات اLقليميoة والعالميoة أولھما :رئيسيتين

اسoتعراض وجھoات نظoر الoدول اAعضoاء فoي الشoبكة  باLضoافة إلoى ،2020الشoبكة حتoى عoام  ھoذه رؤية

   )1(.الشبكات اLقليمية والعالمية اAخرىفي اaسيوية و

  :رع الثانيـالف

  .وويـــن النـــا�م

         3 يعنoooي نoooزع السQoooح الدوليoooة للطاقoooة الذريoooة فoooي سoooياق قoooرارات الوكالoooة إن اAمoooن النoooووي   

    المشooعة وللمنشooآت النوويooة داخooل المصooادر للمooواد النوويooة و أمنيooةماديooة حمايooة ين بooل يعنooي تooأم ،النooووي

فoي دولoة  ،بِه الشoرط المسoبق لتنفيoذ أي مشoروع تعoاون تقنoيْشoوقoد أصoبح تoأمين ھoذه الحمايoة يُ  ،كل دولoة

 ا2من النووي بحماية ا2شخاص من اJشعاعات الُمَؤين7ة يھتمو )2(.معينة، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

   )3(.ونتائجھا على اJنسان، في ا2حوال العادية أو في حالة حادث أو عجز آليات ا2مان

وفي المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اAمن النووي الذي ُعقد فoي لنoدن بالمملكoة 

اLنجازات التي تمoت يم وكان فرصة لتقوالذي  -، م2005مارس عام  18 إلى 16من المتحدة خQل الفترة 

أربعoة مخoاطر رئيسoية "الoدكتور محمoد البرادعoي، المدير العام للوكالة حدد  -م2001سبتمبر عام  11منذ 

 قنبلoة (سoرقة اAسoلحة، تطoوير مoواد Lنشoاء أسoلحة، ا3سoتخدام السoيئ للمoواد النوويoة : ل|من النoووي ھoي

Qعمال التخر) قذرة مثAشعاعية من اLر اح 650وقال البرادعي أن . يبيةوا3نبعاثات اoار غيoن ا3تجoدثا م

منھooا مائooة حooدثت العooام الماضooي  - 1993فooي المooواد النوويooة واLشooعاعية تooم تسooجيلھا منooذ عooام  المشooروع

      يجooب أ3 نبقooى سooاكنين "فooي خطابooه ا3فتتooاحي للمooؤتمر أنooه  وأضooاف ."منھooا مooواد نوويooة 11وتضooمنت 

لت جھoود دوليooة مكثفoة لتحقيoق اAمooن النoووي، أسooفرت      وفooي ھoذا السoياق بooُذِ  )4(."ٍث فاصoلدَ َحoo فoي انتظoار

  .دت عدة مؤتمرات وقمم دولية لبحث ھذا الموضوععن إبرام اتفاقيتان دوليتان، كما ُعقِ 

                                                           

نشoرة الoذرة ، )"4/2010/ 23. 22: يوجييoا كاراتoا( الثالث لحوار إسoتراتيجية اAمoان النoوويا3جتماع " نھلة نصر، -)1(    
 .50 -49م، ص 2010والتنمية، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 

اAمن واAمان النوويان وتطبيق نظام الضمانات في قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية "محمود نصر الدين،  .د .أ -)2(    
  .3 ، صمرجع سابق ،"للطاقة الذرية الدورة السابعة واAربعين

 )3(    - "La sécurité nucléaire s'occupe de la protection des personnes contre les rayonnements 
ionisants et des effets du rayonnement sur l'homme, en marche normale ou en cas d'accident ou de 
défaillance des mécanismes de sûreté." Voir : Prieur (Michel), Op.cit, P. 615.  

      السQooم "، 2005أيoار / عooدد مoايو "Nuclear Engineering International" متoرجم عoن مقالoة منشooورة فoي مجلoة -)4(    
   .6 -5 م، ص2005نھلة نصر، نشرة الذرة والتنمية، المجلد السابع عشر، العدد الثالث، : ، ترجمة"من أجل الذرة
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     :ا)تفاقيات الدولية -أو)

اAولoى تخoص الحمايoة الماديoة للمoواد النوويoة : مت في مجoال اAمoن النoووي اتفاقيتoان دوليتoانأُبرِ 

  . والمرافق النووية، والثانية تتصل بقمع أعمال اLرھاب النووي

   :م1980لعام  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.  1  

، وفoُتح بoاب التوقيoع عليھoا م1980مoارس عoام  3للمواد النووية فoي مت اتفاقية الحماية المادية أُبرِ   

من ا3تفاقية؛ وذلك عقب إجراء مفاوضات  18من المادة  1بفينا ونيويورك في نفس التاريخ، عمQ بالفقرة 

م، أي فooي اليooوم الثQثooين       1987فيفooري عooام  8م، ولقooد بooدأ نفاذھooا فooي 1979أكتooوبر عooام  28بشooأنھا فooي 

مoن  1اريخ إيداع صك التصديق أو القبoول أو اLقoرار الحoادي والعشoرين لoدى الوديoع، عمQo بoالفقرة من ت

 جويليoة عoام 8 فoيھذه ا3تفاقيoة لتعoديQت اعتمoدتھا اAمoم المتحoدة اسم ومحتوى كما خضع  )1(.19المادة 

، وقooد بَلooََغ عooدد "لنوويooةاتفاقيooة الحمايooة الماديooة للمooواد النوويooة والمرافooق ا"حيooث أصooبح اسooمھا  ،م2005

   )2(.دولة 146أطرافھا 

 :نطاق تطبيق ا3تفاقية -أ  

 السلمية اAغراض فيالنووية المستخدمة  المواد على 1فقرة  2 لمادةل وفقا ھذه ا3تفاقية تنطبق  

وعلى المرافق النووية المستخدمة في اAغراض     ،ادوليا نووي نقQاستعمالھا وخزنھا ونقلھا  أثناء

م من خQل ھذه ا3تفاقية، على ورغبة منھا في أن تُْسھِ : "السلمية، وھذا ما أكدت عليه الديباجة في قولھا

الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في اAغراض 

على المواد النووية المستخدمة           " :5فقرة  2وبالتالي 3 تنطبق ھذه ا3تفاقية طبقا للمادة ." السلمية

في اAغراض العسكرية أو الُمْستَبقاة لمثل ھذه اAغراض و3 على المرافق النووية المحتوية على مثل   

حيث تبقى الدولة الحائزة لھا ھي المسئولة عنھا، حسب ما جاء في الفقرة اAخيرة من ." ھذه المواد

الة للمواد النووية والمرافق النووية ك أيضا أن توفير الحماية المادية الفعَّ رِ وإذ تُدْ : "الديباجة التي تنص

المستخدمة في اAغراض العسكرية ھو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، وإذ 

     ."  تفھم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشددة

  : من السرقة والتخريب الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النوويةنظام  -ب

                                                           

 . الوكالة الدولية للطاقة الذرية نالمعاھدة محل الدراسة، الصادر ع نص: أنظر -)1(    
 كلية -بابل جامعة ،"الدولياLرھاب  لمكافحة المتحدة اAمم اتفاقيات في دراسة" ،الشكراوي حميدي ھادي علي .د .أ -)2(    

    :على الموقع ا3لكتروني ةمتوفر. 19و  2ص ، القانون
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/pd  اتooooي اتفاقيooooة فooooم  دراسooooمAة اooooدة لمكافحooooالمتح

  .اLرھاب الدولي
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َضoْربًا مoن يُعoد  منشآت نوويoة )1(مواد نووية أو تخريبلبضعة عقود من الزمان كان مفھوم سرقة 

جلبooت منظooورا جديooدا حooول تلooك اLمكانيooة  م2001 عooام سooبتمبر 11 ِوعooة لooـرَ خيooال، ولكooن اAحooداث المُ ال

وھoي  ،مواد نووية فoي النھايoة إلoى دعoم السoوق السoوداء النوويoة أو اختQس سرقةحيث تَُؤدي  )2(،الرھيبة

كمoا  د الجماعات اLرھابية بھذه المواد،، وتَُزوِ أن تُغذي عمليات انتشار اAسلحة النوويةبدورھا التي يمكن 

 إن نجاعooة أنظمoة حمايooة فo ولoذلك. الجماعooاتھoذه النوويooة مoن أسoمى أمooاني رافoق المالمooواد وتخريoب  يُعoد

التooي يمكooن أن تمooد السooوق السooوداء النوويooة بooالمواد ا3نشooطارية  فooِف المنooابعجَ المooواد والمنشooآت النوويooة يُ 

وھoooو مoooا يoooؤدي فoooي نھايoooة المطoooاف               )3(،خطoooط الجماعoooات اLرھابيoooة لتخريoooب المنشoooآت النوويoooة فسoooدويُ 

علoى كoل دول طoرف        1ألoف فقoرة  2ولھoذا السoبب فرضoت المoادة . إلى التقليل من مخاطر التلوث النoووي

أن تُنشئ وتُشغل وتتعھد نظام حماية مادية مQئما ينطبق علoى المoواد النوويoة والمرافoق النوويoة الخاضoعة 

لو3يتھoooا بھoooدف حمايoooة المoooواد النوويoooة مoooن السoooرقة ومoooن أي شoooكل آخoooر مoooن أشoooكال ا3سoooتيQء غيoooر            

ي، أثناء استخدامھا وخزنھا ونقلھا؛ وكفالة تنفيذ تoدابير سoريعة وشoاملة لتحديoد مكoان المoواد النوويoة القانون

المفقودة أو المسروقة واسترجاعھا عند ا3قتضاء؛ وحماية المoواد النوويoة والمرافoق النوويoة مoن التخريoب 

  .والتخفيف من عواقبه اLشعاعية في حالة حصوله

  : اد النووية أثناء عملية النقل النووي الدولي والتخزينالحماية المادية للمو ♦

        إرسooاء تooدابير لحمايتھooا  ھooذه ا3تفاقيooة تسooھيل النقooل المooأمون للمooواد النوويooة ومooن بooين أھooداف 

  : فإن اAطراف المتعاقدة التزمت بما يليتحقيق ذلك ول ،المادية

         إقليمھoاداخoل الموجoودة لمواد النوويoة ل -في المرفق اAول الُمَوَضَحةعلى المستويات  -ضمان حماية  -    

  . )3المادة ( الدولي لتلك الموادالنووي سفينة أو طائرة خاضعة لو3يتھا، في حالة النقل  متنأو على 

نoاء المoواد أث تلoكحماية تأكيدات ب تكن قد حصلت علىالمواد النووية ما لم أو تأذن بتصدير ِدر صَ أ3 تُ  -    

  .  )1 فقرة 4المادة (الدولي  النووي النقل

  تكoن قoد حصoلا3تفاقية ما لoم تھذه مواد نووية من دولة ليست طرفا في أو تأذن باستيراد أ3 تستورد  -    

  ).2فقرة  4المادة (الدولي النووي المواد خQل النقل  تلكحماية بت تأكيدا على 

                                                           

أي فعoل ُمتََعمoد يَُوَجoه ضoد مرفoق نoووي أو مoواد نوويoة : "... فقرة ھـ من ھذه ا3تفاقية التخريب بأنه 1ف المادة تَُعرِ  -)1(    
ooاملين أو الجمھooان العooحة وأمooرة صooر مباشooرة أو غيooة مباشooدد بطريقooن أن يھooا ويمكooا أو نقلھooتعمالھا أو خزنھooري اسooور       يج

 ." أو البيئة نتيجة التعرض Lشعاعات أو 3نطQق مواد مشعة
       السQooم "، 2005أيooار / عooدد مooايو "Nuclear Engineering International" متooرجم عooن مقالooة منشooورة فooي مجلooة -)2(    

 .5 ، مرجع سابق، ص"من أجل الذرة
         ، مرجooع "اLرھooابي Aسooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السQooح النooوويمكافحooة ا3سooتعمال "محمooود بركooات،  .د .أ -)3(    

  .10 -9سابق، ص 
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    - oooمح بoooالمرور الأ3 تسoooي بر اعoooا لفoooة إقليمھoooواد نوويoooذه         مoooي ھoooرفين فoooتا طoooين ليسoooين دولتoooة بoooمنقول

مoا لoم ، مطاراتھoا أو موانئھoا البحريoة بoرالداخليoة أو ع ئيoةممoرات الماال ا3تفاقية، سواء بطريق البر أو في

   )1().3فقرة  4المادة ( الدوليالنووي النقل  أثناءالمواد  تلكحماية تكن قد حصلت على تأكيدات ب

النووية أثناء التخزين المصoاحب للنقoل النoووي الoدولي لمسoتويات حمايoة ماديoة تخضع المواد كما 

مoن المرفoق اAول التoابع لQتفاقيoة محoل الدراسoة، وھoي المراقبoة المسoتمرة للمنطقoة        1نصت عليھا المoادة 

أن يظل الُحoَراس علoى اتصoال وثيoق بقoوات و، المادية حواجزالإقامة إلكترونية و من قبل حراس أو أجھزة

  . الرد المناسبة

  : الحماية المادية للمنشآت النووية من التخريب ♦

، إ3 أن خطooر الھجooوم عليھooا متقدمooة حمايooةسooاليب تخضooع بooدورھا Aالمنشooآت النوويooة رغooم أن 

  21الذريooة قooرارا فooي  الدوليooة للطاقooة وكالooةتبنooى المooؤتمر العooام للوتخريبھooا يظooل قائمooا، وفooي ھooذا الصooدد 

 ة ل|غoراض السoلمية َسoرَ كَ ؤِكد أن الھجمات أو أخطار الھجoوم علoى منشoآت نوويoة مُ يُ  م1990 سبتمبر عام

ِرض تطور الطاقة النووية للخطر، وأكد ضرورة اتخاذ مجلس اAمن اLجراء العاجل في حالoة وقoوع عَ قد يُ 

) J 58 /45(المتحoدة كoذلك ھoذا التوجoه بقرارھoا  أيoدت الجمعيoة العامoة ل|مoم كمoا. ھجoوم أو خطoر كھoذا

والذي عبرت فيه عن اقتناعھoا بضoرورة حظoر الھجمoات المسoلحة  م1990ديسمبر عام  4 الصادر بتاريخ

المتمثoل وعoن ھجoوم كھoذا   رقoد ينجo على المنشآت النووية، كما أعربت عن وعيھا وإدراكھا للخطر الoذي

 4فقoرة  2وفoي ھoذا المجoال اسoتبعدت المoادة  )2(.وخيمة عابرة للحدودا3نبعاثات اLشعاعية مع عواقب في 

اAنشطة التي تضطلع بھoا القoوات المسoلحة فoي الصoراعات "من نطاق تطبيق ا3تفاقية محل الدراسة ) ب(

اAنشooطة التooي تضooطلع بھooا القooوات المسooلحة    "حيooث يحكمھooا القooانون الooدولي اLنسooاني، وكooذلك " المسooلحة

   ." ي إطار ممارسة مھامھا الرئيسية ما دامت تحكمھا قواعد أخرى من القانون الدوليلدولة ما ف

  : لمواد النوويةباغير المشروع  ا3تجارمكافحة  -ج

تزايoد  1991مoن عoام  عندما تفكك اLتحاد السوفيتي حدث ما يمكن اعتباره فوضى نووية، فبدايةً "

ooلطات فooطة السooبطھا بواسooرى ضooي جooا3ت التooدد الحooةعooا الغربيooام . ي أوروبooي عooدمت إدارة  1994وفooتق

oَر ُمبينoين بتقريoرئيس يلتسoى الoوالي المخابرات الروسية إلoدوث حoه حoآت  900ة فيoن المنشoرقة مoة سoحال

         حالooة سooرقة لتقانooات سooرية  700وكooذلك حooدوث  1993النوويooة والعسooكرية فooي النصooف الثooاني مooن عooام 

شر اAخيرة من القرن العشرين نجحت أدوات وأجھoزة الكشoف اLشoعاعي وفي السنوات الع. في نفس المدة

    وكميoات أقoل مoن البلوتونيoوم  235 -شحنة منھا ما ھو مoن اليورانيoوم  300على الحدود في ضبط حوالي 

  مجابھooة ا3تجooار غيooر المشooروع بooالمواد "فooإن  وبالتooالي ."التooي تصooلح لصooناعة القنابooل النوويooة 239 -

                                                           
 .434 -433مدوس فQح الرشيدي، مرجع سابق، ص . د مصطفى سQمة حسين، و .د -)1(
 .201صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص  .د -)2(
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  وِديooة ومراقبooة المooواد النوويooة، وبخاصooة دُ بتعزيooز وسooائل الكشooف وبصooفة خاصooة عنooد المنافooذ الحُ  النوويooة

ود السoوق السoوداء النوويoة بoالمواد زَ مoن تجفيoف المنoابع التoي تoُ أثناء النقoل، يمكoن أن يسoاعد علoى المزيoد

  )1(."النووية بأسلوب غير شرعي

Aجھooزة والمعooدات ا فooي التجooارة الدوليooة ىعلoo فooرض النظooام الooدولي أسooلوبا جديooدا للرقابooة ولقooد

خQoل إنشoاء إتحoاد للمoوردين النoوويين وھoو إتحoاد  مoن ،واAدوات والمواد المطلوبة للمشoروعات النوويoة

  وينظooر فooي الطلبooات التooي تتقooدم بھooا الooدول أو الشooركات لتوريooد السooلع  ،جميooع المooوردين الooدوليين يضooم

  ھد ْشoنoه بoالرغم مoن ذلoك مازالoت السoوق النوويoة السoوداء تعمoل وبكفoاءة ويَ النووية Aيoة دولoة طالبoة، إ3 أ

   )2(.داول في السوق السوداء النووية الدوليةتَ على ذلك استمرار ضبط سلع نووية أكثرھا مُ 

  :َمةاAفعال الُمَجرَّ  -د  

لقoد و الoدول، لمختلoف بoالغ قلoق مبعث والمرافق النووية النووية بالمواد الصلة ذات الجرائم شكلت

 والمعاقبoة وكشoفھا الجoرائم ھoذه مثoل حoدوث منoعل الoةوفعَّ  مناسoبة تoدابير اتخoاذ الماسoة الحاجoة فرضoت

    :اaتية |فعالا3رتكاب المتعمد ل ا3تفاقيةھذه من  1فقرة  السابعة المادة متجرَّ  في ھذا الصددو )3(،عليھا

     نقQo أو أو تھديoدا با3سoتعمال اسoتعما3 حيoازة أو أو اسoتQما يشoكلو مشoروع إذن دون يoتم فعoل أي -    

            شoخص أي وفoاة ،بسoبيُ  أن مoلحتَ يُ  أو ويسoبب، لھoا، تشoتيتا أو بھoا فاصoرُ تَ  أو نوويoة لمoواد تغييoرا أو

كمoا تجoرم ھoذه المoادة . أو بالبيئoة بالممتلكoات جسoيمةجوھريoة  أضoرار إلحاق أو خطيرة إصابة إصابته أو

  . محاولة ارتكاب ھذه الجرائم ما عدا التھديد با3ستعمال

وأي تھديد بارتكاب ذلك من أجoل إجبoار أي شoخص طبيعoي أو اعتبoاري ، ھاسلب أو نووية سرقة مواد -    

محاولoة  م ھoذه المoادةكمoا تَُجoرِ . أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل مoا أو علoى ا3متنoاع عoن فعoل مoا

  .ارتكاب فعل السرقة أو السلب

  .واختQس مواد نووية أو الحصول عليھا بطريق ا3حتيال، ومحاولة ارتكاب ھذه اAفعال -    

أي فعooل يَُشooكل حمQoo أو إرسooا3 أو نقQoo لمooواد نوويooة دخooو3 إلooى دولooة مooا أو خروجooا منھooا دون إذن  -    

  .مشروع، أو محاولة ارتكاب ذلك

 آخoر شoكل بoأي وأ اسoتعمالھا وأ القoوة اسoتعمالب التھديoد طريoق عن نووية موادل طلبا ِكلشَ يُ  فعل وأي -    

  . التخويف أشكال من

                                                           

، مرجooع          "اLرھooابي Aسooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السQooح النooووي مكافحooة ا3سooتعمال"محمooود بركooات، . د. أ -)1(    
 .10 سابق، ص

 .11سابق، ص المرجع ال - )2(    
مرجoع         ،"الoدولي رھoاباL لمكافحoة المتحoدة اAمoم اتفاقيoات فoي دراسoة"الشoكراوي،  حميoدي ھoادي علoي. د .أ -)3(    

  .18 صسابق، 
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وأي فعل موجه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي، ويتسoبب فيoه صoاحب " -    

أن يتسooبب عملooه فooي وفooاة أي  ف فيooه صooاحب ھooذا الفعooل أن مooن المooرجح أو يَْعooرِ  -عooن عمooد -ھooذا الفعooل 

أو بالبيئooة نتيجooة التعooرض  بالممتلكooاتجوھريooة  أضooرار إلحooاق أو شooخص أو إلحooاق إصooابة خطيooرة بooه

oد ارتُِكoل قoذا الفعoن ھoم يكoق مواد مشعة، ما لQشعاعات أو 3نطL  رفoة الطoوطني للدولoانون الoا للقoب وفق

ھooذه المooادة محاولooة ارتكooاب ھooذه اAفعooال، وكooذلك        م ، كمooا تَُجooرِ ."التooي يقooع فooي أراضooيھا المرفooق النooووي

للتسبب في اAضرار السالفة الذكر، أو من أجoل إجبoار أي شoخص طبيعoي أو اعتبoاري  أي تھديد بارتكابھا

  .أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على ا3متناع عن فعل ما

اشoتراكا فoي أي جريمoة مoن الجoرائم الُمبَيَنoَة فoي الفقoرات السoالفة ل م ھoذه المoادة أي فعoل يَُمثoِكما تَُجرِ  -    

وأي فعل يقوم به أي شخص يُنظم أو يُوجه أشخاصا آخرين 3رتكاب جريمة من ھذه الجرائم، وأي الذكر، 

  . م في ارتكابھا بواسطة أشخاص يعملون بغرض مشتركفعل متعمد يُْسھِ 

الجooرائم  -بموجooب قانونھooا الooوطني -اAطooراف إلooى جعooلفooدعت الooدول  7مooن المooادة  2أمooا الفقooرة 

   .بة تُراعى فيھا الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائمجرائم تستحق العقاب بعقوبات ُمنَاسِ  1الُمبَيَنَة في الفقرة 

ولقد أشارت ديباجة ھذه ا3تفاقية إلى أن الحماية الماديoة تoؤدي دورا مھمoا فoي دعoم ھoدف مكافحoة 

  . برمت لتحقيقه اتفاقية دولية لقمع أعمال اLرھاب النووياLرھاب، والذي أُ 

  :م2005ام لع النووي اLرھاب أعمال لقمع الدولية ا3تفاقية.  2

   خطooطا3سooتخدام المُ " :درالي اAمريكooي بأنooهيooف اLرھooاب حسooب وثooائق مكتooب التحقيقooات الفرَّ َعooيُ 

ٍع عooام ونشooر الخooوف وا3رتبooاك اسooتھدافا Lرغooام لooَللعنooف المخooالف للقooانون أو التھديooد بooالعنف Lحooداث ھَ 

وقooد تكooون   ." الحكومooات أو المجتمعooات تحooت التھديooد علooى تلبيooة مooا ترغooب فيooه تلooك المنظمooات اLرھابيooة

عليھoا اھتمoام الoدوائر الداعمoة  يرتكزن أھم اAساليب التي ، كما أسياسية أو دينية أو فكرية أو مالية هدوافع

وعلoى رأسoھا اAسoلحة لجماعات اLرھابيoة ھoو ا3سoتحواذ علoى أسoلحة الoدمار الشoامل لل{رھاب الدولي و

غراضooھم A اتحقيقoo ،3سooتخدامھا ضooد الجمooاھير فooي المooدن أو التجمعooات السooكانية أو المعسooكراتالنوويooة 

   )1(.السلبية

3تفاقيoة وفي ھذا السoياق ولمواجھoة اLرھoاب النoووي باعتبoاره أحoد أشoكال اLرھoاب، تoم اعتمoاد ا

سoبتمبر  14 فoيعليھoا  لتوقيoعبoاب ا تِحوفُ  ،م 2005عام ريلفأ 13 فيالدولية لقمع أعمال اLرھاب النووي 

علoى  25حيoث نصoت المoادة د، بعo النفاذ حيز تدخل لمإ3 أنھا  بنيويورك، المتحدة  اAمم مقرم ب 2005عام

 ل|مoم العoام اAمoين لoدى والعشرين الثانية التصديّق وثيقة إيداع تاريخ من الثQثين اليوم في ھانفاذ أنه يبدأ

                                                           

مرجooع         ، "مكافحooة ا3سooتعمال اLرھooابي Aسooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السQooح النooووي" محمooود بركooات،. د. أ -)1(    
تحولت أسلحة الدمار الشامل من كونھا وسائل عسكرية بحتة في أوائل القرن العشرين إلى أن أصoبحت "ولقد  .5ص سابق، 

لتoي ينبغoي عليھoا ا3سoتعداد لھoا ومواجھتھoا بأسoاليب مضoادة ناجحoة اaن وسيلة من وسائل العنoف ضoد الحكومoات والoدول ا
 .6المرجع نفسه، ص : أنظر ."وفعالة
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ولكoن ھoذا العoدد  )1(،دول 6 صoادقتو دولoة 107َعoت عليھoا َوقَّ  م2006 سoبتمبر عoام 25 وحتoى. المتحoدة

   .ارتفع بمصادقة عدة دول أخرى عليھا منھا الجزائر التي صادقت عليھا بتحفظ

  :نطاق تطبيق ا3تفاقية -أ

  : من ھذه ا3تفاقية على ما يلي 4و  3فقرة  1تنص المادة 

 ":نووي مرفق"بتعبير يقصد -3"

        الطoائرات أو بoاتكالمر أو السoفن بھoا زھoَّجَ تُ  التoي المفoاعQت ذلoك فoي بمoا نoووي، مفاعoل أي) أ(

 اAجسoام أو الطoائرات أو بoاتكالمر أو السoفن ھoذه لoدفع للطاقoة مصoدرك 3سoتعماله الفضoائية اAجسoام أو

 آخر؛ غرض Aي أو الفضائية،

 .مشعة مواد نقل أو معالجة أو خزن أو Lنتاج عملستَ تُ  نقل وسيلة أو منشأة أي) ب(

  ":جھاز"بتعبير يقصد -4

 أو نووي؛ متفجر جھاز أي) أ(

 اLشعاعية لخواصه نظرا بِبسَ يُ  قد والذي اLشعاع، لبث أو اLشعاعية المواد لنشر جھاز أي) ب(

   ."بالبيئة أو بالممتلكات شأن ذات أضرارا ِحقلْ يُ  أو الجسيم البدني اAذى أو الموت

نQحظ من خQoل العبoارات الoواردة بھoاتين الفقoرتين أن نطoاق تطبيoق ھoذه ا3تفاقيoة واسoع مقارنoة 

بنطooاق تطبيooق اتفاقيooة الحمايooة الماديooة للمooواد النوويooة والمرافooق النوويooة، حيooث يشooمل المرافooق النوويooة 

ا النطooاق أنشooطة إ3 أنooه يخooرج مooن ھooذ. واAجھooزة النوويooة المسooتخدمة فooي اAغooراض السooلمية والعسooكرية

القooوات المسooلحة خQooل نooزاع مسooلح، فQoo تسooري عليھooا أحكooام ھooذه اتفاقيooة وإنمooا يحكمھooا القooانون الooدولي 

 قواعدببقدر ما تُنَظم  ،بصدد ممارسة واجباتھا الرسميةة ما أنشطة القوات العسكرية لدولاLنساني، وكذلك 

  . والفقرة اAخيرة من الديباجة 2فقرة  4، وھذا ما نصت عليه المادة لقانون الدوليأخرى من ا

  :اAفعال المجرمة -ب

 ِظمنَ يُ  أو أي يُشارك يُساھم أو شرعيَ  من كل بأنه الجريمة ِكبتَ رْ مُ  ھذه ا3تفاقية من 2 المادة حددت

  :من اAفعال ييل بما عمد وعن مشروعة غير بصورة يقوم أوه جِ وَ يُ  أو

             جسoيم بoدني أذى فoي التسoبب أو اAرواح إزھoاق بقصoد جھoاز حيoازة أو صoنع أو مشoعة مoواد حيoازة -

 . بالبيئة أو بالممتلكات جسيم ضرر إلحاق أو

اسooتخدام أي مooادة مشooعة أو جھooاز مشooع بأيooة طريقooة، أو اسooتخدام مرفooق نooووي أو إحooداث أضooرار بooه   -

بطريقة تؤدي إلoى إطQoق مoادة مشoعة أو تُھoدد بانطQقھoا بقصoد إزھoاق اAرواح أو التسoبب فoي أذى بoدني 

أو منظمoة  جسيم أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكoات أو بالبيئoة أو بقصoد إكoراه شoخص طبيعoي أو اعتبoاري

                                                           

مرجoع         ،"الoدولي رھoاباL لمكافحoة المتحoدة اAمoم اتفاقيoات فoي دراسoة"الشoكراوي،  حميoدي ھoادي علoي. د .أ -)1(    
 .30سابق، ص 
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كما اعتبرت ھoذه المoادة مoن يسoتعمل التھديoد  )1(.دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو ا3متناع عن القيام به

  . مرتكبا لجريمة شأنه شأن من يقوم باAفعال السالفة الذكر

علooى الooدول اAطoراف أن تتخooذ مoا يلooزم مooن التoدابير لجعooل الجoرائم الooواردة فooي  وفoي ھooذا السoياق 

  يُؤخooذ فيھooا بعooين ا3عتبooار عقوبooات مناسooبةببموجooب قانونھooا الooوطني، وُمَعاقبooة مرتكبيھooا  جooرائم 2المooادة 

ميoة الoواردة  إ3 أنoه 3 يمكoن اعتبoار اAعمoال اLجرا). 5المoادة ( الذي تتسم به تلoك الجoرائم الطابع الخطير

أفعooا3 ُمبooََرَرة بooأي حooال مooن اAحooوال، 3عتبooارات ذات طooابع سياسooي أو فلسooفي أو عقائooدي           2فooي المooادة 

ooِي أو إثنooلأو عرقooر مماثooابع آخooي أو أي طooادة . (ي أو دينooية        ) 6المooة سياسooا جريمooوز اعتبارھooا 3 يجooكم

   -علooى ھooذا اAسooاس-كبooت بooدوافع سياسooية، بغيooة رفooض أو جريمooة متصooلة بجريمooة سياسooية أو جريمooة ارتُ 

وتجدر اLشارة إلoى أن الoدول اAطoراف ). 15المادة (طلب تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة 

يھoة تoدعوھا لQعتقoاد بoأن ھoذا الطلoب قoد   غير ُملَزمة با3ستجابة لھoذا الطلoب، إذا تoوفرت لoديھا أسoباب َوجِ 

م بھدف محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب عرقه أو دينoه أو جنسoيته أو أصoله اLثنoي أو رأيoه السياسoي  قُدِ 

). 16المoادة (أو بأن استجابتھا للطلب من شأنھا أن تمس بوضoع الشoخص المoذكور Aي مoن ھoذه اAسoباب 

        نصooوص عليھooا الم فooي حالooة حooدوث أي انتشooار فيمooا يتصooل بإحooدى الجooرائم"أنooه وفooي اAخيooر نشooير إلooى 

         بooأي طريقooة قواعooد القooانون الooدولي التooي تحكooم المسooؤولية  ، لooيس فooي ھooذه ا3تفاقيooة مooا يمooس2فooي المooادة 

  )7فقرة  18المادة ( ".النووي أو قواعد القانون الدولي اAخرى عن الضرر

  :اAجھزة النووية التي يمكن استعمالھا من طرف اLرھابيين -ج

يمكooن اعتبooاره مooن اAھooداف ذات اAولويooة التooي  النوويooةسooلحة اAبooالرغم مooن أن ا3سooتحواذ علooى 

ن حتoى اaن عoن أيoة محاولoة ل{رھoابيين لoَعْ لم يُ ، إ3 أنه تسعى إليھا بثبات المنظمات والجماعات اLرھابية

  :منھا )2(ثير من الصعوباتن الوصول إليھا يكتنفه الكA نظرا ،3ستخدام اAسلحة النووية أو اLشعاعية

     فooي المقooام اAول تooوافر المooواد اAوليooة وھooي ھنooا البلوتونيooوم  النوويooة يتطلooبإنتooاج اAسooلحة أن  -

بالرغم من توافر تلك المoواد فoي السoوق السoوداء النوويoة إ3 أن أسoعارھا عاليoة و ،أو اليورانيوم المخصب

إعooداد  قتضoيالمooواد ا3نشoطارية، فoإن اAمoر يھoذه فرت تoووحتoى إن  ،ةيل عقبooة رئيسoشoكوھoو مoا ي ،جoدا

 نooه أأعلooن عooدد مooن المooراقبين وفooي ھooذا المجooال . التصooاميم وتنفيooذھا مooع امooتQك اAدوات الQزمooة ل{نتooاج

        الooة يمكooن يمكooن لمجموعooات مooن اLرھooابيين مooن غيooر ذوي المھooارة إنتooاج قنبلooة نوويooة بسooيطة ولكنھooا فعَّ "

مooن مooا ھooو معooروض فooي السooاحة  كيلooو طooن باسooتخدام مooواد نوويooة 100 و 10قooدرتھا بooين أن تتooراوح 

مoا قoد  نوعoارى أن ذلك في حد ذاته يحتاج إلى قoدرات متقدمoة ھناك من يو ".وتكنولوجيا غاية في البساطة

                                                           

مرجoع         ،"الoدولياLرھoاب  لمكافحoة المتحoدة اAمoم اتفاقيoات فoي دراسoة"الشoكراوي،  حميoدي ھoادي علoي. د .أ -)1(     
 .30سابق، ص 

 مرجooع  ،"مكافحooة ا3سooتعمال اLرھooابي Aسooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السQooح النooووي" محمooود بركooات،. د. أ -)2(     
 .6 سابق، ص
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لمعلومoات المنشoورة ا أنoه مoنھنoا يِّن بoَوينبغoي أن نُ  ،لِفoةخَ تَ لجماعات اLرھابية البدائية أو المُ دى ال تتوفر3 

   )1(.فإن واحدة من الجماعات اLرھابية على اAقل قد حاولت بوضوح ا3ستحواذ على تلك القدرة

تتكون من تجميع مصادر إشoعاعية قويoة "فھي " القنابل القذرة" اةمسَ والمُ  اAسلحة اLشعاعيةأما  -

وعنoد تفجيoر تلoك القنبلoة تنتشoر المoواد  ،وضعھا في جسم قنبلة تقليديةثم أو نفايات مشعة وبكميات متفاوتة 

المشooعة فooي المكooان ويعتمooد حجooم التooأثير علooى حجooم الشooحنة المتفجooرة وھooذه النوعيooة مooن اAسooلحة سooھلة 

ولو تمكن اLرھابيون من الحصول على المصادر المشعة المناسبة فإن إتمام صنعھا يكون بسيط . التصنيع

. لقooذرة ھooي السQooح الooذري المفضooل لooدى الجماعooات اLرھابيooةنسooبيًا ومooن المنطقooي أن تكooون القنابooل ا

والمكافحة القوية لھذه النوعية من اAسلحة تكمن أساًسا في الرقابة المشددة على المصادر والنفايات المشعة 

مooع المصooادر الooدول ث حاليooا مooن خQooل تنظooيم تعامooل حooدُ وھooذا مooا يَ  ،"وتأمينھooا ضooد السooرقة وا3خooتQس

شoِرف علoى مشoاريع حمايoة المصoادر شعة في إطار رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تُ والنفايات الم

باLضoافة إلoى تركيزھoا علoى مسoألة ا3عتنoاء  )2(،المشoعة ضoد السoرقة أو التخريoب علoى المسoتوى الoدولي

   .بالمصادر المشعة المتروكة

              :ا3عتناء بالمصادر المشعة المتروكة -د

ت لعمِ طت الحوادث التي اسoتُ فقد سلَّ  ،ليس جديدا الدولي بشأن أمان وأمن المصادر المشعةإن القلق 

لمصoادر ال سoقوط افيھا مصادر مشعة وتقارير المتاجرة غير المشروعة بالمواد المشعة الضوء على احتم

ى إلى وعي ، مما أدكاAشخاص والجماعات والمنظمات اLرھابية المشعة في أيدي من قد يُسيء استعمالھا

الoة أو التoي أكبر باAمان والمخاطر اAمنية الناجمة عن المصادر التي تكون خoارج المراقبoة التنظيميoة الفعَّ 

فoي  ت الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة شoرعفoي بدايoة التسoعينيات ف. )(Orphanedتم التخلoي عنھoا وتركھoا 

تعoاون مoع منظمoات البحيث َوَضعت  ،الخطورةأمان وأمن المصادر المشعة شديدة  عدد من اAنشطة بشأن

ؤين وAمooان المصooادر معooايير اAمooان اAساسooية الدوليooة للوقايooة مooن اLشooعاع الُمoo"دوليooة أخooرى وثيقooة 

  لرفooع كفooاءة البنيooة التحتيooة" المشooروع النمooوذجي" -الوثيقooة ھooذهلooدعم تطبيooق  -كمooا أطلقooت ". اLشooعاعية

والoذي نoتج  م،1988عoام  )Dijon(عقoدت الوكالoة مoؤتمرا فoي ديجoون  عQوة على ذلك. للوقاية اLشعاعية

، ومooؤتمرا آخooر فooي بيooونس أيooرس "خطooة العمooل الدوليooة Aمooان وأمooن المصooادر اLشooعاعية"عنooه وضooع 

)Buenos Aires(  ذه م،2000عامoل ھoة العمoد أدى . والذي نتج عنه مراجعة خطoل ولقoة العمoق خطoتطبي

                                                           

         مرجooع  ،"Aسooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السQooح النooوويمكافحooة ا3سooتعمال اLرھooابي " محمooود بركooات،. د. أ -)1(    
عظيمة التدمير وآثارھا تظل تؤثر لمدد طويلة بعد استخدامھا ودائoرة "اAسلحة النووية وتجدر اLشارة إلى أن  .8، ص سابق

التooدمير الناتجooة يمكooن أن تكooون كبيooرة جooًدا أو صooغيرة حسooب العيooار المسooتخدم وبooذلك فھooي فooي مراكooز اھتمooام الجماعooات 
الُمخoل وضoياع اAمoاني اLرھابية باLضافة إلى عدد من الدول الناميoة التoي تبحoث عoن العoدل السياسoي وتعoاني مoن التمييoز 

 . نفس المرجع والصفحة." الوطنية
  .12 -11سابق، ص المرجع ال -)2(    
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مدونooة التصooرف بشooأن أمooان وأمooن المصooادر "للمصooادر المشooعة ووضooع  ة إلooى وضooع تصooنيفٍ َحooقَ نَ المُ 

   )1(."المشعة

على ذلك، قامoت الوكالoة بتأسoيس برنoامج لكشoف واعتoراض ا3سoتعما3ت غيoر المشoروعة  زيادة

البرنoامج مركoز اھتمoام مoؤتمر ھoذا انجoازات  كانتوقد  ،للمواد النووية والمصادر المشعة والتجاوب معھا

للمعoايير حسoن كما تعتزم الوكالة العمل على ترسيخ فھم أ. م2001الذي تم عقده في ستوكھولم عام الوكالة 

 11أحoداث  خاصة عقب ،الضرورية لتحسين أمن تلك المصادر وتعزيز ا3ستعدادات للطوارئ اLشعاعية

شooديدة بooرزت اھتمامooات جديooدة بشooأن ا3سooتخدام المحتمooل للمصooادر المشooعة حيooث ، م2001 عooام سooبتمبر

 . 3سيما في أعمال إرھابية )2(الخطورة لغايات عدائية

  :دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ أحكام ا3تفاقية -ھـ   

اصoلت الوكالoة بعض المھام التي تدخل في إطار تنفيذ أحكامھoا، كمoا ولوكالة ل أَوَكلَت ھذه ا3تفاقية

          وتسooعى ھooذه الخطooة  ،وضooعتھا لمكافحooة اLرھooاب النooوويالتصooدي للتھديooد مooن خQooل خطooة العمooل التooي 

                 الoooة لحoooوادث الھجمoooات اLرھابيoooة النوويoooةإلooى بنoooاء قoooدرة الoooدول اAعضoooاء علoooى ا3سooتجابة بطريقoooة فعَّ 

تاسoعة في دورته العاديoة الباLضافة إلى ذلك أصدرت الوكالة خQل انعقاد مؤتمرھا العام  )3(.أو اLشعاعية

       حooول التooدابير الراميooة  اقooرار م،2005سooبتمبر عooام  30 إلooى 26الممتooدة مooن الفتooرة  فooيفينooا بواAربعooين 

 ومكافحooة أكooد المooؤتمر علooى أھميooة الحمايooة الماديooةكمooا  ،إلooى الحمايooة مooن اLرھooاب النooووي واLشooعاعي

   )4(.إلى التعاون الدولي في ھذا المجال م الرقابية الوطنية باLضافةظُ ا3تجار غير المشروع وأھمية النُ 

 الooة وعمليooة لمنooع أعمooالالooدول فooي ابتكooار واتخooاذ تooدابير فعَّ  تعزيooز التعooاون الooدولي بooينويبقooى 

، أفضooل وسooيلة لتفooادي العواقooب الوخيمooة التooي يُمكooن           مooة مرتكبيھooا ومعooاقبتھمكومحا النooووي اLرھooاب

   .الدوليين واAمن مالسQ يھدد خطرمن  هتشكلما قد و ر عنھا ھذه اAعمال،أن تُْسفِ 

                                                           

ا3عتنoاء "، 2003أيoار / عoدد مoايو ،"Nuclear Engineering International"مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  -)1(    
       نھلoooة نصoooر، نشoooرة الoooذرة والتنميoooة، المجلoooد السoooادس عشoooر، العoooدد : ، ترجمoooة")Orphans(بالمصooادر المشoooعة المتروكoooة 

    .11، ص م2004الثالث، 
   عضoوا وقoام عoدد 88التأييد الدولي لُمدونة قواعد السoلوك المتعلقoة بسQoمة المصoادر المشoعة وأمنھoا إلoى "تزايد ولقد         

. فooي ا3عتبooار) الغيooر ملزمooة(سooبيل تعزيزھooا، Aخooذ توصooيات المدونooة مooن الooدول بتعooديل تشooريعاتھا الوطنيooة، أو ھooي فooي 
oدولة عدد الدول اAعضاء التي وافقoت علoى التنفيoذ الُمنَ  37وباLضافة إلى ذلك ارتفع إلى  ق ل{رشoادات المتعلقoة باسoتيراد سَّ

        وإذا كooان ھنooاك كثيooر مooن الooدول اAعضooاء التooي تعمooل . لooة للمدونooةمِ كَ المصooادر المشooعة وتصooديرھا، وھooي اLرشooادات المُ 
      على تنفيذ المدونoة واLرشoادات، فإنoه 3 يoزال ھنoاك الكثيoر ممoا يتعoين القيoام بoه، مثoل إنشoاء سoجQت وطنيoة لمصoادر الفئoة 

المoوارد درة الoدول اAعضoاء علoى إدارة وفي الوقت نفسه، واصلت الوكالة تقديم المساعدة في تحسين ق. 2ومصادر الفئة  1
     .25 صمرجع سابق، حولية نزع السQح، : أنظر." المشعة بطريقة مأمونة

ا3عتنoاء "، 2003أيoار / ، عoدد مoايو"Nuclear Engineering International"مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  -)2(    
 .12 -11مرجع سابق، ص  ،")Orphans(بالمصادر المشعة المتروكة 

  .203 حولية نزع السQح، مرجع سابق، ص -)3(    
، نشرة الoذرة والتنميoة، المجلoد السoابع عشoر، العoدد )"30/9/2005 -26: يناف(لوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمر ا" -)4(    

  .69 -68م، ص 2005الثالث، 
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  :الدوليةوالقمم المؤتمرات  -ثانيا

فooي سooياق الجھooود الدوليooة المبذولooة لتحقيooق اAمooن النooووي، تooم عقooد جملooة مooن المooؤتمرات الدوليooة   

  . لبحث ھذا الموضوع، وفيما يلي عرض Aبرزھا

  :م2003لعام  المؤتمر الدولي حول أمن المصادر المشعة.  1

بالتعoاون والوكالة الدولية للطاقoة الذريoة  من مينظبت، م2003 عام المؤتمر بفينا في مارسھذا ُعقد 

 )ICPO Interpol(مع الُمفوضية اAوروبية ومنظمة الجمoارك العالميoة ومنظمoة الشoرطة الجنائيoة الدوليoة 

مoن المقترحoات المصoممة Lنشoاء أكبoر  المؤتمر عoدداھذا وقد قدم  .)Europol( ومكتب الشرطة اAوروبي

oبب ُضoرزت بسoي بoة التoمنيAعةتعاون دولي في مواجھة ا3ھتمامات اoادر المشoى المصoيطرة علoعف الس.  

اAولى أن المصادر المشعة شديدة الخطورة التي 3 تخضoع لمراقبoة آمنoة ": نتيجتان رئيسيتان هنتج عنكما 

ولoذلك . كoة، تزيoد ا3ھتمامoات الجoادة بشoأن اAمoن واAمoانومنظمة، بمoا فoي ذلoك مoا يسoمى مصoادر مترو

اقترح المؤتمر إطQoق مبoادرة دوليoة مoن قبoل الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة مoن أجoل تسoھيل تحديoد موقoع 

المبooادرة الحديثooة للوكالooة وقooد تَْصooلُح  ".واسooترداد وصooون تلooك المصooادر المشooعة فooي جميooع أرجooاء العooالم

لذريooة وحكومooات اLتحooاد الروسooي والو3يooات المتحooدة اAمريكيooة لضooمان أمooن المصooادر الدوليooة للطاقooة ا

        )1(.المشعة في دول اLتحاد السوفيتي السابق كنموذج لھذا

 الooة لoo{دارة اaمنooة والسooليمة أن البُنooى التحتيooة الوطنيooة الفعَّ "أمooا النتيجooة الرئيسooية الثانيooة فھooي 

د ضرورة لضمان اAمoن علoى المoدى الطويoل ومراقبoة تلoك عَ ة العطب تُ للمصادر المشعة الخطرة والسريع

ھoدا ُموحoدا Lتبoاع المبoادئ بoذل الoدول جُ وللحث على بناء وصيانة تلك البُنى التحتيoة، يجoب أن تَ . المصادر

      فooي ھooذا . بشooأن أمooان وأمooن المصooادر المشooعة )Code of Conduct(لة فooي مدونooة التصooرف مَ تَ ْشooالمُ 

ooًّرا حيويooة أمooات الدوليooم والمنظمooرخص لھooات والمooؤوليات الحكومooين أدوار ومسooون تعيooياق، يكooاالس .       

الoة لذلك، فإن مبادرة دولية لتشجيع ومساعدة الحكومات في جھودھا من أجل تأسoيس بُنoى تحتيoة وطنيoة فعَّ 

oزز ا3لتoة أن تُعoة الذريoة للطاقoقھا، ويجب على الوكالة الدوليQرفيجب إطoة التصoلح . زام بمدونoد يصoوق

وإلoى جانoب ھoاتين  )2(."المشروع النموذجي للوكالة لرفoع كفoاءة البنيoة التحتيoة للوقايoة اLشoعاعية كنمoوذج

  :النتيجتين اللتين خرج بھما ھذا المؤتمر، تناول أيضا عدة مسائل أخرى نذكر منھا

  :تأمين المصادر -أ

 بغيoةل الوطنيoة المبنيoة علoى الظoروف الخاصoة لكoل دولoة طط العمع المؤتمر تطوير وتنفيذ خُ جَّ شَ 

ر ضرورة أن يتم كما قرَّ . تحديد موقع المصادر المشعة شديدة الخطورة والبحث عنھا واستردادھا وصونھا

                                                           

ا3عتنoاء "، 2003أيoار / ، عoدد مoايو"Nuclear Engineering International"مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  -)1(    
  .13 -12 مرجع سابق، ص ،")Orphans(بالمصادر المشعة المتروكة 

  .13المرجع السابق، ص  -)2(    
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خoذ إجoراءات احتياطيoة مoن أجoل تَ تأسيس سريع لخطة شفافة ومتماسoكة لتصoنيف المصoادر المشoعة، كoي تُ 

ويجooب علooى الooدول ذات الخبooرة ". أمooن المصooادر المشooعة"المصooادر، واسooتكمال وثيقooة ھooذه أمooان وأمooن 

لooدول اAخooرى فooي نطooاق التحقooق والتفتooيش وا3سooترداد اوالمooؤھQت فooي ھooذا المجooال أن تقooوم بمسooاعدة 

         )1(.المصادرھذه وضمان أمن 

  : تشديد المراقبة -ب

آلية قويoة لمسoاعدة الoدول  "التحتية للوقاية اLشعاعية المشروع النموذجي لرفع كفاءة البنية"بر تَ عْ يُ 

   88 أكثoر مoنِطoي غَ يُ ، وھoو اAعضاء في تطoوير بُناھoا التحتيoة مoن أجoل تنظoيم ومراقبoة المصoادر المشoعة

ق علoى الoدول غيoر بoََط المشoروع يجoب أن يسoتمر ويُ ھoذا أن ھoذه اAخيoرة وتعتقoد  ،في الوكالoة وعض ةدول

          : ع اتخاذ الخطوات التاليةأعلن المؤتمر أنه شجَّ وقد . افيھاAعضاء 

     .صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية Lدارة المصادر المشعة طوال دورة حياتھا -    

  تأسoooيس ترتيبoooات مoooن أجoooل أمoooن وأمoooان الoooتخلص مoooن المصoooادر المشoooعة شoooديدة الخطoooورة وغيoooر  -    

            .تطوير منشآت التخلص منھاالمستعملة، بما يشمل 

، والتoي كانoت أداة فعليoة لمسoاعدة "حة مoن أجoل أمoن وأمoان مصoادر اLشoعاعخطة العمل الُمنقَّ "دعم  -    

            .تشديد مراقبة مصادرھا المشعةى لعالدول اAعضاء بالوكالة 

تفسoير معoايير اAمoن اLضoافية الQزمoة لمواجھoة قضoية ا3سoتخدام  خصoوصمتابعة الوكالoة لعملھoا ب -    

مثل ھذه المصادر لغايoات نجم عن استخدام لعدائي للمصادر المشعة شديدة الخطورة، وفقا للمخاطر التي تا

   )2(.عدائية

  : تحريم المتاجرة غير المشروعة -ج

اكتشooاف وتحooريم المتooاجرة غيooر بغيooة دوليooة الجھooود تكثيooف الأكooد المooؤتمر علooى الحاجooة إلooى 

حاجة إلoى تطoوير وال ،بشأنھامناسبة المشروعة بالمصادر المشعة شديدة الخطورة واتخاذ إجراءات مشددة 

ولتحسoين التفoاعQت بoين  ،المصoادرھoذه معoايير كشoف وتحoريم المتoاجرة غيoر المشoروعة بلأكثر وتشoديد 

  ك، تعتقooد الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة أن ھنooاك عQooوة علooى ذلoo. الooدول والمنظمooات الدوليooة ذات الصooلة

كيoد علoى ضoمان بقooاء أحاجoة إلoى نشoر تِقانoات واسooتخدامھا بشoكل أوسoع لكشoف المصoادر المشooعة، مoع الت

التشooارك فooي المooوارد والتعooاون المتزايooد بooين الحكومooات وسيسooاعد علooى ذلooك  ،الرقابooة ومعooدات الكشooف

كمoا شoجع المoؤتمر الoدعم . ات الرقابة والكشف على الحدود المشoتركةمشاركة معدك ،والوكا3ت الحكومية

                                                           

ا3عتنoاء "، 2003أيoار / ، عoدد مoايو"Nuclear Engineering International"مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  -)1(    
 .13 مرجع سابق، ص ،")Orphans(بالمصادر المشعة المتروكة 

  .14المرجع السابق، ص  -)2(    
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م وتطويرھا، والتoي يمكنھoا أن تزودنoا بإدخoا3ت قيِّمoة رَّ حَ لقاعدة بيانات الوكالة بشأن التھريب المُ  ستمرالم

   )1(.حول تقويم الميول وا3تجاھات

                :  اAدوار والمسؤوليات -د

اء الدوليين لتطوير نظام أمن فعال للمصادر المشعة شoديدة الخطoورة أشار المؤتمر إلى أن الشرك"

وفooي العديooد مooن الooدول، ھنooاك سooلطات وطنيooة تكooون . ھooم الحكومooات والمooرخص لھooم والمنظمooات الدوليooة

مسئولة، من ناحية، عoن أمoان المصoادر المشoعة، ومoن ناحيoة أخoرى، عoن المظoاھر المتعلقoة بoاAمن لمنoع 

الoة لذلك يجoب علoى الoدول تأسoيس أنظمoة رقابيoة وقانونيoة فعَّ . خدم تلك المصادرستَ لتي تَ اAنشطة العدائية ا

دد بوضوح اAدوار والمسؤوليات ذات العQقة باAمان واAمن أثنoاء جميoع مراحoل دورة حيoاة المصoادر حَ تُ 

ة والoتخلص واجه مصاعب في تخoزين المصoادر المشoعة غيoر المسoتعملومازال العديد من الدول يُ . المشعة

دعooم وتأييooد المشooروع  علooى مواصooلةالوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة  ع المooؤتمروقooد شooجَّ  ."النھooائي منھooا

 تعoooاون وثيoooق بoooين الحكومoooات ، وعلoooى إنشoooاء النمoooوذجي لرفoooع كفoooاءة البنيoooة التحتيoooة للوقايoooة اLشoooعاعية

ع كما شجَّ  ،المشعة شديدة الخطورةوالمرخص لھم والمنظمات الدولية التي تھدف إلى تعزيز أمن المصادر 

لمسooاعدة الooدول الناميooة مooن أجooل القيooام بooإدارة مصooادرھا المشooعة الشooديدة الخطooورة وغيooر علooى التعooاون 

       حoة خطoة العمoل الُمنقَّ "بoأن تقoوم الوكالoة بإعoادة مراجعoة فoي ختoام أشoغاله أوصoى و .جيoدبشكل المستعملة 

             )2(.وضبطھا بشكل مQئم "من أجل أمان وأمن المصادر المشعة

          :م2010قمة واشنطن ل|من النووي لعام .  2

، بمشoاركة كبoار م2010 عام ريلأف 13و  12واشنطن يومي دت قمة اAمن النووي اAولى في ُعقِ 

وكoان الoرئيس اAمريكoي  )3(،عامoا 56دولة في أول مؤتمر من نوعه عالميا واAكبر منoذ  74وزعماء  ةقاد

               تoooدعو إلoooى عoooالم بoooدون أسoooلحة  م2009عoooام  غبoooرابفoooي كلمoooة لoooه قoooد دعoooا إلoooى عقoooدھا أوبامoooا بoooاراك 

فات النوويoة وضoمان سQoمة المنشoآت وكoذلك لَّ خَ القمة بتوصيات للحد من مخاطر المُ ھذه نووية، وخرجت 

أعمoال  أيضoا جoدولنھoا عنoتج واLرھoابيين،  ييoدأإتباع كافة السبل للحيلولة دون وصول مواد نووية إلoى 

كمoا تoم  .في وضعه الدول والھيئات المعنية، وذلك لضمان تنفيذ التوصيات السoابقة تسنوات شارك 3 تهمد

 239أو البلوتنيoوم 235 سواء الوقود النووي أو اليوارنيoوم  -خطة بشأن منع وصول المواد النووية إقرار 

                                                           

ا3عتنoاء "، 2003أيoار / ، عoدد مoايو"Nuclear Engineering International"مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  -)1(    
 .15 مرجع سابق، ص ،")Orphans(بالمصادر المشعة المتروكة 

 .17 -16 -15المرجع السابق، ص  -)2(    
         الطبعoooة  -اAھoooرام: ، المصoooدر"ق أعمoooال أول قمoooة ل|مoooن النoooووي فoooي العoooالمطلoooِأوبامoooا يُ "عاصoooم عبoooد الخoooالق،  -)3(    

   http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=118260&eid=506: متوفرة على الموقع ا3لكترونيالعربية، 
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        التoي مoن الممكoن إلoى أيoدي اLرھoابيين، و -النفايoات النوويoةالمستخدم فoي صoنع القنابoل النوويoة، أو حتoى 

   )Dirty Bomb(.)1( القنبلة القذرةبسمى نع ما يُ ھا في صُ لومعأن يست

 ھاوبمراجعة سريعة لمقررات ،قمة تحت شعار إحباط اLرھاب النوويمت ھذه الولقد اختُتِ 

  :ما يلي نستخلص

        أطooراف أو منظمooات "منooع ل لتعooاون فيمooا بينھooاالمشooاركة إلooى ادعooت الوثيقooة الختاميooة الooدول  -

  ."أو جھات غير رسمية من الحصول على تكنولوجيا أو مواد نووية

- ooحيح لمخزونooد الصooة الرصooة بأھميooي القمooاركون فooرف المشooتخدم  اتاعتooذي يسooوم الooالبلوتوني        

   .أنحاء العالممختلف  في وجودةنات اليورانيوم الموولمخز ،في صنع اAسلحة

تعزيooز المواقooع التooي تحooتفظ فيھooا  -بالشooكل المQئooم -اتفقooت الooدول المشooاركة علooى أنھooا سooتبحث  -

oooواتالمواد البoooذ خطoooة، وتتّخoooبة نوويoooمة  مناسQoooمان سoooذهلضoooا ھoooواد وأمنھoooّول . المoooتبحث التحoooا سoooكم                 

ي التخصoيب إلoى مفoاعQت تعمoل بoاليورانيوم مoنخفض من استخدام مفاعQت أبحاث تعمل باليورانيوم عال

  .شريطة أن يكون ذلك معقو3 من الناحيتين الفنية وا3قتصادية ،التخصيب

            تلoooك التoooي توجoooدك ،ر اAمoooن للمصoooادر المشoooّعةيتoooوف يoooةك للoooدول بشoooكل منفoooرد تقريoooر كيفرَ ْتoooيُ  -

         يحooق لكooل دولooة كمooا . "قooذرةالقنابooل بال"التooي يمكooن أن تسooتخدم فooي صooناعة مooا يسooّمى و ،فooي المستشooفيات

تتيقن بأن قوانين اLجراءات الجنائية بھا كافيoة للتعامoل مoع مھّربoي المoواد أن أن تضع نظاما أمنيا وطنيا و

          .النووية، وبالتالي توسيع المشاركة في المعلومات المتصلة باAمن القومي

  اتفقooت كمooا  .فooي تعزيooز اAمooن النooووي العooالمي ا3عتooراف بooدور الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة -

     )2(.2012عام في كوريا الجنوبية بالدول المشاركة على عقد مؤتمرھا التالي 

  :م2012يول ل|من النووي لعام قمة سُ .  3

 مooارس عooام 27و 26يooومي  |مooن النooوويلقمooة  ثooاني احتضooنت عاصooمة كوريooا الجنوبيooة سooيول

من النoاتج %  90و ،من عدد السكان في العالم   %80يمثلون    دولة 53وذلك بمشاركة ممثلين من  م،2012

الooدول علooى رأسooھم رؤسooاء كooل مooن  رؤسooاء عooدد مooن  المشooاركين مooن بooينو، يالعooالمالمحلooي اLجمooالي 

اAمoين العoام  مات دوليoة علoى رأسoھنظمoم 4 وكoذلك ممثلoو  ، اروسoيوالصoين الو3يات المتحدة اAمريكيoة، 

   )3(.ل|مم المتحدة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس ا3تحاد اAوروبي

                                                           

:             منشooورة بتooاريخ ،"قمooة اAمooن النooووي فooي سooيول بooين ضooمان السQooمة وھooواجس اLرھooاب" إسQooم أبooو العooز، -)1(    
      http://elbadil.com :م، متوفرة على الموقع ا3لكتروني2012 مارس 26

: متooooooوفرة علooooooى الموقooooooع ا3لكترونooooooي ،"قooooooراءة سياسooooooية...  قمooooooة واشooooooنطن النوويooooooة"أحمooooooد الطويooooooل، . د -)2(    
http://www.fustat.com /Chist/tawil_5_10.shtml 

  .مرجع سابق ،"قمة اAمن النووي في سيول بين ضمان السQمة وھواجس اLرھاب" إسQم أبو العز، -)3(    
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، يoدعوا ھoذا البيoان    "ببيoان سoيول"وثيقoة ُسoميت القمoة  أشoغال ھoذهفي ختoام تبنى المشاركون ولقد 

وخفooض تھديooدات اLرھooاب النooووي، ومooن أھooم أولوياتooه   إلooى بooذل جھooود مشooتركة لتعزيooز اAمooن النooووي 

تعزيز اLجراءات لمتابعة حركة المواد النووية في جميع أنحاء العالم، وضمان بقاء ھoذه المoواد بعيoدة عoن 

      اLرھoابيين حصoول  لحيلولoة دونتقدم ملموس ضمن جھود الدول ل إحرازأشار إلى  حيثاستخدامھا،  ُسوءِ 

 ."ما زال اLرھاب النووي من بين أكثر التحديات التي تھoدد اAمoن الoدولي" وجاء فيه أنه .موادھذه ال على

تتطلoب إجoراءات حازمoة علoى  مكافحة ھذا التھديد"أن و، "خطر التھديدات Aمن العالمأ حدأ3 يزال " هأنو

 "وا3جتماعيoة والنفسoية المحتملoةصعيد كل دولة وتعاونا دوليا بالنظر إلى العواقب السياسية وا3قتصoادية 

حمايooة المooواد النوويooة حتooى 3 يصooل  إليھooا  لكooل الooدول فooي" المسooؤولية اAساسooية"د البيooان علooى وشooدَّ 

   حازمoة َطوعيoة وباتخoاذ إجoراءات  -البيoان الختoاميھoذا فoي  - ةتعھد قoادة الoدول المشoارككما  .اLرھابيون

 عمل لصoنع قنابoلسoتَ أن يُ  الoذي يمكoن -تخصoيبالالمoدني لليورانيoوم عoالي  مoن ا3سoتخدام تقليoلال من أجoل

البيooان    د شooدَّ و ،وا3نتقooال إلooى اسooتخدام يورانيooوم مooنخفض التخصooيب كبooديل م،2013بحلooول عooام  -نوويooة

    )1(.آمنة على ضرورة وضع مخزون البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب في أماكن

لتعديل صيغة اAمن النoووي الoدولي  م2014لقمة تحديد ھدف بحلول عام لنتائج المھمة الومن بين   

  ت باسم اتفاقية حمايoة المoواد النوويoة وا3لتزامoات الطوعيoة للعديoد مoن الoدول للoتخلص مoن مخزونھoا ِرفَ عُ 

   ات الدوليoة حoول البيoان جميoع الoدول علoى احتoرام المعاھoد حثَّ وفي ھذا المجال  )2(ية،من المواد ا3نشطار

 أنoه سoيتم و أكثoر مoن الQoزم اAنظoار إلoى أنoه توجoد فoي العoالم مoواد نوويoة تَ فoَلَ و. من المoواد ا3نشoطاريةأ

        دعooا إلooى إجooراء عمليooات جooرد ووضooع أجھooزة تعقooب كمooا  ،الدوليooةفooي اAسooواق ھooا فooرض قيooود علooى تنقل

إلى أنه سيتم بذل المسoاعي الراميoة إلoى تشoكيل آليoة وأشار  ،ھاالمواد وتطوير سبل تحديد مصدرھذه على 

حيث أنه وفقا ل{حصاءات الصادرة عن الوكالة الدوليoة للطاقoة الذريoة فقoد    )3(،دولية بشأن تقليل ھذه المواد

م       1993لَت أكثر من ألفي حالة من التسريبات النووية وتھريب المoواد النوويoة فoي الفتoرة مoابين عoامي ُسجِ 

                      .م2011و 

البيooان علooى المسooؤولية والooدور اAساسooي الooذي تلعبooه الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة فooي  ولقooد أكooد   

                                                           

 28: ، نشoر بتoاريخ"2012قمة اAمoن النoووي فoي سoيول اختتام " ،"إسراج"شبكة اLسراء والمعراج : ب بواسطةٌكتِ  -)1(    
  : م، متوفر على الموقع اLلكتروني2012مارس 

http://www.israj.net/arabic/index.php/2011-05-14-07-28-23/2011-05-15-00-22-20/2011-07-29-05-03-45 
/4351-------2012 

يفoري تيسQفا التي ُعقدت في فقمة برا ىلوروسيا حول تعزيزات اAمن قد تَ  إن التعاون المتزايد بين الو3يات المتحدة -)2(    
دولتيھمoا تoتحمQن معoا مسoؤولية  أن" اوفي بيانھما المشترك الذي صدر بعoد القمoة، أوضoح البلدين، سيرئيبين  م2005 عام

 :أنظoر ."خاصة عن أمن اAسلحة النووية والمواد ا3نشطارية من أجل ضمان عدم وقوع تلك اAسoلحة فoي أيoدي اLرھoابيين
التقريooر السooنوي إلooى الكooونغرس حooول أمooن وأمooان " ،2006نيسooان / متooرجم عooن مجلooس ا3سooتخبارات القوميooة فooي أبريooل

أمانooة التحريooر، نشooرة الooذرة والتنميooة، المجلooد التاسooع عشooر، العooدد : إعooداد، "والقooوات العسooكرية الروسooيةالمنشooآت النوويooة 
  .46 صم، 2007اAول، 

  .، مرجع سابق"2012اختتام قمة اAمن النووي في سيول " ،"إسراج"شبكة اLسراء والمعراج : كتب بواسطة -)3(    
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وفoي ھoذا المجoال تعھoد الجميoع بتعزيoز التعoاون   )1(،تعزيز التعاون الدولي في مجال اAمن النووي الoدولي

يھooا مسooاعدة الooدول الناميooة لرفooع قooدرتھا فooي مجooال  الooة والملموسooة، بمooا فوالتنسooيق 3تخooاذ اLجooراءات الفعَّ 

اAمooن النooووي ومسooتواھا التكنولooوجي وحمايooة أمooن المنشooآت النوويooة للحيلولooة دون فقooدان المooواد النوويooة 

  وانتشارھا، وبالتoالي ضoمان اسoتخدام الطاقoة النوويoة بطريقoة سoلمية لحمايoة سQoم العoالم وأمنoه، كمoا حoثَّ 

راءات اAمان النووي مما يشكل اھتماما عالميoا بشoأن سQoمة محطoات الطاقoة النوويoة القادة على تشديد إج

وتبقoى فعاليoة ھoذا البيoان محoدودة بoالنظر إلoى . بعد اAزمة النووية الناتجة عن كارثoة تسoونامي فoي اليابoان

                    .طابعه غير الملزم

 (FMWG)ة النووي اد ا3نشطاريةللمو وصف كينيس لونغو الرئيس المشارك لمجموعة العملفلقد   

تقoدم متواضoع "قمoة بأنھoا ھoذه النتoائج  ،بoه ىفoي تقريoر أدلo ،إحدى منظمات التحالف الدولي ل|من النووي

Qئقاأضاف و ."لكنه خطوة ھامة مستقبQ "ىoية، علoادة السياسoن القيoد مoب المزيoمر يتطلAر تَ عْ أن تَ  لكن اoب

 يجoب تنفيoذ العديoد مoن الخطoوات الھامoة قبoل "أنoه و ."الحoدود ن القضoية ھoي قضoية دوليoة عبoرأكل دولoة 

لِزمooة وشooاملة علooى الooدول وضooع قooوانين مؤسسooة مُ " كمooا أن ،"2014انعقooاد القمooة الثالثooة فooي ھولنooدا سooنة 

             )2(."ؤكد على مبدأ المسئوليةلضمان اAمن النووي التي تُ 

  :الفرع الثالث

  .الطوارئ النووية طالرصد المبكر للتلوث اRشعاعي وخط اتشبك

قد رأينا عددا من الدول تبدأ في استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية المختلفة ومنھا من 

تضع المشاريع للولوج إلى عصر توليد الكھرباء بالطاقة النووية، ويزيد ھذا الموضوع الحاجة إلى بناء 

لكشف عن أي تلوث إشعاعي داخل الدولة أو خارجھا، ووضع خطط الطوارئ المنظومات الوطنية ل

   )3(.لمجابھة ھذا التلوث وحماية الصحة العامة والبيئة من نتائجه

      ن المخooاطر التooي يمكooن أن يتعooرض لھooا اLنسooان أو البيئooة 3 تقتصooر علooى وتجooدر اLشooارة إلooى أ

الoذي يخضoع لرقابoة الھيئoة الرقابيoة ( ،واAجھoزة المشoعة داخoل كoل دولoةلِده استخدام المواد وَ ما يمكن أن يُ 

بل يمكن أن ينتج عن ا3سoتخدام فoي دول أخoرى، فoالتلوث النoووي ينتقoل بواسoطة ) المستقلة في ھذه الدولة

وبشoكل خoاص إلoى الoدول واAراضoي  ،الرياح من مركز انطQقه إلoى أمoاكن أخoرى علoى الكoرة اAرضoية

التصooدي فooي الوقooت المناسooب للتلooوث المنتقooل عبooر الھooواء أو المooاء تooم تصooميم محطooات " ةوبغيoo .اAقooرب

للرصد المبكر للتلوث اLشعاعي قادرة على إجراء القياسoات اAوليoة Aي تلoوث وتزويoد الجھoة ) وشبكات(

                                                           

. مرجع سابق ،"2012ول اختتام قمة اAمن النووي في سيُ " ،"إسراج"والمعراج شبكة اLسراء : ُكتب بواسطة -)2( )1(   
الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (مصooادر التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر "، آخooرونخالooد العيسooى و. د .أ -)3(    

   .3ص م، 2004نشرة الذرة والتنمية، المجلد السادس عشر، العدد الرابع، ، )"والحوادث النووية
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  المختصooة فooي الدولooة بھooذه القooراءات بشooكل آنooي ليooتم اتخooاذ اLجooراءات الQزمooة، وفقooا لخطooة واضooحة

وتكون ھذه الخطة عادة جزءا من خطة . سبقا، ومQءمتھا مع نوع وحجم ومدى التلوث النوويموضوعة مُ 

ِدد فيھا أدوار الجھات المعنية بالعمل على تجنيب اLنسoان والحيoوان حَ ة داخل كل دولة تُ دَ عَ طوارئ نووية مُ 

   )1(."والبيئة من مخاطر ھذا التلوث

  : الرصد المبكر للتلوث اRشعاعي ةشبك -أو)

مجموعoة مooن اLجoراءات والعمليooات التooي تھoدف إلooى تقooدير "ف الرصooد اLشoعاعي علooى أنooه يَُعoرَّ 

) إلooخ...أنھooار، بحيooرات، بحooار، خزانooات سooطحية(المسooتوى اLشooعاعي فooي التربooة والمسooطحات المائيooة 

شبكة الرصد المبكoر أما  )2(."مليات الرصدوالھواء بصورة متواصلة ضمن حدود الدولة المعنية بإجراء ع

عبارة عن شبكة ُمَؤلَفة من عoدد مoن المحطoات الخاصoة بقيoاس التلoوث اLشoعاعي "فھي للتلوث اLشعاعي 

. في الھواء أو الماء والموضوعة في نقاط محددة على حدود الدولة أو قُرَب المنشoآت النوويoة داخoل الدولoة

جھة علمية تأخذ بعين ا3عتبار اAماكن المحتملة 3نطQق التلoوث، باLضoافة يتم اختيار ھذه النقاط من قبل 

تكون المحطة  عادة مجھزة بحيث تقيس أشoعة . إلى اتجاھات الرياح أو التيارات المائية أو مجاري اAنھار

لمعنيoة جاما ويمكن استخدام محطات قادرة على قياس أشعة ألفا أو بيتا للتصور العلمي الذي تكoون الجھoة ا

تكoooون جميoooع الشoooبكات متصoooلة بمركoooز واحoooد، بحيoooث يمكoooن لھoooذا المركoooز     "و." فoooي الدولoooة قoooد وضoooعته

كمoا يمكoن للمحطoة إرسoال إنoذار إلoى . اLطQع، في أية لحظة، على المستوى اLشعاعي في كل المحطoات

ن حددتoه الجھoة ھذا المركز عند قياسoھا أي مسoتوى إشoعاعي ھoو أعلoى مoن المسoتوى العoادي الoذي سoبق أ

   )3(."المختصة في الدولة

  : أھمية إنشاء شبكة الرصد المبكر للتلوث اLشعاعي.  1

ooه ُمتَِخooي تنبيooا فooبكات أھميتھooذه الشooت ھooد أثبتooوث لقooدار أي تلooة ومقooم بنوعيooمھQرار وإعooذي الق

oر نوبيoادث تشoي حoع فoا وقoال ا لتتعرض له أراضي الدولة والدول المجاورة، كمoميAادث اoث، أو وحQثoل

فقooط ممooا اسooتبعد الحooادث  137-كمooا حصooل فooي جنooوب أوروبooا عنooدما رصooدت الشooبكات تلوثooا بالسooيزيوم 

النووي وأدى إلى معرفة مصدر التلوث في أحد أفران مصانع الصلب في إسبانيا حيث تم صھر منبع مشع       

وتoُولي   . و المسoتوردة مoن الخoارجالمجمعoة مoن إسoبانيا أ) الخoردة(من السيزيوم مع كمية الحديد المستعمل 

                                                           

     نشoooرة الoooذرة  ،"شoooبكة الرصoooد المبكoooر للتلoooوث اLشoooعاعي وخطoooة الطoooوارئ النوويoooة"محمoooود نصoooر الoooدين، . د .أ -)1(    
 .4م، ص 2004والتنمية، المجلد السادس عشر، العدد الثالث، 

الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (مصooادر التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر "وآخooرون، خالooد العيسooى . د. أ -)2(    
 .13مرجع سابق، ص  ،)"والحوادث النووية

        مرجoع سooابق، ص ،"شoبكة الرصooد المبكoر للتلoوث اLشoعاعي وخطooة الطoوارئ النوويoة"محمoود نصoر الoدين، . د. أ -)3(    
  .5و  4
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ھذا الموضوع أھمية كبيoرة 3سoيما فيمoا يخoص سoرعة إعQoم جميoع الoدول  )1(الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وعمومoا يoتم   . بأي حادث أو حادثة تقع في العالم ومتابعتھا مع الدولة أو الدول المعنية ومع بقيoة دول العoالم

oة وخدمoفات معروفoا لمواصoزات وفقoع والتجھيoد المواقoتم تحديoا يoة، كمoداف معينoة   إنشاء الشبكة لخدمة أھ

   )2(.لھذه اAھداف

  :أھداف إنشاء شبكة الرصد المبكر للتلوث اLشعاعي.  2

يھدف إنشاء الشبكة إلى إنشاء نظام متكامل للرصد اLشعاعي للبيئة لمواجھة أي حوادث قoد ينoتج "

عنھا تلoوث إشoعاعي للبيئoة وتعoريض المoواطنين Aخطoار اLشoعاعات المؤينoة سoواء كانoت ھoذه الحoوادث    

  :ويمكن تلخيص أھداف إنشاء الشبكة في النقاط التالية. صادر خارجية أو داخليةمن م

فoي المنoاطق المختلفoة مoن الoبQد وعلoى مoدار السoنة ) الخلفية الطبيعية(تحديد المستوى القاعدي  -أ

  . بواسطة محطات الرصد والتحليل اLشعاعي لعينات من البيئة

وى القاعooدي نتيجoة الحoوادث اLشooعاعية التoي ينooتج  الكشoف الفoوري عooن أيoة زيoادة عooن المسoت -ب

   .عنھا انطQق مواد مشعة في البيئة

تقويم الجرعات اLشعاعية الفعلية Aفراد الجمھور نتيجoة اAنشoطة المختلفoة التoي تُسoتَخدم فيھoا  -ج

  .مصادر اLشعاعات المؤينة والمواد المشعة داخل البQد

م مدى مطابقة اAنشطة المختلفoة للقoوانين واللoوائح الوطنيoة فيمoا توفير المعلومات الQزمة لتقوي -د

  .يخص تلوث البيئة وتعرض المواطنين Aخطار اLشعاعات المؤينة

إجooراء التقooويم الQooزم للموقooف مooن تحليooل المعلومooات الصooادرة مooن محطooات الرصooد وتحديooد  -ھooـ

  .مستوى التدخل المطلوب

ة لتقليooل تعooرض المooواطنين Aخطooار اLشooعاعات المؤينooة         اتخooاذ اLجooراءات الوقائيooة الQزمoo -و

   . إلى أقل درجة ممكنة وإعداد الخطة الوطنية لQستجابة للتلوث اLشعاعي

تooوفير خooدمات التنبooؤ بانتشooار ومراقبooة اLشooعاع النooووي النooاتج عooن طريooق اسooتخدام بooرامج   -ز

   )3(."النماذج العددية الQزمة

  

  : خطة الطوارئ النووية -ثانيا

                                                           

برنoooامج اAمoooم المتحoooدة للبيئoooة فoooي وضoooع البoooرامج الخاصoooة برصoooد تلoooوث الھoooواء بالعناصoooر               تتعoooاون الوكالoooة مoooع  -)1(    
المشooعة، واLشooعاعات المؤينooة، ودرجooة تركيزھooا فooي المنooاطق، وبحooث وجمooع المعلومooات حooول خطورتھooا علooى الصooحة 

 . 261بق، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سا. د: أنظر. اLنسانية
الرقابooة اLشooعاعية للتسooربات (مصooادر التلooوث اLشooعاعي وشooبكات اLنooذار المبكooر "خالooد العيسooى وآخooرون، . د. أ -)2(    

 .25 و 20 مرجع سابق، ص ،)"والحوادث النووية
  .21 -20ع السابق، ص جالمر -)3(    
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 25والمoادة  )1(م،1994من اتفاقيoة اAمoان النoووي لعoام  16في مجال اAمان النووي، دعت المادة 

المشoعة لعoام  النفايoات في التصرف وأمان المستھلك الوقود في التصرف أمان بشأن المشتركة ا3تفاقيةَ من 

الدول اAطراف المتعاقدة سواء التي لديھا أو التي 3 يوجد في أراضيھا منشآت ومرافق نوويoة  )2(م،1997

  . إلى وضع واختبار خطط للطوارئ

أما في مجال اAمن النووي فقد نصت اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافoق النوويoة لعoام 

  : المعنون خطط الطوارئ على ما يلي: كاف المبدأ اAساسي 3ألف الفقرة  2م في مادتھا 1980

ينبغي إعداد ُخَطط طوارئ من أجل التصدي لسحب المواد النوويoة دون إذن أو تخريoب المرافoق "

النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق ھذه الخطط على نحو مQئoم مoن جانoب 

    ."ةجميع حائزي التراخيص والسلطات المعني

عooدة سooيناريوھات جديooدة معروضooة Lمكانيooة ا3سooتخدام "ھنooاك وفooي ھooذا السooياق، نشooير إلooى أن 

وللتعامل معھا، يجب على الدول أن تقوم بتطوير خطط شoاملة . شديدة الخطورةالالعدائي للمصادر المشعة 

Lنجoاز ذلoك، 3 بoد . المصoادرلQستعداد وا3ستجابة للطوارئ اLشعاعية التي قد تنشoأ نتيجoة اسoتخدام تلoك 

من بذل جھود موحدة من قبل كافة الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز ترتيبoات ا3سoتجابة الدوليoة 

والوطنيooة الحاليooة، مooع اAخooذ فooي ا3عتبooار الحاجooة إلooى ا3سooتجابة المسooبقة والمتفاعلooة مooع السooيناريوھات 

ج الoدول إلoى تشoديد آلياتھoا لتoوفير المسoاعدة الدوليoة، ضoمن إطoار سوف تحتoا"وفي ھذا المجال " .الجديدة

وسيشoمل ذلoك تأسoيس آليoات المقصoود منھoا ". اتفاقية المساعدة في حالة حادث نووي أو طارئ إشoعاعي"

                                                           

  :على ما يلي التأھب للطوارئ :المعنونة 16المادة تنص  -)1(    
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسoبة التoي تكفoل وضoع خطoط للطoوارئ داخoل الموقoع وخارجoه، يoتم اختبارھoا  -1"    

  .بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل اAنشطة المقرر ا3ضطQع بھا في حالة الطوارئ
قبل أن يتجoاوز تشoغيلھا مسoتوى قoدرة منخفضoا تقoره  وبالنسبة Aي منشأة نووية جديدة، يتم إعداد ھذه الخطط واختبارھا،    

  .الھيئة الرقابية
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصoة فoي الoدول الواقعoة فoي منoاطق  -2    

احتمال تأثرھم بأي طارئ مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدي لحا3ت الطوارئ، بقدر ترجيح 
  .إشعاعي

تتخذ اAطراف المتعاقدة التي 3 يوجoد فoي أراضoيھا أي منشoأة نوويoة، الخطoوات المناسoبة التoي تكفoل وضoع واختبoار  -3    
خطط للطوارئ في أراضيھا تشمل اAنشطة التي يتم ا3ضطQع بھا فoي حالoة وقoوع طoارئ إشoعاعي، بقoدر تoرجيح احتمoال 

 ."  وقوع مثل ھذا الطارئ في منشأة نووية مجاورة تأثرھا في حالة

  :  للطوارئ على ما يلي التأھب: المعنونة 25 تنص المادة -)2(    
 تشoغيل وأثنoاء قبoل وذلoك ا3قتضoاء، عند الموقع وخارج الموقع، داخل للطوارئ خطط وجود متعاقد طرف كل يكفل1- "    

 .مناسبة فترات على الطوارئ خطط اختبار وينبغي .المشعة والنفايات المستھلك الوقود في التصرف مرافق

           تoأثر أراضoيه بقoدر احتمoال أراضيه تخص للطوارئ خطط واختبار Lعداد المناسبة الخطوات متعاقد طرف كل يتخذ  2 -   
  ".Aراضيه مجاورا يكون المشعة النفايات أو المستھلك الوقود في للتصرف بمرفق إشعاعي طارئ وقوع حالة في
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تسھيل التنسيق الفعلي وتقوية ا3تصا3ت بين الدول ومركز ا3ستجابة للطوارئ التابع للوكالة الدوليoة، بمoا 

   )1(."اAدوار التي قد يضطلع بھا كل طرف في حالة حدوث حالة طارئة إشعاعية ِضحوَ يُ 

تضooع الجھooة المعنيooة بالرقابooة اLشooعاعية فooي كooل دولooة خطooة للتصooدي للحooوادث اLشooعاعية           "كمooا 

  : أو النووية وتَُعين الجھات التالية وتحدد مسؤولياتھا

  .الجھة التي تُقرر نوع الحادث، حجم الحادث وأھميته والمناطق التي تتأثر به.  1    

الھيئooة الرقابيooة، المراكooز (الجھooة التooي تُقooرر التooدخل والجھooات التooي يمكooن أن تشooارك فooي العمليooة .  2    

وفقooا لنooوع ) إلooخ...النوويooة، الooدفاع المooدني، القooوى اAمنيooة، المراكooز ا3ستشooفائية، مؤسسooات توزيooع الميooاه

تبقoى محoدودة ) حيث 3 وجود 3نتشار مواد مشعة في البيئة(ويُذَكر أن الحوادث اLشعاعية . الحادث ومداه

  . بالمكان والزمان وباAفراد الذين تعرضوا للحادث

 . الجھة التي تقود عملية التصدي للحادث داخل الدولة.  3    

 . غ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول اAخرىالجھة التي تُبَلِ .  4    

الجھة التي تتلقى المعلومات مoن الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة أو مoن الoدول اAخoرى حoول وقoوع .  5    
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نooد ن متطلبooات الخطooة، ميooاه الشooرب، اAغذيooة غيooر الملوثooة، إجQooء السooكان عالجھooات التooي تooَُؤمِ  . 6    

  .   إلخ... الضرورة، اLسكان 
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ا3عتنoاء "، 2003أيoار / ، عoدد مoايو"Nuclear Engineering International"مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة  -)1(    
 .16 مرجع سابق، ص ،")Orphans(بالمصادر المشعة المتروكة 

     مرجoع سooابق، ص ،"النوويoةشoبكة الرصooد المبكoر للتلoوث اLشoعاعي وخطooة الطoوارئ "محمoود نصoر الoدين، . د. أ -)2(    
8- 9 .  
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  :المبحث الثاني

  .المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث النووي
في الواقع يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من أكثر مواضيع القانون الدولي تعقيدا           "

القانون ومراحل تطوره وقلة تنظيم المجتمع  وتشُعبا، وتكمن ھذه المواصفات خاصة في طبيعة ھذا 

خضوع "وإن  )1(."الدولي في حد ذاته، وافتقاره للمؤسسات القضائية التي تُعطي للمسؤولية كل أبعادھا

ي سيادتھا، و3 تنتفي مسؤوليتھا بوجود السيادة Aن القول بعدم لغِ الدولة لقواعد المسؤولية الدولية 3 يُ 

فمبدأ السيادة . ا للمجتمع الدوليا لقواعد القانون الدولي وتھديدد إھدارعَ لھا يُ مسؤولية الدولة عن أعما

الرغم "على و." تنافى وواقع العQقات الدوليةالمطلقة 3 يمكن أن يوجد سوى في العزلة التامة، وھو ما ي

يستقر حتى اaن على من استقرار فكرة المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام، إ3 أن الفقه الدولي لم 

 تعريف محدد ويرجع ذلك إلى التطور الذي لحق بفكرتھا واAساس القانوني الذي تقوم عليه، فمفھوم

ھا القانون الدولي على مخالفة بُ ا على اaثار أو العواقب القانونية التي يُرتِ د مقتصرعُ المسؤولية الدولية لم يَ 

  )2(."ا قانونياجيمما يُضفي على المبدأ ذاته طابعا عQ أحكامه

 ج فيه اAنظمة بحيث تُدرَ  ،توسع في نطاق نظام المسئوليةالن ويرى البعض بأنه 3بد م

وفي ھذا  )3(،ة التي تقوم الدول بالتفاوض عليه بصورة مستقلةالمتخصصة مثل نظام المسئولية النووي

ه بالمؤتمر ل في خطاب البرادعيد محمالدكتور  تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمجال 

 عن قرار لتأسيس مجموعة خبراء دولية بشأن المسؤولية القانونية النووية، والتي سوف "للوكالة  العام

  م ا3ستشارة للمشرعين الدوليين حول ھذا الموضوع وكذلك حول تحسين قوانين الوكالة الدولية دِ قَ تُ 

                   )4(".لية بھذا الشأنالحا

، فإن أنشطة عن أضرار التلوث النوويالدولية صوص المسئولية بخفي ھذا السياق، وو

 ندرج ضمنأن استخدام الطاقة النووية ي أساسب دائما للدولة، على نسَ المشروعات الخاصة أو اAفراد تُ 

  اتتحمل على اAقل جزءأن  يھايجب علولذا ولة لما يعود على الصالح العام، التخطيط العام 3قتصاد الد

المدى يمكن أن عن اAنشطة النووية بعيدة  رفالمخاطر الضخمة التي تنج ،ذلك إضافة إلى. من المخاطر

 على تلك المشروعات لضمان ينتزاما باLشراف والرقابة الدائملقي عليھا المما يُ  ،حدود الدولة جاوزتت
                                                           

         ان المطبوعoooات الجامعيoooة، بoooن ، ديoooو4ط ،-الجoooزء اAول -محمoooد بوسoooلطان، مبoooادئ القoooانون الoooدولي العoooام . د .أ -)1(    
 .145م، ص 2008، عكنون

، نشرة الذرة والتنمية، المجلoد "السلميةالمسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض "نجيب عوينات،  -)2(    
 .32 م، ص2008العشرون، العدد الثاني، 

 .223م، ص 2006محسن أفكيرين، القانون الدولي للبيئة، دار النھضة العربية، القاھرة، . د -)3(    
ُمراقبoات مزدوجoة "، 2003تشoرين اAول / عدد أكتوبر "Nuclear Engineering International"مترجم عن مجلة  -)4(    

 م، ص2004الثoاني، المجلoد السoادس عشoر، العoددنشoرة الoذرة والتنميoة، نھلة نصoر، : ، ترجمة"ا3ستخدام على نطاق العالم
47- 48. 



164 
 

 وھذا اLشراف وتلك الرقابة يستتبعان نسبة اAنشطة النووية التي تنشأ  ،توفر إجراءات اAمن والوقاية

   )1(.ضدھابما يبرر تحريك دعوى المسئولية  ،للدولة -التي يقوم بھا اAشخاص الخاصةو - عنھا اAضرار

 ا Aغراض متعددة وقت السلم، منھا ما يختص مارس نشاطا نوويدول تُ من المعلوم أن الو  

         بتجارب تفجيرات اAسلحة النووية  تعلقي اAغراض السلمية، ومنھا ما يالطاقة النووية فباستخدام 

وعلى ھذا  )2(.الدول اAخرىاLضرار بھذا إلى  ھاؤدي نشاطوقد ي ،أو صناعة ھذه اAسلحة وتخزينھا

استخدام الطاقة من  مبدأ مسؤولية الدولة عن اAضرار الناشئةالنووية المسؤولية الدولية  تشملاAساس 

اAنشطة عن وكذلك المسؤولية  ي،أنشطة 3 يحظرھا القانون الدولوھي  ،النووية في اAغراض السلمية

دراسة المبحث ن ھذا مِ ضَ ل{لمام بمختلف ھذه النقاط سنُ و )3(.لقانون الدوليل اخرقالنووية التي تشكل 

وقت  استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلميةلمسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة من لخاصة 

لمسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة من استخدام الطاقة ل يتلوھا دراسة خاصة )المطلب اAول( السلم،

   )المطلب الثاني. (النووية في اAغراض العسكرية وقت السلم

  عن ا�ضرار المسؤولية الدولية :المطلب ا�ول

  .السلم النووية في ا�غراض السلمية وقت استخدام الطاقةالناتجة من 

بطريقة ينشأ عنھا  -وقت السلم لطاقة النووية في اAغراض السلمية الدولة لقد يؤدي استخدام 

بعض ھذه  وأن ،مجاورةال دولالليم اقأإلى لتصل  ھاتتعدى إقليم إلى حدوث أضرار -|شخاصلأضرار 

ئة تترتب على إھمال اتخاذ احتياطات اAمن الQزمة أو رغم اتخاذ حوادث طارجراء  قعاAضرار قد ي

  حطرَ في ھذا السياق يُ و )4(.ن البقايا النوويةالدولة لھا بعناية وحذر، أو نتيجة للتخلص غير السليم م

  .اAضرار الناتجة عنھاعن الدولية أساس المسؤولية التساؤل حول طبيعة ھذه اAنشطة، و

فعل  ما دام أنشطة مشروعةوتَُعد  ،ضمن نطاق اAفعال غير المحظورة دولياتندرج ھذه اAنشطة 

التدابير الQزمة لتفادي إلحاق اAضرار بالدول كافة ذت خِ اتُ  الدولة لم يتضمن خطأ دوليا، خصوصا إذا

 تختلفوالتي  )5(، وعلى ھذا اAساس تسري عليھا أحكام المسؤولية الدولية عن الفعل المشروع،المجاورة

                                                           

          ، دار النھضoooة 2أحمoooد محمoooود سoooعد، اسoooتقراء لقواعoooد المسoooئولية المدنيoooة فoooي منازعoooات التلoooوث البيئoooي، ط . د -)1(    
 .249 -248 م، ص2007قاھرة، العربية، ال

 .73محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)2(    
 .32مرجع سابق، ص  ،"المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية"نجيب عوينات،  -)3(    
 .79 -78 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص. د -)4(    
              أوجooه شooبه بooين فكooرة إمكانيooة التعooويض  إيجooاديمكooن  فإنooه الدوليooة عooن الفعooل المشooروع سooؤوليةالمفيمooا يخooص  -)5(    

وبعoض القواعoد المعروفoة فoي اAنظمoة "عن اAضرار التي تلحق الغير من جراء القيام بأفعال مشoروعة أو ممارسoة حقoوق 
لكoن ھنoاك تأكيoد علoى عoدم . عماله أو تجoاوز السoلطةالوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالتعسف فoي اسoتعمال الحoق أو سoوء اسoت

استعمال ھoذه اAفكoار  فيالمبالغة في تأسيس المسؤولية على الفعل المشروع، بل يجب أن تخضع لتفسير ضيق، Aن التوسع 
الضooمنية  فالعooدل أن تخلooق موازنooة بooين الحقooوق وا3لتزامooات. يooد مooن الحقooوق التooي يضooمنھا القooانون، ويooنظم اسooتعمالھاقَ قooد يُ 
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أما فيما يخص أساس المسؤولية الدولية عن . القائمة على العمل غير المشروع بطبيعتھا عن المسؤولية

ومبدأ عدم  )1(رة أن المبادئ العرفية، مثل مبدأ حسن الجواركِ بَ أدركت الدول بصفة مُ "ھذه اAنشطة، فلقد 

التي تحكم المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام 3 تأخذ بعين ا3عتبار  )2(التعسف في استعمال الحق،

ا فاقيات الدولية تتضمن نظاما خاصخصوصيات المخاطر النووية، لھذا سعت إلى إبرام جملة من ا3ت

ق بالمسؤولية النووية 3 يقوم على الفعل غير المشروع، بل يقوم على مبدأ حفظ اAشياء، وھو أمر يتواف

من  ة النوويةمع الحاجيات الصناعية والتطور العلمي والتقني الذي عرفته البشرية اليوم Aن استخدام الطاق

ا تتجاوز حدود إقليم معين دون خطأ أضرار) حصول حادث نووي أو إشعاعيعند (ا حِدث أحيانشأنه أن يُ 

تدابير وإجراءات للتوصل مقصود، وھو ما يقتضي وجود نظام دولي للمسؤولية النووية من أجل وضع 

   )3(."إلى تنفيذ اAحكام الخاصة بالتعويض دونما عائق من جانب النظم القانونية الوطنية

القانون ھذا التوسيع في مجال المسؤولية الدولية ليشمل المسؤولية عن المخاطر يجعل "وإن 

  ساس المخاطر 3سيما بسبب ا للمسؤولية على أر نظاموَّ ع القانون الداخلي الذي َط ا مالدولي متوازي

  نظام خاص للمسؤولية الدولية يسمح بإثارة مسؤولية  اAشياء الخطيرة، ويفتح المجال أمام وجود 

تتمثل الطبيعة الخاصة تجدر اLشارة إلى أنه 3 و." نون الدولي بسبب الضرر الحاصلأشخاص القا

   غير المباشرة التي يصعب اكتشافھا ھاارآث، بل في صعوبة إثبات حسبفي خطورتھا ف ل|ضرار النووية

قد أكد لو. ا، ويصعب تحديد مصدرھانسبي خQل فترات متأخرة تجلىالحادث النووي، وقد ت وقوع فور

قد يُسبب  وية التي أفادت بأن وقوع حادث نولفالتقييمات النظرية السا م1986 لعامحادث تشرنوبيل 

 دولإلى أقاليم  قد تمتد بل عند حدود الدولة ذات الصلة، ا ھالجسامة، 3 تتوقف آثار غايةا في أضرار

". إن حادث نووي في أي مكان ھو حادث في كل مكان: "أكد ھذا الحادث المقولة السائدة حيثأخرى، 

نووية استخدام الطاقة الالدولية عن اAضرار الناتجة من Lقامة المسؤولية كأساس ليس أمامنا عليه، فإنه و

   )4(.يستخدمھا 3بد أن يتحمل نتائجھا، فمن إ3 أن نأخذ بفكرة المخاطرسلمية وقت السلم في اAغراض ال

اAضرار البشرية والبيئية  أن إرساء نظام دولي للمسؤولية والجبر عن وتجدر اLشارة إلى

 بيئية السياسات ال جسيدلتعن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية إنما ھو آلية جوھرية  ةمنجرال
                                                                                                                                                                                     

محمoد بوسoلطان، مرجoع  .د .أ: أنظoر." المرتبطة بھا، مما يضمن التمتع بتلك الحقوق دون سوء استعمالھا واLضرار بoالغير
 . 153 -152 سابق، ص

الooدول با3متنooاع عooن اسooتخدام الطاقooة النوويooة بطريقooة مooن شooأنھا اLضooرار بأقooاليم الooدول "م قواعooد الجooوار لooزِ تُ  -)1(    
بoالتلوث "د مسئولية الدولة عoن اAضoرار التoي تصoيب دول الجoوار نتيجoة ل{صoابة ؤكِ المجاورة اAخرى، كما تُ  الجماعاتو

وھoي أضoرار جسoيمة تسoبب خسoائر فoي اAرواح والممتلكoات وتلoزم الدولoة التoي تoم علoى إقليمھoا الفعoل الضoار " اLشعاعي
   .   79 بنونة، مرجع سابق، ص محمود خيري. د: أنظر." بتعويض الدولة التي أصابھا الضرر

إذا كان استعمال الدولة Lقليمھا لممارسة نشاط خاص باستخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية حق من حقوقھا  -)2(    
اAصلية، فإنھا يجب أ3 تتعسف في استعماله تطبيقا لنظرية عدم التعسف في اسoتعمال الحoق منعoا ل{ضoرار بoاaخرين، وإ3 

 . المرجع السابق، نفس الصفحة: أنظر .تزمت بالمسؤولية الدولية عن اAضرار الناجمةال
 .33 -32 ، مرجع سابق، ص"المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية"نجيب عوينات،  -)3(    
 .34 -33المرجع السابق، ص  -)4(    
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أعباء تدابير  التي وضعتھا معاھدات متعددة اAطراف، إذ أن التھديد بتحمل المسؤولية واحتمال تحمل

المخاطر واAضرار  فادية الكفيلة بتQزمالتدابير المزيد من ا على اتخاذ Qن حافزمثالجبر التعويضي يُ 

إلى صفة عامة ار البيئية من المجتمع بيخدم ھذا التھديد وظيفة تعويضية بنقل تكاليف اAضر كما. البيئية

 شكلالنووية يالشخص أو اAشخاص المسئولين عنھا، إذ أن تخصيص المسؤولية عن تعويض اAضرار 

 ا فإن تحميل مسبب اAضرار البيئية مسؤولية الجبر وأخير". مبدأ من يلوث يدفع" طبيقلت وسيلة

   )1(.الوقائيةثمار في مجال التدابير التعويضي قد يؤدي إلى ا3ست

بة للضرر الُمَسبِ الدولة  ترتيب أحكام المسؤولية الدولية على عاتق  ه 3 يمكنQحظة أنھذا مع م

أما موانع . أو يُصاحبه دثاالتي ارتضته فقط، بشرط أن يسبق الرضا ھذا الحالمتضررة قِبل الدولة 

ن استخدام الطاقة النووية في اAغراض A ،المسؤولية الدولية اAخرى فQ محل لمناقشتھا في ھذا الموقف

   )2(.بالدفاع عن النفس أو بالعQج الجوابي بوسائل العنف صلةالسلمية 3 يمكن أن يكون له 

Q فع دعَ ية وقت السلم يُ أن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلممما سبق ذكره يتضح لنا 

 دولة ھذا الحق داخل حدود إقليمھاه، بشرط أن تمارس المشروعا تُقره مبادئ القانون الدولي العام وقواعد

ن استخدام ھذه الطاقة عة جمتسرب اAضرار النا عدملتي تكفل ة اضروريا3حتياطات ال افةك ھامع اتخاذ

الضرر ولو أدى ذلك إلى ا3متناع عن استخدام  وقوعلأي احتمال  دعخارج حدود إقليمھا، ودون أن ت إلى

ا، وما حدث بعد اتخاذ اLجراءات ما كان منھا ماديا أو معنوي -اAضرار صولح ةوفي حال. ھذه الطاقة

بالمسؤولية الدولية وتتحمل تبعتھا كاملة المتسببة فيھا م الدولة لزَ تُ   - الQزمة لمنع حدوثھا أو دون اتخاذھا

أو يُصاحبھا موانع سبقھا ، طالما أن ھذه اAضرار لم يَ متضررينالدولي ال بل الدول أو أشخاص القانونقِ 

   )3(.بل ھذه الدول أو ھؤ3ء اAشخاصمن قيام المسئولية الدولية، قِ 

 عن  جرھا حل النزاعات التي قد تنوجبموقد اتجھت الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية يمكن ب

  أن ا بشي القائم حالي، ويتألف اLطار القانوني الدولفي اAغراض السلمية استخدام الطاقة النووية

اتفاقيات متعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث   من )4(النووية المسؤولية المدنية عن اAضرار

النووي المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث وأخرى خاصة ب) الفرع اAول(، النووي للبيئة بوجه عام

    ) الفرع الثاني( .البحري

  

  

                                                           
 .  35، مرجع سابق، ص "الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلميةالمسؤولية "نجيب عوينات،  -)1(
 .79محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)2(
 .80 سابق، صالمرجع ال -)3(
  .34، مرجع سابق، ص "المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية"نجيب عوينات،  -)4(
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  :الفرع ا�ول

  .عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عاماتفاقيات المسئولية المدنية 

تتمثل ھذه ا3تفاقيات في اتفاقية باريس واتفاقية فينا والبروتوكو3ت الُمَعِدلة وا3تفاقيات الُمَكِملة   

لھما، عQوة على البروتوكول المشترك الذي يربط بينھما، إلى جانب اتفاقية التعويض التكميلي           

  . ومرفقھا عن اAضرار النووية

 :م1960اتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام ♦ 

، وھي تسمى 1960جويلية عام  29أُبرمت اتفاقية المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية في   

والتي (ا3قتصادي، عادة باتفاقية باريس، ولقد تم التفاوض عليھا في إطار المنظمة اAوروبية للتعاون 

بمبادرة من الوكالة اAوروبية ) أصبحت منذ ذلك الحين منظمة التعاون والتنمية ا3قتصادية اAوروبية

وھي  )1().التي أصبحت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ا3قتصادية(للطاقة النووية 

منظمة التعاون والتنمية ا3قتصادية  صر على الدول اAعضاء فيقااتفاقية إقليمية، Aن ا3نضمام إليھا تَُعد 

   )Euratom.)2والجماعة اAوروبية للطاقة الذرية اAوروبية 

جانفي عام    28ولقد ُعِدلت ھذه ا3تفاقية قبل دخولھا حيز التنفيذ ببروتوكول إضافي في  -

دولة أوروبية طرفا في منظمة  16 ، وھو يُشكل جزءا 3 يتجزأ عنھا، ولقد تم توقيعه من قبل1964

        دولة من ھذه الدول، وفنلندا التي لم توقع 12كما صادقت عليھا .التعاون والتنمية ا3قتصادية اAوروبية

تم تعديلھا ببروتوكولين كما  )3(.1968أفريل  1عليھا، ولكنھا انضمت بعد ذلك، ودخلت حيز التنفيذ في 

A4(.م2004عام فيفري  12م، والثاني في 1982نوفمبر عام  16ول في إضافيين آخرين، اْعتُِمد ا(   

                                                           

     )1( - "La convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 
1960, appelée communément convention de Paris, a été négociée dans le cadre de l'Organisation 
Européenne de Coopération Economique (l'O.E.C.E. devenue depuis l'O.C.D.E.) à l'initiative                     
de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (devenue l'Agence pour l'Energie Nucléaire de 
l'O.C.D.E.)." Voir: Pascal (Maurice  ) , ( sous la direction de  ) , Droit nucléaire, Eyrolles, Paris, 1979, P.334. 

  .567 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة،  .د -)2(    
"      Tout pays, membre ou associé de l'O.C.D.E., peut y adhérer par simple notification au secrétaire 

général de cet organisme.  
      Tout autre pays peut également y adhérer, comme ce fut le cas pour la Finlande, sous réserve              
de l'accord unanime des parties contractantes." Voir  :  Pascal (Maurice  ) , Loc. cit. 
   )3( - "Cette convention, modifiée avant son entrée en vigueur par un protocole additionnel du 28 
janvier 1964 qui en fait partie intégrante, a été signée par 16 Etats européens membres de l'O.C.D.E. : 
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le 
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la 
Turquie. 
        Elle a été ratifiée par 12 de ces pays, et la Finlande, non signataire, y a adhéré. Elle est entrée 
en vigueur le 1er avril 1968. Elle s'applique actuellement entre les 13 pays suivants, dans l'ordre des 
ratifications de la convention (modifiée par son protocole) : l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la 
Belgique, la Suède, la Turquie, la Grèce, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Italie, la République 
Fédérale d'Allemagne et le Portugal." Voir : Idem.  

  .34، مرجع سابق، ص "المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية"نجيب عوينات،  -)4(    
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 بشأنلة 3تفاقية باريس مِ كَ المُ  1963جانفي  31 فياتفاقية بروكسل  تم إبرامذلك  زيادة على -

 28ببروتوكول إضافي لـ  -اتفاقية باريسمثل  - والُمَعَدلةفي مجال الطاقة النووية،  بالمسؤولية المدنية

   الضيقطار اLفي عليھا تم التفاوض وبالرغم من أن ، 3 يتجزأ عنھاشكل جزء يالذي  1964جانفي 

 ھا يعوقتم توولقد  ،في اتفاقية باريس ةوحة لكل الدول اAطراف المتعاقدھي اتفاقية مفتفلليوراتوم، كثيرا 

      عليھا  وصادقتثQثة فقط، وامتناع دولة موقعة على اتفاقية باريس،  16بين من دولة  13من طرف 

              في دخلت حيز التنفيذالتي لم توقع عليھا ولكنھا انضمت إليھا فيما بعد، ووفنلندا، من ھذه الدول  8

  )2(.م1982 عامنوفمبر  16في  آخر تعديلھا بموجب بروتوكولليتم بعد ذلك  )1(م،1974 عام ديسمبر 4

 

  :م1963بشأن المسؤولية المدنية عن اAضرار النووية لعام  ناياتفاقية في ♦  

          م1963ماي  21اAضرار النووية لـ  عنالمسؤولية المدنية  بشأناتفاقية فيينا تم إعداد  -

              وادقاص منھم خمسة ،دول 9 ھا من طرفعيوقلقد تم تو ،ر الوكالة الدولية للطاقة الذريةفي إطا

ضمام ، مفتوحة 3نعالميالطابع الھذه ا3تفاقية، ذات وإن  .1977نوفمبر  12دخلت حيز النفاذ في ، وعليھا

         وصل عدد أطرافھاحيث  )3(،و الوكالة الدولية للطاقة الذريةفي منظمة اAمم المتحدة أ كل دولة عضو

     )4(.دولة 32إلى  م1999 عام ريلفأ 31 إلى غاية

                                                           

     - )1( "La convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée comme           
la convention de Paris par un protocole additionnel du 28 janvier 1964 qui en fait partie             
intégrante, quoique négociée dans le cadre plus restreint de l'EURATOM, est une convention ouverte 
à tous les pays parties contractantes à la convention de Paris."  
      "Elle a été signée par 13 des 16 pays signataires de la convention de Paris, trois seulement, la 
Grèce, le Portugal et la Turquie s'étant abstenus.  
      Elle a été ratifiée par 8 de ces pays et la Finlande, non signataire, y a adhéré. Elle est entrée en 
vigueur le 4 décembre 1974. Elle s'applique actuellement entre les 9 pays suivants, cités dans l'ordre 
de leur ratification ou de leur adhésion : le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Suède, la Norvège, 
le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie et la Finlande." Voir  : Pascal (Maurice), Op. 
cit, PP. 334 - 335. 

 .370سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)2(    
     - )3(  "La convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires du 21 mai 1963 a été élaborée dans le cadre de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique. 
       Elle a été signée par 9 Etats : Taïwan, la Colombie, les philippines, la Yougoslavie, l'Espagne, le     
Royaume-Uni, Cuba, la République arabe d'Egypte et l'Argentine.  
       Elle a été ratifiée par 5 de ces pays (dans l'ordre des ratifications) : Cuba, l'Egypte, les philippines,    
l'Argentine et la Yougoslavie.  
       Elle est entrée en vigueur le 12 novembre 1977 et s'applique actuellement entre 8 pays, les cinq 
qui l'ont ratifiée et trois pays qui y ont adhéré : le Cameroun, Trinidad et Tobago, la Bolivie.  
       Cette convention, à vocation mondiale, est ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'O.N.U.    
ou de l'A.I.E.A." Voir : Pascal (Maurice), Op. cit, P. 335. 

         .567 صمرجع سابق، أحمد عبد الكريم سQمة،  .د: أنظر أيضا    

سعيد السيد قنoديل، آليoات تعoويض اAضoرار البيئيoة دراسoة فoي ضoوء اAنظمoة القانونيoة وا3تفاقيoات الدوليoة، دار  .د -)4(    
 .152 م، ص2004اLسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر، 
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  ريلفأ 29من  ةالفتر في فيينا في قدعُ  الذي الدولي المؤتمر اعتمد م، 1963ماي عام 21وفي  -

             الناشئة للنزاعات لزاميةاL بالتسوية الخاص ا3ختياري ولكالبروتو ماي من نفس العام19  لىإ

 .التاريخذات  في عليه التوقيع باب فتح وقد ،النووية اAضرار عن المدنية ةمسئوليال بشأن فيينا اتفاقيةن ع

                 للتصديق الثاني الصك يداعإ تاريخ عقب الثQثين اليوم في أي ،م1999ماي عام  13في  هنفاذ وبدأ

.السابعة للمادة وفقا ليه،إ ا3نضمام أو ا3ختياري ولكالبروتو على
)1(  

من  سبتمبر  12إلى8  الفترة من في ُعقد دبلوماسي مؤتمر م اعتمد1997سبتمبر عام  12وفي  -

 لخQم 1997سبتمبر  29 يوم فيينا في عليه التوقيع باب وفُتِح فيينا، اتفاقية تعديل نفس العام بروتوكول

   )3(.م4/10/2003دخل حيز النفاذ في و )2(،ةالذري للطاقة الدولية للوكالة واAربعين الحادي المؤتمر العام

  : بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس البروتوكول المشترك ♦

من قِبل المؤتمر المعني بالعQقة بين اتفاقية فيينا واتفاقية باريس  البروتوكول المشتركاْعتُِمد ھذا 

الذي شاركت في عقده كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

ح للتوقيع في ذلك م، وفُتِ 1988سبتمبر   21في فيينا بتاريخ  الدولية للطاقة الذريةالوكالة ا3قتصادي بمقر 

د لكي يتQفى إمكانية حِ وَ ولقد صدر ھذا البروتوكول المُ  )4(.م1992أفريل  27التاريخ، وقد بدأ نفاذه في 

ھما احدإكون عندما ت ھمانص على استبعاد تطبيق أي من ، حيثوجود تنازع في تطبيق ھاتين ا3تفاقيتين

                     حظة مQبالر يجدالو. الحادث في بلد عضو في أي منھما واجبة التطبيق حسب معيار وقوع

يكمن          ه يلإا3ختQف الذي يمكن اLشارة  ،بدو بشكل عام متطابقةتأن نصوص كل من ا3تفاقيتين 

في حين            ،سع إذ أنھا ذات نطاق تطبيق عالمينجد اتفاقية فيينا أو، حيث نطاق التطبيق الجغرافي في

منظمة التعاون  على الدول اAعضاء فيعموما ر صتمنھا مق 21تفاقية باريس وفقا للمادة 3ا3نضمام أن 

  . أي أنھا ذات نطاق تطبيق إقليمي )5(والتنمية في الميدان ا3قتصادي،

   : م1997اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية لعام  ♦

                 من الفترة في دقِ عُ  دبلوماسي مؤتمر ن طرفمم 1997سبتمبر 12  فيت ھذه ا3تفاقية دمِ اعتُ 

            خQلمن نفس العام  سبتمبر 29 ميو فييناب عليھا التوقيع باب حتِ وفُ  ،من نفس العام رسبتمب  12إلى 8

وھي تھدف حسب ما ورد في ديباجتھا إلى . الذرية للطاقة الدولية الةكللو واAربعين الحادي العام المؤتمر

ز التدابير المنصوص عليھا في اتفاقية فيينا واتفاقية باريس ل ويَُعزِ إنشاء نظام عالمي للمسؤولية يَُكمِ 

                                                           
 .محل الدراسة، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةا3ختياري نص البروتوكول : أنظر -)1(
 .نص البروتوكول محل الدراسة، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أنظر -)2(
 .35، مرجع سابق، ص "ية في اAغراض السلميةالمسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النوو"نجيب عوينات،  -)3(
  .نص البروتوكول محل الدراسة، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أنظر -)4(
  .153 -152 ، صمرجع سابقسعيد السيد قنديل،  .د -)5(
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ين ا3تفاقيتين فيما يتعلق بالتعويض عن اAضرار وكذلك في التشريعات الوطنية المتسقة مع مبادئ ھات

   )1(.النووية، بغية زيادة مبلغ ھذا التعويض

   مشترك البروتوكول حسب ما أشار إليه ال في الجوھر تفاقيتي باريس وفيينااأحكام  ونظرا لتشابه

ا، وتشابھھا بدورھا مع أحكام مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية، باLضافة إلى بينھم

ذه ا3تفاقيات الثQث ھ أحكامأھم نكتفي بدراسة ستكملة ھذه ا3تفاقية اAخيرة لھما كما سبق أن أشرنا، فإننا 

في عناصر مشتركة تتناولھم  -تكميليةلة واتفاقيات وما يلحق بھا من مرافق وبروتوكو3ت إضافية ُمَعدِ  -

 . لتكرارل اتفادي معا

  :المنشآت الخاضعة لنظام ا)تفاقيات -أو)

3 تسري ھذه ا3تفاقية       : "تنص المادة اAولى باء الُمَضافة بموجب تعديل اتفاقية فيينا على أنه

عليه أيضا اتفاقية التعويض وھذا ما نصت ." على المنشآت النووية المستخدمة في أغراض غير سلمية

ينطبق نظام ھذه ا3تفاقية على اAضرار " :بقولھا 2التكميلي عن اAضرار النووية في مادتھا الثانية الفقرة 

متعاقد  سلمية والواقعة في أراضي طرف النووية التي يكون مشغل المنشأة النووية المستخدمة في أغراض

بمقتضى القانون الوطني  في المادة اAولى أو ليھماإالمشار  عنھا بمقتضى أي من ا3تفاقيتين مسئو3

من مرفق اتفاقية التعويض  3فقرة  2كما أكدت المادة  ".من ھذه المادة) ب( 1في الفقرة الفرعية  وركالمذ

التكميلي عن اAضرار النووية على أن أحكام ھذا المرفق تُطبق على المنشآت أو المرافق النووية المدنية 

وبخQف ا3تفاقيات السابقة التي تطبق فقط . ما عدا منھا ما استثنته صراحة بموجب نصوص خاصةفقط، 

ووية سواء كانت طبق على المنشآت النباريس ت ةأحكام اتفاقيعلى المنشآت النووية السلمية أو المدنية، فإن 

 . II/ أ / 1، وھذا ما نستشفه من نص المادة مدنية أو عسكرية

   :ا�ضرار النووية عن المسئول -ثانيا

حا3ت اLعفاء من المسؤولية، وحق الرجوع على حددت ا3تفاقيات الثQث الشخص المسئول، 

  . المشغل أو الغير

  : لغِ شَ تركيز المسئولية في المُ .  1  

أي (بتشغيل المنشأة النووية  القائمالشخص  فيالمدنية وفقا لQتفاقيات الثQث المسئولية  تتركز

: بقولھا 1فقرة  2في مادتھا  اتفاقية فيينانصت عليه صراحة  ماوھذا المتسببة في الضرر،  )المستغل

   "...يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية اAضرار النووية التي يَْثبُت أنھا كانت بسبب حادثة نووية"

التعويض اتفاقية مرفق من  1فقرة  3، والمادة من اتفاقية باريس فقرة أ 3المادة ذلك  ىت علكما أكد

ما لم يرد نص مخالف          " :أنهفيينا اتفاقية من  5فقرة  2المادة ِضيف وتُ . التكميلي عن اAضرار النووية
                                                           

  . نص المعاھدة محل الدراسة، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أنظر -)1(
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       وھو ...". في ھذه ا3تفاقية، 3 يجوز Aي شخص غير المشغل أن يكون مسؤو3 عن اAضرار النووية

       ى أن الحق في التعويض عن الضرر الذي سببته حادثة نووية باريس بنصھا عل ا اتفاقيةما قررته أيض

يكون         3 أنه و، المسئول عن ھذا الضرر بموجب ھذه ا3تفاقية المشغل ضد إ3 أن يمارس3 يمكن 

كما أكدت  )1(.ب ،أ فقرة 6المادة  .حادثة نووية الضرر الذي سببتهإصQح عن مسئو3 شخص آخر  أي

3 يجوز : "من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية بقولھا 9فقرة  3على ذلك المادة 

   ...."المسئولممارسة حق التعويض عن اAضرار النووية إ3 ضد المشغل 

         ينه عَ الشخص الذي تُ  بأنهل المنشأة النووية شغف ا3تفاقيات الثQث مفي ھذا السياق تَُعرِ و

  .شآتھذه المنلل مشغك) أو السلطة العامة المختصة(النووية بھا المنشآت  الدولة الكائنة به ِرفتَ عْ أو تَ 

               والمادة ، من اتفاقية باريس VI /أ الفقرة الفرعية 1والمادة ؛ ج من اتفاقية فيينا/ 1المادة اAولى فقرة 

تجدر اLشارة إلى أنه يمكن و. د من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية/ 1فقرة  1

                 نووية المواد الناقل للا يجوز طبقا لنصوصه للشخص لكائنة بھا المنشآت أن تضع تشريعللدولة ا

أو أن يُْعتَرف به كقائم يُسمى أن  عنيبالتشغيل الم القائم د موافقةشعة أن يطلب بعمالنفايات لل لالُمنَاوِ  أو

ر بَ عتَ شعة، وفي ھذه الحالة يُ أو النفايات الم المواد ھذه كان المخصص له، وذلك بالنسبة إلىفي الم بالتشغيل

داخل حدود ھذه  قائما بتشغيل منشأة نووية كائنة -ا3تفاقية أغراض ھذهلكافة  -ل الناقل أو الُمنَاوِ ھذا 

من مرفق  2فقرة  3والمادة د من اتفاقية باريس، / 4والمادة  )2(من اتفاقية فيينا، 2الثانية فقرة المادة  .الدولة

  .اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية

الثQث تأمل في ا3تفاقيات مالفإن  :في حالة تعدد القائمين بالتشغيل عند وقوع اAضرار النوويةو

   ن قائم إذا وقعت المسؤولية عن اAضرار النووية على أكثر م -أو3: ما يليحظ Qمحل البحث ي

مشتركة ية مسؤول مسئولين، فإنھم يكونون حدهد مسؤولية كل منھم على تحديمكنا بالتشغيل، ولم يكن م

من اتفاقية  د/ 5وا، من اتفاقية فيينالمعدلة أ /3 الثانية فقرة ادوالم .عن ھذه اAضرار )تضامنيةأي (متعددة 

ثة إذا وقعت حاد -ثانيا. اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية من مرفق 1فقرة  7، وباريس

ن ھذه خز الواحدة في حالةالنووية منشأة ال في، أو الواحدة وسيلة النقلنووية في مواد نووية أثناء نقل 

ل، فإن المسؤولية ا على أكثر من قائم بالتشغيتقع مسؤوليتھنووية أضرار  جم عن ذلك، ونبعد النقلالمواد 

 .لكل منھم ى مبلغ تحدده ا3تفاقية بالنسبة علأالمسؤولية اLجمالية 3 تتجاوز  على أنتقع عليھم جميعا، 

اتفاقية  مرفق من 2فقرة  7والمادة  )3(،من اتفاقية باريس د/5و، ب من اتفاقية فيينا/ 3الثانية فقرة  ادوالم

  .التكميلي عن اAضرار النوويةالتعويض 

                                                           
 .568أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)1(
 . نفس الصفحةالمرجع السابق،  -)2(
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فإنه إذا وقعت حادثة نووية : ية التي تقع بھا الحوادث النوويةتعدد المنشآت النووأما في حالة 

          عن كل ھذه المنشآت مسئو3القائم بالتشغيل  واحدة في منشآت نووية شتى تابعة لمشغل واحد، يكون

 أ من اتفاقية  /5المادة  .حدهاقية بالنسبة لكل منشأة على فره النصوص ا3ترِ قَ في حدود المبلغ الذي تُ 

اتفاقية               مرفق من 4فقرة  7، والمادة من اتفاقية فيينالة الُمَعدَّ  4الثانية فقرة  المادة، باريس

     أنه، إذا تعددت المنشآت النووية التي وقعت بھا  وغير خاف" .التعويض التكميلي عن اAضرار النووية

        سأل ، وأمكن فصل مسؤولية كل منھم، دون اختQط، فيُ حدهوكانت كل منشأة لمشغل على  ،الحوادث

   )1(."أما إن استحال الفصل، فتكون المسؤولية تضامنية. حدهكل مشغل على 

وإلقائھا  ، وعدم إمكانه التنصل منھاالمسئولمشغل الحصر المسؤولية وتركيزھا في  ا علىوتأكيد

نووية بأن يقدم إلى متعھد  كل قائم بتشغيل منشأةتم إلزام مثQ على عاتق متعھد نقل المواد النووية، فقد 

آخر، لتكون بمثابة الضمان  ضامن ماليأي أو من ينوب عنه من من أو ؤمِ النقل شھادة صادرة عن المُ 

  يجوزو3 ة سريانه،يمة الضمان ونوعه ومدوعنوانه وقل شغمالر بھذه الشھادة اسم ذكَ ويُ  .المالي المطلوب

المادة  الشھادة ذكر تَ و. يُنازع في صحة ھذه البياناتالشھادة أن  للشخص الذي صدرت عنه، أو من طرفه

 أةلدولة الكائنة بھا المنشا فيا من السلطة العامة المختصة ة موضوع الضمان، كما تتضمن إقرارالنووي

المادة و )2(من اتفاقية باريسج /4المادة  .شغل وفقا لQتفاقيةمالھو اسمه في الشھادة بأن الشخص المذكور 

لدولة المنشأة أ3 تشترط ھذا  -بعد التعديل الذي أُدخل عليھما -واللتين أجازتا من اتفاقية فيينا، لة الُمَعدَّ  3

  . دث بكامله داخل أراضيھافيما يتعلق بالنقل الذي يح) أي تقديم المشغل الشھادة للناقل(ا3لتزام 

 غل المنشأة الحقيقيشي أنه يمكن تحديد مفمستغل الالحكمة من فرض ھذه المسئولية على تَْكُمن و

السجQت الخاصة بالجھات اLدارية المختصة، وبالتالي من لمنشاة أو بسھولة من الترخيص الممنوح ل

ومن جھة  ، ھذا من جھة بالتعويضات الُمستحقةل على المضرور تحديد الشخص الذي سيطالبه ھُ سْ يَ 

الحصول ه غل المنشأة بإبرام عقد تأمين إجباري يُخول لشم بسبب التزامه الة لل ذلك ضمانة فعَّ ثِ مَ يُ أخرى 

            ر ملزمين بھذا التأمين، مما نبه خطورة وجود أشخاص آخرين غيجَ على التعويضات الQزمة، ويُ 

   )3(.الحصول على التعويض الكامل عن الضرر بشكل سھل وسريععرضه لعدم قد ي

  :  اLعفاء من المسئولية التي تنشأ عن اAضرار النووية.  2

فيھا المشغل، والحا3ت التي يعفى فيھا الغير           عفىيُ حددت ا3تفاقيات الثQث الحا3ت التي 

  .من المسؤولية

  :  حا3ت إعفاء المشغل من المسؤولية  - أ
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ما بين حا3ت  يجوز فيھا إعفاء القائم بتشغيل المنشاة النووية من المسؤوليةتنوع الحا3ت التي ت

   :كلي وجزئي إعفاءٍ 

Lولى،: عفاء الكلي ھناك حالتانفمن ناحية اAضرار النووية الناتجةإ اAعن حادثة  ذا كانت ا

          المسلح أو اAعمال العدوانية أو الحرب اAھلية  نزاعمباشرة بسبب فعل من أفعال ال نووية حدثت

المعدلة              3الرابعة فقرة  لمادةوا )1(،من اتفاقية باريس 9المادة . المدني أو أعمال التمرد والعصيان

  .أ من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية/5فقرة  3، والمادة من اتفاقية فيينا

طبيعية  كارثة  إلىمباشرة  تُعَزىناتجة عن حادثة نووية نية، إذا كانت اAضرار النووية الثا

قانون الدولة الكائنة بھا ، كالز3زل أو البراكين أو غيرھا، ھذا ما لم ينص ذات طابع استثنائيجسيمة 

من مرفق اتفاقية  ب/5فقرة  3والمادة  )2(،من اتفاقية باريس 9 المادة .النووية على غير ذلك أةالمنش

التعويض التكميلي عن اAضرار النووية، أما فيما يخص اتفاقية فيينا فقد َحَذف بروتوكول تعديلھا لعام 

  . م ھذه الحالة من المادة الرابعة1997

 نتجتأن اAضرار النووية مشغل ال ات فيھبِ ثْ ومن ناحية اLعفاء الجزئي، فيكون في الحالة التي يُ 

ھمال جسيم أو عن فعل أو تقصير صدر عن الشخص الذي وقع عليه الضرر، بقصد بصفة جزئية، عن إ

ا من إلزامه بدفع جزئي اشغل إعفاءمالللمحكمة المختصة أن تعفي وھنا يجوز . الضررھذا إحداث 

ھذا  .كانت قوانين المحكمة تسمح بذلك الضرر الواقع على ھذا الشخص، إذا نالتعويض المترتب ع

Lضرار قد نتجت بصفة كلية، عن شغما، إذا أثبت الليًّ الحالة، كُ عفاء، في ھذه ويمكن أن يكون اAل أن ا

   المادة ،من اتفاقية فيينا 2الرابعة فقرة  المادة. إھمال جسيم أو عن عمل أو تقصير صدر عن المضرور

   .اAضرار النوويةمرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن  من 6فقرة  3والمادة  )3(،من اتفاقية باريس ج/ 6

خطأ فعل أو د ورِ عندما حددت أسباب استبعاد المسئولية، لم تُ ويQحظ أن ھذه ا3تفاقيات الثQث 

3 يعتبر الحادث كما  )4(.وخطأ المضرور باب في القوة القاھرةصرت ھذه اAسحيث قَ  ،من بينھا الغير

   )5(.النووية من المسئولية المدنيةالفجائي أو الخطأ غير العمدي من أسباب إعفاء مستغل المنشأة 

   : إعفاء الغير من المسئوليةحا3ت  -ب  

في صناعة  نين المشتركياAشخاص اaخرتطبيقا لمبدأ تركيز المسئولية، أعفت ا3تفاقيات الثQث 

يرتكبون أو امتQك أو اLمداد بالمواد النووية، أو في تشغيل المنشآت النووية من المسئولية، حتى عندما 

ح فيھا للمشغل بحق مَ سْ إ3 في حا3ت خاصة يُ  ،إلى حادث نووي نشأ عنه ضرر نووي أخطاء تُؤدي
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ِرر القضاء الشخص قَ ينئذ، يُ ا3تفاقيات، وحھذه الرجوع، أو يُعفى من المسئولية طبقا Aحكام محددة في 

   )1(.المسئول

  : حق الرجوع.  3

أن يوجه دعوى الثQث فيھا أحكام ھذه ا3تفاقيات  سريللمضرور في الحا3ت التي 3 ت يجوز

              Aخير الحق ھذا اأي شخص مسئول حتى لو لم يكن ھو مستغل المنشأة، ويكون ل ضدالتعويض 

 و3 يُؤثر تركيز المسئولية المدنية على حق مستغل المنشأة في الرجوع . في الرجوع على مستغل المنشأة

   )2(.ارتكابه خطأ عمدي يتسبب في الحادث الذي ينجم عنه اAضرار النوويةعلى الغير في حالة 

  : حق الرجوع على الغير -أ

تي تسببھا الحادثة عن اAضرار ال اAصلي والوحيد المسئولشغل ھو مالعلى الرغم من أن 

. عقد مكتوبص على ذلك صراحة في إذا ما نُ  -: ينتفي حال نه يجوز له الرجوع على الغيرأالنووية، إ3 

   إذا نتجت الحادثة النووية عن فعل أو تقصير وقعا بقصد إحداث الضرر، فيكون الرجوع على الفرد -

معدلة والمادة  العاشرة ةالماد )3(،و من اتفاقية باريس/ 6المادة  .الذي اقترف الفعل أو التقصير بھذا القصد

مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار  من 10والمادة  )4(،من اتفاقية فييناب / 2التاسعة فقرة 

أن يمتد حق : "...المعدلة اتفاقية فيينا من العاشرة ما أجازت الفقرة اAخيرة المضافة إلى المادةك .النووية

ت أموا3 رَ فَ وَ  الرجوع المنصوص عليه بموجب ھذه المادة بحيث تنتفع به دولة المنشأة بقدر ما تكون قد

ونQحظ ھنا أن حق الرجوع على الغير أصبح مخو3 لدولة المنشأة وليس " .ا3تفاقيةعامة بمقتضى ھذه 

  .فقط للمشغل

      : غلشحق الرجوع على الم -ب

ا عن أضرار نووية طبقا Aحكام اتفاق لمن أدى تعويض -حق الرجوع الثQث  تاتفاقيا3ت حَ نَ مَ 

        من اتفاقية فيينا  5والثانية فقرة  ،باريسب من اتفاقية  /6 إذ تنص المواد ،على مشغل المنشأة - دولي

 ؤثر على تطبيق أحكام ا3تفاقيات الدولية الخاصة 3 تُ  - الخاصة بإعفاء غير المشغلين - على أن أحكامھما

. فيينايوم توقيع اتفاقية باريس و فذة فعQ، أو مفتوحة للدخول فيھاانلنقل، سواء كانت ھذه ا3تفاقيات با

   ل لمن يتحملوِ خَ ا تُ أحكاما3تفاقيات الثQث شروطا والتشغيل، تضمنت بوLرجاع المسئولية إلى القائم 

ج من اتفاقية  - 6المادة  .لرجوع على مشغل المنشأة النوويةمسئولية طبقا 3تفاق دولي حق ا تبعة
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اتفاقية التعويض التكميلي             والمادة التاسعة من من اتفاقية فيينا أ/ 2 التاسعة فقرةالمادة  )1(،باريس

  . عن اAضرار النووية

  

  : ا�ضرار النووية التي تسبب المسئولية -ثالثا

' و'ك الُمَعَدلة من اتفاقية فيينا، والمادة اAولى فقرة / 1تنص كل من المادة اAولى الفقرة الفرعية 

  : ليمن اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية على ما ي

   "اAضرار النووية"تعني "

’1 ’Lصابة الشخصية؛ الوفاة أو ا  

 وفقدان أو تلف الممتلكات؛ ’ 2’

  :ل عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصةكو

   ’1’ليھما في الفقرتين الفرعيتين إالخسائر ا3قتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف المشار ’ 3’

     ذا ما تكبدھا شخص يحق له المطالبةإوبالقدر غير الوارد في ھاتين الفقرتين الفرعيتين،  ’2’و 

   بالتعويض عن مثل ھذا الفقدان أو التلف؛

انت ھذه كذا إفة، ما لم يكن التلف طفيفا، لَ تْ وتكاليف تدابير استعادة اAوضاع في البيئة المُ ’ 4’

   ؛’2’ع اتخاذھا، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية زمَ ذت بالفعل أو يُ خِ التدابير قد اتُ 

   د نتيجةبَ كَ تَ وفقدان الدخل، الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بھا، المُ ’ 5’

   ؛’2’لتلف شديد يلحق بتلك البيئة، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية 

  خسارة أو أضرار أخرى سببتھا مثل ھذه التدابير؛ل كوتكاليف التدابير الوقائية و’ 6’

 ذا أباح ذلك القانون العام إتQف البيئة، إوأي خسائر اقتصادية، خQف أي خسائر ناتجة عن ’ 7’

   طبقه المحكمة المختصة،للمسؤولية المدنية الذي تُ 

أو اAضرار قد أعQه، بقدر ما تكون الخسائر  ’7’و ’ 5’لى إ’ 1’وفي حالة الفقرات الفرعية من 

شعاعات داخل منشأة نووية، أو المنبعثة إمصدر  شعاعات المؤينة المنبعثة من أيأو نجمت عن اL نشأت

 لىإ ىزَ عْ الوقود النووي أو النواتج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية، أو التي تُ  من

                انت ناجمة كلى منشأة نووية، سواء إ لةرسَ مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مُ 

            شعاعية والخواص السمية أو ا3نفجارية شعاعية لھذه المواد، أو مزيج من الخواص اLالخواص اL عن

  "  .الخواص الخطرة اAخرى لھذه المواد أو

                                                           
  .574 صمرجع سابق،  أحمد عبد الكريم سQمة، .د: أنظر أيضا .108، مرجع سابق، ص ةبنون يمحمود خير. د -)1(
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تفاقية التعويض التكميلي             وبالمقارنة مع ما نصت عليه المادتين السالفتين من اتفاقية فيينا وا

جاءت أعم منھما، حيث أنھا لم تتضمن  اتفاقية باريسمن  3المادة عن اAضرار النووية، نجد أن عبارات 

أحكاما تفصيلية تحدد أنواع اAضرار أو اLصابات التي يجب التعويض عنھا طبقا لما جاء بھا                 

من نصوص، بل شملت أحكامھا مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن كل ضرر باAشخاص، وكل ضرر 

المشغل، إ3 ما استثني نتيجة لحادث نووي يتعلق بمنشأة  هوقوعبمجرد إثبات باAموال أو الممتلكات، 

  . بموجب ھذه ا3تفاقية

أضافت اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية واتفاقية فيينا الخسائر ا3قتصادية  ولقد

ما يشكل والخسائر الناتجة عن إتQف البيئة، بعد أن كانت اتفاقية فيينا قبل التعديل 3 تنص عليھا، وھذا 

تطورا ھاما في مجال التعويض عن اAضرار النووية، حيث أن إدراج اAضرار البيئية ضمن اAضرار 

ا لمبدأ          عليًّ الة في مجال حماية البيئة من التلوث النووي، وتكريسا فِ الموجبة للتعويض يعد مساھمة فعَّ 

ية ھذه اAضرار، والذي يُعد زھيدا مقارنة لتغط من يلوث يدفع، على الرغم من عدم كفاية مبلغ التعويض

بالتكاليف الباھظة التي تتطلبھا عملية المعالجة، نظرا للطبيعة الخطرة للتلوث النووي وسرعة انتشاره 

  .        ا وإعادة الوضع إلى ما كان عليه أمرا صعبا إن لم  نقل مستحيQوانتقاله، وھذا ما يجعل معالجته كليًّ 

          ، فقد يتعرض حق المضرور لقة تشمل، ھكذا، اAضرار النوويةلية المطوإذا كانت المسؤو

 الثQث ا3تفاقياتولھذا قررت  ،ت أضرار غير نووية مع أخرى نوويةفي التعويض للضياع، إذ تداخل

إذا تسببت حادثة نووية في وقوع أضرار نووية وأخرى غير نووية، أو أن ھذه اAضرار  حث أنهمحل الب

بسبب حادثة نووية باLضافة إلى أحداث أخرى، ولم يكن من الممكن التفرقة، إلى حد معقول، بين  وقعت

أضرارا نووية نتجت عن ھذه الحادثة  ذه اAخيرة تُعتَبَرھ اAضرار النووية واAضرار اAخرى، فإن

غير منصوص عليھا إشعاعات مؤينة انبعاث إذا نتج الضرر عن حادثة نووية، باLضافة إلى أما . النووية

أو يَنتَقص بأي شكل من مسؤولية أي شخص يمكن اعتباره مسئو3               د حُ في ا3تفاقية، فإن ھذا 3 يَ 

عن ا3نبعاث اLشعاعي المؤين ھذا تجاه أي شخص يتعرض ل|ضرار النووية أو إزاء الدعاوى المرفوعة 

 3، والمادة ب من اتفاقية باريس/3المادة  )1(،اتفاقية فيينا من 4الرابعة فقرة المادة . أو إزاء دفع التعويضات

  . من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية 4فقرة 

Aالمشغل 3 يكون  ضرار النووية، فإنولما كان القصد من المسؤولية ھو تأمين الغير ضد ا

وأي منشأة  ناحية المنشأة النووية ذاتھا، من مسئو3 بموجب ھذه ا3تفاقيات عن اAضرار التي تصيب

ومن ناحية . نووية أخرى، بما في ذلك أي منشأة نووية قيد اLنشاء، في الموقع الذي توجد فيه تلك المنشأة

يُعتََزم أن تُستَخدم، Aغراض ترتبط أو  ،ممتلكات كائنة بموقع ھذه المنشآت، ويجري استعمالھا أي أخرى،

                                                           
  .571 -570 أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص. د -)1(
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 من اتفاقية باريس II/ أ/ 3المادة معدلة من اتفاقية فيينا،  5المادة الرابعة فقرة  )1(.بأي منشأة من ھذا القبيل

مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية والتي أضافت في فقرتھا  من 7فقرة  3والمادة 

 النووية موضوعل المواد حمالنقل التي كانت ت ائلاAضرار التي تلحق بوس ، وھيأخرىالفرعية ج حالة 

ولقد كانت اتفاقية فيينا تنص . ، ما لم ينص القانون الوطني على غير ذلكأثناء وقوع ھذه اAخيرة الحادثة

على ھذه الحالة قبل التعديل، ولكن بعد ذلك أدرجتھا ضمن الحا3ت التي يكون المشغل مسئو3 عنھا 

   . 6ويُعوض عنھا طبقا Aحكام المادة الرابعة فقرة 

   :النووية طبيعة المسئولية -رابعا

الفقه والتي أطلق عليھا موضوعية المسؤولية على نظرية الالمنشأة النووية  مشغلمسؤولية تقوم 

    ة، المسؤولية المشددة أو الكاملةالمسؤولية المطلق نظرية المخاطر،: ھي تسمياتعدة الدولي والداخلي 

القانون الدولي وظروف مجتمع الدول إلى تجاوز اAركان فلقد أدت طبيعة  )2(.المسؤولية بدون خطأو

الكQسيكية للمسؤولية الشخصية، حيث تھتم المسؤولية الموضوعية بإصQح الضرر دون البحث             

لذلك بدأ القانون الدولي يتجه أكثر نحو قبول ھذه الفكرة في الحا3ت التي ينتفي فيھا الخطأ       في اAسباب،

وفي نفس السياق  . حيث تكون الدولة مسئولة فيھا عن الضرر وليس الخطأ مال كأفعال شخصية،أو اLھ

حيث يكفي توافر : المسؤولية الموضوعية ترتكز تقنيا، على نظرية الفعل اLرادي"يقول براونلي، أن 

ية وتظھر المسؤول". عQقة بين الضرر والمتسبب فيه لنعتبر أن ھناك خرق لواجب بالنتيجة فقط

 Aنشطة أصبحت احيث  )3(الموضوعية جلية في تعويض اAضرار الناتجة عن أعمال مشروعة،

           ا جسيمة، من الخطورة، لدرجة دفعت الفقه، إلى البحث عن أساس آخر ِدث أضرارحْ المشروعة التي تُ 

                                                           

 .572أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)1(    
 للدراسoات والنشoر والتوزيoع، بيoروتبن حمودة ليلى، ا3ستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مجد المؤسسoة الجامعيoة  -)2(    

  .148م، ص 2008
يؤكoد بoأن مسoؤولية الدولoة تثبoت بمجoرد  -المعروفة بنظرية الخطر -مبدأ المسؤولية الموضوعية "يرى مالكلم شو أن         

حدوث فعل غير قانوني يخلف ضررا، والذي تم ارتكابه من قبل ممثل الدولة، تعتبoر تلoك الدولoة مسoؤولة فoي إطoار القoانون 
تتكoرر لoدى روتoر " لخطoرا"ونجoد ھنoا أن نظريoة "". ر عن حسoن النيoة أو سoوئھاالدولي اتجاه الدولة المتضررة بغض النظ

أن الدولoة التoي تغoامر أو تخoاطر " الخطoر"وتعنoي نظريoة . سس عليھا انزولوتي فكoرة المسoؤولية الموضoوعيةوھي التي يؤ
ليھoا بالمقابoل أن تتحمoل اAخطoار تھدف إلى تحقيoق اAربoاح، لoذلك ع -مثل التجارب واAبحاث النووية -بقيامھا بتلك اAفعال 
  .  152 -151محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص . د. أ: أنظر ."الناتجة عن أفعالھا

         المسooئولإقامooة التبعooة علooى عooاتق ": أو نظريooة المخooاطر طلقooةيقصooد بالمسooؤولية المكمooا يooرى الooبعض اaخooر بأنooه         
يسoمح المجتمoع الoدولي "حoين ف." وء إلoى إثبoات الخطoأ مoن جانبoهودون اللج عن نشاط خطر، عما يحدثه بالغير من أضرار،

وقد وجدت . باستمرارية ھذه اAنشطة فإنه يلقي على عاتق المنتفعين منھا تبعة المسؤولية عن كل ما يلحق بالغير من أضرار
 ھoذه النظريoة تَبoَرعتُ كمoا ." قoة النوويoةالمسؤولية المطلقة مجا3 لتطبيقھا في جملة مoن اAنشoطة، كا3سoتخدامات السoلمية للطا

أحد أنماط المسؤولية الموضوعية التي 3 تستند إلى معيار شخصي Lقامة المسؤولية الدوليoة، وإنمoا أساسoھا عQقoة السoببية "
ھoذا  الoدولي، حoين يباشoر نشoاطا مشoروعا يتسoم بoالخطورة محoدثا التي تربط بين الضرر الحادث وبين أحد أشخاص القانون

  .222 صمرجع سابق، صQح عبد الرحمن عبد الحديثي،  .د: أنظر." الضرر

  .152 -151محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص . د. أ -)3(    
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Lقامة المسئولية المدنية  بھذه النظريةللمسئولية، يخرج عن مفھوم الخطأ فكان أن توصل إلى اAخذ 

   )1(.ئ ا3لتزام بالتعويضشِ نْ حسب، وھو الذي يُ فوالقائمة على أساس الضرر 

 علىو الدوليعلى اAضرار الناتجة عن اAفعال التي 3 يحظرھا القانون ھذه النظرية إن تطبيق و

بالتأييد، بل  اولھا الفقهلم يعد ُمجرد فكرة تن )2(استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية،رأسھا 

في  درجتأُ استقرت كإحدى مبادئ القانون الدولي العام، فقد طبقتھا كافة التشريعات الوطنية، كما 

من اتفاقية  1تنص المادة الرابعة فقرة  ومنھا ا3تفاقيات الثQث محل الدراسة، حيث )3(ا3تفاقيات الدولية

ة بموجب ھذه ا3تفاقية مسؤولية عن اAضرار النوويتكون مسؤولية المشغل "فيينا صراحة على أن 

من مرفق اتفاقية  3فقرة  3المادة و من اتفاقية باريس أ /3المادة أيضا  وھذا ما نصت عليه ".طلقةم

  .التعويض التكميلي عن اAضرار النووية

غل مسئو3 بقوة القانون عن كل ضرر ينتج عن حادث نووي شماليكون ھذه النظرية  وبموجب

           بمنشأته استق3Q عن كل خطأ، كما يكون مسئو3 عن اAضرار التي تحدث أثناء نقل المواد النووية 

أن يثبت عQقة السببية بين الضرر الذي أصابه والحادث النووي الذي أما المضرور فيكفي  )4(،إلى منشأته

و3 يستطيع القائم بالتشغيل التنصل من المسؤولية بإثبات عدم  .حاجة Lثبات خطأ أي شخص وقع، دون

مسئوليته عن ذلك الضرر إذ أن  ،ب الحادثبَّ اب الغير للخطأ الذي سَ ارتكابه Aي خطأ أو إھمال، أو ارتك

ذات الصلة حكام خص اAوفيما ي )5(.اتإ3 في الحا3ت التي حددتھا ا3تفاقي منھا ىعفيُ  طلقة 3مسئولية م

متعلق  ت أن اAضرار ناتجة عن حادث نوويثبو"بضرورة ا3تفاقيات الثQث تقضي بالعQقة السببية فإنه 

شعة أو المواد النووية المتعلقة بالمنشأة، لتقع تبعة المسئولية المنتجات النووية أو الفضQت المبالوقود أو 

من مرفق اتفاقية  التعويض التكميلي  3و  )6(،من اتفاقية باريس 3، من اتفاقية فيينا 2اد والم." على المشغل

   .عن اAضرار النووية

                                                           

 .222 -221ص مرجع سابق، صQح عبد الرحمن عبد الحديثي،  .د -)1(    
تحدث نتيجة ل{صابات والتلوث باLشعاع  وھي أضرار مادية ومعنوية -إصابات رعايا الدول الغير وممتلكاتھم "إن  -)2(    

تضع على عاتق الدولة التي تستخدم الطاقة النووية ل|غراض السلمية تبعoة المسoئولية الدوليoة   -النووي الناتج من ا3ستخدام
 ييoرمحمoود خ. د: أنظoر." بب أضoرارا لھoا ولرعاياھoاَسoعن اAضرار التي تتعدى حدودھا إلى إقليم دولة أو دول أخoرى وتُ 

 .79ص مرجع سابق، ، ةبنون

  .35 صمرجع سابق، ، "المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية"نجيب عوينات،  -)3(   

 .364حامد الجمال، مرجع سابق، ص سمير . د -)4(   
  .570أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)5(   
      .109محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)6(   

      "La responsabilité instaurée par les deux conventions (de Paris et de Vienne) est une 
responsabilité objective, la victime n'ayant pas à apporter la preuve d'une faute mais seulement            
la preuve d'un lien de causalité entre l'accident nucléaire et le dommage subi.  
      L'exploitant est responsable dès qu'il est établi que le dommage a été causé par un accident 
nucléaire survenu dans son installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant           
de son installation." Voir  :  Pascal (Maurice), Op. cit, P.337. 
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اِجه وَ ة أو نقل المواد النووية إليھا يُ ويQحظ أن إثبات العQقة بين الضرر ونشاط المنشأة النووي  

               نية طويلة، كما زم مدةإ3 بعد  تجلىو3 ت ةنكون كامتقدة، Aن آثار ھذه اAنشطة عَ صعوبات فنية مُ 

  د قول. لكن يصعب تحديد وقت حدوثھاة عن اAنشطة النووية قد تظھر أعراضھا، ومنجرأن اAضرار ال

   ، حيث نص في المادة العاشرة من القانون الصادرالصعوبات ذهھى حاول المشرع الفرنسي التغلب عل

ج به اAمراض واAعراض ذات درَ و3 يُ من جدعلى إصدار 3ئحة تنفيذية تتض م1968أكتوبر  30في 

وبھذا نكون قد تعرفنا  )1(.الصلة باLشعاعات واAنشطة النووية، واعتبار ذلك قرينة قابلة Lثبات العكس

تستھدف في المقام اAول توفير مسئولية موضوعية التي ھي و المدنية النووية، المسئوليةطبيعة على 

    )2(.ينوومن عمليات التلوث الالمضرورين  حماية كافية لحقوق

  :حدود المسؤولية -اخامس

ولكنھا  عدم استلزام خطأ المشغل لقيامھا من ناحيةفقط طلقة ممسؤولية مشغل المنشأة النووية تَُعد 

ليست مطلقة من ناحية مبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه، بل لھا حدود قصوى 3 يلتزم المشغل وراءھا 

 ة عن اAنشطةجتغل عن اAضرار الناشملالمسئولية المحدودة ل وتشكل ھذه )3(.بتحمل أي مبالغ أخرى

 ، Aنه عندما يتم فرض المسئوليةفاقيات نظام المسئولية الموضوعيةالنووية نتيجة منطقية لفرض ا3ت

 غلشملھذا تحدد مسؤولية الالمسئولية، و Lثبات الخطأ، فيجب وضع حد لھذه بشكل تلقائي، ودون حاجة

 مھما بلغت قيمة )4(معينال اAقصى حدتعدى البحيث 3 ت ،ھذه اAضرار بوحدات حسابية خاصةعن 

   )5(.ا مع مقدار الضررتي تقضي بأن يكون التعويض متQئما للقواعد العامة الاAضرار، خQف

 :المعدلة على ما يلي خامسةال تھامادوفي ھذا السياق نصت اتفاقية فيينا في 

 :ل حادثة نووية على مبلغ 3 يقل عنكيجوز أن تقصر دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن  -1"    

  مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة؛ 300ما إ) أ(

        مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن توفر ھذه الدولة  150ما إو) ب(

وحدة من وحدات حقوق السحب مليون  300ن ھذا المبلغ وحتى حد أقصى 3 يقل ع فيما يتجاوز -

  عامة لتعويض اAضرار النووية؛ أموا3 -الخاصة

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة  100ما مبلغ انتقالي 3 يقل عن إو) ج(

ه ول، فيما يتعلق بالحادثة النووية التي تقع في غضون ھذكسنة من تاريخ بدء نفاذ ھذا البروتو 15أقصاھا 

أن تتيح   ن وحدات حقوق السحب الخاصة، بشرطمليون وحدة م 100ويجوز تحديد مبلغ أقل من  .المدة

                                                           
 .365الجمال، مرجع سابق، ص  سمير حامد .د -)1(
 .132أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص . د -)2(
 .572أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)3(
 .366 -365حامد الجمال، مرجع سابق، ص سمير . د -)4(
 .133 أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص. د -)5(
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 مليون 100 ـوال تسد الفارق بين ذلك المبلغ اAقلالدولة أموا3 عامة للتعويض عن اAضرار النووية  تلك

      .وحدة من وحدات السحب الخاصة

من ھذه المادة يجوز لدولة المنشأة، على ضوء طبيعة المنشأة النووية  1بصرف النظر عن الفقرة  -2    

 سفر عنھا حادثة بسببھا، أن تحدد مبلغا أقل ح أن تُ جَ رَ الخQصات النووية المعنية والعواقب المُ  أو

وحدة من وحدات  مQيين 5بشرط أ3 يقل مثل ھذا المبلغ بأي حال من اAحوال عن  المشغل لمسؤولية

 لى المبلغ المحدد إموال عامة تصل أأن تتكفل دولة المنشأة بتوفير  حقوق السحب الخاصة، وبشرط

 .1بموجب الفقرة 

         من ھذه المادة والفقرة  2و  1المبالغ التي تحددھا دولة منشأة المشغل المسؤول، وفقا للفقرتين  -3    

  " .وقعت الحادثة النووية الرابعة، تنطبق أينما من المادة 6

المادة قد نصت عليھا أيضا المادة  ج، فإن باقي اAحكام الواردة في ھذه/ 1وماعدا الفقرة الفرعية 

ھاتين ا3تفاقيتين قد حددتا الحد  ونQحظ أن .من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية 4

كما تجدر  .ھماخلية للدول اAعضاء فيقصى للتشريعات الداتحديد الحد اA اوتركتاAدنى لمبلغ التعويض، 

اLشارة إلى أن مبالغ التعويض المنصوص عليھا في المادة الخامسة السالف الذكر 3 تشمل الفوائد 

والتكاليف التي تحكم بھا المحكمة في قضايا التعويض عن اAضرار النووية والتي تكون واجبة الدفع طبقا 

            من  1فقرة  8أنظر أيضا المادة . عدلةمن المادة الخامسة ألف الُمَضافة من اتفاقية فيينا الم 1للفقرة 

              في حين أجازت المادة الخامسة دال المضافة  .مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية

             - المنصوص عليھا في المادة الخامسة منھا- بموجب اتفاقية فيينا المعدلة أن يتم تعديل حدود المسؤولية 

   .وفقا للشروط واAحكام الواردة فيھا

لمسؤولية المشغل عن اAضرار الناتجة عن حادث  الحد اAقصى حددتفقد  اتفاقية باريسأما 

        ريع الوطني للتش تتركولكنھا  من وحدات حقوق السحب الخاصة،مليون وحدة  15 مبلغنووي واحد ب

عن الحد النزول به  بشرط عدم، بما ھو أكثر أو أقل، ضد ھذا التعويديحتإمكانية في الدول المتعاقدة 

   )1()ب/أ 7ادة مال( .من وحدات حقوق السحب الخاصةمليون وحدة  5إلى أقل من اAدنى أي 

           ة رنجمضرار الQحظ أن ھذه المبالغ ضئيلة، وقد 3 تتناسب مع جسامة وخطورة اAوي  

وھو اAمر الذي حدا بالمشرع الفرنسي إلى تحديد مبالغ 3سيما اAضرار البيئية،  عن الحوادث النووية

  أنـــبشم 1968وبر ـأكت 30ادر في ــون الصـانـلقام اـوجب أحكـات بمـاقيـذه ا3تفـه ھـددتـا حـد على مـتزي

                                                           
  .133 صمرجع سابق، أحمد محمود سعد،  .د -)1(
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   )1(.م1990المعدل في عام و ،المسئولية المدنية عن اAضرار الناجمة عن اAنشطة النووية 

    :نظام التأمين اRجباري عن ا�ضرار الناجمة عن ا�نشطة النووية -سادسا

ل إجراء شغالمعلى محل الدراسة  أوجبت ا3تفاقيات الثQث قدضمانا للوفاء بمبالغ التعويض، ف

           ي مسؤوليته عن اAضرار النووية بالقدر والنوع والشروط طِ غَ أو ضمان مالي آخر، يُ  )2(تأمين،

حكم بھا ضد دفع التعويضات التي يُ  نمَ ضْ تَ أن  ويتعين على ھذه اAخيرة .أةِددھا دولة المنشحَ التي تُ 

لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي اaخر    الضرورية اAموالشغل، وذلك بتقديم مال

. ، إن وجداتا3تفاقيبھذه  عمQالُمقرر اAقصى دون تجاوز الحد ولكن ب، عن الوفاء بھذه التعويضات

حصرا للتعويضات  -دولة المنشأةأو آخر مالي ضمان أي التأمين أو التي يوفرھا  -اAموال  هھذتَُخصص و

           لغي التأمينأو يُ يَُعلق و3 يجوز Aي مؤمن أو ضامن مالي أن  .ا3تفاقياتالمستحقة بموجب ھذه 

بشھرين  ة العامة المختصة قبل الموعدسلطار كتابي بذلك إلى الشعإرسال بدون إأو الضمان المالي المقرر 

الضمان المالي  أو ذلك في أثناء فترة النقل في حالة ما إذا كان ھذا التأمينكما 3 يجوز له . على اAقل

المكونة            ا من الوحداتوتجدر اLشارة إلى أن اAطراف المتعاقدين أو أيًّ  )3(.متعلقا بنقل مواد نووية

بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتھم  غير ملزمين با3حتفاظ -كالدول والجمھوريات -لھم، 

من مرفق اتفاقية التعويض  5، ومن اتفاقية باريس 10 ،فيينا من اتفاقية 7 ادوالم .بوصفھم مشغلين

   .التكميلي عن اAضرار النووية

                                                           
  .366سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)1(     
كما أنه في الحا3ت التي تتجoاوز فيھoا قيمoة اAضoرار الناجمoة عoن ھoذه الحoوادث الحoد المقoرر، فoإن الدولoة تقoوم بتكملoة "   

اAقصى المقرر لتoدخل الدولoة، فإنoه التعويض المستحق للمضرور في حدود مبالغ معينة، وإذا تجاوزت قيمة اAضرار الحد 
ooُم يooدية أو3، ثooرار الجسooضAويض اooتم تعooرورينوَ يooت بالمضooي لحقooة التooرار الماديooضAبة اooب نسooي حسooغ المتبقooزع المبل ".

م بشooأن المسooئولية المدنيooة عooن اAضooرار الناجمooة        1968أكتooوبر  30مooن القooانون الفرنسooي الصooادر فooي  14، 13المooادتين (
   .نفس المرجع والصفحة: أنظر .)م1990شطة النووية، والمعدل في عام عن اAن

نظرا لخطورة وجسامة اAضرار الناجمة عن حوادث اAنشطة النوويoة وطبيعتھoا الخاصoة، فقoد تoم اسoتبعاد الخطoر " -)2(    
وثيقoة تoأمين خاصoة بالمسoئولية  النووي من وثائق التأمين، مما حدا باLتحاد الفرنسي للتأمين عن اAخطار النووية إلى وضع

   .368 -367المرجع السابق، ص : أنظر .1993 جانفي، وذلك ابتداء من أول "المدنية لQستغQل النووي
ف نِ َصoاستبعاد اAضرار الناشئة عن استغQل اAنشطة النووية أمر ليس بالجديد، فالشروط العامoة لوثoائق التoأمين تُ "إن        

وھoو مoا حoدث بالفعoل . النشاط اLشعاعي بوجه عام ضمن المخاطر المستبعدة أصQ من إطار الضoمان اAخطار الناجمة عن
ذلoك  مoن إطoار الضoمان، ثoم اسoتجابت بعoد في سوق التأمين الفرنسي، حيث استبعدت الشoركات فoي البدايoة اAخطoار الذريoة
ooى تسooا حتooا عليھooان لزامooن كooة، ولكooار النوويooخطAادة اooي مooمان فooب الضooخمةتطيع ألطلooاطر الضooذه المخooة ھooي بتغطيooن تف           

ooاد ُعooكل إتحooي شooع فooة وأن تتجمooا الماليooد طاقاتھooيرِ أن تحشooذري الفرنسooاد الooتحLة ." (ف باooر ملزمooأمين غيooركات التooإن ش
ية المدنيoة ذات جميع شركات التأمين الفرنسية التي تعمل في مجال المسئول  -في الواقع -با3نضمام لھذا اLتحاد إ3 أنه يضم 

          ويسooتطيع مسooتغل المنشooأة النوويooة . ويغطooي اLتحooاد فooي الوقooت الحاضooر جميooع اAخطooار النوويooة تقريبooا.) "اLشooارة السooابقة
أن يجooد لooدى اLتحooاد تغطيooة لمسooئوليته الموضooوعية المحooددة أو لجooزء منھooا، إذا كانooت الدولooة تتحمooل عنooه نسooبة مooن ھooذه 

ويتعھد كل منضم إليه بoأ3 يكتoب تoأمين ضoد  ".وثائق التي تقدم ھذه التغطية ھي ثQث سنوات قابلة للتجديدومدة ال. المسئولية
نبيلoة إسoماعيل رسQoن، التoأمين ضoد أخطoار التلoوث، دار  .د: أنظoر .-إ3 ما يجيoزه نظامoه -ھذا النوع من المخاطر خارجه 
 .     102 -101 م، ص2007الجامعة الجديدة، اLسكندرية، 

  .574 -573أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)3(    
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ذلك و غل الترخيص بمزاولة النشاطشلمنح أي م اأساسي االضمان شرط التأمين أوتقديم ھذا  َعدويُ   

           )1(.عن أضرار حوادث اAنشطة النووية مصلحة المضرور في الحصول على التعويضحماية ھدف ب

  ولم يقتصر ا3ھتمام على توفير إمكان الوفاء بالتعويض للمضرور، بل امتد إلى تأكيد سرعة تمام ذلك 

 لتأمين الوطنية أو النظم العامة لنظم الالوفاء، فجاء با3تفاقيات محل البحث، أنه إذا كانت نصوص 

اAمراض  عن تعويضالأو  أو التأمين ا3جتماعي أو الضمان ا3جتماعي أو تعويض العمالالصحي 

           ه ھذه النظمالمتعاقد السارية في المھنية، تشمل التعويض عن اAضرار النووية، فإن قوانين الطرف

من           ھي التي تحدد أحقية المنتفعين بھذه النظم في الحصول على التعويض الذي تقرره ا3تفاقية

من اتفاقية  1فقرة  9المادتان  .المسئول من جھة أخرى لشغم، والرجوع بموجب ھذه النظم على الجھة

من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار      3فقرة  8و  )2(،ح من اتفاقية باريس/ 6 فيينا،

     . النووية

مباشرة ضد  التعويض دعوىالحق في إقامة ح له وبغية التسھيل أكثر على المضرور، فقد ُمنِ   

قانون المحكمة نص على ذلك  ال، إذشغمو الضمان المالي، دون الالشخص المعھود إليه بالتأمين أ

 أنه ليس ھناك ما يمنع إ3 )أ من اتفاقية باريس/ 6ومن اتفاقية فيينا،  7فقرة  2المادتان ( .المختصة

ھذه رى غير المنصوص عليھا في ا عن اAضرار النووية من اعتمادات أخدفع تعويض شغل، الذيالم

لضمان اتفاقية، من الشخص المعھود إليه بامبلغ التعويض، الذي دفعه بموجب ، من استرداد ياتا3تفاق

ن فإ مبلغ التأمين، تھاجاوز قيموت وبالنظر إلى جسامة اAضرار النووية، )3(.أةالمنشدولة من المالي أو 

لذلك تم إنشاء ا كامQ، نح المضرور في بعض الحا3ت تعويضمليبقى غير كاٍف  نظام التأمين اLجباري

   )4(.صناديق التعويض

  :النوويةعن ا�ضرار التكميلي التعويض  -اسابع  

Qحظ أن تغطية المسئولية المدنية عن اAضرار الناجمة عن اAنشطة النووية والتي منحتھا ي

ھذه  اتفاقية باريس غير كافية لتعويض اAضرار الناجمة عن الحوادث النووية الجسيمة، فتم تكملة 

لعضوية ا3تفاقية وجوب اھذه في عضوية للرط تشللتذكير فإنه ي( م،1963تفاقية باتفاقية بروكسل لعام ا3

وبموجب ذلك  م،1982و  م1964 عاملوالتي تم تعديلھا بموجب بروتوكولين ) السابقة في اتفاقية باريس

  ا3ت التي يكون فيھا التعويض يتم منح تعويض تكميلي من خQل صندوق عام للتعويضات في الح

                                                           

  .367سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)1(    
قoدم غل لمنشoأة نوويoة 3 يشoعلoى كoل م فرض المشرع الفرنسي عقوبات تصل إلى السجن فoي بعoض الحoا3ت والغرامoة     

مoن القoانون  18 ةالمoاد( .ھoذه المنشoأة يةوضoع تسoوية إلoى غايoة، باLضoافة إلoى وقoف النشoاط مالي آخoر ضمانتأمينا أو أي 
     المعooدل ، وبشooأن المسooئولية المدنيooة عooن اAضooرار الناجمooة عooن اAنشooطة النوويooة م1968أكتooوبر  30الفرنسooي الصooادر فooي 

 .نفس المرجع والصفحة: أنظر .)م1990في عام 

   .574الكريم سQمة، مرجع سابق، ص  أحمد عبد. د -)3( )2(    
 .369سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)4(    
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على رفع ل لھذه ا3تفاقية الُمَعدِ ل الثاني ولقد ركز البروتوكو )1(.غير كافقرر بموجب اتفاقية باريس الم

   )2(.قيمة التعويضات المدفوعة من خQل الصندوق

        مليون وحدة  300ى للتعويض ھو أقص اعت حدضَ لة قد وَ مِ كَ ا3تفاقية المُ ھذه وعلى ذلك نجد 

بموجب ھذه ا3تفاقية  -  التعويضھذا دفع إ3 أن  للحادث الواحد، خاصةالسحب من وحدات حقوق ال

  : يتم من خQل ثQث مراحل -المكملة

 خاصةالسحب من وحدات حقوق المليون وحدة  5في حدود قيمة تساوي على اAقل تعويض  -أ

يتولى كل عضو  يتم تحديده بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي تقع على إقليمه منشأة المشغل المسئول،

Qل وجود عقد تأمين أو أي ضمان مالي آخردفعه ويتم تغطيته بشكل عام من خ .  

سحب من وحدات حقوق ال مليون وحدة 175و -السالفة الذكر -تعويض ما بين ھذه القيمة  -ب

الطرف المتعاقد الذي تقع على إقليمه منشأة المشغل  من اAموال العامة التي يمنحھا يتم دفعه ،خاصةال

  . المسئول

          يتم دفعه ،خاصةالسحب من وحدات حقوق ال وحدة مليون 300و  175تعويض مابين  -ج

 )3(.من خQل ما تمنحه من أموال عامة ا3تفاقيةفي عضاء اAتُساھم فيه كل الدول الذي من الصندوق العام 

  .ب من اتفاقية بروكسل التكميلية/أ 3المادة 

التي و م،1997لعام تكميلي عن اAضرار النووية التعويض ال اتفاقيةوباLضافة إلى ذلك، نجد 

تكملة نظام التعويض المنصوص عليه في القانون إلى  -الثانية تھامادفي عليه  حسب ما نصت -تھدف 

  ذ اتفاقية فيينا أو اتفاقية باريس أو الذي يمتثل Aحكام مرفق ھذه ا3تفاقية الذي يشكل فِ نَ الوطني الذي يُ 

        والتاسعة عشرة فقرة  1فقرة الثامنة عشرة  تينالمادأيضا من وھذا ما نستشفه . جزءا 3 يتجزأ منھا

       ا3نضمام إ3 من دولة طرف  ل صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أوقبَ أنه 3 تُ  اللتين تنصان على 1

الوطني يمتثل Aحكام مرفق باريس، أو من دولة تعلن أن قانونھا  من اتفاقية فيينا أو اتفاقية في أيٍّ 

ف في اتفاقية اAمان رَّ عَ منشأة نووية على النحو المُ  دت في أراضي الدولةجِ ا3تفاقية، بشرط أنه إذا وُ 

   . متعاقدة في تلك ا3تفاقية ، تكون تلك الدولة دولةم1994 جوان عام 17 في النووي المؤرخة

، تُْكفَل التعويضات عن اAضرار النووية   اقيةه ا3تفھذمن  1المادة الثالثة فقرة وبموجب أحكام 

على إقليمھا المنشأة النووية المتسببة في وجد التي يدولة الص صِ خَ تُ أن  -: لكل حادثة نووية بوسيلتين

      بر تكون قد كأ مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، أو مبلغا 300مبلغ  حدوث الضرر

     د بموجب الفقرة دَ حَ على وقوع الحادثة النووية، أو مبلغا انتقاليا؛ يُ حددته للوديع في أي وقت سابق 
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خصص بموجب الفقرة أي الم-السالف الذكر عن المبلغ وما يزيد  - .) 1/الفقرة الفرعية أ( )1(.2الفرعية 

حددة في لصيغة الموفقا لصھا التي تَُخصِ  عامةال موالتدفعه اAطراف المتعاقدة من خQل اA -أ/ 1 الفرعية

  ) ب/1الفقرة الفرعية (. من خQل صناديق عامة للتعويضات أي ،المادة الرابعة

 حسب كمية الطاقة قبل اAطراف المتعاقدة ب تمويل صندوق التعويض من سَ نِ  ويتم حساب

أي أن ھذه النسب متفاوتة  ،المتحدة النووية التي تمتلكھا منشآتھا، وحسب ما تقدمه من حصص لدى اAمم

      )2(.من ا3تفاقية محل البحث لمادة الرابعةAحكام ا طبقا

    :الحدود الزمنية للمسئولية عن ا�ضرار النووية -ثامنا

على سقوط حق  -1في مادتھا السادسة فقرة  -تنص  بعد أن كانت اتفاقية فيينا قبل التعديل

التعويض إذا لم تُرفَع دعوى قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، أصبحت ھذه 

  :   المادة بعد التعديل تنص على ما يلي

  :خQل دعوى عرفَ تُ  لم ما ا3تفاقية ھذه بموجب التعويض حقوق تزول )أ( -1"

   الشخصية؛ صابةاL أو الوفاة حالة في وذلك النووية، الحادثة وقوع تاريخ من سنة ثQثين ''1

  ."   عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار أخرى' 2'

نQحظ من خQل ھذا النص، أن اتفاقية فيينا قد رفعت من الحد الزمني لرفع الدعوى إلى ثQثين 

فاة أو اLصابة الشخصية، بعد أن كان عشر سنوات قبل التعديل، وأبقت على مدة العشر سنة في حالة الو

  .  سنوات فيما يتعلق بأي أضرار أخرى

من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار  1فقرة  9أ من اتفاقية باريس و /8أما المادتين 

التعويض ، حيث تَسقُط حقوق النووية الحادثة وقوع تاريخ من النووية فقد حددتا ھذه الفترة بعشر سنوات

  .من ذلكتعاقدة تحديد مدة أكثر إذا لم تُرفَع دعوى خQل ھذه المدة، ويبقى للتشريع الوطني للدول الم

ام قَ تُ  - للتقادم أو السقوط  مدةً يُقرر التي بھا المنشأة النووية أن  لدولةويجوز للتشريع الوطني ل

فقرة     9والمادة فيينا  ةاتفاقيمن  3فقرة  6ادة مللطبقا  ل عن ثQث سنوات3 تق -خQلھا دعوى التعويض

 بالنسبة 3تفاقية باريسعلى اAقل سنتين و من مرفق اتفاقية التعويض التكميلي عن اAضرار النووية، 3

         ه تبدأ من التاريخ الذي يعلم فيه الشخص الواقع عليه الضرر النووي أو الذي كان علي) ج/8ادة مال(

    )3(.أن يعرف بوقوع الضرر عليه واسم القائم بالتشغيل المسئول عن وقوع الضرر

                                                           

متعاقooد أن يحooدد لفتooرة أقصooاھا         يجooوز Aي طooرف : "مooن المooادة الثالثooة علooى مooا يلooي 2/أ/ 1تooنص الفقooرة الفرعيooة  -)1(    
مليoون وحoدة مoن وحoدات حقoوق  150سنوات مoن تoاريخ فoتح بoاب التوقيoع علoى ھoذه ا3تفاقيoة مبلغoا انتقاليoا 3 يقoل عoن  10

 ."فيما يتعلق بأي حادثة نووية تقع خQل تلك الفترة السحب الخاصة
 .371سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)2(    
  .111 -110 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د -)3(   
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النووي الحادث وقوع غير أنه إذا كانت اAضرار النووية ناتجة عن مواد نووية كانت لحظة 

ففي ھذه الحالة تسقط دعوى المسئولية ، دون أن يتم استرجاعھاأو ُمْھَملة اة مسروقة أو مفقودة أو ُملق

        اAحوال من بأي تتجاوز أ3 على ة النووية،الحادثوقوع من تاريخ تُحَسب ابتداًء بمضي عشر سنوات 

            ب /8 لمادة ا وھذا ما نصت عليه )1(.ھمالأو الفقد أو اLلقاء أو اLعشرين سنة تبدأ من تاريخ السرقة  فترة

ي عن اAضرار                       من مرفق اتفاقية التعويض التكميل 2فقرة  9، والمادة باريسمن اتفاقية 

من اتفاقية فيينا الُمَعَدلة التي كانت تنص على ھذه الحالة   6من المادة  2النووية، في حين ُحذفت الفقرة 

  . قبل التعديل

قب انقضاء مدة التقادم أو السقوط حق التقدم بطلب تعويض تكميلي حتى عللمضرور  كما ُمنِح

أن يكون طلب التعويض الرئيسي قد تم  -1: بشرط ،حالة ما إذا تفاقم الضرر الQحق المقررة وذلك في

أن يتقدم المضرور بطلب التعويض التكميلي قبل صدور  - 2. تقديمه قبل انقضاء مدة التقادم أو السقوط

ِرر أمرا آخر في ھذا قَ محكمة المختصة بنظر الدعوى يُ أ3 يكون قانون ال - 3. حكم نھائي في الدعوى

   )2(.من اتفاقية فيينا 4فقرة  6ادة مالن اتفاقية باريس ومھـ /8المادة  .الشأن

موضع نقد من قبل ولقد كانت مدد التقادم أو السقوط التي نصت عليھا ا3تفاقيات محل البحث 

وأنه كان يمكن تقبل  ،بصدد اAضرار النووية قصيرةالفقه، على اعتبار أن مدة العشر سنوات المذكورة 

ب بدء سريانھا ليس من تاريخ وقوع الحادثة نووية بل من تاريخ تحقق أو ترتب سِ حتُ ھذه المدة لو أُ 

  .3سيما وأن اAضرار النووية 3 تظھر إ3 بعد ُمضي مدة طويلة قد تزيد على عشر سنوات )3(،الضرر

منحت قد  ات محل البحثا3تفاقيخصوصا أن سنة،  30دة ھذه المدة لتكون ضرورة زيابالبعض كما ينادي 

 )4(.لُمقدمة عن ھذه المنشآت النوويةالتشريعات الداخلية الحق في إطالة ھذه المدة حسب الضمانات المالية ا

حيث قرر مدة سقوط إضافية ھي خمس سنوات عقب انقضاء  ،وقد استجاب التشريع الفرنسي لذلك

مدد التقادم التي أوردتھا ھذه وفي اAخير يمكننا القول أن  )5(.عشر الQحقة على وقوع الحادثالسنوات ال

حماية 3 توفر التشريعات الوطنية بعض د العامة في ا3تفاقيات، أو مدد تقادم دعوى المسئولية طبقا للقواع

   )6(.كافية للمضرورين من التلوث النووي

                                                           

 .361أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص . د -)1(    
 .362 -361المرجع السابق، ص  -)2(    
 .139ص  ،المرجع السابق -)3(    
 .368سمير حامد الجمال، مرجع سابق، ص . د -)4(    
   .361أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص . د -)5(    
وھذه المدة تطبق عندما  1968أكتوبر  30من قانون  15ويُضاف لذلك أن ھناك مدة استثنائية أخرى حددتھا المادة "     

فھنا يكون من حق المضرور رفع الدعوى خQل . تمضي مدة العشر سنوات المحددة في ا3تفاقية و3 تظھر أية أضرار
 ."تاريخ وقوع الحادثة وھنا تتم المطالبة بالتعويض من الدولة الخمس سنوات التالية لظھور الضرر بصرف النظر عن

  .165 صمرجع سابق، سعيد السيد قنديل،  .د: أنظر
 .361أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص . د -)6(    
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علق بالمسؤولية الُمطلقة كما رغم التقدم الذي تم تحقيقه والمتونخلص في اAخير إلى القول بأنه 

 فإن الممارسة  المتعلقة بالمسؤولية المدنية النووية والتي سبق لنا بحثھا، ات الدوليةيل عليه ا3تفاقتد

ة على البيئة مثل تدفع باتجاه تطبيق المسؤولية الدولية وخاصة في حوادث ذات خطورة كبير الدولية لم

              لم تتقدم أية دولة بدعوى أو مطالبة ضد ا3تحاد السوفيتي أنه  م، حيث1986لعام تشرنوبيل حادث 

، رغم أن بعض الدول قد احتفظت بحقھا في القيام حادثھذا اللغبار المتساقط من عن الضرر الناجم عن ا

ة من التعويض ل|شخاص الذين تأثروا ا Aنھما دفعتا مبالغ كثيرا ألمانيا والمملكة المتحدة، نظربذلك، ومنھ

إن أسبابھما لعدم التقدم بدعوى المطالبات بالتعويض وتحميل ا3تحاد . ضمن اختصاصھا القضائي

                 كما أن المملكة الُمتحدة أشارت ،السوفيتي المسؤولية الدولية تعكس الشكوك السياسية والقانونية

              في أي اتفاقية دولية تتعلق بمسؤولية الطرف الثالث في الطاقة  اا3تحاد السوفيتي ليس طرف"بأن 

خارج حدوده فيه د للتعويض عن الضرر الذي تسبب دَ حَ النووية، و3 يخضع بالتالي Aي التزام تعاقدي مُ 

لية بالرغم من وجود مبدأ عرفي في القانون الدولي العام ينص على أن تتحمل الدولة المسؤو ،"الوطنية

المطلقة عندما تقع أضرار خارج حدودھا من جراء حدوث كوارث في إحدى المنشآت الخطرة الواقعة 

ھذا ن فإ ورغم ذلك، .السامة جدا الكيماويةع المنتجات على أراضيھا، مثل المفاعQت النووية أو مصان

 هبل على العكس فإنرتب أية مسؤولية على اLتحاد السوفيتي لتعويض الدول المتضررة، يُ لم  حادثال

   )1(.طالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

                                                           
  .250و  249، 242صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص . د -)1(
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  :الفرع الثاني   

 .يالبحرالنووي اتفاقيات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث         

اتفاقية بروكسل : اتفاقيتان البحرية البيئة مجالاد النووية لالتلوث بالموالمسؤولية المدنية عن  متُنَظِ 

المسؤولية المدنية في مجال  بشأناتفاقية بروكسل و ،م1962 لعام المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية

    .م1971النقل البحري للمواد النووية لعام 

    : م1962لعام  اتفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية -أو)

 النقللطاقة النووية في تشغيل العديد من وسائل أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى استخدام ا  

أكثر فعالية، من الناحية الفنية، من مصادر الطاقة بالنسبة لھا الوقود النووي والتي بدا  ،سفنومنھا ال

ستغلي السفن، حيث 3 تكون ھناك حاجة إلى تحميل السفينة التقليدية، كما أنه مفيد اقتصاديا بالنسبة لم

ولة مُ حُ في زيادة  بعشرات اAطنان من البترول التي تستخدمه كوقود، واستغQل حيز تلك اAطنان ووزنھا 

التي "عدد السفن النووية أن تزايد  IMCOقد أدركت المنظمة البحرية الدولية لو .السفينة بالمواد المنقولة

                  وقود النووي، يحمل مخاطر وقوع أضرار نووية، قد تكون فادحة في مداھا، بالنظر إلى تسير بال

صاحبھا تلك اAخطار أينما أبحرت، وأنه من الQزم تأمين تُ تحرك، ون السفينة النووية ھي مصدر خطر مأ

   )1(."ضحايا تلك اAضرارلتعويض 

م، على 1959منذ عام  )2(الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون معولذلك َعكفت ھذه المنظمة   

            دراسة مشكQت المسؤولية المدنية والتعويض عن أضرار تشغيل السفن النووية بالنسبة للبيئة 

ولية البحرية، وانتھت إلى تقديم مشروع اتفاقية إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي دعت إليه بلجيكا والوكالة الد

كل من بلجيكا جمھورية  من طرف )3(م1962 ماي 25ھا في ليعع توقيالذي أقرھا، وتم ال ،الذرية للطاقة

ناما، الفلبين اب اتحاد المQيو، موناكو  ،ايرلندا، جمھورية كوبا، ليبريا ،الصين الشعبية، الھند، اندونيسيا

لة من المجتمعين في مؤتمر قانون دتھا خمسون دويوجوسQفيا، وأيَّ البرتغال، الجمھورية العربية المتحدة، 

 كل ھاتعارضومعظم دول غرب أوروبا، ومنھا المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان  م61/1962 البحار عام

وكانت الو3يات المتحدة  ،ودول أوروبا الشرقية ا3تحاد السوفيتي ،من الو3يات المتحدة اAمريكية

                                                           

 .554 -553أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)1(    
كانت ا3تفاقية الخاصة بمسئولية تشغيل السفن النووية ثمرة جھود مشتركة بين الجمعية البحرية الدولية والوكالة " -)2(    

                  الدولية للطاقة الذرية، وھذه الوكالة تضم سبعين دولة منھا ا3تحاد السوفيتي ودو3 أخرى كثيرة تھتم بالمسئولية 
عند دخول السفن النووية اAجنبية في مياھھا اLقليمية، مما دعاھا إلى ا3شتراك في ھذه عن اAضرار التي تتعرض لھا 
ضعت مسودة ھذه ا3تفاقية في المؤتمر التاسع عشر للجمعية البحرية وقد وُ . ير سفنا نوويةسَ ا3تفاقية على الرغم من أنھا 3 تُ 

ورفعت  1960اقة الذرية عام يين تحت إشراف وكالة الط، ودرستھا لجنة من الفن1959عام  Rejekaالدولية في ريجيكا 
ا لدراسات المؤتمر الدبلوماسي الخاص بقانون أعالي البحار الذي اجتمع بدعوة عنھا، وكانت كل ھذه الوثائق أساسا تقرير

مرجع ، ةنبنو يمحمود خير .د: أنظر." 1962ومايو عام  1961من بلجيكا ووكالة الطاقة الذرية الدولية في أبريل عام 
 .97 -  96 صسابق، 

 .554 عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص أحمد.  د -)3(    
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على أھم  الضوء سلطنفيما يلي و )1(.امتلكت سفنا نوويةي التدول ال ىفيتي أولاAمريكية وا3تحاد السو

ة فيما المسؤولي ىوحد واجب التطبيق على دعاوعي المُ ووضُ أحكام تلك ا3تفاقية، التي تعتبر القانون المَ 

    )2(.بين الدول الموقعة عليھا

   : وأھدافھا اAسباب التي دعت إلى عقد ا3تفاقية .1

أوجه المسئولية الدولية التي من  اتنشأ من تشغيل السفن النووية وجھالمسئولية الدولية التي تُعد   

عقد معاھدة خاصة  تطلبتمن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، له ظروف ومQبسات خاصة  جرتن

لوقوع  فالسفينة النووية مصدر خطر متحرك، يصاحبه أينما حل احتمال حدوث اAضرار نتيجة .لتنظيمھا

            ن ھذا الحادث قد تصيب ضحايا بعيدين عن مصدر ع المنجرةضرار النووية واA ،حادث نووي

ي ستدعيظھر فيما بعد، كل ذلك ي بل ،فور وقوع الحادث تجلىما أن بعض ھذه اAضرار قد 3 يالضرر، ك

 جراء المال الQزم للتعويض عن اAضرار الجسيمة التي تحدثكما أن . يقابل ھذه المQبساتاتفاق  إبرام

أن يتضمن  طاقة أصحاب السفن أو مشغليھا، وھذا بدوره يقتضيعادة  يفوقوقوع الحوادث النووية 

لى ذلك فإن القوانين الوطنية في أغلب زيادة ع. ضروريةعلى أداء التعويضات الاون عَ ا3تفاق تضامنا يُ 

وضع نصوص وأحكام  الدول 3 توفر حماية كافية لمن تصيبھم اAضرار النووية، وھذا أيضا يتطلب

   )3(.من تعويضه قتضيتلضمان الحماية وما 

طالب بھا، دون وتھدف ھذه ا3تفاقية إلى توفير حماية مالية كافية ضد اAخطار النووية لمن يُ   

تفاقية ھذه ا3ولما كانت . ھاحملطاقة لھم لتلونھا إلى مسئولية 3 غِ شَ أصحاب السفن النووية أو من يُ يض رتع

 العالم مجال قد تتأثر به أي دولة من دولمن ا3تفاقيات الھامة التي تنظم استخدام الطاقة النووية في 

   )4(.ة بعض أحكامھادھا ھذه السفن، لذا وجب دراسخصوصا الدول التي لھا شواطئ بحرية وموانئ ترتا

  : نطاق تطبيق أحكام ا3تفاقية. 2  

على أن أحكامھا تكون محل البحث ا3تفاقية من  13المادة نصت  من ناحية النطاق اLقليمي،  

بسبب الوقود  العالممن  نووية تقع في أي مكانن حوادث مجبة التطبيق على اAضرار النووية التي تنتج وا

شى اوھذا الحكم يتم ،ترفع علم دولة متعاقدةشعة، المتعلقة بسفينة نووية أو النفايات الم النووي، أو البقايا

جوب البحار ن تلك السفن تأعن تشغيل السفن النووية، حيث  منجرة، مع طبيعة التلوث النووي الجھن م

 ا3تفاقية، فھي ة أخرى، مع طبيعة جھشى، من اكما أنه يتم. صاحبھا في تحركھاكافة ومخاطر التلوث ت

                                                           

   .97 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص. د -)1(    
 .554أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)2(    
 .98 -  97صمحمود خيري بنونة، مرجع سابق، . د -)3(    
  : للمزيد من التفاصيل حول ھذه ا3تفاقية، أنظر .98ص  المرجع السابق، -)4(    

    - D. Boulanger (Werner), ‘‘La convention de Bruxelles de 1962 sur la responsabilité civile et les 
accords Otto Hahn’’, Droit nucléaire et droit océanique, Colloque organisé par : Le centre d'études et 
de recherches de droit international et le centre d'études du droit de l'énergie atomique, actes publies : 
Ed. Economica, Paris, 1977, PP. 31 à 38.   
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اAعضاء في منظمة  كل الدول طرفمن اتفاقيات القانون الخاص العامة، التي يجوز ا3نضمام إليھا من 

   )1(.)1فقرة  25المادة ( .الوكالة الدولية للطاقة الذريةاAمم المتحدة، أو في الوكا3ت الدولية المتخصصة، و

ا3تفاقية، على ھذه قررھا تسري أحكام المسؤولية المدنية، التي تُ  من ناحية النطاق الشخصي،و

، أي نووي سطة مولداأي سفينة تعمل بو والسفينة النووية ھي. السفن النووية الُمسجلة في الدول اAطراف

غرض أو Aي  خدم لتسيير السفينةتَ سْ كانت ھذه الطاقة تُ  الطاقة فيه تفاعQ نوويًا، سواء مولد يكون مصدر

                   تيجة لعملية ا3نشطار النووي المستخدمة ج الطاقة نتِ نْ أي مادة تُ "ھو فالوقود النووي أما . آخر

   )2()5و  1فقرة  1ادة مال(" .خصصة لسفينة نوويةأو الم

التي  تتعھد الدول اAطراف باتخاذ اLجراءات الQزمة لمنع تشغيل السفن النووية وفي ھذا السياق   

تمنح  أو سجلوعلى كل دولة طرف أ3 تُ ) 15/1المادة (.علمھا دون تسجيل أو تصريح تضمنه ترفع

من  على أن ھذا 3 يمنع الدول المتعاقدة )15/4المادة ( .نووية ترفع علم دول أخرىيح تشغيل سفن تصار

كما . الداخلية أو في بحرھا اLقليميتطبيق قانونھا الوطني الخاص بتشغيل السفن النووية في مياھھا 

Q لھا من بدء عتبر مالكھا ُمشغا3تفاقية على السفن النووية للدول اAعضاء من تاريخ عملھا، ويُ ھذه تسري 

   )3()16المادة ( .نعت فيھاترفع علم الدولة التي صُ  نھابر أعتَ عملھا حتى رفعھا العلم، كما تُ 

والسفن  السفن الحربية ، مقتضاه أن أحكامھا 3 تسري علىعلى أن ھناك استثناء قررته ا3تفاقية  

تعرض للحجز أو الضم أو ا3ستيQء أو حتى فQ تشغلھا الدول Aغراض غير تجارية، التي تمتلكھا أو تُ 

تسري على 3 أي أن أحكام ھذه ا3تفاقية  ،)10/3مادة ال(أجنبية المختصة في دولة العرض على المحاكم 

               ھي أي سفينة "الحربية  ينةوالسف )4(.السفن غير التجارية، حربية أو علمية أو خيرية أو طبية

ُمَخول          ول ئالمميزة، تحت قيادة قائد بحري مسلة، عليھا العQمات الدولية من اAسطول الحربي للدو

 ".يد اسمه في كشف البحرية، ويعمل عليھا بحارة من القوات البحرية النظاميةقَ من حكومة الدولة مُ 

   )5()1/11المادة(

جدال بين رأيين كان موقف ا3تفاقية فيما يختص بحوادث السفن النووية الحربية موضع "ولقد   

متعارضين، فالرأي اAول يرى أن تتضمن ا3تفاقية المسئولية عن اAضرار التي تحدث من السفن النووية 

أن  ويعني ذلك. ستكون سفنا حربية -مةلعدة سنين قاد -ويستند على أن أغلب السفن النووية . الحربية

بسفن  ن السفن التجارية عند اصطدامھاتضمين السفن الحربية النووية يعتبر ضمانا لمصلحة من يشغلو

السفن  منويرى عدم تضمين ا3تفاقية ل|ضرار التي تحدث -وكان الرأي المعارض . بية نوويةحر

وھو  ،وطني أن تخضع Aحكام قانون  يمكنيرى أن أي أضرار تحدث من ھذه السفن 3 - الحربية النووية
                                                           

 .554أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)1(
 .555المرجع السابق، ص  -)3( )2(
 .102محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)4(
 .555أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)5(
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A التضمين قد يُؤدي كما أن. العام حكام القانون الدولينطاق عمل ھذه ا3تفاقية وأداتھا، ولكنھا تخضع   

            على استبعاد  لذا استقر الرأي. ربية عمل مشروعإلى فھم أن استخدام الطاقة النووية ل|غراض الح

  )1(."خاصة الحربية يجب أن تتضمنه اتفاقيات التضمين، على أساس أن أي اتفاق خاص بالسفن النووية

رر مثل ھذا ا3ستثناء، بالنظر إلى حصانة بَ إذا كانت مبادئ القانون الدولي تُ "نه بأ ويمكن القول

فالواقع أن أكثر حوادث التلوث البحري . الدولة وسيادتھا، إ3 أنه غير ُمبرر من ناحية المQءمة والعدالة

بالمواد النووية، تنشأ من حوادث السفن الحربية، خصوًصا الغواصات وغيرھا من القطع البحرية 

          فمع . ي تعمل بالوقود النووي، أو تحمل المواد واAسلحة النوويةفھي أكثر السفن الت. اLستراتيجية

ھذا ا3ستثناء سوف يتعرض من لحقھم الضرر، من التلوث النووي للبيئة البحرية، لضياع حقوقھم 

فالطرف الضعيف، وھو المضرور، يُضحى به لصالح . التعويضية، تحت ستار فكرة الحصانة والسيادة

   )2(".اAقوىالطرف العمQق 

 جراءالتي تقع  تفاقية تسري على اAضرار النوويةا3ھذه فإن  من ناحية النطاق الموضوعي،أما 

   الخسائر" ةر النووياضراد باAرَ والمُ . تصدر عن سفينة نووية سببه وقود نووي أو نفايات مشعة حادث

كات، الناتجة عن الخواص في اAرواح، أو اLصابات، والخسائر واAضرار التي تحدث في الممتل

             أو عن اجتماع الخواص اLشعاعية والسامة وا3نفجارية، وكل ما ينتج عن الوقود  ،اLشعاعية

   )3()1/7المادة ( ".النووي، أو النفايات الُمشعة أو أي خسائر أو أضرار أخرى

   :ة النوويةمسؤوليطبيعة ال.  3

 وھذا ما نصت عليه ،مطلقةجعلت ا3تفاقية محل البحث مسؤولية مشغل السفينة النووية مسؤولية 

           عن جميع اAضرار  ولية مطلقةئمس النووية مسئو3ل السفينة شغعتبر ميُ " :بقولھا 2/1 تھافي ماد

بقايا أي نووي، أو  وقودوقعت نتيجة لحادثة نووية، مسببة عن ار ت أن ھذه اAضرثبُ ووية، عندما يَ الن

يثبت  ، فإن المضرور يكفيه، كي يكسب دعواه، أناAساس وعلى ھذا." تتعلق بھذه السفينة ،شعةم فضQت

نظر إلى خطأ المن السفينة دون عQقة السببية بين الضرر الذي أصابه وبين الحادثة النووية التي وقعت 

      )4(.شغل من عدمهالم

تجلى و أن بعض اAضرار النووية 3 تقد بدا من وجه آخر، وھوھذا التيسير على المضرور 

وبالتالي  وغيرھا ن الدم والعقم والتشوھاتنسبيًا، ومنھا سرطا ةطويل ةزمني ةمد يتطلب ظھورھابل  ،فوًرا

             ا3تفاقية  قررتلذلك و. يصعب على المضرور إثبات عQقة السببية بين الحادث النووي وبين إصابته

                                                           
.106محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)1(  
.556أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)3( )2(  
.558، ص سابقالمرجع ال -)4(  

 Voir aussi: Pascal (Maurice  ) , Op. cit, P. 357.  
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        التأمين الصحي وا3جتماعي  ظمض وفقا لنُ وَ عَ م في ھذه الحا3ت من التعويض، بل يُ رَ حْ المضرور 3 يُ  أن

   )1(.ع، بما دفعته، على مشغل السفينةفي كل دولة، ويكون لجھة التأمينات أن ترج

  :المسئول عن اAضرار النووية. 4

             ا لتحديد المسئولية التي تنشأ عن تشغيل السفن نظاما معينمحل البحث وضعت ا3تفاقية 

 أي شخص غير مشغل للسفينة  وأعفت ،شخص واحد ھو مشغل السفن النووية ركزتھا فيمالنووية، إذ 

3 "أنه  2فقرة  2إ3 في حدود ضيقة، فقد نصت المادة  -حتى لو ثبت خطؤه أو إھماله -ية من المسئول

يستثنى من ذلك ما تنص عليه  عن ھذه اAضرار النووية غير مشغل السفينة ئولبر أي شخص آخر مسعتَ يُ 

إلى  الوحيد، 3 يعني امتداد مسؤوليته المسئولھو السفينة النووية شغل على أن اعتبار م )2(".ھذه ا3تفاقية

طي اAضرار غَ تُ 3 ته ة، فقد قررت ا3تفاقية أن مسؤوليثھا السفينة النوويدِ حْ جميع أنواع اAضرار التي تُ 

تجدر و) 2/3المادة ( )3(.النووية التي تحدث للسفينة النووية ذاتھا، ومعداتھا، ووقودھا، ومخزوناتھا

بتشغيل سفينة نووية  "دولة التسجيل"ھو الشخص الذي صرحت له "شغل مالمستغل أو اLشارة إلى أن ال

   )4().1/4ادة مال( ."أو الدولة المتعاقدة عندما تشغل السفينة نفسھا

     أم مستغQ  ا لھاسواء كان مالكوإن الھدف من حصر المسؤولية في مشغل السفينة النووية، 

                   الحكمة "على المضرور في التعرف على المدعى عليه، وكما يقول البعض، فإن  تيسيرھو الفقط، 

قابلھا ي يستفيد منھا المشغلون يجب أن يُ التفي تركيز المسؤولية على مشغل السفينة ظاھرة، إذ أن المنفعة 

ؤدي إلى تعقيد اLجراءات إلزام طرف ثالث بالمسؤولية سوف يُ تحميلھم مسؤولية أي طرف ثالث، Aن 

   )5(."الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين، وكل ذلك ليس في صالح من يُصيبه الضرر

ا3تفاقية 3 يتعارض مع المسئولية الدولية تركيز المسئولية طبقا Aحكام "وتجدر اLشارة إلى أن   

 سببشغل سفينة نووية دون اتخاذ إجراءات أمن كافية، فتُ بل الدولة التي تُ التي يفرضھا العرف الدولي قِ 

          Aن ا3تفاقية تنظم المسئولية طبقا للقانون الوطني و3 عQقة لھا بما ينشأ . أضرارا تصيب اaخرين

                                                           

  .559 - 558، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)1(    
                  لقوانين الوطنية الخاصة بالتأمينعندما تتضمن ا" :على أنهمحل البحث من ا3تفاقية  6نصت المادة         

        م التعويض الخاص بأمراض أو التأمين ا3جتماعي، أو الضمان ا3جتماعي، أو تعويض العمال أو نظا الصحي،
الحرف، عندما تتضمن تعويًضا عن اAضرار النووية، فإن حقوق المستفيدين طبقًا لھذه اAنظمة أو وكQئھم، أو الرجوع 

فإذا كان قانون الدولة . على مشغل السفينة، حسب ھذا النظام سوف تحدده قوانين الدولة الُمتعاقدة التي وضعت ھذا النظام
 يُوافق ما جاء في ا3تفاقية، فQ بدعوى المتمتعين بھذه اAنظمة، وحقوق الوكQء ومطالبتھم تجاه ُمشغل السفينة بمايسمح 

نفس : أنظر ".3شغل السفينة مما يجعلھا تتعدى المبلغ المحدد في الفقرة اAولى من المادة يكون لذلك تأثير على مسؤولية م
   .  559 صالمرجع، 

 .99 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص. د -)2(    
  اينطبق أيض -يھم الخطأ أو اLھمالحتى لو ثبت عل -إعفاء جميع اAشخاص من المسئولية عدا مشغل السفينة "إن  -)3(   

 ."، حتى إذا كان مشغل السفينة ليس صاحبھا3فقرة  2إذا ما أصاب الضرر السفينة النووية نفسھا طبقا لما جاء في المادة 
  .100 صمرجع سابق، ال: أنظر

  .557 -  556 ، صأحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)5( )4(    
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 لھا المظھر الدولي غير أنھا ليستولو أن بعض نصوصھا . عرف الدولي بين الدولمن أوضاع طبقا لل

 خاصة بتنظيم مسئولية الدول يتعلقوكل ما تضمنته من قواعد . قواعد تحدد التزامات طبقا لعرف دولي

كفلھا تَ  نووية، أو يتعلق بالضمانات التي بالمسئولية المدنية، خصوًصا إذا قامت الدولة نفسھا بتشغيل سفينة

          وحتى ما جاء بھا من نصوص  ".صيبه أضرار من تشغيل سفينة نووية مسجلة في ھذه الدولةلمن يُ 

 15لمادة لطبقا ( ،علمھا دون تسجيل أو تصريح منھا ملبأ3 تسمح بتشغيل سفينة تحالمتعاقدة الدول لزم تُ 

ضعت ضمانا لحق من يصيبه النصوص وُ ه، إذ أن كل ھذه صاستخQسبق 3 يتعارض مع ما  )1()1فقرة 

   )2(.الضرر في التعويض

النووية، وتحديد   تداخل اAنشطة الضارة من السفنان خصن ييكما3تفاقية حُ ھذه قد أوردت لو

  : المشغل الذي يتحمل المسؤولية المدنية

Aحداث تحديد المسئولية عن اAضرار التي تحدث نتيجة حادث نووي، أو نتيجة "ويخص  :اAول

متعددة بينھا حادث متعلق بسفينة نووية، وكان من الصعب التمييز بين ھذه اAضرار، فيرجع بھا جميعا 

المشغل حتى لو كانت الحادثة  زمQأن المسئولية تُ وھذا يعني  ".على اAضرار الناتجة من الحادث النووي

صاحب من أو اLھمال الخطأ أن ثبت النووية نشأت من تصادم السفينة النووية بسفينة أخرى تقليدية، و

كانت اAضرار "إذا أما . فإنه 3 تقع على ھذا اAخير تبعة ھذه المسؤولية ومشغلھا، السفينة التقليدية

          عاث إشعاع أو سمومالمشتركة وقع بعضھا نتيجة حادث سفينة نووية وتسبب البعض اaخر من انب

د أو يُؤثر على المسئولية الخاصة باAضرار ي ھذه ا3تفاقية ما يحرى، فليس فأو انفجار آثار إشعاعية أخ

    ن أصابه الضرر أو ما يختص بإشراكالناشئة عن غير حادث السفينة النووية، سواء ما يختص منھا بم

   )3(.)4المادة (." أو الرجوع على الشخص المسئول عن اAضرار التي لم تتضمنھا ھذه ا3تفاقية

          الحالة التي تقع فيھا مسؤولية اAضرار النووية على أكثر من مشغل  خصوي :الثاني

 مسئولينواحد، وتكون اAضرار المتعلقة بھم ُمتداخلة 3 يمكن تمييزھا، فإنه يكون ھؤ3ء المشغلون 

          حدود التي بينتھا ا3تفاقية بالتضامن بينھم عن ھذه اAضرار، على أ3 تتعدى مسؤولية كل منھم ال

 سئولية على اaخرين حسب درجة خطألكل مشغل حق الرجوع بالمويبقى  )4()7/1المادة ( .3 تھافي ماد

إذا وتجدر اLشارة إلى أنه ) 7/3المادة ( .المسئولية بالتساويبينھم سم قَ تُ  ،وإذا تعذر تحديد ذلك. كل منھم

                                                           

في أضرار نووية قبل التصريح بتشغيلھا من الدولة المتعاقدة التي ترفع علمھا، كان مالك نووية سفينة فإذا تسببت  - )1(    
كما تلتزم الدولة  .)2 /15المادة ( ويلتزم بجميع ا3لتزامات التي حددتھا ھذه ا3تفاقية مشغلھا، - الحادث وقوعوقت  -السفينة 

ومنعا من توزيع ھذه  ،)15/3ادة الم(المتعاقدة ھذه بجميع ا3لتزامات الخاصة بالدولة المسجلة في حدود ما تقرره ا3تفاقية 
 ).15/4المادة (اريح تشغيل لسفن تحمل أعQم دول أخرى ا3لتزامات فقد تعھدت الدول المتعاقدة بعدم تسجيل أو منح تص

    .101 صمرجع سابق، ، ةبنون يمحمود خير .د: أنظر

 .100سابق، ص المرجع ال -)2(    
 .110و  101، 100المرجع السابق، ص  -)3(    
 .558 - 557 ، صأحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)4(    
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يكون ھذا المشغل  ،جميعھا لمشغل واحدكانت السفن النووية التي تسببت في حدوث اAضرار تابعة 

   )1(.3جاء في المادة في حدود ما  هى حدمسئو3 عن كل سفينة عل

              قامعلى من  حق الرجوع بالمسئوليةمشغل لل ھذه ا3تفاقية لتخوَّ  ،وباLضافة إلى ذلك

على  حق الرجوعوكذلك  ،أضرارا تتعلق بتشغيل سفينة نووية بَ بَ دا، وسَ مِ عَ تَ ، أو حاول ذلك، مُ عملب

ذلك، دون  إذا وقعت الحادثة النووية أثناء أو اAشخاص المسئولين عن انتشال السفينة النووية الشخص

ھا اLقليمية حادثة غرق مياھ المسجلة أو الدولة التي وقعت في الرجوع إلى المشغل نفسه أو الدولة

ادة مال( .قد تحدد صراحة في العقد حقھذا الذا كان إكما يكون للمشغل حق الرجوع في حالة ما  )2(.السفينة

2/6.()3(   

  :اLعفاء من المسؤوليةحا3ت .  5

         3 تتوقف على وجود خطأ  ،طلقةھي مسؤولية مالنووية إذا كانت مسؤولية مشغل السفينة 

            له، وھو  إرھاقالمسؤولية في جميع اAحوال، وإ3 كان في ذلك ي جانبه، فإن ھذا 3 يعني تحمله ف

ولذلك فقد راعت ا3تفاقية أن ھناك حا3ت  ،ده عن ممارسة نشاطه وتوقف مشروعهما قد يُؤدي إلى قعو

   )4(.جزئيًا وكليًا أ ايُعفى فيھا المشغل من المسؤولية عن اAضرار، إما إعفاءً 

  : قررت ا3تفاقية حالتين اLعفاء الكلي، ما يخصففي -أ

قبل  قعووية التي تن الحوادث النم أعن اAضرار التي تنشالنووية شغل السفينة سأل م3 يُ  :اAولى

           إلى شخص آخر مسئول  م الوقود النووي أو النفايات المشعةلِ سَ أو بعد أن يُ  )5(،استQمه للوقود النووي

   )6()2/4 المادة(. القانون ھذا العمل خوله، اAضرار النووية التي تحدث منھاعن 

إذا ثبت أن اAضرار النووية نتجت عن حادثة وقعت النووية سأل مشغل السفينة 3 يُ  :الثانية

وھذه الحالة الثانية " )8المادة (. مباشرة كنتيجة للحرب أو اAعمال العدوانية، أو الحرب اAھلية، أو الثورة

ض 3 الثابت، فإن ذلك من الخطأ المفتر طلقة تقوم على نوعٍ ة، Aنه، إذا كانت المسؤولية المتبدو منطقي

        وع مشغل السفينة وإرادته، كالحرب وغيرھا وجد إذا نتج الضرر عن عامل يخرج عن َط الخطأ 3 ي

        لم تستبعد المسئولية  وتجدر اLشارة إلى أن ھذه ا3تفاقية )7(."من أعمال العنف التي 3 يمكن دفعھا

   )8(.سببا ل{عفاء من المسئوليةا ة، ولم تجعلھبيعيفي حالة الكوارث الط

                                                           
  .101مرجع سابق، ص  محمود خيري بنونة،. د -)1(
 .100 -  99ص  ،المرجع السابق -)2(
 .560، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)3(
 .559المرجع السابق، ص  -)5( )4(
 . 99 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص. د -)6(
 .560 - 559، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)7(
  .265 محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص .د: أنظر أيضا .63 -  62أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص  .د -)8(
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نة أن اAضرار ت فيھا مشغل السفيبِ ثْ فيكون في الحالة التي يُ  ،اLعفاء الجزئيب فيما يتعلقأما  -ب

لمحاكم ا ئرِ بَ وھنا تُ  )1(،ا وتأثر بهأحدثه المضرور عمد امتناعا عن عمل أو النووية قد نتجت كليا أو جزئي

           ا عادA ،3نهوھذا الحكم يبدو أيض" )2/5المادة (. ا أو جزئيًا من المسؤوليةالسفينة كليًّ المختصة مشغل 

  دخل أو دور في إحداث الضرر، حيث سأل المشغل في الحا3ت التي يكون فيھا للمضرور3 ينبغي أن يُ 

   )2(."ه حق الرجوع به عليها له فيكون لوإن كان المشغل قد دفع تعويض. ئه3 يجوز له أن يستفيد من خط

  :  حدود المسؤولية وضماناتھا.  6

عند تحديد المبلغ الQزم للتعويض عن اAضرار التي تنتج من تشغيل السفن النووية كانت ھناك "  

عدة اعتبارات أساسية لھا أثر على تقدير المبلغ الQزم لضمان التعويض، وعلى أسلوب توفير الضمانات 

وكانت مصلحة من يصيبه اAضرار أحد العوامل الرئيسية التي . سلوب اAداء المناسبالQزمة، وتحديد أ

ضعت في ا3عتبار عند تحديد المبلغ المناسب لضمان التعويض، فمصلحة المدعي باLضرار تقتضي وُ 

ا، دون لت به وضرورة التعويض عنھا تعويضا مناسبتوفير مبالغ تتناسب مع جسامة اAضرار التي نز

مما دعا إلى التفكير في تحديد معدل للمبلغ المناسب لضمان . لمشغلي السفن النووية أو أصحابھا إرھاق

   )3(."التعويض عن كل حادثة نووية

فروآسيوية، وكان يات المتحدة اAمريكية والدول اaوكان ھناك اتجاھان، أولھما، تتزعمه الو3"  

انده سَ رة التأمين الوطني على أدائه، والثاني، وكانت تُ دون اعتبار لقد يقضي بوضع معدل كبير لھذا المبلغ

، وليبيريا، وا3تحاد السوفيتي، وكان يقضي بوضع معدل محدود يعطيه التأمين الدولي ةا3سكندينافيالدول 

              ا على المبلغ المحدد لضمان التعويض وقياس. من الدولة المسجلةدون الرجوع إلى ضمان مالي 

ث النووية غير البحرية، التي جرت دول أوروبا على تحديده، مع مQحظة تفاوت نسبة جسامة عن الحواد

   )4(."اAضرار في كل حالة

ية بما يُعادل استقر الرأي على تحديد المبلغ الQزم لضمان كل حادث نووي متعلق بسفينة نووولقد 

من الدولة المسجلة في الحوادث  م ضمان أدائهلزَ وھو مبلغ يَ ، 3/1 لمادةل طبقا مليون فرنك 1500

وبالرغم من وقوع ھذا الحادث نتيجة لخطأ مشغل السفينة، فإن ذلك التحديد 3 يتضمن الفوائد  )5(.الكبرى

                                                           
 .185أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص . د -)1(
 .560 ، صأحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)2(
 .102محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)3(
 .103 - 102المرجع السابق، ص  -)4(
  .103المرجع السابق، ص  -)5(

         يعادل ما قدره "دد المبلغ الQزم لضمان التعويض بالعمQت اAخرى على أساس ثابت باعتبار أن الفرنك حُ ولقد      
                 ول التعويض المقرر إلى العمQت الوطنية في أعداد حَ خمسة وستون ونصف مليجرام من الذھب عيار تسعمائة، ويُ 

". يحة، ويخضع التحويل إلى العمQت الوطنية غير الذھب Aساسي الذھب الذي تستند عليه العملة عند تاريخ الدفعصح
   .نفس المرجع والصفحة: أنظر ).4فقرة  3المادة (
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ه لضمان مصلحة من يصيبو )1()3/1المادة (. قررھا المحكمة للتعويض طبقا لQتفاقيةوالنفقات التي تُ 

 )2(.ي أصابته أضرار الحادثة النوويةلضمان تعويض المدعي الذا ِصص ھذا المبلغ خالصفقد خُ  ،الضرر

 المالي، المشار  اAموال التي توفرھا الدولة الضامنة للتأمين أو للضمان اءبقعلى  9حيث تنص المادة 

ل من تلك اAموال صِّ حَ مشغل أن يُ الQ يستطيع ، فطبقا Aحكام ا3تفاقية قررلذي يإليه، معدة للتعويض ا

3 تغطي " :بقولھا 2/3ما نصت عليه المادة  وھذا ،رار النووية التي تلحق بالسفينةعن اAض تعويًضا

، كما تضمنتھا ھذه ا3تفاقية، اAضرار النووية التي تحدث للسفينة النووية النووية مسؤولية مشغل السفينة

   )3(."ذاتھا، ومعداتھا، ووقودھا، ومخزوناتھا

على مشغل السفينة أن يقوم "ا لتوفير ذلك المبلغ، عند الحكم لصالح المضرور، فإن وضمان

        طي مسؤوليته عن اAضرار النووية، بالمقدار ونوع غَ أمين أو عمل ضمانات مالية أخرى تُ بالت

          ت ن ھذه الدولة دفع التعويضامَ ضْ حددھا الدولة المسجلة، على أن تَ وحسب الطريقة، كما تُ  ،العملة

م بھا مشغل السفينة، وذلك بتوفير اAموال الQزمة بالقدر المحدد في الفقرة زَ لْ عن اAضرار النووية التي يُ 

 ."طي الضمانات المالية أو التأمين التعويض المطلوبغَ عندما 3 تُ  )3أي المادة ( ،ةمادمن ھذه ال اAولى

   )4()3/2ادةمال(

3 يمكن إثباتھا إ3 بطريقة إحصائية، وھو ما يعجز المصاب  ولما كانت ھناك إصابات نووية"

          لت فقد خوَّ  -عندما 3 تظھر عQقة واضحة بين الحادث وبين إصابته -باAضرار عن توفيره 

التأمين الصحي أو تعويض  ا3تفاقية، التعويض بواسطة النظم ا3جتماعية مثل الضمان الجماعي أو

ه اAنظمة تعويًضا عن اAضرار النووية على أن يعود النظام على مشغل السفينة إذا تضمنت ھذ العمال،

   )5()6مادة ال." (بعد ذلك

  : المدة المحددة لحق المطالبة بالتعويض.  7

             رجالتي تن حددت ا3تفاقية المدة التي يسري خQلھا حق المطالبة بالتعويض عن اAضرار  

ية في اليابان زيادة الفترة ملولقد أثبتت الحقائق الع ،بسفينة نووية بعشر سنواتة صلمن حادثة نووية مت

وضمان مصلحة الُمصاب تقتضي أن تزيد مدة . ھذه المدةالمحتمل ظھور اLصابات النووية خQلھا عن 

ولكن بالنسبة لصعوبة إقامة دعوى  ،مدة المحتمل ظھور اLصابة خQلھاسريان حق المطالبة عن ال
                                                           

 .560، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)1(    
 .103محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)2(    
   .561، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)4( )3(    
إذا كان مبلغ التعويض نتيجة لحادثة نووية، ينتظر أن يتجاوز الحد اAقصى المحدد وفقا "وتجدر اLشارة إلى أنه      

. لمقابلة دعوى التعويضلQتفاقية، فإن لمحكمة الدولة المسجلة أن تلزم المشغل أو الدولة المسجلة بوضع المبلغ تحت يدھا، 
وعندئذ يعتبر ھذا المبلغ حدا ماليًا بالنسبة للحادثة، ويدفع نقدا إلى المحكمة، أو بتوفير الضمانات الكافية 3قتناعھا بأن المبالغ 

  . نفس المرجع والصفحة: أنظر )11المادة ." (ستكون متوافرة لمقابلة دعاوى تقام بطلب التعويض

  .104 -  103ي بنونة، مرجع سابق، ص محمود خير. د -)5(    
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مدة عشر سنوات  5ا لتعطيل تعويض الحوادث الكبرى، حددت المادة ويض بعد مدة طويلة، وتفاديالتع

                 ة جمطالبة بالتعويض عن اAضرار النابطل حق الميَ على أنه  1 تھافقرفي إذ نصت  ،كحل وسط

عشر خذ إجراء المطالبة به خQل تَ قا لھذه ا3تفاقية، إذا لم يُ وفالنووية المتعلقة بسفن نووية،  من الحوادث

ويبقى حق المطالبة قابQ للتعديل لمقابلة أية ُمضاعفات ل|ضرار التي . سنوات من وقوع الحادث النووي

المادة ( .يصدر الحكم النھائي الخاص بذلك طالما لمحتى بعد انقضاء المدة المحددة،  ،تظھر فيما بعد

5/4()1(   

نة، ضماناته المالية، تمتد تأمين مشغل السفي -الوطني للدولة المسجلةللقانون طبقا  -إذا ما كان ف"  

 أن حقوق التعويض ضد مشغل السفينةلمدة أطول من عشر سنوات، فقد يتضمن القانون الوطني ما يفيد 

حددھا الدولة المسجلة لضمان ويجب أ3 تزيد على المدة التي تُ . بعد مدة أطول من عشر سنوات تبطل

طالب به نتيجة Aي شخص يُ  -ھذه المعاھدةطبقا ل - طل حق التعويضعَ ولكن ذلك 3 يُ . مشغل السفينة

    )2()5/1المادة ( ".عشر سنواتالغل السفينة، قبل مرور Aضرار في اAرواح أو إصابات مش

   -Aطرافكل احتى بعد انتھاء ا3تفاقية بالنسبة لطرف أو ل -وضمانا لحق من يصيبه الضرر 

              عند انتھاء ھذه ا3تفاقية، أو انتھائھا بالنسبة لدولة من الدول اAطراف على أنه  19نصت المادة 

 وقوع حادث من ، تبقى أحكامھا سارية بالنسبة لجميع اAضرار النووية المسببة 27فيھا، طبقا للمادة 

عطى لھا تصريح فينة نووية مسجلة أو مُ ناتج من وقود نووي أو بقايا أو فضQت ُمشعة متعلقة بس -نووي 

        قبل ھذا ا3نتھاء، بشرط أن يكون الحادث النووي المذكور  -للعمل بواسطة أي دولة من الدول المتعاقدة

ا وقبل انقضاء مدة خمسة وعشرين عامحدث في المدة الQحقة لتاريخ ا3نتھاء  وأقد وقع قبل ھذا ا3نتھاء، 

المسئولين عن اAضرار  كلويعني ھذا أن  .ينة النووية أو التصريح لھا بالعملمنذ تاريخ تسجيل السف

   )3(.النووية التي تحدث من سفن نووية خQل ھذه الفترة يخضعون Aحكام ھذه ا3تفاقية حتى بعد انقضائھا

 أن أحكامھا قد راعت مصلحة"لنا  تجلىيمن أحكام تفاقية ھذه ا3بعد أن أجملنا بعض ما جاء في   

 Qمن يصيبه أضرار ناتجة من حادثة نووية، فركزت المسئولية في مشغل السفينة في جميع الظروف تسھي

وقد استبعدت ا3تفاقية من أحكامھا كل ما يخص الحوادث النووية التي . Lجراءات التأمين والتقاضي

ذا ا3ستبعاد يشكل وھ ."تحدث نتيجة للحرب، كما استبعدت ما يخص السفن الحربية والغواصات النووية

                                                           

 .104 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)1(    

                      نووية  بقايا أو فضQتعندما تحدث أضرار نووية مسببة من وقود نووي، أو "وتجدر اLشارة إلى أنه  - )2(    
        وقوع وقت ب من حسَ ، تُ الفقرة اAولى من ھذه المادة نوه عنھا فيأو متروكة، فإن المدة الم أو مفقودة ،مسروقة
       ) 5/2المادة ." (أو الترك ،أو الفقد ،من وقوع السرقة الذي سبب الضرر، على أ3 تزيد على مدة عشرين سنة ،الحادث

فيه المدعي بالضرر  فترة 3 تقل عن ثQث سنوات تمر بين الوقت الذي يعلم هتطبيق الجارييُحدد القانون الوطني "و 
  )5/3المادة ( ".ما جاء بالفقرة اAولى والثانيةة عفترعن ھذا الضرر، على أ3 تزيد ال لئووالشخص المس

  .104 محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص .د -)3(    
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وتسھيQ ل{جراءات الخاصة " )1(.إحدى اAسباب الكبرى لعدم دخول ھذه ا3تفاقية حيز التنفيذ إلى حد اaن

أن تكون  علىلت ا3تفاقية المدعي بالتعويض حق اختيار المحاكم التي تنظر في دعواه وَّ بالتقاضي فقد خَ 

في  إذا كانت طرفا حدثت في مياھھا اLقليمية الحادثة النوويةمن دولة التسجيل المتعاقدة أو الدولة التي 

في مجال من  وبذا وضعت ھذه ا3تفاقية أحكاما ايجابية لتنظيم المسئولية عن اAضرار النووية. ا3تفاقية

كما أن من بين ايجابيات ھذه ا3تفاقية  )2(."مجا3تھا وھو مجال استخدام الطاقة النووية في تسيير السفن

عن اAضرار  ه المسئوليةاستھدفت تنظيم أوج امة ھي إبرام الدول لعدة اتفاقيات ثنائية 3حقة لھا،الع

        )3(.ن تشغيل السفن النوويةمالناتجة 

لعام  المسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية بشأناتفاقية بروكسل  -ثانيا 

    :م1971

                  فن التي تعمل بالوقود فقط بسبب الحوادث التي تقع للس3 تترتب اAضرار النووية "

بل إن ھذا التلويث قد يجد مصادره فيما تنقله السفن بأنواعھا . ؤدي إلى تلويث البيئة البحريةالنووي، وت

المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية اتفاقية بروكسل وAن  )4(."كافة، من مواد نووية بطريق البحر

           حا3ت التلوث النووي للبيئة كافة تعجز عن مواجھة والتي سبق لنا دراستھا،  ،م1962لعام 

          ا وأن مشغلي ممتلكات التي يلحقھا الضرر، خصوصوتحقيق حماية كافية ل|شخاص وال"البحرية، 

           ويضا ون بھا تعبُ الَ َط تعرضون لھا، ومبالغ التعويض الباھظة التي يُ السفن، بالنظر إلى اAخطار التي ي

وھو ما يھدد بتوقف المشروعات . ا يمتنعون عن قبول نقل المواد النوويةءوعن اAضرار النووية، قد بد

                                                           

 -)1(    Remarques sur la convention de Bruxelles de 1962. 
‘’Entrée en vigueur: Au début de 1979, la convention n'est pas encore entrée en vigueur: les 

conditions exigées n'étaient cependant que les suivantes: "trois mois après la date du dépôt des 
instruments de ratification par deux Etats dont au moins un Etat dont émane la licence". Cette 
condition serait remplie si la République Fédérale d'Allemagne qui, mettant en œuvre l'Otto-Hahn, a 
ratifié la convention et l'a introduite dans son statut de l'énergie nucléaire, déposait les instruments                
de ratification; elle en a l'intention mais avec une clause de réserve visant à l'exclusion des navires             
de guerre, réserve qui n'est pas prévue et peut être objectée.  

L'inclusion des navires de guerre dans la convention - alors que ceux-ci sont pratiquement 
exclus de l'application des autres conventions internationales - est certainement l'une des raisons 
majeures de sa non - entrée en vigueur. On comprend, en effet, une certaine réticence de la part des 
grandes nations qui disposent de navires de guerre nucléaires. 

Mais il faut également reconnaître que le développement des navires nucléaires dans            
le monde n'a pas correspondu à la hâte avec laquelle on a estimé, à l'époque de l'établissement                
de la convention, qu'il fallait donner une solution au problème capital de la responsabilité en cas 
d'accident nucléaire. ‘’ Voir: Pascal (Maurice  ) , Op. cit, P. 178.                     

  :Aكثر تفاصيل عن خصوصية الخطر النووي البحري أنظر. 106،107ي بنونة، مرجع سابق، صمحمود خير.د-)2(    
- Rodiere (René), ‘‘Spécificité du risque nucléaire et droit maritime’’, Droit nucléaire et droit océanique, 
Colloque organisé par : Le centre d'études et de recherches de droit international et le centre d'études 
du droit de l'énergie atomique, actes publies : Ed. Economica, Paris, 1977, PP. 85 à 92.  

 .316و  315، 264محسن أفكيرين، مرجع سابق، ص . د: ل{طQع على بعض ھذه ا3تفاقيات الثنائية أنظر -)3(    
أي مادة غير  الوقود النووي، وھو 1: "المواد النوويةتعني . 563 ، صأحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)4(    

كان ذلك  ائي المتسلسل خارج المفاعل، سواءج الطاقة بطريق ا3نشطار التلقنتِ المستھلك يمكن أن تُ  اليورانيوم الطبيعي
  .  564 -563 صنفس المرجع، : أنظر." النواتج والنفايات الُمشعة -2. بمفردھا أو بعد خلطھا بمادة أخرى
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لبحري ف المسؤولية، أو ترفعھا، عن كاھل الناقل افِ خَ وكان 3بد من وضع اتفاقية تُ . والمنشآت النووية

   )1(."وتحملھا على المنشآت والمشروعات النووية ذاتھا

 17 إلىنوفمبر  29بمدينة بروكسل في الفترة من  قِد مؤتمر دوليانعُ  ،المھمة لنھوض بتلكوبغية ا

ھي ا3تفاقية و ،م1971ديسمبر عام  17عامة في  )2(م، وانتھى إلى إقرار اتفاقية دولية1971ديسمبر 

ولقد تم توقيعھا في ذلك الوقت من  )3(.ةالمدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية بالمسؤولية صلالمت

   )4(.1975جويلية  15ودخلت حيز التنفيذ منذ دول،  5دولة، كما صادقت عليھا  12طرف 

مجال الطاقة النووية  المتعلقة بالمسؤولية المدنية في اتفاقية باريس كل من ةا3تفاقي ل ھذهَكمِّ وتُ 

ھذا الطابع ويبدو  .م1963بشأن المسؤولية المدنية عن ا2ضرار النووية لعام  ناياتفاقية فيم، و1960لعام 

إذا  من المسؤولية عفىالسفينة، يُ  ، والذي يُقرر أن الناقل البحري، أو مالكمن نص المادة اAولىالتكميلي 

نت ھذه ولما كا .فيينا وأعن الضرر بموجب اتفاقية باريس  و3مسئكان القائم بتشغيل المنشأة النووية 

شغل المنشأة النووية صراحة بالمسؤولية المطلقة لم انتأخذاللتين ووفيينا، باريس  تيا3تفاقية ُمكملة 3تفاقي

   )5(.تتبنى نظرية المسؤولية المطلقةعن اAضرار التي تحدث للغير، فQ خQف في أنھا 

ھذه ا3تفاقية المسئولية المدنية عن الضرر الذي ينتج بسبب حادث نووي، أثناء عملية  كما جعلت

  وھذا          )6(،صنشأة النووية دون غيره من اAشخاشغل المم ُمَرَكَزة فيالنقل البحري للمواد النووية، 

عن اAضرار التي  مسئو3شغل المنشأة النووية يكون وحده م"أن : بقولھا تھاديباجما نصت عليه في 

        )7(."سببھا حادثة نووية أثناء النقل البحري للمواد النوويةتُ 

                قد قررت المادة اAولى إعفاء الناقل البحريف :نطاق اLعفاء من المسؤوليةأما عن 

             ة النووية ألمواد النووية، ويصير مشغل المنشمن المسؤولية الناجمة عن الحوادث التي تتم أثناء نقل ا

 ناحيةمن  :كورة وحسب، بل يمتد إلىالوحيد، إ3 أن اLعفاء 3 يقتصر على الحوادث المذ المسئول ھو

ة النووية ذاتھا أو الممتلكات في مكان المنشأة والتي أشئة عن حادثة نووية وتلحق بالمنشاAضرار النا
                                                           

 . 564سابق، ص مرجع أحمد عبد الكريم سQمة، . د -)1(    
    )2(

- ‘’Cette dernière convention propre au transport maritime de matières nucléaires, est le fruit des 
travaux conjoints de l'O.M.C.I. - Organisation intergouvernementale consultative de la navigation 
maritime - de l'A.I.E.A. et de l'Agence Européenne pour l'Energie nucléaire de l'O.C.D.E. qui en a été 
l'instigatrice.’’ Voir : Pascal (Maurice  ) , Op.cit, P.335. 

 . 564، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)3(    
    )4(

- ’’Elle a été signée à l'issue de la Conférence Juridique Internationale de l'O.M.C.I. de 1971 sur  le 
transport par mer des substances nucléaires, par la République fédérale d'Espagne, la Belgique, le 
Brésil, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, le Portugal, le Espagne, la Suède, la 
Yougoslavie, soit 12 pays. 

A ce jour, elle a été ratifiée par 5 d'entre eux dans l'ordre des ratifications, la Espagne, le 
Danemark, la Suède, la Norvège, et l'Allemagne, et l'Espagne y a adhéré. Elle est en vigueur depuis 
le 15 juillet 1975.’’ Voir : Pascal (Maurice  ) , Loc. cit.  

 .566 و 480 ، صأحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)5(    
 .120 رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص .د -)6(    
 .480 - 479، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)7(    
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ومن ناحية أخرى، اAضرار الناشئة عن حادثة نووية . نشأةخدم أو يمكن استخدامھا بالتبعية لتلك المتَ سْ تُ 

    ھذا وقد أبانت ا3تفاقية  ).2المادة ( ثةوتلحق بوسائل النقل التي كانت عليھا المواد النووية أثناء الحاد

ة عن حادثة نووية تقع مجي السفن النووية عن اAضرار الناؤثر على مسؤولية مشغلعن أن أحكامھا 3 تُ 

، وذلك عمQ بأحكام اتفاقية بروكسل لعام )3ادة مال(لوقود النووي، أو النفايات المشعة لتلك السفينة بسبب ا

على مسؤولية  ؤثركما أن أحكام اLعفاء التي قررتھا 3 تُ . م، بشأن مسؤولية مشغلي السفن النووية1962

   )1()2/2المادة( .قام به بقصد إحداث الضرر متناعا وأأي شخص يتسبب في وقوع ضرر بعمل 

        تطبيقا 3تفاقية دولية  مسئو3عتبر قررت ا3تفاقية في مادتھا اAولى أن أي شخص قد يُ كما 

  : ن حادثة نووية يُعفى من ھذه المسؤوليةميدان النقل البحري، عن ضرر ناجم أو قانون وطني في م

  .و فييناأباريس  ةعن ھذا الضرر بمقتضى اتفاقي مسئو3 ا كان القائم بتشغيل منشأة نوويةإذ -أ

المسؤولية  ھذا الضرر طبقا لقانون وطني يحكمعن  مسئو3إذا كان القائم بتشغيل منشأة نووية  -ب

عن ھذا الضرر، شريطة أن يكون ھذا القانون في جميع اAحوال مQئما للشخص الذي يقع عليه الضرر 

       قد يعتبر" أي شخص"وإذا كان النص يتكلم عن  .ريس وفيينافي كل من اتفاقيتي باكما ھو الشأن 

أن  على. السفن، الناقلين أو المQك، يتم إعفاؤه من المسؤولية، فھو يقصد، في المقام اAول، مشغلي مسئو3

عن اAضرار  ا المسؤوليةھذا 3 يمنع من مد اLعفاء من المسؤولية إلى أشخاص آخرين يمكن أن يتحملو

     )2(.ن الحوادث النوويةمالناجمة 

م، عن أضرار 1962، وفقا 3تفاقية بروكسل لعام مسئو3وعلى ھذا، إذا كان مشغل السفينة "

شعة، فإنه يُعفى من المسؤولية عن أضرار الحوادث ھا الوقود النووي أو الفضQت المالحوادث التي يُسبب

م بنقلھا لحساب منشأة أو مشروع نووي، ويقع عبء تلك المسؤولية الناتجة عن المواد النووية التي يقو

   )3(".ؤولية ھذا اAخير مسؤولية مطلقةعلى عاتق تلك المنشأة أو المشروع، ومس

  

  

                                                           

 .566، ص أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق. د -)1(    
 .565 - 564المرجع السابق، ص  -)2(    
  :وللمزيد من التفاصيل حول ھذه ا3تفاقية، أنظر  .565المرجع السابق، ص  -)3(    

   - Lagorce (Maurice), ‘‘Le transport de matières nucléaires sous le régime de la convention de 
Bruxelles de 1971’’ , Droit nucléaire et droit océanique, Colloque organisé par : Le centre d'études et 
de recherches de droit international et le centre d'études du droit de l'énergie atomique, actes publies : 
Ed. Economica, Paris, 1977, PP. 61 à 74. 
 

   :وAكثر تفاصيل حول التأمين في مجال المسؤولية عن النقل البحري للمواد النووية، أنظر
    - Deprimoz (Jacques), ‘‘L’assurance de responsabilité pour les transports de  matières nucléaires’’, 
Droit nucléaire et droit océanique, Colloque organisé par : Le centre d'études et de recherches de droit 
international et le centre d'études du droit de l'énergie atomique, actes publies : Ed. Economica, Paris, 
1977, PP. 75 à 84. 
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  المسؤولية الدولية عن ا�ضرار: المطلب الثاني

  .استخدام الطاقة النووية في ا�غراض العسكرية وقت السلم الناتجة من

ن وم المسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة من تجارب تفجيرات اAسلحة النوويةوھي تتفرع إلى        

 .اAسلحةھذه صناعة وامتQك 

  المسؤولية الدولية : الفرع ا�ول   

  .عن ا�ضرار الناتجة من تجارب تفجيرات ا�سلحة النووية    

         طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي، وطبقا لتمتع الدولة بسيادتھا في نطاق إقليمھا، للدولة   

أن تستخدم أراضيھا وفق إرادتھا في أي غرض من اAغراض بما في ذلك إجراء تجارب التفجيرات 

ولكن مبدأ السيادة الُمطلقة مبدأ غير . اھه ليس ھناك معاھدات أو اتفاقات تَُحرم إجراءأن مادامالنووية، 

مقبول في القانون الدولي، فالدولة لھا أن تباشر سيادتھا فوق إقليمھا وداخل أراضيھا بما 3 يمس حقوق 

            خالفته تكون مسئولة وقد ارتضت الدول ا3لتزام باحترام ھذا المبدأ، فإذا . السيادة للدول اAخرى

   )1(.ببھا للدول اAخرى نتيجة لھذه المخالفةسعن اAضرار التي تُ 

 اھداخل حدود إقليمھا وانجر عن -ببھاا كان سأيًّ  -نووية  ت الدولة تجارب تفجيراتفإذا ما أجر

أو الممتلكات التابعة لدولة أخرى ذات سيادة، أو لوثت أرضھا أو ماءھا أو جوھا أضرار أصابت اAفراد 

وقعت ھذه اAضرار في إقليم الدولة اAخرى، فإن العمل الذي سبب ھذا تلوثا إشعاعيا ينتج عنه أضرار، و

فاAفراد الذين أصابھم . الضرر يعتبر عمQ غير مشروع يمس حقوق السيادة للدولة التي أصابھا الضرر

واAضرار والتلوث الذي . الضرر يتمتعون بحماية دولھم والمساس بھذه الحماية يعتبر تَعُرضا لسيادتھا

رض الدولة ومياھھا وما عليھا من ممتلكات عمل يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق يصيب أ

وكلھا تقضي باحترام السيادة اLقليمية للدولة، وعدم التعسف من الجانب اaخر في مباشرة . اAمم المتحدة

   )2(.السيادة متى كان لذلك أثر يمتد إلى نطاق العQقات الدولية

العنصر الجوي من إقليم الدولة فإن تلوثه باLشعاع النووي يتعارض مع سيادة دولته  وفي نطاق"  

كما يكون حائQ يمنع استخدامه ل|غراض المشروعة، 3 بواسطة الدولة صاحبة السيادة و3 بواسطة              

أ3 تسمح دولة          "ي وھو كما تُْعتَبر ھذه اAعمال مخالفة 3لتزام قرره العرف الدول. أي من الدول اAخرى

كما ھي مخالفة " باستخدام إقليمھا في اAعمال التي تتعارض مع حقوق الدول اAخرى -مع علمھا بذلك -

   )3("."حسن الجوار"لمبادئ قررھا الميثاق ومنھا أن تعيش الدول معا في 

                                                           
 .72محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)2) (1(
  .73 -  72المرجع السابق، ص  -)3(
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داخل حدود إقليمھا، إذا نخلص مما تقدم إلى أن إجراء تجارب التفجيرات النووية بواسطة الدولة 

تعدت أضرار ھذه التجارب حدودھا إلى إقليم الدول اAخرى، أو إلى أجوائھا، أو إلى الفضاء            

الخارجي، فإن ذلك يَُعد مساسا بسيادة الدول اAخرى، وبما يتفرع عن السيادة من حقوق في النطاق 

   )1(.الخارجي أو النطاق الداخلي الشخصي أو اLقليمي

اAخطار واAضرار التي أصابت سكان جزر مارشال والمواطنين  ھذا السياق، أثارتوفي   

م، وما 1954اAمريكيين، والرعايا اليابانيين نتيجة تفجير القنبلة الحراري نووية فوق جزيرة بكيني عام 

ثارت ھذه انجر عن ھذه التجارب من تساقط الغبار النووي بعدة دول تقع في نصف الكرة الشمالي، أ

اAحداث مشكQت وَخلَقَت مسئوليات دولية، حيث قدم سكان جزر مارشال احتجاجا إلى اAمم المتحدة  

كما احتجت اليابان على ما أصاب رعاياھا، وتقدمت الھند في أول ديسمبر . على ما أصابھم من أضرار

ب تفجيرات اAسلحة الحراري بمشروع قرار إلى اAمم المتحدة ُمقترحة تحريم أو إيقاف تجار 1955عام 

 -وبالتالي فإن ھذه اAحداث أثارت . نووية خوفا من نتائجھا الضارة بصحة سكان نصف الكرة الشمالي

جد3 قانونيا حول مدى شرعية إجراء ھذه التجارب، ومسئولية الدول التي تُجريھا عن " -كما ذكرنا سابقا

قانونية التي يمكن تطبيقھا في ھذا المجال، خاصة وأن اAضرار التي تُصيب الدول اAخرى، والمبادئ ال

ا3تفاقيات الدولية لم تتضمن ما يمنع الدول من إجراء التجارب النووية، إ3 بعد عقد اتفاقية الحظر الجزئي 

   )L".)2جراء تجارب تفجيرات اAسلحة النووية، وبالنسبة للدول التي وقعتھا فقط

سئولية المطلقة صالح للتطبيق في حالة اAضرار الناشئة عن استخدام نا أن مبدأ الموإذا كنا قد بيَّ 

الطاقة النووية في اAغراض السلمية رغم ما يُتَخذ من احتياطات وما يُوضع لھا من ضمانات، فمن 

البديھي أن يُطبق ھذا المبدأ في حالة اAضرار الناشئة عن استخدام الطاقة النووية في صناعة وتجربة 

كما كان ھذا المبدأ ھو اAساس الذي قامت عليه القواعد واAحكام القانونية التي تَُحدد . نوويةاAسلحة ال

المسئولية عن اAضرار النووية، منھا ما جاء في معاھدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي Lجراء تجارب 

لسلمية إذا كانت تُسبب م، والتي تَُحرم إجراء التجارب النووية ل|غراض ا1963التفجيرات النووية لعام 

  )3(.انتقال النشاط اLشعاعي إلى الجو أو البحر أو الفضاء الخارجي أو إقليم أي دولة أخرى

وبالتالي فإن الدولة التي تخالف ھذا ا3لتزام وتُجري على إقليمھا تفجيرات نووية، ترتكب بذلك 

ن اAضرار التي تصيب الدول اAخرى وتكون مسئولة ع -وفقا لنظرية المسئولية المطلقة -مخالفة دولية 

                                                           

 .73محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص . د -)1(    
  .81 - 80المرجع السابق، ص  -)3( )2(    

أنه إذا قامت دولة ذات سيادة "يتضح من أحكام اتفاقية الحظر الجزئي Lجراء تجارب تفجيرات اAسلحة النووية         
يمھا، ونتج عن ھذه التجربة أضرار طرف في ا3تفاقية بإجراء تجربة لتفجير سQح نووي فوق أراضيھا، داخل حدود إقل

أصابت رعايا أو ممتلكات دولة أخرى ذات سيادة، داخل حدود إقليم ھذه الدولة اAخرى، فإنھا تكون بذلك قد خالفت المبادئ 
ط حِ م تُ العامة للقانون الدولي وارتكبت ُمخالفة دولية تلتزم إزاءھا بالمسئولية الدولية تجاه الدولة التي أصابھا الضرر، إذا ل

 .82 نفس المرجع، ص: أنظر." بھذه التجربة ظروف ومQبسات تجعلھا عمQ مقبو3
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كما 3  .إذا ما أمكن إثباتھا، حتى ولو كانت قد اتخذت ما يلزم من ا3حتياطات لمنع تسرب ھذه اAضرار

يمكن تبرير تجارب تفجيرات اAسلحة النووية عمQ مشروعا على أساس توفر نية دفع تعويضات       

   )1(.عن اAضرار التي تُسببھا

أخذنا بقواعد المسئولية الدولية ونظرية التعسف في استعمال الحق فإنھا تمنع الدول         وإذا "  

ا أن مثل           من استخدام أراضيھا Lجراء تجارب تفجيرات اAسلحة النووية، إذ أنه من المعروف علميًّ 

دفاع الشرعي عن النفس  والدفع ھنا بحق ال. ھذه التجارب تُسبب أضرارا تصيب الدول اAخرى ورعاياھا

      )2("."تدميره شامل دون تمييز"أمر غير مقبول Aن ذلك 3 يمتد إلى تبرير استخدام سQح 

وإذا ما مررنا إلى تطبيق ما أجملناه لتحديد المسئولية الدولية التي انجرت عن تجربة بكيني لعام   

ة لم تخلق مشكلة دولية، Aنھم يخضعون م، نجد أن إصابة المواطنين اAمريكيين نتيجة ھذه التجرب1954

قواعد  -كما وضعت حكومات عدة دول أخرى -للقوانين اAمريكية الداخلية، وقد وضعت حكومتھم 

   )3(.م استخدام الطاقة النووية واAضرار الناجمة عنھاوأحكام في القوانين الداخلية تُنَظِ 

لقانوني ل|ضرار التي أصابتھم تتطلب  أما فيما يخص سكان جزر المارشال فإن دراسة المركز ا  

بحث وضعيتھم من الوصاية، حيث تخضع جزر المحيط الھادئ، ومن بينھا جزر مارشال لنظام الوصاية 

وقد ُوضعت ھذه الجزر تحت وصاية . الذي أُنشئ وفقا Aحكام الباب الثاني عشر من ميثاق اAمم المتحدة

مية إستراتيجية طبقا 3تفاق خاص ُعقد بين اAمم المتحدة الو3يات المتحدة اAمريكية وُعدت ذات أھ

و3 تَمنح شروط . 1947أفريل عام  2والو3يات المتحدة اAمريكية، صادق عليه مجلس اAمن في 

الوصاية، للدولة التي يُْعھَد إليھا بھا على إقليم، حق السيادة على ھذا اLقليم، وإنما يكون لھا حق اLدارة 

دون أن يُؤثر ذلك في بقاء اLقليم محتفظا بكيانه القانوني الخاص، و3        "لس الوصاية تحت إشراف مج

". وتبقى السيادة على ھذه اAقاليم ثابتة لشعوبھا وحدھا 3 يشاركھا فيھا أحد"، "في بقاء رعويتھم الخاصة

وھي الو3يات المتحدة  - من ميثاق اAمم المتحدة بأن تجعل الدولة القائمة باLدارة 73وتقضي المادة 

مصالح سكان اLقليم المشمول بالوصاية في المقام اAول، وتَُعاملھم بإنصاف  -اAمريكية في ھذه الحالة

من اتفاقية الوصاية الخاصة بھذه الجزر، بأن تعمل  6كما تقضي المادة . وتحميھم من ضروب اLساءة

ي وا3كتفاء الذاتي للسكان، وأن تُشجع على أعمال الصيد الو3يات المتحدة اAمريكية على التقدم ا3قتصاد

   )4(.والصناعات البحرية، كما تعمل على حماية السكان من فقد أراضيھم ومصادر ثروتھم

أن سكان بكيني  - في تقريرھا -فھا مجلس الوصاية بزيارة جزر بكيني ولقد أفادت اللجنة التي كلَّ 

وا مشقة كبيرة وُحرموا من البحيرات الُمتسعة ذات الصيد           الذين أُخلوا إلى جزيرة كيلي قد تحمل
                                                           

 .82 -  81ص  ،محمود خيري بنونة، مرجع سابق. د -)1(
 .81، ص سابقالمرجع ال -)2(
 .83 – 82، ص سابقالمرجع ال -)3(
 .83، ص سابقالمرجع ال -)4(
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وباLضافة إلى ذلك فإن اLشعاع النووي أثر . الوفير، وكانوا يعتمدون عليھا كمصدر لثروتھم وغذائھم

وقد أصابت ھذه اAضرار سكان الجزيرة وھم . على نمو أطفالھم وأصاب عددا منھم بأمراض اLشعاع

م به أن إجراءھا ومن الُمَسلَّ . يمھم جراء التجربة النووية التي أجرتھا الدولة القائمة باLدارةداخل حدود إقل

ويُشكل بذلك مخالفة دولية . يتعارض مع ما جاء بالمواد التي سبق ذكرھا من الميثاق واتفاقية الوصاية

 )1(.الدولة الموضوعة تحت الوصايةتتحمل الو3يات المتحدة اAمريكية تبعة المسئولية الدولية إزاءھا قِبل 

   )2(.كما ينطبق ھذا المبدأ على إجراء التجارب النووية في المستعمرات واAقاليم التي 3 تتمتع بالحكم الذاتي

م، تعرض زورق الصيد الياباني 1954كما أنه عقب ھذا ا3ختبار النووي اAمريكي لعام 

حيث أنه بينما كان بعض الرعايا اليابانيين  )3(نووية،وطاقمه ومعداته إلى تأثيرات " فوكوريو مارو"

يمارسون الصيد في البحار العالية، داخل المنطقة الخطرة أو خارجھا، أصابتھم أضرار نتيجة Lجراء ھذه 

التجربة، أدت إلى وفاة ومرض بعض الصيادين والبحارة، كما أدت إلى تلوث محصول الصيد            

سائر في الصناعات البحرية، ومن الواضح دون شك أن ذلك يُعتبر خرقا لمبدأ من اAسماك، وأحدثت خ

وعلى ذلك تكون الو3يات . "حرية الصيد في البحار العالية وھو مبدأ قانوني اتفقت وتعاھدت عليه الدول

ا المتحدة اAمريكية بإجرائھا ھذه التجربة قد ارتكبت مخالفة دولية وفق إرادتھا سببت أضرارا للرعاي

واستجابت الحكومة . اليابانيين، وبھذا تكون شروط المسؤولية الدولية الثQث قد توافرت في ھذا العمل

للتعويض عن اAضرار التي أصابت الرعايا اليابانيين نتيجة "اAمريكية لدفع التعويض للحكومة اليابانية 

بلت الحكومة اليابانية ھذا التعويض وق" إجراء التجربة النووية دون اعتبار للمركز القانوني لھذا العمل

واعتبرته ترضية كافية، ورغم تحفظ السلطات اAمريكية فقبولھا دفع التعويض دليل على اعترافھا بالخطأ 

و3 يكون لقبول الحكومة اليابانية ". أنھا قبلت التبعة القانونية ودفعت التعويض المقابل لھا"ويعني ھذا 

ل العمل غير المشروع إلى عمل مقبول نتيجة الرضا، Aن ھذا سئولية لتَُحوِ بھذه الترضية أثر في زوال الم

الرضا لم يسبق حدوث الضرر ولم يصاحبه، وبذا تكون المسئولية الدولية إزاء ھذه اAضرار واضحة 

   )4(."يُؤكدھا توافر شروطھا دون أن تحيطھا موانع تمنع قيامھا

                                                           

يقتضي أن تكون الدولة التي أصابھا الضرر دولة كاملة السيادة وليست تحت قد يُقال أن قيام المسئولية الدولية " -)1(    
" .الوصاية والرد على ذلك أن ھذا الشرط قد ُوضع لحماية الدولة ناقصة السيادة من تحمل تبعات الدولة القائمة باLدارة

 .84ص محمود خيري بنونة، مرجع سابق، . د: أنظر
وفي ھذا المجال، أصدرت الجمعية العامة قرارا في الثالث والعشرين من نوفمبر  .84 -  83سابق، ص المرجع ال -)2(    
  .84ص، مرجعنفس ال: أنظر .تطلب فيه من فرنسا ا3متناع عن إجراء تجاربھا النووية في صحراء الجزائر م1959عام 
 .248 - 247صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص  .د -)3(    
  .89ص محمود خيري بنونة، مرجع سابق، . د -)4(    

      مليون دو3ر تقريبا، وفي النھاية وافقت الو3يات المتحدة اAمريكية  6طالبت الحكومة اليابانية بتعويض مقداره         
صQح عبد  .د: أنظر .على دفع مليوني دو3ر ولكن دون ا3عتراف رسميا بمسؤوليتھا، 3رتباط اAمر بمسألة السيادة

  .248 - 247الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص 
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  Aسلحة النووية في أعالي البحار يتعارض مع مبدأ وھذا ما يُؤكد أن إجراء تجارب تفجيرات ا

حرية البحار، وأن ھذه التجارب إذا أضرت برعايا الدول الغير وممتلكاتھم وھم يباشرون نشاطا مشروعا 

   )1(.في ھذه المنطقة، فإن ذلك يشكل خرقا لقوانين أعالي البحار وعمQ غير مشروع، يتحمل مرتكبه تبعاته

م من محكمة العدل الدولية 1973 مايأستراليا ونيوزيلندا في وإلى جانب ھذه القضية، طلبت 

. في المحيط الھادئ )2(إصدار حكم معلن حول ا3ختبارات الذرية الجوية التي أجرتھا في حينه فرنسا

ر   أصوات أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة للحماية في الشھ) 6(إلى ) 8(وبفارق قليل في اAصوات 

وبالرغم         . زة إلى فرنسا بتجنب ا3ختبار الذي سيُوقع الغبار الذري في أراضي المدعينالتالي، ُموعِ 

من استمرار ا3ختبارات فإن المسئولين الفرنسيين أعلنوا عن نيتھم في وقف ا3ختبار الجوي بحلول نھاية 

ھا النھائي مبينة فيه أن التصريحات من تلك السنة أصدرت المحكمة قرار ديسمبر 20 م، وفي1974 عام

العلنية لفرنسا وصلت إلى حد ا3لتزام المفروض ذاتيا لتجنب إجراء تجارب اختبارات أخرى، وأن القضية 

    )3(.التي رفعتھا أستراليا ونيوزيلندا لم تعد ذات أھمية عملية

من فكرة الدعوى التمسك بنوع الجديدة وفي ھذه الدعوى، حاولت كل من أستراليا و زيلندا   

أن التجارب التي تقوم بھا فرنسا في عرض المحيط "حيث ادعت كل منھما  )4(الجماعية أو الشعبية،

باLضافة إلى مساسھا بالمصالح الخاصة للدولتين، فھي تحدث أضرارا معتبرة بمصلحة المجموعة 

المساس بحرية المQحة       الدولية، سواء من حيث التأثير على المحيط والثروات البحرية، أو من حيث 

                                                           

 .89ص محمود خيري بنونة، مرجع سابق، . د -)1(    
وكان دفاع فرنسا أمام محكمة العدل الدولية ھو أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية، على أساس أن إعQن " -)2(    

            فقرة  36الخضوع لقضاء محكمة العدل الدولية وفقا للمادة  م، بقبولھا20/5/1966ة الصادر في الحكومة الفرنسي
من النظام اAساس للمحكمة استبعد في الفقرة الثانية منه قبول اختصاص المحكمة بالنسبة للقضايا الخاصة بالنشاطات  2

         مرجع  بن سعيد البلوشي، عمر بن عبد هللا: أنظر .المحكمة لم تلتفت إلى ھذا الدفعلكن و ."المتعلقة بالدفاع الوطني
 .67 -  66 صسابق، 

  : للمزيد من التفاصيل حول ھذه القضية، أنظر. 273 صQح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص .د -)3(    
    - Ruzié (David), Droit international public, 14e éd, Dalloz, Paris, 1999, PP. 216 - 217.  

  .441أحمد عبد الكريم سQمة، مرجع سابق، ص . د -)4(    
وعليه  ا أو ملكيتھم الخاصة أو مؤسساتھم،قد يمس الضرر المصلحة المشروعة للدولة ذاتھا وقد يمس مصالح مواطنيھ"   

أكد "وفي ھذا السياق ." فإنه يجب التأكد من وجود المصلحة المشروعة، ثم البحث عن مدى توافر شروط رفع الدعوى
ضاء ومن بعده الفقه، على قيام المسؤولية على أساس خرق مصلحة مشروعة يحميھا القانون الدولي، وعليه فإن الدعوى الق

الدولية اختصاصھا للنظر في قضية جنوب غرب إفريقيا عام  فقد رفضت محكمة العدل. تسقط بانعدام المصلحة المشروعة
وليبيريا، وكل منھما يشكل الطرف الذي رفع القضية ضد جنوب  3نعدام مصلحة مشروعة مباشرة لكل من إثيوبيا 1962
        وكثيرا ما أكد القضاء الدولي على المصلحة الشخصية . فالقاعدة العامة ھي أنه 3 دعوى بدون مصلحة. أفريقيا

و مصلحة الجماعة للمدعي، وھي تلك المصلحة التي يضمنھا له القانون ويحميھا، ومنه يصعب الكQم عن المصلحة العامة أ
المرحلة (وھو ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في قضية جنوب غرب إفريقيا . التي يمكن حمايتھا أمام القضاء الدولي

منظور إليه من زاوية أخرى فإن ھذا : "، حيث قالت فيما يخص طلب تطبيق نظام ا3نتداب بفعالية أنه1966لعام ) الثانية
في رفع قضية  أو حق أي عضو في المجتمع" الدعوى العمومية"المحكمة السماح بما يعادل  التعليل يعني الطلب من
ولكن رغم أن مثل ھذا الحق معروف لدى بعض اAنظمة الوطنية، فإن القانون الدولي 3 يعرف . للمطالبة بمصلحة عامة
   .161 - 160محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص . د. أ: أنظر..."." ذلك في مرحلته الحالية
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ولم تتعرض المحكمة للموضوع بسبب اعتبارھا أن الدعوى قد سقطت وانعدام موضوع . في أعالي البحار

   )1(."القضية نتيجة التصريح الفرنسي، أين تلتزم السلطات الفرنسية بالتوقف عن ھذه التجارب في البحر

وإذا كانت بعض اaراء ا3ستقQلية لقضاة المحكمة قد رفضت صراحة قبول فكرة الدعوى 

المدعي ليس له أية صفة "إن  De Castro" دى كاسترو"الجماعية أو الشعبية، حيث يقول القاضي 

فإن  ."قانونية تسمح له بأن يتصرف كمتحدث باسم المجتمع الدولي ويطلب من المحكمة إدانة سلوك فرنسا

يمكن أن نرى تطورا مشابھا "إنه : قد قال Pétren" بيترين"البعض اaخر منھا رأى غير ذلك، فالقاضي 

وھو مجال حماية البيئة فالتجارب النووية في الجو، بالنظر لما تحمله من ... يأخذ مكانه في مجال مجاور 

حاضر، ومن الطبيعي أن تُبَذل مخاطر جسيمة بالتلوث البيئي، تعتبر مصدر قلق شديد للبشرية في الوقت ال

فالقانون الدولي لم ... الجھود على المستوى الدولي Lقامة الحواجز القانونية أمام ذلك النوع من التجارب

ولعل من أھم تلك الحواجز ." يصل إلى مستوى القابلية للتطبيق على التجارب الجوية ل|سلحة النووية

دولة في مواجھة الدولة أو الدول اAخرى التي تمارس نشاطا إعطاء حق تحريك المسئولية الدولية لكل 

   )2(.المشتركة ل{نسانية ر ببيئة الموارديُضِ 

كما أن التطور المعاصر للقانون الدولي يَعتَرف في عدة مواضيع بالمصلحة العامة أو مصلحة 

جراءات حمايتھا لعدم المجموعة الدولية، بل إنه يضع الكثير من النصوص لحمايتھا، ولكنه يفتقر إلى إ

   )3(.وجود سلطة عامة دولية

نخلص مما تقدم إلى أنه نظرا لما تُسببه تجارب اAسلحة النووية من تلوث للبيئة، وما تُخلفه         

ق الضرر برعايا ومصالح دول الجوار فضQ عن أقاليم الدول من آثار ضارة مباشرة أو غير مباشرة تُلحِ 

التي تجري على أراضيھا التجارب النووية، فھي بذلك تعد عمQ غير مشروع ومخالف لقواعد القانون 

الدولي Lلحاقھا الضرر باAقاليم المجاورة، وبالتالي فإنه يجب على الدولة التي تجريھا تحمل المسئولية 

التفجيرات النووية أما فيما يخص تجارب . تتضمنه من التزام بالتعويض وجبر ل|ضرارالدولية بكل ما 

فھا 3 تُعفى من الُمساءلة عن اAضرار التي تَُخلِ  -وفقا لنظرية المخاطر -ل|غراض السلمية، فإن الدول 

Aن المساءلة تكون حتى ولو كان تكييفھا القانوني بأنھا عمل مشروع و3 غبار عليه من الناحية القانونية، 

   )4(.بسبب ما ينطوي عليه ھذا النشاط من خطورة

                                                           

 .161محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص . د. أ -)1(    
 .443و  441الكريم سQمة، مرجع سابق، ص  أحمد عبد. د -)2(    

   .161محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص . د. أ -)3(    
إن تواجد المصلحة العامة المشروعة التي يحميھا القانون يفترض عدم سقوط المسؤولية الدولية عن طريق التراضي "       

أما بالنسبة ل|ضرار التي تمس مصالح مواطني الدولة فيشترط الحماية . والتخلي، أو بفعل الدفاع الشرعي أو القوة القاھرة
 . نفس المرجع والصفحة: نظرأ." الدبلوماسية لرفعھا أمام القضاء الدولي

  .74 - 73 صسابق،  مرجععمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي،  -)4(    
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  .المسئولية الدولية عن صناعة وامت>ك ا�سلحة النووية :الفرع الثاني

الخاص بتحريم  1925من بينھا من كان طرفا في بروتوكول جنيف عام  -تقوم دول كثيرة "  

م ھذا البروتوكول استخدامھا في الحرب  كما التي حرَّ بصناعة وتخزين اAسلحة  -استخدام الغازات السامة

ر ھذه الدول فعلھا ھذا، بأنه قد ينشأ في ظروف طارئة تصنع أسلحة جرثومية وتُكدسھا في مخازنھا، وتُبَرِ 

ضرورة 3ستخدامھا في أعمال الثأر وھذا يتطلب تجھيزھا من قبل، وتطبيقا لھذا المبدأ فإن كل دولة تامة 

ي صناعة وامتQك اAسلحة النووية، غير أنه يُقَيد ھذا المبدأ شرطان، أولھما أ3 تكون الدولة السيادة حرة ف

وثاني الشرطين  )1(مرتبطة باتفاق دولي أو معاھدة دولية تُلزمھا بعدم صناعة أو امتQك اAسلحة النووية،

عامة ل|فراد أو المصلحة أ3 يكون في صناعة ھذه اAسلحة أو امتQكھا أو تخزينھا ما يُسبب أضرارا 

   )2(."العامة أو الممتلكات الخاصة بالدول اAخرى خارج حدود إقليم الدولة اAولى

وحتى في غياب اعتراف صريح بمبدأ المسئولية الدولية عن اAضرار التي تُسببھا صناعة           

ا اتضح من خQل قضية سقوط أو تخزين أو امتQك اAسلحة النووية، فإن ھناك قبو3 ضمنيا به، وھذا م

فرغم ما أُحيطت به ھذه القضية           )3(.م1966عام ل على الشاطئ اLسباني اAمريكيةالقنابل النووية 

من سرية، ورغم كتمان عدد ونوع طلبات التعويض التي أُثيرت، والقواعد التي طُبقت لتقدير ھذه 

دو3ر  200.000التعويضات، ورغم كتمان جملة المبالغ التي ُدفعت فعQ، فقد قُدرت التعويضات بمبلغ 

وھذا       . السQح الجوي اAمريكي Lزالة ما حدث من أضرار باLضافة إلى المبالغ اAخرى التي دفعھا

ما يُؤكد مسئولية الدول عن اAضرار التي تحدث Aفراد وممتلكات الدول اAخرى جراء امتQكھا                 

   )4(.أو تخزينھا ل|سلحة النووية

للقواعد العرفية الموجودة  ولقد أشار بروتوكول جنيف اAول إلى أن اAسلحة النووية تبقى خاضعة

، وقد ُوضع ھذا الشرط "شرط مارتن"قبل صياغة وإعداد برتوكول جنيف اAول، ومن أبرز ھذه القواعد 

م، ودخل بعد ذلك في صلب نص البروتوكول 1907م وعام 1899في ديباجة اتفاقية 3ھاي الرابعة لعام 

وينص ھذا الشرط على أنه في حالة عدم . انيم، وفي ديباجة البروتوكول الث1977اLضافي اAول لعام 

َمى وتحت سلطة القانون العرفي ومبادئ وجود قاعدة معينة في القانون التعاھدي، يظل المحاربون في حِ 

   )5(.اLنسانية وما يُمليه الضمير العام

                                                           

مع إيطاليا وبلغاريا وفنلندا وھنجاريا ورومانيا ما يفيد بتعھد ھذه الدول بعدم  م1947عام لتضمنت معاھدة الصلح  -)1(    
أن تعھدت  م1954كما كان آخر اLجراءات التي اتخذت في مؤتمر لندن عام  ،صناعة وامتQك أو تجربة أي سQح ذري

محمود خيري . د: أنظر .جمھورية ألمانيا الفيدرالية للدول اAطراف في معاھدة بروكسل بعدم صناعة أي أسلحة ذرية
 .84ص بنونة، مرجع سابق، 

 .المرجع السابق، نفس الصفحة -)2(    
 .اAول من ھذه الرسالةلفصل ل التابع اAولمن المبحث  الثالثالفرع : ھذه القضية، أنظرعن يل للمزيد من التفاص -)3(    
 .85 -  84سابق، ص مرجع  محمود خيري بنونة،. د -)4(    
 .75 - 74عمر بن عبد هللا بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -)5(    
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  خــاتمة

إلى جملة         في ختام دراستنا ھذه لموضوع التلوث النووي في ضوء القانون الدولي  لقد توصلنا  

من النتائج التي تقودنا من جھة، إلى اLجابة عن التساؤل الذي سبق لنا طرحه في مقدمة ھذا العمل، ومن 

  :من التساؤ3ت التي تفتح الباب أمام أعمال أخرى، وتتمثل ھذه النتائج في جھة أخرى إلى طرح مزيدٍ 

سان، فھو يُھدد الجنس البشري وبقاء الحضارة ق دمارا كبيرا بالبيئة واLنأن التلوث النووي يُلحِ  -

ا جراء ظھور استعما3ت ولقد زاد من حدة ھذا التھديد زيادة مصادر ھذا الصنف من التلوث نوًعا وكمًّ 

. جديدة للطاقة النووية وزيادة عدد الدول المستخدمة لھا، مما ضاعف من مخاطر وقوع الكوارث النووية

ووي أمر مستحيل، نظرا لسرعة انتقاله عن طريق الھواء والماء أن السيطرة على التلوث الن -  

والتربة، كما يستحيل التخلص من آثاره على البيئة واLنسان نظرا 3متدادھا في المكان والزمان، حيث أنه 

يُصيب المناطق المجاورة، فيجعلھا غير صالحة للعيش لفترة طويلة، كما أن آثاره الصحية تنتقل إلى 

                            .QحقةاAجيال ال

عالمية مشكلة التلوث النووي، فھو 3 يعرف الحدود الجغرافية، وبالتالي فإن كل البشرية         -  

معنية به ما دامت تعيش على نفس الكوكب، و3 يخص الدول النووية فحسب، بل إن الدول غير النووية 

  .إلحاق أضرارا بكل بيئة الكرة اAرضية ليست بمنأى عنه، نظرا Aن تلوث منطقة معينة يُؤدي إلى

ث تلوثا نوويا شأنھا شأن ا3ستخدامات أن ا3ستخدامات السلمية للطاقة النووية ھي اAخرى تُحدِ  -  

فه الحوادث العسكرية، وبالتالي فإن إدعاء الدول بعدم إضرارھا بالبيئة أمر غير صحيح، بدليل ما تَُخلِ 

    .نشآت النووية إلى يومنا ھذا من آثار خطيرة ومدمرةالنووية التي مازالت تشھدھا الم

لمسألة حماية اLنسان  -سواء كانت ذات أسلحة نووية أم 3 - تجاھل الدول النووية باAخص  -  

وبيئته من التلوث النووي، وعدم إعطائھا أھمية كبيرة، بل وإحاطتھا بالسرية 3سيما فيما يخص 

ب من مھمة المصالح ا3قتصادية واAمنية والسياسية لھا، مما َصعَّ ا3ستخدامات العسكرية، مع تغليبھا 

                        .التعامل مع المشكلة وحلھا

أن الجھود الدولية المبذولة للوقاية من التلوث النووي الناجم عن التسلح النووي ومكافحته تظل  -  

م 3 تُحقق توازنا بين التزامات الدول 1968غير كافية، ما دامت اتفاقية عدم انتشار اAسلحة النووية لعام 

فھي تعزز ا3حتكار النووي للدول اAطراف ذات اAسلحة النووية من خQل السماح لھا بامتQك ھذه 

اAسلحة دون أية رقابة أو إشراف، وفي مقابل ذلك تمنع باقي الدول اAطراف غير ذات اAسلحة النووية 

الة منھا، بل وتفرض عليھا إشرافا ورقابة دوليين من لھا حماية فعَّ  من امتQك ھذه اAسلحة دون أن تُوفر

خQل نظام الضمانات الدولية، زيادة على ذلك فإن بعض الدول ذات اAسلحة النووية لم تُوقع على ھذه 

 ف من دور ا3تفاقية في الحماية من التلوثوعليه فإن كل ھذه النقاط السلبية تُضعِ . ا3تفاقية إلى حد اaن
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                  .   النووي الناجم عن التسلح النووي

أن استخدام اAسلحة النووية يُعد عمQ غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي للبيئة، والحجة  -  

القوية للبرھنة على ذلك تتمثل في اAضرار الواسعة ا3نتشار والطويلة اAمد والجسيمة التي تلحق بالبيئة          

                    .ا3ستخدام من جراء ھذا

أن الحماية الفعلية من التلوث النووي الناجم عن التسلح النووي لن تتأتى إ3 من خQل إبرام          -  

اتفاقية بشأن اAسلحة النووية تحظر استحداثھا أو إنتاجھا أو تجريبھا أو نشرھا أو تكديسھا أو نقلھا           

ص على إزالة تلك اAسلحة، مع موافقة كل الدول عليھا وبھذا الشكل فقط أو التھديد بھا أو استعمالھا، وتن

        .يمكن التوصل إلى حظر شامل لھذه اAسلحة وإخQء العالم منھا تماما

أن المنظمات الدولية وعلى رأسھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ُمطالبة بإدراج مسألة الحماية  -  

ياتھا، وبذل المزيد من الجھود والتعاون فيما بينھا لتوعية الدول من التلوث النووي ضمن أولى أولو

            . وتحسيس الرأي العام العالمي بخطورة ھذه المشكلة

لحظر إجراء تجارب اAسلحة النووية في الجو وفي الفضاء موسكو إذا كانت معاھدة أنه  -  

 التفجيرات النووية جراء تجاربأبقت للدول اAطراف حق إقد م 1963الخارجي وتحت سطح الماء لعام 

اتفاقية عدم انتشار اAسلحة ذات اAسلحة النووية من خQل  اAطراف اAرض، فقد نجحت الدول في باطن

منعھا من و ،من ھذا الحقالنووية غير ذات اAسلحة اAطراف الدول  في تجريدم 1968النووية لعام 

بموجب ھاتين  تالي فإن الحظر الشامل مطبق عليھاوبال .Aغراض عسكرية أو سلميةتجارب  إجراء أيَّ 

 .بھذا الخصوصمعاھدة إبرام معاھدة الحظر الشامل، وليست في حاجة للمصادقة على  قبلالمعاھدتين و

الة من التلوث النووي معاھدة موسكو قد عجزت عن تحقيق حماية فعَّ  وبالنتيجة  يمكننا القول أن  

للنقائص التي تعتريھا، لذلك 3 بد من دخول معاھدة الحظر الشامل الناجم عن التجارب النووية نظرا 

م حيز التنفيذ، ومصادقة كل الدول عليھا أي تحقيقھا العالمية حتى 3 يُتَرك 1996للتجارب النووية لعام 

المجال للدول غير اAطراف Lجراء مثل ھذه التجارب، وأن يخضع الجميع لنظام التحقق من ا3متثال 

A ا3حكامھا حتى يكون ناجعا وفعَّ الفعلي .              

ثروة حيوانية البيئة البحرية بما فيھا من إغراق النفايات النووية على التلوث الناجم عن خطورة  -  

على جميع الدول أن تُبرم اتفاقية  ولذلك 3 بد ،المQحة البحرية وعلىھا مناLنسان الذي يتغذى على و

أنواع النفايات النووية مھما  افةإغراق كعن كليّا ، تتعھد بموجبھا با3متناع دولية تخص ھذه المسألة بالذات

، وذلك بُغية حماية البيئة البحرية من وفي أي مجال من المجا3ت البحرية ،كانت كميتھا ومستوى إشعاعھا

       .ھذا المصدر الملوث
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إن حماية صحة العمال أن حرمة النفس البشرية 3 تَُعادلھا حرمة و3 تقدر بثمن، وعليه ف -

وسQمتھم ضد اLشعاعات المؤينة أثناء مزاولتھم لنشاطھم، وحماية بيئة عملھم، يجب أن تطغى على         

كل اعتبار، كما أن على السلطات المختصة في الدول المعنية توعيتھم بخطورة القطاع الذي يشتغلون           

ھم كل حقوقھم الُمَكَرسة دوليا بموجب اتفاقية جنيف بشأن فيه، ووضع النصوص الوطنية التي تَْضَمن ل

    .م1960حماية العمال من اLشعاعات الُمؤينة لعام 

أن اتفاقيات اAمان النووي تُطبق فقط على آمان المنشآت أو المراكز النووية المدنية، وعلى أمان  -

ما تكون ناجمة عن تشغيل التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة عند

مفاعQت نووية مدنية، وعلى ھذا اAساس ما ھي القواعد القانونية المطبقة في مجال آمان المنشآت النووية 

العسكرية وأمان الوقود المستھلك والنفايات المشعة الناتجة في إطار برامج عسكرية أو دفاعية للدول؟

دام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكھربائية، فإنه          أنه على الرغم من التوسع العالمي في استخ -  

ا، ومنع حدوث أي كوارث نووية تكون آثارھا 3 توجد حتى اaن نُظُم وضمانات كافية للسيطرة عليھا كليّ 

بشعة على جميع الكائنات الحية والبيئة بأكملھا، والدليل على ذلك تكرار وقوع حوادث المفاعQت     

م، والتي أثبتت عجز نُظم واتفاقيات 2011آخرھا كارثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية لعام النووية، 

وعلى الرغم من ذلك، فإننا     . اAمان النووي عن مجابھة الحوادث النووية التي تُسببھا الكوارث الطبيعية

ال، يُسھم إلى حد         مي فعّ 3 ننكر أن بلوغ درجة عالية من اAمان النووي وإرساء نظام أمان نووي عال

        .ما في التقليل من مخاطر التلوث النووي الناجم عن الحوادث النووية

م، والتي تدخل ضمن 1980أن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية لعام  -  

اتفاقيات اAمن النووي، حالھا حال اتفاقيات اAمان النووي، تنطبق فقط على المواد النووية والمرافق 

المستخدمة في اAغراض النووية المستخدمة في اAغراض السلمية، أي أنھا 3 تسري على المواد النووية 

العسكرية أو الُمْستَبقاة لمثل ھذه اAغراض و3 على المرافق النووية المحتوية على مثل ھذه المواد، حيث 

واAسباب وراء ذلك في اعتقادنا سياسية وأمنية، حيث أن ھذه . تبقى الدولة الحائزة لھا ھي المسئولة عنھا

      . بع السري Aنشطتھا النووية العسكريةالدول تتمسك بسيادتھا وبالحفاظ على الطا

م تُطَبق على المرافق النووية 2005أن أحكام ا3تفاقية الدولية لقمع أعمال اLرھاب النووي لعام  -  

واAجھزة النووية المستخدمة في اAغراض السلمية والعسكرية، ولكن يخرج من نطاق تطبيقھا أنشطة 

Qل نزاع مسلح، فQتسري عليھا أحكام ھذه ا3تفاقية وإنما يحكمھا القانون الدولي  القوات المسلحة خ

ا لحماية المرافق النووية والمواد عليًّ كما أن مكافحة اLرھاب النووي تتطلب تعاونا دوليا فِ . اLنساني

النووية والنفايات المشعة من السرقة وا3ختQس والتخريب، ولتحريم المتاجرة غير المشروعة بالمصادر 

  . عة شديدة الخطورةالمش



210 
 

أن إنشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث اLشعاعي وإعداد خطط للطوارئ النووية من شأنه          -

أن يُسھم في الكشف المبكر عن أي تلوث إشعاعي داخل إقليم الدولة أو خارجه، واحتوائه في بدايته        

              .أي قبل تفاقمه، وبالتالي التقليل من مخاطره

3 تتمثل الطبيعة الخاصة ل|ضرار النووية في خطورتھا فحسب، بل في صعوبة إثبات آثارھا  -  

غير المباشرة التي يصعب اكتشافھا فور وقوع الحادث النووي، وقد تتجلى خQل فترات متأخرة        

                  .نسبيا، ويَعسر تحديد مصدرھا

اض السلمية وقت السلم يُعد فعQ مشروعا تُقره أنه إذا كان استخدام الطاقة النووية في اAغر -  

مبادئ القانون الدولي العام وقواعده، فإن ذلك 3 يمنع من ترتيب المسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة 

من ھذا ا3ستخدام، وھذا ما كرسته ا3تفاقيات الدولية في ھذا المجال، حيث أسست ھذه المسؤولية على 

دفة في المقام اAول توفير حماية كافية لحقوق المتضررين من عمليات التلوث نظرية المخاطر، ُمستَھ

النووي، بحيث أن المضرور عليه أن يُثبت فقط العQقة السببية بين الضرر الذي أصابه والحادث النووي 

.الذي وقع، دون حاجة Lثباته خطأ أي شخص، كما أنه تسھيQ عليه تم تركيز المسؤولية في المشغل

            أن نطاق تطبيق اتفاقيات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام -  

يشمل المرافق  -م1960باستثناء اتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام  -

القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية أو المنشآت النووية المدنية أو السلمية فقط، على ھذا اAساس ما ھي 

       المدنية عن اAضرار التي تتسبب فيھا حوادث المنشآت النووية العسكرية؟

أن إدراج اتفاقيات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام للخسائر  -  

بة للتعويض، يُعد تطورا ھاما       الناجمة عن إتQف البيئة والخسائر ا3قتصادية ضمن اAضرار الُموج

الة في مجال حماية البيئة من التلوث النووي، على الرغم         في مفھوم اAضرار النووية، ومساھمة فعَّ 

من أن مبالغ التعويض تظل غير كافية لتغطية ھذه اAضرار البيئية، حيث تُعد زھيدة مقارنة بالتكاليف 

معالجة، كما أن إعادة الوضع إلى ما كان عليه أمر صعب إن لم نقل الباھظة التي تتطلبھا عملية ال

                      .مستحيل

أن مدة تقادم أو سقوط دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام  -  

د ُمضي قصيرة، 3سيما بالنسبة ل|ضرار المتمثلة في الوفاة أو اLصابة الشخصية والتي قد 3 تظھر إ3 بع

فترة زمنية طويلة، ولذلك حسنا فعلت اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن اAضرار النووية لعام 

لت ھذه المدة فيما يخص ھذا النوع من اAضرار فرفعتھا من عشر سنوات إلى ثQثين م حينما عدَّ 1963

              .سنة، و حبذا لو تَحُدو باقي ا3تفاقيات حدوھا

علي للمسؤولية الدولية، وخاصة في حوادث ذات مارسة الدولية أنه 3 يوجد تطبيق فِ أثبتت الم -  

مطالبة ضد تتقدم بأية دولة دعوى أو م، فلم تَرفع 1986خطورة كبيرة على البيئة كحادث تشرنوبيل لعام 
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    . ثحادالمتساقط جراء ھذا ال النووي الغبارالذي لحقھا من ا3تحاد السوفيتي عن الضرر 

3 تسري على م 1962المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لعام  بروكسل اتفاقيةن أحكام أ -  

         أو خيريةكانت شغلھا الدول Aغراض غير تجارية، علمية التي تمتلكھا أو تُ  السفنالسفن الحربية و

ويمكن  .التنفيذ إلى حد اaنوھذا ما يُشكل إحدى اAسباب الكبرى لعدم دخول ھذه ا3تفاقية حيز  ،أو طبية

          فالواقع أن أكثر حوادث التلوث البحري بالمواد النووية تنشأ  عادل،غير  ھذا ا3ستثناء أن القول

فھي أكثر  ،من حوادث السفن الحربية، خصوًصا الغواصات وغيرھا من القطع البحرية اLستراتيجية

ض رِّ عَ ھذا ا3ستثناء سوف يُ كما أن . مواد واAسلحة النوويةالسفن التي تعمل بالوقود النووي، أو تحمل ال

التعويض، تحت ستار فكرة الحصانة في من التلوث النووي للبيئة البحرية لضياع حقھم  المتضررين

حوادث القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية المدنية عن أضرار وعلى ھذا اAساس، ما ھي . والسيادة

           والسفن غير التجارية؟ والغواصات النووية بيةالسفن النووية الحر

م 1971أن اتفاقية بروكسل بشأن المسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية لعام  -  

سببھا حادثة نووية أثناء النقل البحري للمواد عن اAضرار التي تُ  ضعت خصيصا لتخفيف المسؤوليةقد وُ 

شغل المنشأة النووية مإذا كان في حالة ما  ،أو مالك السفينة كاھل الناقل البحري، أو رفعھا عن النووية

             .ر بموجب اتفاقية باريس أو فيينااضراAھذه مسئو3 عن 

أن تجارب اAسلحة النووية تَُعد عمQ غير مشروع ومخالف لقواعد القانون الدولي Lلحاقھا  -  

يجب على الدولة التي تُجريھا تََحُمل المسئولية الدولية بكل ما تتضمنه الضرر باAقاليم المجاورة، وبالتالي 

التفجيرات النووية السلمية، فQ تُعفى الدول أما فيما يخص تجارب . من التزام بالتعويض وجبر ل|ضرار

ھا عمل ف قانونا بأنحتى ولو كانت تُكيَّ  -وفقا لنظرية المخاطر - فھا من المسؤولية عن اAضرار التي تَُخلِ 

      . مشروع، Aن المساءلة ھنا تكون بسبب الخطورة التي ينطوي عليھا ھذا النشاط

وقت  تفجيرات اAسلحة النووية عن تجارب ةماAضرار الناجيبقى التساؤل مطروحا حول  -  

مثل ھذه التجارب في اAقاليم التي كانت مستعمرة            ا3ستعمارية حيث أجرت بعض الدول الحرب،

فھل يحق للدول المتضررة . بلھا، ومنھا التجارب الفرنسية في صحراء الجزائر إبان فترة ا3حتQلمن قِ 

بالتعويض عن اAضرار التي المسؤولية الدولية، وبالتالي مطالبتھا تحميل الدول الُمتَسببة في الضرر 

                   لحقتھا جراء ھذه التجارب؟

  - Aخرى جراء التأكيد على مسئولية الدول عن اAضرار التي تلحق بأفراد وممتلكات الدول ا

              .صناعتھا أو امتQكھا أو تخزينھا ل|سلحة النووية

كإجابة عن السؤال الذي  -انطQقا من كل ھذه النتائج التي توصلنا إليھا، يمكننا أن نستخلص  -  

         ناجعة كافية وحماية : ُتحقق وليا القواعد القانونية المكرسة دأن  -سبق لنا طرحه في مقدمة ھذا العمل

، ولذلك 3 بد من تكثيف التشاور والتعاون الدولي للوصول إلى إبرام نصوص دولية من التلوث النووي
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أخرى تَُدعم ھذه الحماية، وھذا لن يتجسد إ3 في ظل توفر اLرادة السياسية لدى الدول 3سيما منھا النووية 

، وإحجامھا عن التعتيم والسرية وإخفاء الحقائق عن الرأي العام من جھة  لحل ھذه المشكلة من جھة

أخرى، باLضافة إلى توعية بعض الدول 3سيما النامية منھا وغير النووية بخطورة ھذه المشكلة، حتى 

    .تمتنع عن توريد النفايات النووية من الدول النووية المتقدمة، ودفنھا في أقاليمھا مقابل مبالغ زھيدة

يد في اAخير بسياسة ألمانيا في ھذا المجال، فلقد أعلنت منذ البداية امتناعھا عن امتQك ونُشِ 

عقب كارثة فوكوشيما النووية  اأول الدول الصناعية الكبرى التي تتخذ قراراAسلحة النووية، كما كانت 

 ذلك الطاقة على الرغم من تأثيرنتاج واستبدالھا بمصادر متجددة Lاليابانية بالتخلي عن الطاقة النووية، 

 .من احتياجاتھا من الطاقة% 22 تعتمد على المحطات النووية لتوليدنظرا Aنھا ، ھاعلى التقدم الصناعي ل

علية الة وفِ ويبقى انتھاج كل الدول لھذه السياسة واعتبارھا مثا3 يُؤتسى به السبيل اAوحد لتحقيق حماية فعَّ 

كما يجب التعامل مع البيئة . دة من النصوص والشعارات مادام يعوزھا التطبيقمن التلوث النووي، فQ فائ

على أنھا أمانة لتسليمھا ل|جيال القادمة وإرث مشترك ل{نسانية، وأن تأتي حماية النفس البشرية وحماية 

  . البيئة قبل المنفعة ا3قتصادية واAمنية والسياسية
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  (1).النووية ا�ضرار عن المدنية المسؤولية بشأن 1997 لعام فيينا اتفاقية

 

  الذرية للطاقة الدولية الوكالة أمانة أعدته الذي اLدماجي النص(

  النووية عن اAضرار المدنية المسؤولية بشأن فيينا 3تفاقية

  ُعدلت حسبما 1963 مايو/أيار 21 في المؤرخة

 .)1997سبتمبر/أيلول 12 ببروتوكول

 

 المتعاقدة، اAطراف إن

 الناجمة اAضرار لمواجھة مالية حماية لتوفير نياالدُ  المعايير بعض إنشاء باستصواب سلّمت وقد

  النووية؛ للطاقة السلمية ا3ستخدامات بعض عن

 تنمية في أيضا سِھمسيُ  النووية اAضرار عن المدنية المسؤولية بشأن اتفاقية وضع أن تعتقد وإذ

 وا3جتماعية؛ الدستورية مھاظُ نُ  اختQف عن النظر بغض اAمم، بين فيما الودية العQقات

  :يلي ما على اتفقت ثم ومن اAغراض، تلك تخدم اتفاقية تعقد أن قررت قد

 

 ا�ولى المادة

  :ا3تفاقية ھذه Aغراض 1-

         اعتبارية كانت سواء -عامة  أو خاصة ھيئة وأي شركة، وأي فرد، أي" الشخص" يعني )أ(

           دولة وأي نشأة،المُ  دولة قانون بموجب قانونية بشخصية تتمتع دولية مؤسسة وأي -اعتبارية غير أو 

 .للدولة المكونة الوحدات من أي أو

   المكونة الوحدات من وحدة أي أو متعاقدا طرفا" متعاقد طرف من مواطن" التعبير يشمل) ب(

 إقليم في امةقَ مُ  - اعتبارية غير أم اعتبارية كانت سواء- عامة أو خاصة ھيئة أي أو شركة، أي أو له،

 .متعاقد طرف

      بتسميته المنشأة دولة قامت الذي الشخص - النووية بالمنشأة يتعلق فيما -  "ِغلشَ المُ " يعني) ج(

 .المنشأة لتلك مشغQ باعتباره أو

                                                           

      :الذريةالنشرة اLعQمية للوكالة الدولية للطاقة : أنظر – )1(
 INFCIRC/566 July 1998. General Distr. Arabic. 
Original: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.  
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 الطرف أو أراضيه، داخل النووية المنشأة تقع الذي المتعاقد الطرف "أةنشَ المُ  دولة" تعني) د(

 داخل واقعة المنشأة تكن لم إذا لسلطته، المنشأة تشغيل يخضع أو المنشأة تشغيل يتولى الذي المتعاقد

 .دولة أي أراضي

 بموجب قضائية و3ية لھا التي المحكمة تطبقه الذي القانون" المختصة المحكمة قانون" يعني )ھـ(

 .القوانين تنازع بشأن القانون ذلك يتضمنھا قواعد أي أيضا يشمل وھو ا3تفاقية، ھذه

 .ذاتي متسلسل نووي بانشطار الطاقة توليد على قادرة مادة أي  "النووي الوقود" يعني) و(

وقود  استخدام أو إنتاج عمليات من تنتج مشعة مادة أي" المشعة النفايات أو النواتج" تعني) ز(

ھذا  لكن العمليات؛ تلك من تنبعث التي ل{شعاعات تعرضھا جراء من مشعة تصير مادة أي أو نووي،

 أي في لQستعمال صالحة جعلتھا التي النھائية نعالصُ  مرحلة بلغت التي المشعة النظائر يتضمن 3 التعبير

 .صناعي أو تجاري أو زراعي أو طبي أو علمي غرض

  ":النووية المواد"تعني  )ح(

 طاقة  ولديُ  أن على قادر - المستنفد واليورانيوم الطبيعي اليورانيوم خQف-نووي  وقود أي' 1'  

 النووي؛ المفاعل خارج ذاتي متسلسل نووي بانشطار أخرى مواد مع أو وحده

 .المشعة النفايات أو والنواتج' 2'  

معه                  يتسنى نحو على ُمَرتّب نووي د وقو على تحتوي بنية أي" النووي المفاعل" يعني) ط(

 .إضافي نيوترونات مصدر إلى حاجة دون ذاتي متسلسل نووي انشطار داخلھا يحدث أن

 ":النووية المنشأة"تعني  )ي(

 لتكون الجوي أو البحري النقل وسائل بھا ودزَ تُ  التي المفاعQت خQف نووي مفاعل أي' 1'  

 آخر؛ غرض Aي المستخدمة أو الدافعة سواء للقوى مصدرا

بما     نووية، مواد لمعالجة مصنع أي أو نووية، مواد Lنتاج نوويا وقودا يستخدم مصنع وأي' 2'  

 تشعيعه؛ بعد النووي الوقود معالجة Lعادة مصنع أي ذلك في

  النقل؛  أثناء النووية المواد فيھا زنخَ تُ  التي المخازن خQف نووية، مواد فيه زنخَ تُ  مرفق وأي' 3'  

 يحدده لما وفقا مشعة نفايات أو مشعة نواتج أو نووي وقود فيھا يوجد التي اAخرى والمنشآت' 4'  

 آخر؛ إلى وقت من الذرية للطاقة الدولية الوكالة محافظي مجلس

 بمثابة عتبرتُ  واحد موقع في واحد لمشغل التابعة النووية المنشآت أن قررتُ  أن المنشأة لدولة يجوز أنه على

  .واحدة نووية منشأة

 "النووية اAضرار"تعني ) ك(

  الشخصية؛ اLصابة أو الوفاة' 1'  

  الممتلكات؛ تلف أو وفقدان' 2'  
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     :المختصة المحكمة قانون حددهيُ  الذي بالقدر التالية العناصر من عنصر وكل

 '2'و '1' الفرعيتين الفقرتين في إليھما المشار التلف أو الفقدان عن الناجمة ا3قتصادية الخسائر' 3'  

            بالتعويض المطالبة له يحق شخص تكبدھا ما إذا الفرعيتين، الفقرتين ھاتين في الوارد غير وبالقدر

 التلف؛ أو الفقدان ھذا مثل عن

 ھذه كانت إذا طفيفا، التلف يكن لم ما تلفة،المُ  البيئة في اAوضاع استعادة تدابير وتكاليف' 4'  

  ؛'2'الفرعية  الفقرة في الوارد غير وبالقدر اتخاذھا، يزمع أو بالفعل اتخذت قد التدابير

 لتلف نتيجة تكبدالمُ  بھا، التمتع أو البيئة استخدام من اقتصادية منفعة عن الناجم الدخل، وفقدان '5'  

 ؛'2'الفرعية  الفقرة في الوارد غير وبالقدر البيئة، بتلك يلحق شديد

 التدابير؛ ھذه مثل سببتھا أخرى أضرار أو خسارة وكل الوقائية التدابير وتكاليف' 6'  

 العام القانون ذلك أباح إذا البيئة، إتQف عن ناتجة خسائر أي خQف اقتصادية، خسائر وأي' 7'  

   المختصة، المحكمة تطبقه الذي للمسؤولية المدنية

 قد اAضرار أو الخسائر تكون بقدر ما أعQه، '7'و '5' إلى '1' من الفرعية الفقرات حالة وفي

المنبعثة              أو نووية، منشأة داخل مصدر إشعاعات أي من المنبعثة المؤينة اLشعاعات عن نجمت أو نشأت

      عزى         تُ  التي أو نووية، منشأة في المشعة الموجودة النفايات أو المشعة النواتج أو النووي الوقود من

ناجمة                  كانت سواء نووية، إلى منشأة رسلةمُ  أو نووية منشأة من ناشئة أو واردة نووية مواد إلى

ا3نفجارية              أو ميةالسُ  اLشعاعية والخواص الخواص من مزيج أو المواد، لھذه اLشعاعية الخواص عن

 .المواد لھذه اAخرى الخطرة الخواص أو

تسبب           واحد، أصل من نابعة مصادفات سلسلة أي أو مصادفة، أي "النووية الحادثة"تعني  )ل(

 الوقائية بالتدابير يتعلق فيما ولكن اAضرار، ھذه بإحداث ووشيكا خطيرا تھديدا تخلق أو نووية؛ أضرارا

 .وحدھا

التي  الدولة في المختصة السلطات أقرتھا معقولة تدابير أي "اAوضاع استعادة تدابير"تعني ) م(

 إدخال إلى أو البيئة، في المدمرة أو تلفةالمُ  المكونات إحياء أو استعادة إلى وتھدف التدابير، فيھا اتخذت

الضرر  فيھا وقع التي الدولة قانون حددويُ  . معقو3 ذلك كان حيثما البيئة في المكونات لھذه مكافئة مكونات

 .التدابير ھذه مثل اتخاذ لھا يحق التي الجھة

 غيةبُ  نووية حادثة ع وقو بعد شخص أي يتخذھا معقولة تدابير أي "الوقائية التدابير" تعني  )ن(

              موافقة بأي رھنا ،'7' أو '5' إلى' 1') ك(من  الفرعية الفقرات في المذكورة اAضرار نِيةدْ تَ  أو منع

 .التدابير فيھا اتخذت التي الدولة قانون يقتضيھا المختصة السلطات جانب من

 وتناسبية مQئمة المختصة المحكمة لقانون طبقا عتبرتُ  التي التدابير "المعقولة التدابير"تعني ) س(

 :المثال سبيل على ومنھا الظروف، كل فيھا راعىتُ  والتي
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 ھذا مثل خطورة ومدى طبيعة الوقائية، التدابير حالة في أو، كبدتَ المُ  الضرر ومدى طبيعة' 1'  

  الضرر؛

  اتخاذھا؛ وقت التدابير ھذه مثل فعالية احتمال ومدى' 2'  

  .الصلة ذات والتقنية العلمية والخبرة' 3'  

 في ويستخدمھا الدولي النقد صندوق حددھايُ  كما الحسابية الوحدة" الخاصة السحب حقوق" تعني) ع(

 .ومعامQته عملياته

المواد  من صغيرة كميات أو نووية منشأة أي ا3تفاقية ھذه تطبيق من تستثني أن المنشأة لدولة يجوز -2

 شريطة ذلك، سوغيُ  المحتملة اAخطار حجم صغر كان إذا النووية

المنشآت                  استثناء معايير حدد قد الذرية للطاقة الدولية الوكالة محافظي مجلس يكون أن  ) أ(

 المعايير؛ لتلك مستوفيا المنشأة دولة تجريه استثناء أي وأن يكون النووية،

 3ستثناء قصوى حدودا قرر قد الذرية للطاقة الدولية الوكالة محافظي مجلس يكون وأن  ) ب(

 ھذه ضمن واقعا المنشأة دولة جريهتُ  استثناء أي يكون وأن النووية، المواد من الكميات الصغيرة

 .الحدود المقررة

 الكميات 3ستثناء القصوى والحدود النووية المنشآت استثناء معايير دوريا المحافظين مجلس يستعرض

  .النووية المواد من الصغيرة

 ألف ا�ولى المادة

  .تنطبق ھذه ا3تفاقية على اAضرار النووية أينما وقعت -1

 :مع ذلك يجوز أن يستثني تشريع دولة المنشأة من تطبيق ھذه ا3تفاقية ما يلي -2

  اAضرار الواقعة في أراضي أي دولة غير متعاقدة؛  ) أ(

نشئھا دولة غير متعاقدة وفقا للقانون البحري أو اAضرار الواقعة في أي منطقة بحرية تُ   ) ب(

 .الدولي

 : من ھذه المادة إ3 إزاء الدولة غير المتعاقدة التي 32 يجوز تطبيق أي استثناء بموجب الفقرة  -3

منطقة بحرية أنشأتھا قامة في أراضيھا أو في أي منشأة نووية مُ  - عند وقوع الحادثة -يكون لديھا   ) أ(

  وفقا للقانون البحري الدولي؛

 .  على أساس المنفعة المتبادلة المتكافئة - عند وقوع الحادثة -و3 تتعامل   ) ب(

) أ( 2من ھذه المادة 3 يمس الحقوق المشار إليھا في الفقرة الفرعية  2أي استثناء يتم بموجب الفقرة  -4

من ھذه المادة إلى الضرر ) ب( 2بموجب الفقرة الفرعية  من المادة التاسعة، و3 يمتد أي استثناء يتم

 .والطائرات بالسفن الملحق أو الواقع على متن السفن والطائرات
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 باء ا�ولى المادة

 .سلمية غير أغراض في المستخدمة النووية المنشآت على ا3تفاقية ھذه تسري 3

  الثانية المادة

 اAضرار النووية التي يَثبُت أنھا كانت بسبب حادثة نوويةيتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية  -1

  وقعت في منشأته النووية؛  ) أ(

 :أو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية أو متولدة داخلھا، وتكون قد حدثت  ) ب(

قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تحمل بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي مسؤولية ' 1'

  النووية المنطوية على تلك المواد النووية؛الحوادث 

قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد تكفل بتلك  - في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل -أو ' 2'

  المواد النووية؛

ستعمل في مفاعل نووي مركب في وسيلة نقل ليكون مصدرا إذا كانت المواد النووية ستُ  -أو ' 3'

قبلما يكون الشخص المأذون له على النحو الواجب  -لمستخدمة Aي غرض آخرللقوى سواء الدافعة أو ا

  بتشغيل ھذا المفاعل قد تكفل بتلك المواد النووية؛ 

قبلما  -رسلت إلى شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدةإذا كانت المواد النووية قد أُ -أو ' 4'

  راضي تلك الدولة غير المتعاقدة؛ تُفّرغ تلك المواد من وسيلة النقل التي أوصلتھا إلى أ

 :رسلة إلى منشأته النووية، وتكون الحادثة النووية قد وقعتأو تنطوي على مواد نووية مُ ) ج(    

بعدما تكون مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على تلك المواد النووية قد انتقلت إليه                   ' 1'

  من مشغل منشأة نووية أخرى؛ -ابيبمقتضى أحكام صريحة في عقد كت -

  بعدما يكون قد تكفل بتلك المواد النووية؛ - في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل -أو ' 2'

أو بعدما يكون قد تكفل بالمواد النووية وكانت واردة من شخص يشغل مفاعQ نوويا مركبا ' 3'

  ة Aي غرض آخر؛  على وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدم

إذا كانت المواد النووية قد أرسلت، بموافقة كتابية من المشغل، من شخص موجود               -أو ' 4'

بعدما تم شحن تلك المواد النووية على وسيلة النقل التي ستنقلھا خارج  -في أراضي دولة غير متعاقدة

  أراضي تلك الدولة؛

ناجمة عن حادثة نووية وقعت في منشأة نووية وتنطوي على مواد  بشرط أنه إذا كانت اAضرار النووية

من ھذه الفقرة إذا ) أ(نووية كانت مخزونة داخل تلك المنشأة انتظارا للنقل، لن تنطبق أحكام الفقرة الفرعية 

من ) ج(أو ) ب(كانت المسؤولية محصورة في مشغل آخر أو شخص آخر بموجب أحكام الفقرة الفرعية 

  .ھذه الفقرة
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يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع، وطبقا للشروط التي قد تحدد في ذلك التشريع، على أنه يجوز  -2

لناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية أن يُسّمى أو يُعتَرف به، يناًء على طلبه وبموافقة 

وعندئذ  -في حالة المناول - لنوويةأو للنفايات ا -في حالة الناقل -المشغل المعني، مشغQ للمواد النووية 

 .  مشغQ لمنشأة نووية داخل أراضي تلك الدولة -لكافة أغراض ھذه ا3تفاقية - يعتبر الناقل أو المناول 

تِب اAضرار النووية مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، ويتعذر فصل اAضرار رَ عندما تُ ) أ( -3

. ء المشغلون مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتعددةالمنسوبة إلى كل مشغل فصQ معقو3، يصبح ھؤ3

بين  -إن وجد-ويجوز لدولة المنشأة أن تقصر اAموال العامة المتاحة عن كل حادثة على الفارق 

 .من المادة الخامسة 1المبالغ المحددة ھنا وبين المبلغ المحدد بموجب الفقرة 

النقل الواحدة، أو عندما تقع حادثة عندما تقع حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية في وسيلة   ) ب(

في المنشأة النووية الواحدة، وتسبب الحادثة النووية أضرارا  -في حالة الخزن بعد النقل -نووية 

جب أ3 تتجاوز المسؤولية اLجمالية أعلى ينووية تَُرتّب مسؤولية على أكثر من مشغل واحد، ف

  .  ة الخامسةمبلغ ينطبق على أي من ھؤ3ء المشغلين وفقا للماد

)  أ(3 تتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في أي من الحالتين المشار إليھما في الفقرتين الفرعيتين    ) ج(

 .من ھذه الفقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة) ب(و 

من ھذه المادة، إذا وقعت حادثة نووية واحدة في منشآت نووية شتى تابعة  3رھنا بأحكام الفقرة  -4

شغل واحد، يكون ھذا المشغل مسؤو3 عن كل من ھذه المنشآت بمقدار 3 يتجاوز المبلغ الذي لم

ويجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا ل|موال العامة الُمتاحة، على . ينطبق عليه وفقا للمادة الخامسة

  .من ھذه المادة) أ( 3النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 

ذه ا3تفاقية، 3 يجوز Aي شخص غير المشغل أن يكون مسؤو3                ما لم يرد نص مخالف في ھ -5

بيد أن ذلك 3 يُؤثر على تطبيق أي اتفاقية دولية في مجال النقل تكون نافذة            . عن اAضرار النووية

ح فيه باب فتأو يكون باب التوقيع عليھا أو تصديقھا أو ا3نضمام إليھا مفتوحا في التاريخ الذي يُ 

 .التوقيع على ھذه ا3تفاقية

3 يكون أي شخص مسؤو3 عن أي خسائر أو أضرار 3 تندرج ضمن اAضرار النووية بموجب  -6

من المادة اAولى وإن كان باLمكان اعتبارھا أضرار نووية بموجب  1من الفقرة ) ك(الفقرة الفرعية 

 .أحكام تلك الفقرة الفرعية

ى الشخص الذي يوفر الضمان المالي عمQ بالمادة السابعة، إذا نص على ترفع الدعوى المباشرة عل -7

 . ذلك قانون المحكمة المختصة
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  المادة الثالثة

يتعين على المشغل المسؤول طبقا لھذه ا3تفاقية أن يزود الناقل بشھادة صادرة من المؤّمن أو ممن 

. جب المادة السابعة أو ممن ينوب عنهينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بمو

. غير أنه يجوز لدولة المنشأة أ3 تشترط ھذا ا3لتزام فيما يتعلق بالنقل الذي يحدث بكامله داخل أراضيھا

وتبين الشھادة اسم المشغل وعنوانه ومبلغ الضمان ونوعه ومدة سريانه، و3 يجوز للشخص الذي أصدر 

وتبين الشھادة أيضا المادة النووية . نيابة عنه أن يطعن في ھذه البياناتالشھادة أو الذي صدرت الشھادة بال

التي ينطبق عليھا الضمان، وتتضمن أيضا إقرارا من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة بأن 

  .الشخص الوارد اسمه في الشھادة ھو المشغل بالمعنى الوارد في ھذه ا3تفاقية

  المادة الرابعة

 .مسؤولية المشغل عن اAضرار النووية بموجب ھذه ا3تفاقية مسؤولية مطلقةتكون  -1

إذا أثبت المشغل أن اAضرار النووية نجمت كليا أو جزئيا عن إھمال جسيم من الشخص الذي أصابه  -2

الضرر أو عن فعل قام به ھذا الشخص أو عن فعل أغفل ھذا الشخص القيام به بقصد إحداث             

أن تعفي المشغل إعفاء كليا أو جزئيا          - إذا نص قانونھا على ذلك -للمحكمة المختصة  ضرر، جاز

 . من ا3لتزام بدفع تعويض عن الضرر الذي أصاب ھذا الشخص

3 تقع أي مسؤولية على المشغل بموجب ھذه ا3تفاقية إذا أثبت أن اAضرار النووية ترجع مباشرة إلى  -3

 .نية أو حرب أھلية أو عصيان مدنينزاع مسلح أو أعمال عدوا

عزى فيھا اAضرار سواء النووية أم غير النووية إلى حادثة نووية أو إلى سبب في الحا3ت التي تُ  -4

تشترك فيه حادثة نووية مع مصادفة أخرى أو أكثر، ويتعذر الفصل بين اAضرار النووية واAضرار 

ية تعتبر Aغراض ھذه ا3تفاقية أضرارا نووية غير النووية فصQ معقو3، فإن اAضرار غير النوو

أما إذا كانت اAضرار تعزى إلى سبب تشترك فيه حادثة نووية . ناجمة عن تلك الحادثة النووية

مشمولة بھذه ا3تفاقية مع انبعاث إشعاعي مؤين غير مشمول بھذه ا3تفاقية، فلن يكون في ھذه ا3تفاقية 

لية أي شخص يمكن اعتباره مسؤو3 عن ا3نبعاث اLشعاعي ما يحد أو ينتقص بأي شكل من مسؤو

المؤين ھذا إزاء أي شخص يتعرض ل|ضرار النووية أو إزاء الدعاوى المرفوعة أو إزاء دفع 

 .التعويضات

 :3 يكون المشغل مسؤو3 بموجب ھذه ا3تفاقية عن اAضرار التي تصيب -5

في ذلك أي منشأة نووية قيد اLنشاء، في  نشأة النووية نفسھا وأي منشأة نووية أخرى، بمامال  ) أ(

  الموقع الذي توجد فيه تلك المنشأة؛

وأي ممتلكات في ذلك الموقع ذاته تستخدم، أو يعتزم أن تستخدم، Aغراض ترتبط بأي   ) ب(

 .منشأة من ھذا القبيل
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تعويض الضرر الواقع على وسائل النقل التي كانت توجد بھا المواد النووية المعنية وقت وقوع  -6

الحادثة النووية 3 يترتب عليه تخفيض مسؤولية المشغل فيما يتعلق بضرر آخر إلى مبلغ يقل سواء 

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، أو عن أي مبلغ أكبر يحدده تشريع الطرف  150عن 

 .  من المادة الخامسة) ج( 1المتعاقد، أو مبلغ يحدد بموجب الفقرة الفرعية 

تفاقية ما يُؤثر في مسؤولية أي شخص عن اAضرار النووية التي يكون المشغل غير ليس في ھذه ا3 -7

من ھذه المادة، والتي يكون ھذا الشخص قد  5أو  3مسؤول عنھا طبقا لھذه ا3تفاقية بموجب الفقرة 

 .أحدثھا نتيجة القيام بفعل أو إغفال القيام بفعل بقصد إحداث الضرر

  المادة الخامسة

 :دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن كل حادثة نووية على مبلغ 3 يقل عن يجوز أن تقصر -1

  السحب الخاصة؛حقوق مليون وحدة من وحدات  300إما   ) أ(

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن توفر ھذه الدولة            150وإما   ) ب(

ة من وحدات حقوق السحب مليون وحد 300فيما يتجاوز ھذا المبلغ وحتى حد أقصى 3 يقل عن  -

 أموا3 عامة لتعويض اAضرار النووية؛ -الخاصة

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة أقصاھا  100وإما مبلغ انتقالي 3 يقل عن    ) ج(

سنة من تاريخ بدء نفاذ ھذا البروتوكول، فيما يتعلق بالحادثة النووية التي تقع في غضون ھذه  15

الخاصة، بشرط أن  مليون وحدة من وحدات حقوق السحب 100ويجوز تحديد مبلغ أقل من . المدة

   تيح تلك الدولة أموا3 عامة للتعويض عن اAضرار النووية تسد الفارق بين ذلك المبلغ اAقل ت

 .السحب الخاصةحقوق مليون وحدة من وحدات  100والـ 

من ھذه المادة يجوز لدولة المنشأة، على ضوء طبيعة المنشأة النووية             1بصرف النظر عن الفقرة  -2

لمعنية والعواقب المرجح أن تسفر عنھا حادثة بسببھا، أن تحدد مبلغا أقل أو الخQصات النووية ا

مQيين وحدة من وحدات  5لمسؤولية المشغل بشرط أ3 يقل مثل ھذا المبلغ بأي حال من اAحوال عن 

حقوق السحب الخاصة، وبشرط أن تتكفل دولة المنشأة بتوفير أموال عامة تصل إلى المبلغ المحدد 

 . 1 بموجب الفقرة

من  6من ھذه المادة والفقرة  2و  1المبالغ التي تحددھا دولة منشأة المشغل المسؤول، وفقا للفقرتين  -3

 . المادة الرابعة، تنطبق أينما وقعت الحادثة النووية
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  ألف الخامسة المادة

جبة الدفع الفوائد والتكاليف التي تحكم بھا المحكمة في قضايا التعويض عن اAضرار النووية تكون وا -1

 .عQوة على المبالغ المشار إليھا في المادة الخامسة

من المادة الرابعة إلى العمQت  6يجوز تحويل المبالغ المشار إليھا في المادة الخامسة، وفي الفقرة  -2

 .الوطنية مع تقريبھا إلى أرقام عشرية

  باء الخامسة المادة

إمكانية إنفاذ حقوقھم التعويضية دون  يكفل كل طرف متعاقد ل|فراد الذين تكبدوا أضرارا  

 . ا3ضطرار إلى رفع دعاوى مستقلة تبعا لمنشأ اAموال التي تم توفيرھا لھذه التعويضات

  جيم الخامسة المادة

إذا كانت المحاكم صاحبة الو3ية القضائية ھي محاكم طرف متعاقد خQف دولة المنشأة، جاز للطرف  -1

) ج( 1و ) ب( 1اAموال العامة المطلوبة بموجب الفقرتين الفرعيتين المتعاقد المسمى أو3 أن يوفر 

من المادة السابعة، عQوة على الفوائد والتكاليف التي تحكم بھا  1من المادة الخامسة وبموجب الفقرة 

ويتفق . وترد دولة المنشأة للطرف المتعاقد اaخر أي مبالغ من ھذا القبيل يكون قد دفعھا. المحكمة

 .لطرفان المتعاقدان على إجراءات رد المبالغھذان ا

إذا كانت المحاكم صاحبة الو3ية القضائية ھي محاكم طرف متعاقد خQف دولة المنشأة، لزم على  -2

الطرف المتعاقد الذي تؤول الو3ية القضائية لمحاكمه أن يتخذ جميع التدابير الQزمة لتمكين دولة 

 .مشاركة في أي تسوية تتعلق بالتعويضاتالمنشأة من التدخل في الدعاوى ومن ال

  المادة الخامسة دال

يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا ل|طراف المتعاقدة لتعديل حدود المسؤولية  -1

 .المشار إليھا في المادة الخامسة إذا أبدى الرغبة في ذلك ثلث اAطراف المتعاقدة

ي اAطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة، شريطة أن يكون نصف تعتمد التعديQت بأغلبية ثلث -2

 . اAطراف المتعاقدة على اAقل حاضرا عند إجراء التصويت

خطر  -في جملة أمور -عند بحث اقتراح بتعديل الحدود يأخذ اجتماع اAطراف المتعاقدة في اعتباره  -3

 .  النقدية، وقدرة سوق التأميناAضرار الناتجة عن وقوع حادثة نووية، والتغيرات في القيم 

من ھذه  2يتولى مدير عام الوكالة إبQغ جميع اAطراف المتعاقدة بأي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة ) أ( -4

شھرا على  18ويعتبر التعديل مقبو3 بعد انقضاء فترة . المادة، وذلك التماسا لقبولھا ھذا التعديل

وقت اعتماد التعديل أثناء ا3جتماع  -اAطراف المتعاقدة اLبQغ به، شريطة أن يكون على اAقل ثلث 

يقبل وفقا لھذه  -ويبدأ نفاذ أي تعديل . قد أخطرت مدير عام الوكالة بقبولھا ھذا التعديل -المذكور

 .شھرا على قبوله، وذلك بالنسبة ل|طراف المتعاقدة التي قبلته 12بعد انقضاء  - الفقرة
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LبQغ بالتعديل التماسا لقبوله ولم يقبل التعديل وفقا شھرا على ا 18إذا انقضت فترة   ) ب(

 . ، فإن التعديل يعتبر مرفوضا)أ(للفقرة الفرعية 

بالنسبة لكل طرف متعاقد يقبل تعديQ بعد أن يكون قد تم قبوله لكن قبل أن يبدأ نفاذه، أو بعد بدء نفاذه  -5

شھرا على قبوله من جانب ذلك  12نقضاء من ھذه المادة،  يبدأ نفاذ ھذا التعديل بعد ا 4وفقا للفقرة 

 . الطرف المتعاقد

من ھذه المادة  4إذا أصبحت الدولة طرفا في ھذه ا3تفاقية بعد بدء نفاذ تعديل من التعديQت وفقا للفقرة  -6

 :تعتبر -ما لم تعرب عن نية مخالفة -فإن ھذه الدولة 

 طرفا في ا3تفاقية بصيغتھا المعدلة على ھذا النحو؛  ) أ(

 .في ا3تفاقية غير المعدلة إزاء أي دولة طرف غير ملزمة بھذا التعديل وطرفا  ) ب(

  السادسة المادة

 :تزول حقوق التعويض بموجب ھذه ا3تفاقية ما لم ترفع دعوى خQل) أ( -1

  ثQثين سنة من تاريخ وقوع الحادثة النووية، وذلك في حالة الوفاة أو اLصابة الشخصية؛ ' 1'

  .وقوع الحادثة النووية، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار أخرىعشر سنوات من تاريخ ' 2'

على أنه إذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة لفترة أطول، بمقتضى قانون دولة                   ) ب(

المنشأة، بتأمين أو بضمان مالي آخر بما في ذلك اAموال الحكومية، جاز لقانون المحكمة 

مشغل بالتعويض 3 تزول إ3 بعد ھذه الفترة اAطول المختصة أن ينص على أن حقوق مطالبة ال

التي 3 يجوز أن تتجاوز الفترة التي تظل مسؤوليته مغطاة فيھا على ھذا النحو بمقتضى قانون 

 . دولة المنشأة

دعاوى التعويض عن الوفاة أو اLصابة الشخصية، أو عن اAضرار  - بأي حال -3 تؤثر    ) ج(

أعQه، إذا رفعت بعد انقضاء ) ب(عليه في الفقرة الفرعية اAخرى بموجب التمديد المنصوص 

عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، في حقوق التعويض المنصوص عليھا بموجب ھذه 

 .ا3تفاقية Aي شخص يكون قد رفع دعوى على المشغل قبل انقضاء تلك الفترة

 ُحذفت -2

قادم أو الزوال، حسب ما ينص عليه قانون تصبح حقوق التعويض بموجب ھذه ا3تفاقية عرضة للت -3

المحكمة المختصة، إذا لم ترفع أي دعوى في غضون ثQث سنوات من التاريخ الذي كان فيه الشخص 

   على معرفة بالضرر وبالمشغل المسؤول عن  -أو كان يجب منطقيا أن يكون فيه -المتضرر 

 .من ھذه المادة) ب( 1و ) أ( 1لفرعيتين الضرر، بشرط عدم تجاوز الفترات المحددة في الفقرتين ا

ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة نص مخالف، يجوز Aي شخص يدعي اLصابة بأضرار  -4

نووية ويكون قد أقام دعوى تعويض قبل انقضاء الفترة المنطبقة عمQ بھذه المادة أن يُعدل دعواه 
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ة قد انقضت، بشرط أ3 يكون الحكم النھائي لتضمينھا أي زيادة في اAضرار حتى لو كانت ھذه الفتر

 .قد صدر

من المادة الحادية           3من الفقرة ) ب(عندما يتعين تحديد الو3ية القضائية طبقا للفقرة الفرعية  -5

عشرة، وتكون مطالبة قد قدمت قبل انقضاء الفترة المحددة طبقا لھذه المادة إلى أي من اAطراف 

تحديد تلك الو3ية القضائية ولكن الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد أقل من ستة  المتعاقدة التي يحق لھا

 .أشھر، ترفع الدعوى قبل انقضاء ستة أشھر على تاريخ ذلك التحديد

  السابعة المادة

يجب أن يحتفظ المشغل بتأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن اAضرار النووية ) أ( -1

ويتعين على دولة المنشأة أن تضمن دفع . والشروط التي تحددھا دولة المنشأةبالمقادير واAنواع 

التعويضات عن اAضرار النووية التي تقرر تحميلھا على المشغل، وذلك بأن توفر دولة المنشأة 

اAموال الQزمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي اaخر عن الوفاء بھذه 

وإذا كانت . لكن بدون تجاوز الحد اAقصى المقرر عمQ بالمادة الخامسة، إن ُوجدالتعويضات، و

مسؤولية المشغل غير محدودة، جاز لدولة المنشأة أن تضع حدا للضمان المالي للمشغل            

وتكفل . مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة 300المسؤول، بشرط أ3 يقل ھذا الحد عن 

أة سداد قيمة دعاوى التعويض عن اAضرار النووية المثبتة على المشغل بقدر قصور دولة المنش

حصيلة الضمان المالي عن الوفاء بھذه القيمة، ولكن بما 3 يتجاوز قيمة الضمان المالي الذي تحدده 

 .ھذه الفقرة

          من ھذه الفقرة، حيث مسؤولية المشغل غير ) أ(بصرف النظر عن الفقرة الفرعية   ) ب(

في ظل مراعاة طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية التي تنطوي  - محدودة، يجوز لدولة المنشأة 

أن تحدد مبلغا أقل للضمان المالي للمشغل، بشرط أ3  - عليھا، والعواقب المحتملة لحادثة تنشأ بسببھا

دة من وحدات حقوق السحب مQيين وح 5يقل المبلغ المحدد على ھذا النحو بأي حال من اAحوال عن 

الخاصة، وبشرط أن تكفل دولة المنشأة سداد قيمة دعاوى التعويض عن اAضرار النووية المثبتة على 

المشغل عن طريق توفير اAموال الQزمة بقدر قصور حصيلة التأمين أو الضمان المالي عن الوفاء 

 .من ھذه الفقرة )أ(بھذه القيمة إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 

من ھذه المادة ما يلزم طرفا متعاقدا أو أيا من الوحدات المكونة له، كالدول  31 يوجد في الفقرة  -2

 .والجمھوريات، بأن تحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتھم بوصفھم مشغلين

المنشأة عمQ بالفقرة            اAموال التي يوفرھا التأمين أو يوفرھا أي ضمان مالي آخر أو توفرھا دولة -3

من المادة الخامسة تخص حصرا للتعويضات ) ج( 1و ) ب( 1من ھذه المادة أو الفقرتين الفرعيتين  1

 .المستحقة بموجب ھذه ا3تفاقية



225 
 

لن يقوم المؤمن أو غيره من الضامنين الماليين بتعليق أو إلغاء التأمين أو الضمان المالي اaخر  -4

من ھذه المادة بدون إرسال إشعار كتابي مھلته شھران إلى السلطة  1ي الفقرة المنصوص عليه ف

العامة المختصة، أو إشعار كتابي أثناء مدة نقل المواد النووية إذا كان التأمين أو الضمان المالي اaخر 

 .يتعلق بنقل مواد نووية

  الثامنة المادة

شكله، ومقداره، وتوزيعه بشكل منصف       رھنا بأحكام ھذه ا3تفاقية، تخضع طبيعة التعويض، و -1

 .كذلك، لقانون المحكمة المختصة

من المادة السادسة فإن اAولوية في توزيع التعويض، في ) ج( 1رھنا بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية  -2

حالة دعاوى التعويض المرفوعة على المشغل التي تكون فيھا اAضرار التي يجب التعويض عنھا 

من المادة  1المبلغ اAقصى المتاح بموجب الفقرة  - أو يرجح أن تتجاوز -تفاقية تتجاوز بموجب ھذه ا3

 . الخامسة، تعطى للدعاوى المتعلقة بحا3ت الوفاة أو اLصابة الشخصية

  التاسعة المادة

إذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين ا3جتماعي أو الضمان  -1

تماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن اAمراض المھنية تشمل تعويضا عن اAضرار ا3ج

النووية، فإن حقوق المستفيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض بموجب ھذه ا3تفاقية، وكذلك 

 - رھنا بأحكام ھذه ا3تفاقية -حقوقھم في اLدعاء، بحكم تلك النظم، على المشغل المسؤول تحدد 

وجب قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم، أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية بم

 .  الدولية التي أنشأت تلك النظم

من طرف متعاقد تعويضا عن أضرار نووية بموجب اتفاقية دولية  -غير المشغل -إذا دفع مواطن ) أ( -2

محل  - في حدود المبلغ الذي دفعه -ل أو بموجب قانون دولة غير متعاقدة، فإن ذلك المواطن يح

الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب الحقوق التي كانت ھذه ا3تفاقية ستكفلھا للشخص الذي 

و3 يكتسب أي شخص حقوقا على ھذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق . حصل على التعويض

 .بھما للمشغل أن يدعي عليه بموجب ھذه ا3تفاقية

ھذه ا3تفاقية ما يمنع مشغQ ما، يكون قد دفع تعويضا عن أضرار نووية من ليس في   ) ب(

من المادة السابعة، من أن يسترد من الشخص  1أموال غير اAموال المنصوص عليھا في الفقرة 

ة، المبلغ الذي كان الشخص الذي أالذي وفر الضمان المالي عمQ بتلك الفقرة، أو من دولة المنش

سيحصل عليه بموجب ھذه ا3تفاقية، على أ3 يتجاوز ھذا ا3سترداد المبلغ  قبض منه التعويض

 .  الذي دفعه
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  العاشرة المادة

  :يكون للمشغل حق اLدعاء في حالتين فقط

 إذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي، أو  ) أ(

 بقصد إحداث أضرار؛إذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن إغفال القيام بعمل   ) ب(

  .وترفع الدعوى في ھذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل أو أغفل القيام به بذلك القصد

ويجوز أيضا أن يمتد حق الرجوع المنصوص عليه بموجب ھذه المادة بحيث تنتفع به دولة المنشأة 

 . بقدر ما تكون قد وفرت أموا3 عامة بمقتضى ھذه ا3تفاقية

  عشرة الحادية المادة

ما لم يرد نص مخالف في ھذه المادة، تظل الو3ية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب  -1

 .المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه

نطقة ا3قتصادية الخالصة في الحا3ت التي تقع فيھا حادثة نووية داخل المساحة التي تشغلھا الم - مكرر  1

لطرف متعاقد، أو في مساحة 3 تتجاوز حدود منطقة اقتصادية خالصة، إذا لم تكن مثل ھذه المنطقة قد 

أنشئت، ومن المقرر إنشاؤھا، تكون محاكم ذلك الطرف، Aغراض ھذه ا3تفاقية، ھي وحدھا صاحبة 

وتنطبق . نووية الناجمة عن تلك الحادثة النوويةالو3ية القضائية فيما يخص الدعاوى المتعلقة باAضرار ال

وليس في . الجملة السابقة إذا أبلغ ذلك الطرف المتعاقد الوديع بمثل ھذه المنطقة قبل وقوع الحادثة النووية

  ھذه الفقرة ما يفسر على أنه يسمح بممارسة الو3ية القضائية بطريقة تتعارض مع القانون البحري 

  .اتفاقية اAمم المتحدة لقانون البحارالدولي، بما في ذلك 

في الحا3ت التي 3 تقع فيھا حادثة نووية داخل أراضي طرف متعاقد أو داخل منطقة تم التبليغ عنھا  -2

مكرر أو حينما 3 يكون باLمكان تحديد مكان الحادثة النووية بالتأكيد، فإن الو3ية  1طبقا للفقرة 

 .كم دولة المنشأة للمشغل المسؤولالقضائية في ھذه الحا3ت تكون لمحا

من ھذه المادة إلى محاكم  2مكرر أو الفقرة  1أو  1إذا كانت الو3ية القضائية تؤول بموجب الفقرة  -3

 : أكثر من طرف متعاقد واحد، فإن ھذه الو3ية القضائية تكون على النحو التالي

قد وجزء آخر داخل في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعا  ) أ(

 أراضي طرف متعاقد واحد، تكون الو3ية القضائية لمحاكم ھذا اAخير؛ 

وفي كل الحا3ت اAخرى تكون الو3ية القضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد   ) ب(

مكرر           1أو  1با3تفاق بين اAطراف المتعاقدة التي تكون محاكمھا مختصة بموجب الفقرة 

 .من ھذه المادة 2 أو الفقرة

يكفل الطرف المتعاقد الذي تؤول لمحاكمه الو3ية القضائية انفراد محكمة واحدة فقط من محاكمه بھذه  -4

 . الو3ية فيما يتصل بأي حادثة نووية بعينھا
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  ألف عشرة الحادية المادة

              عويضفيما يتعلق بدعاوى الت، يكفل الطرف المتعاقد الذي تؤول لمحاكمه الو3ية القضائية  

  :عن اAضرار النووية، ما يلي

جواز أن تقيم أي دولة دعوى نيابة عن اAشخاص الذين تعرضوا Aضرار نووية، والذين ھم من   ) أ(

 رعايا تلك الدولة أو توجد مساكنھم أو مقار إقامتھم في أراضيھا، والذين يوافقون على ذلك؛

منصوص عليھا في ھذه ا3تفاقية، التي اكتسبھا وجواز أن يقيم أي شخص دعوى Lنفاذ الحقوق ال  ) ب(

 .  بالحلول أو التنازل

  عشرة الثانية المادة

يكون الحكم الذي لم يعد خاضعا Aشكال الطعن ا3عتيادية والذي تصدره محكمة الطرف المتعاقد  -1

 :صاحبة الو3ية القضائية موضع اعتراف إ3 في اAحوال التالية

 ا3حتيال؛إذا صدر ھذا الحكم عن طريق   ) أ(

 أو إذا لم يعط الطرف الصادر ضده ھذا الحكم فرصة مناسبة لعرض قضيته؛  ) ب(

أو إذا تعارض ھذا الحكم مع النظام العام للطرف المتعاقد المطالب با3عتراف به داخل             ) ج(

 .أراضيه، أو تنافر مع المعايير اAساسية للعدالة

المادة واجب التنفيذ، بعد تقديمه لھذا الغرض وفقا من ھذه  1يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة  -2

للشكليات التي يقتضيھا قانون الطرف المتعاقد المطالب بذلك التنفيذ، كما لو كان قد صدر عن إحدى 

و3 يخضع موضوع الدعوى التي صدر الحكم بصددھا Aي إجراءات . محاكم ذلك الطرف المتعاقد

 .قضائية أخرى

  عشرة الثالثة المادة

ه ا3تفاقية والقانون الوطني المنطبق بموجبھا يطبقان دون أي تمييز قائم على الجنسية أو محل ھذ -1

 .السكن أو محل اLقامة

بقدر ما يكون التعويض         -من ھذه المادة، يجوز لتشريع دولة المنشأة  1بصرف النظر عن الفقرة  -2

أن يحيد  -وحدات حقوق السحب الخاصة مليون وحدة من 150عن اAضرار النووية متجاوزا مبلغ الـ 

عن أحكام ھذه ا3تفاقية فيما يخص اAضرار النووية الواقعة في أراضي دولة أخرى أو في أي منطقة 

بحرية منشأة وفقا للقانون البحري الدولي لدولة أخرى كانت لديھا، وقت وقوع الحادثة، منشأة قائمة 

 .  وائد متبادلة ذات قيمة معادلةفي تلك اAراضي، وذلك بقدر عدم النص على ف
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  عشرة الرابعة المادة

3 يُعتد بالحصانات القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي في الدعاوى المرفوعة 

بموجب ھذه ا3تفاقية أمام المحاكم التي تكون مختصة وفقا للمادة الحادية عشرة، إ3 فيما يتعلق بتدابير 

 .التنفيذ

  عشرة الخامسة المادة

تتخذ اAطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن أن ما يدفع عمQ بھذه ا3تفاقية من تعويض عن 

أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بھا المحكمة، أو من أقساط للتأمين وإعادة التأمين 

أموال، سيكون  ا توفره دولة المنشأة منوأموال يوفرھا التأمين أو إعادة التأمين أو ضمان مالي آخر، أو م

قابQ للتحويل بدون رسوم إلى عملة الطرف المتعاقد الذي لحقت به اAضرار، وإلى عملة الطرف المتعاقد 

الذي يقيم المدعي داخل أراضيه عادة، وأن تدفع أقساط ومدفوعات التأمين وإعادة التأمين بالعمQت 

 .  لتأمينالمحددة في عقد التأمين أو إعادة ا

  عشرة السادسة المادة

3 يحق Aي شخص أن يحصل بموجب ھذه ا3تفاقية على مقدار التعويض الذي يكون قد حصل 

عليه من اAضرار النووية ذاتھا بموجب اتفاقية دولية أخرى بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة 

 .النووية

  عشرة السابعة المادة

3 تؤثر ھذه ا3تفاقية على تطبيق أي اتفاقات دولية أو اتفاقات دولية بشأن المسؤولية المدنية في 

مجال الطاقة النووية، سواء كانت نافذة أو مفتوحة للتوقيع أو التصديق أو ا3نضمام في التاريخ الذي يُفتح 

 . تفاقات أو ا3تفاقياتفيه باب التوقيع على ھذه ا3تفاقية، وذلك فيما يتعلق بأطراف تلك ا3

  عشرة الثامنة المادة

 .3 تمس ھذه ا3تفاقية حقوق وواجبات الطرف المتعاقد بمقتضى اAحكام العامة للقانون الدولي العام       

  عشرة التاسعة المادة

من المادة الحادية عشرة  3من الفقرة ) ب(إذا دخل أي طرف متعاقد في اتفاق عمQ بالفقرة الفرعية  -1

إنه يقوم دون إبطاء بتزويد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسخة من ذلك ا3تفاق ل{طQع ف

 .عليھا وتوزيعھا على اAطراف المتعاقدة اAخرى

تزود اAطراف المتعاقدة المدير العام بنسخ من قوانينھا ولوائحھا التي تتعلق بمسائل تشملھا ھذه  -2

 . ھا وتوزيعھا على اAطراف المتعاقدة اAخرىا3تفاقية، ل{طQع علي

 العشرون المادة

  ُحذفت
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  ألف العشرون المادة

إذا نشأ نزاع بين أطراف متعاقدة حول تفسير ھذه ا3تفاقية أو تطبيقھا، كان على أطراف النزاع           -1

 .تكون مقبولة لھاأن تتشاور بھدف تسويته بالتفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات 

من ھذه المادة في غضون ستة  1إذا تعذرت تسوية أي نزاع من ھذا النوع المشار إليه في الفقرة  -2

من ھذه المادة، يُحال النزاع بناء على طلب   1أشھر من تاريخ طلب التشاور المقدم بمقتضى الفقرة 

فإذا أحيل النزاع إلى . للبت فيه أي من أطراف ھذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية

التحكيم وانقضت ستة أشھر على تاريخ الطلب دون أي يتمكن أطراف النزاع من ا3تفاق على ھيئة 

التحكيم، يجوز Aحد اAطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى اAمين العام ل|مم 

لطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون اAولوية وفي حالة تنازع ا. المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر

 . للطلب الموجه إلى اAمين العام ل|مم المتحدة

عند تصديق ھذه ا3تفاقية أو قبولھا أو الموافقة عليھا أو ا3نضمام إليھا، يجوز Aية دولة أن تعلن أنھا  -3

من ھذه  2ا في الفقرة 3 تعتبر نفسھا ملزمة بواحد من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليھم

و3 تكون اAطراف المتعاقدة اAخرى ملزمة باLجراء المنصوص عليه في الفقرة  . المادة أو بكليھما

 . من ھذه المادة لتسوية المنازعات تجاه الطرف المتعاقد الذي أصدر إعQنا من ھذا القبيل 2

ھذه المادة أن يسحبه في أي وقت من  3يجوز Aي طرف متعاقد يكون قد أصدر إعQنا وفقا للفقرة  -4

 .بموجب إخطار مقدم إلى الوديع

 والعشرون الحادية المادة

 ُحذفت

 والعشرون الثانية المادة

 ُحذفت

 والعشرون الثالثة المادة

 ُحذفت

 والعشرون الرابعة المادة

 ُحذفت

 والعشرون الخامسة المادة

  ُحذفت
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  والعشرون السادسة المادة

انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء نفاذ ھذه ا3تفاقية، يدعو المدير العام في أي وقت بعد   

للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحھا، إذا أعرب ثلث اAطراف المتعاقدة           

 .عن رغبتھم في ذلك

 والعشرون السابعة المادة

 ُحذفت

  والعشرون الثامنة المادة

من ميثاق اAمم  102لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه ا3تفاقية وفقا للمادة يُسجل ا  

 .المتحدة

  والعشرون التاسعة المادة

 ُحذفت
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 :ةمذكرملخص ال

  

عدة إشكاليات اخترنا من بينھا  "التلوث النووي في ضوء القانون الدولي" موضوع يطرح  

  : دراسة اLشكالية التالية واLجابة عنھا

   ھل تحقق القواعد القانونية المكرسة دوليا حماية ناجعة من التلوث النووي أم 3؟  -          

 

   :فصلين تضماعتمدنا خطة بحث  يةاLشكال هھذ لىل{جابة عو

  

والمعنون المساعي الدولية للحد من التلوث النووي، تناولنا في المبحث اAول منه  :ا�ول الفصل

   . ماھية التلوث النووي، من خQل بيان مفھومه ومصادره وآثاره البيئية والصحية

، من خQل بيان جھود المنظمات     وفي المبحث الثاني الجھود الدولية للحماية من التلوث النووي

  .دولية، وأھم مبادئ القانون الدولي المطبقة في مجال الحماية من التلوث النوويال

         

والمعنون الحماية من التلوث النووي في ضـوء النصـوص الدولية، خصصنا  :الفصل الثاني  

بيان  من خQل دراسة القواعد القانونية ا3تفاقية الخاصة بالحماية من التلوث النوويمنه لالمبحث اAول 

  .مع تناول موضوعي اAمان واAمن النوويان، أھم ا3تفاقيات الدولية في ھذا المجال

، بحيث بحثنا من جھة في المسؤولية النووي لمسؤولية الدولية عن أضرار التلوثلدراسة اوالثاني 

من جھة الدولية عن اAضرار الناتجة من استخدام الطاقة النووية في اAغراض السلمية وقت السلم، و

أخرى في المسؤولية الدولية عن اAضرار الناتجة من استخدام الطاقة النووية في اAغراض العسكرية 

          .وقت السلم
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Résumé du Mémoire: 

 

Le thème de "la pollution nucléaire à la lumière du droit 
international"  pose plusieurs problèmes, parmi eux nous avons choisis cette 
problématique pour l’étudier et de répondre : 

- Est-ce que les règles juridiques consacrées au niveau international 
réalisent une protection efficace contre la pollution nucléaire ou non ? 

Pour répondre à cette question, nous avons adopté un plan de recherche 
contient deux chapitres: 

Le premier, les efforts internationaux adressés de limiter la pollution 
nucléaire, nous avons traité dans le premier thème la substance de la pollution 
nucléaire, à travers la déclaration de son Signification et ses sources et ses effets 
de l'environnement et de la santé. 

 Dans le deuxième thème : les efforts internationaux  pour  la protection 
de la pollution nucléaire, nous avons traité dans cette partie les efforts des 
organisations internationales et les principes les plus importants du droit 
international qu’ils s’appliquent dans le domaine de la protection contre la 
pollution nucléaire.   

       

Chapitre II , intitulé la protection de la pollution nucléaire  à la lumière 
des textes internationaux, nous avons étudiés dans le premier thème les règles 
juridiques Conventionnelles relatives à la protection contre de la pollution 
nucléaire, à travers la déclaration des principales conventions internationaux 
dans ce domaine, avec l’étude de deux objets de la sûreté et sécurité nucléaires.   

Dans le deuxième thème : la responsabilité internationale pour les 
dommages de la pollution nucléaire, nos recherches d'une part dans la 
responsabilité internationale pour les dommages résultant de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques en temps de paix, d'autre part la 
responsabilité internationale pour les dommages résultant de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins militaires en temps de paix.     
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Summary of the memorandum 

 

The subject of “nuclear pollution in the light of international law” 
arouses several problems chose among them this problematic his wish of study 
and the answer him: 

- Did you check the legal rules enshrined internationally effective 
protection of nuclear pollution or not?         

To answer this question we have adopted a research plan contains two 
chapters:  

The first, entitled international efforts to curb nuclear pollution, we dealt 
with it in the first section of what nuclear pollution, through the statement of his 
concept and the sources and effects of environmental and health. 

In the second section of international efforts to protect against nuclear 
pollution , through the statement of  the efforts of  internationals organizations, 
and the most important principles of international law applicable in the field of 
protection of nuclear pollution.        

 

Chapter II , entitled protection of nuclear pollution in the light of 
international texts, the first section of it dedicated to the study of the legal rules 
of the Convention relating to the protection of nuclear pollution through the 
statement of the most important international conventions in this area, with the 
objective addressed safety and security nuclear.    

The second section on International Liability for pollution damage 
nuclear, our research on the one hand in the international responsibility for 
damages resulting from the use of nuclear energy for peaceful purposes in time 
of peace, on the other hand the international responsibility for damages resulting 
from the use of nuclear energy for military purposes in time of peace.    
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