ﺟ ـ ـﺎﻣـﻌـ ـﺔ ﻣـﻨـﺘ ـ ـﻮري  -ﻗﺴـﻨـﻄﻴ ـــ ﻨـﺔ -
ﻛ ـﻠـﻴ ـﺔ اﻟﺤﻘ ـﻮق.

اﻟﺘـﻠﻮث اﻟﻨ ـﻮوي
ﻓـﻲ
ﺿ ـﻮء اﻟﻘ ـ ـﺎﻧ ـﻮن اﻟـ ـﺪوﻟـ ـﻲ.

ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
ﺗﺨﺼـ ـ ـﺺ :ﻓﻀـ ـ ـﺎءات وﻣ ـ ـﻮارد.
إﺷﺮاف اﻷﺳﺘ ـ ـﺎذ اﻟﺪﻛـﺘﻮر:
ﺑـﻮﺳـﻠﻄ ـﺎن ﻣ ـﺤـﻤ ـﺪ
إﻋﺪاد اﻟﻄـ ـ ـﺎﻟﺒﺔ:
ﺳـﺤﺮي ﻧﻮرة
أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ:
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﺣـﺴـﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤـﻤـﻴﺪ

رﺋﻴﺴﺎ.

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﺑـﻮﺳ ـﻠﻄــﺎن ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣﺸﺮﻓـﺎ.
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﻃﺎﺷﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﻋﻀﻮا.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.2013 -2012 :

مقدمــة
بدءا باكتشاف الذرة منذ زمن قديم ،حيث أطلق الفيلسوف "ديمقريطيس" قبل  2400ﺳنة كلمة
 Atomومعناھا الذرة على أصغر الدقائق الموجودة في الكون ،وصوال إلى أعظم اكتشافات القرن
العشرين ،بعد أن اﺳتطاع "رذرفورد" أن يحطم الذرة ألول مرة عام 1919م ،وفي عام 1929م ﺗم بناء
أول جھاز لتحطيم الذرة للحصول على ما بھا من طاقة ،ثم ﺗواصلت الجھود بعد ذلك لتحرير الطاقة
من الذرة.

) (1

وبولوج اإلنسان عصر الطاقة النووية أو الذرية ،ﺗمحور اھتمامه حول دراﺳة المجاالت التي
يمكن اﺳتخدامھا فيھا ،حيث ﺗوصل إلى إمكانية اﺳتعمالھا ألغراض عسكرية وذلك من خالل إنتاج
األﺳلحة النووية ،كما اكتشف إمكانية اﺳتعمالھا ألغراض ﺳلمية في ميادين ﺗنمية الموارد المائية ،الزراعة
واألمن الغذائي ،الصناعة ،ﺗوليد الكھرباء ،الصحة وغيرھا.
وأمام ﺗفاقم المشاكل التي ﺗواجه اإلنسانية كرھان نقص المياه والكھرباء ،نضوب مخزون النفط
والفحم وغيرھا ،من جھة ،واكتشاف عدة اﺳتخدامات للطاقة النووية من جھة أخرى ،ﺳارعت الدول
الﺳيما منھا مالكة التكنولوجيا النووية إلى االﺳتفادة من ھذه الطاقة لحل المشاكل السالفة الذكر والتي ﺗقف
حجر عثرة في طريقھا ،وھذا بغية النھوض باقتصادھا وﺗطويره ،ولم ﺗقف عند ھذا الحد ،بل اﺳتغلت ھذه
الطاقة إلنتاج األﺳلحة والصواريخ النووية وغيرھا من الوﺳائل العسكرية ،ولقد كانت البداية بإلقاء
الواليات المتحدة األمريكية خالل الحرب العالمية الثانية قنبلتين ذريتين على مدينتي "ھيروشيما"
و "ناجازاكي" اليابانيتين.
ولقد انساقت الدول وراء طموحاﺗھا ورغباﺗھا بامتالك التكنولوجيا النووية واالنتفاع بھا متجاھلة
الوجه اآلخر لھا ،والمتمثل في األضرار المدمرة والطويلة األمد والواﺳعة االنتشار التي ﺗلحق اإلنسان
وبيئته جراء االﺳتخدامات العسكرية للطاقة النووية ،باإلضافة إلى االﺳتخدامات السلمية التي نستدل عليھا
بشواھد ﺗاريخية ،بدءا بحادثة احتراق الوحدة الرابعة من المفاعل النووي السوفيتي "ﺗشرنوبيل" لعام
1986م ،مرورا بالعديد من الحوادث النووية ،وصوال إلى الحادث الذي وقع مؤخرا وليس أخيرا بمحطة
"فوكوشيما" النووية اليابانية في مارس عام 2011م.
صنَف
ويأﺗي التلوث النووي على رأس األضرار الناجمة عن مختلف ھذه االﺳتخدامات ،حيث يُ َ
ضر بصحة اإلنسان وبعناصر بيئته من ﺗربة
ضمن خانة التلوث المدمر وھو أعلى درجات التلوث ،ألنه يُ ِ
وماء وھواء ،ومن ميزاﺗه أنه ال يعرف الحدود الجغرافية ،فھو ال يقتصر على الرقعة الجغرافية التي وقع
) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،ضمانات اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية )دراﺳة قانونية في ضوء
القواعد والوثائق الدولية(2001 ،م ،ص .7
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فيھا ،بل ينتقل بسرعة إلى األقاليم المجاورة لھا ،وھذا ما يُؤكد صعوبة بل اﺳتحالة السيطرة عليه
ومكافحته.
إال أن مشooكلة التلooوث النooووي ھooذه لooم ﺗلooق اھتما ًمoا وعنايooة مooن طooرف رجooال العلooم إال منooذ ﺳooنين
قليلة ،بحيث َع َكف بعضoھم علoى التنبيoه إلoى األخطoار التoي أضoحت ﺗھoدد البيئoة وبقoاء الجoنس البشoري إذا
ما اﺳتمر ﺗزايد معدالت التلوث النووي على ھذا النسق .ولقد واكoب ذلoك اھتمoام رجoال القoانون أيضoا بھoذا
النooوع مooن التلooوث بصooفة خاصooة نظooرا لطبيعتooه المتميooزة ،إلooى درجooة أن مooن الفقھooاء مooن أصooبح يتحooدث
عن نشوء قانون جديد وھو القانون النووي.
حيث يذھب بعض الفقھoاء كالفقيoه ) (Henry Pugetإلoى القoول بأنoه قoد نشoأ فoرع جديoد مoن أفoرع
القانون يُطلَق عليه القانون النووي ،وأنه ﺳيؤكد صفته المستقلة في المسoتقبل القريoب ،ليُثبِoت وجoود عالقoة
قوية بين العلم والقانون ،ﺗرﺳي أﺳس بناء المستقبل لخير البشoرية ،وﺗسoتبق المفاجoآت وﺗُ َواكoب التطoورات
العلميooة المذھلooة ،بمooا يحقooق حمايooة فعالooة للبيئooة واإلنسooان مooن أخطooار التلooوث بooالمواد المشooعة (1).وعلooى
المسoتوى الooدولي أصooبح بعoض الفقھooاء يتحooدثون عooن قoانون دولooي نooووي ،والooذي مoن بooين أھooم مواضooيعه
مشكلة التلوث النووي.
فلقد دفعت عالمية ھذه المشكلة الدول إلى التنازل عن جoزء مoن ﺳoيادﺗھا فoي ﺳoبيل حمايoة اإلنسoان
وبيئته ،وإلى ﺗكثيف الجھود وﺗضافرھا إن على المسoتوى الoداخلي مoن خoالل إصoدار التشoريعات وإحoداث
أجھزة مراقبة وطنية ،أو على المستوى الدولي من خالل وضع النصوص الدوليoة للوقايoة مoن ھoذا التلoوث
ومكافحته.
وفي ھذا السياق ،عملت الدول على التعاون فيما بينھا ،ﺳواء في إطار المنظمات الدولية
أو خارجھا من خالل عقد مؤﺗمرات دولية ،وھذا بغية التوصل إلى إرﺳاء قواعد دولية للحماية من التلوث
النووي ،وبالفعل فلقد ﺗم وضع جملة من ھذه القواعد ،إال أن المتأمل فيھا يُدرك أن بعضھا قد أدرج ضمن
اﺗفاقيات خاصة بالحد من انتشار األﺳلحة النووية وإنشاء مناطق خالية منھا ،وأن البعض اآلخر يدخل
ضمن اﺗفاقيات مبرمة أﺳاﺳا لتنظيم الوضع القانوني للبحار وحماية البيئة البحرية بصفة عامة .أما البعض
اآلخر منھا فيدخل ضمن االﺗفاقيات الخاصة بحظر إجراء ﺗجارب التفجيرات النووية ،وباألمان واألمن
النوويان.
وحتى ﺗكون ھذه الحماية ف ﱠعالة ،كان ال بد من ﺗرﺗيب المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث النووي
على المتسبب في حدوثھا ،لضمان حقوق المتضررين في التعويض عما لحقھم من أضرار ،ﺳواء كانت
ﺗلك األضرار ناﺗجة عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية ،حيث ﺗ ّم في ھذا المجال إبرام
اﺗفاقيات خاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام وأخرى بالمسؤولية المدنية
) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .40
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عن أضرار التلوث النووي البحري ،أو كانت ھذه األضرار ناﺗجة عن مختلف االﺳتخدامات العسكرية
للطاقة النووية.
مما ﺳبق ذكره ،نخلص إلى القول بأن موضوع التلوث النووي في ضوء القانون الدولي يكتسي
أھمية بالغة باعتباره يندرج ضمن أحدث فروع القانون الدولي المعاصر أال وھو القانون الدولي
النووي ،كما يتسم بطابع عالمي وخطورة كبيرة الﺳيما مع ﺗزايد عدد الدول المستعملة للطاقة النووية
وﺗسابقھا نحو التسلح النووي مما يُضاعف من إمكانية حصول الكوارث النووية.
وإلى جانب أھمية ھذا الموضوع ،ھناك أﺳباب أخرى دفعتنا لدراﺳته ،ﺗتمثل أوال وقبل كل شيء
في شغفنا الشديد لفھمه واإلطالع على مختلف جوانبه القانونية ،ﺗَح ُدونا في ذلك إرادة كبيرة والتي ﺗعتبر
من أھم الشروط الﺳتمرار البحث العلمي ونجاحه ،كما أن ما زاد من رغبتنا ھذه في دراﺳته قلة المراجع
التي ﺗتطرق إلى مختلف جوانبه ،مع إدراجھا له كعنصر من عناصر الدراﺳة فقط دون أن ﺗتناوله
بالتفصيل ،لذلك ارﺗأينا نحن التعمق فيه.
ولقد واجھنا خالل 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
الدولي للبيئة بصفة عامة ،وال ﺗتعلق بصفة خاصة بالقانون الدولي النووي .كما أن بعضھا قديم ،وبالتالي
فإن جزءا من معلوماﺗه والتي لھا صلة بموضوعنا لم ﺗعد متماشية مع التعديالت التي خضعت لھا
واف عنه ،و بعضھا اآلخر
االﺗفاقيات الدولية ،كما أن بعض ھذه االﺗفاقيات لم ﺗقدم المراجع شرحا دقيقا و
ٍ
لم ﺗتطرق إليه أصال.
باإلضافة إلى ذلك ،كان البد علينا من جھة ،فھم بعض الجوانب العلمية لھذا الموضوع حتى ﺗسھل
دراﺳته ،ومن جھة أخرى ﺗحديد المعلومات ذات الصلة به نظرا لتداخله مع مواضيع أخرى .وإلى جانب
ذلك وجدنا صعوبة في التحصل على بعض المعلومات الﺳيما ﺗلك المتعلقة بالحوادث النووية ،بسبب
إحاطتھا بالسرية والتعتيم من طرف الدول المعنية.
وحتى ﺗكون دراﺳتنا متخصصة في جزئية محددة ،فإننا ﺳوف نسلط الضوء على الجانب القانوني
لمشكلة التلوث النووي ،مركزين على دراﺳتھا في إطار قواعد القانون الدولي دون القانون الداخلي والذي
ال يندرج ضمن محور دراﺳتنا ھذه ،و ُمكتَفين من خالل ھذه الرﺳالة بدراﺳة  -من ضمن عدة إشكاليات
يطرحھا ھذا الموضوع -اإلشكالية التالية واإلجابة عنھا:
 ھل ﺗحقق القواعد القانونية المكرﺳة دوليا حماية ناجعة من التلوث النووي أم ال ؟

3

وﺳنعتمد في دراﺳتنا ھذه على المنھج التحليلي بصفة أﺳاﺳية ،فھو األنسب في نظرنا لتحليل مختلف
جوانب االﺗفاقيات الدولية ذات الصلة ببحثنا ھذا ،مع اعتمادنا بصفة ثانوية على المنھج التاريخي لسرد
بعض الحوادث النووية ،وبيان التطور التاريخي لبعض المواضيع.
وحتى ﺗكون دراﺳتنا منظمة ومنھجية ،كان ال بد من وضع الخطة التي ﺳنسير على ھديھا بغية
اإلجابة على اإلشكالية المطروحة ،وفيما يلي عرض موجز ألھم معالمھا ،بحيث ﺳنقسم الموضوع
إلى فصلين:
الفصل األول :والمعنون المساعي الدولية للحد من التلوث النووي ،نتناول في المبحث األول منه
ماھية التلوث النووي ،من خالل بيان مفھومه ومصادره وآثاره البيئية والصحية ،وفي المبحث الثاني
الجھود الدولية للحماية من التلوث النووي ،من خالل بيان جھود المنظمات الدولية ،وأھم مبادئ القانون
الدولي المطبقة في مجال الحماية من التلوث النووي.
الفصل الثاني :والمعنون الحماية من التلوث النووي في ضـوء النصـوص الدولية ،ﺳنخصص
المبحث األول منه لدراﺳة القواعد القانونية االﺗفاقية الخاصة بالحماية من التلوث النووي ،من خالل بيان
أھم االﺗفاقيات الدولية في ھذا المجال ،مع ﺗناول موضوعي األمان واألمن النوويان .أما المبحث الثاني
فندرس فيه المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث النووي ،متطرقين من جھة إلى المسؤولية الدولية
عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وقت السلم ،ومن جھة أخرى ،إلى
المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض العسكرية وقت السلم.
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الفـصـــل األول:
المســاعي الدوليـة للحـد من التـلـوث النــووي.
كحooال رجooال العلooم اھooتم القooانونيون أيضooا بمشooكلة التلooوث النooووي ،فراحooوا يحooددون المقصooود
منه وأﺳبابه ومصادره التي ما فتأت ﺗتزايد ك ًّما ونوعا بظھoور اﺳoتعماالت جديoدة للطاقoة النوويoة فoي شoتى
صooنف
المجooاالت العسooكرية والسooلمية ،ومooا ﺗُخلِف oه مooن آثooار بيئيooة وصooحية خطيooرة وطويلooة األمooد ،حيooث ُ
ھذا النوع من التلوث من حيث درجة خطورﺗoه علoى البيئoة وصoحة اإلنسoان ضoمن خانoة التلoوث المoدمر:
"وھو أخطر أنواع التلوث حيث ﺗتعدى فيه الملوثات الحد الخطoر لتصoل إلoى الحoد القاﺗoل أو المoدمر ،وفيoه
ينھoooار النظoooام االيكولoooوجي ويصoooبح غيoooر قoooادر علoooى العطoooاء ،نظoooرا الخoooتالل التoooوازن البيئoooي بشoooكل
جooذري ،ولعooل حادثooة ﺗشooرنوبيل التooي وقعooت فooي المفاعooل النooووي السooوفيتي )االﺗحooاد السooوفيتي ﺳooابقا(
في  26أفريل 1986م خير مثال للتلوث المدمر".

) (1

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
ﺗحooدث إلooى يومنooا ھooذا ،ومooا خلفتooه مooن دمooار بيئooي وصooحي امتooدت آثooاره لألجيooال الالحقooة ،إال أن الooدول
النوويooooة آنooooذاك لooooم ﺗكتooooرث بooooاألمر ،وواصooooلت اﺳooooتخدامھا للطاقooooة النوويooooة الﺳooooيما فooooي األغooooراض
العسooooكرية ،محيطooooة أنشooooطتھا ومooooا ينجooooر عنھooooا مooooن ﺗلooooوث نتيجooooة الحooooوادث النوويooooة بسooooرية وﺗكooooتم
ﺗامين ،ومتجاھلة آثارھا البيئيoة المoدمرة ،بoل إنھoا حاولoت إقنoاع الoرأي العoام بالمزايoا االقتصoادية واألمنيoة
والبيئيooة لھooذه الطاقooة ،ولكooن مooع ﺗحooرك بooاقي شooرائح المجتمooع الooدولي مooن منظمooات دوليooة الﺳooيما ﺗلooك
التي ﺗدافع عن البيئoة وبعoض الoدول غيoر النوويoة ،باإلضoافة إلoى ضoغط الoرأي العoام العoالمي بعoد إدراكoه
وفھمه للمخاطر البيئية لھذه الطاقة ،فإن كل ھذه العوامل مجتمعة دفعت الدول النووية إلى ضرورة السoعي
للحد من التلوث النووي الناجم عن مختلف أنشطتھا النووية.
ورغم أن مشكلة التلوث البيئي بصفة عامة والتلوث النووي بصفة خاصoة ﺗخضoع للمبoادئ العامoة
للقانون الدولي ،وعلى رأﺳھا مبدأ السيادة والتعاون الدولي ،إال أن طبيعتھا المتميزة اقتضoت وضoع مبoادئ
قانونية جديدة خاصة بھا.
وحتى ﺗكون دراﺳتنا ملمة بكل النقاط السالفة الذكر ،ﺳنقسم ھذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث األول :ماھية التلوث النووي.
المبحث الثاني :الجھود الدولية للحماية من التلوث النووي.
) -(1د .طooارق إبooراھيم الدﺳooوقي عطيooة ،األمooن البيئooي .النظooام القooانوني لحمايooة البيئooة ،دار الجامعooة الجديooدة ،األزاريطooة
2009م ،ص .197
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المبــحــث األول:
مــاھيــــة التـلـــوث النـــووي.
يقصooد بooالتلوث اإلشooعاعي ﺗسooرب مooواد مشooعة إلooى أحooد عناصooر البيئooة مooن مooاء أو ھooواء أو ﺗربooة
أو غيرھا (1).وﺗنقسم مصادره إلى نوعين :مصادر طبيعية ﺗشoمل المصoادر الطبيعيoة للمoواد المشoعة جميoع
مصooادر المooواد التooي ﺗنooتج بصooورة طبيعيooة علooى ﺳooطح الكooرة األرضooية دون ﺗooدخل مباشooر مooن جانooب
اإلنسان (2).ومصoادر صoناعية وھoي التoي ﺗنoتج عoن فعoل اإلنسoان ،كمحطoات الطاقoة النوويoة والمفoاعالت
النووية والنظائر المشعة المستعملة في الزراعة أو الصناعة أو الطب ونحوھا (3).وھoذه األخيoرة ھoي التoي
ﺗھمنا باعتبارھا موضوع دراﺳتنا ،أما المصادر الطبيعية فإنھا ال ﺗدخل فoي إطoار بحثنoا ھoذا وبالتoالي فإننoا
لن ندرﺳھا.
وبما أن مصطلح التلوث اإلشعاعي واﺳع يشمل كال المصoدرين ،فإننoا ﺳنسoتعمل مصoطلح التلoوث
النooووي والooذي نعنooي بooه فقooط المصooادر الصooناعية للمooواد المشooعة والتooي ﺗشooكل المooواد النوويooة جooزءا
منھooا ،بooدليل أن الفقھooاء أطلقooوا علooى ھooذا الفooرع القooانوني الجديooد ﺗسooمية القooانون الooدولي النooووي ولooيس
اإلشعاعي .وﺗجدر اإلشارة إلى أننا لم نعثر على ﺗعريف دقيق للتلوث النووي ،وإنمoا ھنoاك ﺗعريفoات عامoة
للتلوث وھي ال ﺗراعي خصوصيات ھذا الصنف.
وبغية التعمق أكثر في ماھية التلوث النووي وفھم مختلف جوانبه ﺳنقسم ھذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب األول :مفھوم التلوث النووي.
المطلب الثاني :مصادر التلوث النووي وآثاره البيئية والصحية.

) -(1د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص  .192 -191وﺗتفرع المواد المشعة إلى قسمين :إشoعاعات ذات
طبيعooة موجبooة )كھرومغناطيسooية( كأشooعة جامooا وأشooعة أكooس الرائجooة فooي االﺳooتعماالت العلميooة ،حيooث أن لھooا قooدرة عاليooة
على اختراق أنسجة الجسم أو مواد أخرى لمسافة بعيدة .وإشعاعات ذات طبيعة جسoيمة كأشoعة ألفoا وأشoعة بيتoا ،ولھoا قoدرة
عالية على اختراق جسم اإلنسان أكثر من الصنف األول ،حيث أن اﺳتنشاق غبار يحتوي على مoواد مشoعة مoن ھoذا الصoنف
من شأنه أن يسبب ضررا بليغا بالخاليا التي ﺗمتصه .أنظر :المرجع نفسه.
) -(2حسن مظفر الرزو" ،تلوث الھواء بالمواد المشعة مصادرهُ وسبل معالجته وتأثيراته على البيئة" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد
السابع ،أكتوبر -نوفمبر -ديسمبر1995 ،م ،ص .25
ويمكن تقسيم المصادر الطبيعية إلى:
 "المواد المشعة الطبيعية الموجودة في المركبات البيئية المختلفة منذ تكوين األرض. -األشعة الكونية التي تصل إلى األرض من الكون ومن العواصف الشمسية.

 المواد المشعة التي ﺗنتج باﺳتمرار من ﺗفاعالت األشعة الكونية مع بعض ذرات مركبات البيئة المختلفة".أنظر :أ .د .خالد العيسى وآخرون" ،مصادر التلوث اإلشعاعي وشبكات اإلنذار المبكر )الرقابة اإلشعاعية للتسربات
والحوادث النووية(" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الرابع2004 ،م ،ص .4
) -(3د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .192 -191
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المطلــب األول:
مفھـــوم التلــوث النــووي.
ﺳooنبين فooي ھooذا المطلooب أﺳooباب التلooوث النooووي )الفooرع األول( ،وعالقتooه بooالتغييرات المناخيooة
)الفرع الثاني(.

الفرع األول:
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 ،باإلضoافة إلoى ﺗزايoد
عooدد السooكان واألنشooطة البشooرية المتنوعooة فooي المجooاالت الصooناعية والتجاريooة والزراعيooة ومooا يترﺗooب
عنھا من زيادة التلوث ،كما أن أھم أﺳباب التلوث ھي الحروب وﺳباق الoدول نحoو التسoلح والﺳoيما التسoلح
النووي وما انجoر عنoه وعoن ﺗجoارب األﺳoلحة النوويoة مoن مخلفoات مشoعة أدت إلoى دمoار البيئoة المحيطoة
وﺗدھور صحة اإلنسان (1).وبناءا على ما ﺳبق يمكننا حصر أﺳباب التلوث النووي في أربع نقاط ھي:
أوال -زيادة عدد السكان:
لقoooد ﺗرﺗoooب عoooن ﺗجاھoooل مشoooكلة الكثافooooة أو النمoooو السoooكاني وصoooلتھا بoooالتلوث ﺗعمoooق األزمooooة
بحيث أصبحت ﺗتعدى إمكانيoات الدولoة الواحoدة أيoا كانoت قoدراﺗھا الفعليoة ،وھoذا مoا يسoتدعي إقامoة ﺗعoاون
دولooي فعooال لمواجھتھooا (2)،وكمثooال عooن ھooذه العالقooة نooذكر أن زيooادة عooدد السooكان أدى إلooى زيooادة الطلooب
علoى الطاقoة الكھربائيoة ،والoذي أدى بoدوره إلoى زيoادة عoدد المنشoآت النوويoة التoي ﺗنoتج ھoذه الطاقoة وھooذا
ما أدى إلى زيادة عدد الحوادث النووية وكمية النفايoات النوويoة الناجمoة عoن ھoذا االﺳoتخدام واللتoان ينجoر
عنھمooا ﺗلooوث نooووي خطيooر للبيئooة وصooحة اإلنسooان ،خاصooة مooع صooعوبة التنظيooف الكامooل لمكooان الحooادث
والتخلص النھائي من ھذه النفايات وطول المدة التي ﺗستغرقھا المواد المشعة حتى ﺗزول خطورﺗھا.
ثانيا -التطور الصناعي والتكنولوجي:
علooى الooرغم ممooا حملooه التطooور الصooناعي والتكنولooوجي مooن نمooو اقتصooادي واجتمooاعي ورفاھيooة
لإلنسان ،إال أنoه فoي الوقoت نفسoه كoان لoه جانoب ﺳoلبي  ،فلقoد نجoم عنoه مخoاطر جمoة ،والﺳoيما فoي مجoال
الصناعات الخطرة على رأﺳھا الصناعات النووية ،التي ينتج عنھا ماليين األطنان من النفايات ﺗحوي فoي
خصائصooھا العضooوية خطooورة بالغooة علooى الصooحة و البيئooة (3).فلقooد أدى ھooذا التطooور إلooى اكتشooاف الطاقooة
النووية واﺳتعمالھا في مختلف األنشطة العسكرية والمدنية مoن خoالل بنoاء المنشoآت النوويoة لتوليoد الطاقoة
) -(1د .معمooر رﺗيooب محمooد عبooد الحooافظ  ،القooانون الooدولي للبيئooة وظooاھرة التلooوث )خطooوة لألمooام لحمايooة البيئooة الدوليooة
من التلوث( ،دار النھضة العربية ،القاھرة2007 ،م ،ص .171
) -(3) (2المرجع السابق ،ص  173و .176
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الكھربائية وصناعة األﺳلحة النوويoة ،ثoم اكتشoفت اﺳoتعماالت أخoرى لھoا فoي الطoب والزراعoة والصoناعة
وغيرھا من المجاالت ،وھذا ما نجم عنه زيادة مصادر ﺗعرض البيئة واإلنسان للتلوث النووي.
ثالثا -الحروب النووية وسباق التسلح النووي:
من أھم أﺳباب التلوث بل وأخطرھا على اإلطالق ،الحروب والنزاعات المسلحة الدوليoة العالميoة
منھooا واإلقليميooة ،ومooا رافقھooا مooن ﺗقooدم رھيooب فooي مجooال التسooلح النooووي فooي العصooر الحooديث ،وحتooى
إن أصبحت الحروب ممنوعة طبقا للقانون الدولي ،فإن أشكال اﺳتخدام القوة ألﺳoباب عديoدة مازالoت ﺗoؤثر
على البيئة ﺗأثيرات فادحة .كما ال ﺗقتصر األخطoار التoي ﺗحoدق بالبيئoة جoراء ﺳoباق التسoلح علoى مoا ﺗحدثoه
المناورات العسكرية التي ﺗقع في البيئة البحرية أو الجويoة أو البريoة ،بoل ﺗتعoداھا إلoى أكبoر األخطoار التoي
ﺗسبب ﺗلوثا مھلكا أال وھي مسألة ﺗجارب األﺳلحة النووية ﺗحت ﺳطح الماء في المياه اإلقليمية أو في أعالي
البحار ،وما ينجر عن ھذه التفجيرات من وجود مخلفات مشعة خارج حدود الدولoة التoي يoتم التفجيoر ﺗحoت
واليتھا.

) (1

رابعا -الكوارث الطبيعية:
ينجooر عooن الكooوارث الطبيعيooة التooي ﺗقooع فooي أنحooاء متفرقooة مooن الكooرة األرضooية مثooل :الooزالزل
الفيضooooانات ،البooooراكين ،األعاصooooير ،الجفooooاف ونحوھooooا مooooن المظooooاھر أضooooرار فادحooooة ﺗصooooيب البيئooooة
واإلنسooان (2)،ومنھooا األضooرار النوويooة الناجمooة عooن ﺗعooرض المنشooآت النوويooة لھooذه الكooوارث الطبيعيooة.
مoع اإلشoارة إلoى أن ھoذه الكooوارث قoد ﺗحoدث نتيجoة التغيoرات المناخيooة التoي ﺳoببھا اإلنسoان ،وھoي النقطooة
التي ﺳنتعرض لھا في العنصر التالي.

الفرع الثاني:
عالقة التلوث النووي بالتغييرات المناخية.
ﺗكمن العالقة بين ھاﺗين المشكلتين البيئيتين فoي أن التلoوث النoووي قoد يتسoبب فoي حoدوث ﺗغيoرات
مناخية) (3وكوارث طبيعية والعكس صحيح ،فلقد بدأت ﺗجoارب التفجيoرات النوويoة ﺗحoدث بالفعoل ﺗoأثيرات
ملموﺳة على المناخ في العالم ،حيث أنه طرحت خالل مؤﺗمر األمoم المتحoدة حoول زحoف الصoحراء الoذي
ُعقoد فooي نيروبooي عooام 1977م ﺗسooاؤالت حooول مooا إذا كانooت ظooاھرة القحooط والجفooاف التooي أصooابت منطقooة
) -(1د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .178 -177
) -(2المرجع السابق ،ص .178
)" -(3التغيooر المنooاخي ھooو اخooتالل فooي الظooروف المناخيooة المعتooادة كooالحرارة وأنمooاط الريooاح والتسooاقط  ،حيooث ﺗتميooز
كل منطقة على األرض عن غيرھا في خصائصھا المناخية عن بعضھا .ويعني التغير المناخي علoى صoعيد الكoرة األرضoية
ﺗغيرات في مناخ األرض بصورة عامة ،وﺗؤدي وﺗيرة وحجoم التغيoرات المناخيoة الشoاملة علoى المoدى الطويoل إلoى ﺗoأثيرات
ھائلooة علooى األنظمooة الحيويooة والطبيعيooة ".أنظooر :د .خلooف حسooين علooي الooدليمي ،الكooوارث الطبيعيooة والحooد مooن آثارھooا ،دار
الصفاء للنشر والتوزيع ،عَمان2009 ،م ،ص .211
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الساحل في أفريقيا ھي نتيجة التغييرات المناخية الناجمة عoن ﺗفجيoرات التجoارب النوويoة (1).كمoا أن كثoرة
إجoراء ﺗجooارب التفجيoرات النوويooة ﺗسoبب فooي حooدوث الoزالزل ،فلقooد أعقoب التجربooة النوويoة التooي أجرﺗھooا
كوريا الشمالية في عام 2006م حدوث زلزال في اليابان.

) (2

كما يمكن أن ﺗؤدي اإلشعاعات النووية إلى ﺗحوالت عديدة بالنسبة للنباﺗات والحيوانات
على نحو يمكن أن يُفضي إلى إصابة البيئة بتغييرات ال يمكن التنبؤ بھا ،كما أن الحروب النووية ﺳيترﺗب
عنھا نشر كميات كبيرة من أكاﺳيد النيتروجين في طبقات الجو العليا ،وھذا ما يؤثر على طبقة األوزون
التي ﺗمثل حاجزا طبيعيا ألشعة الشمس فوق البنفسجية ،حيث أن زيادة ﺗلك األشعة عند ﺳطح األرض
ﺳوف ينجم عنه ﺗأثيرات على جميع الكائنات الحية والبيئة ال يمكن ﺗقدير مداھا أو التنبؤ باحتماالﺗھا
جميعا اآلن.

)(3

وفي ھذا الصدد جاء في ﺗقارير اللجنة الدولية المشكلة لدراﺳة ﺗأثيرات انفجار القنبلة الذرية
والھيدروجينية "أن ﺗلوث البحر والمطر والجو ھو من اآلثار الظاھرة المصاحبة النفجار القنبلة
الھيدروجينية .ويُخشى أن يؤدي ﺗراكم اإلشعاع النووي إلى نتائج ﺳيئة ﺗصيب البشرية".

) (4

وحسب

معلومات مأخوذة من إحصاءات األمم المتحدة في عام 1987م عن السالح النووي ،فإن للحرب النووية
آثار غير مباشرة واﺳعة النطاق وھي:
" -1أنه ﺳيتم حقن كميات كبيرة من الدخان الممتص للضوء في الغالف الجوي من جراء الحرائق
التي ﺗشعلھا التفجيرات النووية ،وإن كمية الضوء الواصل من الشمس الذي يشيع الدفء
على ﺳطح األرض ويوفر الطاقة المحركة لعمليات الغالف الجوي واإلنتاج البيولوجي ،ﺳتنخفض
من جراء الدخان والسناج فتُغير الطقس وﺗُؤثر على المناخ ".وﺗعرف ھذه الظاھرة بالشتاء النووي
الذي ﺳنتطرق لشرحه بالتفصيل عند الحديث عن آثار االنفجار النووي.
 -2أن التأثيرات المحتملة على النظم اإليكولوجية الطبيعية ومصائد األﺳماك والزراعة ﺳتكون
كبيرة جدا.

)(5

كما ﺗكمن العالقة بين التلوث النووي والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في أن ھذه األخيرة
يمكن أن ﺗتسبب في حدوث كارثة نووية ينجم عنھا ﺗلوث نووي خطير ،والفرضية ھي أنه في حالة وقوع
زلزال أو عاصفة أو فيضان أو ﺗسونامي أي مد بحري وأصاب منشأة نووية ﺳوف ﺗكون الخسائر مذھلة
) -(1د .محسن أفكيرين ،القانون الدولي للبيئة ،دار النھضة العربية ،القاھرة2006 ،م ،ص .133
) -(2د .خلف حسين علي الدليمي ،مرجع ﺳابق ،ص .66
) -(3د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .134
) -(4د .محمود خيري بنونة ،القانون الدولي واﺳتخدام الطاقة النووية ،ط  ،2مؤﺳسoة دار الشoعب ،القoاھرة1971 ،م ،ص
.21 -20
) -(5عامر محمود طراف ،إرھاب التلوث والنظام العالمي ،مجد المؤﺳسة الجامعية للدراﺳات والنشoر والتوزيoع ،بيoروت
2002م ،ص .47
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وكبيرة جدا وقد ﺗصل أضرارھا إلى عدة دول مجاورة .ففي اجتماع ضم أكثر من  1600عالم في مختلف
االختصاصات عام 1992م بالبرازيل وﺗكرر االجتماع عام 1996م ،ذھب المشاركون إلى القول
بأن الكوارث الطبيعية ﺳتتعاظم مستقبال وقد ﺗطال وجود المنشآت النووية التي ﺗتسبب بھالك البشرية ،مع
العلم أنه قدر عدد ھذه المنشآت المنتشرة في العالم حوالي خمسة آالف مع نھاية عام 2000م.

) (1

وھذا ما وقع بالفعل عندما ﺗعرضت صحراء النقب اإلﺳرائيلية لھزة أرضية قوﺗھا  5,5درجات
وأحدثت ﺗشققات وفجوات في محيط المنشآت النووية فيھا ،مسببة حالة من الذعر لدى اإلﺳرائيليين وﺳكان
الدول العربية المجاورة.

)(2

باإلضافة إلى ما حدث في محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية بتاريخ

 11مارس 2011م ،حيث أن الزلزال الذي ضرب المنطقة والمد البحري أي التسونامي الذي ﺗبعه أديا
إلى انھيار المحطة وحدوث كارثة بيئية ُعدت ثاني أﺳوأ كارثة في التاريخ بعد كارثة "ﺗشرنوبيل".

المطلب الثاني:
مصادر التلوث النووي وآثاره البيئية والصحية.
ﺗتعدد مصادر التلوث النووي الصناعية ،فقد ينتج عن األنشطة العسكرية أو السلمية ،وبما أن أول
اﺳتخدام للطاقة النووية كان عسكريا من خالل إنتاج القنبلة الذرية ،فإننا ﺳنبدأ بشرح المصادر العسكرية
ثم السلمية ونختم بالمصادر المشتركة أي ﺗلك التي ﺗنتج عن كال النوعين ﺗفاديا للتكرار ،مرفقين بكل
مصدر أنواعه وأمثلة عنه وآثاره على البيئة وصحة اإلنسان إن ُوجد ذلك.

الفرع األول:
المصادر الناجمة عن االستخدامات العسكرية.
يمكن إجمال مصادر التلوث النووي الناﺗجة عن األنشطة العسكرية في المصانع والمنشآت النوويoة
العسكرية ،ﺗجارب التفجيرات النووية ،اﺳتخدام األﺳلحة النووية وأﺳoلحة اليورانيoوم المسoتنفذ فoي الحoرب.
أوال -المصانع والمنشآت النووية العسكرية:
وھoooي بالغoooة الخطoooورة يوجoooد جلھoooا فoooي الواليoooات المتحoooدة األمريكيoooة وأوروبoooا والصoooين والھنoooد
وباكستان وإﺳoرائيل واإلﺗحoاد السoوفيتي ﺳoابقا خاصoة قبoل انھيoاره (3).حيoث أن ھoذه المنشoآت التoي ﺗسoاھم
) -(1عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص  73و .123
) -(2المرجع السابق ،ص  .72كما "أن الخطر الكبيoر الoذي يھoدد وجoود الشoعب اإلﺳoرائيلي يجoب ﺗوقعoه بسoبب احتوائھoا
على منشآت نووية موجoودة فoي منطقoة رمليoة وعلoى مسoافة ارﺗداديoة لخoط الزلoزال .وقoد حoذر بعoض العلمoاء الجيولoوجيين
وعلماء الoزالزل فoي العoالم مoن وقoوع كارثoة حقيقيoة ﺗطoال إﺳoرائيل بالoذات وقoد ﺗصoل أخطارھoا إلoى بعoض الoدول العربيoة
المجاورة من جراء التلوث اإلشoعاعي .وھoذه الفرضoية يجoب أن ﺗؤخoذ علoى محمoل الجoد ،عل ًمoا بoأن ارﺗفoاع حoرارة األرض
ﺗزداد ﺳنة بعد ﺳنة والكوارث الطبيعية ﺗتصاعد قوﺗھا" وأن عدة دول ﺗعرضت لھزات وزالزل في السنوات األخيرة .أنظoر:
المرجع نفسه ،ص .73 -72
) -(3المرجع السابق ،ص .123
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فooي إنتooاج المooواد االنشooطارية لبooرامج األﺳooلحة النوويooة ﺗنطلooق منھooا جسooيمات حooارة إلooى البيئooة فتلوثھooا.

) (1

وﺗتمثل ھذه المنشآت في مصانع إنتاج األﺳلحة النووية والمفاعالت النووية التoي ﺗنoتج البلوﺗونيoوم بغoرض
اﺳooتعماله فooي األغooراض العسooكرية ،والتooي يمكooن أن ﺗتعooرض لحooوادث ﺗتسooبب فooي وقooوع ﺗلooوث نooووي
خطير ،ونستدل على ذلك بالحادث التالي.
♦ حادث "ويندﺳكال" النووي لعام 1957م:
فoooي الخمسoooينات كoooان يسoooتخدم مفاعoooل ويندﺳoooكال " "Windscaleالنoooووي إلنتoooاج البلوﺗونيoooوم
الﺳتعماله في األغراض العسoكرية ،ولكoن فoي  10أكتoوبر 1957م انبعثoت منoه كميoات كبيoرة مoن النشoاط
اإلشعاعي في الجو الذي ﺗلوث بكميات كبيرة من اليود  131-وامتد الخطر لكل المنoاطق (2).وقoد كoان ذلoك
بسبب نشوب حريق في ھذا المفاعل والذي يقع على بعد نحو  60مoيال شoمال شoرقي لنoدن بoانجلترا ،حيoث
ﺗسربت منه ﺳحابة من الغبار الذري ﺗتكoون مoن عoدد كبيoر مoن النظoائر المشoعة ،وقoد انتقلoت ھoذه السoحابة
لتغطي مناطق واﺳعة في إنجلترا ثم دفعتھا الرياح إلى األجواء األوروبية ،وبالطبع قامoت األمطoار بoإنزال
العديد من ھذه المخلفات المشعة إلى التربة والمياه في إنجلترا وأوروبا ولوثتھا بدرجات متفاوﺗة ،ثم انتقلت
ھذه الملوثات إلoى النبoات فoالحيوان فاإلنسoان فoي نھايoة المطoاف .وﺗجoدر اإلشoارة إلoى أنoه لoم يoتم اإلعoالن
عooن ھooذا الحooادث وذلooك خوفooا مooن ثooورة الooرأي العooام األوروبooي والبريطooاني ،حيooث لooم ﺗع oرف عنooه ھooذه
المعلومات إال بعد وقوعه بوقت طويل.

) (3

ثانيا -تجارب التفجيرات النووية واستخدام األسلحة النووية وآثارھما:
يكمooن االخooتالف بooين ﺗجooارب التفجيooرات النوويooة واﺳooتخدام األﺳooلحة النوويooة ،فooي أن األولooى
ھي اختبار ﺗفجيري ﺗجريه دولة ما في منطقة محددة مسبقا يتم إخالؤھا من السكان ،وﺗھدف به إلى معرفoة
مدى نجاح ﺳالح نووي صنعته ،أما الثانية فتتمثل في اﺳتخدام دولoة أو مجموعoة مoن الoدول لسoالح نoووي
في حربھا ضد دولة أخرى وفي مناطق ﺳكانية ال يتم اإلعالن عنھoا ُمسoبقا بھoدف حسoم الحoرب لصoالحھا.
إال أنھما يتحدان في اآلثار حيث أن كليھما ينتج عنه انفجار نووي ،ولكن درجة خطورة ھoذا االنفجoار عنoد
اﺳooتخدام األﺳooلحة النوويooة أكبooر مقارنooة بتجooارب التفجيooرات النوويooة ،ولooذلك ﺳooنتكلم عooن آثارھمooا البيئيooة
والصحية في عنصر واحد.

) -(1بييooر روبرﺗooو دانيooزي" ،ﺗقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة  :الجسooيمات الحooارة
والحرب الباردة" ،ﺗرجمة بسمة شباني ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م ،ص .32
) -(2وائooooooل إبooooooراھيم الفooooooاعوري ومحمooooooد عطooooooوة الھooooooروط  ،البيئooooooة حمايتھooooooا وصooooooيانتھا ،دار المنooooooاھج للنشooooooر
والتوزيع ،عَمان2009 ،م ،ص .20
) -(3أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود ﺳليمان ،ﺗلوث البيئة مشكلة العصر دراﺳة علمية حول مشكلة التلوث
وحماية صحة البيئة ،دار الكتاب الحديث1999 ،م ،ص .281
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 . 1ﺗجارب التفجيرات النووية:
ﺗعoooد ﺗجoooارب التفجيoooرات النوويoooة مoooن أشoooھر المصoooادر الصoooناعية للتلoooوث النoooووي التoooي ﺗُطلoooق
في البيئة ،فمن الثوابت الخطيرة مoا ﺗضoمنته وثoائق األمoم المتحoدة مoن أن ھنoاك ﺗفجيoرات نوويoة اختباريoة
أجريت خالل الفترة الممتدة ما بين عامي 1945م و1990م بلغ عددھا  1830ﺗجربة على الصعيد الoدولي
أي بمعدل ﺗجربة كل ﺗسعة أيام في المتوﺳط ،واﺳتمر الوضع بھذا المعدل ﺗقريبا ،فحتoى عoام 1998م شoھد
العالم  2047ﺗجربة نووية (1)،ثم قامت الھند وباكسoتان بoإجراء  11ﺗجربoة فoي الفتoرة الممتoدة مoن  11إلoى
 30ماي عoام 1998م .ويعتبoر قيoام أي دولoة بتجربتھoا النوويoة األولoى إعالنoا منھoا بأنoه قoد صoارت لoديھا
إمكانooات عسooكرية نوويooة وانضooمامھا إلooى النooادي النooووي حسooب المفھooوم اإلﺳooتراﺗيجي العسooكري ،وھooذا
ما وقع مع الواليات المتحدة األمريكيoة عoام 1945م ،واإلﺗحoاد السoوفيتي السoابق عoام 1949م ،وبريطانيoا
عام 1953م ،وفرنسا عام 1960م ،والصين عام 1964م.

) (2

أ -أماكن إجراء ﺗجارب التفجيرات النووية:
"ﺗنقسم اإلنفجارات النووية إلoى انفجoار جoوي علoى ارﺗفoاع مoن ﺳoطح األرض يتoراوح بoين مئoات
إلى آالف األمتار .وانفجارا فوق ﺳطح األرض أو الماء على ارﺗفاع قد يصoل إلoى بضoعة أمتoار .وانفجoارًا
ﺗحت ﺳطح األرض أو الماء يحدث على عمق بضعة أمتار ﺗحت السطح".

) (3

♦ اإلقليم البري:
ﺗتسبب ﺗجارب التفجيرات النووية ﺗحت األرض في ﺗلويث المياه الجوفيoة (4)،أمoا خطoورة ﺗجoارب
التفجيooرات النوويooة فooوق ﺳooطح األرض ﺗتمثooل فooي أن آثارھooا السooلبية ﺗرﺗفooع ويتسooع مooداھا ،ألنھooا ﺗتسooبب

) -(1فمنooذ جويليooة 1966م وإلooى غايooة ﺳooبتمبر 1974م أجريooت  41ﺗجربooة نوويooة فooوق األرض فooي جooزر "مooوروروا"
و"فانغتوفoooا" ،باإلضoooافة إلoooى  5ﺗجoooارب آمنoooة علoooى السoooطح فoooي شoooمالي جoooزر مoooوروروا فoooي منطقoooة كوليoooت ""Colette
وقد أجريت ھذه التجارب للتقصي عن ﺳلوك قلب الشحنة النووية ﺗحت ظروف انفجار خاطئة ،وقد جرى ﺗدمير قلب الشحنة
بمتفجooرات عاديooة وﺗooال ذلooك انتشooار  3,5كلooغ مooن البلوﺗونيooوم  239 -علooى شooكل دقooائق متفتتooة مooن البلوﺗونيooوم وأكسooيد
البلوﺗونيوم ،ولقد بقيoت الجسoيمات الحoارة مoن البلوﺗونيoوم علoى ﺳoطح األرض فoي منطقoة كوليoت وعلoى الرمoال التoي ﺗوجoد
على ضفاف المستنقع ،بالرغم من عمليات التنظيف الواﺳعة النطاق التي ﺗمت في الفترة الممتدة بoين عoامي 1982م1987-م
وباإلضافة إلى البلوﺗونيوم فقد عثر على جسoيمات ﺗحتoوي عناصoر أخoرى مثoل اليورانيoوم والنبتونيoوم  ...الoخ .أنظoر :بييoر
روبرﺗooو دانيooزي" ،ﺗقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة  :الجسooيمات الحooارة والحooرب
الباردة" ،مرجع ﺳابق ،ص .32 -31
) -(2د .ممooooدوح حامooooد عطيooooة ،أﺳooooلحة الooooدمار الشooooامل فooooي الشooooرق األوﺳooooط بooooين الشooooك واليقooooين؟ ،الooooدار الثقافيooooة
للنشر ،القاھرة2004 ،م ،ص .148 -147
) -(3عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .71
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .32
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فooي حمooل كميooات مooن الغبooار المشooع إلooى طبقooات الجooو العليooا والمجooرة السooماوية ،وﺗصooل إلooى منطقooة
الستراﺗوﺳفير في الغالف الجوي ،ومنھا ﺗنتشر إلى أماكن بعيدة عن مركز االنفجار.

) (1

♦ اإلقليم البحري:
ﺗؤكooد ﺗقooارير الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة أن التلooوث النooووي للبحooار ينooتج فooي أكبooر جانooب
منooه عooن ﺗجooارب األﺳooلحة النوويooة المتعمooدة ،وھooذا مooا ﺗطلooب وضooع قواعooد خاصooة لمكافحتooه الﺳooيما بعooد
محاولooة الooدول المتقدمooة صooناعيا إجooراء ﺗجاربھooا النوويooة فooي قيعooان البحooار (2).وﺗصooل المooواد المشooعة
االصooطناعية إلooى ميooاه الشooرب بصooورة رئيسooية مooن ﺗجooارب األﺳooلحة النوويooة )الفضooالت أو السooواقط(
أو عooن طريooق حooوادث مشooاريع الطاقooة النوويooة أو التصooريف النooاجم عooن التشooغيل االعتيooادي والتصooريف
الناﺗج عن االﺳتخدامات الطبية والعالجية وغيرھا من االﺳتخدامات.

) (3

♦ اإلقليم الجوي:
لقoooد انجoooر عoooن التجoooارب النوويoooة الجويoooة ﺗبعثoooر المتبقيoooات المشoooعة فoooي البيئoooة ،والتoooي ﺗنتشoooر
ما بيـن ﺳoطح األرض حيoث أجريoت ﺗلoك التجoارب وبoين الغoالف الجoوي "التروبوﺳoفير والستراﺗوﺳoفير"
وذلك ﺗبعا ً لنوع التجربة ومكانھا ومخلفاﺗھا ،باإلضافة إلى ﺗساقط الغبار الذري بشكل شoامل أو علoى نطoاق
محلooي نتيجooة ھطooول األمطooار التooي ﺗلooي التجربooة ،كمooا يمكooن أن ﺗooؤدي ﺗراكيooز بعooض النويooدات المشooعة
إلى ﺗشكل "الجسيمات الحارة" وھoي "عبoارة عoن جزيئoات صoغيرة جoدا مoن المoادة ﺗحتoوي علoى عناصoر
كيميائية مشعة".

) (4

♦ الفضاء الخارجي:
ﺗعoooد التفجيoooرات النوويoooة التجريبيoooة فoooي الفضoooاء الخoooارجي مoooن الملوثoooات التoooي لھoooا أثoooر خطيoooر
على البيئة في ھذه المنطقة ،كما يصل أثرھا إلى الغالف الجoوي المحoيط بoاألرض ،إضoافة إلoى خطورﺗھoا
علooى األنشooطة الفضooائية ورواد الفضooاء فooي المحطooات الفضooائية ،لooذلك يحooرم القooانون الooدولي ممارﺳooتھا.
فضooال عooن أن ھooذه التجooارب ﺗنطooوي علooى خطooورة مooن الصooعب السooيطرة عليھooا وإزالooة آثooار التلooوث
ألنه يمتد في نطاق واﺳع يحيط بكوكoب األرض ويسoتمر لمoدة ﺳoنوات ،إضoافة إلoى المبoالغ الماليoة الطائلoة
واإلمكانيــات الفنية العالية التي ﺗتطلبھا عمليــات ﺗنظيف المنطقة الملوثة ،كما أن طبيــعة ومدى الضـرر

) -(1عبoooد القoooادر رزيoooق المخoooادمي ،التلoooوث البيئoooي مخoooاطر الحاضoooر وﺗحoooديات المسoooتقبل ،ط  ،2ديoooوان المطبوعoooات
الجامعية ،بن عكنون2006 ،م ،ص .112
) -(2د .أحم77د عب77د الك77ريم س77المة ،ق77انون حماي77ة البيئ77ة  -دراس77ة تأص77يلية ف77ي األنظم77ة الوطني77ة واالتفاقي77ة ،-مط77ابع جامع77ة المل77ك
سعود ،الرياض1997 ،م ،ص .115 -114

) -(3د .محمoooد يحيoooى العoooاني" ،النويoooات المشoooعة فoooي ميoooاه الشoooرب وطoooرق إزالتھoooا" ،نشoooرة الoooذرة والتنميoooة ،المجلoooد
السابع ،يوليو -أغسطس -ﺳبتمبر1995 ،م ،ص .12
) -(4بييooر روبرﺗooو دانيooزي " ،ﺗقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة  :الجسooيمات الحooارة
والحرب الباردة" ،مرجع ﺳابق ،ص .29
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النooاجم عooن التلooوث قooد ال ﺗكooون محققooة علooى نحooو مباشooر ،فھنooاك حooاالت ال ﺗتضooح فيھooا نتooائج التلooوث
إال بعد مرور عدة ﺳنوات ،وفي مثل ھذه الحاالت فإنه يجب ﺗوقيف ھoذه األنشoطة المحدثoة للتلoوث ،وﺗoرك
المنطقة الملوثة إلى أن ﺗتالشى منھا العوامل الضارة.

) (1

وينooتج التلooوث النooووي جooراء ﺗجooارب ﺗفجيooرات األﺳooلحة 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 بooاألرض أو الفضooاء المحoooيط
بھا أو بيئة األرض ،كما ﺗسبب عرقلة النشاط الفضائي والمالحة الفضائية.

) (2

ففي ﺗصريح أدلى به إلحدى المجالت العلميoة قoال عoالم األشoعة "جoيمس فoان ألoن" ""Van Allen

أن التجارب الذرية األمريكية التي اﺳتمرت إلى عoام 1962م ،قoد ﺗسoببت فoي ﺗكoوين حoزام إشoعاعي جديoد
مooن صooنع اإلنسooان فooي الطبقooات السooفلى مooن أحزمooة فooان ألooن ) (Van Allen Beltsوقooال أن ھooذا الحooزام
قooد يُكooون منطقooة إشooعاعية مؤقتooة يمكooن أن يبقooى فooي الفضooاء حooول األرض لفتooرة خمooس ﺳooنوات بارﺗفooاع
يتراوح بين  1000 -25ميoل ،وأعلoن أن ھoذا الحoزام اإلشoعاعي الجديoد يمكoن أن يعرقoل رحoالت الفضoاء
المستقبلية ،وبالفعل فقد أخر مشروع "ميركيوري" األمريكي للفضاء ،كمoا أنoه أدى إلoى ﺗعoديل فoي الموقoع
اإلشعاعي لطبيعة األرض ،فضال عن آثاره البيئية على االﺗصاالت الالﺳلكية.

) (3

وال يخفoooى علoooى أحoooد أن ھنoooاك عديoooد التجoooارب العلميoooة التoooي ﺗجoooري فoooي الفضoooاء الخoooارجي
منھا مoا ھoو معلoن عنھoا ،ومنھoا مoا ھoو ﺳoري يبقoى طoي الكتمoان لغايoات وطنيoة أو أمنيoة ،واﺳoتنادا للمبoدأ
الooذي نصooت عليooه المooادة األولooى مooن معاھooدة الفضooاء الخooارجي والمتمثooل فooي حريooة إجooراء األبحooاث
والتجooارب العلميooة فooي الفضooاء الخooارجي ،نجooد أن ھنooاك ﺗزاي ً oدا مسooتم ًرا فooي نشooاطات التجooارب العلميooة
التي ﺗجريھا الدول والمنظمات الدولية الفضائية ،وھذا ما ينجoر عنoه أضoرار ﺗھoدد مسoتقبل المالحoة بشoكل
عام.

) (4

ب -أمثلة عن ﺗجارب التفجيرات النووية:
لقooد أجooرت العديooد مooن الooدول ﺗفجيooرات نوويooة ﺳooرية وعلنيooة بھooدف التجري oب ،وذلooك منooذ بدايooة
النصف الثاني من القرن العشرين.

) (5

) -(1د .ﺳooooھى حميooooد ﺳooooليم الجمعooooة ،ﺗلooooوث بيئooooة الفضooooاء الخooooارجي فooooي القooooانون الooooدولي العooooام ،دار المطبوعooooات
الجامعية ،اإلﺳكندرية2009 ،م ،ص  134و .144
) -(2المرجع السابق ،ص .136 -135
) -(3المرجع السابق ،ص .144 -143
) -(4المرجع السابق ،ص .139
) -(5أ.د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود ﺳليمان ،مرجع ﺳابق ،ص .284
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♦ التجارب النووية األمريكية:
لقooد كانooت الواليooات المتحooدة األمريكيooة أول دولooة ﺗجooري ﺗجربooة نوويooة ،ولقooد أعقبتھooا بالعديooد
من التجارب الذرية والھيدروجينية.
• التجربة األولى للقنبلة الذرية :
في أوائل عام 1939م أصoبح الفيزيoائيون األمريكيoون علoى درايoة بالتطبيقoات العسoكرية الكامنoة
للطاقoooة النوويoooة ،وأصoooبحوا متوجسoooين خيفoooة مoooن إمكoooان قيoooام ألمانيoooا النازيoooة بتطoooوير ﺳoooالح نoooووي
وفoي أوت عoام 1939م نبoه العoالم األلمoاني المولoد "ألبoرت أينشoتاين" رئoيس الواليoات المتحoدة "فoرانكلين
روزفلoooت" إلoooى التطبيقoooات العسoooكرية الكامنoooة فoooي االنشoooطار الoooذري ،وانoooدلعت الحoooرب العالميoooة الثانيoooة
في  3ﺳبتمبر 1939م ،ثم دخلت الواليات المتحدة الحرب فoي ديسoمبر 1941م ،وفoي عoام 1942م أنشoأت
حكومتھا "مشروع مانھاﺗن") (1لتصميم القنبلة االنشطارية وصنعھا.

) (2

وفoooي واليoooة نيومكسoooيكو " "New Mexicoاألمريكيoooة وبالتحديoooد فoooي صoooحراء "األمoooاجوردو"

" "Emagordoبعيooدا عooن المنooاطق اآلھلooة بالسooكان ،أشooرف العلمooاء علooى إجooراء أول ﺗجربooة ألول قنبلooة
ذريooة مooن عيooار  20كيلooو طooن "ﺗينتooي" فooي صooباح يooوم  16جويليooة عooام 1945م  ،حيooث ﺗooم وضooعھا
على قمة برج عال من الصلب ،وبعد إنھاء االﺳتعدادات اﺗجه العلماء والمشرفين إلoى مخبoئ ذري للوقايoة.
"وفي الساعة الخامسة والنصف إال دقيقة من صباح ذلoك اليoوم ضoغط المخoتص علoى زر االنفجoار فظھoر
في ﺗلك اللحظة بريق ووھج يعميان األبصار وشعر من كانوا في الموقع بھزة أرضية عنيفoة ﺗبعھoا صoوت
مخيooف ،وانooدفعت مooن مركooز انفجooار القنبلooة ﺳooحابة كثيفooة رماديooة اللooون قاﺗمooة وأخooذت ﺗرﺗفooع فooي الجooو
إلى أن وصل ارﺗفاعھا إلى  15كoم ،ثoم أخoذت بعoد ذلoك فoي االنتشoار والتشoتت وانصoھرت أعمoدة الصoلب
التي أقيم عليھا البرج إلى أن ﺗالشoى ﺗمامoا ،ونoتج عoن ھoذا االنفجoار حفoرة عميقoة متسoعة ،وبoذلك انطلقoت
الطاقة الكامنة في الذرة بفعل اإلنسoان حيoث أصoبح منoذ ذلoك التoاريخ أﺳoيرًا لمخترعاﺗoه ،وشoھد ذلoك اليoوم
مولد العصر الذري العملي".

) (3

) -(1ﺗشoكلت مؤﺳسooة "مانھooاﺗن" الھندﺳooية بھooدف إنتooاج القنبلooة الذريooة ،وامتooد نشooاطھا مooن معامooل "أوك ريooدج" الضooخمة
بواليooة "ﺗنooيس" ،وفooي "ھooان فooورد" بواليooة واشooنطن إلooى معامooل البحooث بجامعooة شooيكاجو وفooي "لooوس أالمooوس" بواليooة
نيومكسoooيكو .أنظoooر :عمoooر بoooن عبoooد ﷲ بoooن ﺳoooعيد البلوشoooي ،مشoooروعية أﺳoooلحة الoooدمار الشoooامل وفقoooا لقواعoooد القoooانون
الدولي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت2007 ،م ،ص .19
Encarta pro educ
) -(2الموﺳوعة العربية العالمية 2004م " ،"Global Arabic Encyclopediaالطاقة النووية،
 ،2009 -2012متوفرة في شكل .Dvd rom
) -(3د ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .8 -7
وﺗجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية قد أنفقت على صoنع ھoذه القنبلoة أكثoر مoن ألفoي مليoون دوالر وذلoك
ضooمن مشooروع مانھooاﺗن األمريكooي ،ولقooد حفooز نجooاح ھooذه التجربooة علooى العمooل بجooد إلكمooال صooنع القنبلتooين اللتooين ألقيتooا
على مدينتي ھيروشيما و ناجازاكي ،بعد أن اﺳتغرق العمoل فoي مشoروع مانھoاﺗن أربoع ﺳoنوات ﺗoم فيھoا صoناعة ھoذه القنابoل
الثالث .أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .14 -13
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• التجارب النووية األخرى:
لقooد أجooرت الواليooات المتحooدة األمريكيooة بعooد الحooرب العالميooة الثانيooة ﺗجooارب كثيooرة منooذ عooام
1946م) (1لمعرفة آثار االنفجار الذري على البحoر ثoم ﺗoأثيره علoى القoوات البحريoة ثoم ﺗoأثيره ﺗحoت ﺳoطح
الماء ،كما قامت بتجارب أخoرى الختبoار ﺗoأثير القنبلoة الذريoة علoى األﺳoلحة البريoة إذا فُجoرت أو أﺳoقطت
بالوﺳائل المختلفة (2).وفي عام 1952م فَجرت الواليات المتحدة األمريكية أول قنبلoة ھيدروجينيoة بجزيoرة
"إينوﺗooاك" فooي المحooيط الھooادئ ،وأنجooزت بooذلك أول ﺗفاعoooل متسلسooل علooى نطooاق واﺳooع فooي العoooالم.

) (3

ثooم فجooرت قنبلoooة ھيدروجينيooة أخoooرى فooي  01مoooارس عooام 1953م بoooـ "بكينooي" قoooدرت قوﺗھooا بعشoooرين
ميجooا طooن ،ثooم فجooرت قنبلooة أخooرى فooي  26مooن نفooس الشooھر فooوق جooزر "مارشooال" وفooي مooارس عooام
1954م أجرت ﺗجربة أخرى ﺗقدر قوﺗھا بين اثني عشر وأربعة عشر مليون طن.

) (4

ففooي عooام 1954م أجooرت أمريكooا ﺗجربooة ﺗفجيooر القنبلooة الحooراري النوويooة فooوق جooزر"بكينooي"
فooي المحooيط الھooادي نجooم عنھooا غلooق منooاطق شاﺳooعة مooن أعooالي البحooار ومنooع المالحooة البحريooة والطيooران
ضoت  236شoخص مoن ﺳoكان جoزر"مارشoال" لإلشoعاع النoووي بسoبب ﺗغيoر اﺗجoاه الoريح
فوقھا ،كما ع ﱠر َ
وأصooابت ثمانيooة وعشooرين مواطنooا أمريكيooا ،ولوثooت ﺳooفينة الصooيد اليابانيooة " "Fuhruyu Maruبالنشooاط
اإلشooعاعي الضooار ،وأصooابت ثالثooة وعشooرين مooن بحارﺗھooا مooات أحooدھم  ،كمooا أصooابت خمooس بحooارة
مooooن ﺳooooفينة شooooحن يابانيooooة  -كانooooت ﺗمooooر علooooى بعooooد  1200ميooooل خooooارج منطقooooة التجربooooة -بooooأمراض
إشoooعاعية ،ولوثoooت  130طنoooا مoooن السoooمك الoooذي صoooادﺗه السoooفن اليابانيoooة (5).ولقoooد وصoooلت نسoooب التلoooوث
إلى درجة قاﺗلة في مناطق التجارب النووية األمريكية بجزر"بكيني" بoالمحيط الھoادي ،حيoث أبعoد ﺳoكانھا
عنھا لمدة طويلة قد ﺗصل إلى مئة عام.

) (6

"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
) -(1بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الواليات المتحدة األمريكية في إجراء تجارب القنبلة النووية ف7وق الج7زر المرجاني7ة "بكين7ي"
و"إينوتاك" في "ميكرونيزي7ا" ،وف7وق الجزي7رة البركاني7ة "كريتيم7اتي أت7ول" بجزي7رة كريس7ماس وجزي7رة "جونس7تون" ف7ي بولينيزي7ا.
أنظر :الموسوعة العربية العالمية ،مرجع سابق.

) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .15 -14
) -(3الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
وﺗذكر مراجع أخرى أن الواليات المتحoدة األمريكيoة أجoرت ﺗجربتھoا الھيدروجينيoة األولoى فoي جزيoرة "ايلoوجيالب"
في المحيط الھادي" ،وقدرت قوﺗھا بما يعادل خمسة ماليين طن ،وأدت إلى زوال الجزيرة من الوجود .وفoي مكoان الجزيoرة
ظھرت حفرة قطرھا أكثر من ميل وعمقھا ) (175قدما مoن المركoز وامتoدت آثoار القنبلoة التدميريoة إلoى ﺳoبعة أميoال ﺗoدميرا
كامال وعشرة أميال ﺗدميرً ا أقoل نسoبياً ،وأصoبحت المنطقoة مشoعة وانتشoر اإلشoعاع الoذي ﺗكoون فoوق مكoان االنفجoار لمسoافة
) (200ميoooل فoooي اﺗجoooاه حركoooة الoooريح مoooن موقoooع االنفجoooار ولoooوث مسoooاحة كبيoooرة ".أنظoooر :عمoooر بoooن عبoooد ﷲ بoooن ﺳoooعيد
البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .22
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  15 ،14و .37
) -(5المرجع السابق ،ص .67
) -(6محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .30
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وجooooزر ھooooاواي ﺗلوثooooت بمooooواد إشooooعاعية واﺳooooتمرت كooooذلك حتooooى ثمانيooooة شooooھور مooooن ﺗooooاريخ حooooدوث
االنفجoار ،كمooا ﺳooبب االنفجoار ﺗلooوث األمطooار التoي ﺳooببت بooدورھا ﺗلoوث النباﺗooات والمنتجooات الزراعيooة".
وفooي  21مooاي عooام 1956م أجooرت أمريكooا ﺗفجيرھooا الجooوي األول لقنبلooة ھيدروجينيooة علooى ارﺗفooاع ثالثooة
أميooال ،ولقooد بلغooت قوﺗooه  15ميجooا طooن (1).كمooا أجooرت أيضooا فooي عooام 1968م ﺗفجيooرا نوويooا فooي صooحراء
نيفooادا قوﺗooه  1,1مليooون طooن ،حيooث وصooل ﺗooأثيره إلooى عمooق 1400م وعلooى مسooافة  450كooم فooوق ﺳooطح
األرض ،وقد أدى إلى إعادة النشاط التكتوني إلى الصدوع والفوالق بقطر  6,5كم عن مركز التفجير ونoتج
عن ﺗلك التفجيرات حدوث ھزات أرضية رادفة بلغت قوﺗھا  4,2درجة واﺳتمرت لعدة شھور.

) (2

• مشروع آرغوس " "Argusالسري لعام 1958م:
إن عمليoooة "آرغoooوس" التoooي أجرﺗھoooا الواليoooات المتحoooدة األمريكيoooة بتoooاريخ  20أوت و 30أوت
و  6ﺳooبتمبر 1958م ،حooين قامooت بتفجيooرات ذريooة فooي أعooالي المجooال الجooوي )علooى ارﺗفooاع  480كلooم(
بواﺳطة صواريخ أطلقت من ﺳفينة خاصة ،ولoم يمoط األمريكيoون اللثoام عoن ھoذه التفجيoرات إال فoي ربيoع
عام 1959م ،ﺗؤكد بأن وجوب إبالغ ﺗفصoيالت التجoارب أو ﺗفصoيالت نتائجھoا لoم يoدخل حاليoا فoي صoلب
القooooانون الفضooooائي (3).ولقooooد كooooان مooooن بooooين األھooooداف الرئيسooooية لھooooذه التجربooooة  -حسooooب اإلدعooooاءات
األمريكية -معرفة ما إذا كان المجال المغناطيسي لألرض يحجز اإلشعاع الناﺗج عن ھذه التفجيoرات وثبoت
ذلooك بالفعooل ،حيooث أفooادت ھooذه التجربooة فooي إثبooات أنooه يمكooن حصooر بعooض أشooكال اإلشooعاع فooي المجooال
المغناطيسي وﺗثبيتھا في حزام حول األرض.

) (4

♦ التجارب النووية السوفيتية:
ﺗمكoooن اإلﺗحoooاد السoooوفيتي ﺳoooابقا مoooن االلتحoooاق بالنoooادي الoooذري بعoooد أن فجoooر أول قنبلoooة ذريoooة
لooه فooي صooحراء ﺳooيبيريا فooي ﺳooبتمبر عooام 1949م (5)،كمooا أجooرى أول ﺗجاربooه علooى القنبلooة الھيدروجينيooة
في عام 1953م ،وقدرت قوﺗھا بمoا يعoادل عشoرة إلoى عشoرين مليoون طoن ،وقoدرت المسoاحة التoي شoملھا
التooدمير الكلooي بمooا يعooادل  50.000ميooل مربooع (6)،وفooي نooوفمبر عooام 1955م أجooرى أول ﺗجربooة لالنفجooار
الھيدروجيني الجوي بإﺳقاط قنبلة ھيدروجينية من الطائرة لتنفجر في الجoو ،وكانoت قوﺗھoا ﺗعoادل 15ميجoا
طoن (7)،كمooا قooام بتفجيooر أول أداة مooن فئooة األﺳooلحة الحراريooة النوويooة فooي عooام 1955م ،وخooالل منتصooف
خمسينيات القرن العشرين بنoا أول غواصoات مoزودة بالصoواريخ النوويoة ،وفoي عoام 1957م قoام بتجربoة
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  20و .37
) -(2د .خلف حسين علي الدليمي ،مرجع ﺳابق ،ص .66
) -(3ﺳلسلة المعارف الشاملة :الفضاء  -األقمار الصناعية  -االﺗصاالت2002 ،Edition Greps ،م ،ص  22و .27
) -(4د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .143
) -(5د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .9
) -(6عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .22
) -(7د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .38
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أول قذيفoة بالسoتية عoابرة للقoارات مoن قواعoد أرضoية (1).كمoا أجoرى فoي عoام 1961م أكبoر ﺗفجيoر نoووي
فooي التooاريخ إذ بلغooت قوﺗooه  60ميجooا طooن فooي منطقooة ﺗجاربooه النوويooة "نوفooا رمليooا" (2).ولقooد كشooف ﺗقريooر
أعدﺗooه وزارة البيئooة فooي جمھوريooة روﺳooيا ،والمقooدم إلooى مooؤﺗمر قمooة األرض المنعقooد بريooو دي جooانيرو
فooي جويليooة 1991م عooن "أن االﺗحooاد السooوفيتي أجooرى أكثooر مooن  130انفجooارا نوويooا ﺗجريبيooا ،أغلبھooا
في الشطر الروﺳي األوروبي ،ولم يُعرف حجم آثارھا الضارة على البيئة".

) (3

♦ التجارب النووية البريطانية:
ﺗوصلت بريطانيا  -بمساعدة علمائھا الذين رجعoوا مoن أمريكoا بعoد نھايoة الحoرب العالميoة الثانيoة-
إلooى إﺗمooام صooنع قنبلتھooا الذريooة األولooى عooام 1952م ،لتجooري عليھooا ﺗجربتھooا التفجيريooة) (4فooي  03أكتooوبر
عooام 1952م فooي جooزر "مونتوبلooو" بأﺳooتراليا ،كمooا أجooرت ﺗفجيرھooا الثooاني بعooد مضooي عooام فooي صooحراء
أﺳتراليا الشمالية ،ثم أجرت ﺗفجير ضoم نoووي فoي مoاي عoام 1956م فoوق جoزر"مونتوبلoو" ،كمoا فجoرت
قنبلتھooا الھيدروجينيooة األولooى فooي مooاي عooام 1967م فooي جooزر"كريسooماس" (5).وأجooرت المملكooة المتحooدة
منooذ عooام 1953م 1963 -م برنooامج ﺗجooارب لألﺳooلحة النوويooة فooي ميرالينغooا " "Maralingaوفooي إيمooو
" "Emuفooي جنooوب أﺳooتراليا ،ﺗضooمن ﺗسooع ﺗفجيooرات نوويooة وبعooض المئooات مooن التجooارب علooى مسooتوى
أصغر.

) (6

♦ التجارب النووية الفرنسية:
اﺗخooذ نشooاط فرنسooا الooذري  -الooذي بدأﺗooه بعooد نھايooة الحooرب العالميooة الثانيooة -فooي مجooال األبحooاث
والصناعات الذرية شكال ﺳلميا ،ففي عام 1948م بدأت المفoاعالت الفرنسoية فoي إنتoاج المoواد االنشoطارية
وفي عام 1952م ﺗطور ھذا النشاط وﺗضاعف ،ثم ﺗضاعف مرة أخرى في عام 1955م ،ومنذ ذلك الوقoت
أصoooبح بإمكoooان فرنسoooا صoooناعة القنبلoooة الذريoooة .ففجoooرت قنبلتھoooا الذريoooة األولoooى فoooي  13فيفoooري عoooام
1960م ،وﺗلتھooا بتفجيooر الثانيooة ف oي  1أفريooل مooن نفooس العooام ،وأﺗبعتھooا بالثالثooة فooي  27ديسooمبر مooن العooام
نفسooه ،والرابعooة فooي  25أفريooل عooام 1961م ،وفُجooرت جميعھooا فooي صooحراء الجزائooر ،وكانooت قooد بooدأت

) -(1الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(2عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .22
) -(3د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .208 -207
) -(4د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .9
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .39 -38
) -(6بييooر روبرﺗooو دانيooزي" ،ﺗقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة  :الجسooيمات الحooارة
والحرب الباردة" ،مرجع ﺳابق ،ص  .30ولقoد ﺗراوحoت أھoم التفجيoرات بoين  1و  27كيلoو طoن ،فoي حoين ﺗضoمنت أصoغر
التجارب حرق ونشر اليورانيوم والبلوﺗونيوم وبعض النويدات ذات عمoر النصoف القصoير .ولقoد نoتج عoن ﺗبعثoر البلوﺗونيoوم
بواﺳطة الرياح إلى أماكن على مسافات بعيدة ﺗلوث أجزاء كبيرة من األراضoي ،وبالتoالي فقoد أمكoن العثoور علoى اليورانيoوم
على بعد عدة كيلومترات من نقاط حدوث االنفجار .أنظر :نفس المرجع والصفحة.
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منذ عام 1957م في إعدادھا لھذا الغرض (1).وفي عoام 1965م بoدأت فرنسoا فoي إجoراء التجoارب النوويoة
فooي جooزر"ﺗواموﺗooو" (2)،باإلضooافة إلooى قضooية ﺗجاربھooا النوويooة فooي المحooيط الھooادي ضooد كooل مooن أﺳooتراليا
ونيوزيلندا لعام 1974م.

) (3

♦ التجارب النووية الصينية:
فجرت الصين الشعبية قنبلتھا الذرية األولoى فoي  16أكتoوبر مoن عoام 1964م ،كمoا فجoرت الثانيoة
في منتصف ماي عoام 1965م ،وفoي السoابع مoاي عoام 1966م أعلoن وزيoر الoدفاع األمريكoي بoدء الصoين
في ﺗنفيذ برنامج طموح للتنمية النوويoة ،وبعoد مضoيي ثالثoة أيoام مoن صoدور ھoذا التصoريح قامoت الصoين
بتفجيرھا النoووي الثالoث ،وقoيﱠم اليابoانيون قوﺗoه بمoا يعoادل مoائتي ضoعف مثoل القنبلoة األولoى .كمoا نجحoت
الصooين فooي ﺗفجيooر قنبلتھooا الھيدروجينيooة األولooى فooي  16جooوان عooام 1967م فooي صooحراء "ﺗكالماكooان"
بمقاطعة "ﺳينك يونج".

) (4

♦ التجارب النووية الھندية:
فجooرت الھنooد قنبلتھooا الذريooة األولooى عooام 1974م  ،كمooا أعلooن رئooيس لجنooة الطاقooة الذريooة الھنديooة
"ﺗشoيد امبoارام" أن الھنoد اختبoرت فoي  11مoاي عoام 1998م ثoالث قنابoل نوويoة مoن أعيoرة  45كيلoو طoن
للقنبلooة النوويooة الحراريooة ،وھooي ﺗمثooل أكثooر مooن ضooعفي قنبلooة ھيروشooيما ،كمooا فجooرت قنبلتooان منخفضooتان
في القوة في  13ماي من نفس السنة.

) (5

♦ التجارب النووية الباكستانية:
قامت كل من الھنoد وباكسoتان عoام 1997م بخمoس ﺗفجيoرات نوويoة (6)،وفoي ﺗطoور مفoاجئ قامoت
الھند وبعدھا باكستان بإجراء عدة ﺗجارب ذرية وھيدروجينية فoي مoاي عoام 1998م (7)،لتأكoد للعoالم أجمoع
عدم فعالية الضمانات والقيود الدولية المفروضة على االنتشار النووي لألھداف العسكرية.

) (8

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .39
)"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).
e
Voir : Prieur (Michel), Droit de l'environnement, 3 éd, Dalloz, Paris, 1996, P. 622.

) -(2الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(3د .مصطفى ﺳالمة حسين ود .مدوس فالح الرشيدي ،القoانون الoدولي للبيئoة :دراﺳoة للقواعoد العامoة وأھoم االﺗفاقيoات
الدوليoooة واإلقليميoooة والمنظمoooات الدوليoooة الحكوميoooة وغيoooر الحكوميoooة التoooي ﺗعنoooى بحمايoooة البيئoooة ،لجنoooة التoooأليف والتعريoooب
والنشر2007 ،م ،ص .164
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .40
) -(5د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص  9و .61
) -(6د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .133
) -(7أجرت الھند خمس ﺗجارب نووية يومي  11و  13ماي 1998م ،وردت باكستان على ذلك بست ﺗجارب نووية بدأﺗھا
يوم  28ماي 1998م .أنظر :محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .68
) -(8د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص  9و .147
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♦ التجارب النووية لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية:
أعلنت جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية في  9أكتوبر عام 2006م عن إجرائھا بنجاح ﺗجربة
نوويoة ،وبعooد بضoعة أيooام أكoدت الواليooات المتحoدة وقooوع ھoذه التجربooة عنoدما وجooدت اإلشoعاع فooي عينooات
من الھواء ﺗم الحصoول عليھoا بoالقرب مoن إقلoيم ھoذه الدولoة ،غيoر أن بعoض الخبoراء شoككوا فoي أن ﺗكoون
ھذه التجربة قد نجحت نجاحًا ﺗا ًما .وفي  14أكتوبر من نفس السنة اعتمد مجلس األمن القoرار رقoم 1718
الذي أدان فيه التجربة ،وطلب من ھذه الدولة بأال ﺗُجoري أي ﺗجoارب نوويoة أخoرى وأن ﺗتخلoى عoن جميoع
أﺳلحتھا وبرامجھا النوويoة الحاليoة "بشoكل كامoل وقابoل للتحقoق وال رجعoة فيoه" ،وأن ﺗعoود إلoى ضoمانات
الوكالة وإلى معاھدة عدم انتشار األﺳoلحة النوويoة كدولoة غيoر حoائزة لألﺳoلحة النوويoة ،كمoا فoرض عليھoا
ھذا القرار أيضا عددا من الجزاءات.

) (1

 . 2األﺳلحة النووية:
ﺗطoooورت األبحoooاث والتجoooارب بعoooد نھايoooة الحoooرب العالميoooة الثانيoooة بغيoooة صoooناعة أﺳoooلحة نوويoooة
أخooرى ﺗُooالءم فooي حجمھooا وقooوة ﺗooدميرھا األھooداف العسooكرية المتباينooة التooي ﺗسooتدعي الحاجooة لتooدميرھا
صنعت
في الحرب المقبلة ،ولقد نجم عن ھذه األبحاث صناعة قنابل نووية مختلفة في الحجم والقوة (2)،كما ُ
أﺳoooلحة نوويoooة أخoooرى ﺗَسoooتعمل الطاقoooة اإلشoooعاعية فoooي ﺗoooدمير العoooدو وممتلكاﺗoooه (3).ولقoooد عرفoooت المoooادة
 5مooن معاھooدة ﺗحooريم األﺳooلحة النوويooة فooي أمريكooا الالﺗينيooة -التooي وضooعت بالمكسooيك فooي  14فيفooري
1967م -األﺳoooلحة النوويoooة بنصoooھا " :لغoooرض ھoooذه المعاھoooدة ،السoooالح النoooووي ھoooو كoooل جھoooاز قoooادر
على إطالق طاقة نووية دون ﺳيطرة عليھا ،وله من الخoواص مoا يجعلoه مناﺳoبًا لالﺳoتخدام فoي األغoراض
العسooكرية ،وال يooدخل فooي ھooذا التعريooف الوﺳooائل التooي ﺗسooتخدم فooي نقلooل أو إطooالق ھooذا الجھooاز ،إذا كانooت
منفصلة عنه ،وليست جز ًءا منه".

) (4

أ -أنواع األﺳلحة النووية:
ھنooاك عooدة أنooواع مooن األﺳooلحة النوويooة :أولھooا القنابooل النوويooة المتفجooرة وھooي القنابooل الذريooة
الھيدروجينية ،النيوﺗرونية وأﺳلحة الجيل الثالث ،وثانيھا أﺳoلحة التلoوث اإلشoعاعي التoي ﺗصoنع علoى ھيئoة
معدات وخزانات ومقذوفات ﺗطلق إلصابة الھدف المطلوب ﺗلويثه (5)،إال أننا ﺳندرس أبرزھا فقط.
) -(1حولية نزع السالح ،منشورات األمم المتحدة ،المجلد  31لعام 2006م ،نيويورك2009 ،م ،ص  4و.17
) -(2فلقد ﺗم خالل الفترة الممتدة ما بين عامي 1972م و 1981م إنتاج حoوالي ﺗسoعين ألoف وﺳoبعمائة رأس نوويoة حربيoة
في الواليات المتحدة األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي ،حيoث ﺗبلoغ الطاقoة التفجيريoة لكoل واحoد منھoا حoوالي طoن مكoافئ .أنظoر:
د .أحمد عصام فكري" ،قياس العناصر المشعة في الكائنات الحيوانيoة" ،نشoرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد السoابع ،أفريoل -مoاي
 جوان1995 ،م ،ص .9) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .12 -11
) -(4أنظر نص المعاھدة المعقودة بمقتضى القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمoم المتحoدة رقoم 1911م فoي  27جoانفي
عام 1963م.
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .12
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♦ القنبلة الذرية:
ﺗأﺳست لجنoة علميoة رفيعoة المسoتوى برئاﺳoة العoالم األلمoاني أوبنھoايمر "  - "Openhaimerالoذي
لقooب فيمooا بعooد بooأبي القنبلooة الذريooة -وكانooت غايتھooا البحooث عooن ﺗصooميم مناﺳooب للقنبلooة الذريooة والتooدابير
الضرورية لتجربتھا ،وبعد أكثر من خمس ﺳنوات مoن الجھoود المضoنية ﺗوصoل العلمoاء إلoى ﺗحقيoق الحلoم
الذي كان يراودھم بصناعة القنبلة الذرية.

) (1

♦ القنبلة الھيدروجينية:
وھي ﺳoالح نoووي آخoر أشoد قoوة وأعظoم فت ًكoا وﺗoدمي ًرا مoن القنبلoة الذريoة ،وﺗَنoتُج الطاقoة المoدمرة
فيھا كنتيجة النoدماج ذرات خفيفoة ﺗتحoد مكونoة ذرات أكثoر ثقoال وﺗصoير كتلoة النoواة الجديoدة أقoل مoن كتلoة
المكونات األصلية ،ويظھoر ھoذا الفoرق فoي صoورة طاقoة .وﺗتكoون ھoذه القنبلoة "مoن قنبلoة ذريoة مصoنوعة
مooن مooادة اليورانيooوم أو البلوﺗونيooوم ﺗغلفھooا كميooات مooن مooادﺗي الooديتريوم والترنيooوم ووظيفooة القنبلooة الذريooة
ھي ﺗوليد الحرارة النووية الالزمة إلﺗمام الضم النووي".

) (2

• التفرقة بين القنبلة الذرية والھيدروجينية :
يحooدث االنفجooار فooي القنابooل الذريooة نتيجooة انفooالق نويooات عنصooر اليورانيooوم  235أو البلوﺗونيooوم
أما القنابل الھيدروجينية يحدث فيھا االنفجoار نتيجoة انoدماج نويoات نظيoري عنصoر األيoدروجين الoديتريوم
والتريتوم ،ويالحظ أن االنفجار في كال النوعين يتم جراء ﺗغيير فoي نoواة العناصoر ،وكالھمoا قنبلoة نوويoة
والفارق بينھما أن االنفجار في األولى يكون جراء االنشطار النووي  ، Fissionأما في الثانية يكون نتيجة
االندماج النووي  Fusionبمعاونة طاقة حرارة نووية  ،ولذا كان مoن األصoح أن يُطلoق علoى األولoى قنبلoة
االنشoooطار النoooووي والتoooي يسoooميھا الoooبعض أيضoooا "بقنبلoooة الكيلoooو طoooن" بسoooبب أن قoooوة انفجارھoooا ﺗقoooدر
بمoooا يعoooادل قoooوة انفجoooار آالف األطنoooان مoooن مoooادة ت.ن.ت " ، "T.N.Tوالثانيoooة قنبلoooة االنoooدماج النoooووي
والتي يسميھا البعض "بقنبلة الميجا طن" أي قنبلoة ماليoين األطنoان بسoبب أن قoوة انفجارھoا ﺗقoدر بماليoين
األطنان.

) (3

) -(1د .ممدوح حامد عطية ،مرجع سابق ،ص .10 -9
"وم777ن المع777روف أن الفك777رة األساس777ية ف777ي ص777ناعة القنبل777ة الذري777ة ھ777ي الحص777ول عل777ى طاق777ة كبي777رة ج777دا ف777ي زم777ن قلي777ل
ج777دا ،وتوض777ع الم777ادة القابل777ة لالنش777طار الن777ووي مث777ل البلوتوني777وم أو اليوراني777وم عل777ى ھيئ777ة قط777ع ص777غيرة الحج777م ،ك777ل قطع777ة
أق77ل م77ن حج77م مع77ين يطل77ق علي77ه الحج77م الح77رج " ،" Critical Massوتحف77ظ عل77ى أبع77اد متس77اوية ع77ن بعض77ھا حت77ى ال يح77دث
االنش77طار الن77ووي إال عن77دما ي77راد تفجي77ر القنبل77ة ،وف77ي ھ77ذه الحال77ة تجم77ع القط77ع الص77غيرة الحج77م بطريق77ة خاص77ة وس77رعة فائق77ة.
ويمك77ن ك77ذلك الوص77ول إليھ77ا بإح77داث انفج77ار ق77وي باس77تخدام م77ادة ش77ديدة االنفج77ار مث77ل ال 7ـ .ت .ن .ت " "T.N.Tخل77ف ھ77ذه القط77ع
لتجميعھ77ا والوص77ول بھ77ا إل77ى الحج77م الح77رج فيح77دث التفاع77ل ف77ي زم77ن قص77ير ج77دا وبس77رعة فائق77ة ،وتنطل77ق طاق77ة االنفج77ار الھائل77ة
المكون77ة م77ن موج77ة ض77غط وموج77ة حراري77ة وإش77عاعات مؤقت77ة )خارق77ة( وإش77عاعات مس77تمرة )تل77وث ب77المواد المش77عة( ،وتس77تخدم
م777ادة البلوتوني777وم  "Pu- 239" 239أو اليوراني777وم  "U -235" 235وق777د اس777تخدمت الم777ادة األول777ى ف777ي ص777ناعة قنبل777ة ناج777ازاكي
بنما استخدمت الثانية في صناعة قنبلة ھيروشيما ".أنظر :نفس المرجع ،ص .10

) -(2د .عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .21
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .12
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وﺗقooاس الطاقooة الناجمooة عooن انفجooار القنبلooة الھيدروجينيooة بماليooين األطنooان ،وﺗooزداد دون ﺗحديooد
بازدياد كمية المواد الداخلة في ﺗكوينھا مما يمكن من الحصول علoى طاقoة غيoر محoدودة مoن ھoذا االنفجoار
بسبب أن ھذه القنبلة غير محددة بكتلoة حرجoة ،بخoالف القنبلoة الذريoة فoإن انفجارھoا ﺗحoدده الكتلoة الحرجoة
مooن العناصooر المسooتخدمة" .وممooا يزيooد مooن قooوة انفجooار القنبلooة الھيدروجينيooة أن كميooة الطاقooة الناﺗجooة
مooن انooدماج رطooل واحooد مooن األيooدروجين فooي عمليooة الضooم النooووي ﺗعooادل ﺳooبعة أضooعاف الطاقooة الناﺗجooة
من انفالق رطل واحد من اليورانيوم في عملية االنشطار النووي".

) (1

♦ القنبلة النيوﺗرونية:
ﺗعود قصة ھذه القنبلة إلى عام 1958م ،عندما قام " أوبنھايمر" بمساعدة الجيش األمريكي بانتقoاء
مجموعة ممتازة من الباحثين الشبان من شتى المعاھoد العلميoة األمريكيoة ،وكoان مoن بيoنھم "ﺳoام كoوھين"
من معھد التكنولوجيoا بكاليفورنيoا والمسoمى "إم .إي .ﺗoي" " "M.I.Tإلعانتoه فoي عمليoة مoا أﺳoماه "ﺗنظيoف
األﺳلحة الذرية" ،والتoي ﺗعنoي "ﺗقليoل التلoوث بoالمواد المشoعة كإحoدى نoواﺗج االنفجoار" .ومoن خoالل ﺗنفيoذ
ھoذه المھمoة ﺗوصoل "ﺳoام كooوھين" الملقoب "بoأبي القنبلoة النيوﺗرونيoة" إلooى اختoراع القنبلoة الذريoة النظيفooة
أو قنبلة النيوﺗرون ،وقoد أطلقoت عليھoا ھoذه التسoمية ألنھoا "ﺗتسoبب فoي قتoل األفoراد وﺳoائر الكائنoات الحيoة
نتيجة ﺗولد ومضات ﺳريعة ومفاجئة مoن النيوﺗرونoات ذات السoرعة العاليoة  ،ويكoون انبعoاث النيوﺗرونoات
من القنبلة على حساب قلة موجة الضغط العالية ،والموجة الحرارية".

) (2

إذن فooإن قنبلooة النيooوﺗرون "ھooي نooوع مooن أنooواع القنابooل النوويooة االندماجيooة ذات اإلشooعاع المكثooف
جرى ﺗقليل آثارھا التدميرية األخرى من موجات الضoغط والحoرارة ،ولoذا فلھoا أدنoى األثoر علoى المنشoآت
والمعoooدات (3)".وإن ھoooذه القنبلoooة مoooا ھoooي إال قنبلoooة ھيدروجينيoooة ،إال أن قوﺗھoooا أقoooل بكثيoooر مoooن القنبلoooة
الھيدروجينيooة العاديooة ،ولقooد اختلooف المعلقooون العسoooكريون ومعاھooد الدراﺳooات اإلﺳooتراﺗيجية بooين مؤيoooد
ومعooارض لھooا (4).ويooرى الooبعض أن القنبلooة الھيدروجينيooة النظيفooة ال ﺗَعooدو أن ﺗكooون ﺳooوى قنبلooة نوويooة

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .15
"وقد ﺗبين من اإلحصاءات والتقارير التي ﺗقوم بھا الھيئات العلمية الدولية أن ﺗفجير القنبلة الھيدروجينيoة يخلoف ﺗoدميرا
شoامال يoؤدي إلooى محoو الحيooاة والموجoودات فooي منطقoة مسooاحتھا ثoالث مئoة ميooل مربoع ﺗقريبoا ،يصoاحبه ﺗلooوث منطقoة ﺗقooدر
مساحتھا بمائة إلى مائة وخمسين ألف ميل مربoع بالغبoار اإلشoعاعي ﺗلوثoا خطيoرا قoد يسoبب الوفoاة  .كمoا ﺗoؤثر ﺳoرعة وشoدة
الرياح واﺗجاھھا على مكان ﺳقوط الغبار الذري مما يجعل من المستحيل السيطرة على نتائج التفجير إذ ال يمكن ﺗقoدير مكoان
ﺳقوط الغبار الذري الناﺗج عن التفجير ".أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .72
) -(2د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .11
) -(3أ .د .ﺳيد أحمد السيد خالف" ،القنابل النووية وآثارھا المدمرة" ،مجلة أﺳيوط للدراﺳات البيئية ،العدد األول ،جويليoة
1991م ،ص .70
) -(4د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .11
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ﺗتفoooاوت قoooوة ﺗoooدميرھا ومoooا ﺗحدثoooه مoooن أضoooرار إشoooعاعية بoooين القنبلoooة الذريoooة والقنبلoooة الھيدروجينيoooة
العادية ،ولذلك يقولون أن المناداة بصنعھا "ھي محاولة للخداع باﺳتخدام ألفاظ جوفاء".

) (1

♦ أﺳلحة الجيل الثالث:
ﺗooم ﺗطويرھooا فooي معمooل "لooورانس ليفرمooور" القooومي األمريكooي باالشooتراك مooع معامooل األﺳooلحة
األخرى ،حيث طرحت عدة أفكار ﺗخص ھذا النوع منھا :
 "اﺳتخدام األشعة السينية الناﺗجة مoن انفجoار نoووي إلنتoاج شoعاع ليoزر يُسoتخدم كوﺳoيلة دفاعيoةضد مقذوفات العدو وھي ال ﺗزال في الجو أو كسالح ضد األقمار الصناعية".
 "التوجيه الراداري لألﺳلحة النوويoة عاليoة اإلشoعاع ذات األعيoرة الصoغيرة مoن  100 -50طoنوﺗفجيرھا داخل المسار الخاص بالمقذوفات المعادية القادمة من الجoو ومoن ھoذه األﺳoلحة  :الoرأس النoووي
للمقذوف " ُﺳنتري" " "Sentriالمضاد للمقذوفات والذي يتم ﺗطويره بصورة مكثفة في معامل "ليفoر مoور"
"  "Lever- mourاألمريكية ويصفه الخبراء بأنه أول ﺳالح نووي يستخدم لألغراض الدفاعية".

) (2

ب -االﺳتخدام األول لألﺳلحة النووية:
لقد كانت الواليات المتحدة األمريكيoة السoباقة إلoى اﺳoتخدام األﺳoلحة النوويoة ألول مoرة فoي ﺗoاريخ
اإلنسoooانية ،مثلمoooا كانoooت أول مoooن أجoooرى ﺗجربoooة ﺗفجيoooر نoooووي ،حيoooث قامoooت بإﺳoooقاط قنبلتoooين نoooوويتين
علoooى مoooدينتي ھيروشoooيما وناجoooازاكي اليابoooانيتين فoooي عoooام 1945م .فبعoooد نجoooاح القنبلoooة الذريoooة األولoooى
وفي ربيع عام 1945م ،ﺗشكلت لجنة مoن العلمoاء الoذين ﺳoاھموا فoي مشoروع إنتoاج القنبلoة الذريoة بزعامoة
"جooيمس فرانooك" حيoooث وضooعوا ﺗقريooرا) - (3مoooدفوعين بooالخوف واإلحسooاس بالoooذنب وﺗأنيooب الضoooمير-
عoooن األخطoooار االجتماعيoooة والسياﺳoooية التoooي ﺗنجoooر عoooن اﺳoooتخدام القنبلoooة الذريoooة ،إال أن ﺗقريoooر"فرانoooك"
لooم يظھooر لooه أي أثooر ،وظooل ﺗقريooر "ليوشooويالرد" طooي الكتمooان" ،كمooا لooم ﺗأبooه لجنooة ﺗرومooان بمشooورة
األدميooرال "ليھooى" وكبooار العسooكريين ،بooل أوصooت باﺳooتعمال القنبلooة الذريooة دون ﺗحooذير خooاص ،وبأﺳooرع
ما يمكن ،وضد ھدف منتخب لتظھر قوة ﺗأثيرھا بجالء".

) (4

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص . 22 -21
) -(2د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .12
) -(3وجooاء فooي ھooذا التقريooر"أن العلooم ﺳooوف يعجooز عooن ﺗooوفير الوقايooة مooن القنبلooة الذريooة ،وأن اﺳooتخدامھا قooد يooؤدي
إلoى النoدم عنooدما ﺗصoبح الواليooات المتحoدة األمريكيooة ھoدفا لھooذا السoالح ،وﺗسooاءلوا عoن مooدى موافقoة الooرأي العoام األمريكooي
على أن ﺗكون الواليات المتحدة األمريكية ھoي البادئoة فoي اﺳoتخدام "وﺳoيلة القضoاء علoى المoدنيات" .كمoا وقoع ﺳoبع وﺳoتون
عالما ممن ﺳاھموا فoي مشoروع مانھoاﺗن التقريoر الoذي أعoده "ليوشoويالرد" بoيﱠن فيoه أضoرار وجoود ﺳoابقة الﺳoتعمال القنبلoة
الذرية ".أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .52
) -(4المرجع السابق ،ص .53 -52
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ولقد ﺗم اﺳتخدام السالح الذري ألول مرة في نھاية النصoف األول مoن القoرن الماضoي ،مoع أواخoر
الحرب العالمية الثانية (1)،وذلك بإلقاء الواليات المتحدة األمريكيoة قنبلتoين ذريتoين علoى مoدينتي ھيروشoيما
وناجoازاكي (2)،ففoي السoاعة الثامنoة والربoع مooن صoباح يoوم  6أوت عoام 1945م ھبطoت إحoدى الطooائرات
التابعة للسالح الجوي األمريكي من طراز ب  29على ارﺗفاع  20ألف قدم فوق مدينoة ھيروشoيما اليابانيoة
وألقت قنبلة من عيار  20كيلو طن )الولد الصغير() (4)."Little Boy" (3ولقد ﺗoال إلقoاء ھoذه القنبلoة "وميضoا
خاطفooا غطooى الفضooاء بأكملooه وانتشooرت فooي السooماء أشooعة رھيبooة وصooلت حرارﺗھooا إلooى داخooل الطooائرة
ثم ظھرت ﺳحابة على ھيئة "عش الغراب" وبدا ﺳطح المدينة كبحر ھائج من الغازات".

) (5

وقد انجر عن ھذا الفعل الغير إنساني آثار مدمرة اﺳتمرت أجياال ألھoالي المoدينتين مoا بoين اآلالف
من القتلى والجرحى والمصابين بالتشoوھات ،...وال مoراء أنھoا مسoتمرة حتoى اآلن (6)،فلقoد بلغoت الخسoائر
البشرية) (7في مدينة ھيروشيما نحو  % 60من عدد ﺳكانھا ،حيث بلغ عoدد القتلoى  55ألoف شoخص وعoدد
الجرحooى  110آالف شooخص مooن إجمooالي عooدد ﺳooكان المدينooة المقooدر بoـ  300ألooف نسooمة (8)،أمooا الخسooائر
المادية فإن كل ما يوجد على المدينة قد ُدمر بالكامل.

) (9

وفooي الوقooت الooذي لooم يفooق فيooه العooالم بعooد واليابooان علooى وجooه التحديooد مooن ھooول الكارثooة ،ألقooت
الواليooات المتحooدة األمريكيooة قنبلتھooا الثانيooة) (10علooى السooاعة الحاديooة عشooرة ودقيقتooين صooباح يooوم التاﺳooع
من أوت عام 1945م ،من عيار 20كيلو طن )الرجل السمين( " "Fat Manفوق مدينoة ناجoازاكي اليابانيoة
من ارﺗفاع حوالي  600متر فoوق ﺳoطح األرض ،ولoم يكoن قoد مضoى أكثoر مoن ثالثoة أيoام علoى ﺗفجيرھoا
قنبلتھا األولى ،وﺗسبب االنفجار في ﺗدمير منطقoة مسoاحتھا حoوالي  5كoم ، 2غيoر أن الحرائoق التoي نجمoت

)(1

 ق77ام الياب77انيون ف77ي  7ديس77مبر 1941م خ77الل الح77رب العالمي77ة الثاني77ة بھج77وم مباغ77ت عل77ى مين77اء بي77رل ھ77اربور "Pearl" ،Harbourحيث َدمرت ُجل سفن األسطول الحربي األمريكي وبسبب ذل7ك ق7ررت الوالي7ات المتح7دة األمريكي7ة االنتق7ام فك7ان ذل7ك

بأبشع طريقة شاھدتھا البشرية .أنظر :د .ممدوح حامد عطية ،مرجع سابق ،ص .8

) -(2د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .305
)" -(3والتي ﺗعادل الطاقة الناجمة عن انفجارھا الطاقة الناﺗجة عن ﺗفجيoر  20ألoف طoن مoن مoادة  ،T.N.Tوقoد امتoد ﺗoأثير
الموجة الحرارية الناﺗجة عoن االنفجoار لمoدى أكبoر مoن مركoز االنفجoار ،وامتoد ﺗoأثير موجoة الضoغط الناﺗجoة عنھoا إلoى ﺳoتة
أميال ".أنظر :عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .71
) -(4د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .8
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .55
) -(6د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .305
) -(7فoي حoين أن مصoادر أخoرى ﺗoرى بoأن ھoذه القنبلoة ﺗسoببت فoي دمoار كبيoر ،حيoث قتلoت عoددا يتoراوح بooين 70,000
و  100,000شخص ،ودمرت حوالي  13كم 2من المدينة .أنظر :الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(8د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .8
) -(9عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .71
) -(10ولقد ﺗقرر ﺗعجيل اﺳoتعمال القنبلoة الثانيoة ﺗخوفoا مoن أن يعطoل ﺳoوء األحoوال الجويoة ذلoك ،وحتoى يكoون للضoربتين
أثرھما المعنوي على اليابانيين .أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .56 -55
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عن االنفجoار انحصoرت لعoدم وجoود مoواد كثيoرة قابلoة لالشoتعال ،إضoافة إلoى ذلoك فoإن وجoود المرﺗفعoات
واﺗجاه الريح في ﺗلك الفترة ﺳاھم بصورة كبيرة في الحد من الخسائر.

) (1

ولقooد ﺗسooببت القنبلooة الذريooة الثانيooة فooي خسooائر بشooرية فادحooة قooدرت بoـ  40ألooف فooرد بيooنھم أﺳooرى
من الحلفاء ،أما الخسائر المادية فتمثلت في ﺗھدم الكنائس والمستشفيات (2 ).فoي حoين ق oﱠدر الoبعض الخسoائر
البشooooرية الناجمooooة عooooن ھooooذا االنفجooooار الثooooاني بحooooوالي  12ألooooف قتيooooل و 23ألooooف جooooريح ،أي حooooوالي
 % 15من مجموع السكان البالغ عoددھم حoوالي  235ألoف نسoمة وﺗعoادل ھoذه النسoبة ربoع نسoبة الخسoائر
التي وقعت في مدينة ھيروشيما جراء التفجير األول (3)،كما قدر ﺗقرير لألمoم المتحoدة أنoه قoد قتoل مoا يزيoد
على  200.000شخص جراء إلقاء القنبلتين على مدينتي) (4ھيروشيما وناجازاكي.

) (5

 . 3ﺗأثيرات االنفجار النووي على البيئة واإلنسان:
ﺗتوقف الخسائر والتدمير المترﺗب عن االنفجار النووي على ارﺗفoاع االنفجoار مoن ﺳoطح األرض
وقوة القنبلoة التoي ﺗقoدر بoآالف األطنoان (6)،حيoث أن قoوة االنفجoار النoووي ومoا يصoاحبه مoن ارﺗفoاع شoديد
في الحرارة يُ َحول المواد الصلبة المشعة إلى غازات وأﺗربة ﺗنطلoق مoن الغoالف الجoوي علoى ارﺗفoاع بعيoد
ومع دورة الرياح ﺗسقط في مكان فوق ﺳطح األرض فتجرفھoا األمطoار ويزيoد اإلشoعاع الطبيعoي للمoاء.

) (7

وعمومooا ينجooر عooن ﺗجooارب التفجيooرات النوويooة أو اﺳooتخدام السooالح النooووي انفجooار نooووي والooذي ينooتج
عنه بدوره آثارا خطيرة ھي:
أ -الوميض أو الوھج:
وھooو ضooوء خooاطف أقooوى مooن ضooوء الشooمس مائooة مooرة ويسooبب اإلصooابة بooالعمى الooوقتي لفتooرة
ﺗتراوح بين عشر دقائق وأربع وعشرين ﺳاعة حسب بعد المسافة بين الناظر ومكان االنفجار النووي.

) (8

) -(1د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .8
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .56 -55
) -(3د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .9 -8
) -(4ولقد كان انتقاء المدينتين اليابانيتين كھدفي ضرب على أساس احتوائھما عددا كبيرا من السكان ،كم7ا أن مدين7ة ھيروش7يما بھ7ا
معس7777كرات األطف7777ال الياب7777انيين ال7777ذين ت7777م إخالؤھ7777م م7777ن طوكي7777و ھرب7777ا م7777ن الغ7777ارات الجوي7777ة .أنظ7777ر :د .محم7777ود خي7777ري
بنونة ،مرجع سابق ،ص .57

) -(5متoooرجم عoooن " ،BBC Newsمخoooاطر اإلشoooعاع الoooذري مماثلoooة للتلoooوث" ،إعoooداد أمانoooة التحريoooر ،نشoooرة الoooذرة
والتنميooة ،المجلooد التاﺳooع عشooر ،العooدد الثooاني2007 ،م ،ص  .39ولقooد أظھooرت دراﺳooة ُمستَفيضooة أجريooت علooى 100,000
مoن اليابooانيين المتعرضooين لإلشoعاع الooذري الooذين نجooوا مoن قنبلتooي ھيروشoيما وناجooازاكي أن السoرطان كooان السooبب الوحيooد
في زيادة عoدد الوفيoات .أنظoر :أ .د .محمoد بoن إبoراھيم الجoار ﷲ" ،نظoرة عامoة حoول الoرادون فoي المسoاكن" ،نشoرة الoذرة
والتنمية ،المجلد الثامن عشر ،العدد األول2006 ،م ،ص .34 -33
) -(6د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .18
) -(7أ .د .إبooراھيم ﺳooليمان عيسooى ،ﺗلooوث البيئooة أھooم قضooايا العصooر المشooكلة والحooل ،ط  ،2دار الكتooاب الحooديث ،القooاھرة
الكويت ،الجزائر2000 ،م ،ص .46
) -(8د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .16
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ب -الحرارة:
بمجooرد حooدوث االنفجooار النooووي ﺗتكooون فooي الحooال كooرة ھائلooة مooن النيooران ال يقooل نصooف قطرھooا
عن نصف كيلومتر ،وﺗتولد حرارة عالية ج ًدا وﺗنشoب حرائoق ھائلoة ﺗسoبب حروقoا خطيoرة للكائنoات الحيoة
وإشعاالً ألنابيب الغاز ومستودعات الوقود والمواد الملتھبoة ،وﺗتولoد موجoات عاليoة جoدًا مoن الضoغط يليھoا
ﺗخلخل شديد مما يسبب ھدم المباني والمنشآت ،ھبوب رياح شديدة مما ﺗساعد على ﺗأجج النيoران ،ﺗصoاعد
غبار ودخان كثيفين وأﺗربة مشعة (1).وﺗصل الحرارة "في مركز االنفجار عنoد وقوعoه إلoى عشoرة ماليoين
درجooة مئويooة وقooد ﺗصooل فooي ظooروف الطقooس العاديooة إلooى مائooة درجooة مئويooة علooى بعooد ميooل مooن مركooز
االنفجار ،مما يسبب اشتعال ما يقابلھا من أشياء وحدوث الحرائق ،كما ﺗصيب األحيoاء بحoروق وفقاعoات.
ويصooحب االنفجooار النooووي انبعooاث كميooة كبيooرة مooن األشooعة الحراريooة دون الحمooراء إلooى فooوق البنفسooجية
لھا ﺗأثيرات قوية وﺗسبب إصابة أي جسم في منطقة ﺗأثيرھا المباشر بحروق".

)(2

ج  -العصف:
وھو الضغط الناجم عن االنفجoار النoووي ،حيoث يفoوق آالف المoرات الضoغط النoاﺗج عoن انفجoار
القنابل العادية ،وينتشر في مساحة ﺗقدر بعدة أميال مربعة حول مركز االنفجار ،ويسبب ﺗدمير كل ما يقابله
من منشآت ﺗدميرا كليًا أو جزئيًا حسب بعدھا عن مكoان االنفجoار وقoوة احتمالھoا ،ويسoبب إﺗoالف األنسoجة
العضوية للمعدة واألمعاء والرئتين إذا ﺗعرض لھا األحياء ﺗعرضا مباشرا.

) (3

د -األشعة النووية:
يصحب االنفجار النووي أيضا انبعاث ثالثة أنواع من األشعة النووية ھي:
 أشعة ألفا :وﺗخترق جسم اإلنسان من خالل فتحاﺗه فتسبب له إصابات بسيطة. أشعة بيتا :ﺗسبب إصابات قاﺗلة إذا ما دخلت الجسم من خoالل الفتحoات ،إال أن قoدرﺗھا علoى االختoراقمحدودة.
 أشعة جاما :قدرﺗھا على االختراق كبيرة ،حيث ﺗختoرق جسoم اإلنسoان وﺗتلoف األنسoجة الحيoة وﺗسoببنشاطا إشعاعيا للمواد التي ﺗصادفھا ،كما ﺗُحدث الغثيان والقoيء وارﺗفoاع درجoة الحoرارة ،يلoي ذلoك وقoوع
نزيooف فooي األﺳooابيع المواليooة للتعooرض ،وﺗooنقص الشooھية ويظھooر الضooعف العooام ويسooقط الشooعر كمooا ﺗظھooر

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

) (1

وينتج عoن ھoذه اإلصoابات الوفoاة فoي ظoرف أﺳoبوع إلoى ثمانيoة أﺳoابيع ،ويمتoد ﺗأثيرھoا حتoى ميoل
مooن مركooز االنفجooار (2)،وﺗooدخل ھooذه األشooعة إلooى الجسooم إمooا عooن طريooق اختooراق الجلooد أو االﺳتنشooاق
أو األكل أو ﺗلوث الجروح بالمواد المشعة (3)،فتؤثر على األجھزة التناﺳلية ،حيث ﺗسبب إجھاض الحوامoل
إذا ﺗعرضن لھا حتى مسافة ألoف يoاردة مoن مركoز االنفجoار ،كمoا ﺗسoبب والدة أطفoال مشoوھين بمoا يعoادل
خمسة أضعاف النسبة العادية إذا ما ﺗعرضت لھا الحوامل حتى مسافة ميل وربع من مركoز االنفجoار ،كمoا
ﺗفقد الذكور قدرﺗھم على التناﺳل.

) (4

ھـ  -النيوﺗرونات:
وھooي أقooل خطooورة مooن أشooعة جامooا ،وقooدرﺗھا علooى االختooراق شooديدة ،كمooا ﺗسooبب نشooاطا إشooعاعيا
للمواد التي ﺗلوثھا ،وﺗنبعث حتى مسافة قد ﺗصل إلى  600ياردة من مركز االنفجار (5)،كما ﺗسoبب المoوت
نتيجة الختراقھا أنسoجة الجسoم فتقتoل خاليoاه وﺗتلoف النخoاع الشoوكي وﺗسoبب الشoلل وﺳoرطان الoدم والعقoم
ضا أخرى كثيرة.
وأمرا ً

) (6

و  -ﺗساقط الغبار الذري:
ﺗسبب الحرارة المنبعثة من االنفجoار النoووي انصoھار المoواد المحيطoة بمركoز االنفجoار فتحولھoا
إلooى أبخooرة كثيفooة ﺗرﺗفooع مختلطooة بمooا يقابلھooا مooن مooواد حتooى  40.000قooدم علooى شooكل ﺳooحابة ذريoooة
إذا كان االنفجار جويا ،وﺗدفع الرياح ھذه السحابة حسب شoدﺗھا واﺗجاھھoا ،وبعoد أن ﺗبoرد ﺗبoدأ فoي السoقوط
في منطقة يتوقف مكانھا النسبي من محل االنفجار على شدة واﺗجoاه الoريح ،وﺗعoرف ھoذه الظoاھرة بالغبoار
الooذري وھooو يلooوث المooواد التooي يقابلھooا مسooببا لھooا نشooاطا إشooعاعيا ،ولooه نتooائج وﺗooأثيرات األشooعة الناﺗجooة
مoooن االنفجoooار النoooووي (7).ولقoooد عرفoooت لجنoooة الطاقoooة الذريoooة التابعoooة للحكومoooة األمريكيoooة فoooي ﺗقريرھoooا
لعooام 1956م الغبooار النooووي بأنooه "نooوع أثooيم مooن الغooازات السooامة ،وإن ﺗلooوث الھooواء باإلشooعاع النooووي

) -(1عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .169 -168
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .17
) -(3د .ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار الجامعة الجديدة2007 ،م ،ص .330
) -(4عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .169
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .17
) -(6محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .9
) -(7د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .17
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يجعلoooه غoooازا ﺳoooاما فoooي خواصoooه وأضoooراره (1)".ويتفoooاوت مقoooدار الغبoooار المشoooع حسoooب نoooوع األﺳoooلحة
المسooتعملة ،فيكooون محooدود القooدر والتooأثير إذا نooتج عooن أﺳooلحة االنشooطار النooووي ،أمooا فooي أﺳooلحة الضooم
أو االندماج النووي فيكون بكميات ھائلة ال يمكن السيطرة عليھا.

) (2

ويتفرع الغبoار الoذري إلoى غبoار ذري بoاكر :يتكoون مoن جسoيمات أثقoل ﺗصoل إلoى األرض خoالل
الساعات األربع والعشرين األولى بعد االنفجار ،وھو مشع للغايoة ويقتoل الكائنoات الحيoة أو يتلفھoا بصoورة
حادة .أما الغبار الذري المتأخر يصل إلى األرض خالل الساعات األربع والعشرين ويستمر لعoدة ﺳoنوات
بعد االنفجار ،ويتألف من جسيمات دقيقة ،كثيرًا ما ﺗكون غير مرئية ،وقoد يسoقط فoي نھايoة األمoـر بكميoات
صooغيرة علooى مسooاحات واﺳooعة مooن األرض ،ويسooبب ﺗلفًoا إشooعاعيًا طويooل المooدى للكائنooات الحيooة فقooط.

) (3

وقoooد يكoooون ﺗسoooاقط الغبoooار الoooذري شoooامل أو علoooى نطoooاق محلoooي ،حيoooث يشoooمل التسoooاقط المحلoooي كثيoooرا
من الضباب والھباء المشع والجسيمات التoي ﺗترﺳoب عمومoا فoي حoدود  100كلoم مoن مركoز التجoارب.

) (4

وينشأ التساقط الستراﺗوﺳفيري عن الجسيمات التoي ﺳoتؤدي فيمoا بعoد إلoى ﺗسoاقط ذري واﺳoع النطoاق ،يقoع
معظمه على نصف الكoرة األرضoية الoذي أجريoت فيoه التجربoة النوويoة والتoي يرجoع إليھoا معظoم التسoاقط
من النواﺗج االنشطارية ذات عمر النصف الطويل.

) (5

♦ كيفية انتشار الغبار الذري:

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .194
يتكooون الغبooار النooووي "مooن ذرات ﺗسooمى النظooائر المشooعة .وﺗنooتج ھooذه النظooائر عooن انشooطار اليورانيooوم أو البلوﺗونيooوم
في ﺳالح نووي أو مفاعل ،أو عندما يُ َحول اإلشعاع الناﺗج عن انفجار ما الذرات المجاورة األخرى إلى ذرات مشoعة .فعقoب
االنفجار ﺗنحل )ﺗتفتت( النظائر المشعة الموجودة في الھواء ،أو على ﺳطح األرض ،أو في أجسام الكائنات الحية إلoى نظoائر
أكثر اﺳتقرارا ،وذلك بإطالق اإلشعاع في شكل جسيمات ألفا وجسيمات بيتoا وأشoعة جامoا .وقoد يoؤدي التعoرض إلoى كميoات
كبيرة من اإلشعاع إلى المرض ،أو ربما الوفاة .أما التعرض إلى اإلشعاع لفترات طويلة فيسبب السرطان ويدمر المورثoات.
ولكooن الغبooار الooذري قooد ينooتج أيضoا عooن الحooوادث الخطيooرة التooي ﺗصooيب المفooاعالت النوويooة ".أنظooر :الموﺳooوعة العربيooة
العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .191
) -(3الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(4بييooر روبرﺗooو دانيooزي" ،ﺗقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة :الجسooيمات الحooارة
والحرب الباردة" ،مرجع ﺳابق ،ص .29
) -(5الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
كيooف ينooتج الغبooار الooذري :ﺗنooتج كooل اإلنفجooارات النوويooة كooرات ناريooة عمالقooة مooن الغooازات السooاخنة والغبooار
الساخن ،حيث ﺗتحول كل المواد داخل الكoرة الناريoة وكoل المoواد المالمسoة لھoا إلoى غoازات .وعنoدما يحoدث االنفجoار قريبoا
من ﺳطح األرض ،ﺗُ َحول الكرة النارية التربة والغطاء الخضري والمباني إلى غازات ،وﺗجذب الغoازات السoاخنة فoي الكoرة
النارية األوﺳاخ والغبار وغيرھا من الجسيمات الصغيرة أثناء صoعودھا فoي الغoالف الجoوي ،ثoم ﺗتحoد كoل المoـواد المتبخoرة
بالنظooائر المشooعة الناﺗجooة عooن االنشooطار ،وﺗبooرد ھooذه المooواد أثنooاء صooعودھا ويتكثooف بعضooھا إلooى جسooيمات صooلبة ﺗتooراوح
فooي الحجooم بooين الغبooار الooدقيق غيooر المرئooي إلooى الرمooاد الooذي يبلooغ حجمooه حجooم الكسooف الثلجيooة ،وﺗعooود ھooذه الجسooيمات
التي ﺗلتصق بھا النظائر المشعة إلى األرض على ھيئة غبار ذري .أنظر :نفس المرجع.
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قoد ﺗصooل الجسooيمات الصoغيرة مooن الغبooار الoذري) (1إلooى األجooزاء البعيoدة مooن العooالم بفعoل الريooاح
حيث ﺗحمل الرياح المتنقلة عبر التروبوﺳفير ،أي الطبقة السفلى من الغoالف الجoوي ،بعoض الغبoار الoذري
لفتoooرات ﺗتoooراوح بoooين عoooدة أيoooام وعoooدة أﺳoooابيع ،وﺗغيoooر الريoooاح القريبoooة مoooن ﺳoooطح األرض اﺗجاھاﺗھoooا
ولكن الـرياح في طبقة التروبوﺳفير العلوي ﺗھoب عoادة فoي اﺗجoاه الشoرق ،ويكمoل الغبoار الoذري المحمoول
إلى ھذا االرﺗفاع دورﺗه حول األرض خالل أﺳبوع أو أﺳبوعين ،ويسقط معظمoه فoي نطoاق حoول األرض
قريoب مoن خoط عoرض مصoدر الغبoار الoذري .وفoي معظoم اإلنفجoارات النوويoة القويoة ﺗرﺗفoع كميoة كبيoرة
من الغبار الoذري إلoى الستراﺗوﺳoفير ،أي طبقoة الغoالف الجoوي التoي ﺗقoع فoوق التروبوﺳoفير وھنoاك يتسoع
نطاق انتشار الغبار الذري ،ويعود إلى األرض في فتـرة ﺗتراوح بين عدة شـھور وعدة ﺳنوات.

) (2

♦ خطورة الغبار الذري:
يمثoل خطoورة علoى النباﺗoات والحيوانoات والبشoر بسoبب العناصoر المشoعة التoي ﺗoدخل فoي ﺗكوينoه
وﺗشoooتمل ھoooذه العناصoooر علoooى حoooوالي  200نظيoooر ألكثoooر مoooن  30عنصoooرا كيميائيoooا يُنتجھoooا االنفجoooار
النooووي ،وﺗطلooق النظooائر المشooعة فooي الغبooار الooذري اإلشooعاع لفتooرات متفاوﺗooة ،ويسooتمر عooدد محoooدود
من عناصر الغبار الذري في إطالق اإلشعاع لفترة طويلة ،كما أن نقل اإلشعاع عبر الغذاء يستمر لفتoرات
طويلooة (3).ويتسooبب ھooذا الغبooار فooي ﺗعooريض السooكان لإلشooعاع ،إمooا ﺗعرضooا داخليooا بسooبب اﺳتنشooاق المooواد
المشعة الكائنة فoي الجoو أو ﺗنoاول األطعمoة أو شoرب الميoاه الملوثoة ،أو ﺗعرضoا خارجيoا مoن خoالل المoواد
المشoooعة الموجoooودة علoooى ﺳoooطح األرض ،فoooي الجoooو أو األعمoooاق (4).ولقoooد ﺗزايoooد الغبoooار الoooذري ليصoooل
إلooى معooدالت خطيooرة نتيجooة ﺗفجيooر الواليooات المتحooدة واالﺗحooاد السooوفييتي وبعooض الooدول األخooرى عooددا
من األﺳلحة النووية التجريبية في الفترة الممتدة بين أربعينيات وﺳتينيات القرن العشرين.

) (5

ز  -الشتاء النووي:

) -(1ﺗؤثر عوامل كثيرة على الزمن الذي ﺗستغرقه جسيمات الغبار الذري لتتكثف في الجو وﺗستقر على األرض والمسافة
التي ﺗقطعھا ابتداء من المصدر ،من ھذه العوامل أحجام الجسيمات وﺗركيبھا ،االرﺗفاع الoذي ﺗبلغoه قبoل أن ﺗبoدأ فoي السoقوط
نمط الرياح التي ﺗحمل الجسoيمات ،خoط العoرض الoذي يحoدث عنoده إطoالق النظoائر المشoعة ،الجoزء مoن السoنة الoذي يحoدث
فيoه االنفجooار .وﺗسoتقر الجسooيمات الكبيoرة أو الثقيلooة مooن الغبoار الooذري بoالقرب مooن المكoـان الoذي ﺗـــ ُoـطلق منoه ،فooي مسooاحة
غير منتظمة الشكل ،ﺗختلف حسب اختالف الرياح التي ﺗحملھا .وبصفة عامة ،ﺗقل شoدة اإلشoعاع كلمoا ازدادت مسoافة ابتعoاد
الجسooيمات عooن المصooدر ،ولكooن النشooاط اإلشooعاعي قooد يتكثooف فooي منooاطق متنooاثرة داخooل نطooاق الغبooار الooذري ﺗسooمى البقooع
الساخنة .وﺗَحْ ُدث البقع الساخنة عندما ﺗجرف األمطoار والثلoوج وغيرھمoا مoن أنoواع التسoاقط جسoيمات الغبoار الoذري خoارج
الغالف الجوي .أنظر :الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(3) (2المرجع السابق.
) -(4بييooر روبرﺗooو دانيooزي" ،ﺗقصooي الحقooائق حooول الغبooار الooذري المتسooاقط مooن التجooارب النوويooة :الجسooيمات الحooارة
والحرب الباردة" ،مرجع ﺳابق ،ص .29
) -(5الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
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وھو مصطلح يشير إلى اآلثار البيئيoة القاﺗلoة التoي يمكoن أن ﺗحoدث علoى مسoتوى العoالم مoن جoراء
حooرب نوويooة عظمooى ،حيooث مooن المتوقooع أن ﺗتسooبب فooي شooتاء نooووي ،وذلooك بإحooداث ﺗغييooرات بمسooتوى
الكارثooة فooي الغooالف الجooوي لooألرض وفooي المنooاخ ،وقooد يبooدأ ھooذا الشooتاء مooن حرائooق المooدن التooي ﺗسooببھا
الحرارة الفائقة الشدة لإلنفجارات النووية (1).ويمكن أن ﺗنتشر كميoات ھائلoة مoن الoدخان والسoناج واألﺗربoة
جراء ھذه الحرائق وﺗغطي نصف ﺳطح الكرة األرضية على األقل ،كما ﺗحجب أشعة الشمس عن األرض
لفترة طويلة ﺗمتد لعدة شھور ،فيحدث ھبوط شoديد فoي درجoات الحoرارة علoى األرض فيمoا يُعَْ oرف بالشoتاء
النooووي وﺗتجمooد الميooاه وﺗتوقooف عمليooة البنooاء الضooوئي فooي النبooات ،وﺗتooأثر بصooورة بالغooة الخطooورة كافooة
أشكال الحياة البيولوجية على األرض ،كما ﺗتصاعد كميات كبيرة من أكاﺳيد النيتروجين إلoى طبقoات الجoو
العليooا فتooدمر طبقooة األوزون التooي ﺗحمooي الكائنooات الحيooة علooى األرض مooن األثooر الضooار لألشooعة فooوق
البنفسجية (2).باإلضoافة إلoى قلoة ﺗسoاقط المطoر ،وقoد ﺗسoتمر ھoذه الظoروف لعoدة أشoھر أو ﺳoنوات .ونتيجoة
النخفاض ضوء الشمس ،وقلة المطر ،ودرجة الحرارة المتدنية ،يمكن أن ﺗتوقف الزراعة وينoتج عoن ذلoك
مجاعooة عالميooة ،ويقooدر العلمooاء أن اإلنفجooارات النوويooة فooي حooرب نوويooة كبيooرة يمكooن أن ﺗقتooل خمسooمائة
مليون شخص ،ومع ذلك فإن أربعة باليين شخص آخرين يمكoن أن يموﺗoوا جوعoا فoي السoنة التاليoة بسoبب
الشتاء النووي.

) (3

ثالثا -استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفذ في الحرب:
يعد اليورانيوم  238أو المستنفذ منتجا ثانويoا لعمليoة ﺗخصoيب اليورانيoوم (4)،حيoث ﺗخلoف مصoانع
التخصooيب كميooات ضooخمة منooه ،فحسooب ﺗقooدير الواليooات المتحooدة األمريكيooة فooإن لooديھا ضooمن مخزونھooا
االحتيooاطي مooا يزيooد علooى مليooار رطooل مooن اليورانيooوم المسooتنفذ ،وﺗعooادل كثافooة ھooذا المنooتج ضooعف كثافooة
الرصاص وھو أكثر ﺳمية منه ،ويستعمل في صoناعة العديoد مoن أنظمoة التسoليح ،وعoادة مoا ﺗسoمى ذخoائر
اليورانيooوم المسoooتنفذ "مخترقoooات" نسoooبة إلoooى كثافoooة المooادة (5).كمoooا لoooه عoooدة اﺳoooتعماالت ﺳoooلمية كاألثقoooال
أو الصoooابورات الموازنoooة فoooي الطoooائرات ،وواقيoooات اإلشoooعاع فoooي األجھoooزة الطبيoooة المسoooتخدمة للعoooالج

) -(1الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(2أ .د .ﺳيد أحمد السيد خالف" ،القنابل النووية وآثارھا المدمرة" ،مرجع ﺳابق ،ص .71
) -(3الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(4ھنoooاك ثالثoooة أشoooكال مoooن اليورانيoooوم المتواجoooد طبيعيoooا  :اليورانيoooوم  ،238 ،235 ،234إال أن أكثoooر مoooن %99
مooن يورانيooوم األرض ھooو  238وھooو أقooل إشooعاعا مooن اليورانيooوم  ،235وﺗحتooاج األﺳooلحة النوويooة ومنشooآت القooدرة النوويooة
إلooى يورانيooوم عooالي اإلشooعاع ،ولooذلك يُ oزَ ال اليورانيooوم  235مooن اليورانيooوم المتواجooد طبيعيooا عooن طريooق عمليooة ﺗسooمى
"التخصooيب" .أنظooر :جooون ويليooامز" ،اليورانيooوم والحooرب ،آثooار أﺳooلحة اليورانيooوم المسooتنفذ فooي العooراق" ،ﺗرجمooة نھلooة
نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد األول2007 ،م ،ص .17
) -(5المرجع السابق ،ص .18 -17
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باإلشooعاع ،والحاويooات المسooتخدمة لنقooل المooواد المشooعة ،ولooذلك قooد يُ ْستَنشooق فجooأة بسooبب انooدالع حريooق
في مستودع لتخزينه أو ﺗحطم طائرة أو جراء ﺗلوث السيارات داخل مناطق النزاع أو بالقرب منھا.

) (1

 . 1اآلثار الصحية والبيئية الﺳتخدام قذائف اليورانيوم المستنفذ :
فooي بدايooة التسooعينات بooدأت األصooوات ﺗرﺗفooع احتجاجooا علooى صooناعة ذخيooرة اليورانيooوم المخصooب
والذي يستعمل في األﺳلحة الحربية ،غير أن ھذه األصوات لم ﺗلقى آذانا صoاغية حتoى عoام 2000م بعoدما
ﺗبoooين وجoooود إصoooابات كثيoooرة بسoooرطان الoooدم ناجمoooة عoooن اﺳoooتخدام ذخيoooرة اليورانيoooوم المسoooببة للتلoooوث
اإلشعاعي (2)،وﺳتشكل ھذه المادة بعد عام 2000م أزمة دوليــة ،لذلك بدأت أكثر من دولoة كبoـرى ﺗشoجب
اﺳتخدامھا (3).كما ﺗستھدف ھذه المادة بالدرجة األولى جھازين اثنين ھما الكليتين والرئتين.

) (4

ولقooد عبooرت الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة عooن قلقھooا إزاء اﺳooتعمال قooذائف اليورانيooوم المسooتنفذ
في العمليات الحربية واعتبرﺗه "ﺳالحا ممنوعا دوليا" ،حيث طالب مديرھا العoام " د .البرادعoي" بتشoكيل
لجان متخصصة لمسح أماكن العمليات الحربية التي اﺳتعملت فيھا ھذه األﺳلحة" ،وذلك لشدة فتكھoا بالبيئoة
وأوجooه الحيooاة علooى األرض حيooث يظooل غبارھooا الooذري عالقooا بooالجو بنسooبة  %70مooن نooواﺗج االنفجooار
مما يلوث األرض والزرع والحيوان واإلنسان ماليين السنين (5)".في حين جاء فoي ﺗقريoر منظمoة الصoحة
العالميoooة عoooن اليورانيoooوم المسoooتنفذ بأنoooه" :علoooى مoooدى األيoooام واألعoooوام التoooي ﺗلoooي التلoooوث بoooاليورانيوم
المستنفذ ،فإن التلوث يصبح ُمشتتا في البيئة الطبيعية األوﺳع بواﺳطة الرياح والمطر .وقد يستنشoق النoـاس
القاطنين أو العاملين في المناطق المتأثرة الغبار الملوث أو يستھلكون الغذاء ومياه الشرب الملوثة".

) (6

) -(1ﺗقريooر مooوجز صooادر عooن منظمooة الصooحة العالميooة" ،اليورانيooوم المسooتنفد :مصooادره وحooاالت التعooرض لooه واآلثooار
الصحية المترﺗبة عليه" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثالث2002 ،م ،ص .19
) - (2فطبق77ا "لدراس77ة ح77ول ت77أثيرات المع77ادن عل77ى خالي77ا الرئ77ة البش77رية ،ف77إن اليوراني77وم المس77تنفذ ،ال77ذي يس77تخدم ف77ي ال77ذخيرة
الحربي77ة ،يس77بب ض77ررا واس77ع النط77اق لحم77ض ال77دنا ) (DNAوال77ذي ق77د ي77ؤدي إل77ى اإلص77ابة بس77رطان الرئ77ة .كم77ا تض77يف الدراس77ة
بال777دليل الق777اطع أن اليوراني777وم المس777تنفذ يس777بب مش777اكل ص777حية ف777ي س777احات المع777ارك لم777دد طويل777ة تمت777د بع777د توق777ف الح777روب".
أنظ777ر :مت777رجم ع777ن " ،The Gardianدراس777ة ت777رجح خط777ر اإلص777ابة بالس777رطان م777ن اليوراني777وم المس777تنفذ" ،إع777داد :أمان777ة
التحرير ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني2007 ،م ،ص .40
) -(3عامر محمود طراف ،مرجع سابق ،ص .58
وم77ن ب77ين ھ77ذه ال77دول ألماني77ا الت77ي ذھ77ب مستش77ارھا الس77يد " ش77رودر" ف77ي اجتم77اع ق77وات الحل77ف األطلس77ي ببروكس77ل مطل77ع ع77ام
2001م إل77ى "أن ألماني77ا تع77ارض بش77دة موق77ف الوالي77ات المتح77دة م77ن اس77تعمال ھ77ذا الن77وع الخط77ر م77ن الس77الح ألن77ه يش77كل جريم77ة
بحق اإلنسانية ويضر بجميع األطراف المتحاربة من جند ومن مدنيين في ساحة المعارك ".أنظر :نفس المرجع ،ص .60

) -(4ﺗقريooر مooوجز صooادر عooن منظمooة الصooحة العالميooة" ،اليورانيooوم المسooتنفد :مصooادره وحooاالت التعooرض لooه واآلثooار
الصحية المترﺗبة عليه" ،مرجع ﺳابق ،ص .20
) -(5أ .د .مم77دوح فتح77ي عب77د الص77بور" ،اليوراني77وم :آث77اره الض77ارة وس77لوكه ف77ي البيئ77ة" ،نش77رة ال77ذرة والتنمي77ة ،المجل77د الث77امن
عشر ،العدد األول2006 ،م ،ص .19
) -(6جون ويليامز" ،اليورانيوم والحرب  ،آثار أسلحة اليورانيوم المستنفذ في العراق" ،مرجع سابق ،ص .20
وف7777ي دراس7777ة للبنت7777اغون ع7777ام 2002م ت7777م التنب7777ؤ ب7777أن أي س7777احة معرك7777ة ف7777ي المس7777تقبل س7777تكون ملوث7777ة ب7777اليورانيوم المس7777تنفذ.
وفي استقصاء حول استعمال اليورانيوم المستنفذ في زمن الحرب أجرته منظمة " "Royal Societyالبريطاني7ة" ،وج7دت أن ھن7اك
إمكانية ألن يكون الجنود الذين كانوا قريبين جدا من ذخائر اليورانيوم المس7تنفذ عرض7ة بمق7دار ض7عفين للم7وت بس7بب س7رطان الرئ7ة
عن غيرھم ".أنظر :نفس المرجع ،ص .20
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 . 2أمثلة عن اﺳتخدام قذائف اليورانيوم المستنفذ في الحرب:
فooي مطلooع عooام 2001م قامooت األمooم المتحooدة باختبooار أحooد عشooر موقعooا فooي كوﺳooوفو (1)،لتكشooف
عن وجود ﺗلوث إشعاعي نشط في ثمانية منھا ،نتيجة قيام طائرات الناﺗو بإطالق القذائف الملوثة باإلشعاع
السام خالل الغارات الجويoة علoى ھoذه المنطقoة ،وفoي أول مoارس عoام 2001م ﺗحركoت الواليoات المتحoدة
وبريطانيooا للتخفيooف مooن حooدة الجooدل واالحتجooاج وﺗھدئooة األمooور قبooل أن يكبooر ھooذا الملooف (2).كمooا اﺳoتُخدم
اليورانيوم المستنفذ في معارك البوﺳنة والعراق ،وكان ھناك قلoق متزايoد بشoأن التoأثيرات الصoحية لغبoاره
المتروك في ﺳاحات المعارك ،ولقد أُجبرت وزارة الدفاع علoى إبطoال اإلدعoاءات بoأن الزيoادات الواضoحة
في اإلصابة بالسرطان وﺗشوھات بالوالدة ضمن مواطني جنوب العراق) (3كان ﺳoببھا اليورانيoوم المسoتنفذ
الموجود باألﺳلحة المستعملة (4).وﺗجدر اإلشoارة إلoى أن اﺳoتخدام ھoذه المoادة فoي حoرب الخلoيج) (5والبلقoان
وأخيرا في حرب العراق عام 2003م من قبل الواليات المتحoدة األمريكيoة) (6وبريطانيoا والoدول المتحالفoة
معھooم أصooبح قضooية ﺳياﺳooية بيئيooة معقooدة ممooا أثooار التسooاؤالت حooول مooا ﺗتركooه ھooذه ال ُم َر َكبooات النوويooة
من ﺗأثيرات على البيئة وصحة اإلنسان.

) (7

)(1

 ج777اء ف777ي تقري777ر يخ777ص الت777أثير البيئ777ي لح777رب كوس777وفو والمع777د م777ن قب777ل المرك777ز البيئ777ي ألورب777ا الوس777طى والش777رقيةأن الھ77واء مل77وث كنتيج77ة الس77تعمال رؤوس الق77ذائف م77ن اليوراني77وم المس77تنفذ بش77كل رئيس77ي ،كم77ا وص77فه بأن77ه" :ربم77ا يك77ون أكث77ر
الم777واد المس777تخدمة خط777را خ777الل حمل777ة التفجي777رات ".أنظ777ر :مت777رجم ع777ن مجل777ة Nuclear Engineering International
"يوغس7777الفيا :التل7777وث ب7777اليورانيوم" ،ترجم7777ة نس7777رين اليحي7777ى الك7777وكي ،نش7777رة ال7777ذرة والتنمي7777ة ،المجل7777د الح7777ادي عش7777ر ،الع7777دد
الثالث1999 ،م ،ص .40

) -(2عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .59
) -(3فبعoد حooرب الخلoيج ُﺳoجل فoي العooراق ارﺗفooاع مoذھل فooي معoدالت إصooابة األطفooال بسoرطان الooدم وصoل إلooى عشooرة
أضعاف المعدالت الطبيعية ،كما أن أكثر من  500ألف جندي أمريكي وكندي وبريطاني من الذين ﺳoاھموا فoي ھoذه الحoرب
يعانون من أمراض مختلفة معظمھا ﺗتصل بأمراض ﺳرطان الoدم ،وھoذه الحالoة ﺗشoبه الحoاالت السoابقة فoي البلقoان ،البوﺳoنة
وكوﺳooوفو .كمooا أن البooوادر الخطيooرة لھooذا التلooوث بooاليورانيوم بooدأت ﺗتجلooى بتشooوھات خلقيooة وإعاقooات عـقooـلية فooي الجيooل
الجديد ،وﺳوف ﺗمتد لعدة أجيال قادمة .أنظر :المرجع السابق ،ص .60 -59
) -(4متoooرجم عoooن " ،The Gardianدراﺳoooة ﺗoooرجح خطoooر اإلصoooابة بالسoooرطان مoooن اليورانيoooوم المسoooتنفذ" ،مرجoooع
ﺳابق ،ص .41 - 40
) -(5لقooد ا ْﺳ oتُخدمت خooالل العمليooات العسooكرية لمعركتooي الخلooيج الثالثooة والرابعooة " 950ألooف قذيفooة يورانيooوم منضooب
أي  350طooن ،اعترفooت الواليooات المتحooدة األمريكيooة )ﺗقooارير البنتooاغون( أنھooا اﺳooتخدمت  860ألooف قذيفooة أي مooا يعooادل
 320طن أي أن الباقي والبالغ  90ألف قذيفة وھي ﺗعادل أكثر من  30طن اﺳتخدمت من قبل قوات أخرى من قوى التحالف
ولعلھا بريطانيا وفرنسا وإﺳرائيل وجميعھا منتجة لھذا النوع مoن أﺳoلحة الoدمار الشoامل ،والتoي ﺳoببت )أي قذيفoة اليورانيoوم
المنضooب( عooن ﺗفجرھooا ﺗكooون أكاﺳooيد اليورانيooوم التooي ﺗooدخل إلooى الooرئتين عنooد االﺳتنشooاق والتooراكم علooى جooروح الشooخص
المصooاب ثooم دخولھooا إلooى جسooمه عنooد ﺗعرضooه للمنooاطق الملوثooة مسooببة لooه اإلصooابة بooأمراض السooرطان المختلفooة فooي الooدم
والرئتين والكليتين والكبد وغيرھا ،والتي ﺗأثيراﺗھا اإلشعاعية ﺗؤثر بشكل مباشر على الصفات الوراثيoة وخاصoة فoي الخاليoا
الجنسooية مسooببة الخلooل الجينooي والooوراثي وغيooر ذلooك مooن التooأثيرات الرھيبooة ".أنظooر :د.عمooاد محمooد ذيooاب الحفooيظ ،البيئooة
)حمايتھا ،ﺗلوثھا ،مخاطرھا( ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عَمان2005 ،م ،ص .87
) -(6ولق77د كش77ف الج77يش األمريك77ي أن77ه ألق77ى ف77ي م77ارس 2003م م77ا يت77راوح ب77ين  320و  390طن77ا م77ن اليوراني77وم المس77تنفذ
خ777الل ح777رب الخل777يج  .أنظ777ر :ج777ون ويلي777امز" ،اليوراني777وم والح777رب  ،آث777ار أس777لحة اليوراني777وم المس777تنفذ ف777ي الع777راق" ،مرج777ع
سابق ،ص .17

) -(7د .نبھان عبد الكريم حمدون" ،اليورانيوم" ،نشoرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد التاﺳoع عشoر ،العoدد الثoاني2007 ،م ،ص
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ولقد شoكل اليورانيoوم المسoتنفذ موضoوع نقoاش رئيسoي أثنoاء ملتقoى ان ُعقoد فoي  24فيفoري 2007م
في ﺳانتا كoروز بحضoور متحoدثين بلسoان ھيئoة المحoاربين فoي العoراق ضoد الحoرب " "IVAWالتoي يعتقoد
أعضooاؤھا "أن معانooاﺗھم فooي حooرب الخلooيج كانooت ھooي البooدايات لمooا ﺳيشooكل مشooكلة صooحية طويلooة األمooد
فooي المنطقooة" ،وفooي دراﺳooة "لجooون ھooوبكنز" نشooرت فooي أكتooوبر 2006م قَ  oﱠدر العooدد اإلجمooالي للمooوﺗى
العراقيين نتيجة اﺳتعمال ذخائر اليورانيوم المستنفذ إبان االحتالل األمريكي بـ  655ألف.

) (1

كمoooا اﺳoooتخدمت إﺳoooرائيل ضoooد الشoooعب الفلسoooطيني اليورانيoooوم المسoooتنفذ السoooام عبoooر الرصoooاص
ص oب.
والقooذائف ،أمooا فooي األراضooي التooي احتلتھooا جنooوب لبنooان فاﺳooتعملت ذخيooرة ملوثooة بooاليورانيوم ال ُمخَ ﱠ
كما أنه اﺳتنادا لتقoارير الواليoات المتحoدة األمريكيoة مoا بoين عoامي 1995 -1994م ،فإنoه اﺳoتُعمل حoوالي
 13ألف طلقة قذيفة طائرة ملوثة باإلشعاع السام في يوغسالفيا السابقة.

) (2

الفــرع الثــاني:
المصادر الناجمة عن االستخدامات السلمية.
لقooد أفooرز التطooور العلمooي والتكنولooوجي ﺗنooوع وكثooرة اﺳooتخدامات الطاقooة النوويooة فooي األغooراض
السooلمية ،وھooذا مooا أدى بooدوره إلooى ﺗنooامي مشooكلة التلooوث النooووي واﺗسooاع دائرﺗھooا ،وعمومooا يمكooن إجمooال
مصooادرھا المنجooرة عooن األنشooطة السooلمية فooي :المنشooآت النوويooة المسooتخدمة ألغooراض ﺳooلمية ،اﺳooتخدام
الطاقة النووية في الفضاء الخارجي ،وبعض التطبيقات السلمية األخرى التي ﺳنوجزھا في عنصر واحد.
أوال -المنشآت النووية السلمية:
وھي متنوعة ومتعددة ،ﺗأﺗي في مقدمتھا المفاعالت النووية المستعملة في ﺗوليoد الطاقoة الكھربائيoة
والتي ﺗحتل المرﺗبة األولى من حيث العدد.
 . 1محطات ﺗوليد الطاقة الكھربائية:
لقooد ﺗooم ﺗشooغيل أول مفاعooل نooووي لتوليooد الطاقooة الكھربائيooة فooي محطooة "أوبنسooك" فooي روﺳooيا
فooي جooوان عooام 1954م بقooدرة  5ميجooاواط كھربooائي ،ثooم افتَتَحooت بريطانيooا مفاعالﺗھooا إلنتooاج ھooذه الطاقooة
في "كالدرھول" في أكتوبر عام 1956م ،ثم لحقتھoا الواليoات المتحoدة بمفاعoل "شoبنجبورت" فoي ديسoمبر
عooام 1957م ،ومنooذ ذلooك الحooين ظooل عooدد الooدول التooي ﺗسooتخدم ھooذه المفooاعالت فooي ﺗزايooد مسooتمر لتنتشooر
على المستوى العoالمي (3).فوفقoا لبيانoات الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة ،بلoغ عoدد محطoات الطاقoة النوويoة
) -(1جون ويليامز" ،اليورانيوم والحرب ،آثار أﺳلحة اليورانيوم المستنفذ في العراق" ،مرجع ﺳابق ،ص .19 -18
) -(2عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص  58و .60
) -(3أ .د .محمود بركoات" ،الطاقoة النوويoة كمصoدر للكھربoاء فoي الoدول العربيoة" ،نشoرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد السoابع
أكتوبر  -نوفمبر -ديسمبر1995 ،م ،ص  .3ولقد أصبح العدد الكلي للمفاعالت العاملة حتى نھاية عoام 1994م  432مفoاعال
في  31دولة ،وذلك بعد أن ﺗم إغالق  70مفاعال بعد انتھاء مھامھا .أنظر :نفس المرجع والصفحة.
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فooي العooالم  437مفooاعال مooع نھايooة عooام 2009م ،بسooعة إجماليooة ﺗبلooغ نحooو  370جيڤooا واط ،العooدد األكبooر
منھoooا فoooي شoooمال أمريكoooا وأوروبoooا واليابoooان علoooى التoooوالي ،وﺗعتبoooر فرنسoooا مoooن أكثoooر الoooدول اعتمoooادا
علooى ھooذه الطاقooة حيooث يوجooد بھooا  55مفooاعال عooامال ،فooي حooين يتواجooد بالواليooات المتحooدة أكبooر عooدد
مooن المفooاعالت النوويooة يقooدر بooـ  104مفاعooل وأكبooر ﺳooعة إنتاجيooة .وھنooاك اليooوم  55مفooاعالً قيooد اإلنشooاء
فoooي نھايoooة عoooام 2009م ،معظمھoooا ) (37فoooي آﺳoooيا )الصoooين والھنoooد وكوريoooا الجنوبيoooة( ،ﺗليھoooا روﺳoooيا
وبعض دول أوروبا الشرقية.

) (1

أ -أنواع مفاعالت ﺗوليد الطاقة الكھربائية:
ﺗوجoooد أنoooواع عديooooدة مoooن المفooooاعالت التoooي ﺗطooooورت ﺗجاريoooا ،منھooooا مoooا يُ ْسooooتَعمل فيھoooا المooooاء
الثقيooل" :وھooي المفooاعالت التooي ﺗعمooل بooالوقود النooووي الطبيعooي وﺗسooتخدم المooاء الثقيooل كمبooرد ومھooدئ".
ومنھooا مooا يُ ْس oتَخدم فيھooا المooاء الخفيooف" :وھooي مفooاعالت ﺗعمooل بooالوقود النooووي ال ُمثooري بنسooبة محooدودة
مooن العنصooر االنشooطاري يورانيooوم ) (235والمooاء المضooغوط أو المooاء المغلooي  (2)".أمooا النooوع الثالooث
فھooو المفooاعالت ال ُمبََ ooردة بالغooاز ،وقooد أصooبحت المفooاعالت المبooردة بالمعooدن مقبولooة وخاضooعة للتشooريع
فooي بدايooة ﺗطooوير المفooاعالت النوويooة" .أمooا المفooاعالت النوويooة األخooرى التooي طُooورت بدقooة فھooي ﺗلooك
التoي ﺗُسْoتَعمل لoيس لتوليoد الطاقoة الكھربائيoة فحسooب ولكoن إلنتoاج الطاقoة الحراريoة كoذلك ،ولتوليoد الطاقooة
النووية وإنتاج الھيدروجين على المدى البعيد".

) (3

ب -اآلثار البيئية والصحية الناجمة عن محطات ﺗوليد الطاقة الكھربائية:
يعارض البعض إقامة محطات نووية لتوليoد الكھربoاء ويoرى أنھoا ﺗشoكل خطoرا كبيoرا علoى البيئoة
لألﺳباب اآلﺗية  :ﺗَ َع ُرض ھذه المحطات للحوادث والتي قد ﺗؤدي لتسرب اإلشoعاعات النوويoة إلoى المنoاطق
المحيطة بھا ،صعوبة التخلص من النفايات النووية التي ﺗخلفھا وخطورﺗھoا علoى البيئoة ،التلoوث الحoراري
الذي ﺗحدثه بعض ھoذه المحطoات فoي البيئoة المجoاورة لھoا (4)،واحتمoال ﺗعرضoھا لھجمoات عسoكرية ﺗoؤدي

) -(1أ .د.عooooدنان شooooھاب الooooدين" ،الطاقooooة النوويooooة وآفooooاق اﺳooooتخداماﺗھا السooooلمية فooooي دول مجلooooس التعooooاون" ،مجلooooة
التعاون ،السنة الخامسة والعشرون ،العدد الثالث والسبعون ،مارس 2011م ،ص .29
) -(2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .17
) -(3د .محمooد يحيooى العooاني" ،االﺗجooاه إلooى المفooاعالت النوويooة إلنتooاج الطاقooة الكھربائيooة" ،نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجلooد
الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م ،ص  24إلى .26
) -(4عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع ﺳابق ،ص .116 -115
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إلooى كارثooة بيئيooة (1)،أو ﺗعرضooھا للسooرقة أو لكooوارث طبيعيooة ،باإلضooافة إلooى التلooوث النooاجم عooن ﺗفكيooك
المنشآت النووية مھما كانت الطريقة المستعملة في ذلك.
باإلضافة إلى أن الحوادث التي ﺗقع لمحطات ﺗوليد الطاقoة الكھربائيoة كثيoرة ،ومoن آثارھoا الھدامoة
التلوث النووي وآثاره الخطيرة على المنoاطق المحيطoة بالمفاعoل بصoفة خاصoة ،وعلoى البيئoة والصoحة

) (2

والكooون برمتooه ،حتooى أنooه ال يooتم اإلعooالن عنھooا أحيانooا ﺗحاشooيا إلثooارة الooرأي العooام ضooد ھooذه المحطooات.

) (3

فللطاقة النووية ـ علoى الoرغم مoن مزاياھoا ـ oثالثoة عيoوب رئيسoية عملoت علoى إبطoاء ﺗطورھoا فoي العoالم
وھي :أن ﺗكلفة إنشاء المحطة النووية ﺗفوق كثيرًا ﺗكلفة إنشاء محطة الوقود األحفoوري ،أخطoار المحطoات
النووية كبيرة لدرجة ال ﺗجعلھا ﺗخضع لقوانين حكوميoة معينoة كoأن ﺗفoي ھoذه المحطoات بمطالoب السoلطات
الحكومية بحيث ﺗكون قادرة على معالجة أي حالة طارئة ﺗلقائيا وبسرعة كبيرة ،أضف إلى ذلoك معارضoة
الكثيooرين إلقامooة محطooات جديooدة ،كمooا يسooتمر اليورانيooوم فooي إطooالق إشooعاعات خطيooرة ولفتooرة طويلooة
بعد اﺳتعماله كوقود للطاقة النووية ،كما أن مشoكلة ﺗخoزين نفايoات اليورانيoوم لoم ﺗُ َحoل بعoد (4).ومoن اآلثoار
السالفة الذكر ﺳنركز على أثرين ھما :التسرب اإلشعاعي والتلوث الحراري ،أما الغبoار الoذري الoذي ينoتج
مooن حooوادث المفooاعالت النوويooة فلقooد ﺗطرقنooا لooه ﺳooابقا عنooد الحooديث عooن آثooار االنفجooار النooووي ،ولooذلك
فإننا لن نتناوله بالشرح في ھذا العنصر.
♦ التسرب اإلشعاعي:
يُ ﱠعَ oooرف بأنoooه انطoooالق المoooواد المشoooعة )ﺳoooواء كانoooت صoooلبة أم ﺳoooائلة أم غازيoooة( مoooن األوعيoooة
التoooي ﺗحتويھoooا بoooأي صoooورة مoooن الصoooور مoooن خoooالل ثقoooوب أو شoooقوق بھoooا أو نتيجoooة النفجارھoooا كليًoooا
أو جزئيooا ،وﺗتجooه المooواد المشooعة بعooد انطالقھooا إلooى االنooدماج مooع عناصooر البيئooة المختلفooة مooن ھooواء ومooاء
وﺗربoooة ،...وغالبoooا مoooا ﺗرافoooق عمليoooة التسoooرب اإلشoooعاعي ظoooاھرة االنتشoooار ،وھoooي ظoooاھرة فيزيائيoooة
يooتم مooن خاللھooا ﺗحooرك المooواد المختلفooة مooن المنooاطق "الطooاردة" ،التooي ﺗتواجooد فيھooا ھooذه المooواد بتراكيooز
) -(1ومoن أمثلooة ذلooك مoا حooدث فooي يoوم 1981/6/7م ،حooين قامooت  14طoائرة إﺳooرائيلية بعooد أن عبoرت األجooواء األردنيooة
والسooعودية وھooي ﺗحلooق علooى ارﺗفooاع مooنخفض لتتفooادى مراقبooة أجھooزة الooرادارات القليلooة االنتشooار علooى الجانooب الغربooي
من الحدود العراقية لتصل إلى مواقع المفاعالت النووية العراقية وأھمھا المفاعل النووي الفرنسoي الصoنع فoي موقoع التويثoة
جنوب بغداد والذي ال يبعد ﺳوى  20كلم عن مركز العاصمة العراقيoة ،عل ًمoا أن المفاعoل ﺗبلoغ طاقتoه  50ميغoا طoن حoراري
فتسبب بتلوث إشعاعي رھيب في المنطقة ،ولقد عملت مختلف األطراف على التكتم عن انعكاﺳاﺗه الخطيرة .أنظoر :د.عمoاد
محمد ذياب الحفيظ ،مرجع ﺳابق ،ص .74
) -(2لقد حذر ﺗقرير صادر عن اللجنة العلمية لألمoم المتحoدة بخصoوص ﺗoأثيرات اإلشoعاع الoذري مoن أن اعoتالل الصoحة
على نطاق العالم ال يزال يحدث بسبب اإلشعاع المؤين البيئoي ،كمoا لoوحظ فoي أوكرانيoا وروﺳoيا وروﺳيــoـا البيضoـاء بسoبب
كارثooة ﺗشooرنوبيل .أنظooر :متooرجم عooن مجلooة "" ،"Nuclear Engineering Internationalاألمooم المتحooدة ﺗنooاقش التooأثيرات
اإلشعاعية" ،ﺗرجمة نھلة نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الثاني2004 ،م ،ص .53
) -(3عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع ﺳابق ،ص .117
) -(4الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
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مرﺗفعooooة ،إلooooى المنooooاطق المسoooooتقبلة لھooooا والتooooي ﺗكooooون فيھoooooا التراكيooooز أقooooل .والتسooooرب اإلشoooooعاعي
مستويات ،فقoد يكoون بسoيطا وھoو محoدود األثoر عoادة ،وقoد يكoون ھoائال نتيجoة حoادث مفoاجئ كبيoر يoؤدي
إلى ﺗدمير مفاعل إنتاجي ضخم ،ونشر محتويات قلب المفاعل  -الذي يضم كميات كبيرة من المواد المشعة
التooي قooد ﺗبلooغ عooدة أطنooان -علooى مسooاحات ھائلooة محدثooة بھooا ﺗلوثooا خطيooرا ،وفيمooا بooين ھooذين الحooدين يمكooن
أن يحدث التسرب بمستويات متفاوﺗة.

) (1

وﺗعد المفاعالت النووية التي لم ﺗحترم في ﺗصميمھا قواعد السالمة النووية الكاملoة مصoدرا ھامoا
للتسرب اإلشعاعي بسبب الحوادث المفاجئoة التoي يمكoن أن ﺗتعoرض لھoا (2)،باإلضoافة إلoى ذلoك فإنoه أثنoاء
التشغيل االعتيادي للمفاعالت النووية لتوليد الطاقة الكھربائية قoد ﺗتسoرب كميoات قليلoة مoن المoواد المشoعة
إلooى البيئooة ،وﺗooتم السooيطرة علooى ھooذا التسooرب والتعooرض المباشooر للعooاملين مooن طooرف السooلطات الرﺳooمية
وحسoooب األﺳoooس والقoooرارات المعتمoooدة ومتطلبooooات اللجنoooة الدوليoooة للحمايoooة مoooن اإلشooooعاع ).(ICRP

) (3

إال أن األمر لم يَ ُعد يقتصر على ھذه األﺳoباب فقoط ،بoل إن كoل المفoاعالت أصoبحت عرضoة لھoذا التسoرب
بسooبب الكooوارث الطبيعيooة التooي يمكooن أن ﺗصooيبھا ،والتooي ﺗعجooز قواعooد السooالمة النوويooة عooن مجابھتھooا
وھذا ما حدث بالفعل في محطة "فوكوشيما" اليابانية في  11مارس 2011م.
♦ التلوث الحراري:
وينتج من إلقاء محطات ﺗوليد الطاقة الكھربائية لكميات كبيoرة مoن الميoاه السoاخنة فoي ميoاه البحoار
والمحيطooات واألنھooار ،كمooا ينooتج مooن الميooاه التooي ﺗسooتخدم فooي ﺗبريooد المفooاعالت الذريooة ،حيooث يُعooاد المooاء
المستخدم كمبرد إلى األنھار فيُحْ دث ارﺗفاعًا ملحوظًا في درجة حرارة مياھھا ،ويؤدي ذلك إلى نقص كمية
األوكسجين الذائب في الماء (4).وبما أن محطات القدرة النووية ﺗُولﱢد قدرا كبيرا مoن الطاقoة الحراريoة أكثoر
مما ﺗولده محطات القدرة التي ﺗَحْ oرق الفحoم الحجoري أو الoنفط ،فإنھoا ﺗحتoاج لكميoات كبيoرة جoدا مoن المoاء
ضooخ كميoات ضooخمة مoن المخلفooات المائيoة السooاخنة ،وﺗلقoي بھooا فoي البحيooرات
لتبريoد أنظمتھoا ،ومooن ثoم ﺗَ ُ
والمجاري المائيoة .وھoي ضoارة بالحيوانoات والنباﺗoات التoي ﺗنمoو وﺗعoيش فoي مoدى مoنخفض مoن درجoات
الحرارة ،فالمياه الدافئة قد ﺗَ ُعوق نمو وﺗكاثر األﺳماك ،وﺗؤثر على مواردھoا الغذائيoة ،وفoي بعoض األحيoان
قد ﺗموت األﺳماك بسبب االرﺗفاع المفاجئ والسريع في درجة الحرارة.

) (5

) -(1أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووية(" ،مرجع ﺳابق ،ص  8إلى .10
) -(2المرجع السابق ،ص .11
) -(3د .محمد يحيى العاني" ،االﺗجاه إلى المفاعالت النووية إلنتاج الطاقة الكھربائية" ،مرجع ﺳابق ،ص .25
) -(4أ .د .إبراھيم ﺳليمان عيسى ،مرجع ﺳابق ،ص  37و .43
) -(5الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
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وللمسooاعدة علooى حooل مشooكلة التلooوث الحooراري أُنشooأ ُت بمحطooات القooدرة النوويooة أبooراج ﺗبريooد

) (1

ﺗسoتخدم الھoواء لتبريoد المoاء السoاخن النoاﺗج عoن المفoاعالت النوويoة قبoل ضoخه إلoى البحيoرات والمجoاري
المائية ،كما أن المصانع يمكنھا ﺗقليل التلوث الحراري بصب الماء الحار فoي أمoاكن متفرقoة مoن أجoل منoع
االرﺗفاع الخطير في درجة الحرارة في مكان واحد ،ونشير في األخير إلoى أن مoاء التبريoد يكتسoب مقoدارا
صغيرا من التريتيوم )الھيدروجين ال ُم ِش ّع( أثناء مروره في ُم َكثoف البخoار ،ويبقoى ھoذا التريتيoوم فoي المoاء
عندما يُ َعا ُد إلى النھر أو البحيرة (2).ولنبoرھن علoى اآلثoار المترﺗبoة عoن محطoات الطاقoة النوويoة ﺳoنعرض
أمثلة عن الحوادث التي ﺗعرضت لھا.
ج  -أھم حوادث مفاعالت ﺗوليد الطاقة الكھربائية:
ﺗعد المفاعالت 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
في عام 1986م ،أو ﺳببه حريoق كمoا حoدث بoنفس المفاعoل فoي ﺳoبتمبر عoام 1991م ،كمoا قoد يكoون ﺳoببه
عطooب ،وخيooر مثooال علooى ذلooك العطooب الooذي أصooاب أحooد المفooاعالت بجزيooرة "ثooري مايooل آيلنooد" شooرق
الواليات المتحدة األمريكية والمعروف بحادث بنسoلفانيا لعoام 1979م (3).وطبقًoا لمoا جoاء فoي العoدد الثالoث
مooن مجلooة الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة لعooام 1986م ،فإنooه وقooع عoدد كبيooر مooن الحooوادث فooي المفooاعالت
النووية بلغ  151حادثا ما بين عامي 1971م و1985م في  14دولoة علoى مسoتوى العoالم ،ولكoن بoدرجات
متفاوﺗooة الخطooورة (4).ونظooرا ألن عooدد ھooذه الحooوادث كبيooر وفooي ﺗزايooد مسooتمر ،فإننooا ﺳooنركز علooى أھمھooا
وأخطرھا مبتدئين بعرض أقدمھا وصوال إلى أحدثھا حسب ﺗسلسلھا التاريخي.
♦ ﺗسooرب اإلشooعاعات مooن المفاعooل النooووي فooي مدينooة "فِنسooا" اليوغسooالفية فooي  15أكتooوبر عooام
1958م أدى إلى انتشار الملوثات اإلشعاعية.

) (5

) -(1وفيمooا يخooص منظومooات ﺗبريooد محطooات ﺗوليooد الطاقooة ،فooإن منظومooة التبريooد المooائي -أحاديooة االﺳooتخدام لھooا بعooض
التأثيرات السلبية المتمثلة في انتقoال بعoض األحيoاء المائيoة إلoى منظومoة التبريoد فoي وحoدات ﺗوليoد الطاقoة ،وھoالك الكائنoات
الحية التي ﺗعيش في أعماق الجسم المائي نتيجة لتيoارات مoاء التبريoد المطoروح مoن منظومoة التبريoد المoائي ،وحoدوث ﺗآكoل
وانجooراف فooي عمooق النھooر .ويمكooن ﺗصooنيف المooوارد المائيooة التooي ﺗسooتخدم كمصooدر لمنظومooات التبريooد األحooادي االﺳooتخدام
إلى األنھoار والروافoد والقنoوات ،البحيoرات الطبيعيoة واالصoطناعية ،مصoبات األنھoار والخلجoان ،وﺗتشoابه مصoبات األنھoار
مع األنھار في كثير من خصائصھا باﺳتثناء وجود ظاھرة المد والجزر التي ﺗختلط فيھا المياه العذبة لألنھار مoع ميoاه البحoار
المالحة مما يؤثر على التركيبة الحرارية للمياه .أنظر :حسن مظفر الرزو" ،ﺗقنية منظومات التبريد في محطات ﺗوليد الطاقة
النووية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م ،ص .15 -14
) -(2الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(3محمد عبد  Pمحمد نعمان ،مرجع سابق ،ص .32
) -(4د .مكoooي الحسoooني" ،ھoooل يمكoooن للمفاعoooل النoooووي أن ينفجoooر كالقنبلoooة الذريoooة ؟" ،نشoooرة الoooذرة والتنميoooة ،المجلoooد
السادس ،العدد الثامن ،آب  /أغسطس1994 ،م ،ص .2
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .254
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♦ حادث بنسلفانيا لعام 1979م:
وقع ھذا الحادث بتاريخ  28مoارس 1979م فoي محطoة الطاقoة النوويoة المقامoة فoي جزيoرة "ثoري
مايل آيلند" في جنوب شoرقي واليoة بنسoلفانيا بالواليoات المتحoدة األمريكيoة ،وذلoك نتيجoة عطoل فoي إحoدى
وحooدات المركooز النooووي الواقooع بھooذه الجزيooرة ،بسooبب بعooض األخطooاء البشooرية وعooدم كفايooة إجooراءات
الحمايooة وضooعف التخطooيط السooليم ،ممooا نجooم عنooه وقooوع خسooائر ماديooة ضooخمة (1).فبسooبب وقooوع عطooب
في صمام األمان داخل جھاز الضغط  ،ارﺗفعت درجة اإلشعاع الذري داخل المحطة وﺗشكلت فقاعة كبيoرة
من غاز الھيدروجين اعترضت نظام التبريoد فoي المفاعoل ،ممoا كoان يھoدد بانصoھاره أو انفجoاره وقoد وقoع
بالفعoooل بعoooض التسoooرب وانتشoooر البخoooار المشoooع فoooي منطقoooة ﺗبعoooد عشoooرين مoooيال عoooن المعمoooل ،ورغoooم
أن ھذا اإلشعاع ال يشكل ﺗھديدا فوريا على صحة النoاس ،فقoد حoذر بعoض العلمoاء مoن اآلثoار بعيoدة المoدى
التي ﺗنجم في المسoتقبل عoن التسoرب اإلشoعاعي ذو المسoتوى المoنخفض (2).وبoالطبع انطلقoت مoن المفاعoل
ﺳحابة من النظائر المشعة وزعتھا الرياح علoى المنoاطق المجoاورة لمنطقoة المفاعoل لتسoتقر ﺗلoك الملوثoات
الخطيرة في التربoة والميoاه وﺗنتقoل ﺗoدريجيًا إلoى أجسoام النباﺗoات فالحيوانoات فاإلنسoان ،ومoع ذلoك لoم يعلoن
عooن ھooذا الحooادث فooي حينooه (3).ولقooد صooنف ھooذا الحooادث فooي المسooتوى الخooامس حسooب المقيooاس الooدولي
لتصنيف الحوادث النووية.

) (4

♦ حادث "ﺗسو زوغا" باليابان لعام 1981م:
حيooث نسooي العooاملون فooي ھooذا المفاعooل النooووي غلooق صooمام فooي خ  oﱠزان وقooود المفاعooل والموجooود
به أكثر من  40طن مواد شديدة اإلشعاع ،مما نجم عنه ﺗسرب كميات كبيرة من ھذه المواد المشعة.

) (5

♦ حادث "ويستفاليا" لعام 1985م:
وقع ھذا الحادث بأحد المفoاعالت النوويoة فoي "ويسoتفاليا" بألمانيoا الغربيoة فoي نھايoة عoام 1985م
وانجر عنه ﺗسرب بعض اإلشoعاعات إلoى المنoاطق المحيطoة بoه وأحoيط بتكoتم شoديد (6)،حيoث أنoه لoم يعلoن
عنه في وقته ،ولم يُ ْع َرف عنه إال القليل بعد فترة طويلة.

) (7

) -(1د .ﺳمير حامد الجمال ،الحماية القانونية للبيئة ،دار النھضة العربية ،القاھرة 2007 ،م ،ص .359
) -(2د .ماجد راغب الحلو ،مرجع ﺳابق ،ص .326 -325
) -(3أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود ﺳليمان ،مرجع ﺳابق ،ص .282 -281
) -(4د .محمد عبد الoرحمن ﺳoالمة " ،حoول حoادث الحرجيoة فoي محطoة إعoادة معالجoة اليورانيoوم فoي اليابoان" ،نشoرة الoذرة
والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م ،ص .9
) -(5د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .359
) -(6عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع ﺳابق ،ص .117
) -(7أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود سليمان ،مرجع سابق ،ص .282
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♦ كارثة "ﺗشرنوبيل" لعام 1986م:
ﺗقooع مدينooة ﺗشooرنوبيل فooي جمھوريooة أوكرانيooا إحooدى جمھوريooات اإلﺗحooاد السooوفيتي ﺳooابقا ،وﺗبعooد
حوالي  100كلم عن عاصمتھا كييoف (1)،ولقoد حoدثت كارثoة بأحoد المفoاعالت النوويoة األربعoة فoي محطoة
ﺗشooرنوبيل السooوفيتية لتوليooد الكھربooاء بتooاريخ  26أفريooل عooام 1986م ،ممooا أدى إلooى ﺗحطooم قلooب المفاعooل
وقذف جزء منه إلى المحيط الخoارجي (2)،وقoد أدت المoواد الحoارة المنطلقoة مoن قلoب المفاعoل إلoى حoدوث
حرائق مما زاد الطين بله وأدى إلى زيادة كميات المواد المشعة المرﺗفعة فoي الھoواء ،ولقoد اﺳoتمر انطoالق
المooواد المشooعة إلooى المحooيط الخooارجي مooدة أحooد عشooر يومooا رغooم التooدخل السooريع .ولooم يعلooن الooروس
عooن ھooذا الحooادث ،ولكooن السooحابة المشooعة اكتُش oفَت فooي 1986/4/28م عنooد مرورھooا علooى محطooة الطاقooة
النوويooة السooويدية "فورﺳooماك" التooي ﺗبعoooد  100كooم إلooى الشooمال مoooن ﺗشooرنوبيل (3).وقooد نooتج االنفجoooار
عن ارﺗفاع مفاجئ في القدرة الناﺗجة ،أدى إلى ارﺗفاع درجة حرارة وقود المفاعل بشدة ،والذي أدى بدوره
إلooى اشooتعال النيooران وﺗصooاعد األبخooرة .وأدى ذلooك إلooى انتشooار النظooائر المشooعة الناﺗجooة عooن االنشooطار
النووي بالمفاعل في الغالف الجoوي عبoر أبخoرة النيoران التoي اﺳoتمرت فoي االشoتعال لمoدة عشoرة أيoام.

) (4

ولقoooد انتقلoooت السoooحابة النوويoooة إلoooى عoooدة دول مجoooاورة مثoooل :أوكرانيoooا وبيالروﺳoooيا ،ممoooا نجoooم
عنھا وفاة وإصابة آالف األشخاص ،ونزوح آالف السكان من مساكنھم (5)،فلقد ق ﱠدر ﺗقرير لألمم المتحoدة

) (6

أن حوالي  9000شخـص قد يُتَـوفـون بسبب السـرطـان ،على الرغم من ﺗصريح حركـة السـالم األخضـر

) -(1عامر محمود طراف  ،مرجع ﺳابق ،ص .27
) -(2وكoooان ذلoooك نتيجoooة لعoooدم انضoooباط القoooائمين علoooى العمoooل بالمحطoooة وعoooدم ﺗقيُoooدھم التoooام بتطبيoooق التعليمoooات ،وانجoooر
عن ھذا الحادث ﺗسرب كمية كبيرة من المواد المشعة من المفاعل إلى الجو ﺗعادل  % 3.5من النوى المشعة الكلية الموجودة
في المفاعل زمن وقوع الحادث .أنظر :د .مكي الحسoني" ،ھoل يمكoن للمفاعoل النoووي أن ينفجoر كالقنبلoة الذريoة ؟" ،مرجoع
ﺳابق ،ص " .2 -1وخرج إلى مناخ الكرة األرضية  190طنا من اليورانيوم والجرافيت بدرجات عاليoة اإلشoعاع وﺗحركoت
ﺳحبه الكثيفة لتغطي روﺳيا البيضاء شماالً ثم بولندا والسويد غربا ...وﺗلوثoت بoالمواد المشoعة منطقoة ﺗمتoد علoى مسoافة 160
ألف كيلو متر مربع "...للمزيد من التفاصيل أنظر :د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .337
) -(3د.محمooد بooن إبooراھيم الجooار ﷲ" ،حooاالت ﺗسooرب اإلشooعاع الooذري" ،مجلooة األمooن ،العooدد الثالooث ،جمooادى اآلخooرة
1411ھـ ،ص .170
) -(4الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(5د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .359
)" -(6اﺳتنتجت دراﺳة حديثة أن صحة ما يتراوح بين  100.000و  200.000نسمة من ﺳoكان العoالم ال ﺗoزال فoي خطoر
بسبب التلوث بمواد مشعة ناﺗجة عن حادث ﺗشيرنوبل ،وعلى ھoذا األﺳoاس فقoد طالoب ﺗقريoر لألمoم المتحoدة بخoوض معركoة
دولية ضد التلوث الناﺗج .وقد ادعت الدراﺳة المشتركة بين عدة وكاالت مثل برنoامج التنميoة التoابع لألمoم المتحoدة )(UNDP
ومنظمoooة الصoooحة العالميoooة ) ،(WHOأن  2000نسoooمة ﺗoooم ﺗشoooخيص حoooالتھم باإلصoooابة بسoooرطان الغoooدة الدرقيoooة بسoooبب
الحooادث ،وأن مooا يعooادل  8000إلooى  10.000حالooة يُتَوقooع أن ﺗتطooور حooالتھم أكثooر علooى مooدى السooنوات القادمooة ".متooرجم
عooن مجلooة "" ،"Nuclear Engineering Internationalﺗقooارير األمooم المتحooدة حooول ﺗooأثيرات ﺗشooير نوب oل" ،ﺗرجمooة نھلooة
نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الرابع عشر ،العدد األول2002 ،م ،ص .54
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بooأن عooدد الوفيooات المooرﺗبطين بالحooادث يمكooن أن يصooل إلooى  (1).90.000باإلضooافة إل oى الخسooائر الماديooة
الضخمة والجسيمة التoي اﺳoتحال ﺗقيoيم حجمھoا (2)،خاصoة وأن اإلشoعاع قoد وصoل إلoى داخoل أقoاليم بعoض
دول أوربooا الشooرقية منھooا رومانيooا .ولقooد ﺳooبب ھooذا االنفجooار ﺗلooف المزروعooات وﺗأثرھooا باألشooعة التooي
ﺗعoـرضت لھoا التربooة ،وصoار عooدد كبيoر مooن النسoل مشooوھًا ،حيoث أن جooل األطفoال فooي منطقoة ﺗشooرنوبيل
وضواحيھا يخلقون مشoوھين بعoد خمoس ﺳoنوات ﺗقريبoا مoن ھoذه الحادثoة وال ﺗoزال السoلطة ﺗرﺳoلھم ﺳoنويا
إلى دول أوروبا للمعالجة ،كما أن أحد االختصاصيين بالذرة في مدينة كييف يرى أنoه فoي األعoوام القادمoة
قد يتعرض النسل ألمراض أشد قسوة من األعوام الفارطة إن لم ﺗجد السلطات الحلول الجذرية لھا.

) (3

ولقد انتشر الغبار الذري الناﺗج عن االنفجoار بفعoل الريoاح ،ولكoن معظoم الجسoيمات الكبيoرة بقيoت
في التروبوﺳفير ،وكانت أعلى معدالت ﺗَ َرﺳُoب النظoائر المشoعة فoي شoمال غoرب أوكرانيoا وجنoوب شoرق
بooيالروس وجنooوب غooرب روﺳooيا ،وباإلضooافة إلooى ذلooك نتجooت عooن الترﺳooبات بقooع ﺳooاخنة فooي كooل أنحooاء
نطاق الغبار الذري ،و ُح ِملت النظائر المشoعة إلoى شoمال ووﺳoط أوروبoا ،وأمكoن فoي نھايoة المطoاف قيoاس
كميات ضئيلة من اإلشعاع في كل أنحاء نصف الكرة األرضية الشمالي (4).ولقد دقت ھoذه الكارثoة النوويoة
ناقوس الخطر أمام البشoرية برمتھoا) (5وأنoذرﺗھا بالعواقoب الخطيoرة لالﺳoتخدام العسoكري والسoلمي للطاقoة
النووية على حد ﺳواء ،حيoث ﺳoيطر الھلoع علoى أوروبoا بأﺳoرھا وانتقoل إلoى الواليoات المتحoدة األمريكيoة.
) -(1مترجم عن " ،BBC Newsمخاطر اإلشعاع الذري مماثلة للتلوث" ،مرجع ﺳابق ،ص .39
"باﺳooooتخدام النمooooاذج التقديريooooة ،يقooooدر عooooدد حooooاالت السooooرطان القاﺗلooooة الراجعooooة للحooooادث بحooooوالي  6600حالooooة
من بين  7,1مليون ﺳاكن فoي المنoاطق المتعرضoة لإلشoعاع والمنoاطق المراقبoة بشoكل دقيoق وذلoك بالنسoبة للخمسoة وثمoانين
عاما المقبلة وذلك بالمقارنة مoع  870.000حالoة وفoاة راجعoة لمoرض السoرطان ،كمoا أن ھنoاك نظريoا بعoض حoاالت الوفoاة
المتوقعooة العائooدة للوكيميooا الناﺗجooة عooن التعooرض لإلشooعاع .ويبلooغ العooدد اإلجمooالي المتوقooع للوفيooات  470حالooة .وﺳooيكون
من المستحيل التفريق بين الوفيات الطبيعية التي ﺗبلغ حoوالي  25000حالoة وبoين الوفيoات الناﺗجoة عoن التعoرض لإلشoعاع".
أنظoر :متoرجم عoن نشoرة الوكالoة الدوليooة للطاقoة الذريoة" ،انعقoاد المoؤﺗمر الooدولي حoول حoادث ﺗشoرنوبيل" ،ﺗرجمoة نسooرين
الكوكي ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م ،ص .39
) -(2فھن777اك م777ن يق777درھا ب777أكثر م777ن ملي777ار دوالر ثم777ن المفاع777ل فحس777ب ،ومث777ل ذل777ك تكلف777ة دفن777ه ف777ي "قب777ر" م777ن الخرس777انة
لمن777ع تس777رب الم777واد المش777عة من777ه إل777ى البيئ777ة المحيط777ة ب777ه  ،زي777ادة عل777ى كلف777ة إزال777ة اآلث777ار الض777ارة المنج777رة ع777ن الح777ادث.
أنظر :د .مكي الحسني" ،ھل يمكن للمفاعل النووي أن ينفجر كالقنبلة الذرية؟" ،مرجع سابق ،ص .2
ولق777د اقت777رح علم777اء أوكراني777ون مخطط777ا ل777دفن المفاع777ل المعط777ل الراب777ع ف777ي تش777رنوبيل كخي777ار أق777ل تكلف777ة م777ن تفكيك777ه
كم777ا اقت777رح ال777بعض اآلخ777ر مخطط777ا يش777مل دف777ن حاوي777ة مخلف777ات ،إال أن المھن777دس "إمل777ين س777ابوتوفيش" يع777ارض ذل777ك بش777دة
ويتس77اءل ع77ن المك77ان ال77ذي س ُ 7تدفن في77ه ھ77ذه الحاوي77ات بم77ا أنھ77ا خطي77رة عل77ى الص77حة ،كم77ا ي77رى بأن77ه ال ينبغ77ي أن ننس77ى ال77زالزل
والت77ي ھ77ي رغ77م ض77آلتھا ف77ي منطق77ة كيي77ف إال أن77ه ق77د ل77وحظ ف77ي الس77نوات األخي77رة ازدي77اد قوتھ77ا ،حي77ث يمك77ن أن تح77دث تش77ققات
ھام777ة وھ777ذا ل777ن يك777ون آمن777ا  .أنظ777ر :مت777رجم ع777ن مجل777ة "" ،"Nuclear Engineering Internationalأوكراني777ا  :العلم777اء
يقترح77777ون دف77777ن تش77777رنوبيل" ،ترجم77777ة نس77777رين اليحي77777ى الك77777وكي ،نش77777رة ال77777ذرة والتنمي77777ة ،المجل77777د الح77777ادي عش77777ر ،الع77777دد
الثالث1999 ،م ،ص .38
) -(3عامر محمود طراف ،مرجع سابق ،ص .28 -27

) -(4الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
)" -(5لقooد كooان حooادث ﺗشooرنوبيل ومooازال يمثooل خطooرا إشooعاعيا وصooحيًا وﺗرﺗooب عليooه آثooار اجتماعيooة واقتصooادية ﺳooلبية
على شعوب روﺳيا البيضاء وأوكرانيا وروﺳيا".
أنظر :مترجم عن مقالoة منشoورة فoي مجلoة "" ، "Nuclear Engineering Internationalﺗقيoيم عoام لحoادث ﺗشoرنوبيل
التooأثيرات الصooحية واإلشooعاعية" ،ﺗرجمooة :د .ضooو ﺳooعد مصooباح ،نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجooاد السooادس عشooر ،العooدد
الثاني2004 ،م ،ص  14وما بعدھا.
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وأدرك الجميooع أن الطاقooة النوويooة ليسooت وﺳooيلة يمكooن اللھooو بھooا والتلooويح أو التھديooد باﺳooتخدامھا ،فھooي
لoooن ﺗoooرحم المعتoooدي أو الضoooحية ،وأعلنoooت األحoooزاب الخضoooراء أو جماعoooات السoooالم األخضoooر وغيرھoooا
مooن المooدافعين عooن البيئooة فooي ألمانيooا الغربيooة ،فرنسooا ،بريطانيooا ،ﺳويسooرا وبلجيكooا أن مooا كooانوا يحooذرون
ص oنف حسooب المقيooاس الooدولي لتصooنيف الحooوادث النوويooة كحooادث مooن المسooتوى
منooه قooد وقooع (1).ولقooد ُ
السابع ،حيث كانت له ﺗأثيرات إشعاعية خارج موقع المنشأة.

) (2

كمooا شooب حريooق فooي مفاعooل نooووي يقooع بمنطقooة "نيكواليooف" جنooوب أوكرانيooا باإلﺗحooاد السooوفيتي
السابق فoي  10نoوفمبر 1988م (3).وفoي أواخoر ﺳoبتمبر عoام 1991م شoب حريoق فoي نفoس محطoة القoوى
الكھربائيooة النوويooة فooي ﺗشooرنوبيل ،فتooرك آثooارا خطيooرة دفعooت وزيooر البيئooة األلمooاني  -الooذي قooام بزيooارة
لھooذه المحطooة -إلooى دعooوة المسooئولين عنھooا إلooى إغالقھooا ﺗفاديooا لمخاطرھooا الرھيبooة لooيس فقooط علooى القooارة
األوروبية ،وإنما على كثير من دول العالم.

) (4

♦ حادث "ﺗُومسك" لعام 1999م:
وقع بتاريخ  14جوان 1999م حادث بالمفاعالت الواقعة في اإلﺗحاد الكيميائي السoيبيري بتومسoك
ﺗعرض خالله عاملين إلى جرعoات عاليoة مoن اإلشoعاع ،وﺗoم ﺗصoنيفه كحoادث مoن المسoتوى الثoاني حسoب
المقيoاس الoدولي لتصooنيف الحoوادث النوويooة (5)،ولقoد أفooادت الجھoات الرﺳooمية أنoه لooم ﺗنبعoث أي إشooعاعات
إلooى البيئooة ،كمooا صooرحت المفتشooية الروﺳooية أنooه فooي حالooة مooا إذا فشooل التقريooر المعooد مooن قبooل "مينooاﺗوم"
حول الحادث في إغالق المفاعل فإنھا ﺳوف ﺗَعرض الحالoة علoى مكتoب المoدعي العoام للنظoر ،كمoا صoرح
وزيooر الطاقooة الذريooة "يفغينooي أدا ُمooوڨ" أن ﺳooبب الحooادث ھooو فشooل نظooام الطooوارئ الوقooائي ال الخطooأ
البشري.

) (6

) -(1د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .307 - 306
) -(2د .محمooد عبooد الooرحمن ﺳooالمة" ،حooول حooادث الحرجيooة فooي محطooة إعooادة معالجooة اليورانيooوم فooي اليابooان" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .9
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .254
) -(4د .ماجد راغب الحلو ،مرجع ﺳابق ،ص .328
) -(5ولقooد كooان العooامالن يقومooان بإعooادة شooحن مفاعooل  AD- 4ولھooذا الغooرض قامooا بفooتح غطooاء قنooاة ﺗحتooوي علooى وقooود
بداخلھا ،فإذا بالغازات المشعة ﺗتسارع خارجھoا ،حيoث ﺗلقoى أحoدھما جرعoة ﺗتoراوح بoين  160 - 150ملoي ﺳoيڤرت ،وﺗلقoى
الثooاني جرعooة مooن  80 -70ملooي ﺳooيڤرت .أنظooر :متooرجم عooن مجلooة "" ،"Nuclear Engineering Internationalروﺳooيا :
حادث ينتج عنه ﺗعرض عاملين لإلشعاع في ﺗومسك" ،ﺗرجمة نسرين اليحيى الكوكي ،نشرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد الحoادي
عشر ،العدد الثالث1999 ،م ،ص .40 -39
) -(6المرجع السابق ،ص .40 -39
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♦ حادث محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية لعام 2011م:
في الساعة  14:45من يوم الجمعة  11مارس 2011م ضربت ھزة أرضية عنيفة السواحل
الشرقية لليابان ،بلغت شدﺗھا  8,8درجات وفقا لمقياس ريختر عند مركزھا الذي يقع على عمق  10كيلو
متر ﺗحت ﺳطح البحر ،حيث دفعت الھزة مياه البحر لتغمر مفاعالت فوكوشيما

)(1

بارﺗفاع  14مترا مما

ﺳبب انقطاع الكھرباء عن منظومات ﺗبريد المفاعالت وأدى أيضا إلى ﺗجمع ما يزيد على  100ألف
طن من المياه الملوثة إشعاعيا (2)،ولقد أدت مشاكل التبريد ضمن مفاعل فوكوشيما  1النووي إلى ارﺗفاع
في ضغط المفاعل ،ﺗبعتھا مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنھا زيادة في النشاط اإلشعاعي .وقد حُمي
المفاعل بجدار بحري والذي صمم لصد ﺗسونامي حتى ارﺗفاع  5.7متر ،لكن الموجة التي ضربت
المفاعل قُدرت بارﺗفاع  15متر وبالتالي عبرت أموا ُج البحر بسھولة الجدار البحري لتغمر المياه
األبنية المنخفضة من بناء المفاعل ،وبالفعل قامت شركة كھرباء طوكيو بإبالغ الحكومة لتعلن حالة
طوارئ نووية من المستوى األول .ولم ﺗتوقع شركة كھرباء طوكيو بأن ﺗسونامي وزلزال قد يؤديان
إلى مثل ھذه األضرار ،على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عبﱠرت مرا ًرا عن قلقھا
من قدرة المنشآت النووية اليابانية على ﺗحمل الزالزل (3).وفي  12مارس حدث في المفاعل رقم  3انفجار
ھيدروجيني بعد الھزة األرضية االرﺗدادية التي بلغت شدﺗھا  2,6درجة على مقياس ريختر وﺗسبب بقتل

) -(1يوج77د ف77ي الياب77ان  54مف77اعالً نووي77ا منتش77رة ف77ي من77اطق متع77ددة منھ77ا فوكوش77يما الت77ي تق77ع عل77ى بع77د  240كيل77و مت77ر ش77مال
Catastrophe
طوكي777و وفيھ777ا  10مف777اعالت نووي777ة موزع777ة عل777ى محطت777ين لتولي777د الكھرب777اء .أنظ777ر :كارث777ة فوكوش777يما
 ،Fukushimaعلى الموقع اإللكترونيhttp://www.arp-asso.org/blog/?p=7305 :
وتس77مى ھ77ذه المحط77ة بالياباني77ة :فوكوش77يما داي إتش77ي غينريوك77و ھاتسودينش77و ،وغالب77ا م77ا يش77ار إليھ77ا بفوكوش77يما داى
إتش77ي ،وھ77ي محط77ة للطاق77ة النووي77ة واقع77ة ف77ي بل77دة توكوم77ا ف77ي مقاطع77ة فوتاب77ا م77ن فوكوش77يما ،تت77ألف م77ن س77ت وح77دات منفص77لة
موج77ودة باس77تطاعة إجمالي77ة تص77ل إل77ى 7,4جيغ77اواط  ،كم77ا أن مفاع77ل فوكوش77يما  1واحٌ 77د م77ن أكب77ر  25محط77ة للطاق77ة النووي77ة
ف777ي الع777الم ،كم777ا أن777ه أول محط777ة نووي777ة ي777تم بناؤھ777ا وتش777غيلھا بالكام777ل م777ن قب777ل ش777ركة طوكي777و للطاق777ة الكھربائي777ة )تيبك777و(.
ولق777د ذك777رت وكال777ة الھندس777ة النووي777ة ب777أن الوح777دات م777ن  1إل777ى  3توقف777ت بش777كل آل777ي بع777د زل777زال الياب777ان الكبي777ر ،بينم777ا كان777ت
الوحدات من  4إلى  6متوقفة بسبب أعمال الصيانة .تصفح الموقع اإللكترونيhttp://ar.wikipedia.org :

) -(2أنظر :كارثة فوكوشيما  ،Catastrophe Fukushimaعلى الموقع اإللكتروني:
http://www.arp-asso.org/blog/?p=7305

) -(3تص777فح الموق777ع اإللكترون777ي ،http://ar.wikipedia.org :ولق777د ورد ف777ي ھ777ذا الموق777ع أن ش777ركة كھرب777اء طوكي777و أعلن777ت
ف77ي منتص77ف لي77ل  11م77ارس حس77ب التوقي77ت المحل77ي لطوكي77و بأن77ه س77وف ي77تم تنف77يس الغ77ازات ف77ي الوح77دة رق77م  ،1مم77ا س77يؤدي
إل777ى تحري777ر إش777عاعات ف777ي الج777و ،وللح777د م777ن تص777اعد الض777غط المحتم777ل ت777م اإلف777راج ع777ن البخ777ار الح777اوي عل777ى م777واد مش777عة
م7777ن ال7777دائرة االبتدائي7777ة والثانوي7777ة الحاوي7777ة ل7777ه .وف7777ي  12م7777ارس ص7777رح كبي7777ر أمن7777اء مجل7777س ال7777وزراء الياب7777اني يوكي7777و إدان7777و
أن كمي777ات اإلش777عاعات الت777ي ح777ررت ھ777ي كمي777ات ص777غيرة وأن اتج777اه الري777اح س777يؤدي إل777ى توجيھھ777ا إل777ى البح777ر ،لك777ن كمي777ة
اإلش77عاعات ال ُمقاس77ة ض77من غرف77ة ال77تحكم ف77ي المحط77ة كان77ت أكث77ر ب77ـ  100م77رة م77ن المس77موح ،أم77ا كمي77ة اإلش77عاعات ال ُمقاس77ة
ق77رب البواب77ة الرئيس77ية للمحط77ة فكان77ت أكث77ر ب77ـ  8م77رات م77ن الح77د الطبيع77ي ،وأعل77ن ف77ي م77ؤتمر ص77حفي ب77أن كمي77ة اإلش77عاعات
ال ُمقاس77ة م77ن خ77الل س77يارة مراقب77ة كان77ت أكب77ر م77ن الح77د الطبيع77ي ،كم77ا ت77م الكش77ف ع77ن الس77يزيوم ب77القرب م77ن المحط77ة ،مم77ا يعن77ي
احتمال تعرض قضبان الوقود إلى الھواء ،ولقد أجلي أكثر من  50000مواطن من المنطقة.
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 6عمال ،ولقد بدأ  60خبيرا اجتماعاﺗھم في  2012/1/30بفينا واﺳتمرت لمدة أﺳبوع بھدف ﺗقييم
التعرضات اإلشعاعية في فوكوشيما واآلثار الصحية الناجمة عنھا.

)(1

ولم ﺗقتصر أبعاد كارثة الزلزال المدمر الذي أدى إلي حدوث أمواج التسونامي ثم انفجار
المفاعالت النووية في منطقة فوكوشيما على ھذه المنطقة الواقعة على بعد  200كيلومتر شمال طوكيو
فقط ،وإنما امتدت اإلشعاعات إلى العاصمة والمدن األخرى القريبة منھا ،ولو افترضنا أن اليابان قادرة
على ﺗحمل الخسائر المادية التي بلغت في ﺗقديرات الخبراء نحو  309مليار دوالر أي ما يساوي
 %2.5من إجمال الناﺗج القومي للبالد ،فإن الخسائر البشرية والنفسية التي أصابت اليابانيين ال يمكن
أن ﺗُ َعوض بالمال.

) (2

فلقد قدرت الحكومة اليابانية الخسائر البشرية بنحو  20000شخص بين قتلى

ومفقودين باإلضافة إلى  310آالف مواطن أجبروا على النزوح من المنطقة المحيطة بالمفاعالت
حيث أخليت منطقة قطرھا حوالي  24ميل بعد أن ارﺗفع معدل الجرعة اإلشعاعية من  0.1ميكرو ﺳيفرت
في الساعة إلى  20ميكرو ﺳيفرت في الساعة بعد  25دقيقة من الھزة االرﺗدادية ،كما وصل معدل الجرعة
حول مبنى المفاعل رقم  3إلى  400ميلي ﺳيفرت في الساعة ،ولذلك أصبح التلوث اإلشعاعي في اليابان
الھاجس األول وخاصة ﺗلوث الغذاء .وﺗعد ھذه الكارثة األﺳوأ منذ حادثة انفجار مفاعل ﺗشرنوبيل
في أوكرانيا عام 1986م ،وﺗسعى الحكومة اليابانية لتجاوز المحنة ،علما أن بعض التصريحات ﺗقول
أن ﺗفكيك المفاعالت النووية المنكوبة يحتاج إلى عمل لمدة خمسين ﺳنة .وجدير بالذكر أنه ورغم ﺗكرار
االحتجاجات التي ﺗطالب باالﺳتغناء عن الطاقة النووية لما ﺗحمله من خطر كامن على الحياة البشرية
فإنه يتم خالل عام 2011م بناء  65مفاعل نووي موزعة على  16دولة إلنتاج الطاقة الكھربائية.

)(3

) -(1أنظر :كارثة فوكوشيما  ،Catastrophe Fukushimaعلى الموقع اإللكتروني:
http://www.arp-asso.org/blog/?p=7305

وورد في نفoس الموقoع أنoه بالتعoاون بoين مجموعoة أرفoا النوويoة الفرنسoية وشoركة كوريoون األمريكيoة جoرى خoالل فتoرة
وجيooزة نسooبيا بنooاء منشooأة لمعالجooة الميooاه المشooعة ولكooن لooم ﺗسooتطع االﺳooتمرار وﺗوقفooت بعooد خمooس ﺳooاعات فقooط مooن بooدء
عملھooا بسooبب النشooاط اإلشooعاعي العooالي المتجمooع فيھooا نتيجooة معالجooة الميooاه الملوثooة بالنظooائر المشooعة .حيooث ورد فooي بعooض
التصريحات أن مسoتوى اإلشoعاع فoي الميoاه المتسoربة أعلoى بمقoدار عشoرة ماليoين ضoعف عoن المعoدل العoادي للميoاه داخoل
المفاعل.
) -(2منصور أبو العزم" ،التحديات النووية بعد كارثة فوكوشيما اليابانية" ،تصفع الموقع اإللكتروني:
http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/137485.aspx.

كم777ا أن خط777ر ھ777ذه الكارث777ة عل777ى البيئ777ة واإلنس777ان ال ي777زال قائم777ا حت777ى الي777وم ،حي777ث تؤك777د ك777ل الدراس777ات واألبح777اث
الت777ي أجري777ت ح777ول الموض777وع أن الغ777ازات المش777عة الت777ي انطلق777ت م777ن مف777اعالت المحط777ة النووي777ة قب777ل ع777ام ال ت777زال عالـق777ـة
في أتربة األراضي القريبة من مكان وقوع الكارثة.
حس7777ان التليل7777ي" ،م7777اذا بق7777ي م7777ن كارث7777ة فوكوش7777يما بع7777د م7777رور ع7777ام عل7777ى حص7777ولھا؟" ،تص7777فع الموق7777ع اإللكترون7777ي:
http://www.france24.com/ar/20120307-japan-environment-fukushima-nuclear-disaster-one-year-after

) -(3أنظر :كارثة فوكوشيما  ،catastrophe Fukushimaعلى الموقع اإللكتروني:
http://www.arp-asso.org/blog/?p=7305
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فعقب كارثة فوكوشيما) (1خرج كثير من اليابانيين في مظاھرات يطالبون فيھا بoإغالق المفoاعالت
النووية الـخمسين ) (50في كل أنحاء البالد والبحث عن مصدر أكثر أمانا للطاقة ،وھذا ما اجبoر الحكومoة
على التراجع وإعادة النظر في أﺳطورة األمان النووي التي كانت الحكومات السابقة ﺗسoوقھا للشoعب ،كمoا
خooرج الشooعب فooي فرنسooا وألمانيooا وإيطاليooا وغيرھooا ليقooول ال للمفooاعالت النوويooة لتوليooد الطاقooة باعتبارھooا
مصدرا غير آمن (2).ولقد انقسoمت البلoدان المالكoة للoذرة المسoتخدمة فoي أغoراض ﺳoلمية إلoى ثالثoة أقسoام:
قسم اﺗخذ قرارا ﺳياﺳيا شجاعا بالتخلي عن الخيار النووي ،وھو حoال ألمانيoا وبلجيكoا وإيطاليoا علoى ﺳoبيل
المثoooال ،وقسoooم ال يoooزال متمسoooكا بھoooذا الخيoooار وفيooooه نجoooد مoooثال الصoooين الشoooعبية والواليoooات المتحooooدة
األمريكية ،وقسم ال يزال يتساءل عن طرق التخلي ﺗدريجيا عن ھذا الخيار ،وﺗنتمي فرنسoا إلoى ھoذا القسoم
بooالرغم مooن إصooرار أحooزاب يمينيooة ويسooارية عديooدة علooى االحتفooاظ بخيooار الooذرة كجooزء ھooام مooن منظومooة
الطاقة المستقبلية.

) (3

 . 2منشآت ومعامل معالجة الوقود النووي المستعمل:
ويتم فيھا "معالجة الوقود النووي بعد خروجه من المفاعالت الذرية الﺳتخراج ما به من يورانيوم
متبقي وبلوﺗونيوم متكون إلعادة اﺳتخدامھا وفصoل نoواﺗج االنشoطار النoووي الموجoودة بكميoة كبيoرة فيھoا.
ويooتم ﺗِباعooا إغooالق ھooذه النوعيooة مooن المختبooرات علooى مس oتوى العooالم لتكلفتھooا الباھظooة .ولمooا كooان ينooتج
عooن عمليooة إعooادة المعالجooة كميooات كبيooرة مooن النفايooات ،جooزء كبيooر منھooا حامضooي ،فإنھooا ﺗكooون بooذلك
علoى درجooة عاليoة مooن الخطooورة خاصoة فooي حالooة خزنھoا لمooدة طويلoة ".وباإلضooافة إلooى ھoذا النooوع ھنooاك

) -(1وف7ي  13م77ارس أعلن77ت وكال7ة الطاق77ة النووي77ة الياباني7ة أن ھ77ذا الح77ادث ي7أتي ف77ي المرتب77ة  4م7ن المرات77ب  0إل77ى  7حس77ب
تصنيف المقياس الدولي للحوادث النووية .تصفح الموقع اإللكترونيhttp://ar.wikipedia.org :
) -(2منصور أبو العزم" ،التحديات النووية بعد كارثة فوكوشيما اليابانية" ،مرجع سابق.

) -(3حسان التليلي" ،ماذا بقي من كارثة فوكوشيما بعد مرور عام على حصولھا؟" ،مرجع ﺳابق.
صنف ھذا الحادث على أنه من بين أﺳوأ كارثتين نوويتين في التاريخ ،حيoث أنoه خoالل أﺳoابيع أعلنoت ألمانيoا
ولقد ُ
أنھا ﺳتغلق مفاعالﺗھا النووية ،وﺳارت ﺳويسoرا علoى أثرھoا ،وأظھoرت اﺳoتطالعات الoرأي المتتابعoة ﺗراجoع التأييoد ألھميoة
الطاقة النووية في مختلف أنحاء العالم .ويقول لoويس اﺗشoافاري المoدير العoام لوكالoة الطاقoة النوويoة التابعoة لمنظمoة التعoاون
االقتصادي والتنمية" :كان لحoادث فوكوشoيما ﺗoأثير كبيoر ،أوال علoى الoرأي العoام ،وثانيoا بoأن خلoق الحاجoة لتحليoل مoا حoدث
من وجھة نظر فنية لتَ َعلُم الدروس وﺗطبيقھا.".وكoان االﺳoتثناء الواضoح فoي اليابoان نفسoھا ،حيoث ال يعمoل فoي الوقoت الحoالي
ﺳوى اثنين فقط من بين  54مفاعال .وأغلقت بعoض المفoاعالت بصoورة نھائيoة ،فيمoا لoم ﺗسoمح السoلطات المحليoة بعْ oد بعoودة
العمل في مفاعالت أخرى .ويعتقد جون ريتش ،المدير العام للرابطة النووية العالمية ،أن الكارثoة لoم ﺗُفoض إال لتوقoف بسoيط
صنﱠاع القoرار.
في ھذا المجال.ويقول" :أدى حادث فوكوشيما إلى حدوث انتكاﺳة في الرأي العام وأثار حالة من الخوف لدى ُ
ولكننا متأكدون من أن الحقائق الكامنة وراء ذلك ال ﺗزال كما ھي ،وھذا مoا دفoع عشoرات الحكومoات إلoى مراجعoة ﺳياﺳoاﺗھا
للقرن الحادي والعشرين وقررت جعل الطاقة النووية عنصرا محوريا ".أنظر :ريتشoارد بoالك" ،ھoل أدت كارثoة فوكوشoيما
إلى ﺗراجع التأييد للطاقة النووية؟" ،ﺗصفح الموقع اإللكتروني:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/03/120310_japan_fukushima.shtml
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معامل ومختبرات إنتاج الوقود النووي ،حيoث يoتم فيھoا إنتoاج قضoبان الوقoود النoووي الخoاص بالمفoاعالت
الذرية ،وھي ال ﺗُ َعد مصدرا خطيرا النطالق المواد المشoعة إال فoي حالoة وقoوع حرائoق بھoا (1).ومoن أمثلoة
الحوادث التي جرت في منشآت معالجة الوقود النووي المستعمل حادث "ﺗوكاي ميورا".
الح َرجية في محطة "ﺗوكاي ميورا" باليابان لعام 1999م:
♦ حادث َ
وقooع حooادث حرجيooة) (2فooي اليابooان بمحطooة إعooادة معالجooة اليورانيooوم "ﺗوكooاي ميooورا" الواقعooة
شoمال شoرق طوكيoو يoوم الخمoيس  30ﺳooبتمبر 1999م علoى السoاعة  10:35صoباحا ،ويعتبoر أول حooادث
نووي من نوعه وقع في اليابان (3)،حيث جoرى فoي مبنoى التجoارب التحويليoة أثنoاء نقoل نتoرات اليورانيoوم
إلى خزان الترﺳيب .وﺗجدر اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي جرى فيه الحادث كان يoتم ﺗنفيoذ طلبيoة للوقoود
النooووي لمفاعooل التجooارب " "Joyoوھooو مooن نooوع مفooاعالت التوليooد السooريعة ،وكانooت عمليooة المعالجooة
رجooع ھooذا الحooادث لخطooأ بشooري
قooد انطلقooت يooوم  22ﺳooبتمبر أي قبooل وقooوع الحooادث بثمانيooة أيooام  .ولقooد أُ ِ
من أحد العاملين في المحطة ،حيث أﺳفر عن نقل ثالثة عمoال مoن الoذين كoانوا يقومoون بتنفيoذ العمoل وقoت
الحادث إلى المستشفى ،ثم إلى المعھد القومي للعلوم اإلشoعاعية فoي بريفكشoر شoيبا ""Prefecture Chiba

ولقooد ظھooر علooى اثنooين منھمooا بعooض األعooراض الخطيooرة التooي ﺗooدل علooى أنھمooا قooد ﺗعرضooا لجرعooة ﺗزيooد
على  8ﺳيـڤرت ،مثل فقدان الوعي والتقيؤ واإلﺳھال وال ُحمى وزيادة عدد كرات الدم الحمراء.

) (4

ولقooد َعلﱠoق رئooيس الooوزراء اليابooاني علooى الحooادث وأبعooاده قooائال" :أن الحالooة خطيooرة ألنھooا ﺗتعلooق
بتأثيرات إشعاعية على الجمھور والبد من التعامل مع الحالة مع إعطاء أھمية وأولوية ألمان الموطنين".
كمoooا ﺗoooم ﺗصoooنيف الحoooادث كمسoooتوى  4علoooى المقيoooاس الoooدولي لتصoooنيف الحoooوادث النوويoooة ،وھoooذا يعنoooي
أنه "حoادث بoدون مخoاطر خطيoرة خoارج الموقoع" ،حيoث أنoه قoد جoرى التحقoق مoن عoدم وجoود أي ﺗلoوث
إشooعاعي خooارج حooدود الموقooع ،علooى الooرغم مooن أن البيانooات الooواردة عبooر الفooاكس مooن مركooز االﺳooتجابة
للطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة الذريoة إلoى جميoع الoدول األعضoاء فoي اﺗفاقيoة اإلبoالغ المبكoر عoن وقoوع
حادث نووي في يوم الجمعة  1أكتوبر قد ﺗضمنت:
) -(1أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووية(" ،مرجع ﺳابق ،ص .12
) -(2الحرجي77ة :ھ77ي حال77ة تص77ل إليھ77ا أي كتل77ة م77ن م77ادة انش77طارية تف77وق الكتل77ة الحرج77ة ويح77دث فيھ77ا تفاع77ل متسلس77ل تلق77ائي
مس77تمر .أنظ77ر :د .محم77د عب77د ال77رحمن س77المة" ،ح77ول ح77ادث الحرجي77ة ف77ي محط77ة إع77ادة معالج77ة اليوراني77وم ف77ي الياب77ان" ،مرج77ع
سابق ،ص  7إلى . 9

) -(3كمooا يُ َع oد ھooذا الحooادث األخطooر مooن نوعooه فooي ﺗooاريخ الصooناعة المدنيooة النوويooة ،ولكنooه لooم يكooن األول ،فمنooذ عooام
1945م وقooع حooوالي  60حooادث حرجيooة بooدرجات متفاوﺗooة فooي الشooدة ُجلھooا فooي مواقooع حربيooة بالواليooات المتحooدة األمريكيooة
واإلﺗحooاد السooوفيتي ،وقooد حooدثت جميعھooا قبooل عooام 1980م ،ماعooدا حادثتooان وقعتooا فooي مواقooع لإلنتooاج الحربooي فooي اإلﺗحooاد
السوفيتي عام 1995م ،ومن بين ھذه الحوادث التي وقعت قبل عام 1980م 36 ،حادثا وقعت في مفاعالت بحوث أو معامoل
ﺗعمل على ﺗجمعات حرجة .أنظر :المرجع السابق ،ص .8
) -(4المرجع السابق ،ص  7إلى .9
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"أنooه حooدث انطooالق للمooواد المشooعة إلooى البيئooة ،فقooد ﺗooم الكشooف عooن وجooود نظيooر ﺳooيزيوم 137 -
في عينات التربة قُرب الموقع  .وقد أشارت السلطات اليابانية إلى أن ﺗلوث التربoة لoيس لoه أھميoة ملموﺳoة
حoooول المنشoooأة ،وكoooذلك أشoooارت التقoooارير إلoooى أن معoooدل الجرعoooة ال ُمقاﺳoooة فoooي اﺗجoooاه الoooريح كoooان يمثoooل
عدة أضعاف قيمة الخلفية اإلشعاعية الطبيعية".

) (1

 . 3مفاعالت البحوث:
ﺗنتشooر ھooذه النوعيooة مooن المفooاعالت فooي عooدد كبيooر مooن الooدول كوﺳooائل إلجooراء البحooوث العلميooة
أو للتooooدريب ،ويبلooooغ عooooددھا  274مفooooاعال فooooي العooooالم منھooooا  181مفاعooooل بحooooث 17 ،مفاعooooل اختبooooار
 44للتدريب 27 ،منظومة حرجة ،ثالثة إلنتاج الكھرباء واثنين كنماذج ﺗعليمية .وھذه المفاعالت بطبيعتھا
صoغيرة القooدرة ﺗعمooل فooي درجooات حooرارة منخفضooة نسooبيا والنفايooات الناﺗجooة عooن ﺗشooغيلھا قليلooة وصooيانتھا
محooدودة نسooبيا وعلooى األغلooب ال ﺗمثooل مصooدرا مھمooا للمخooاطر الكبيooرة (2).ومooن الحooوادث التooي وقعooت
فooي ھooذا المجooال الحooادث الooذي وقooع فooي كنoooدا عooام 1958م فooي مفاعooل ﺗجريبooي ببلooدة "شooوك ريفoooر"
بسooبب ﺗحطooم قضooيب مooن قضooبان الوقooود ،نooتج عنooه خooروج كميooة مooن المooواد المشooعة خooارج المنطقooة
المحيطة.

) (3

 . 4المختبرات والمعامل المرﺗبطة باالﺳتخدام السلمي للطاقة الذرية:
ﺗُ ْس oتَعمل فooي كooل عمليooات االﺳooتخدام السooلمي للنظooائر المشooعة - ،ﺳooواء فooي الطooب أو الزراعooة

) (4

أو الصooooناعة بشooooكل عooooام -كميooooات محooooدودة مooooن النظooooائر أو المooooواد النوويooooة إمooooا مooooن حيooooث الكooooم
أو من حيoث المسoتوى اإلشoعاعي ،ﺗكoون ﺗحoت السoيطرة التامoة منoذ بدايoة أي عمoل حتoى نھايتoه ،وبالتoالي
فإن احتماالت التسرب اإلشعاعي فيھا محدودة جدا ،وفي حالة ما إذا حصل ﺗسرب ما فإن عمليoات الرقابoة
والوقايooة التooي ﺗُ َس oاير العمليooة الفنيooة كفيلooة بكشooفه مباشooرة ،ممooا يسooاعد علooى ﺳooرعة اﺗخooاذ اإلجooراءات
المضادة.

) (5

) -(1د .محمooد عبooد الooرحمن ﺳooالمة" ،حooول حooادث الحرجيooة فooي محطooة إعooادة معالجooة اليورانيooوم فooي اليابooان" ،مرجooع
ﺳابق ،ص  7إلى.9
) -(2أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووية(" ،مرجع ﺳابق ،ص .13
) -(3محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .32
) -(4لقooد أقيمooت أول محطooة ﺗشooعيع ﺗجاريooة للمنتجooات الزراعيooة فooي كنooدا عooام 1965م ،ومنooذ ذلooك الوقooت أقيمooت العديooد
مooن محطooات التشooعيع التجاريooة .أنظooر :جمooال عبooد الooرحمن ماشooينة" ،وحooدات التشooعيع المسooتعملة فooي حفooظ المنتجooات
الزراعية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م ،ص .23
) -(5أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووي(" ،مرجع ﺳابق ،ص .13
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ثانيا -استخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي:
في مطلع عام 2001م ﺗقدم مركز " - "Teldyneوھو فريق ﺗoابع لوكالoة ناﺳoا األمريكيoة لألبحoاث
العلمية الفضائية في وزارة الدفاع  -بدراﺳة مفادھا " :بأنه يوجد فoي الفضoاء أكثoر مoن عشoرة آالف قطعoة
من صواريخ) (1وأقمار صناعية وحطام ﺗدور في مدارات حول األرض وﺗحمل نحو طنين ونصoف ﺗقريبoا
من الوقود النووي ،ويزداد ھذا الoرقم بازديoاد إطoالق صoواريخ وأقمoار جديoدة .ومoن المعoروف أن مصoير
ھذا الوقود ھو البقاء في الفضاء مئات السنوات ،ويُ ْعتَقد بأنه بعoد أربعمائoة ﺳoنة يتحلoل ﺗلقائيoا ويفقoد قدراﺗoه
اإلشعاعية فال يشكل أي خطر".

) (2

 . 1آثار التلوث النووي للفضاء الخارجي:
لقoooد كانoooت ﺗعتبoooر فكoooرة ﺗلويoooث الفضoooاء الخoooارجي باإلشoooعاع النoooووي منoooذ عoooدة ﺳoooنوات ضoooربا
من الخيال في نظر العلماء ،ولكنھا ﺗبدو اليوم أكثر من جدية خصوصا عندما يتحدث عنھا أكثoر مoن فريoق
أخصائي معتبoرين أنھoا شoكل جديoد مoن أنoواع التلoوث الoذي يمثoل ﺗھديoدا ألجoواء األرض .ويقoول "رئoيس
فريق األبحاث الدكتور "نيكوالس" الذي يعمل لحساب وكالة ناﺳا الفضائية في واشنطن في دراﺳة أعoدھا
أن احتمال اصطدام بoين قمoرين صoناعيين ينشoر مoا يصoل إلoى مليoون مoن ال ُج َسoيمات المشoعة التoي ﺗتحلoل
بسرعة وﺗدخل أجواء األرض قبل الوقت المحدد ".كما يدور قسم كبير من األقمار الصoناعية علoى ارﺗفoاع
 1000كلم من األرض في مدارات أصبحت مزدحمة بسبب ﺗزايد عدد ھذه األقمار المستمر ،وھذا ما يزيد
من احتمال التصادم بينھا وخطر ﺳقوطھا على األرض ،مما يُ َسبب كارثة بيئية قاﺗلة .فمoن المتعoارف عليoه
أنoه يوجoد فooي الفضoاء مئooات المفoاعالت النوويooة المحتويoة علooى اليورانيoوم والبلوﺗونيooوم ومoواد االنشooطار
النووي األخرى.

) (3

"وﺗصooل مخooاطر االصooطدام ذروﺗھooا ،عنooدما ﺗصooطدم مركبooة فضooائية فَ ﱠعالooة ﺗحمooل أجھooزة ﺗعمooل
بمصooادر الطاقooة النوويooة بمركبooة فضooائية غيooر عاملooة أو بقطعooة حطooام وﺗooؤدي إلooى انفجارھooا ممooا ينooتج
عنه كارثة نووية ﺗستمر لعدة ﺳنوات (4)".ويزداد حجم الضرر الذي يقع فoي حالoة ﺗعoرض مركبoة فضoائية

) -(1ال تس77تطيع الص77واريخ أن تحم77ل م77ن الوق77ود التقلي77دي الس77ائل أو الص77لب م77ا يكفيھ77ا للقي77ام بع77دة من77اورات ب77ين الكواك777ب
فبغي777ة القي777ام ب777الرحالت الفض777ائية الطويل777ة ك777النزول عل777ى س777طح الم777ريخ أو التوغ777ل ب777ين كواك777ب المجموع777ة الشمس777ية ،يج777ب
اس7777تعمال ص7777واريخ تعم7777ل بالطاق7777ة النووي7777ة لتش7777غيلھا وتش7777غيل األجھ7777زة الت7777ي تعم7777ل عل7777ى متنھ7777ا ،نظ7777را ألن ھ7777ذه الطاق7777ة
تس77اوي ثماني77ة أض77عاف الطاق77ة الت77ي ُت َولِ77دھا الص77واريخ العامل77ة ب77الوقود الكيم77اوي .أنظ77ر :د .س77ھى حمي77د س77ليم الجمع77ة ،مرج77ع
سابق ،ص .164

) -(2عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .66
) -(3المرجع السابق ،ص .67 - 66
) -(4د .ﺳooھى حميooد ﺳooليم الجمعooة ،مرجooع ﺳooابق ،ص  .197وﺗسooتمد األجسooام الفضooائية طاقتھooا النوويooة مooن مصooدرين
ھمooا :المفooاعالت النوويooة "وھooي مفooاعالت ﺳooريعة ﺗحمooل وقooودا نوويooا بدرجooة عاليooة مooن التخصooيب إذا كooان مooن نooوع
اليورانيوم ".ومولدات النظائر المشعة .أنظر :نفس المرجع ،ص .164
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ﺗعمoooل بoooالوقود النoooووي لحoooادث ،وعoooودة حطامھoooا إلoooى األرض كمoooا حصoooل للقمoooر الصoooناعي الروﺳoooي
"كوزموس  "954الذي ﺳقط على األراضي الكندية عام 1978م.

) (1

 . 2بعض الكوارث النووية الفضائية:
ﺗعرضooت أقمooار صooناعية مooزودة بالطاقooة الذريooة ،خاصooة بكooل مooن اإلﺗحooاد السooوفيتي والواليooات
المتحدة للسقوط وفيما يلي لمحة موجزة عن ھذه الحوادث:
♦ "فooي عooام 1959م ،اﺗخooذت مركبتooان فضooائيتان روﺳooيتان مزودﺗooان بooالوقود المشooع لتسooخين
الكبسooولة مooدارا لھمooا حooول األرض وﺗتجھooان نحooو القمooر ،إال أنھمooا ﺳooقطتا فooي الغooالف الجooوي لooألرض
عال".
واحترقتا مع حدوث بعض التسرب اإلشعاعي على ارﺗفاع ٍ
♦ فشooل القمooر الصooناعي األمريكooي الخooاص بالمالحooة البحريooة فooي أن يتخooذ لooه مooدارًا فooي عooام
1964م ،وﺗحطم في الغالف الجوي فوق جزيرة مدغشقر.
♦ عooدم إﺗمooام عمليooة إطooالق قمooر صooناعي أمريكooي لألرصooاد الجويooة مooن قاعooدة Vandenberg

للقوات الجوية في عام 1968م ،وأمكن اﺳتعادة الشحنة الذرية ﺳليمة.
♦ عودة أبولو  13األمريكية من رحلتھا الفاشلة إلى القمر في عام 1970م وﺳقطت شoحنة الطاقoة
المشعة في المحيط الھادئ بالقرب من أﺳتراليا.
♦ ﺗحطooم قمooر صooناعي روﺳooي مooزود بالطاقooة الذريooة عنooد دخولooه الفضooاء الجooوي عooام 1973م
وﺳقط في المحيط الباﺳيفيكي شمال اليابان.

) (2

♦ ﺳقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس  "954في عام 1978م:
أطلق اإلﺗحاد السوفيتي ﺳoابقا إلoى الفضoاء الخoارجي قمoرا صoناعيا مoن ﺳلسoلة "كوزمoوس "954
فoooي  18ﺳooooبتمبر1977م (3)،وأخطoooر الجھooooات الدوليoooة المسooooئولة ومنھoooا األمooooين العoooام لألمooooم المتحooooدة
بooooذلك ،وبتooooاريخ  4جooooانفي 1978م دخooooل ھooooذا القمooooر المجooooال الجooooوي لدولooooة كنooooدا وﺗنooooاثرت أجooooزاء
منه على إقليمھا ،وكان يحمل مفاعال ذريا ،ولكoن قoادة اإلﺗحoاد السoوفيتي لoم يُ ْعلِمoوا الجھoات الدوليoة وكنoدا
) -(1د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص  .172ولقد أثار ھذا الحادث ضجة في األوﺳاط الدولية حول اﺳoتعمال
مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي ،والبحث عن معايير أمنية لشحنة نوويoة ُم َحلِقoة فoوق األرض لضoمان مoن جھoة
عدم ﺗلويث المoدارات الفضoائية المحيطoة بoاألرض ،ومoن جھoة أخoرى عoدم إحoداث أضoرار نوويoة عنoد عoودة ھoذه األجسoام
إلى األرض  .أنظر :نفس المرجع ،ص .173
) -(2علoooوي أمجoooد علoooي ،موﺳoooوعة القضoooاء والفقoooه للoooدول العربيoooة  -النظoooام القoooانوني للفضoooاء الخoooارجي واألجoooرام
السماوية ،-الجزء  ،93الدار العربية للموﺳوعات ،بيروت ،ص .345 -344
) -(3يبلغ طوله  46قدما ،ويزن أكثر من خمسة أطنان ،ويحمل مفاعال ذريا يحتوي على  110رطoال مoن مoادة اليورانيoوم
 ،235وقد اﺗخذ مدارا له حول األرض يبلغ ارﺗفاعه حوالي  150ميال ،وصُِ oم َم للقيoام بمسoح المحيطoات مoن القطoب الشoمالي
حتى القطب الجنوبي ،بحثا عن السفن وخاصة الغواصات  -األمريكية -التي ﺗجري في أعمoاق المحيطoات لرصoد ﺗحركاﺗھoا.
أنظر :المرجع السابق ،ص .344

48

بoooذلك (1).وفoooي منتصoooف ديسoooمبر عoooام 1977م ،بoooدأ ھoooذا القمoooر يتoooدنى عoooن مoooداره مقتربoooا مoooن األرض
مooع كooل دورة يقooوم بھooا ،وحooاول اإلﺗحooاد السooوفيتي ﺗفooادي ﺳooقوطه علooى األرض ،وﺗخليصooه مooن الشooحنة
المشooعة ،فأرﺳooل إشooارة بالالﺳooلكي لكooي ينفصooل إلooى ثالثooة أجooزاء ،ممooا يooؤدي إلooى طيooران الجسooم المشooع
في مدار يبلغ ارﺗفاعه  800ميل ،حيoث يسoتمر فoي ھoذا المoدار لعoدة قoرون ،إال أنoه لoم يسoتجب لھoذا األمoر
الصادر من المحطoة األرضoية ،ثoم ﺳoقط بعoدھا فoي الغoالف الجoوي فoوق منطقoة كنديoة قاحلoة ﺗبعoد حoوالي
 115مoooيال شoooرق مدينoooة " "Yellowknifeالكنديoooة (2)،محoooدثا ﺗلوثoooا كبيoooرا علoooى مسoooافة واﺳoooعة ﺗتoooراوح
بين ) (200 -20كم عرضا وحوالي ) (500كم طوال ،واﺳتخدمت أحدث الوﺳائل التقنيoة فoي جمoع أجoزاء
ھذا المفاعل ،ولكن لم يُ ْستَرد من ھذه المoواد المشoعة ﺳoوى ) (%40فقoط (3).وھoذا مoا دفoع اإلدعoاء الكنoدي
فoي  23جooانفي 1979م إلooى مطالبooة اإلﺗحooاد السooوفيتي بتعooويض مooالي ضooخم بسooبب مooا خَ لﱠفooه ھooذا الحooادث
من ضرر فادح باألرواح والممتلكات الكندية (4)،حيoث ألoزم اإلﺗحoاد السoوفيتي بتقoديم ﺗعoويض ) 12مليoون
دوالر( وھذا ما يشكل اعترافا بمسئوليتھا الدولية عن الحادث.

) (5

♦ ﺳقوط القمر الصناعي "كوزموس  "1402في عام 1983م:
"في أوائل عام 1983م ﺳقط القمر الصناعي كوزموس  1402فoوق المحoيط الھنoدي بعoد احتراقoه
أثنooاء دخولooه الغooالف الجooوي ،وقيooل أن األوامooر قooد صooدرت بتفجيooره مooن األرض بعooد أن أصooيب بعطooب
اﺳتعصى على اإلصالح .وكانت حالة الطوارئ قoد أُعلنoت فoي كثيoر مoن دول العoالم ،ألن محركoه النoووي
كان يحتوي على  49كيلوجراما من مادة اليورانيوم .وفي أعقاب ﺳoقوطه طالoب الoرئيس األمريكoي جيمoي
كooارﺗر بحظooر اﺳooتخدام المفooاعالت النوويooة كمصooدر للطاقooة فooي األقمooار الصooناعية ".والشooك أن ﺳooقوطه
في المحيط من شأنه أن يُلوث مساحات شاﺳعة من مياھه ،ويُؤثر على الثoروة السoمكية الموجoودة بالمنطقoة
التي ﺳقط فيھا والمناطق المجاورة لھا ،ويقتل أعoدادا كبيoرة مoن الحيوانoات والكائنoات البحريoة التoي يصoل
إليھooا التلooوث الooذري ،وبooذلك ﺳooاھم امتooداد التلooوث إلooى الفضooاء الخooارجي فooي زيooادة التلooوث علooى ﺳooطح
األرض.

) (6

) -(1د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .69
) -(2علoوي أمجooد علooي ،مرجooع ﺳooابق ،ص  .344وﺗجooدر اإلشooارة إلooى أن الطاقooة المشooعة التooي يحملھooا ھooذا القمooر ﺗعooادل
حوالي مائة ألف طن من مادة ت.ن.ت ،وھoي ﺗمثoل خمسoة أضoعاف قoوة انفجoار القنبلoة الذريoة التoي ألقيoت علoى ھيروشoيما.
أنظر :نفس المرجع والصفحة.
) -(3د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .172
) -(4د .طارق إبراھيم الدﺳوقي عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .69
) -(5د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .172
) -(6د .ماجد راغب الحلو ،مرجع ﺳابق ،ص .376
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♦ انفجار محطة "أريان" في عام 1986م:
َولﱠد انفجار محطة "أريان" في نوفمبر عام 1986م أكبoر مجموعoة حطoام ،حيoث بلoغ نحoو )(500
قطعة مرئية ،ال يزال  % 60منھا في المدار.

) (1

ثالثا -التطبيقات النووية المختلفة:
فضooال عooن مصooادر التلooوث النooووي السooالفة الooذكر ،قooد يتعooرض اإلنسooان إلooى كثيooر مooن مصooادر
اإلشعاعات النووية في حياﺗه اليومية ،منھا - :عندما يقتضي األمر اﺳتخدام األشoعة السoينية فoي التشoخيص
أو العooالج فooي العيooادات الطبيooة (2)،إذ أن التعooرض المسooتمر لھooذه اإلشooعاعات لألغooراض الطبيooة يسooبب
بعض األمراض ،فاألشعة السينية مثالً ﺗُسoاعد األطبoاء علoى ﺗحديoد األمoراض الدفينoة وﺗشخيصoھا ،ولكنھoا
قد ﺗؤدي إلى ﺗدمير الخاليا الحية ،مما يoؤدي بoدوره إلoى إصoابتھا بالسoرطان أو موﺗھoا ،كمoا ﺗسoتخدم أشoعة
جاما لعالج األمراض بقتل الخاليا السرطانية ،ولكنھا قد ﺗُسبب أيضًا ﺗشوھات الوالدة.

) (3

 عند اﺳتخراج البترول من أعماق بعيoدة ،فمoن المحتمoل وجoود زيoادة نسoبية فoي ﺗركيoز النويoاتالمشoooعة بoooه ،وھoooو مoooا قoooد يoooؤدي إلoooى حoooدوث ﺗعoooرض إشoooعاعي مھنoooي أو ﺗلoooوث بيئoooي نتيجoooة الoooتخلص
من الرواﺳب أو ﺗداولھا ،كما ﺗحتوي المواد الصلبة التي ﺗتجمع داخل معدات اﺳتخراج البترول علoى مoواد
مشعة (4)،ويوجد النشاط اإلشعاعي الطبيعي في ﺗشoكيالت الoنفط والغoاز فoي جميoع أنحoاء العoالم ،باإلضoافة
ضا إلى الملوثات المشعة الناﺗجة عن منشآت معالجة المياه.
أي ً

) (5

) -(1د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .197
) -(2عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع ﺳابق ،ص .110
) -(3الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(4أ .د .أحمد محمود عيد" ،المستويات اإلشعاعية فoي بعoض أمoاكن اﺳoتخراج البتoرول" ،نشoرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد
السابع ،أبريل -مايو -يونيو1995 ،م ،ص  3إلى .5
) -(5أ .دُ .عoooذاب طoooاھر الكنoooاني" ،المoooواد المشoooعة الطبيعيoooة فoooي اﺳoooتخراج وصoooناعة الoooنفط والغoooاز" ،نشoooرة الoooذرة
والتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد األول2009 ،م ،ص .28
ولقد "بدأت دراﺳة موضوع المواد المشعة الطبيعية الناﺗجة عن صoناعة الoنفط والغoاز منoذ عoام 1904م فoي كنoدا ألول
مرة ،ثم ظھرت دراﺳات كثيرة في اإلﺗحاد السوفيتي )ﺳابقا( وألمانيا في العشرينيات .وفي بدابة الثالثينيات ظھoرت دراﺳoات
كثيoرة فooي الواليoات المتحooدة األمريكيooة نتيجoة ظھooور مشooكلة الoتخلص مooن مخلفooات ھoذه الصooناعة الحاويooة لمثoل ھooذه المooواد
)رواﺳooooب صooooلبة ،وحooooل ،ميooooاه مرافقooooة( ووقايooooة العooooاملين والبيئooooة مooooن األخطooooار التooooي ﺗooooنجم عooooن أعمooooال ﺗنظيooooف
المضخات ،الخزانات ،األنابيب ،والمعدات األخرى المستخدمة .ثم ازداد اھتمام شركات النفط فoي العoالم فoي اآلونoة األخيoرة
)منذ عام  (1981بعد أن ُك ِشف عن وجود  NORMفي آبار اﺳكتلندا في بحر الشمال ،وبعد ذلك ظھرت دراﺳات كثيرة حول
الموضوع وبشكل ﺗفصيلي خالل العقود الماضية ".وﺗلجأ بعض الدول إلى طرح المoواد المشoعة الطبيعيoة ) (NORMالصoلبة
في مياه البحار بعد الحصول على إذن من السلطات الرقابية في الدولة ،ولكن ھذه الطريقة ﺗؤدي إلى ﺗراكم ھذه المoواد حoول
الحقول البرية على مدى عدة ﺳنوات من الطرح .كما أنه في غياب نظام مراقبة إشoعاعية جيoدة فoي عمليoات اﺳoتخراج الoنفط
والغooاز ،فooإن ھooذه المooواد قooد ﺗooؤدي إلooى ﺗعooرض خooارجي خooالل اإلنتooاج وذلooك لتooراكم النويooدات المشooعة الباعثooة ألشooعة
جامoا ،أو إلoى ﺗعooرض داخلoي للعoاملين والجمھooور وخاصoة خoالل عمليooة الصoيانة ونقoل الملوثooات واألجھoزة الملوثoة وإزالooة
التلوث عن األجھزة والمعدات .أنظر :نفس المرجع ،ص 35 ،27و .39
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الفرع الثالث:
المصادر المشتركة بين االستخدامات السلمية والعسكرية.
ﺗتمثoooل مصoooادر التلoooوث النoooووي المشoooتركة أي التoooي ﺗنoooتج عoooن األنشoooطة السoooلمية والعسoooكرية
علoى السoواء فooي أوال منoاجم اﺳooتخراج اليورانيoوم بسooبب أن ھoذه المoادة يقooوم عليھoا كooال النشoاطين ،وثانيooا
النفايooات النوويooة التooي ﺗخلفھooا األنشooطة السooلمية والعسooكرية ،وأخيooرا وﺳooائل النقooل المختلفooة التooي ﺗشooتغل
بالوقود النووي أو التي ﺗستعمل كوﺳيلة لنقل المواد والمعدات واألﺳلحة النووية.
أوال -مناجم استخراج اليورانيوم:
إن أھooم الملوثooات المشooعة التooي ﺗَطر ُحھooا منooاجم اليورانيooوم الooرادون) (1ووليداﺗooه وذلooك بكميooات
ذات قيمooة ھامooة بالنسooبة للبيئooة ،ألن ضooرورات التھوئ oة فooي ھooذه المنooاجم ﺗقتضooي طooرح مooا بooين 1000
إلى أكثر من  200.000قدم مكعoب مoن الھoواء فoي الدقيقoة ،حيoث ﺗكoون ﺗراكيoز الoرادون فoي ھoذا الھoواء
المطooروح خooارج المooنجم ﺗتooراوح مooا بooين  20 -0.5ميكooرو كooوري /دقيقooة  1000 /قooدم مكعooب .ولقooد
ﺗم ﺗشخيص عدة حاالت متزايoدة مoن ﺳoرطان الرئoة بoين العoاملين فoي منoاجم اﺳoتخراج اليورانيoوم المغلقoة
الموجooودة ﺗحooت ﺳooطح األرض بشooكل خooاص ،كمooا ال يمكooن اﺳooتبعاد ھooذا االحتمooال لooدى عمooال المنooاجم
المفتوحooة أيضooا ،بooل وحتooى ضooمن العooاملين فooي أنooواع المنooاجم المتطooورة التooي ﺗسooتعمل ﺗقانooة اﺳooتخراج
المعادن بطريقة الذوبان باﺳoتخدام المحاليoل ،حيoث يoتم إذابoة واﺳoتخراج المعoادن مoن ﺗحoت ﺳoطح األرض
وضخھا إلى السطح.

) (2

وبعد انتھاء الحرب العالمية الثانية أُجريoت دراﺳoات ﺗفصoيلية للعoاملين فoي المنoاجم لغoرض ﺗحديoد
خطooورة الooرادون خاصooة فooي أمريكooا بooدأت عooام 1949م ،كمooا أجريooت دراﺳooات مماثلooة لعمooال المنooاجم
في كل من ﺗشيكوﺳلوفاكيا وكندا وفرنسا والصoين لoنفس الغoرض (3).ولقoد ظھoرت معلومoات عoن اإلصoابة
بسooرطان الرئooة بooين عمooال منooاجم اليورانيooوم فooي كنooدا والتشooيك وﺳooلوفاكيا والواليooات المتحooدة األمريكيooة
ُمكملة للمعلومات ال ُم َجمعة من ھيروشيما وناجازاكي .وعلى الرغم من اكتشoاف الoرادون فoي بدايoة القoرن
الماضي ،فإنoه لoم ﺗُ َحoدد عالقتoه بإصoابة عمoال المنoاجم بسoرطان الرئoة إال فoي أواخoر السoتينات مoن القoرن
العشرين ،إال أنه مما ال شك فيه حاليًا أن الرادون ھو أحد مصادر اإلصابة بھذا المرض ،ففي عام 1988م

)" -(1الooرادون  222 -ھooو غooاز خامooل مشooع وعمooر النصooف اإلشooعاعي لooه  3.8أيooام .يتولooد ھooذا العنصooر الغooازي ضooمن
مرحلة وﺳطية من مراحل ﺗحلل اليورانيوم  ،238 -والجدير بالذكر أن التركيoز االعتيoادي لغoاز الoرادون فoي الجoو يتoراوح
ما بoين  0,5 -0,1بيكoو كoوري  /لتoر ،أمoا ُم َعoدل ﺗركيoزه فoي الجoو فھoو بحoدود  0,15بيكoو كoوري  /لتoر ".أنظoر :د .حسoين
الونداوي" ،الرادون وﺗأثيره على البيئة واإلنسان" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلoد الحoادي عشoر ،العoدد الثالoث1999 ،م ،ص
.11 -10
) -(2المرجع السابق ،ص .13 -12
) -(3أ .د .محمoد بoن إبooراھيم الجoار ﷲ" ،األدلoة علooى ﺗسoبب الoرادون فooي اإلصoابة بمoرض ﺳooرطان الرئoة" ،نشoرة الooذرة
والتنمية ،المجلد العشرون ،العدد األول2008 ،م ،ص .6
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اﺳooتنتجت الوكالooة الدوليooة لبحooوث السooرطان " "IARCأن ھنooاك أدلooة كافيooة العتبooار الooرادون مooن مسooببات
السرطان لإلنسان.

) (1

ثانيا -النفايات النووية:
وھooي "كooل مooا ال يُرجooى اﺳooتعماله ويكooون محتويooا علooى أو ُملَوثooا بنويooات مشooعة ﺗزيooد ك ًّم oا عooن
المسooتويات المسooموح بھooا" ﺗبعooا لمooا ﺗقooرره السooلطة المختصooة لكooل دولooة (2)،كمooا أنھooا كooل المooواد الصooلبة
والسooائلة والغازيooة التooي ﺗُخلفھooا التفجيooرات والتجooارب النوويooة و ُمخَ لفooات الوقooود المسooتخدم فooي المفooاعالت
النوويooة (3).وﺗُ َع oد النفايooات المشooعة الناجمooة عooن شooتى االﺳooتخدامات السooلمية للطاقooة النوويooة مooن بooين أھooم
المصooادر الخطيooرة للتلooوث الن oووي ،حيooث ﺗنooتج ھooذه النفايooات عooن التطبيقooات النوويooة المختلفooة فooي شooتى
المجاالت مثoل :مجoاالت الطoب والزراعoة والصoناعة وأعمoال البحoوث والتنقيoب والعمليoات اإلﺳoتخراجية
وﺗشغيل المنشآت والمفاعالت الذرية بطرق آمنة للحصول على الطاقoة (4).ففoي عالمنoا اليoوم ﺗوجoد كميoات
ضخمة من النفايات النووية لدى الدول التي ﺗستخدم الطاقة النووية في ﺗوليد الكھرباء وخاصoة لoدى الoدول
التي ﺗمتلك أعدادا كبيoرة مoن المحطoات الكھرونوويoة مثoل الواليoات المتحoدة األمريكيoة وروﺳoيا االﺗحاديoة
وفرنسا ،وھي ﺗمثل خطرا حقيقيoا لكافoة الكائنoات الحيoة علoى وجoه األرض ،لoذلك يجoب حفظھoا والoتخلص
منھا طبقا لمعايير وضوابط ﺳليمة.

) (5

كما ﺗَنتج عن األنشطة العسكرية ،حيث بoدأت ھoذه المشoكلة ﺗظھoر منoذ عoام 1944م مoع أول إنتoاج
للبلوﺗونيooوم فooي واليooة واشooنطن األمريكيooة ،ولكooن مooن الصooعب ﺗحديooد كميooة المخلفooات النوويooة الناجمooة
عن ھذه األنشطة ألنھا ﺳرية بطبيعتھا ،إال أنه مما ال شك فيه أن دول النادي النoووي التoي ﺗصoنع األﺳoلحة
النوويooة لooديھا فooائض كبيooر مooن ھooذه النفايooات يكفooي لتلويooث كooل ميooاه البحooار والمحيطooات ،ويمثoل الooتخلص
منھooا مشooكلة كبooرى للعديooد مooن الooدول ،الﺳooيما ﺗلooك التooي لooديھا عooدد كبيooر مooن المفooاعالت النوويooة لتوليooد

) -(1أ .د .محمد بن إبراھيم الجار ﷲ" ،نظرة عامة حول الرادون في المساكن" ،مرجع ﺳابق ،ص .35 -34
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
والتي ﺗدخل جسم اإلنسان عoن طريoق التoنفس والھضoم ،حيoث ﺗمتلoك ھoذه الجسoيمات الطاقoة الكافيoة لتختoرق النسoيج وﺗصoل
إلoooى القسoooم الoooداخلي للخاليoooا وﺗُخَ ِ oooرب ھoooذا النسoooيج .أنظoooر :أ .د .أحمoooد رشoooاد قاﺳoooم" ،غoooاز الoooرادون :منشoooأه وخصائصoooه
وأخطاره" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثاني والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م ،ص .20 -19
) -(2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .31
) -(3أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود ﺳليمان ،مرجع ﺳابق ،ص .286
) -(4محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .32 -31
""Le problème des déchets radioactifs va devenir rapidement le problème majeur de notre temps.
Voir : Prieur (Michel), Op. cit, P. 583.

) -(5أ .د .ﺳيد أحمد السيد خالف" ،النفايات النووية" ،مجلة أﺳيوط للدراﺳoات البيئيoة ،العoدد السoادس ،ينoاير  ،1994ص
.60
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الكھربoاء (1).وﺗظoل ھooذه المخلفoات ذات النشooاط اإلشoعاعي آلالف السooنين ،ولھoذا يمكooن أن ﺗُ َسoبب أضooرارا
إشooعاعية خطيooرة لجميooع الكائنooات الحيooة علooى وجooه األرض ،ولooم يتوصooل العلمooاء حتooى اآلن إلooى طريقooة
مناﺳبة للتخلص منھا بشكل نھائي ،وفي فترة الستينيات والسبعينيات من القoرن العشoرين ﺗoم ﺗخoزين معظoم
ال ُمخَ لفات المشعة الناﺗجة عن المفاعالت في حاويات ُم َد ﱠرعة ُدفنت في باطن األرض.

) (2

 . 1أنواع النفايات المشعة:
ﺗظھر النفايات المشعة في عدة صور فقد ﺗكون غازية ،ﺳائلة أو على شكل مواد صلبة .كمoا يمكoن
ﺗقسoooيمھا مoooن ناحيoooة طoooول عمرھoooا إلoooى مجمoooوعتين رئيسoooيتين :نفايoooات قصoooيرة العمoooر "وھoooي النفايoooات
التooي ﺗحتooوي علooى نظooائر مشooعة يصooل نصooف عمرھooا اإلشooعاعي حتooى  30عooام" ،ونفايooات طويلooة العمooر
"وھooي النفايooات التooي يزيooد نصooف عمرھooا اإلشooعاعي عooن 30عooام (3)".كمooا يمكooن ﺗقسooيم النفايooات المشooعة
من حيث مستوى اإلشعاع إلى أربع مجموعات:
أ -نفايات منخفضة المستوى:
"وﺗحتوي على َك ًّم من النظائر المشعة يمكن إھمالھا ،وﺗَنتج عادة من االﺳoتخدامات السoلمية للمoواد
النووية في الطب والصناعة والبحث العلمي والتشغيل اآلمن لعدد من المنشآت النووية ويoتم الoتحفظ عليھoا
في منشآت خاصة أو التخلص منھا بعد المعالجة بالدفن بالقرب من ﺳطح األرض".

) (4

ب -نفايات متوﺳطة المستوى:
"وھذه ﺗتضمن النفايات المشعة ذات المستوى الحراري المنخفض عما ھoو متعoارف عليoه بالنسoبة
للنفايooات المشooعة مرﺗفعooة المسooتوى ،وﺗتطلooب اﺳooتعمال ُدروع خاصooة فooي عمليooات نقلھooا والتعامooل معھooا
الراﺗِ ْن َج oات المسooتھلكة بعooد اﺳooتعمالھا وكooذلك أجooزاء مooن المعooدات والمعooادن الملوثooة
كنفايooات ،وﺗتضooمن َ
إشoooعاعيا وﺗتطلoooب معالجoooة خاصoooة قبoooل الoooتحفظ عليھoooا أو الoooتخلص منھoooا (5)".وﺗكمoooن مشoooكلة النفايoooات
صعب عملية التخلص منھا.
ذات المستوى اإلشعاعي المنخفض أو المتوﺳط في حجمھا الكبير الذي يُ ﱠ

) (6

ج -نفايات مرﺗفعة المستوى:
وھoي "ﺗَنooتج مooن عمليooات إعooادة معالجooة الوقoود النooووي بعooد احتراقooه ،لفصooل مركبooات عنصooري
اليورانيوم والبلوﺗونيوم ،ومعظم ما ﺗحتويه من نويات لھoا فتoرة نصoف عمoر طويلoة ،ويoتم ﺗثبيتھoا فoي كتoل
) -(1عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع ﺳابق ،ص .119
تعتب77ر المف77اعالت النووي77ة المدني77ة والعس77كرية م77ن "أكب77ر مص77ادر النفاي77ات النووي77ة ألنھ77ا تس77تخدم كمي77ات ض77خمة م77ن الم77واد
المُنشطرة .وبقايا الوقود الن7ووي المس7تخدم ف7ي ھ7ذه المف7اعالت ض7خمة و ُتع7د م7ن أش7د النفاي7ات النووي7ة خط7ورة فلھ7ا نش7اط إش7عاعي
7777ال .وك77777ذلك تعتب77777ر كاف77777ة الم77777واد واألدوات واألجھ77777زة المس77777تخدمة داخ77777ل المف77777اعالت النووي77777ة وتل77777ك الت77777ي تعرض77777ت
عٍ 7
لإلش77عاعات النووي77ة ف77ي أي مج77ال آخ77ر نفاي77ات نووي77ة تتف77اوت درج77ة خطورتھ77ا تبع77ا لم77دة تعرض77ھا لتل77ك اإلش77عاعات وك77ذا ش77دة
ھذه اإلشعاعات ونوعھا ".أنظر :أ .د .سيد أحمد السيد خالف" ،النفايات النووية" ،مرجع سابق ،ص .58

) -(2الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(3محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .35 -34
) -(5) (4المرجع السابق ،ص .35
) -(6أ .د .محمود بركات" ،الطاقة النووية كمصدر للكھرباء في الدول العربية" ،مرجع ﺳابق ،ص .9
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زجاجيooة للooتحفظ عليھooا فooي منشooآت خاصooة بجooوار مصooادر إنتاجھooا قبooل أن يتقooرر الooتخلص منھooا نھائيooا
في مناطق جيولوجية مستقرة ومناﺳبة لھذا الغرض".

) (1

د -نفايات ألفا المشعة:
"وﺗتضooمن المooواد ال ُملَوثooة بمشooعات ألفooا طويلooة العمooر ،منھooا نفايooات عناصooر مooا فooوق اليورانيooوم
أو النفايooات الملوثooة بمركبooات البلوﺗونيooوم ،وھooذه النفايooات ﺗَنooتج عooادة مooن عمليooات إعooادة معالجooة الوقooود
النووي بعد احتراقoه ومoن مراحoل ﺗصoنيع الوقoود النoووي مoن األكاﺳoيد الخليطoة .ويoتم معالجoة ھoذا النoوع
من النفايات والتحفظ عليھا طبقا لما ھو ُمتَبع بالنسبة للنفايات مرﺗفعة المستوى اإلشعاعي".

) (2

 . 2آثار النفايات النووية على البيئة واإلنسان:
لحooق النفايooات المشooعة أضooرارا باإلنسooان إمooا بصooورة مباشooرة أو غيooر مباشooرة مooن خooالل دورة
ﺗُ ِ
الملوثات المشعة في مكونات البيئة المحيطoة ،وعoن طريoق ﺗنoاول اإلنسoان لألطعمoة والمشoروبات الملوثoة
لحق به أضoرارا اقتصoادية جسoيمة ،ﺗتمثoل فoي المبoالغ الماليoة الطائلoة التoي ﺗتطلبھoا عمليoة
باإلشعاع ،كما ﺗُ ِ
النقooل والooتخلص مooن ھooذه النفايooات ،والتooي ﺗقooع علooى عooاﺗق المooواطن الفقيooر ودافooع الضooرائب الكبيooر ﺳooوا ًء
بسooواء (3).ولقooد ظھooرت مشooكلة الooتخلص مooن النفايooات النوويooة منooذ عooام 1944م مooع أول إنتooاج لعنصooر
ص oنعت منooه القنبلooة الذريooة فooي أمريكooا ،وال ﺗُعooرف كميooات وأنooواع النفايooات النوويooة
البلوﺗونيooوم ال oـذي ُ
العالمية وكمية النظائر المشعة فيھا ،بل وال ﺗُعرف أيضا الكيفية التي ﺗخلصت بھا كل دولة من الoدول التoي
لھا كميات كبيoرة مoن ﺗلoك المخلفoات .ويختلoف العلمoاء فيمoا بيoنھم علoى الكيفيoة المناﺳoبة للoتخلص مoن ﺗلoك
النفايات ،فيoرى الoبعض إمكانيoة إلقائھoا فoي الفضoاء الخoارجي ،ويoرى آخoرون دفنھoا مoع احتياطoات كبيoرة
في حفر عميقة في باطن األرض ،وفي كلتا الحالتين ﺗبقى أخطار ھذه النفايات علoى ﺗلoوث البيئoة قائمoة.

) (4

ولقد قامت الدول النووية الكبرى والصغرى بمحاوالت غير إنسانية للoتخلص مoن نفاياﺗھoا النوويoة
بدفنھا في أراضي الدول األفريقية وفشلت بعض ﺗلك المحاوالت ،ومoن المoرجح أن كثيoرا منھoا قoد ﺗoم دفنoه
بالفعooل فooي صooحاري الooدول األفريقيooة أو األمريكيooة الجنوبيooة أو فooي مياھھooا اإلقليميooة...إلooخ (5).حيooث ﺗَع َمoد
ھذه الoدول إلoى ﺗصoدير نفاياﺗھoا إلoى البلoدان الفقيoرة لقoاء مبoالغ ماليoة زھيoدة ،ومoن ذلoك االﺗفoاق الoذي كoان

)(1

 -محمد عبد  Pمحمد نعمان ،مرجع سابق ،ص .35

"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.

وتحت7777ل عملي7777ات إع7777ادة معالج7777ة الوق7777ود المس7777تھلك عن7777د اس7777تخدام دورة الوق7777ود ال ُمغلق7777ة أھمي7777ة خاص7777ة ،إذ أنھ7777ا ت7777ؤدي
إل777ى نفاي777ات عالي777ة المس777توى اإلش777عاعي ،يج777ب أن ُي َخف777ض حجمھ777ا لتخزينھ777ا لع777دة عق777ود حت777ى ت777نخفض إش777عاعيتھا ،وذل777ك قب777ل
ال77تخلص منھ77ا ف77ي م77دافن خاص77ة لفت77رة طويل77ة ج77دا بس77بب احتوائھ77ا عل77ى نظ77ائر ل77ن يص77ل مس77تواھا اإلش77عاعي إل77ى مس77توى الخلفي77ة
اإلش777عاعية إال بع777د آالف الس777نين ،كم777ا أنھ777ا تحت777وي عل777ى نظ777ائر قص777يرة العم777ر وبتركي777زات تس777مح ب777انطالق كمي777ات كبي777رة
م77ن الح77رارة لع77دة عق77ود ويل77زم لھ77ا ت77دابير خاص77ة كالتھوي77ة والتبري77د لتجن77ب تخري77ب اإلنش77اءات الت77ي تحت77وي عل77ى ھ77ذه النفاي77ات.
أنظر :أ .د .محمود بركات" ،الطاقة النووية كمصدر للكھرباء في الدول العربية" ،مرجع سابق ،ص .9

) -(3) (2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .36
) -(5) (4أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود ﺳليمان ،مرجع ﺳابق ،ص .287
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على وشك الحدوث في أواخر السoبعينيات بoين حكومoة النمسoا والحكومoة المصoرية لoدفن النفايoات النوويoة
الناجمة عن مخلفات محطات ﺗوليد الطاقة النووية النمساوية في صoحراء مصoر الغربيoة ،رغoم مoا ينطoوي
عليooه ذلooك مooن خطooورة علooى البيئooة ،وقيooل أن برلمooان النمسooا لooم يوافooق علooى ھooذا االﺗفooاق .وأمooام خطooورة
مثل ھذا التصرف الغير قانوني والمستنكر أي التصدير ،صرح وزير البيئة األلماني فoي ختoام مoؤﺗمر قمoة
األرض المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992م" :أن حكومته ﺳتُلزم الشركات األلمانيoة
التي قامت بنقل النفايoات النوويoة وغيرھoا بصoورة غيoر مشoروعة إلoى رومانيoا باﺳoتعادة ھoذه السoموم إلoى
البالد وﺗصريفھا عن طريق المنشآت المعoدة لھoذا الغoرض (1)".وھنoاك مoن يoرى أن ﺳoعي الoدول المتقدمoة
إلى دفن نفاياﺗھا النووية في أراضoي دول العoالم الثالoث يُعoد جريمoة بحoد ذاﺗoه ،ولعoل أقoرب مثoال إلoى ذلoك
ھو فضيحة قيام الحكومة األمريكية بدفن نفاياﺗھا النووية المتمثلة في اليورانيوم في أراضي الخليج العربي
خالل فترة حرب الخليج الثانية وما بعدھا.

) (2

في حين ﺗلجأ بعض الدول إلى إغراق نفاياﺗھا النوويoة فoي البحoارُ ،م َع ِرضoة بoذلك البيئoة واإلنسoان
لمخاطر جمة ،فقoد أثبتoت الدراﺳoات العلميoة أنھoا ﺗُoؤثر علoى الخoواص الطبيعيoة للميoاه البحريoة ،ممoا يoؤثر
بالتooالي علooى األحيooاء المائيooة ويقضooي عليھooا ﺗooدريجيًا ،فضooال عooن انتقooال ھooذا التلooوث لإلنسooان عooن طريooق
) (3
صنَف ھذه النفايات في المرﺗبoة األولoى
ﺗناوله لألﺳماك التي ﺗُعد غذا ًء رئيسيا لشعوب الدول الشاطئية .وﺗُ َ

من بين الملوثoات التoي لھoا ﺗoأثير علoى صoحة المحيطoات ،إال أن طبيعتھoا ال ﺗoزال غامضoة ،فميoاه المحoيط
الھادي ملوثة بالغبار الذري الناﺗج عن ﺗجارب التفجير النووي التoي أجريoت فيoه ،وانتقoل ﺗoأثير ھoذا الغبoار
إلى الكائنات البحرية ،ومن ث ﱠم إلى اإلنسان الذي يأكلھا.

) (4

ويقال أن القطب الشمالي يعتبر أكبر مستودع للنفايات الذرية في العالم ،فلقoد غرقoت فيoه الغواصoة
النووية الروﺳية "كoومزو مoولتس" فoي أفريoل عoام 1989م ،كمoا اعترفoت السoلطات الروﺳoية بغoرق عoدد
آخر من غواصاﺗھا النووية في ھذا المكان بل إن بعضًا منھا أغرقته عمدًا ،وفضال عن ذلoك فoإن اﺳoتخدام
المفاعالت النووية ألغراض مدنيoة أدى إلoى ﺗلoوث عoدد مoن األنھoار التoي لوثoت ھoذا المحoيط ألنھoا ﺗصoب
فيoه (5).باإلضooافة إلoى قضoية طooرح النفايooات المشoعة ذات المسooتوى العooالي والمoنخفض فooي الميooاه الضooحلة
لبحر كارا ) (Kara Seaفي القطب الشمالي.

) (6

) -(1د .ماجد راغب الحلو ،مرجع سابق ،ص .324

) -(2د .خالد مصطفى قاﺳم ،إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية ،اإلﺳكندرية
2007م ،ص .447
) -(3محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .33
) -(4عبد القادر رزيق المخادمي ،مرجع ﺳابق ،ص .77
) -(5د .ماجد راغب الحلو ،مرجع ﺳابق ،ص .327 -326
) -(6جooوردون لينسooلي" ،التoooأثيرات البيئيooة لالنبعاثoooات المشooعة" ،ﺗرجمoooة :نھلooة نصoooر ،نشooرة الoooذرة والتنميooة ،المجلoooد
الثامن ،العدد الثالث1996 ،م ،ص .9
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ولقooد حصooل خooالف بooين أوكرانيooا وروﺳooيا بسooبب رفooض ھooذه األخيooرة اﺳooتقبال النفايooات المترﺗبooة
عن كارثة مصنع ﺗشرنوبيل ،مما دفoع بأوكرانيoا إلoى رميھoا فoي بُ َحيoرة "بيكoال" التoي ﺗُoزود مياھھoا العذبoة
البالغooة ﺳooدس الميooاه الصooالحة للشooرب فooي العooالم أغلooب منooاطق ألمانيooا االشooتراكية ﺳooابقا (1).وفooي ﺳooياق
ذي صلة "قامت السفن الروﺳية في منتصف شھر أكتوبر من عام  1993بإفراغ  1700طoن مoن النفايoات
النووية السائلة في بحر اليابان على مستويات ضحلة وإلoى البحoر مباشoرة دون وضoعھا فoي أوانoي خاصoة
مما أثار ﺳخط وغضب اليابoانيين وخاصoة الصoيادين مoنھم ،وقoد ﺗسoبب ذلoك فoي ارﺗفoاع مسoتوى اإلشoعاع
في ﺗلك المنطقة إلى درجة عالية جدا ،ومoن المتوقoع أن يكoون لoذلك أبلoغ األثoر الضoار علoى كافoة الكائنoات
الحية في ﺗلك المنطقة والمناطق المجاورة".

) (2

كما أن بعض الدول األخرى ﺗلجأ إلى دفن نفاياﺗھا المشعة في أمoاكن عميقoة فoي جoوف األرض إال
أن ھooذا التصooرف غيooر صooائب قانونيooا وفنيًooا (3)،فقooد يبooدو أن ھooذه الطريقooة آمنooة ،ولكنھooا قooد ﺗكooون خطيooرة
ﺗحت بعض الظروف ،فقد ﺗصبح المادة المشعة على اﺗصoال بالميoاه الجوفيoة فتتلoوث ميoاه الشoرب وﺗتلoوث
النباﺗات بالمواد المشعة ،مما قد يسبب ضررا خطيرا الﺳيما بعoد زمoن طويoل .ومoن الحoوادث التoي وقعoت
في ھذا المجال الحريق الذي اندلع في أوائل شھر أبريل من عام  1993في مخزن للنفايات النوويoة بمدينoة
ﺗومسooك الروﺳooية ،حيooث ﺗعooرض رجooال اإلطفooاء لمسooتويات عاليooة مooن اإلشooعاع ،وأصooيبت األراضooي
الزراعية المجاورة بالتلوث اإلشعاعي ،وﺗكونت ﺳحابة مشعة ﺗحركت نحو ﺳيبيريا.

) (4

ثالثا -وسائل النقل النووية:
ويُقصoooد بھoooا ھنoooا مoooن جھoooة وﺳoooائل النقoooل البريoooة والبحريoooة والجويoooة ذات المحركoooات النوويoooة
أي التي ﺗعمoل بoالوقود النoووي ،وھoو أي مoادة غيoر اليورانيoوم الطبيعoي المسoتھلك ،يمكoن أن ﺗنoتج الطاقoة
عن طريق االنشطار النووي التلقoائي ال ُمتَسلسoل خoارج المفاعoل ،ﺳoواء أكoان ذلoك بمفردھoا أو بعoد خلطھoا
بمواد أخرى (5)،كما يُقصد بھoا مoن جھoة أخoرى ﺗلoك الوﺳoائل التoي ﺗُسoتَخدم لنقoل المoواد النوويoة ،األﺳoلحة
النووية وغيرھoا مoن ال ُم ِعoدات النوويoة المسoتعملة فoي األنشoطة السoلمية و العسoكرية ،إذ يمكoن أن ﺗتعoرض
كل ھذه الوﺳائل لحوادث ينجم عنھا ﺗلوث نووي للبيئة المحيطة واإلنسان ،ومن ھذه الحوادث نذكر:
ومنذ أن أثيرت ھذه القضية على مدى ثالثين عاما ،بدأت جملoة مoن الدراﺳoات لتقيoيم دالالت طoرح ﺗلoك النفايoات ،وبعoد
فترة قصيرة في أواخر عام  1991وفي عام  1992قامت الوكالة الدولية للطاقoة الذريoة بالتعoاون مoع الoدول المتoأثرة بوضoع
مشروع دولي يھدف إلoى ﺗقoدير التoأثيرات الحاليoة والمحتملoة فoي المسoتقبل علoى الصoحة والبيئoة نتيجoة طoرح النفايoات ،وقoد
عُرف ھذا المشروع باﺳoم المشoروع الoدولي لتقيoيم بحoار القطoب الشoمالي ) ،(IASAPحيoث قُِ oدمت ﺗقoارير عoن بعoض نتائجoه
األولية في الندوة الدولية التي نظمتھا الوكالة حول "التأثير البيئي لالنبعاثات ال ُمشoعة" فoي مقرھoا بفينoا فoي الفتoرة مoن  8إلoى
 ،1995/5/12والتي شارك فيھا  222خبيرا من  39دولة وخمس منظمات دولية .أنظر :نفس المرجع والصفحة.
) -(1عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .28
) -(2أ .د .ﺳيد أحمد السيد خالف" ،النفايات النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .60
) -(3محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .33
) -(4أ .د .ﺳيد أحمد السيد خالف" ،النفايات النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .60 -59
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .115
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 . 1اصطدام طائرﺗان أمريكيتان عام 1966م:
اصطدمت طائرﺗان أمريكيتان في جانفي عام 1966م ،إحداھما قاذفة قنابل نفاثة واألخoرى طoائرة
إمooداد ،ونجooم عooن ذلooك ﺳooقوط ثooالث قنابooل ھيدروجينيooة فooوق شooاطئ بooالوميرز " "Palomaresاإلﺳooباني
وانفجرت العبوات ال ُمفَ ِجرة في اثنتين منھoا نتيجoة للصoدمة مسoببة انتشoار جزيئoات وغبoار اليورانيoوم ،أمoا
القنبلة الثالثoة فقoد اﺳoتقرت كمoا ھoي ،كمoا ﺳoقطت قنبلoة رابعoة علoى بعoد خمسoة أميoال مoن الشoاطئ لتسoتقر
ﺗحت ﺳطح الماء على عمق  2500قدم .ولقد "اضoطرت القoوات الجويoة األمريكيoة  -عنoد قيامھoا بأعمoال
التطھير وإزالة األضoرار الناﺗجoة عoن ھoذا الحoادث -إلoى إﺗoالف بعoض المحاصoيل ،وإلoى نقoل  1750طنoا
مooن الطooين الملooوث بعيooدا .كمooا أُوقِooف النشooاط الزراعooي لمooدة شooھرين فooوق مسooاحة كبيooرة مooن األراضooي
الزراعيooة .و ُمنِooع الصooيد فooي منطقooة "بooالوميرز" والقooرى المجooاورة .ولooوحظ إصooابة كooل مooن كooان يعمooل
في المنطقة المحيطة بمكان الحادث بتلوث إشعاعي".

) (1

 . 2حادث "أورازوكو" لعام 1981م:
ويتمثooل ھooذا الحooادث فooي اصooطدام غواصooة نوويooة أمريكيooة بسooفينة يابانيooة ،ممooا أدى إلooى ﺗسooرب
المواد المشعة على شاطئ خليج "أورازوكو" وإصابة بعض الكائنات الحية بالتلوث النووي.

) (2

 . 3غرق الغواصة النووية الروﺳية "كومزو مولتس" في عام 1989م:
فooي أفريoooل عoooام 1989م غرقoooت الغواصoooة النوويooة الروﺳoooية "كoooومزو مoooولتس" والتoooي يسoooميھا
الغربيون "مايك" ،وفي محاولة منھا للتھوين من خطورة األمر في ذلك الوقت ،زعمت البحريoة السoوفيتية
أن الغواصة لن ﺗكون إال مقبرة الثنين وأربعين ب ﱠحارًا على عمق  1800متر في المحيط القطبي الشoمالي.
ولقoooد نَشoooر الoooروس فoooي أواخoooر عoooام 1992م ﺗقريoooرا جoooاء فيoooه "أن المفاعoooل بoooدأ ينشoooر نفاياﺗoooه الناﺗجoooة
عooن االنشooطار النooووي وأن البلوﺗونيooوم ﺳooينبعث مooن الooرؤوس النوويooة بدرجooة كبيooرة قبooل عooام 1995م".
ولقooد اعترفooت السooلطات الروﺳooية بغooرق عooدد آخooر مooن غواصooاﺗھا النوويooة فooي المحooيط القطبooي الشooمالي
صooا منھooا بعooد أن أصooبحت
دون أن ﺗصooرح بھooذا العooدد بدقooة ،بooل إنھooا قooد أغرقooت بعضooھا عم oدًا ،إمooا ﺗخل ً
غير صالحة لالﺳتعمال ،وإما التزاما باﺗفاقية الحد من التسليح.

) (3

 . 4وفي أوت عام 2000م ،غرقت الغواصة النوويoة "كورﺳoك" فoي بحoر بoارنتس ،ومoات جميoع
مالﱠحيھا البالغ عددھم  118مالحًا ،في حين ظل ﺳبب غرقھا مجھوال.

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .68 - 67
) -(2د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .359
) -(3د .ماجد راغب الحلو ،مرجع ﺳابق ،ص .327 -326
) -(4الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
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) (4

المبحث الثاني:
الجھود الدولية للحماية من التلوث النووي.
صooا
بعooد أن أدرك المجتمooع الooدولي خطooورة التلooوث النooووي علooى البيئooة وصooحة اإلنسooان ،خصو ً
مع ﺗزايد وﺗنوع مصادره الناجمة عن االﺳتخدامات السoلمية والعسoكرية ،ﺳoعى إلoى الوقايoة منoه ومكافحتoه
ولقد ﺗجلت مساعيه في جھود الدول والمنظمات الدوليoة علoى اخoتالف أنواعھoا ،ففيمoا يخoص جھoود الoدول
فتبooذلھا علooى مسooتويين الooداخلي  -وھooذا النooوع مooن الجھooود ال يooدخل فooي إطooار دراﺳooتنا ھooذه ،-والooدولي
وھذه الجھود ھي التي ﺗھمنا ،ﺳواء كانت فردية أو ثنائية أو جماعيoة ،وبمoا أن الoدول ﺗبoذلھا إمoا فoي إطoار
المنظمoات الدوليooة أو خارجھooا مooن خooالل عقooد المoؤﺗمرات الدوليooة وإبooرام االﺗفاقيooات وغيرھooا مooن الوثooائق
الدولية ،فإننا ﺳنبينھا عند التطرق لھذه العناصر ولن نخصص لھا عنصرًا مستقال.
أما فيما يخoص المنظمoات الدوليoة بمختلoف أنواعھoا ،فتبoذل جھoودا فoي مجoال الحمايoة مoن التلoوث
النooووي النooاجم عooن االﺳooتخدامات 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 خoالل منoع
بooروز دول جديooدة ذات أﺳooلحة نوويooة ،ولقooد أﺳooفرت ھooذه الجھooود عooن إبooرام اﺗفاقيooة عooدم انتشooار األﺳooلحة
النووية واﺗفاقيات أخرى ﺗُنشأ ُجملة من المناطق الخالية من األﺳلحة النوويoة ،وجھoود ﺗھoدف إلoى مكافحتoه
وذلك من خالل نزع ﺗام لألﺳلحة النوويoة الموجoودة لoدى الoدول المالكoة لھoا ومنoع ﺗطoوير وﺗصoنيع المزيoد
بغيooة الوصooول إلooى حظooر شooامل لھooا .وبمooا أن مشooكلة التسooلح النooووي لھooا عooدة جوانooب ﺳياﺳooية وقانونيooة
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
من التلوث الناجم عن التسلح النووي.
باإلضoooافة 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
من التلوث النووي .وحتى ﺗكون دراﺳتنا ُملمة بمختلف ھذه النقاط ﺳنقسم ھذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب األول :جھود المنظمات الدولية.
المطلب الثاني :أھم مبـادئ القانـون الدولـي المطبقة
في مجـال الحمايـة من التلـوث النـووي.
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المطـلب األول:
جھــود المنـظمـات الدوليـة.
ﺗتسم المنظمات الدولية بعمومية أھداف إنشائھا والعضوية فيھا كمنظمة األمم المتحدة ،أو عمومية
العضوية فيھا مع ﺗحديد أھداف إنشائھا كالوكاالت الدولية المتخصصة مثل المنظمة الدولية للطاقة
الذرية ،وقد ﺗكون ھناك منظمات مماثلة لھا ولكنھا ﺗتميز باإلقليمية كالھيئة العربية للطاقة الذرية .بينما
ﺗنفرد المنظمات اإلقليمية عن المنظمات الدولية بأنھا وإن كانت عامة العضوية واألھداف ،إال أن ھذه
العضوية ﺗنحصر في مجموعة مـن الدول يصل بينھا رابط اقتصادي وجغرافي.

)(1

وﺗشترك المنظمات

الدولية العالمية واإلقليمية في صفة الحكومية وھذا ما يميزھا عن المنظمات الدولية غير الحكومية ،وحتى
ال نخرج عن موضوع دراﺳتنا فإننا ﺳنتطرق فقط للمنظمات الدولية التي لھا نشاطات في مجال الحماية
من التلوث النووي مركزين على أھمھا.

الفرع األول:
المنظمات الدولية العالمية.
وﺗتصدرھا منظمة األمم المتحدة كمنظمة عامة باإلضافة إلى الوكاالت المتخصصة التابعة لھا.
أوال -منظمة األمم المتحدة:
لقد لعبت منظمة األمم المتحدة دورا بارزا في صياغة قواعد القانون الدولي للبيئة بصفة
عامة ،ﺳواء من خالل ﺗنظيم مؤﺗمرات دولية حول البيئة أو مـن خالل إنشاء األجھزة واللجان والبرامج
المعنية بحماية البيئة أو من خالل إصدار القرارات والتوصيات.

) (2

 . 1المؤﺗمرات الدولية:
"حتى وإن كانت ُمعظم أعمال المؤﺗمرات الدولية ﺗأخذ شكل ﺗوصيات غير ملزمة للدول
التي ﺗرفض ﺗنفيذھا ،وال ﺗوجد قوة حقيقية ملزمة لھذه التوصيات وإن ﺳُميت ﺗجاو ًزا "قرارات" ،إال أنھا
بتواﺗـرھا وانسجامھا مع بعضھا البعض ،فضال عن صدورھا بإجماع الدول المشاركة فإنھا ﺗشكل اللبنة
األولى في صرح القانون الدولي للبيئة ،فھي ﺗُساھم في نشأة قواعد عرفية جديدة في نطاق ھذا القانون".

)(3

وفيما يلي بيان ألشھر المؤﺗمرات الدولية التي ُعقدت ﺗحت رعاية األمم المتحدة وﺗعرضت لحماية البيئة
من التلوث بما فيه التلوث النووي.
أ  -مؤﺗمر ﺳتوكھولم لعام 1972م:
بنا ًءا على اقتراح من المجلس االقتصادي واالجتماعي دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى عقد
) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص.93
) -(2د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .105
) -(3المرجع السابق ،ص .94
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مؤﺗمر دولي حول البيئة اإلنسانية ،ولقد انتظم في مدينة ﺳتوكھولم بالسويد في الفترة الممتدة ما بيـن
 5و  16جوان عام 1972م ،وحضره ممثلو  113دولة ،وممثلو جميع المنظمات الدولية المتخصصة
والمنظمات اإلقليمية المعنية.

) (1

ولقد صدر عن ھذا المؤﺗمر ﺗوصية انطوت على إدانة ﺗجارب األﺳلحة

النووية ،وخاصة ﺗلك التي ﺗجري في الھواء ،وطالبت الدول الراغبة في إجراء مثل ﺗلك التجارب بالعدول
عن ذلك نظرا لما يترﺗب عنھا من أضرار ﺗلحق بالبيئة.

) (2

كما نص المبدأ  26من المبادئ التي أقرھا

المؤﺗمر على أنه "ينبغي أن ي َُجنَب اإلنسان وبيئته آثار األﺳلحة النووية وكل وﺳائل التدمير الشامل
األخرى .وعلى الدول أن ﺗسعى للوصول إلى اﺗفاق قاطع من خالل األجھزة الدولية المعنية ،إلزالة
وﺗدمير مثل ھذه األﺳلحة على نحو كامل".

) (3

كما جاء بالتوصية رقم  75أنه" :من ال ُموصى به ،ودون أن ﺗَ ُغض انتباھھا عن الملوثات
غير ال ُمشعة ،أن ﺗتعھد الحكومات:
)أ( باﺳتكشاف إمكانية عمل ﺳجل للمواد المشعة التي يتم التخلص منھا في الوﺳط الحيوي
 ،Biosphèreوذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية.
)ب( بدعم وﺗوﺳيع التعاون مع الدول بشأن مشكالت النفايات ال ُمشعة ،وذلك بالتنسيق مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية ال ُمختصة".

) (4

ولقد أشارت التوصيات الصادرة عن ھذا المؤﺗمر بصفة غير مباشرة إلى التلوث البحري
بفعل األنشطة النووية حيث جاء في البند )ف( من التوصية  76أن المؤﺗمر "يُوصي الحكومات ،بمعونة
وإرشاد ھيئات األمم المتحدة المختصة الﺳيما مجموعة خبراء الجوانب العلمية للتلوث البحري
...GESAMPأن ﺗفرض الرقابة الوطنية على المصادر البرية للتلوث البحري ،خصوصًا في البحار
ال ُمغلقة وشبه ال ُمغلقة ،وأن ﺗُدرك أن ﺗفريغ الحرارة الفائضة من المحطات النووية ومحطات الطاقة
األخرى يُمكن ،في بعض الظروف ،أن ﺗُشكل خطرًا على أنظمة الوﺳط البيئي البحري".

) (5

) -(1د .مصooطفى ﺳooالمة حسooين و د .مooدوس فooالح الرشooيدي ،مرجooع ﺳooابق ،ص  .20 -19أنظooر أيضooا :د .معمooر رﺗيooب
محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص " .81ولقد صدر عـن ھذا المؤﺗمر في ختoام أعمالoه إعالنoا " "Déclarationعoن البيئoة
اإلنسانية ُمتضمنًا أول وثيقة دولية بمبادئ العالقات بين الدول في شoأن البيئoة وكيفيoة التعامoل معھoا والمسoئولية عمoا يُصoيبھا
من أضرار باإلضافة إلى خطة العمoل الoدولي وھoي ﺗتكoون مoن  109ﺗوصoية و 26مبoدأ ".أنظoر :د.معمoر رﺗيoب محمoد عبoد
الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .82
) -(2صالح الدين عامر ،مقدمة لدراﺳة القانون الدولي العام ،دار النھضة العربية ،القاھرة2007 ،م ،ص.926
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  .280ولم ﺗوافق الصين على إعالن ﺳتوكھولم ألن النصوص النھائيoة
التي ﺗم إقرارھا والمتعلقة باألﺳلحة النووية ووﺳائل التدمير الشoامل لoم ﺗكoن كافيoة ،كمoا أنھoا كانoت ﺗoرى أنoه يتعoين أن يُشoار
فooي اإلعooالن إلooى اعتبooار الحooروب االﺳooتعمارية والتوﺳooعية كمصooدر رئيسooي مooن مصooادر التلooوث .أنظooر :صooالح الooدين
عامر ،مرجع ﺳابق ،ص .923
) -(4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .280
) -(5المرجع السابق ،ص .115
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كما ﺗضمنت خطة العمل الصادرة عن مؤﺗمر ﺳتوكھولم إنشاء جھاز دولي يكون ﺗابعا لألمم
المتحدة ،وبالفعل أنشأت الجمعية العامة برنامج األمم المتحدة للبيئة " (1)."UNEPوبعد  20عاما من عقد
مؤﺗمر ﺳتوكھولم ،ﺗنبه العالم لألخطار المتزايدة ضد البيئة ،ففي عام 1972م كان عدد المحطات النووية
 100محطة في  15دولة ،أما في عام 1992م وصل عددھا إلى  428محطة في  31دولة ،لذلك ﺗم عقد
المؤﺗمر الثاني في ريو دي جانيرو عام .1992

) (2

ب -مؤﺗمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992م:
ان ُعقِد المؤﺗمر العالمي الثاني للبيئة والتنمية الذي ﺳُمي "قمة األرض" في مدينة ريو دي جانيرو
بالبرازيل في الفترة الممتدة من  3إلى  14جوان عام 1992م) (3ﺗحت رعاية األمم المتحدة ،ولقد كان أكبر
اجتماع عالمي في التاريخ نظرًا للعدد الھائل من المشاركين ،حيث حضره ثالثون ألفًا من ممثلي 178
دولة و  103من رؤﺳاء الدول والحكومات (4)،واجتمعوا من أجل حماية كوكب األرض وموارده ومناخه
ووضع ﺳياﺳة النمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة (5).وفي ﺳياق متصل بموضوعنا
أكد الفصل  22من جدول أعمال القرن  21الذي اعتمده ھذا المؤﺗمر من جديد األھمية القصوى للتصرف
في النفايات المشعة على نحو مأمون وﺳليم بيئيا (6)،حيث ﺗعد ھذه المسألة من بين أبرز أﺳباب عقده.
 . 2ھياكل األمم المتحدة التي ﺗُعنى بالحماية من التلوث النووي:
لمنظمة األمم المتحدة عدة ھياكل فرعية ﺗُعنى بحماية البيئة ،إال أننا ﺳنتعرض فقط ألھم ھذه
األجھزة التي ﺗساھم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحماية من التلوث النووي.
أ  -لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري:
اﺗخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  3ديسمبر عام 1955م القرار رقم  913بإنشاء لجنة
األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري" ،وقد نص القرار في بنده الثاني على أن ﺗقوم
ھذه اللجنة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة باإلشعاع من الدول األعضاء في األمم المتحدة أو الوكاالت

) -(1وھو جھاز فرعي تابع لمنظمة األمم المتحدة أنشأته الجمعية العامة بموجب القرار رقم ) 2997د (27 -في 15
ديسمبر عام 1972م ،وھو يُعنى بشؤون البيئة من بينھا التلوث والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة اإلنسانية بوجه عام.
أنظر :د .معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،مرجع سابق ،ص  .85ويقع مقره بمدينة نيروبي عاصمة كينيا .أنظر :د .طارق
إبراھيم الدسوقي عطية ،مرجع سابق ،ص  .491وھو يُركز على إعداد الدراسات عن العالقة المتبادلة بين سباق التسلح
والبيئة والتنمية والتقدير العلمي لما لسباق التسلح من أثر بيئي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .أنظر :محمد عبد  Pمحمد
نعمان ،مرجع سابق ،ص .95

) -(2عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .156 -155
) -(3د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .104 -103
) -(4باإلضooافة إلooى حضooور منظمooات دوليooة وإقليميooة ومحليooة ﺗھooتم بشooؤون البيئooة .ولقooد اﺳooتغرق التحضooير لعقooده مooدة
ﺳنتين ،كما دامت أعماله  12يوما .أنظر :عامر محمود طراف ،مرجع ﺳابق ،ص .117 -116
) -(5د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .89 -88
) -(6أنظ7777ر :الفق7777رة  15م7777ن ديباج7777ة االتفاقي7777ة المش7777تركة بش7777أن أم7777ان التص7777رف ف7777ي الوق7777ود المس7777تھلك وأم7777ان التص7777رف
في النفايات المشعة لعام 1997م.
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المتخصصة ،ووضع المقترحات الفنية لتنظيم البيانات وجمعھا واختبارھا وﺗحديد نوع المعدات وطريقة
اﺳتخدامھا لقياس اإلشعاع ،ودراﺳة التقارير الفنية واالﺳتفادة منھا ووضع ﺗقارير ﺳنوية عن ذلك .ووضع
واف ﺗُصدره في أول يوليو عام 1958م يُبَين مستويات اإلشعاع ونتائجه وﺗأثيره على
ملخص شامل
ٍ
اإلنسان وما يحيط به".

) (1

ولقد بينت ھذه اللجنة "في ﺗقاريرھا آثار اإلشعاع النووي على اإلنسان والحيوان والوراثة
ومصادر اإلشعاع وقوﺗھا ،والتلوث اإلشعاعي .وأصبح ما جاء في ھذه التقارير من بيانات ومعلومات فنية
ضع عليه الضمانات الخاصة بنقل المواد النووية المشعة واﺳتخدامھا .كما حددت
وعلمية ،األﺳاس الذي ﺗُو َ
كميات اإلشعاع الضارة بالحياة وما ينتج عنھا من أضرار .وﺳاعد على نجاح ھذه اللجنة اقتصار أعمالھا
على النواحي العلمية والفنية في ﺳبيل رخاء البشرية ووقايتھا من أضرار اإلشعاع".

)(2

كما دعت ھذه اللجنة "منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة
الدولية للوقاية من اإلشعاع ،واللجنة الخاصة بوحدات قياس اإلشعاع ،إلجراء دراﺳات ،كل في مجال
عملھا ،لتحديد أثر اإلشعاع على اإلنسان كما اقترحت عمل ُمنَاظرة ﺗحت إشراف األمم المتحدة ومنظمة
الصحة العالمية عن اإلحصاءات الخاصة باإلشعاع والوراثة ،وقد ﺗمت فعال بجنيف في ﺳبتمبـر عام
1960م ،وواصلت اللجنة نشاطھا في دورات متعددة لدراﺳة أثر ﺳقوط الغبار النووي وأثر اإلشعاع
على األغذية ،وعلى النواحي الوراثية وغير ذلك ".ويُساعد ھذه اللجنة في ممارﺳة نشاطھا جميع
المنظمات والوكاالت المتخصصة السالف ذكرھا ،باإلضافة إلى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وبعض الھيئات والمنظمات األخرى الحكومية وغير الحكومية التي ﺗعمـل
في ھذه المجاالت.

) (3

ب -لجنة الطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة(UNAEC) :

في  24جانفي عام 1946م أصدرت الجمعية العامة في اجتماعھا المنعقد بلندن قرارا باإلجماع
يقضي بإنشاء لجنة لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالطاقة النووية ،ﺗتكون من ممثل واحد لكل دولة
من الدول في مجلس األمن ،يُضاف إليھم ممثل عن كندا عندما ال ﺗكون ُعضوا في ھذا المجلس .وفي عام
1950م باشرت ھذه اللجنة نشاطھا وأشرفت على ُمباحثات نزع السالح،

) (4

ولقد اقتصر دورھا

على دراﺳة وﺗقديم المقترحات وعقد االجتماعات ،ورفعت منذ إنشائھا ثالثة ﺗقارير في أعوام
1958م1962 ،م و1964م ،وحددت في دراﺳتھا مصادر اإلشعاع النووي وقوﺗھا وآثارھا على اإلنسان
والحيوان والوراثة والتلوث اإلشعاعي .وأصبح ما ﺗضمنته ھذه التقارير من بيانات ومعلومات فنية وعلمية
ضع عليه الضمانات المتعلقة بنقل المواد النووية المشعة واﺳتعمالھا ،ولقد أدى اختالف
األﺳاس الذي ﺗُو َ
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .265 -264
) -(3) (2المرجع السابق ،ص  265و .267
) -(4المرجع السابق ،ص  261 ،115و .262
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المصالح بين الواليات المتحدة األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي إلى فشل عمل اللجنة،

) (1

وانتقال نشاطھا

في عام 1952م إلى لجنة نزع السالح التابعة لألمم المتحدة ثم إلى اللجنة الفرعية لنزع السالح التي
باشرت نشاطھا حتى انسحاب اإلﺗحاد السوفيتي منھا عام 1957م (2)،ثم إلى مؤﺗمر نزع السالح.

) (3

ج  -ھيئات األمم المتحدة لنزع السالح:
وھي ﺗعمل على نزع السالح بشتى أنواعه وعلى رأﺳه السالح النووي بغية حماية اإلنسان وبيئته
من آثاره المدمرة ،وفيما يلي بيان لبعض ھذه الھيئات.
♦ مؤﺗمر نزع السالح:
شكلت منظمة األمم المتحدة منتدى عالمي متعدد الجوانب لمناقشة نزع السالح ،وقد ُعرف بمؤﺗمر
نزع السالح ومقره جنيف ،ورغم أن ھذا المؤﺗمر "يُ َح ِدد قواعده وإجراءاﺗه ويُ ِعد جدول أعماله
ذاﺗيا ،إال أنه يأخذ بعين االعتبار التوصيات التي ﺗصدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ويُقدم ﺗقارير
ﺳنوية إليھا أو في معظم الحاالت بحسب الحاجة ".ولقد لعب ھذا المؤﺗمر دورا ھاما في ُمتابعة
المفاوضات السابقة التي أدارﺗھا اللجنة المعنية بنزع السالح ،ويجتمع ﺳنويًا في جنيف لمدة  6أشھر
في الفترة التي ال ﺗكون فيھا الجمعية العامة لألمم المتحدة منعقدة ،ويتخذ قراراﺗه على أﺳاس
اإلجماع ،وﺗتألف عضويته من  40دولة بما فيھا الدول النووية الخمس الكبرى .وقد ﺗم االﺗفاق على جدول
أعمال دائم لھذا المؤﺗمر عام 1979م ويشمل برنامجا ُم َك َونًا من عشرة بنود نذكر منھا :األﺳلحة النووية
من جميع جوانبھا ،نزع السالح واألمن الدولي ،برنامج شامل لنزع السالح يُؤدي بإشراف دولي
فعال إلى نزع للسالح عام وكامل.

)(4

♦ إدارة شؤون نزع السالح:
يقع مقرھا بنيويورك ولھا فرع في جنيف ،وينبع دورھا من صالحيات األمين العام ويرأﺳھا
وكيله ،وھي ﺗقوم بتحليل وﺗقييم التطورات المتعلقة بنزع السالح والتي ﺗحصل داخل المنظمة
وخارجھا ،كما ﺗعمل على ﺗسھيل صياغة السياﺳات واﺗخاذ القرارات ،وﺗُنسق الحملة العالمية لنزع
السالح ،وﺗصدر منشورات مثل :حولية األمم المتحدة لنزع السالح ،صحيفة نزع السالح وغيرھا ،وﺗقوم
بإدارة برنامج األمم المتحدة للمنح الدراﺳية فيما يخص نزع السالح .وھناك أيضا معھد األمم المتحدة
) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .103
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .115
) -(3محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .104
) -(4المرجع السابق ،ص .94 -93ولقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على أن ھذا المؤتمر "بوصفه محفل التفاوض
المتعدد األطراف الوحيد بشأن نزع السالح ،له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق مُتعدد األطراف أو اتفاقات متعددة
األطراف ،حسب االقتضاء ،بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه ".البند  5من القرار رقم
 58/61الخاص بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي .أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع سابق ،ص .380
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لبحوث نزع السالح والذي يقع بمقر قصر األمم المتحدة بجنيف ،وھو عبارة عن مؤﺳسة مستقلة في إطار
منظمة األمم المتحدة ،يتولى إجراء بحوث مستقلة ﺗخص نزع السالح ومسائل األمن ذات الصلة وذلك
بالتعاون الوثيق مع إدارة شؤون نزع السالح .وأخيرا نذكر المجلس االﺳتشاري للدراﺳات الخاصة بنزع
السالح الذي يُقدم المشورة لألمين العام فيما يخص مختلف الدراﺳات المتعلقة بنزع السالح التي ﺗتم ﺗحت
رعاية األمم المتحدة ،وﺗتألف عضويته من وزراء ﺳابقيـن وحاليين وشخصيات جامعية بارزة.

)(1

 . 3الجھود المبذولة في إطار منظمة
األمم المتحدة للحماية من التلوث الناجم عن التسلح النووي.
وصفت الجمعية العامة لألمم المتحدة في إحدى قراراﺗھا األﺳoلحة النوويoة بأنھoا ﺗشoكل أكبoر خطoر
يُھدد الجنس البشري وبقاء الحضoارة (2)،ولھoذا السoبب بُoذلت جھoود كثيoرة فoي إطoار ھoذه المنظمoة للحمايoة
منھا ﺗبلورت في اﺗجاھين :جھود ﺗھدف إلoى الوقايoة مoن ھoذا التسoلح ،وﺗقودھoا الoدول ذات السoالح النoووي
والتي ﺗطلب من الدول غير ذات السالح النووي التعھد بعدم امتالك ھذه األﺳلحة ،وبالتالي ﺗفادي انتشارھا
ووقoooف ﺳoooباق التسoooلح النoooووي (3).وجھoooود أخoooرى ﺗھoooدف إلoooى مكافحoooة التسoooلح النoooووي وﺗقودھoooا الoooدول
غيooر المالكooة لھooذه األﺳooلحة ،والتooي ﺗطلooب مooن الooدول المالكooة لھooا التعھooد بعooدم اﺳooتخدامھا ووقooف ﺗصooنيعھا
وﺗطويرھا من جھة ،وﺗدمير وﺗفكيك ما ﺗملكه من جھة أجرى ،بغية ﺗجنيب اإلنسان وبيئته ويالت الحروب
النوويooة وﺗحقيooق نooزع عooام وحظooر شooامل لھoذه األﺳooلحة وبالتooالي إخooالء العooالم منھooا ﺗما ًمooا ،وفooي اعتقادنooا
فإن االﺗجاه الثاني ھو الذي يُمكن معه ﺗحقيق حمايoة ناجعoة للبيئoة واإلنسoان مoن التلoوث النoاجم عoن التسoلح
النووي.
أ  -الوقـايـة من التسـلـح النـووي:
ﺗتحقق ھذه الوقاية من خالل منع انتشار األﺳoلحة النوويoة ،ويُوجoد ﺗاريخيoا أﺳoلوبان مختلفoان درج
علooى إﺗباعھمooا بصooفة متوازنooة :األول ھooو أﺳooلوب عooدم االنتشooار المفتooوح والشooامل الooذي أدى إلooى اعتمooاد
معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية في عام 1968م ،والتي ﺗھدف أﺳاﺳًا إلى قصر الدول الحائزة لألﺳلحة
النوويooة علooى الooدول الخمooس التooي كانooت قائمooة آنooذاك .أمooا األﺳooلوب الثooاني فھooو إقليمooي أو متعلooق بمنooاطق

) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .96
) -(2أنظر ديباجة القرار رقم  57/61لعام 2006م الخاص بعقد ﺗرﺗيبات دولية فعالة إلعطاء الدول غير الحoائزة لألﺳoلحة
النووية ضمانات من اﺳتعمال األﺳلحة النووية أو التھديد باﺳتعمالھا ،الوارد بحولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .375
)" -(3نظرا ألنه كلما زاد عدد الدول المالكة لألﺳلحة النووية ،وكلمoا زاد مخزونھoا منھoا ،كلمoا اشoتدت حoدة ﺳoباق التسoلح
النووي واﺗسعت آفاقهُ ".أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .44
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معينة ،ولقد كان أول إنجاز رئيسي فيما يتعلق بالمنoاطق الكثيفoة السoكان إبoرام معاھoدة ﺗالﺗيلولكoو الخاصoة
بحظر األﺳلحة النووية في أمريكا الالﺗينية لعام 1967م.

) (1

وبالرغم من أن مفھوم المنoاطق الخاليoة مoن األﺳoلحة النوويoة ھoو أحoد التoدابير المكملoة لمحoاوالت
إقامooة نظooام عooالمي لمنooع انتشooار األﺳooلحة النوويooة ،إال أنooه يكتسooي أبعooادا ذاﺗيooة ألنooه يooرﺗبط بتحديooد نطooاق
جغرافي يتم فيه إقامة ﺗرﺗيبات أمنية اختياريoة بoين دول إقلoيم معoين بغoرض حظoر القيoام بأنشoطة عسoكرية
معينة متميزا عن النظام الدولي المستند على معاھoدة عoدم انتشoار األﺳoلحة النوويoة بأنoه يشoتمل علoى قيoود
إضافية على الدول غير الحoائزة لألﺳoلحة النوويoة والoدول المالكoة لھoا علoى حٍ oد ﺳoواء ،زيoادة علoى اﺗسoاع
األھداف المرﺗبطة به لتتجاوز مشoكلة التسoلح النoووي إلoى مشoكالت نوويoة أخoرى وفقoا لطبيعoة المشoكالت
النووية المطروحة في ذلك اإلقليم.

) (2

♦ معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية لعام 1968م(NPT) :

لقooد بooذلت األمooم المتحooدة جھooودا كبيooرة لإلعooداد لھooذه االﺗفاقيooة اﺳooتمرت علooى مooدى  20عامooا ،وﺗُ ِو َجooت
بتقديم مشروع ھذه المعاھدة إلoى الجمعيoة العامoة إلقoراره فoي  11مoارس عoام 1968م ،وأقرﺗoه وأصoدرت
قرارا بدعوة الدول إلى ﺗوقيعھا في  12جوان من نفس العام (3)،لتُ ْع َرض للتوقيع بلندن وموﺳoكو وواشoنطن
في  1جويلية عام 1968م ،ولقد بدأ ﺳريانھا فoي  5مoارس عoام 1970م ،أمoا العoدد الكلoي ألطرافھoا وصoل
حتooى عooام 2006م إلooى  190دولooة (4).وعلooى الooرغم مooن ذلooك لooم ﺗُ َحقِooق ھooذه االﺗفاقيooة العالميooة المنشooودة
إلى وقتنا ھذا بسبب رفض االنضمام إليھا رفضًا ُمتواصoالً مoن قبoل إﺳoرائيل (5)،الھنoد وباكسoتان (6)،حيoث

) -(1د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .125
) -(2نجيoب بooن عمooر عوينooات" ،المنooاطق الخاليooة مooن األﺳooلحة النوويooة" ،نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجلooد العشooرون ،العooدد
الثالث2008 ،م ،ص .19
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .277
) -(4حولي7777ة ن7777زع الس7777الح ،مرج7777ع س7777ابق ،ص  .277 -276ولق7777د وقع7777ت عليھ7777ا الوالي7777ات المتح7777دة األمريكي7777ة واإلتح7777اد
الس777وفيتي الس777ابق والمملك777ة المتح777دة ف777ي  1جويلي777ة ع777ام 1968م .أنظ777ر :د .مم777دوح حام777د عطي777ة ،مرج777ع س777ابق ،ص .166
كم77ا ب77ادرت معظ77م دول الع77الم لالنض77مام إليھ77ا عن77د عرض77ھا للتوقي77ع ع77ام 1968م ،بم77ا فيھ77ا جمي77ع ال77دول العربي77ة والت77ي ُتع77اني
اآلن بس777ببھا ،حي777ث أن بعض777ھا يتع777رض للعقوب777ات ب777دعوى ع777دم االلت777زام بھ777ا أو محاول777ة الخ777روج عنھ777ا ،ف777ي ح777ين أن بعض777ھا
اآلخ777ر يتع777رض للتھدي777د عل777ى ال َمَ 777دين القري777ب والبعي777د م777ن دول غي777ر أط777راف فيھ777ا ،و ُتعل777ن امتالكھ777ا للس777الح الن777ووي وتھ777دد
باستخدامه بشكل ضمني .أنظر :محمد عبد  Pمحمد نعمان ،مرجع سابق ،ص .84
أم77ا الص77ين وفرنس77ا وھم77ا دولت77ين ح77ائزتين لألس77لحة نووي77ة فانض77متا إليھ77ا ف77ي الس77نوات القليل77ة الماض77ية .أنظ77ر :عم77ر ب77ن عب77د
 Pب77ن س77عيد البلوش77ي ،مرج77ع س77ابق ،ص  .104وتج77در اإلش77ارة إل77ى أن سياس77ة الص77ين المُعلن77ة من77ذ ع77ام 1964م ھ77ي "أال تك77ون
البادئة باستخدام األسلحة النووية في أي وقت أو تحت أية ظروف ".أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع سابق ،ص .13

) -(5أعلنت إﺳرائيل مرارً ا أنھا لن ﺗوقع على ھذه المعاھدة ولن ﺗسمح بالتفتيش الدولي لمنشآﺗھا النوويoة أو ﺗoدمير وﺗفكيoك
أﺳلحتھا النووية ،وإذا كانت بعض الدول قد امتنعت عن التوقيع أو االنضمام لھذه المعاھدة لعدم كفاية الضمانات التي ﺗُطالoب
بھا ،فإن البعض اآلخر قد امتنع لدوافع أخرى معروفة .أنظر :محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .84
) -(6د .حسooين المھooذبي" ،دور النظooام الooوطني لحسooاب ومراقبooة المooواد النوويooة وعالقتooه باﺗفاقooات الضooمانات الدوليooة
لممارﺳooooة أنشooooطة وبooooرامج نوويooooة ذات صooooبغة ﺳooooلمية" ،نشooooرة الooooذرة والتنميooooة ،المجلooooد الثooooاني والعشooooرون ،العooooدد
الثاني2010 ،م ،ص .23

65

ﺗُعد ھذه الدول الثالث ذات أﺳلحة نووية بحكم الواقع ولoيس اعترافoا (1)،وباإلضoافة إلoى ھoذه الoدول الoثالث
أعلنت جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية انسحابھا من ھذه االﺗفاقيoة (2)،كمoا أن إيoران ﺗُھoدد باالنسoحاب
منھا بسبب مشكل برنامجھا النووي.

) (3

• مقاصد المعاھدة:
ﺗرمي ھذه المعاھدة إلى ﺗحقيق نoوعين مoن األھoداف :أھoداف فوريoة عاجلoة ﺗتحقoق آليًoا بعoد وضoع
وضooع التنفيooذ والتooزام األطooراف بمooا جooاء فيھooا مooن أحكooام ،وھooي منooع انتشooار األﺳooلحة النوويooة
المعاھooدة َم ِ
وﺗطooوير اﺳooتخدام الطاقooة النوويooة فooي األغooراض السooلمية ،مooع االلتooزام بنظooام للضooمانات يحقooق ھooذين
الھooدفين .وأھooداف آجلooة ﺗتحقooق فooي مراحooل ﺗاليooة كooأثر مباشooر لتنفيooذ أحكooام المعاھooدة ،أو نتيجooة لمواصooلة
الجھود وإﺗمام اإلجراءات التي حثت المعاھدة على ال ُمضي فيھا .وﺗتضمن ھذه األھداف اآلجلة منع الحرب
النووية وﺗأمين ﺳالمة الشoعوب ومنoع ﺳoباق التسoلح ،والعمoل علoى وقoف جميoع التجoارب النوويoة ،ووقoف
صناعة األﺳلحة النووية ،وﺗدمير أو ﺗفكيك مoا ھoو موجoود منھoا طبقًoا لمعاھoدة ﺗُعقَoد بھoدف الحظoر الشoامل
للتسلح النووي.

) (4

• نطاق المعاھدة:
 النطاق الشخصي :أي ال ُمخاطبين بأحكام ھذه المعاھدة ،فالمالحظ أن األمoر يخoص اﺗفاقيoة دوليoةعالميooة ،فمooن حooق كooل الooدول االنضooمام إليھooا ،وال فooرق فooي ذلooك بooين دولooة ﺗفاوضooت بشooأنھا وأخooرى
لooم ﺗتفooاوض أو دولooة ﺗملooك ﺳooالحا نوويooا وأخooرى ال ﺗملكooه ،وھooذا مooا قررﺗooه االﺗفاقيooة صooراحة فooي مادﺗھooا
 9فقرة  (5).1أما الفقرة  3من نفoس المoادة فقoد نصoت علoى أن الدولoة ذات السoالح النoووي ھoي التoي ﺗكoون
"قد صنعت ﺳالح نووي أو أي جھاز ﺗفجير نووي قبل أول ينoاير  ".1967وطبقoا لھoذه الشoروط فoإن عoدد
الoooدول ذات األﺳoooلحة النوويoooة خمoooس وھoooي :الواليoooات المتحoooدة األمريكيoooة ،اإلﺗحoooاد السoooوفيتي ،المملكoooة
المتحoooدة ،الصoooين وفرنسoooا) .وھoooي نفسoooھا الoooدول الخمoooس دائمoooة العضoooوية فoooي مجلoooس األمoooن وصoooاحبة
حق الفيتو( .ومما ﺳبق يالحظ أن ھذه المعاھدة قد أخذت بتقسيم الدول إلى دول ذات ﺳoالح نoووي وأخoرى
غير ذات ﺳالح نووي ،وھذا التقسيم حل مكان التسمية السابقة التي كان مأخوذا بھا في المعاھدات األخرى

) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .83
) -(2أنظooر :قooراري مجلooس األمooن رقooم  1695و  1718لعooام 2006م الooذين جooاء فooي ديباجتھمooا إعooالن جمھوريooة كوريooا
الشعبية الديمقراطية انسحابھا من ھذه المعاھدة ،الواردين بحولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  54 ،43و .58
) -(3الموﺳوعة العربية العالميoة ،مرجoع ﺳoابق .باإلضoافة إلoى ﺗعليoق إيoران المسoتمر للتعoاون مoع الوكالoة الدوليoة للطاقoة
الذرية بموجب البروﺗوكول اإلضافي .أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .56
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .134 -133
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .277
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وھي دول نووية وغير نووية ،ألن األخذ بھا أثار بعض الدول المتقدمة نوويًا التي لم ﺗقبoل أن ﺗُسoمى دولoة
غير نووية رغم ﺗقدمھا في ھذا المجال.

) (1

 النطاق الموضoوعي :مoن ناحيoة الموضoوع ﺗخoص ھoذه االﺗفاقيoة مoن جھoة منoع انتشoار األﺳoلحةالنووية ﺗفاديًا لنشوب حoروب نوويoة ومoا ينجoر عنھoا مoن دمoار وﺗلoوث ،ومoن جھoة أخoرى ﺗخoص ﺗشoجيع
اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السoلمية وھoذا مoا ﺗؤكoده فoي ديباجتھoا ،ونظoرًا لآلثoار البيئيoة الفادحoة
لألﺳلحة النوويoة ،فoإن االلتoزام بمنoع انتشoارھا ال يقتصoر علoى دولoة دون أخoرى ،فھoو التoزام عoام ﺗتحملoه
الدول المالكة وغير المالكة لھذه األﺳلحة على حد ﺳواء.

) (2

• التزامات الدول األطراف في منع انتشار األﺳلحة النووية:
حooددت المعاھooدة فooي مادﺗيھooا  1و  2األشooياء المحظooورة "باألﺳooلحة النوويooة أو أي أجھooزة أخooرى
ضooا "المooادة المصooدرية أو االنشooطارية أو المعooدات ،أو المooواد
للتفجيooر النooووي" ،وإن ﺗضooمن الحظooر أي ً
المصممة خصيصًا أو ُمعدة لتصنيع أو اﺳتخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصoة ،إلoى أي دولoة غيoر مالكoة
لألﺳooلحة النوويooة ،لألغooراض السooلمية" ،إال إذا كانooت ھooذه األشooياء خاضooعة لضooمانات خاصooة كمooا جooاء
في الفقرة  2مoن المoادة  .3كمoا أنoه طبقًoا للمoادﺗين  1و  2يشoمل الحظoر إعطoاء وأخoذ ھoذه األشoياء ،ونقلھoا
أو نقoل اإلشooراف عليھooا ،أو ال ُمعاونooة فooي إنتاجھooا أو ﺗشooجيع صooناعتھا أو التحooريض عليooه ،بooين األطooراف
التي ﺗمتلكھا والتي ال ﺗمتلكھا.

) (3

أمooا بالنسooبة لنطooاق الحظooر فرقooت المادﺗooان  1و 2بooين ﺗooداول ھooذه األشooياء المحظooورة وﺗصooنيعھا:
فنطooاق حظooر التooداول -والمقصooود ھنooا نقooل األشooياء المحظooورة أو نقooل اإلشooراف عليھooا -يمتooد
بooين الooدول ذات األﺳooلحة النوويooة والooدول غيooر ذات األﺳooلحة النوويooة ،كمooا يمتooد إلooى الooدول ذات األﺳooلحة
النووية فيما بينھا ،أطرافا كانت أو غير أطراف في المعاھoدة ،طالمoا كانoت إحoداھا طرفoا فيھoا ،ألن الoدول
ذات األﺳooلحة النوويooة ملتزمooة بooأال ﺗنقooل ھooذه األشooياء إلooى "أي متسooلم أيًooا كooان" ،كمooا أن الooدول غيooر ذات
األﺳلحة النووية ملتزمة بعدم قبول انتقال ھذه األشياء إليھا من أي ناقل دون ﺗحديد.

) (4

بينما يقتصر حظر المساعدة في صنع األﺳلحة النووية على الدول غير ذات األﺳoلحة النوويoة وال
يمتد إلى التعاون فيما بين الدول التي ﺗمتلكھا  -حتى إذا كانت طرفا في المعاھoدة -وھoذا مoا ﺗؤكoده المoادة 1
فooي قولھooا "...أال ﺗُسooاعد أو ﺗُشooجع أو ﺗُحooرض بooأي طريقooة كانooت دولooة غيooر ذات ﺳooالح نooووي". ...

) (5

وھو ما يمثل إجحافا بحق الدول غير ذات السالح النووي ،إذ يحرمھا مoن ﺗصoنيع ھoذه األﺳoلحة إلoى األبoد
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .138 -137
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .278
) -(5) (4) (3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .135
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على األقل لتحقيق التوازن اإلﺳتراﺗيجي مع الoدول ذات السoالح النoووي ،ويُؤكoد ذلoك القيoود التoي أوردﺗھoا
المادة  3من المعاھدة على الدول األطراف غير ذات السالح النووي بخصوص ضمانھا االﺳتخدام السلمي
للطاقooة النوويooة "علooى نحooو يخلooق نوعooا مooن الوصooاية واإلشooراف علooى نشooاطھا فooي المجooال النooووي".

) (1

حيooث ﺗتعھooد ھooذه الooدول بقبooول ﺗطبيooق ضooمانات الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة لمنooع ﺗحويooل اﺳooتخداماﺗھا
السلمية للطاقة النووية لألغراض العسكرية.

) (2

وباإلضافة إلoى مoا ﺳoبق ذكoره مoن التزامoات لمنoع انتشoار األﺳoلحة النوويoة ،ھنoاك عوامoل أخoرى
ضoooا إلoooى ھoooذا المنoooع منھoooا وقoooف إجoooراء التجoooارب النوويoooة فoooي أي مكoooان ومنoooع ﺳoooباق التسoooلح
ﺗُفضooي أي ً
النووي ،وھي جميعھا آليات ﺗصبو إلى ﺗحقيق ھدف أكبoر ھoو نoزع ﺳoالح عoام وشoامل ﺗحoت رقابoة دوليoة
دقيقة وفعالة ،ولھذا السبب فإن معاھدة عدم االنتشار ﺗضمنت أحكاما ﺗھدف إلى ﺗحقيق ذلoك ،ففoي ديباجتھoا
أعلن األطراف ﺗصoميمھم علoى إنھoاء ﺳoباق التسoلح النoووي ُمبكoرًا مoا أمكoن ،مؤكoدين مoا ﺳoبق أن ﺗعھoدوا
به في اﺗفاقية الحظر الجزئoي ،وھoو "العمoل علoى وقoف جميoع ﺗجoارب التفجيoرات النوويoة فoي أي مكoان".
كما ﺗعھد األطراف في المعاھدة بأن يتفاوضوا بنية صادقة بغية التوصل إلoى إجoراءات فعالoة لوقoف ﺳoباق
التسلح النووي ونزع السالح ،ووضع معاھدة لنoزع السoالح العoام الشoامل ﺗحoت رقابoة دوليoة دقيقoة وفعالoة
وھoooذا مoooا نصoooت عليoooه المoooادة  ،6أمoooا المoooادة  7فأكoooدت ھoooي األخoooرى علoooى فكoooرة منoooع االنتشoooار بنصoooھا
علooى أن المعاھooدة ال ﺗتضooمن أحكا ًمooا ﺗمooس حooق أي مجموعooة مooن الooدول فooي عقooد معاھooدات إقليميooة إلبقooاء
مناطقھم خالية من األﺳلحة النووية ،ألن مثل ھذه االﺗفاقات ﺗُعد في حد ذاﺗھا دع ًما لمنع االنتشار.

) (3

• ﺗقييم المعاھدة:
يَفتَ ِرض ھيكل معاھدة عدم االنتشار أن األطراف قد قبلت امتالك الدول الخمس لألﺳلحة النووية
كحقيقة واقعة" ،والحل الوﺳط الذي ﺗم التوصل إليه في المعاھدة كان بالنسبة للدول األطراف غير الحائزة
لألﺳلحة النووية ھو أن ﺗتنازل عن الحق في اﺳتحداث وإحتياز وﺗخزين واختبار واﺳتعمال األﺳلحة
النووية مقابل حصولھا على التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية )المواد  2و 4و (5ومقابل التزام الدول
الحائزة لألﺳلحة النووية بالتفاوض بنية حسنة للقضاء على مخزوناﺗھا من األﺳلحة النووية" )المادة
 ،(6وكان عدم وفاء ھذه األخيرة على نحو جدي بھذا االلتزام مصدر إحباط للدول غير ذات األﺳلحة
النووية وﺳببا للتوﺗر بين المجموعتين" .وﺗُ َوضح ديباجة المعاھدة وجميع أحكامھا أن غرضھا ھو منع
االنتشار األفقي لألﺳلحة النووية والتوصل في نھاية المطاف إلى إزالتھا .وھكذا فإن االنتشار الرأﺳي

) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .279
) -(2د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .166
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .136 -135
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فيما بين الدول الحائزة لألﺳلحة النووية ھو عدم اكتراث واضح بأھداف ومقاصد المعاھدة وكذلك ببعض
التزاماﺗھا المحددة".

) (1

كما يُعاب على ھذه المعاھدة أنھا لم ﺗُ َحقق ﺗوازنا بين االلتزامات والمسؤوليات ،فھي ﺗَؤكoد المركoز
oزم الooدول
الممتooاز وﺗَُ oدعم االحتكooار النooووي فooي جانooب ،وﺗفooرض اإلشooراف والرقابooة فooي جانooب آخooر ،وﺗُلِ o
غيooر ذات األﺳooلحة النوويooة األطooراف فيھooا باالمتنooاع عooن امooتالك ھooذه األﺳooلحة دون أن ﺗooوفر لھooا حمايooة
ف ﱠعالooة منھooا ،ولooو أن الooدول ذات األﺳooلحة النوويooة األطooراف فيھooا ﺗعھooدت بتooوفير الooدعم والمعاونooة العاجلooة
 طبقooا لميثooاق األمooم المتحooدة -إلooى أي دولooة غيooر ذات ﺳooالح نooووي طooرف فooي المعاھooدة ﺗتعooرض لمثooلھذا العدوان وھذا ما أكده قرار مجلس األمن رقم  255لعام 1968م ،إال أن ھذا ال يرﺗقي إلى حكoم ﺗعاقoدي
وكان يجب أن ﺗتضمنه المعاھدة .كما أن اﺳتخدام القوة طبقا لميثاق األمم المتحدة يَض ُعف أثره فoي العoدوان
النووي لما يحتاجه من إجراءات ووقت في مجلس األمن ،يُضاف إلى ذلك أن ھoذا االﺳoتخدام يخضoع لحoق
االعتراض ،كما أن اﺗخاذ قرار باﺳتخدام األﺳلحة النووية ضد دولة ﺗمتلكھا يخضع العتبارات خاصة بأمن
الدولة األولى ،ومدى اﺳتعدادھا للتراشق النoووي عبoر القoارات مoن أجoل الoدفاع عoن غيرھoا ممoا ال يجعoل
المعاونة عاجلة أو ُمؤكدة.

) (2

باإلضافة إلى ذلك يُعاب على ھذه المعاھدة في مجال منoع انتشoار األﺳoلحة النوويoة والتoي ُوضoعت
أﺳاﺳًا من أجله ،أنھا لم ﺗتضمن أحكامoا ﺗُلoزم الoدول ذات األﺳoلحة النوويoة األطoراف باالمتنoاع عoن اﺳoتالم
أﺳoلحة نوويoة مooن الoدول األخooرى ذات األﺳoلحة النوويoة التooي ليسoت أطرافًooا فيھoا .كمoا أنھooا ال ﺗمنoع الooدول
األطراف ذات السالح النووي من التعاون فيما بينھا في صناعة وﺗطوير وإنتاج األﺳلحة النووية ،وال ﺗمنع
انتقال الوضع النووي الoذي ﺗتمتoع بoه أي دولoة ﺗملoك ﺳoالحًا نوويًoا إلoى أي إﺗحoاد ﺗنضoم إليoه فoي المسoتقبل
وليس لھا أثر رجعي .باإلضافة إلى أنھا ال ﺗمنع وضع خطط نووية لألحالف العسكرية ﺗعتمoد علoى أﺳoلحة
نوويooة ُمكدﺳooة فooي مخooازن الooدول النوويooة العظمooى األطooراف .كمooا أن قبooول نظooام الضooمانات وااللتooزام
بooه يقتصooر علooى الooدول األطooراف التooي ال ﺗملooك أﺳooلحة نوويooة دون الooدول ذات األﺳooلحة النوويooة ،وھooذا
ما نصoت عليoه المoادة  3مoن المعاھoدة" .وقoد اﺳoتجابت المعاھoدة فoي شoكلھا األخيoر لرغبoة دول اليوراﺗoوم
في عدم الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -خشية إفشoاء أﺳoرارھا النوويoة -والتمسoك بنظامھoا
الخooاص فooي مجooال الرقابooة ".إذ أنooه طبقooا للمooادة  3فقooرة  4ﺗُخooول ھooذه الوكooاالت اإلقليميooة للطاقooة الذريooة

) -(1تيموثي ل.ھـ .ماك كورماك"" ،الدفع بعدم وجود قانون يحكم األسلحة النووية" محكمة العدل الدولية تتجنب تطبيق
المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني" ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد  ،53يناير /كانون
الثاني  -فبراير /شباط ،عدد خاص :فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األسلحة النووية والقانون الدولي
اإلنساني1997 ،م ،ص  82و .91

) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .141 -140
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باالﺗفooاق مooع الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة باإلشooراف علooى نظooام ضooمانات ﺗُطبقooه علooى أعضooائھا منعooا
الحتماالت التجسس الصناعي أو غيره.

) (1

ولقoooد نصoooت المoooادة  8مoooن ھoooذه المعاھoooدة علoooى حoooق كoooل طoooرف فيھoooا فoooي اقتoooراح أي ﺗعoooديالت
علooى المعاھooدة ويُقَ َ oر ُر التعooديل بأغلبيooة األصooوات بooين األطooراف ،بشooرط ﺗصooويت الooدول ذات األﺳooلحة
النووية الكبرى لصالح ھoذا التعoديل ،األمoر الoذي أبقoى ھoذه المعاھoدة دون ﺗعoديل جoوھري ،نظoرا لحoرص
ھooذه الooدول علooى الحفooاظ علooى الوضooع كمooا ھooو عليooه ،بooل واعتراضooھا علooى أي قooرار بالتعooديل ال يوافooق
إرادﺗھا ،ألن المعاھدة بوضعھا الحoالي ﺗحفoظ لھoا مكانoة متميoزة دون غيرھoا مoن الoدول األخoرى (2)،حيoث
ﺗُحاول بموجبھا إضفاء صفة المشروعية على حيازﺗھا لألﺳلحة النووية وﺗمضي قُد ًما فoي ﺗطoوير وﺗحoديث
ما لديھا من ﺗرﺳانةُ ،مقابل ﺗحريم حيازة ھذه األﺳلحة على غيرھا من الoدول .وعلoى ھoذا األﺳoاس ُوصoفت
ھذه المعاھدة بأنھا ﺗُكoرس ھيمنoة الoدول الخمoس الكبoرى وﺗحقoق لھoا إضoافة إلoى الوضoع السياﺳoي ال ُمتميoز
والمتمثooل فooي حooق الooنقض الفيتooو ،ميooزة عسooكرية بتملكھooا قooوة نوويooة ضooاربة ﺗفooرض بموجبھooا ﺳooيطرﺗھا
وﺳطوﺗھا على باقي الدول دون ُمنازع.

) (3

وعلى الرغم من ذلoك ،أظھoر التفجيoر النoووي الھنoدي والباكسoتاني بشoكل قoوي وواضoح الھشاشoة
الحالية للمعاھدة بوصoفھا مانعًoا لالنتشoار ،فھoي ضoعيفة ألن ھنoاك دوال ذات طموحoات نوويoة ومنھoا الھنoد
وإﺳرائيل وباكستان لم ﺗربط نفسھا بھا ،كما أنه في عام 2002م كانت ھناك دالئل على أن ضغوطا ضoمن
نظام حظر االنتشار النووي ﺗستفحل باﺗجاه االنھيار ،فقد ﺗعرض األﺳاس القانوني الرئيسي لھذا النظام ،أي
معاھدة حظر انتشار األﺳلحة النووية لضغط شديد نتيجة اعتراف كوريا الشمالية على نحو غير ُمتوقع بأن
لoديھا برنامجoا يمضoي قُُ oدما فoي ﺗخصoيب اليورانيoوم ،وﺗoال ذلoك قيامھoا بطoرد ُمفتشoين مoن الوكالoة الدوليoة
للطاقة الذرية وانسoحابھا الرﺳoمي مoن المعاھoدة وإجرائھoا ﺗجربoة نوويoة ،وﺗعoززت ھoذه الشoكوك بشoبھات
حول أنشطة ذات صلة بأﺳلحة نووية في العراق وإيران (4).وبنا ًءا علoى مoا ﺳoبق ذكoره مoن عيoوب ﺗعتoري
ھذه المعاھدة ،يمكننا القول بأنھا ﺗظل غير كافية لتوفير حماية ناجعة من التلوث النووي الناجم عoن التسoلح
نشoئ
النooووي ،لooذلك عملooت الooدول فooي إطooار الجمعيooة العامooة لألمooم المتحooدة علooى إبooرام معاھooدات أخooرى ﺗُ ِ
مناطق خالية من األﺳلحة النووية.
♦ المعاھدات المنشأة للمناطق الخالية من األﺳلحة النووية:
أصبح مفھوم إنشاء مناطق خالية من األﺳلحة النووية مع ﺗطوره منoذ منتصoف الخمسoينيات يشoمل
جملة من الترﺗيبات ﺗتراوح جغرافيًا بين قارة بأكملھا مثoل أمريكoا الالﺗينيoة ومنoاطق أصoغر ،وﺗخoدم عمليoا
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  139 ،137إلى .141
) -(2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .142
) -(4) (3عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .107 -106
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منع حيازة المزيد مoن الoدول لألﺳoلحة النوويoة ،وكoذلك منoع أو إزالoة ونoزع األﺳoلحة فoي منoاطق جغرافيoة
أو بيئoooات معينoooة (1)،وﺗجoooدر اإلشoooارة إلoooى أن أحoooد أھoooم أﺳoooباب إنشoooاء ھoooذه المنoooاطق ھoooو حمايoooة البيئoooة
من التلوث ،حيث أن إنتاج األﺳلحة النوويoة وﺗطويرھoا يتطلoب ﺗطoوير بنيoة صoناعية ﺗُخلoف وراءھoا كميoة
ھائلة من النفايات النووية الضارة بالبيئة ،كما أن امتالك ھذه األﺳلحة ﺳوف يُoؤدي بالضoرورة إلoى إجoراء
التجارب عليھا مما يُسبب أﺳوأ األثر على البيئة المحيطة .وﺗُستَعمل عبارات ُمختلفoة فoي اللغoة االنجليزيoة
للتعبيooر عooن إنشooاء ھooذه المنooاطق مثooل  - Nuclear tree zones, Denuclearizationويooرى الooبعض
أن العبooارة األولooى ﺗعنooي التجريooد مooن األﺳooلحة النوويooة أي المنooاطق التooي ﺗوجooد بھooا أﺳooلحة نوويooة ويُتَفooق
علooى ﺗجريooدھا منھooا ،أمooا العبooارة الثانيooة فيُقصooد بھooا المنooاطق الخاليooة مooن األﺳooلحة النوويooة أي المنooاطق
التي ﺗخلو من األﺳلحة النووية ويتفق على إبقائھا على حالتھا ھذه.

) (2

ولقooد عرفooت الجمعيooة العامooة لألمooم المتحooدة فooي قرارھooا رقooم  3472الصooادر فooي  11ديسooمبر
عام 1975م المنطقة الخالية من األﺳلحة النوويoة بأنھoا" :أيoة منطقoة ﺗعتoرف بصoفتھا ھoذه الجمعيoة العامoة
لألمم المتحدة وﺗُؤَ ﺳسoھا أيoة مجموعoات مoن الoدول علoى ﺳoبيل الممارﺳoة الحoرة لسoيادﺗھا ،وذلoك بمقتضoى
معاھooدة أو اﺗفooاق يجooري بموجبھooا مooا يلooي - :ﺗحديooد نظooام الخلooو التooام مooن األﺳooلحة النوويooة الooذي ﺗخضooع
لooه المنطقooة ال ُم َعيﱠنooة بمooا فooي ذلooك اإلجooراء الخooاص بتعيooين حooدود المنطقooة - .إنشooاء جھooاز دول oي للتحقooق
والمراقبة لضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة عن ذلك النظام ".كما أن ھناك ﺗركيoزا علoى البعoد الخoارجي
أي التoooزام الoooدول ذات األﺳoooلحة النوويoooة والoooدول ذات العالقoooة بھoooا بoooاحترام مركزھoooا كمنطقoooة خاليoooة.
ولقد ظھـرت ھذه الفكرة في إطار منظمة األمم المتحدة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ،لتتoوالى
المشooروعات الخاصooة بإقامتھooا حيooث ﺗجooاوزت  25مشooروعا ﺗضooم كooل أقooاليم العooالم ﺗقريبًooا ،ولكooن فعليً oا
لم يتم إقامة ﺳوى بعض منھا بموجب المعاھدات التالية.

) (3

• معاھدة أنتاركتيكا الخاصة بالقطب الجنوبي لعام 1959م:
َوقعoooت ھoooذه المعاھoooدة فoooي البدايoooة اثنتoooي عشoooرة ) (12دولoooة) (4بواشoooنطن فoooي  1ديسoooمبر عoooام
1959م ،وأصبحت ﺳارية المفعول في  23جوان عام 1961م (5)،ووصل العدد الكلي ألطرافھا حتoى عoام
2006م إلى  46دولة (6).وھي ﺗُعد أول معاھدة ﺗُ َح ِرم التجارب النووية وﺗَخلُق أول منطقoة فoي العoالم خاليoة
) -(1د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .125
) -(2عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص  126و .130
) -(3نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .19 -18
) -(4وھooي :األرجنتooين ،أﺳooتراليا ،بلجيكooا ،شooيلي ،فرنسooا ،اليابooان ،نيوزيلنooدا ،النooرويج ،إﺗحooاد جنooوب أفريقيooا ،اإلﺗحooاد
السوفيتي السابق ،المملكة المتحدة البريطانية والواليات المتحدة األمريكية .د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .164
) -(5المرجع السابق ،ص .164
) -(6حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  .275ومن بين الدول التي صادقت عليھا :االﺗحاد الروﺳي ،جمھورية كوريoا
الشooعبية الديمقراطيooة ،الصooين ،فرنسooا ،المملكooة ال ُمتحooدة لبريطانيooا العُظمooى وأيرلنooدا الشooمالية ،الھنooد ،الواليooات ال ُمتحooدة
األمريكية ،أما إﺳرائيل فلم ﺗُصادق عليھا .أنظر :نفس المرجع ،ص  297 ،295 ،294 ،291 ،286و.299
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مooن األﺳoooلحة النوويoooة (1)،حيooث ﺗتضoooمن أحكامoooا ﺗتعلoooق "بمنooع أي ﺗoooدابير لھoooا طooابع عسoooكري فoooي ھoooذه
المنطقة ،مثل إقامة القواعد العسكرية والتحصينات أو إجراء مناورات عسكرية أو ﺗخزين أي أﺳoلحة".

) (2

كما اﺗفق أطرافھا على قصر اﺳتعمال القطب الجنوبي فoي األغoراض السoلمية فقoط ،وﺗحoريم أي إجoراءات
ذات طبيعة عسكرية بما في ذلك التجارب على أي نوع من األﺳoلحة ،وﺗحoريم إجoراء أي ﺗفجيoرات نوويoة
والتخلص من فضoالت المoواد المشoعة فoي ھoذه المنطقoة (3).كمoا اﺗفقoت الoدول األطoراف علoى "إقامoة نظoام
رقابooة يسooمح بتعيooين مفتشooين مooن حكوماﺗھooا ويُلoooزم جميooع الooدول بمooنح ھooؤالء المفتشooين حooق التفتoooيش
فooي أي وقooت وأي مكooان فooي القطooب الجنooوبي ".وﺗضooمنت "أحكامooا ﺗقضooي بooأن ﺗُقooدم كooل دولooة مooن الooدول
المتعاقoدة إلooى جميoع الooدول األخooرى األطoراف جooدوال ُمفصoال يُبَoين البعثooات والسooفن واألفoراد التooي ﺗُرﺳooل
للمنطقة وﺗحركاﺗھا المنتظرة والمراكز التي ﺗفتحھا في ھذه المنطقة".

) (4

• معاھدة الفضاء الخارجي لعام 1967م:
وھoي ُمعاھooدة المبooادئ المنظمooة ألنشoطة الooدول فooي ميooدان اﺳتكشoاف واﺳooتخدام الفضooاء الخooارجي
بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ،وال ُمسماة اختصارًا بمعاھدة الفضoاء الخoارجيُ (5)،عرضoت
للتوقيع في كل من لندن وموﺳكو وواشنطن بتoاريخ  27جoانفي عoام 1967م وبoدأ ﺳoريانھا فoي  10أكتoوبر
عام 1967م ،أما العدد الكلي ألطرافھا فقد بلoغ  98دولoة حتoى عoام 2006م (6).وھoي أول معاھoدة ﺗتضoمن
ﺗحريما صريحا الﺳتخدام األﺳلحة النووية في مجال محدود ،كمoا أنھoا أول معاھoدة ﺗُ َحقِoق نoزع ﺳoالح عoام
لزم أطرافھا بالعمل على بقاء الفضاء خاليًا من األﺳلحة والتفجيرات النووية.
وشامل في ھذا النطاق ،وﺗُ ِ

) (7

) -(1د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .165
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .122
) -(3د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .164
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  .122أما نقoاط الخoالف الرئيسoية فoي ھoذه ال ُمعاھoدة فھoي دعoاوى السoيادة
التooي جمooدﺗھا المعاھooدة ومتطلبooات موقooف اﺳتشooاري )عكooس موقooف المراقooب( ،كمooا ﺗعتooرض الooدول الناميooة علooى أن شooروط
عضوية نظام ھذه المعاھدة مانعة .أما عن نظام ال ُمراقبة :فإن التفتيش ال ُمفاجئ يمكن إجراؤه بمعرفة أي عضoو فoي المعاھoدة
واإلبالغ المسبق لجميع البعثات إجباري .أنظر :لورانس إ .ﺳسكند ،دبلوماﺳية البيئة :التفاوض لتحقيق اﺗفاقيات عالمية أكثoر
فعالية ،ﺗرجمة :د .أحمد أمين الجمل ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاھرة1996 ،م ،ص .167 ،166
) -(5أص777درت الجمعي777ة العام777ة لألم777م المتح777دة الق777رار رق777م ) 1884د (18 -ال777ذي اتخذت777ه باإلجم777اع ف777ي  17أكت777وبر 1963م
دع77ت في77ه جمي77ع ال77دول إل77ى االمتن77اع ع77ن وض77ع أو تش77جيع ال77دول األخ77رى عل77ى وض77ع أي أجس77ام تحم77ل أس77لحة نووي77ة ف77ي أي
م777دار ح777ول األرض أو ف777ي الفض777اء الخ777ارجي أو عل777ى القم777ر أو عل777ى أي أج777رام س777ماوية أخ777رى .أنظ777ر :د .محم777ود خي777ري
بنون777ة ،مرج777ع س777ابق ،ص  ،123 -122وك777ذلك ديباج777ة المعاھ777دة مح777ل الدراس777ة .ولق777د وافق777ت الجمعي777ة العام777ة عل777ى مش777روع
المعاھ77777دة باإلجم77777اع ف77777ي  19ديس77777مبر ) 1966ق77777رار  .(2222ونش77777ير ھن77777ا إل77777ى "أن نص77777وص المعاھ77777دة ال ُتع َتب77777ر جدي77777دة
أو مبتك777رة ،ب777ل إن نص777وص ع777دة معاھ777دات دولي777ة وع777دة ق777رارات ص777ادرة م777ن الجمعي777ة العام777ة لألم777م المتح777دة س777اھمت بش777كل
واض777ح ف777ي تش777كيل نص777وص ھ777ذه المعاھ777دة ".كم777ا أن الج777زء األكب777ر منھ777ا ُمسَ 777تمد م777ن ق777رار الجمعي777ة العام777ة رق777م  1962لع777ام
 1963والمتض777من "إع777الن المب777ادئ القانوني777ة المنظم777ة ألنش777طة ال777دول ف777ي استكش777اف واس777تخدام الفض777اء الخ777ارجي" .أنظ777ر :ب777ن
حم777ودة ليل777ى ،االس777تخدام الس777لمي للفض777اء الخ777ارجي ،مج777د المؤسس777ة الجامعي777ة للدراس777ات والنش777ر والتوزي777ع ،بي777روت2008 ،م
ص .131 -130

) -(6حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  .276ولقد صادقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمoن باإلضoافة
إلى إﺳرائيل على ھذه المعاھدة .أنظر :نفس المرجع ،ص  297 ،295 ،294 ،286و .299
) -(7د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .123
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ﺗضمنت المادة  4من ھذه المعاھدة ﺗعھدا من أطرافھا باالمتناع عoن وضoع أي شoيء يحمoل أﺳoلحة
نووية ،أو أﺳلحة ﺗدمير شامل في أي مدار حoول األرض أو علoى األجoرام السoماوية أو فoي أي مكoان آخoر
في الفضاء ،وأن ﺗَقصر اﺳتخدامھا للقمر واألجرام السماوية األخoرى علoى األغoراض السoلمية ،كمoا ﺗُحoرم
ھذه المادة إقامة قواعد أو منشآت أو ﺗحصينات عسكرية أو إجراء أي مناورات عسoكرية أو ﺗجربoة أﺳoلحة
نووية في ھذه المجاالت (1)،إال أنھا ال ﺗحظر اﺳتخدام األفراد العسكريين ألغoراض البحoث العلمoي أو أليoة
أغراض ﺳلمية أخرى ،أو اﺳتخدام أية معدات أو مرافق ﺗكون الزمة لالﺳتكشoاف السoلمي للقمoر واألجoرام
السماوية األخرى" (2).وھoذا ھoو البoاب الoذي دخoل منoه الoروس فأرﺳoلوا إلoى الفضoاء الخoارجي عoدة ﺳoفن
فضooائية ﺗحمooل ُمفooاعالت ذريooة إلجooراء ﺗجooاربھم العلميooة ،وكانooت كooل مooن الooدولتين الفضooائيتين الواليooات
المتحدة األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي )ﺳابقا( ﺗُؤيد ھذا النص وﺗتمسك به ،على الرغم مoن أن بعoض الoدول
األعضooاء فooي لجنooة االﺳooتخدام السooلمي ،حاولooت أن ﺗجعooل ﺗحooريم وضooع أيooة أجسooام ﺗحمooل أﺳooلحة نوويooة
أو مفاعالت ذرية في ھذا الميدان ﺗحريما ﺗاما ،في حين رفضت الدولتان ذلك رفضا قاطعا".

) (3

وباإلضافة إلى االلتزام بمنع ﺳoباق التسoلح النoووي فoي الفضoاء الخoارجي بغيoة الحفoاظ علoى بيئتoه
وﺗجنيبه مخاطر التلوث المنجر عن ذلك ،ھناك التزام قانوني آخر يتعلق مباشoرة بعoدم ﺗلويoث بيئoة الفضoاء
الخارجي والذي نصت عليه المادة  9من ھذه ال ُمعاھدة ،وھو يعد أحoد مبoادئ وقواعoد القoانون الoدولي التoي
ﺗحكم أنشoطة الoدول فoي الفضoاء الخoارجي (4)،حيoث ﺗُقoرر ھoذه المoادة التoزام الoدول األطoراف عنoد دراﺳoة
واﺳتكشooاف الفضooاء الخooارجي ﺗجنooب حooدوث أي ﺗلooوث ضooار ،وكooذلك أي ﺗغييooرات ضooارة بمحooيط الكooرة
وبيئتھooا نتيجooة دخooول مooواد غيooر أرضooية ،وﺗلتooزم الooدول عنooد الضooرورة باﺗخooاذ التooدابير ال ُمناﺳooبة لھooذا
الغرض (5).ويترﺗب على مخالفة كoل دولoة طoرف لھoذه االلتزامoات المسoؤولية الدوليoة عoن األضoرار التoي
ﺗلحق أي دولة أخرى طoرف فoي المعاھoدة أو أي شoخص مoن أشخاصoھا الطبيعيoين أو االعتبoاريين ،ﺳoواء
كان ذلك فوق األرض ،في الجو أو في الفضاء الخارجي بمoا فoي ذلoك القمoر واألجoرام السoماوية األخoرى.
)المادة (.7
وﺗجooدر اإلشooارة إلooى أن األحكooام التooي جooاءت بھooا المooادة  4مooن ھooذه االﺗفاقيooة نصooت عليھooا أيضooا
المادة  3فقرة  3و  4من االﺗفاق المنظم ألنشطة الدول على ﺳoطح القمoر واألجoرام السoماوية األخoرى لعoام
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .123
) -(2عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .134 -133
) -(3د .ﺳھى حميد ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .74
) -(4المرجع السابق ،ص" .91في أول ﺗقرير صادر عن اللجنة المؤقتة الخاصة بشؤون الفضاء وال ُم َش َكلة بموجب القرار
الصoادر عooن الجمعيoة العامooة لألمooم المتحoدة ال ُمooرقم ) (1348لسoنة  ،1958كooان مooن ضoمن المواضooيع التoي أرجooأت النقooاش
فيھا وعدﺗھا من المشكالت التي ال ﺗقتضي الضرورة وضع حل عاجل لھا ھو موضوع ﺗلوث الفضاء الخoارجي باإلشoعاعات
الضooارة .غيooر أن ذلooك المسooتقبل الooذي أُرجooأ عooام  ،1958أصooبح قريبooا ونحooن فooي مطلooع األلفيooة الثالثooة ،ويفooرض نفسooه
على ال ُمعالجة واالھتمام الدوليين ".أنظر :نفس المرجع ،ص .91
) -(5د .أحمooد حامooد البooدري ،الحمايooة القانونيooة للبيئooة فooي المملكooة العربيooة السooعودية )دراﺳooة مقارنooة( ،معھooد اإلدارة
العامة ،المملكة العربية السعودية2010 ،م ،ص .86
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1979م (1).وكحال المادة  9من معاھدة الفضاء الخارجي نصت المادة  7فقرة  1من ھذا االﺗفاق علoى مبoدأ
عدم ﺗلويث بيئoة القمoر ،فoي حoين نصoت الفقoرة  2مoن نفoس المoادة علoى أنoه علoى الoدول األطoراف إخطoار
األمين العام لألمم المتحدة مقدما بكل ما ﺗضعه على القمر من مواد مشعة.
• معاھدة ﺗالﺗيلولكو
بشأن حظر األﺳلحة النووية في أمريكا الالﺗينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 1967م:
ُعرضooooت ھooooذه المعاھooooدة) (2للتوقيooooع فooooي مكسooooيكو ﺳooooيتي بالمكسooooيك بتooooاريخ  14فيفooooري عooooام
1967م ،وبدأ ﺳريانھا لكل حكومة على حدة ،وبلoغ العoدد الكلoي ألطرافھoا حتoى عoام 2006م  39دولoة.

) (3

ودخلت حيز التنفيذ بداية من  22أفريoل عoام 1968م ،وھoي ﺗتكoون مoن  32مoادة وبروﺗوكoولين إضoافيين.
وﺗجooدر اإلشooارة إلoى أن التفooاوض بشooأن ھooذه المعاھooدة واعتمادھooا جooاء قبooل معاھooدة عooدم انتشooار األﺳooلحة
النوويooة ،كمoooا أنھooا "أول اﺗفاقيoooة ﺗتooولى حظoooر األﺳooلحة النوويoooة دون قيooد أو شoooرط فooي منoooاطق مأھولoooة
بالسكان (4)".إذ ﺗُعد خطوة ھامة في طريoق نoزع السoالح ،ألنھoا ﺗُلoزم أطرافھoا ببقoاء منطقoة حيويoة شاﺳoعة
ﺗُقدر بـ  20مليون كيلو متر مربع آھلة بالسكان  200مليون نسمة ،خالية من األﺳoلحة النوويoة (5).كمoا أنھoا
أول اﺗفاقيooة للحooد مooن األﺳooلحة التooي ﺗooنص علooى قيooام منظمooة دوليooة بعمليooة التفتooيش والتحقooق مooن االلتooزام
ببنودھا (6)،فبمقتضاھا أنشأت في عام 1967م وكالoة حظoر األﺳoلحة النوويoة فoي أمريكoا الالﺗينيoة ومنطقoة
البحر الكاريبي.

) (7

ﺗُحooرم المooادة  1مooن ھooذه المعاھooدة علooى األطooراف المتعاقooدة ﺗجربooة ،اﺳooتخدام ،صooناعة أو إنتooاج
األﺳلحة النووية ،واﺳتالم أو ﺗخزين أو إيواء أو نشر أو امتالك أي ﺳoالح نoووي ،كمoا ﺗحظoر علoى ھoؤالء
) -(1وافق777ت الجمعي777ة العام777ة عل777ى ھ777ذا االتف777اق ب777القرار الص777ادر ف777ي  5ديس777مبر  .1979أنظ777ر :ب777ن حم777ودة ليل777ى ،مرج777ع
س77ابق ،ص  .160و ُع77رض للتوقي77ع ف77ي نيوي77ورك ف77ي  18ديس77مبر ع77ام 1979م ،وب77دأ س77ريانه ف77ي  11جويلي77ة ع77ام 1984م ،وبل77غ
العدد الكلي ألطرافه  13دولة حتى عام 2006م .أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع سابق ،ص .278

) -(2صرحت البرازيل بفكرة إعالن أمريكا الالﺗينية منطقة منزوعة من السالح النoووي أثنoاء الoدورة  17للجمعيoة العامoة
لألمم المتحدة في أكتoوبر عoام 1962م ،وفoي أفريoل عoام 1963م أصoدر ممثلoو الoدول الخمoس :بوليفيoا ،البرازيoل ،المكسoيك
شيلي ،واإلكوادور ﺗصريحا أبدوا فيه اﺳتعدادھم لتوقيع اﺗفاقية متعددة األطراف ،يقoررون فيھoا التعھoد ببقoاء أمريكoا الالﺗينيoة
منطقة خالية من األﺳلحة النووية للتقليل من خطر قيoام حoرب الصoورايخ النوويoة ،وﺗمoت مناقشoة ھoذا التصoريح فoي الoدورة
 18للجمعيoة العامoة لألمoم المتحoدة ،والتoي أصoدرت قرارھooا رقoم  (18) 1911فoي  27نoوفمبر عoام 1963م بoإعالن أمريكooا
الالﺗينيooة منطقooة خاليooة مooن األﺳooلحة النوويooة .وﺗطبيق oا لھooذا القooرار اجتمعooت  17دولooة مooن دول أمريكooا الالﺗينيooة بالمكسooيك
فooي نooوفمبر عooام 1964م إلعooداد مشooروع معاھooدة متعooددة األطooراف لبقooاء أمريكooا الالﺗينيooة منطقooة ُمجooردة مooن األﺳooلحة
النوويooة ،وﺗواصooلت األعمooال التحضooيرية حتooى فيفooري عooام 1967م حيooث انتھooت إلooى إعooداد مشooروع ھooذه معاھooدة .أنظooر:
د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .124
) -(3حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  .276يشمل المجموع الكلي لألطراف الدول النوويoة الخمoس وھُولنoدا اللoذين
صادقوا على أحد البروﺗوكولين اإلضافيين أو كليھما .أنظر :نفس المرجع ،ص .284
) -(4نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .20
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .131
) -(6محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .98
) -(7حولي77ة ن77زع الس77الح ،مرج77ع س77ابق ،ص  .173ولق77د وافق77ت ال77دورة االس77تثنائية للم77ؤتمر الع77ام لھ77ذه الوكال77ة ف77ي  26أوت
1992م ،عل777ى إدخ777ال تع777ديالت عل777ى الم777واد  19 ،16 ،15 ،14و  20م777ن المعاھ777دة .أنظ777ر :ن777ص التع777ديالت المدخل777ة عل777ى
معاھدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ،الصادر عن النشرة اإلعالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

74

األطoooراف االشoooتراك فoooي مثoooل ھoooذه األعمoooال أو ﺗشoooجيعھا بطريقoooة مباشoooرة أو غيoooر مباشoooرة أو نيابoooة
عن أي طرف آخر أو بأي طريقة أخرى .في حين ﺗنص المادة  18علoى أن ألطرافھoا حoق إجoراء ﺗجoارب
التفجيooرات النوويoooة لألغoooراض السooلمية  -بمoooا فoooي ذلooك التفجيoooرات التoooي ﺗتضooمن أجھoooزة ُمشoooابھة لتلoooك
المستخدمة في األﺳلحة النووية -منفردة أو باالشتراك بينھا أو مع طoرف ثالoث ،وذلoك ﺗحoت مراقبoة وكالoة
ﺗحoريم األﺳoلحة النوويoة فoي أمريكoا الالﺗينيoة بعoد إبالغھoا عoن طبيعoة التجربoة ومكoان االنفجoار والغoرض
منoه وﺗاريخooه وأي غبooار ُمشooع يُنتظooر أن ينooتج عنooه ،واإلجooراءات التooي ﺳoتُتَخذ لمنooع أخطooاره ،كمooا ﺗُخطooر
أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ُمسبقا لنفس الغرض.

) (1

أمooا عooن اإلجooراءات المتخooذة عنooد مخالفooة أحكooام المعاھooدة فإنooه علooى ضooوء التقooارير التooي ﺗُقooدمھا
األطooراف طبقooا للمooادة  ،14والتقooارير الخاصooة التooي يطلبھooا األمooين العooام لوكالooة ﺗحooريم األﺳooلحة النوويooة
فooي أمريكooا الالﺗينيooة وﺗلتooزم ھooذه الooدول األطooراف بتقooديمھا طبقًooا للمooادة  ،15وعلooى ضooوء التفتooيش الooذي
يتم طبقًا للمادة  ،16يتبين المؤﺗمر العام لوكالة ﺗحريم األﺳلحة النووية فoي أمريكoا الالﺗينيoة جميoع الحoاالت
التooي ال يلتooزم فيھooا أي طooرف متعاقooد بالتزاماﺗooه طبقًooا للمعاھooدة ،ويلفooت نظooر الطooرف المتعاقooد المعنooي
مooع وضooع التوصooيات المناﺳooبة فooي ھooذه الحالooة وھooذا مooا نصooت عليooه المooادة  20فقooرة  .1وإذا مooا كooان
عدم االلتزام يعتبر خرقoا ألحكoام المعاھoدة يُھoدد السoلم واألمoن الoدوليين ،يُبَلِoغ المoؤﺗمر العoام مجلoس األمoن
والجمعية العامة لألمم المتحدة فورا عن طريق األمين العام لألمم المتحدة ،وكذا إلoى مجلoس منظمoة الoدول
األمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا المادة  20فقرة  2من المعاھدة.

) (2

كمoا أن لھooذه المعاھooدة بروﺗوكooوالن إضooافيان ،يخoص البروﺗوكooول اإلضooافي األول الooدول الواقعooة
أراض فoي المنطقoة وھoي بريطانيoا
خارج المنطقة والتي ﺗتحمل مسؤوليات دولية ولھا حقوق ﺳoيادية علoى
ٍ
العظمooى والواليooات المتحooدة األمريكيooة وھولنooدا وفرنسooا ،حيooث ﺗتعھooد ھooذه الooدول بتطبيooق أحكooام المعاھooدة
علooى ﺗلooك األقooاليم ،أمooا البروﺗوكooول اإلضooافي الثooاني فooيخص الooدول النوويooة المعتooرف بھooا ،والتooي ﺗتعھooد
بoooإخالء أمريكoooا الالﺗينيoooة مoooن األﺳoooلحة النوويoooة وعoooدم اﺳoooتعمال أو التھديoooد باﺳoooتعمال األﺳoooلحة النوويoooة
ضد الدول األطراف في االﺗفاقية.

) (3

• معاھدة حظر وضع األﺳلحة النووية
وغيرھا من أﺳلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضھا لعام 1971م:
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  125إلى .128
) -(2المرجع السابق ،ص .128
) -(3نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳoلحة النوويoة" ،مرجoع ﺳoابق ،ص  .20ونشoير ھنoا إلoى أن فرنسoا
والمملكة ال ُمتحدة لبريطانيا العُظمى وأيرلندا الشمالية والواليات ال ُمتحoدة األمريكيoة وقعoوا وصoادقوا علoى ِكoال البروﺗوكoولين
اإلضافيين ،أما االﺗحاد الروﺳي والصين فوقعتا وصادقتا على البروﺗوكول اإلضافي الثاني ،في حين وقعت وصادقت ھولندا
على البروﺗوكول اإلضافي األول .أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  309 ،307 ،306 ،300و .310
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ُعرضت ھذه المعاھدة) (1للتوقيع بلندن وموﺳكو وواشoنطن فoي  11فيفoري عoام 1971م ،ووقعتھoا
حكومات اإلﺗحاد السوفيتي والواليات المتحدة وبريطانيا بموﺳكو في  11فيفoري 1972م (2)،وبoدأ ﺳoريانھا
في  18ماي من نفس العoام ،ولقoد بلoغ العoدد الكلoي ألطرافھoا حتoى عoام 2006م  93دولoة (3)،وھoي ﺗتكoون
من ديباجة و 11مادة.
ولقد حددت أحكامھا نطاق الحظر بالمنطقة "على قاع البحار وأرض المحيطoات والتربoة ﺗحتھمoا"
خارج نطoاق البحoر اإلقليمoي للoدول السoاحلية ،علoى أن الحoد الفاصoل بoين البحoر اإلقليمoي ومنطقoة الحظoر
ينطبق على الحد الخارجي للبحار اإلقليمية كما يُحoدده القسoم الثoاني مoن اﺗفاقيoة البحoار اإلقليميoة والمنoاطق
المجاورة لھا) (4التي ُعقدت بجنيف في  29أفريل عoام 1958م (5)،وعلoى ھoذا األﺳoاس فoإن منطقoة الحظoر
ﺗبدأ من الحد الخارجي للبحر اإلقليمoي (6).وﺗجoدر اإلشoارة إلoى أن األحكoام الخاصoة بتحديoد عoرض البحoر
اإلقليمي والحد الخارجي له والتي جاءت بھا اﺗفاقية جنيف لعام 1958م) (7وكرﺳتھا المoادة  2مoن ال ُمعاھoدة
محل البحث نصت عليھا أيضًا اﺗفاقية قانون البحار لعام 1982م.

) (8

غير أنه ال يمتد نطاق الحظر بالنسبة للدول الساحلية إلoى بحارھoا اإلقليميoة ،وھoذا مoا أكدﺗoه المoادة
 1فقرة  2بنصھا على أن التعھدات ﺳوف ﺗُطبoق علoى منطقoة قoاع البحoار فيمoا عoدا "أنoه فoي نطoاق منطقoة
قooاع البحooار ھooذه ،ﺳooوف ال ﺗُطبooق علooى الooدول السooاحلية أو علooى قooاع البحooار داخooل مياھھooا اإلقليميooة".

) (9

حيث أنه اﺳتنادًا إلى مبدأ ﺳيادة الدولة على بحرھا اإلقليمي ،فإن الحظر ال يشoمل إجoراء التجoارب النوويoة
واألعمال األخرى في ھذه منطقة التي ال يتجاوز عرضھا  12ميال بحريًا ﺗُقاس من خطوط األﺳاس.

)(10

) -(1ﺗُغطي البحoار والمحيطoات حoوالي  %70مoن المسoاحة اإلجماليoة للكoرة األرضoية ،ولھoذا السoبب بُِ oذلت جھoود كثيoرة
لحمايتھا ،ففي  7أكتوبر عام 1969م قoدم منoدوبا اإلﺗحoاد السoوفيتي والواليoات المتحoدة األمريكيoة مشoروعا ُمشoتركا لمعاھoدة
ﺗحoooريم وضoooع األﺳoooلحة النوويoooة واألﺳoooلحة األخoooرى ذات التoooدمير الشoooامل فoooي قoooاع البحoooار أو أرض ال ُمحيطoooات والتربoooة
ﺗحتھا ،ويتعھoد فيoه أطoراف المعاھoدة بإبقoاء ھoذه المنoاطق خاليoة مoن األﺳoلحة النوويoة ،وفoي  7ديسoمبر عoام 1970م وافقoت
الجمعية العامة على نصوص ھذه المعاھدة .أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .108
) -(2المرجع السابق ،ص .110
) -(3حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .277
) -(4وھooذا مooا أكooدت عليooه المooادة  2بقولھooا" :ألغooراض ھooذه المعاھooدة ،ينطبooق الحooد الخooارجي لمنطقooة قooاع البحooر المنooوه
عنھا في المادة ) (1مع الحد الخارجي لمنطقoة اإلثنoى عشoر ميoل المنoوه عنھoا فoي الجoزء ) (2مoن االﺗفاقيoة الخاصoة بالبحoار
اإلقليمية والمناطق ال ُمجاورة ،والتي ُوقعت بجنيف في  29أبريل  ،1958كما أنھا ﺗقoاس طبقoا ألحكoام الجoزء ) (1القسoم )(2
من ھذه المعاھدة وطبقا لقواعد القانون الدولي ".أنظر :نص المعاھدة محل البحث.
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .145
) -(6أحمد عبد الكريم السالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .120
) -(7التooي ع ﱠرفooت الحooد الخooارجي للبحooار اإلقليميooة طبق oا للمooادة  6منھooا بأنooه "خooط ﺗَب ُعooد كooل نُقطooة فيooه عooن أقooرب نقطooة
لھooا علooى حooد السooاحل األﺳاﺳooي بمسooافة ﺗسooاوي اﺗسooاع البحooر اإلقليمooي" .علooى أن ھooذا االﺗسooاع ال يتسooاوى بالنسooبة لجميooع
الدول ،ولو أنه فoي جميoع األحoوال "ال يسoمح بامتoداد البحoر اإلقليمoي أبعoد مoن مسoافة  12مoيالً مoن الخoط األﺳاﺳoي" .المoادة
 3فقرة  2من نفس االﺗفاقية .أنظر :د.محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .146 -145
) -(8التي َع ﱠرفت في مادﺗھا  4الحد الخارجي للبحر اإلقليمي بأنه "الخط الذي يكoون بُعoد كoل نقطoة عليoه عoن أقoرب نقطoة
على خط األﺳاس مساويًا لعرض البحر اإلقليمي ".أنظر :نص المعاھدة.
) -(9د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .146
) -(10أحمد عبد الكريم السالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .119
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وفيما يخص التزامات الدول األطراف في ھذه ال ُمعاھدة فإن المoادة  1فقoرة  1ﺗحظoر علoيھم "زرع
أو وضع أي ﺳالح نووي أو أي أنواع أخرى من أﺳلحة التoدمير الشoامل وكoذلك أي منشoآت ،أو ﺗجھيoزات
صooا لتخooزين أو ﺗجربooة أو اﺳooتخدام مثooل ھooذه األﺳooلحة"
لإلطooالق أو أي ﺗس oھيالت أخooرى ُمصooممة خصي ً
فooي نطooاق الحظooر السooالف بيانooه .كمooا يتعھooدوا طبقooا للفقooرة  3مooن نفooس المooادة بعooدم مسooاعدة أو ﺗشooجيع
أو ﺗحريض أية دولoة أخoرى علoى إﺗيoان أي نشoاط مoن النشoاطات السoالفة الoذكر ،وأال ﺗشoترك بoأي طريقoة
أخرى في مثل ھذه األعمال (1).وحتى ال ﺗكون األحكام المقررة اﺗفاقا عديمة الجدوى البoد مoن ﺗھيئoة السoبل
القانونية للرقابة علoى وضoعھا موضoع اإلعمoال ،لoذلك أقoرت المعاھoدة فoي مادﺗھoا  3مبoدأ الرقابoة ال ُمتبادلoة
بين األطراف على حسن ﺗنفيذ أحكامھا.

) (2

إال أنه يُعاب على ھذه المعاھدة عدم اشتمالھا أحكاما ﺗُ َحرﱢ م وضع األﺳلحة النووية وأﺳoلحة التoدمير
الشooامل األخooرى فooي غواصooات أو علooى قواعooد متحركooة فooي ميooاه البحooار والمحيطooات فooوق نطooاق الحظooر
الooذي حددﺗooه ،وبھooذا "ال ﺗسooتبعد الميooاه ،فooوق نطooاق الحظooر مooن مجooال ﺳooباق التسooلح أو منooع االنتشooار".
باإلضoooافة إلoooى أنھoooا ال ﺗتضoooمن إجoooراءات ﺗُتَخoooذ ضoooد أيoooة دولoooة طoooرف ﺗُخoooالف أحكامھoooا (3).وإذا كانoooت
ھooذه المعاھooدة ﺗھooدف بطريooق مباشooر إلooى منooع ﺳooباق التسooلح فooي منooاطق قooاع البحooار وأرض المحيطooات
إال أنھooا ﺗھooدف فooي نفooس الوقooت إلooى حمايooة البيئooة البحريooة مooن اآلثooار الضooارة لألﺳooلحة النوويooة ،بooالنظر
إلى أن موضoوعھا ھoو وضoع األﺳoلحة النوويoة وأﺳoلحة التoدمير الشoامل األخoرى فoي قلoب البيئoة البحريoة.
وبالتالي فإن اﺳتثناء منطقة البحر اإلقليمي من الحظر الذي قررﺗه المعاھoدة يبoدو غيoر مقبoول ،علoى األقoل
مooن وجھooة نظooر حمايooة البيئooة البحريooة والتooي ھooي جooزء مooن البيئooة العامooة وال يمكooن عزلھooا عooن غيرھooا
"واألضرار التي ﺗلحق بأي جزء منھoا ﺗمتoد ،فoي األعoم الغالoب ،إلoى بoاقي األجoزاء بفعoل التيoارات المائيoة
والرياح .فھي إن خضعت لتحديد قانوني ،فإنھا ﺗستعصي على التحديد الجيوكيميoائي والبيولoوجي ".وعليoه
"فإن النصoوص الحالﱠoة للمعاھoدة ال ﺗكفoل حمايoة فعالoة للبيئoة البحريoة مoن أخطoار التلoوث النoووي ،ويجoب
ﺗقرير امتداد الحظر إلى قطاعات البيئoة كافoة ،إن كنoا نرغoب فoي الحفoاظ علoى ﺗلoك البيئoة باعتبارھoا ﺗراثoا
مشتركا لإلنسانية".

) (4

• معاھدة راروﺗونغا
بشأن اعتبار جنوب المحيط الھادئ منطقة خالية من األﺳلحة النووية لعام 1985م:
) -(1أنظر :نص المعاھدة محل البحث.
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .120
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .148
) -(4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  118إلى  .120وللمزيد من التفاصيل حول ھذا الموضوع ،أنظر:
- 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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ُعرضت ھذه المعاھدة للتوقيع براروﺗونغا في  6أوت عام 1985م ،وبoدأ ﺳoريانھا فoي  11ديسoمبر
عooام 1986م ،وبلooغ العooدد الكلooي ألطرافھooا حتooى عooام 2006م  17دولooة (1).وھooي ﺗحظooر علooى أطرافھooا
صoooنع أو حيoooازة أو امoooتالك أي أجھoooزة نوويoooة متفجoooرة أو الoooتحكم فيھoooا فoooي أي مكoooان داخoooل المنطقoooة
لoزمھم باالمتنoاع عoن أو الحيلولoة دون دفoن
أو خارجھا ،كما ﺗمoنعھم مoن إجoراء التجoارب النوويoة فيھoا ،وﺗُ ِ
النفايooات المشooعة بھooا أو غيرھooا مooن المooواد فooي البحooر أو فooي أراضooي الooدول األعضooاء فooي منتooدى جنooوب
المحooيط الھooادئ والتooي صooادقت علooى المعاھooدة .ويتعھooد كooل طooرف بعooدم ﺗزويooد أي دولooة أخooرى بمooواد
أو أجھزة نووية إال إذا كان ذلك في إطار الضoمانات النوويoة للوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة ،ولھoذا السoبب
نجد أن كل الدول األطراف في ھذه المعاھدة لھا اﺗفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة" ،وبالتالي فقد ﺳاھمت
في ﺗoدعيم أﺳoس النظoام الoدولي لعoدم االنتشoار مoن خoالل مراقبoة عمليoات انتقoال المoواد والمعoدات النوويoة
ألية دولة غير نووية بإخضاعھا للضمانات الشاملة المرﺗبطة بمعاھدة عدم االنتشار النووي".
ولقooد أُل ِحooق بھooذه المعاھooدة  3بروﺗوكooوالت إضooافية :البروﺗوكooول األول ﺗتعھooد بمقتضooاه الooدول
) (2

المسئولة دوليًا عoن أقoاليم داخoل المنطقoة  -وھoي فرنسoا وبريطانيoا والواليoات المتحoدة األمريكيoة -بتطبيoق
أحكام المعاھدة في ھذه األقاليم .البروﺗوكول الثاني يoنص علoى التoزام كoل الoدول الحoائزة لألﺳoلحة النوويoة
بعدم اﺳتعمال أو التھديد باﺳتعمال أجھزة التفجير النووي ضد أي طرف في المعاھoدة .البروﺗوكoول الثالoث
ﺗلتزم بموجبه كل الدول الحائزة لألﺳلحة النووية باالمتناع عoن إجoراء أي ﺗجoارب ألجھoزة متفجoرة نوويoة
بأي مكان داخل المنطقة.

) (3

• معاھدة بانكوك
بشأن اعتبار جنوب شرق آﺳيا) (4منطقة خالية من األﺳلحة النووية لعام 1995م:
ُوقعooت ھooذه المعاھooدة ببooانكوك فooي  15ديسooمبر عooام 1995م ،وبooدأ ﺳooريانھا فooي  27مooارس عooام
1997م ،وبلغ العدد الكلي ألطرافھا حتى عام 2006م  10دول (5).ولقد ﺗضoمنت ھoذه المعاھoدة فoي مادﺗھoا
 3االلتزامoooات األﺳاﺳoooية المتمثلoooة فoooي ﺗعھoooد الoooدول األطoooراف بعoooدم ﺗصoooنيع أﺳoooلحة نوويoooة أو ﺗطويرھoooا
) -(1حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .279
) -(2نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .21
) -(3المرجooع السooابق ،ص  .21ولقooد وقعooت وصooادقت فرنسooا والمملكooة ال ُمتحooدة لبريطانيooا العُظمooى وأيرلنooدا الشooمالية
علooى البروﺗوكooوالت الثالثooة أمooا الواليooات المتحooدة األمريكيooة وقعooت فقooط عليھooا ،فooي حooين أن الصooين واالﺗحooاد الروﺳooي
وقعتoooا وصoooادقتا علoooى البروﺗوكoooولين  2و 3عoooدا البروﺗوكoooول  1ألنoooه ال يعنيھمoooا .أنظoooر :حوليoooة نoooزع السoooالح ،مرجoooع
ﺳابق ،ص  309 ،307 ،306 ،300و .310
) -(4ﺗشoooمل منطقoooة جنoooوب شoooرق آﺳoooيا ُكoooالً مoooن اندونيسoooيا وماليزيoooا وكمبوديoooا وفيتنoooام والفلبoooين وﺳoooنغافورة والوس
وبرونooاي ودار السooالم وميانمooار والجooروف القاريooة والمنooاطق االقتصooادية الخالصooة لھooذه الooدول .أنظooر :نجيooب بooن عمooر
عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .22
) -(5حوليooة نooزع السooالح ،مرجooع ﺳooابق ،ص  .281الooدول األطooراف ھooي :إندونيسooيا ،البرﺗغooال ،ﺗايلنooد ،جمھوريooة الو
الديمقراطية الشعبية ،ﺳoنغافورة ،الفلبoين ،فيتنoام ،كمبوديoا ،ماليزيoا ،ميانمoار .أنظoر :نفoس المرجoع ،ص ،304 ،302 ،301
 307 ،305و .309

78

أو اقتنائھا أو امتالكھا أو التحكم فيھا في أي مكان داخل المنطقoة أو خارجھoا ،وعoدم وضoعھا أو نقلھoا بoأي
وﺳيلة كانت ،أو اختبارھا أو اﺳتخدامھا ،وعدم التخلص مoن أي مoواد أو نفايoات مشoعة فoي بحارھoا أو بoرًا
في األراضي التي ﺗحت والية الدول األطراف في المعاھدة ،كما ﺗحظر عليھا إﺗاحة اﺳoتخدام أقاليمھoا لھoذه
األغراض من قبل دول أخرى (1).أما بروﺗوكول ھذه المعاھدة فھو مفتوح لتوقيع اإلﺗحاد الروﺳoي ،الصoين
فرنسا ،المملكة المتحدة والواليoات المتحoدة ،حيoث ﺗتعھoد بموجبoه ھoذه الoدول بعoدم االشoتراك فoي أي عمoل
يكون فيه انتھاك وإخالل بأحكام المعاھدة ،وبعدم اﺳتعمال األﺳoلحة النوويoة أو التھديoد باﺳoتعمالھا ضoد أيoة
دولة طرف فيھا ،ولم ﺗُوقع أي من ھذه الدول الخمس الحoائزة لألﺳoلحة النوويoة علoى البروﺗوكoول بحجتoين
ھما أن لديھا ﺗحفظات خاصة بمنطقة ﺗطبيق المعاھدة ،والطابع ال ُملزم لضمانات األمن السلبية.

) (2

• معاھدة بِليندابا إلنشاء منطقة خالية من األﺳلحة النووية في أفريقيا لعام 1996م:
ُوقعت ھذه المعاھدة) (3بالقاھرة في  11أفريل عام 1996م ،ولoم يبoدأ ﺳoريانھا بعoد ،ولقoد بلoغ العoدد
الكلي للتوقيعات  ،56أما العدد الكلي ألطرافھا فقد وصل حتى عoام 2006م إلoى  24دولoة (4).وھoي ﺗنطبoق
علooى دول القooارة األفريقيooة والجooزر األعضooاء فooي منظمooة اإلﺗحooاد األفريقooي وجميooع الجooزر التooي يعتبرھooا
اإلﺗحاد األفريقي جزءا من أفريقيا.

) (5

ﺗحظر ھذه المعاھدة على الدول األطراف صنع األﺳoلحة النوويoة أو ﺗخزينھoا أو حيازﺗھoا أو صoنع
أجھزة ﺗفجير نووية في أراضيھا ،كما ﺗحثھا فoي المoادة  5علoى أن ﺗلتoزم بعoدم إجoراء أيoة ﺗفجيoرات نوويoة
وعدم مساعدة أو ﺗشجيع أي اختبار نووي ألية دولة في أي مكان ،فoي حoين ﺗoنص المoادة  6علoى أن ﺗتعھoد
األطoooراف بoooاإلعالن عoooن أي إمكانيoooات أو قoooدرات يمكoooن أن ﺗكoooون لoooديھا لصoooناعة أجھoooزة التفجيoooرات
النووية ،وأن ﺗلتزم بتفكيك وﺗدمير أي أجھزة ﺗم ﺗصنيعھا قبل دخول المعاھدة حيز النفoاذ .كمoا ﺗلتoزم الoدول
التooي لھooا مرافooق نوويooة بتطبيoق أعلooى معooايير األمooن والحمايooة الماديooة الف ﱠعالooة للمooواد واألجھooزة والمرافooق
النووية للحيلولة دون ﺳرقتھا أو اﺳتعمالھا دون ﺗفoويض (6).وخالفoا لمعاھoدة عoدم انتشoار األﺳoلحة النوويoة
) -(1نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .22
) -(2حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .177
) -(3بتooاريخ  24نooوفمبر عooام 1961م اﺗخooذت الجمعيooة العامooة فooي دورﺗھooا  16القooرار رقooم  (16) 1652يقضooي بooإعالن
أفريقيooا منطقooة خاليooة مooن األﺳooلحة النوويooة ،وقooد ﺗضooمن دعooوةً للooدول األعضooاء "باالمتنooاع عooن اﺳooتخدام أراضooي القooارة
األفريقيooة ،ومياھھooا اإلقليميooة ،واألجooواء فوقھooا ،إلجooراء ﺗجooارب األﺳooلحة النوويooة أو ﺗخزينھooا أو نقلھooا" وكooذلك "احتooرام
واالعتراف بخلو أفريقيا من األﺳلحة النووية ".وفي جويليoة عoام 1964م أيﱠoد مoؤﺗمر القمoة لمنظمoة الوحoدة األفريقيoة القoرار
السابق ،وأعلن المؤﺗمرون "ﺗعھدھم بعدم صناعة أو اإلشراف على األﺳلحة النووية ،طبقًا الﺗفاق دولي يُعقoد فoي كنoف األمoم
المتحدة ".وطلبوا من الجمعية العامة لألمم المتحدة "اﺗخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد مؤﺗمر دولي من أجل ذلك ".وفي ديسمبر
عام 1965م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  (20) 2033يتضمن دعوةً إلى "الدول األفريقية بعمل الدراﺳات التي ﺗلoزم
لإلﺳھام في بقاء أفريقيا خالية مoن األﺳoلحة النوويoة ،مoع اﺗخoاذ اإلجoراءات الالزمoة لتحقيoق ذلoك عoن طريoق منظمoة الوحoدة
األفريقية ".الفقرة  7من القرار والذي ُووفق عليه دون معارضة .أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .122
) -(4حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .281
) -(5نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .22
) -(6المرجع السابق ،ص .23 -22
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"ﺗحظooر معاھooدة بلينooدابا إقامooة واختبooار أي جھooاز ﺗفجيooر نooووي فooي المنooاطق التابعooة للooدول األعضooاء
فيھا" ،وﺗمنع الھجمات المسلحة ضد المنشoآت النوويoة فoي المنطقoة وﺗخoزين أيoة نفايoات مشoعة .وقoد أُو ِكoل
للوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة فooي إطooار ھooذه المعاھooدة "واجooب التحقooق مooن ﺗطبيooق األطooراف المختلفooة
لشرط اﺳتخدام الطاقة النووية لألغoراض السoلمية فقoط دون غيرھoا ،وذلoك وفقoا لألنظمoة الوقائيoة وﺗماشoيا
مع ما ھو وارد في االﺗفاقية بھذا الخصوص".

) (1

ولقد ألحقت بھذه المعاھدة  3بروﺗوكوالت إضافية :األول يخص عدم اﺳتعمال أو التھديد باﺳتعمال
األﺳلحة النووية مoن قِبoل الoدول الخمoس ذات األﺳoلحة النوويoة ضoد أطoراف المعاھoدة ،أمoا الثoاني فيفoرض
علooى ھooذه الooدول الخمooس عooدم اختبooار أو التشooجيع علooى اختبooار أي جھooاز ﺗفجيooر نooووي فooي أي مكooان
أراض ضooمن المنطقooة وﺗتooولى
مooن المنطقooة ،فooي حooين أن البروﺗوكooول الثالooث يخooص الooدول التooي لھooا
ٍ
مسؤوليتھا دوليا ،حيث ﺗتعھد بموجبه باحترام أحكام المعاھدة المتعلقة بھذه األراضoي .ولقoد "وقعoت الoدول
الخمس الحائزة لألﺳلحة النووية جميعھoا علoى البروﺗوكoوالت ذات الصoلة ،كمoا صoادقت فرنسoا والصoين"
وبريطانيا عليھا (2).وﺗجدر اإلشارة إلى أن اﺳoتمرار جنoوب أفريقيoا فoي نشoاطھا النoووي السoري وﺗعاونھoا
مع إﺳرائيل ظل َعقَبَة في طريق ﺗحقيق إخالء أفريقيا من األﺳلحة النووية.

) (3

• معاھدة ﺳيميباالﺗينسك
إلنشاء منطقة خالية من األﺳلحة النووية في وﺳط آﺳيا لعام 2006م:
ُعرضooت ھooذه المعاھooدة) (4للتوقيooع بسيميباالﺗينسooك ) (5فooي  8ﺳooبتمبر عooام 2006م ،حيooث وقعتھooا
في ھذا التاريخ كازاخستان ،قيرغيزﺳتان ،طاجيكستان ،ﺗركمانستان وأوزبكستان (6)،ولقد أصبحت ﺳoارية
) -(1متooرجم عoooن نشoooرة  - IAEAالمجلoooد  38العooدد " ،1996/2مصoooر :المعاھoooدة اإلفريقيoooة لمنطقooة خاليoooة مoooن السoooالح
النووي" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م ،ص .40
) -(2نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخاليoة مoن األﺳoلحة النوويoة" ،مرجoع ﺳoابق ،ص  .23وقعoت روﺳoيا والواليoات
المتحooدة األمريكيooة علooى البروﺗوكooولين  1و  ،2أمooا الصooين و المملكooة المتحooدة لبريطانيooا العظمooى وأيرلنooدا الشooمالية وقعتooا
وصادقتا على البروﺗوكولين  1و ،2وﺗجدر اإلشارة إلoى أن الجزائoر قoد وقعoت وصoادقت علoى ھoذه المعاھoدة .أنظoر :حوليoة
نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  309 ،306 ،303 ،300و .310
) -(3عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .132
) -(4لقد جاء التوقيع على ھذه المعاھدة بعد  7ﺳنوات من المفاوضات .أنظoر :حوليoة نoزع السoالح ،مرجoع ﺳoابق ،ص .6
ولقد جرى ﺗطوير مبادرة ﺗأﺳيس ھoذه المنطقoة ﺗحoت رعايoة األمoم المتحoدة ،حيoث ﺗoم ﺗمريoر عoدد مoن القoرارات عoن طريoق
الجمعيooة العامooة مooن أجooل ُمسooاندة إيجادھooا .أنظooر :متooرجم عooن " "Astanaكازاخس oتان ،وزارة الشooؤون الخارجيooة ،بتooاريخ
" ،2009/3/23كازاخسoooتان ﺗقoooود مبoooادرة "منطقoooة خاليoooة مoooن األﺳoooلحة النوويoooة"" ،ﺗرجمoooة :نھلoooة نصoooر ،نشoooرة الoooذرة
والتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد الثاني2009 ،م ،ص .31
) -(5وفقoا لooوزير خارجيooة كازاخسooتان فإنooه "كooان إجooراءا رمزيoا أن يooتم ﺗوقيooع الوثيقooة فooي مدينooة ﺳooيمي ،حيooث أنھooا ﺗقooع
في شرق كازاخستان الذي عانى الكثيoر مoن االختبoارات النوويoة )أثنoاء الحقبoة السoوفيتية( .وبجھودنoا فoإن اﺳoتخدام ال ُمركoب
النooووي العسooكري الooذي بooدأ عملooه فooي أغسooطس  1949فooي ﺳيميباالﺗنسooك قooد وصooل إلooى نھايتooه المنطقيooة ".ويُعooد التصooديق
على المعاھدة امتoدادا لمبoادرات كازاخسoتان فoي مجoال ﺗقويoة األمoن اإلقليمoي والoدولي ،ففoي عoام 1991م وقﱠoع نoور ﺳoلطان
نازارباييف رئيس كازاخستان مرﺳو ًما يقضoي بoإغالق ﺳيميباالﺗنسoك ،حيoث ﺗoم إجoراء  459انفجoارا نوويoا .أنظoر :المرجoع
السابق مباشرة ،ص .31
) -(6حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .283

80

المفعoول فooي 2009/3/21م (1)،وھooي ﺗُعooد أول منطقooة خاليooة مoن األﺳooلحة النوويooة ﺗقooع بكاملھooا فooي نصooف
الكرة الشمالي.

) (2

يضoooم النطoooاق الجغرافoooي لھoooذه المعاھoooدة األقoooاليم البريoooة وجميoooع المسoooطحات المائيoooة  -المoooوانئ
والبحيرات واألنھار والمجاري المائية -وما فوق ذلك من الفضاء الجوي للدول األطراف الخمoس) ،المoادة
 2فقرة أ( حيث يُحظر داخoل ھoذه المنطقoة القيoام ببحoوث ﺗخoص اﺳoتحداث األﺳoلحة النوويoة أو أيoة أجھoزة
متفجooرة نوويooة أو ﺗخزينھooا أو الحصooول عليھooا أو امتالكھooا أو صooنعھا أو السooيطرة عليھooا بooأي شooكل آخooر
في أي مكان )المادة  3فقرة  / 1أ( وعدم السعي إلى الحصول علoى أيoة ُمسoاعدة أو ﺗلقيھoا للقيoام بoأي عمoل
من األعمال المحظورة الواردة في الفقرة السالفة الذكر)المادة  3فقرة  / 1ب( ،وكذلك عدم القيام بأي عمoل
يُسoooاعد أو يُشoooجع علoooى إنجoooاز ھoooذه األعمoooال المحظoooورة )المoooادة  3فقoooرة  / 1ج( ،كمoooا يُحظoooر الoooتخلص
من النفايات المشعة اآلﺗية من الدول األخرى في ھذه المنطقة).المادة  3فقرة (2

) (3

ولقد "اﺗفقت دول آﺳيا الوﺳطى الخمس على إبرام وﺗنفيذ اﺗفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقoة
الذريooة وإبooرام وﺗنفيooذ بروﺗوكooول إضooافي" )المooادة  8فقooرة ب مooن المعاھooدة( "وااللتooزام بمعooايير للحمايooة
المادية للمواد والمرافق والمعدات النووية ال ﺗقل فعاليتھا عoن فعاليoة المعoايير التoي قررﺗھoا اﺗفاقيoة الحمايoة
الماديooة للمooواد النوويooة لعooام 1987م  -التooي ﺗقضooي بooأن ﺗضooع الooدول األطooراف ﺗرﺗيبooات معينooة وأن ﺗلتooزم
بالمعايير المحددة للحماية المادية بالنسبة لعمليoات النقoل الoدولي للمoواد النوويoة الﺳoتخدامھا فoي األغoراض
السلمية ، -والتوصoيات والمبoادئ التوجيھيoة التoي وضoعتھا الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة بالنسoبة للحمايoة
المادية) ".المادة (9

) (4

ولقد أصدر وزراء خارجية دول آﺳيا الوﺳطى الخمس خالل حفل التوقيع على ھoذه المعاھoدة بيانًoا
مشooتر ًكا فooي  8ﺳooبتمبر 2006م دعooا الooدول الخمooس الحooائزة لألﺳooلحة النوويooة األطooراف فooي معاھooدة عooدم
االنتشooار إلooى االنضooمام كooأطراف إلooى بروﺗوكooول ھooذه المعاھooدة ،كمooا "حooث الooدول والمنظمooات الدوليooة
التي لھا خبرة وﺗجربة في مجال إزالة التلوث اإلشعاعي على مساعدة دول آﺳيا الوﺳطى فoي عoالج اآلثoار
البيئية الﺳتخراج اليورانيoوم وإنتoاج األﺳoلحة النوويoة وإجoراء التجoارب عليھoا (5)".ومoع ذلoك فإنoه بحلoول
نھاية عام 2006م لم يكن ھذا البروﺗوكول الخاص بضمانات األمن قد ُوقع بعد من قِبل الدول الخمس.

) (6

) -(1متooرجم عooن " "Astanaكازاخسooتان ،وزارة الشooؤون الخارجيooة ،بتooاريخ " ،2009/3/23كازاخسooتان ﺗقooود مبooادرة
"منطقة خالية من األﺳلحة النووية"" ،مرجع ﺳابق ،ص .31
) -(2حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .52
) -(5)(4)(3المرجع السابق ،ص .169 -168
) -(6المرج777ع الس777ابق ،ص  .6قب777ل التوقي777ع عل777ى ھ777ذه المعاھ777دة ،أعرب777ت ث777الث دول ح777ائزة لألس777لحة النووي777ة  -وھ777ي فرنس777ا
المملك77ة المتح77دة والوالي77ات المتح77دة -ع77ن معارض77تھا لل77نص ،بحج77ة أن77ه غ77امض فيم77ا يخ77ص مس77ألة نق77ل األس77لحة النووي77ة داخ77ل
المنطق777ة ،وفيم777ا يتص777ل بالعالق777ة بين777ه وب777ين االتفاق777ات الموج777ودة .ولق777د "تكلم777ت المملك777ة المتح777دة باألص777الة ع777ن نفس777ھا ونياب777ة
ع777ن فرنس777ا والوالي777ات المتح777دة ،فعلل777ت تص777ويت ھ777ذه ال777دول ض777د الق777رار مُبين777ة أن تحفظھ777ا الرئيس777ي م777ازال يتعل777ق بالم777ادة
 ،12الت777ي تش777ير إل777ى أن االلتزام777ات التعاھدي777ة الحالي777ة لل777دول األط777راف ل777ن تت777أثر بالمعاھ777دة الجدي777دة .وأض777افت أن م777ن رأيھ777ا
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وباإلضافة إلى ما ﺳبق ذكره من مناطق خالية من األﺳلحة النووية والتي كانت جلھا ثمرة الجھoود
المبذولة في إطoار منظمoة األمoم المتحoدة ،فإنoه ﺗبoذل بعoض الoدول فoي إطoار الجمعيoة العامoة لھoذه المنظمoة
وغيرھا من المنظمات والمحافل الدولية األخرى جھودًا إلنشاء منoاطق أخoرى خاليoة مoن األﺳoلحة النوويoة
ومن بين ھذه ال ُمبادرات الدولية مبادرة إنشاء منطقة خالية من األﺳلحة النووية في الشرق األوﺳط.
ُ
درج موضوع إنشاء ھذه المنطقة ألول مرة فoي جoدول أعمoال الجمعيoة العامoة لألمoم المتحoدة
فلقد أ ِ
رح من إيران التي انضمت إليھا مصر في وقت الحق ،حيoث اشoتركتا
في عام 1974م بناءا على طل ٍ
ب ُمقت ٍ
فooي ﺗقooديم مشooروع قooرار اعتمدﺗooه الجمعيooة العامooة فيمooا بعooد بوصooفه القooرار رقooم ) 3263د (29 -بتooاريخ
 9ديسooمبر عooام 1974م .ودعooت الجمعيooة العامooة فooي ھooذا القooرار جميooع األطooراف المعنيooة فooي المنطقooة
إلoooى اإلعoooالن فoooورا عoooن عزمھoooا االمتنoooاع ،علoooى أﺳoooاس متبoooادل ،عoooن إنتoooاج أﺳoooلحة نوويoooة أو اقتنائھoooا
على أي نحو آخر وإلى االنضمام إلى معاھoدة عoدم انتشoار األﺳoلحة النوويoة ،كمoا طلبoت إلoى األمoين العoام
لألمooم المتحooدة اﺳooتطالع آراء األطooراف المعنيooة بشooأن ﺗطبيooق ھooذا القooرار ،وﺗقooديم ﺗقريooر إلooى مجلooس
األمن والجمعية العامة في دورﺗھا  30المعقودة في عام 1975م .و ُمنoذ عoام 1974م ظلoت الجمعيoة العامoة
ﺗتخooذ ﺳooنويًا قooرارًا يتعلooق بإنشooاء ھooذه المنطقooة ،وقooد اﺗُ ِخooذ القooرار ألول مooرة مooن دون ﺗصooويت فooي عooام
1980م ،وفي عام 1984م اﺳتحدث مقدمو مشoروع القoرار صoيغة جديoدة فoي نصoه ﺗؤكoد الoدور األﺳاﺳoي
لألمم المتحدة في إنشاء ھذه المنطقة واعتُ ِمد القرار مرة أخرى من دون ﺗصويت ،وظل ھذا الطلoب ُمoدرجا
في القرارات  -ذات الصلة بالموضوع  -التي اﺗخذﺗھا الجمعية العامة في السنوات الالحقoة (1).وﺗَعتبoر دول
منطقة الشرق األوﺳط إﺳرائيل ھي السoبب فoي فشoل إنشoاء ھoذه المنطقoة ،ألنھoا ﺗoأبى التخلoي عoن أﺳoلحتھا
النووية واالنضمام إلى معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية (2)،فھي الدولة الوحيدة في المنطقة التoي ليسoت
طرفا فيھا بعد.

) (3

ف لتل777ك الم777ادة .وأض77افت أن777ه ل77ن يك777ون ألحك77ام المعاھ777دة الجدي77دة أي معن777ى إال إذا كان777ت
أن77ه ل777م ُي َقَ 77دم عل777ى اإلط77الق مب777رر ك77ا ٍ
لھ77ا األولوي77ة عل77ى االلتزامooات الحاليooة وذكooرت أنھooا ھooي والooدول التooي ﺗooتكلم نيابooة عنھooا يشooغلھا عooدم كفايooة المشooاورات

التي أجريoت عنoد إعoداد المعاھoدة وأنھoا كانoت ﺗفضoل ﺗسoوية المسoائل والقضoايا الموضoوعية قبoل ﺗوقيoع دول آﺳoيا الوﺳoطى
الخمس عليھا ".أنظر :نفس المرجع ،ص  168و .193
) -(1د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .124 -123
) -(2عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .144
) -(3وباإلضooافة إلooى ذلooك ھنooاك مبooادرﺗين :المنطقooة الخاليooة مooن األﺳooلحة النوويooة فooي نصooف الكooرة الجنooوبي والمنooاطق
المتاخمة :قرار الجمعية العامة رقم  69/61لعام 2006م .أمن منغوليا الoدولي ومركزھoا كدولoة خاليoة مoن األﺳoلحة النوويoة:
قرار الجمعية العامة رقم  87/61لعام 2006م .أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .190 -189
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ب -مكــافحة التسـلـح النـووي:
ﺗقتضoooي ھoooذه المكافحoooة وقoooف ﺳoooباق التسoooلح النoooووي و نoooزع األﺳoooلحة النوويoooة واإلزالoooة التامoooة
لھا ،وھي أمور ال غنى عنھا للقضاء على خطر الحرب النووية والتوصل إلoى حظoر شoامل لھoذه األﺳoلحة
وبالتالي ﺗجنيب اإلنسان وبيئته مخoاطر التلoوث النoووي الناجمoة عoن صoناعتھا واﺳoتعمالھا ،وقبoل أن نُبoين
مسooاعي األمooم المتحooدة لتحقيooق ذلooك ﺳooنتناول مسooألة مooدى مشooروعية التھديooد باﺳooتخدام األﺳooلحة النوويooة
أو اﺳتخدامھا مركزين على موقف القانون الدولي للبيئة من ذلك.
♦ الوضع القانوني للتھديد باﺳتخدام األﺳلحة النووية أو اﺳتخدامھا:
في ديباجة قرارھoا رقoم  97/61لعoام 2006م المعنoون "اﺗفاقيoة حظoر اﺳoتعمال األﺳoلحة النوويoة"
أكoooدت الجمعيoooة العامoooة علoooى اقتناعھoooا "بoooأن اﺳoooتعمال األﺳoooلحة النوويoooة يُشoooكل أخطoooر التھديoooدات لبقoooاء
البشoرية" ،وأن "عقoد اﺗفoاق متعoدد األطoراف وعooالمي و ُملoزم يحظoر اﺳoتعمال األﺳoلحة النوويoة أو التھديooد
باﺳتعمالھا من شأنه أن يُسھم في القضاء على التھديد النووي وفoي ﺗھيئoة ال ُمنoاخ إلجoراء ُمفاوضoات ﺗoؤدي
في نھاية المطاف إلى القضاء على األﺳلحة النووية ،بما يُعزز السالم واألمن الدوليين".

) (1

وﺗُعد الفتويين اللتين صدرﺗا من محكمة العدل الدولية في  8جويلية عام 1996م ،بنا ًءا على طلب
جمعية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية والجمعية العامة لألمم المتحدة ،حدثا ﺗاريخيًا في ﺗاريخ
محكمة الھاي ،إن لم يكن في ﺗاريخ اإلنسانية ،فلقد طرحت جمعية الصحة العالمية في  14ماي
عام 1993م على المحكمة السؤال التالي" :نظرا لما لألﺳلحة النووية من ﺗأثير في الصحة
والبيئة ،فھل من شأن اﺳتخدامھا من قبل دولة ما في الحرب أو في نزاع مسلح آخر يُعد خرقًا اللتزاماﺗھا
بموجب القانون الدولي ،بما في ذلك دﺳتور منظمة الصحة العالمية؟") .(2وبعد مرور عام على ذلك طلبت
الجمعية العامة لألمم المتحدة بدورھا إلى المحكمة أن ﺗُصْ ِدر فتوى لمعرفة ما إذا كان (...)" :التھديد
باألﺳلحة النووية أو اﺳتخدامھا في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القانون الدولي".

) (3

ولقooد وافقooت المحكمooة علooى اإلجابooة عooن السooؤال الooذي طرحتooه الجمعيooة العامooة لمنظمooة األمooم
المتحoooدة" ،واﺳoooتبعدت بoooذلك اﺳoooتثناءات عoooدم االختصoooاص وعoooدم قبoooول الطلoooب مoooن عoooدة دول نوويoooة.
واﺳتخلصت من حيث الموضوع وعلى أﺳاس ﺳبعة أصoوات مقابoل ﺳoبعة أصoوات وﺗoرجيح الكفoة بفضoل
الصوت المرجح للرئيس أن اﺳتخدام األﺳلحة النووية أو التھديد باﺳتخدامھا يخرق مبoدئيا قoانون النزاعoات
) -(1حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .450
) -(2ولقد رفضت المحكمة اإلجابة عن طلب الفتوى الذي ﺗقدمت به منظمة الصحة العالمية ،بعدما رأت أن السؤال
المطروح ال يتعلق بمشكالت قانونية ﺗدخل في إطار أنشطة ھذه المنظمة ،كما ﺗقضي بذلك المادة  96الفقرة  2من ميثاق
األمم المتحدة .أنظر :إيريك دافيد" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية" ،المجلة الدولية
للصليب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد  ،53يناير /كانون الثاني  -فبراير /شباط ،عدد خاص :فتوى محكمة العدل الدولية
بشأن مشروعية األﺳلحة النووية والقانون الدولي اإلنساني1997 ،م ،ص .23
) -(3المرجع السابق ،ص  .22 -21للمزيد من التفاصيل حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن ھذه القضية ،أنظر:
e

- Ruzié (David), Droit international public, 14 éd, Dalloz, Paris, 1999, P. 201 à 203.
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المسooلحة .غيooر أنھooا أضooافت أنھooا ال ﺗعooرف إذا كانooت ھooذه التصooرفات لooن ﺗكooون مشooروعة علooى افتooراض
أنھا ﺳتستند علoى الoدفاع عoن الoنفس وﺗكoون ضoرورية لبقoاء الدولoة (1)".كمoا أنoه فoي "غيoاب حظoر شoامل
ومحدد بموجب معاھدة على إنتاج وإحتياز واختبار وﺗخزين واﺳتعمال األﺳلحة النوويoة ،لoم ﺗكoن المحكمoة
مسooتعدة إلعooالن أن اﺳooتعمال أو التھديooد باﺳooتعمال األﺳooلحة النوويooة غيooر مشooروع فooي جميooع األحooوال".
ص ُر على أن عدم وجود اﺗفاق في المجتمع الدولي علoى نoزع السoالح النoووي الكامoل يُعoد ركيoزة
و"ظلت ﺗُ ِ
أﺳاﺳية إلعالنھا عدم وجود قانون يحكم الموضوع".

) (2

وما يھمنا ھنا ھو موقف القانون الدولي للبيئة من مسألة مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية ،حيث
يرى البعض بأنه "ﺗمثل األضرار الواﺳعة االنتشار والطويلة األمد والجسيمة التي ﺗلحق بالبيئة من جراء
اﺳتخدام األﺳلحة النووية حجة قوية للبرھنة على عدم مشروعية ھذا االﺳتخدام".

) (3

وھذا ما أكد عليه

بعض المدافعين عن ھذا الموقف الذين يرون بأن كل اﺳتخدام لھذه األﺳلحة يُشكل انتھاكا للمعايير السارية
في مجال صون البيئة وحمايتھا .في حين رأت محكمة العدل الدولية أن "القانون الدولي الساري
المتصل بحماية البيئة وصونھا ) (...لم يحظر ﺗحديدًا اﺳتخدام األﺳلحة النووية"" ،غير أنه نظرا
لاللتزام العام باحترام البيئة المفروض على الدول ،فإن االعتبارات اإليكولوجية ﺗمثل أحد العوامل
التي يجب وضعھا في الحسبان "في ﺳياق ﺗطبيق مبادئ وقواعد القانون الساري في أوقات النزاع
المسلح" ،أي مبدأ الضرورة ومبدأ التناﺳب".

) (4

أما بخصوص األحكام االﺗفاقيoة المتعلقoة بھoذه المسoألة فنجoد اﺗفاقيoة حظoر اﺳoتخدام ﺗقنيoات التغييoر
فooي البيئooة ألغooراض عسooكرية أو أليooة أغooراض عدائيooة أخooرى لعooام 1977م (5)،وھooي ﺗھooدف إلooى "حمايooة
البيئة من االﺳتخدامات التقنية لألغoراض العسoكرية والتoي ﺗُحْ ِ oدث ﺗغييoرات ضoارة فoي البيئoة ".ومoن بينھoا
اﺳتخدام األﺳلحة النووية وإلى وقف ﺳباق التسلح ونزع أﺳلحة الدمار الشامل بما فيھا األﺳلحة النووية.

) (6

حيث نصت في مادﺗھا  1على" :أن ﺗتعھد كل دولة طoرف فoي ھoذه االﺗفاقيoة بعoدم اﺳoتخدام ﺗقنيoات التغييoر
في البيئة ذات اآلثoار الواﺳoعة االنتشoار أو الطويلoة البقoاء أو الشoديدة ألغoراض عسoكرية أو أليoة أغoراض
) -(1إيريك دافيد" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .24
) -(2ﺗيموثي ل.ھـ .ماك كورماك"" ،الدفع بعدم وجود قانون يحكم األﺳلحة النووية" محكمoة العoدل الدوليoة ﺗتجنoب ﺗطبيoق
المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني" ،مرجع ﺳابق ،ص .88
) -(3مانفريooد مooور" ،فتooوى محكمooة العooدل الدوليooة بشooأن مشooروعية اﺳooتخدام األﺳooلحة النوويooة بعooض األفكoار المطروحooة
حooول نقooاط قoooوة وضooعف الفتoooوى" ،المجلooة الدوليooة للصoooليب األحمooر ،السoooنة العاشooرة ،العooدد  ،53ينoooاير /كooانون الثoooاني
 فبرايoooر /شooooباط ،عooooدد خooooاص :فتoooوى محكمooooة العooooدل الدوليooooة بشooooأن مشoooروعية األﺳooooلحة النوويooooة والقooooانون الooooدولياإلنساني1997 ،م ،ص .96
) -(4جون ھـ .ماكنيل" ،فتوى محكمoة العoدل الدوليoة فoي "قضoية األﺳoلحة النوويoة" ﺗقoويم أول" ،المجلoة الدوليoة للصoليب
األحمoر ،السoنة العاشoرة ،العoدد  ،53ينoاير /كoانون الثoاني  -فبرايooر /شoباط ،عoدد خoاص :فتoوى محكمoة العoدل الدوليoة بشooأن
مشروعية األﺳلحة النووية والقانون الدولي اإلنساني1997 ،م ،ص .111
) -(5عُرضooت للتوقيooع بجنيooف فooي  18مooاي عooام 1977م ،وبooدأ ﺳooريانھا فooي  5أكتooوبر عooام 1978م ،وبلooغ العooدد الكلooي
ألطرافھا حتى عام 2006م  72دولة .أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .277
) -(6د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .132
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عدائيooة أخooرى كوﺳooيلة إللحooاق الooدمار أو الخسooائر أو األضooرار بأيooة دولooة طooرف أخooرى ".أمooا الفقooرة
 2فقد نصoت علoى أن "ﺗتعھoد كoل دولoة طoرف فoي ھoذه االﺗفاقيoة بoأال ﺗُسoاعد أو ﺗُشoجع أو ﺗَحُoض أيoة دولoة
أو مجموعة من الoدول أو أيoة منظمoة دوليoة علoى االضoطالع بأنشoطة ُمنافيoة ألحكoام الفقoرة ) (1مoن ھoذه
المادة ".ولقد أثoارت الفقoرة  1ﺗسoاؤالت حoول المقصoود منھoا ،أجoاب عنھoا "جoوبالت" بقولoه ﺗعنoي اآلثoار
الواﺳooعة االنتشooار "منطقoooة ﺗشooمل عoooدة مئooات مoooن الكيلooومترات ال ُمربعoooة وأن طooول البقoooاء ﺗشooمل فتoooرة
عدة أشھر أو فصل على األقل من فصول السoنة أمoا شoدة األثoر فتعنoي أضoرار واضoحة بالحيoاة اإلنسoانية
والموارد الطبيعية واالقتصادية" أو غيرھا مoن األصoول (1).ونالحoظ فoي ھoذا المجoال أن األﺳoلحة النوويoة
ﺗجمooع مooا بooين الصooفات الثالثooة السooالفة الooذكر ،فآثارھooا واﺳooعة االنتشooار وطويلooة البقooاء ومooدمرة ،وبالتooالي
فإنھا ﺗخضع ألحكام ھذه االﺗفاقية.
واﺳتنادا إلى أحكام المoادة  ،2فoإن األضoرار التoي ﺗلحoق بالبيئoة وﺗحظرھoا االﺗفاقيoة ھoي األضoرار
الناجمة عن اﺳتخدام "أي ﺗقنية ﺗسoتھدف ﺗغييoر ديناميكيoة األرض أو ﺗكوينھoا أو بُنيَتھoا ،عoن طريoق ﺗغييoر
متعمoد لooبعض التطooورات الطبيعيooة"" (2).وال ﺗمنoع االﺗفاقيooة مooن اﺳooتخدام وﺳoائل التغييooر البيئooي ألغooراض
ﺳooلمية ،بشooرط أال يتعooارض ذلooك مooع القواعooد المعتooرف بھooا أو أحكooام القooانون الooدولي العooام) ".المooادة (3
"ويجوز لكل دولة طرف في االﺗفاقية ﺗتوافر لديھا أﺳoباب ُمقنعoة بoأن إحoدى الoدول األطoراف فoي االﺗفاقيoة
ﺗُخالف االلتزامات المنصوص عليھا في ھذه االﺗفاقية أن ﺗتقدم بشكوى إلى مجلس األمoن مصoحوبة باألدلoة
التoooي ﺗُؤكoooد صoooحة إدعائھoooا ،ويتoooولى المجلoooس إجoooراء التحقيقoooات وإبoooالغ نتائجoooه إلoooى الoooدول األطoooراف
في المعاھدة) ".المادة (5

) (3

ونشooير فooي األخيooر إلooى أن "المشooروع الooذي ﺗسooعى الجمعيooة العامooة لألمooم المتحooدة إلooى ﺗحقيقooه
منooذ ﺳooنين ،بغيooة التوصooل إلooى حظooر اﺗفooاقي )مطلooق( الﺳooتخدام األﺳooلحة النوويooة ،ال يمكooن إال أن يكooون
له طابع مرحلة وﺳطية )جديدة( .ومھما يكoن مoن أمoر ،فoإن مoن األرجoح أن يكoون مoن شoأن ھoذه المعاھoدة
أن ﺗُدعم النصوص الموجودة حاليا .وانطالقًا من ھذه الفكرة ،بإمكاننا أن نتساءل عما إذا كoان مoن األفضoل
النص مباشرة على حظر )اﺗفاقي( ﺗام لألﺳلحة النووية فoي حoد ذاﺗھoا .إن بعoض الجھoود ﺗُبoذل بھoذا المعنoى
منذ فترة على الصعيد الحكومي الدولي ومن جانب المنظمات غير الحكومية على السواء".

) (4

) -(1د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .99 -98
) -(2أنطوان بوفييه" ،األعمال والدراﺳات الحديثة المتعلقة بحماية البيئة في فترة النزاع المسلح" ،المجلة الدولية للصoليب
األحمر ،السنة الخامسة ،العدد  ،28نوفمبر /ﺗشرين الثاني -ديسمبر /كانون األول1992 ،م ،ص .439
) -(3د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .133
) -(4مانفريد مور" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية بعض األفكار المطروحoة حoول
نقاط قوة وضعف الفتوى" ،مرجع ﺳابق ،ص .99 -98
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♦ الحظر الشامل لألﺳلحة النووية:
أكooدت الجمعيooة العامooة لألمooم المتحooدة فooي العديooد مooن قراراﺗھooا علooى أن "اﺳooتمرار وجooود األﺳooلحة
النوويooة يشooكل ﺗھديooدا للبشooرية جمعooاء وبooأن اﺳooتعمالھا ينطooوي علooى عواقooب فاجعooة لكooل أشooكال الحيooاة
علoى األرض" ،وأن "الoدفاع الوحيoد ضoد حoدوث كارثoة نوويooة يتمثoل فoي اإلزالoة التامoة لألﺳoلحة النوويooة
والتooيقن مooن أنھooا لooن ﺗُنooتج ُمطلقooا مooرة أخooرى ".وقooد دعooت فooي ھooذا المجooال كooل الooدول إلooى الوفooاء فooورا
بالتزاماﺗھا بموجب فتوى محكمة العدل الدولية من خالل الشروع فoي مفاوضoات متعoددة األطoراف ﺗُفضoي
إلooى اإلبooرام المبكooر الﺗفاقيooة بشooأن األﺳooلحة النوويooة ﺗحظooر اﺳooتحداثھا أو إنتاجھooا أو ﺗجريبھooا أو نشooرھا
أو ﺗكديسھا أو نقلھا أو التھديد بھا أو اﺳتعمالھا ،وﺗنص على إزالة ﺗلك األﺳلحة.

) (1

وفيما يخص الجھود الدولية الثنائية في مجال نزع األﺳلحة النووية ،فلقد أبرمoت كoل مoن الواليoات
المتحooدة واالﺗحooاد السooوفيتي عooدة اﺗفاقيooات ثنائيooة للحooد مooن األﺳooلحة اإلﺳooتراﺗيجية بلغooت أكثooر مooن 14
اﺗفاقيooة ،ولكooن مooع ﺗفكooك اإلﺗحooاد السooوفيتي عooام 1991م ﺗغيooر الموقooف األمريكooي مooن الحooد مooن األﺳooلحة
النووية إلى ﺗخفيضھا (2).وﺗجدر اإلشارة إلى أن محاوالت السيطرة على عدد األﺳلحة بoين ھoاﺗين الoدولتين
بدأت حوالي عام 1970م ،ووفرت ﺳلسلتان من المحادثات ھمoا محادثoات الحoد مoن األﺳoلحة اإلﺳoتراﺗيجية
"ﺳالت" ،ومحادثات ﺗخفيض األﺳلحة اإلﺳتراﺗيجية "ﺳتارت" اإلطار الoالزم للمفاوضoات بينھمoا (3).حيoث
أﺳفرﺗا عن إبرام عدة اﺗفاقيات ،إال أنھا ﺗظل غير كافية بسبب أنھا ال ﺗشمل كل الدول ذات األﺳلحة النووية
باإلضoooافة إلoooى غيoooاب اإلرادة السياﺳoooية ورغبoooة ھoooذه الoooدول فoooي اإلبقoooاء علoooى مركزھoooا كقoooوة مھيمنoooة
فooي العooالم ،ولooذلك يجooب بooذل المزيooد مooن الجھooود الجماعيooة بغيooة التوصooل إلooى إبooرام اﺗفاقيooة عالميooة ﺗooنص
على نزع ﺗام وحظoر شoامل لھoذه األﺳoلحة ،وھoذا مoا دعoت إليoه جoل االﺗفاقيoات الخاصoة باألﺳoلحة النوويoة
وعلى رأﺳھا معاھدة عدم االنتشار ،إذ نصت في مادﺗھا  6علoى أن يتعھoد كoل طoرف فoي المعاھoدة بمتابعoة
المفاوضات بحسن نية بشأن عقد معاھدة لنزع السالح العام والكامل ﺗحت رقابoة دوليoة صoارمة وفعالoة.

) (4

"وﺗذكر محكمة العدل الدولية ھذا الغرض بقوة في ختام فتواھا ،إذ أنھا ﺗؤكد أن المادة  6ال ﺗتضoمن مجoرد
االلتزام بسلوك معين ،وإنما االلتزام بالتوصل إلى نتيجة محددة وملموﺳة".

) (5

) -(1أنظر :قرار الجمعيoة العامoة لألمoم المتحoدة رقoم  83/61لعoام 2006م المعنoون " ُمتابعoة فتoوى محكمoة العoدل الدوليoة
بشأن مشروعية التھديد باألﺳلحة النووية أو اﺳتخدامھا" ،الوارد بحولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  46و .423
) -(2عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .110
) -(3الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(4كما أشارت ديباجة معاھدة حظر األﺳلحة النووية فoي أمريكoا الالﺗينيoة "ﺗالﺗيلولكoو" إلoى "أن إقامoة منoاطق عسoكرية
منزوعة األﺳلحة النووية ال ﺗشكل غاية في حد ذاﺗھا بل وﺳoيلة لتحقيoق نoزع السoالح العoام الشoامل فoي مرحلoة الحقoة" ﺗحoت
رقابة دولية ف ﱠعالة .أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .52
) -(5مانفريooد مooور" ،فتooوى محكمooة العooدل الدوليooة بشooأن مشooروعية اﺳooتخدام األﺳooلحة النوويooة بعooض األفكooار المطروحooة
حول نقاط قوة وضعف الفتوى" ،مرجع ﺳابق ،ص .98
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ثانيا -الوكاالت المتخصصة التابعة لمنظمة األمم المتحدة:
وﺗتصooدرھا الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة كمنظمooة متخصصooة فooي مجooال الطاقooة النوويooة ﺗُعنooى
بحمايoooة البيئoooة مoooن التلoooوث النoooاجم عoooن اﺳoooتخدام الطاقoooة الذريoooة ووضoooع مسoooتويات ومعoooايير للحمايoooة
من اإلشعاع ،وﺗؤدي وظيفتھا ھذه  -طبقا لما نصت عليoه المoادة  / 3أ  6 /مoن نظامھoا األﺳاﺳoي -بالتعoاون
مع الھيئات المختصة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة التي يعنيھoا األمoر ،ومoن بoين الوكoاالت
التooي ﺗنشooط فooي ھooذا المجooال نظooرا الﺗصooاله بالھooدف الرئيسooي مooن إنشooائھا نooذكر منظمooة الصooحة العالميooة
والمنظمة الدولية للبحار ،والتي ﺳنتناول فقط أنشطتھا المتصلة بمجال دراﺳتنا.
 . 1الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
أصooدرت الجمعيooة العامooة لألمooم المتحooدة فooي  4ديسooمبر عooام  1954قooرارا بإجمooاع اآلراء عنوانooه
"الoooذرة مoooن أجoooل السoooالم" ،يoooنص علoooى إنشoooاء الوكالoooة الدوليoooة للطاقoooة الذريoooة) (1دون إبطoooاء لتسoooاعد
علooى "اﺳتئصooال الفقooر والجooوع والمooرض ".وفooي عooام 1956م ﺳooاھم منooدوبو البرازيooل وﺗشيكوﺳooلوفاكيا
والھنooد واإلﺗحooاد السooوفيتي فooي وضooع مسooودة النظooام األﺳاﺳooي لھooذه الوكالooة ،ولقooد ﺗooم بحooث ھooذا النظooام
فooي المooؤﺗمر الخooاص الooذي ُعقooد فooي الفتooرة مooن  20ﺳooبتمبر إلooى  26أكتooوبر عooام 1956م فooي مبنooى األمooم
ح بoاب التوقيoع عليoه ،ثoم وقعoت عليoه عشoر دول أخoرى
المتحدة بنيويورك ،وانضمت إليه  70دولة يوم فَْ oت ِ
خالل ﺗسoعين يومoا ،وھoي الفرصoة المحoددة للتوقيoع .ولقoد ُوضoع النظoام موضoع التنفيoذ وأصoبحت الوكالoة
جھازا قائما معترفا به في  29جويليoة عoام 1957م بعoد إيoداع وثoائق التصoديق علoى دﺳoتورھا مoن طoرف
 18دولة من الدول الموقعة عليه ،من ضمنھا كندا وفرنسا واإلﺗحاد السوفيتي والمملكoة المتحoدة والواليoات
المتحدة األمريكية.

) (2

ولقooد اﺗخooذت ھooذه الوكالooة مooن مدينooة فينooا بالنمسooا مقoرًا لھooا ،كمooا خضooع نظامھooا األﺳاﺳooي للتعooديل
عام 1961م1963 (3)،م و1973م ،وأصبحت مoن الوكoاالت الحكوميoة المتخصصoة التابعoة لمنظمoة األمoم
المتحooدة بموجooب اﺗفooاق الوصooل المبooرم بينھمooا فooي  14نooوفمبر عooام 1957م (4)،ولكنھooا ﺗبقooى مسooتقلة عنھooا
لتمتعھooا بالشخصooية القانونيooة الدوليooة (5).وھooي ﺗضooم  122دولooة بمooا فooي ذلooك الooدول الخمooس الكبooرى ذات
) -(1وجه رئيس الواليات المتحدة األمريكية في  8ديسمبر عام 1953م خطابا إلoى الجمعيoة العامoة لألمoم المتحoدة ،اقتoرح
فيooه علooى الحكومooات المعنيooة "أن ﺗشooترك بooالتبرع بجooزء مooن مخزونھooا مooن اليورانيooوم والمooواد االنشooطارية ،وأن ﺗسooتمر
ف األمoم المتحoدة وﺗكoون وظيفتھoا الرئيسoية "إيجoاد السoبل التoي ﺗُحقoق
في التبرع" إلى وكالة دولية للطاقة الذرية ﺗُنشأ فoي َكنَِ o
كoل مoن أﺳoتراليا
منoدوبو
اجتمoع
فلقoد
وبالفعoل
".
البشoرية
إﺳoعاد
أجoل
اﺳتعمال المواد االنشطارية في األغoراض السoلمية مoن
ٍ
وبلجيكا وكندا وفرنسا والبرﺗغال وجنoوب أفريقيoا والمملكoة المتحoدة والواليoات المتحoدة بواشoنطن فoي عoام 1954م لتحضoير
مسودة النظام األﺳاﺳي لھذه الوكالة .أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .149 -148
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .269
) -(3د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .55 -54
) -(4د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .113
) -(5د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .55
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األﺳooلحة النوويooة (1)،ولقooد ُعقooد االجتمooاع العooام األول للوكالooة بفينooا فooي الفتooرة مooن  1إلooى  23أكتooوبر عooام
1957م ومن بين ما خرج بoه اﺗفoا ٌ
ق يحoدد العالقoة بoين الوكالoة واألمoم المتحoدة (2).أمoا عoن ھياكلھoا فتتمثoل
في ثالثة أجھزة فرعية ھي :المؤﺗمر العام ،المجلس التنفيذي والسكرﺗارية التي يرأﺳھا المدير العام.

) (3

أ -جھود الوكالة في مجال الحماية من التلوث النووي:
ﺗُعoooد ھoooذه الوكالoooة مoooن المنظمoooات الدوليoooة التoooي ﺗُعنoooى بالحفoooاظ علoooى البيئoooة مoooن التلoooوث النoooاجم
عooن اﺳooتخدام الطاقooة الذريooة ،وﺗتعooاون فooي ذلooك مooع الooدول والمنظمooات المتخصصooة للحooد مooن ھooذه اآلثooار
الضارة بحياة اإلنسان والثروات ،كما ﺗعمل على ﺗقييد الدول بمعايير السالمة بحيoث ﺗُطبقھoا علoى األنشoطة
التooي ﺗقooوم بھooا بواﺳooطة اﺗفاقيooات ثنائيooة أو جماعيooة ،وفooي ھooذا المجooال منحooت لھooا المooادة  3مooن نظامھooا
األﺳاﺳooي حooق مراقبooة ومتابعooة مooدى ﺗقيooد الooدول بمعooايير السooالمة الواجooب إﺗباعھooا للوقايooة مooن اإلشooعاع
عنooد اﺳooتخدامه فooي األغooراض السooلمية .كمooا ﺳooاھمت الوكالooة فooي ﺗطooوير القواعooد والمعooايير الدوليooة للنقooل
السooلمي للمooواد الذريooة مooن خooالل ﺗشooريعھا اللooوائح الخاصooة بسooالمة نقooل المooواد المشooعة لعooام 1973م.
باإلضooافة إلooى أنھoooا أقooرت الخطoooوط العريضooة لرصoooد ومنooع التلoooوث اإلشooعاعي الoooذي يصooيب اإلنسoooان
والبيئة ،والمعالجة اآلمنة للنفايات ال ُمشعة والoتخلص منھoا ،وأكoدت علoى منoع ﺗلoوث المحيطoات بال ُمخلفoات
النووية .وفي ھذا الصدد عقدت الوكالة ندوة بفينoا فoي الفتoرة الممتoدة مoن  12 -8جoوان عoام 1995م حoول
ﺗooأثير النفايooات اإلشooعاعية علooى البيئooة ،وقooد ﺗناولooت حooادث ﺗشooرنوبيل بالتفصooيل وكooذلك آثooار النفايooات
اإلشعاعية على ُمجمل الموارد كاألنھار والبحيرات والھواء والتربة (4).وفي عام 1984م اقترحoت الوكالoة
ﺗعليمooات للتوصooل إلooى ﺗooدابير بooين الooدول األعضooاء مooن أجooل ﺗقooديم العooون ال ُمتبooادل فooي حالooة الطooوارئ
عنooد وقooوع حooادث نooووي أو أزمooة إشooعاعية ،إال أن ھooذه التعليمooات ھooي عبooارة عooن ﺗوصooيات غيooر ُملزمooة
من الناحية القانونية ،ولم ﺗأخذھا الدول المنتجة نوويا بعين االعتبار.

) (5

ولقد أنشأت الوكالة عام 1970م نظام المعلومات الذرية الoذي يحتoوي علoى كoل مoا يقoع فoي الoدول
مooن ﺗطooورات الﺳooتعمال الطاقooة الذريooة فooي العلooم والتكنولوجيooا ،وھooذا بغيooة قيامھooا بنشooر ھooذه التطooورات

) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .95
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .270
) -(3أنظر :النظام األﺳاﺳي للوكالة.
) -(4كما انتظم ﺗحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنoة األوروبيoة ومنظمoة الصoحة العالميoة مoؤﺗمر دولoي بفينoا
خooالل الفتooرة مooن 1996 /4/ 12 -8م ،ولقooد قooام بدراﺳooة وحوصooلة أبooرز النتooائج االجتماعيooة والصooحية والبيئيooة الناجمooة
عoooن حoooادث ﺗشoooرنوبيل الoooذي وقoooع فoooي أوكرانيoooا ُمنoooذ عشoooر ﺳoooنوات .وقoooد حضoooره أكثoooر مoooن  800عoooالم وممثoooل حكومoooة
من المتخصصين في مجال الطاقة النووية والوقاية من اإلشعاع والرعاية الصحية .أنظر :متoرجم عoن نشoرة الوكالoة الدوليoة
للطاقة الذرية" ،انعقاد المؤﺗمر الدولي حول حادث ﺗشرنوبيل" ،مرجع ﺳابق ،ص .38
) -(5د .صooالح عبooد الooرحمن عبoد الحooديثي ،النظooام القooانوني الooدولي لحمايooة البيئooة ،منشooورات الحلبooي الحقوقيooة ،بيooروت
2010م ،ص  117إلى .119
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لالنتفاع السلمي منھا بوجه عام (1).كما أن لھا لجنة أمان مختصة بوضع التوجيھات الالزمoة لعقoد اﺗفاقيoات
األمoooان التoooي ﺗتطلبھoooا معاھoooدة عoooدم انتشoooار األﺳoooلحة النوويoooة لعoooام 1968م ،وﺗتضoooمن ھoooذه االﺗفاقيoooات
اإلشارة إلى المستويات واألنظمة والقواعد وأﺳس الممارﺳات الدولية المستقرة لحمايoة البيئoة مoن اإلشoعاع
وﺗقليooل أخطooاره علooى الحيooاة والممتلكooات ،وﺗعمooل الوكالooة فooي ھooذا المجooال بالتعooاون مooع منظمooة الصooحة
العالميooة ومنظمooة العمooل الدوليooة وغيرھooا مooن الوكooاالت المتخصصooة (2).وفooي ھooذا المجooال نصooت المooادة
/3أ 6/من النظام األﺳاﺳي على" :أن ﺗقوم )أي الوكالة( ...بوضع وإقرار القواعoد الوقائيoة الالزمoة لحمايoة
الصحة والتقليل ما أمكن من األخطار التي ﺗتعoرض لھoا األرواح واألمoوال ،بمoا فoي ذلoك القواعoد المماثلoة
المتعلقة بظروف العمل .وأن ﺗتخذ التدابير الالزمة لتطبيق ھذه القواعد". ...
في حين ﺗشمل المادة  12من النظام األﺳاﺳي على ضمانات أخرى ﺗخص األمن والوقاية الصoحية
إذ جooاء فooي فقرﺗھooا  1مooن البنooد أ :علooى الوكالooة "أن ﺗفحooص ﺗصooميمات المعooدات والمنشooآت المخصصooة
لشoؤون اﺳoتخدام الطاقoة الذريoة فoي األغoراض السooلمية ...وأن ﺗُوافoق علoى ﺗلoك التصoميمات لمجoرد التأكooد
من أنھا لن ﺗُستَخ َدم ألي غoرض عسoكري ،وأنھoا ﺗتفoق والقواعoد الصoحية والوقائيoة المقoررة ،وأنھoا ﺗسoمح
بتطبيق الضمانات المنصوص عليھا في ھذه المادة ﺗطبيقا فعاال ".أما الفقرة ) 2من البنoد أ مoـن المoادة (12
فنصooت علooى ضooرورة مراعooاة أيooة قواعooد صooحية ووقائيooة ﺗقررھooا الوكالooة فooي المشooروعات واالﺗفاقooات
التي ﺗعقدھا مع األعضاء ،أو ﺗعقدھا األطراف المتعاقدة فيما بينھا.

) (3

كما أﺳست الوكالة المجموعة االﺳتشارية الدوليoة بشoأن السoالمة مoن اإلشoعاع (4)،وﺗجoدر اإلشoارة
إلى أن جميoع المشoاريع النوويoة التابعoة للوكالoة فoي أمريكoا الالﺗينيoة وآﺳoيا ومنطقoة المحoيط الھoادئ ﺗعمoل
) -(1أصدرت الوكالة الدولي7ة للطاق7ة الذري7ة أول ُم َخرج7ات النظ7ام ال7دولي للمعلوم7ات النووي7ة ) (INISبش7كليھا المطب7وع
واإللكترون77ي ف77ي م77اي ع77ام 1970م ،ويعتب77ر أول نظ77ام ف77ي الع77الم يس77مح ببن77اء قاع77دة بيان77ات دولي77ة غي77ر مركزي77ة ُتغط77ي
اإلنت77اج الع77المي ف77ي مج77ال التطبيق77ات الس77لمية للعل77وم النووي77ة والتكنولوجي77ا ،وي77أتي ھ77ذا النظ77ام ف77ي طليع77ة نش77اطات نق77ل
المعلومات ،كما يُحافظ على طابعه غير التجاري حيث ي َُس ِھل توفير المعلومات النووية للمستفيدين في ك7ل ال7دول المُش7اركة
وبغض النظر عن مستوياتھا .ويعتبر إينيس من أوسع وأكب7ر قواع7د المعلوم7ات اإللكتروني7ة الت7ي أنش7أتھا الوكال7ة بالتع7اون
مع الدول األعضاء ،ويعكس استمرار نجاحھا الدعم الفعال والمُشاركة اللذين ُت َقدِمھما الدول األعضاء في الوكالة،وسيستمر
في لعب دور ريادي بتمكين الوصول إلى المعلومات النووية في مجال السالمة النووي7ة والوقاي7ة م7ن اإلش7عاع والض7مانات
والرقابة والتأثيرات البيئية لالستخدامات النووية بالمقارنة م7ع مص7ادر الطاق7ة األخ7رى .أنظ7ر" :النظ7ام ال7دولي للمعلوم7ات
النووية ) (INISفي عيده الخامس والعشرين" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع ،أبريل ،مايو ،يونيو1995 ،م ،ص .20
) -(2د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .56 -55
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .287
) -(4د.مصطفى سالمة حسين ود.مدوس فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص .56بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذري7ة
عُقد في مدينة بكين بجمھورية الصين الشعبية المؤتمر الوزاري العالمي حول الطاقة النووي7ة ف7ي الق7رن الواح7د والعش7رين
خالل الفترة  ،2009/4/22-20وكان الھدف منه مراجعة وضع وآفاق توليد الكھرباء بالطاقة النووية في العالم ،ولقد تم7ت
تغطي7ة العدي77د م77ن المواض7يع ذات العالق77ة خ77الل أي7ام الم77ؤتمر الثالث77ة ،م7ن بينھ77ا مص77ادر الطاق7ة وعالقتھ77ا بالبيئ77ة والتغي77ر
المناخي والنفايات المشعة .ولقد أجمع غالبية المشاركين عل7ى ع7دة نق7اط منھ7ا ض7رورة تعزي7ز جھ7ود من7ع انتش7ار األس7لحة
النووية ،وعلى جميع الدول أن تفي بالتزاماتھا في ھذا الصدد بالتعاون مع الوكالة الدولية.أنظر":المؤتمر الوزاري الع7المي
ح77ول الطاق77ة النووي77ة ف77ي الق77رن الواح77د والعش77رين )بك77ين ،"(2009 /4/22 -20 :نش77رة ال77ذرة والتنمي77ة ،المجل77د الح77ادي
والعشرون ،العدد الثاني2009 ،م ،ص .34 -33
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وفقا إلجراءات السالمة التoي اعتمoدﺗھا الوكالoة (1).باإلضoافة إلoى أنoه علoى الoدول األعضoاء فيھoا أن ﺗُبَلِ َغھoا
دون ﺗأخير بoالحوادث الرئيسoية لكoي ﺗقoوم بتقoديم المسoاعدات الالزمoة فoي حالoة الطoوارئ لحمايoة اإلنسoان
والبيئة من اإلشعاع الذري" ،وقد يكون من شأن قيام الوكالة باﺳتحداث معايير مختلفة للسoالمة فيمoا يتعلoق
باألنشooطة أو المنشooآت النوويooة ذات األغooراض السooلمية ،واعتمooاد ﺗطبيooق ھooذه المعooايير بصooورة ﺗدريجيooة
من قبل الدول األعضاء وفقا لمتطلباﺗھا ،اإلﺳھام في زيادة أمoن ھoذه األنشoطة أو المنشoآت وبالتoالي الوقايoة
من أخطار النتائج الضارة أو الحد منھا ﺳواء أكان ذلoك داخoل الحoدود الوطنيoة أو خارجھoا ".ولoذلك قامoت
عدة دول بتبنoي معoايير وإجoراءات السoالمة فoي قوانينھoا الوطنيoة للحoد مoن اآلثoار الضoارة بالبيئoة وصoحة
اإلنسان الناجمة عن اﺳتخدام الطاقة الذرية ألغراض ﺳلمية.

) (2

ولقد اھتمت الوكالة بوضع القواعد واللوائح الالزمoة لتoأمين ﺗoداول النظoائر المشoعة ،كمoا وضoعت
القواعooد التooي ﺗُحقooق ﺗooداول المooواد وال ُمخَ لﱠفooات االنشooطارية دون أخطooار وأشooرفت علooى بعooض األبحooاث
الخاصة بالوقاية الصحية من األخطار اإلشعاعية (3)،ومن بoين التوجيھoات والمسoتويات البيئيoة التoي ﺗبنتھoا
نoooذكر المدونoooة الخاصoooة بحركoooة المخلفoooات ال ُمشoooعة عبoooر الحoooدود الدوليoooة التoooي ﺗبنتھoooا فoooي جoooوان عoooام
1990م ،وﺗُصooدر مثooل ھooذه التوجيھooات بأغلبيooة أصooوات األعضooاء طبقooا لمooا نصooت عليooه المooادة  5فقooرة
ج مooن النظooام األﺳاﺳooي ،وﺗجooدر اإلشooارة إلooى أن مثooل ھooذه المبooادئ المرنooة الصooادرة فooي شooكل ﺗوجيھooات
ومستويات وإن لoم ﺗكoن ُملزمoة فoي حoد ذاﺗھoا ،فoإن لھoا أثoرًا ال يمكoن ﺗجاھلoه علoى ﺗطoور القاعoدة القانونيoة
الدولية واإلقليمية لحماية البيئة.

) (4

ب -عالقة الوكالة بالمنظمات الدولية األخرى:
لقد خول النظام األﺳاﺳي في مادﺗه  16للوكالة أن ﺗُقِيم عالقoات مoع األمoم المتحoدة أو أيoة منظمoات
أخoooرى ﺗتصoooل أعمالھoooا بأعمoooال الوكالoooة ،وبنoooا ًءا علoooى ذلoooك ﺗقoooدمت عoooدة منظمoooات وھيئoooات حكوميoooة
وغير حكومية بطلبoات لعقoد اﺗفاقoات مoع الوكالoة أثنoاء انعقoاد مؤﺗمرھoا العoام األول ،وبالفعoل فقoد ﺗoم إبoرام
عدة اﺗفاقيات فoي ھoذا المجoال ،كمoا وفoرت الوكالoة نظامoا اﺳتشoاريا لعoدة منظمoات .زيoادة علoى ذلoك خ oﱠول
النظooام األﺳاﺳooي للوكالooة أن ﺗتشooاور مooع الھيئooات المختصooة فooي األمooم المتحooدة والوكooاالت المتخصصooة
التooي يعنيھooا األمooر حooول مسooألة إقooرار أو وضooع القواعooد الوقائيooة الصooحية للحماي oة مooن أخطooار التعooرض
لإلشعاع (5)،وﺗطبيقا لذلك أعلنoت الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة ومنظمoة األرصoاد الدوليoة فoي  26فيفoري
عام 1988م عن ﺗطوير شبكة ﺗحذير ُمبكر واﺳعة النطاق ،ﺗعمل علoى ﺗحoذير الoدول مoن احتمoال التعoرض
) -(1الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(2د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .114 -113
) -(3عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .35
) -(4د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .86 -85
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  281و .284
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للتلوث النoاجم عoن حoادث فoي مصoنع للطاقoة النوويoة (1).كمoا وفoرت الوكالoة بالتعoاون مoع منظمoة الصoحة
العالمية ومنظمة األغذية والزراعoة خدمoة اﺳتشoارية مشoتركة ﺗتعلoق بتقoديم المشoورة للوقايoة مoن اإلشoعاع
وﺗداول المواد ال ُمشعة لتوفير الخدمة الالزمة للدول األعضاء في ھذا المجال.

) (2

 . 2منظمة الصحة العالمية:
باشرت ھذه المنظمة اختصاصاﺗھا بتاريخ  6أفريل عام 1948م عندما دخل دﺳoتورھا حيoز النفoاذ
بمصادقة  26دولة عليه ،واﺗخذت من مدينة جنيف بسويسرا مقoرًا لھoا .ومoن أھoم أھoداف إنشoائھا كمoا جoاء
في المادة  1مoن دﺳoتورھا" :ﺗمتoع جميoع النoاس بoأعلى قoدر ممكoن مoن الصoحة" ،وبمoا أن "صoحة البيئoة"
ﺗُؤثر في صحة اإلنسان) (3فإنه يمكن ﺗحديد أھدافھا أيضا في ﺗقيoيم اآلثoار الصoحية للتلoوث النoووي ووضoع
ضح الحدود القصوى لتعرض اإلنسoان للملوثoات اإلشoعاعية ،والعمoل علoى ﺗبنoي وﺗطoوير
المعايير التي ﺗُ َو ِ
االﺗفاقيات الخاصة بالمسائل التي ﺗدخل ضمن اھتماماﺗھا ،ولقد قامت بنشر العديoد مoن المعلومoات الخاصoة
بالمسooتويات الدوليooة لتقيooيم الملوثooات اإلشooعاعية (4).ويتركooز عملھooا فooي ميooدان السooالح النooووي علooى نشooر
الدراﺳooooات الخاصooooة بآثooooار الحooooرب النوويooooة (5)،حيooooث أن اھتمامھooooا باألﺳooooلحة النوويooooة بooooدأ منooooذ عooooام
1983م (6)،وﺗَ َعزَ زَ بطلبھا فتوى من محكمة العدل الدولية في عام 1993م حول مسألة مشoروعية اﺳoتخدام
األﺳلحة النووية.
 . 3المنظمة الدولية للبحار:
ﺗتعاون ھذه المنظمة) (7مع منظمoة األمoم المتحoدة ووكاالﺗھoا المتخصصoة فoي ﺳoبيل ﺗطoوير قواعoد
القooانون الooدولي لحمايooة البيئooة ،ومooن أھooم االﺗفاقيooات التooي ُعقooدت ﺗحooت رعايتھooا والتooي ﺗھooم بصooفة مباشooرة
أو غيooر مباشooرة حمايooة البيئooة مooن التلooوث النooووي نooذكر :االﺗفooاق الخooاص بمنooع التصooادم فooي البحooر لعooام
1972م ،االﺗفاق الخاص بسالمة األرواح في البحoر لعoام 1974م ،اﺗفoاق عoام 1978 -1973م بشoأن منoع
التلooوث مooن السooفن ،االﺗفooاق الخooاص بالمسooئولية فooي مجooال حمooل المooواد المشooعة فooي البحooر لعooام 1990م.
) -(1د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .157
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .290
) -(3د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .51 -50
) -(4د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .111 -110
) -(5محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .95
) -(6إيريك دافيد" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية" ،مرجع ﺳابق ،ص .23
) -(7كانت ﺗُعرف باﺳم المنظمة الدولية االﺳتشارية ) (I.M.C.Oﺳابقا ،وھي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم
المتحدة ،ولقد ﺗم ﺗأﺳيسھا في مؤﺗمر األمم المتحدة للبحار المنعقد في عام 1948م بھدف ﺗحسين األمن في البحر ،وكان
ھدفھا في البداية ﺗأمين السالمة البحرية فقط وفيما بعد أصبحت ﺗھتم أيضا بمنع ﺗلوث البحار من السفن .وبدأت في العمل
عام 1959م متخذة من المملكة المتحدة مقرً ا لھا ،وﺗنفذ عملھا من خالل عدة لجان من أھمھا لجنة السالمة
البحرية ،التي ﺗنقسم بدورھا إلى عدة لجان فرعية ﺗختص بموضوعات مختلفة من أھمھا ﺳالمة المالحة ومراقبة نقل
البضائع الخطيرة...إلخ ،ومن أھم ھذه اللجان لجنة حماية البيئة البحرية التي ﺗھتم بأنشطة المنظمة المتعلقة بمنع التلوث.
أنظر :د .مصطفى ﺳالمة حسين ود  .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .38 -37
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ولمساعدة ھذه المنظمoة علoى ﺗحقيoق أھoدافھا ﺗقoوم اللجنoة الدوليoة لعلoوم المحيطoات بجھoود كبيoرة فoي دعoم
برامج البحث العلمoي التoي ﺗُعoزز وﺗُسoھل قيoام اللجoان الدوليoة المتخصصoة بالسoيطرة علoى التلoوث بالoدور
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
من ال ُمخلفات ال ُمشعة في البحر على البيئة البحرية.

) (1

الفـرع الثـاني:
المنظمـات الدوليـة األخـرى.
ونتـطرق في ھذا الفـرع إلى المنظمـات الدوليـة اإلقليميـة والمنظمـات الدوليـة غير الحكوميـة.
أوال  -المنظمات الدولية اإلقليمية:
وھي على نوعين :منظمات إقليمية ذات أھداف عامة ،حيث ﺗنشoط فoي مجoاالت عoدة ومنھoا مجoال
الطاقة النوويoة بمoا فoي ذلoك الحمايoة مoن التلoوث النoووي ،ومنظمoات إقليميoة متخصصoة فoي مجoال الطاقoة
النووية ،وﺗُعنى بالحماية من التلوث النووي كأحد وظائفھا الرئيسية.
 . 1المنظمات اإلقليمية العامة:
ﺗوجoد عoدة منظمooات مoن ھoذا النooوع إال أن المجoال ال يتسooع لدراﺳoتھا كلھoا ،كمooا أن بعضoھا ليسooت
له نشاطات في مجال الحماية من التلوث النووي ،لذلك فإننا ﺳندرس فقط اإلﺗحاد األوروبي كنموذج عنھا.
 اإلﺗحاد األوروبي:ويشooتمل علooى أجھooزة ف ﱠعالooة كالبرلمooان األوروبooي ،مجلooس الooوزراء ،المحكمooة األوروبيooة واللجنooة
األوروبيooة التooي ﺗُ َعooد بمثابooة األداة التنفيذيooة للجماعooة األوروبيooة ،إذ ﺗتكooون مooن إدارات عامooة ،مooن ذلooك
أن اإلدارة الحادية عشرة ﺗھتم بالبيئة وحماية المستھلك والحماية من اإلشعاع (2).وينشط اإلﺗحاد األوروبoي
في مجال عدم انتشار أﺳلحة الدمار الشامل ومن بينھا األﺳoلحة النوويoة ،كمoا يُoوفر الoدعم المoالي لصoندوق
األمن النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يھدف إلى منoع أعمoال اإلرھoاب النoووي ،وفoي ھoذا
المجoال وضoع اإلﺗحoاد ثالثoة أنoواع رئيسoية مoن مشoاريع المسoاعدة لجنoوب شoرق أوروبoا ومنطقoة القوقooاز
ومنطقooة البحooر األبooيض المتوﺳooط ،ولooبعض الooدول خooارج المنطقooة فooي أفريقيooا وآﺳooيا الوﺳooطى والشooرق
األوﺳooط ،وشooملت ھooذه المشooاريع ﺗحسooين الحمايoooة الماديooة للمooواد والمرافooق النوويooة ،وﺗعزيooز الحمايoooة
والمراقبة بالنسoبة للمصoادر المشoعة ،واﺗخoاذ ﺗoدابير ضoد االﺗجoار غيoر المشoروع بoالمواد النوويoة والمoواد
المشعة" .كذلك وفر اإلﺗحاد األوروبي الدعم لألمانة الفنية المؤقتة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجoارب
النوويooة ،وذلooك بتمويooل مشooروع يسooتھدف ﺗعزيooز أداء نظooام الرصooد والتحقooق بھooا .وكooان الھooدف الرئيسooي
) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص  47 ،40 ،39و .48
) -(2المرجع السابق ،ص .72 -71
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ھoooو ﺗoooوفير قoooدرة ﺗoooدريب كافيoooة للعoooاملين بمحطoooات الرصoooد التابعoooة للمنظمoooة وبمراكoooز جمoooع البيانoooات
الوطنية ،نظرا ألن خبرﺗھم ومستوى أدائھoم أمoران حاﺳoمان بالنسoبة لعمoل نظoام الرصoد والتحقoق بطريقoة
ف ﱠعالة".

) (1

كمooا صooادق مجلooس وزراء اإلﺗحooاد األوروبooي علooى برنooامج للتعooاون الوثيooق مooع الوكالooة الدوليooة
للطاقooة الذريooة حooول ضooبط حركooة المooواد المشooعة ،وفooي ملحوظooة لooه ذكooر المجلooس أن القooرار كooان جooزءا
مooن إﺳooتراﺗيجية اإلﺗحooاد األوروبooي ضooد انتشooار أﺳooلحة الooدمار الشooامل ،وﺳooوف يتضooمن مسooاعدة الوكالooة
الدولية في ﺗعزيز األمن والسيطرة علoى المoواد ال ُمشoعة فoي االﺳoتخدامات الشoرعية والكشoف عoن عمليoات
ال ُمتاجرة غير المشروعة بھذه المoواد ومنعھoا ،وﺗنفيoذ االﺗفاقيoات الدوليoة الخاصoة بoاألمن النoووي والتحقoق
من المواد ال ُمشoعة ،وﺳoوف يُركoز العمoل المشoترك علoى الoدول الواقعoة جنoوب شoرق أوروبoا ووﺳoط آﺳoيا
ومنطقة القوقاز ومنطقة البحر األبيض المتوﺳط والشرق األوﺳط وأفريقيا.

) (2

 . 2المنظمات اإلقليمية المتخصصة في الطاقة الذرية:
ﺳندرس اثنين منھا فقط  :الجماعة األوروبية للطاقة الذرية والھيئة العربية للطاقة الذرية.
أ -الجماعة األوروبية للطاقة الذرية:
أُنشoooأت منظمoooة " "Euratomفoooي  1جoooانفي عoooام 1958م (3)،كخطoooوة فoooي ﺳoooبيل قيoooام الواليoooات
المتحooدة األوروبيooة كإﺗحooاد فيooدرالي يربطooه التعooاون مooن أجooل اﺳooتخدام الطاقooة النوويooة فooي األغooراض
السooلمية ،ويُعooد اليوراﺗooوم منظمooة إقليميooة قامooت لتحقيooق ھooدف عooام وأﺳاﺳooي ھooو ﺗooدعيم مركooز أوروبooا
فooي مجooال األبحooاث والصooناعات النوويooة وھooو مooا يُسooاعد علooى ﺗوحيooدھا ﺳياﺳoيًا .وﺗلتooزم الooدول األعضooاء
فيه بتوفير وﺳائل العمل الالزمة له ،مادية كانت أو قانونيoة ،وھoذه األخيoرة ﺗتضoمن ﺗنoازال مoن كoل عضoو
عن ﺳلطته لمصلحة السلطة العامة في المنظمة ،وھذه الخاصية ينفرد بھا اليوراﺗوم والجماعات األوروبيoة
صooودق علooى نظامooه فooي "اﺗفاقيooة اليوراﺗooوم" ،وفooي اﺗفاقيooة أخooرى ُوقِعooت برومooا
األخooرى ال ُمشooابھة .ولقooد ُ
فooي مooارس عooام 1957م ﺗخooتص بعooدة منظمooات أوروبيooة مooن بينھooا اليوراﺗooوم ،كمooا َوقَ َع oت الooدول السooت
األعضoooاء فيoooه ببروكسoooل فoooي أفريoooل عoooام 1957م علoooى بروﺗوكoooول اليوراﺗoooوم الoooذي يُحoooدد االمتيoooازات
والحصانات.

) (4

) -(1حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .181 -180
) -(2مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalالتعاون في مجoال نقoل المoواد ال ُمشoعة دوليoا" ،إعoداد:
أمانة التحرير ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد األول2007 ،م ،ص .35
) -(3فooي أفريooل عooام 1956م اشooترك منooدوبو الooدول السooت فooي ﺗحضooير مشooروع إلنشooاء السooوق المشooتركة والجماعooة
األوروبيooة للطاقooة الذريooة ،و ُوقعooت اﺗفاقيooة رومooا بooين ھooذه الooدول إلنشooاء اليوراﺗooوم والسooوق المشooتركة فooي مooارس عooام
1957م ،حيoooث أن ھoooذه الoooدول السoooت أعضoooاء اليوراﺗoooوم ھoooي :بلجيكoooا ،فرنسoooا ،ألمانيoooا الفيدراليoooة ،إيطاليoooا ،لكسoooمبورج
وھولندا ،وبدأت ھذه المنظمة بالعمل في  10جoانفي عoام 1958م .أنظoر :د .محمoود خيoري بنونoة ،مرجoع ﺳoابق ،ص .295
وفي عام 1973م انضمت إليھا كل من الدانمرك وبريطانيا وأيرلندا .أنظر :الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .295 -294
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وﺗَنشط ھذه المنظمة في عدة مجاالت حددﺗھا المعاھدة منھا أنھا ﺗضع نظoام إشoراف يضoمن صoحة
السoooكان وﺗoooوفير أمoooنھم مoooن األخطoooار النوويoooة ،فنمoooو الصoooناعات النوويoooة يجoooب أال يُoooؤثر علoooى الصoooحة
العامoooة ،وھoooذا مoooا يتطلoooب وضoooع قواعoooد وشoooروط ﺗَُ oooوفِر الوقايoooة الالزمoooة للسoooكان والعمoooال مoooن أخطoooار
اإلشooعاعات ،وﺗُoدرس ھooذه القواعooد وﺗُنooاقش بواﺳooطة األجھooزة المعنيooة فooي المنظمooة ،كمooا ﺗَتَخooذ الخطooوات
الالزمooة لتooوفير وﺳooائل اإلشooراف علooى ﺗنفيooذھا بواﺳooطة الooدول األعضooاء ،وﺗعمooل علooى ضooمان ﺳooالمة
الooتخلص مooن الفضooالت المشooعة بمراقبooة الخطooوات التooي ﺗتخooذھا الooدول إلجooراء ذلooك وﺗقooديم التوصooيات
الالزمة.

) (1

ب -الھيئة العربية للطاقة الذرية:
وھي منظمoة علميoة عربيoة ﺗتمتoع باالﺳoتقاللية القانونيoة ولھoا شخصoية اعتباريoة ،ﺗعمoل فoي إطoار
جامعة الدول العربية ،وﺗُعنى بالعلوم النووية وﺗطبيقاﺗھا في المجاالت السoلمية ،وﺗسoعى إلoى ﺗطoوير العمoل
العربي المشترك في ھoذا المجoال ومواكبoة التقoدم العلمoي والتقنoي العoالمي .ولقoد كانoت وليoدة قoرار الملoوك
والرؤﺳاء العرب عام 1964م ،وعلى إثر ﺗعديل اﺗفاقيoة التعoاون العربoي فoي االﺳoتخدامات السoلمية للطاقoة
الذرية الموقعة عام 1965م بقرار من لجنة المجلس العلمي العربي المشoترك فoي اجتماعھoا الرابoع المنعقoد
بتooونس فooي الفتooرة الممتooدة مooن  10إلooى 1984/9/12م حلﱠoت الھيئooة العربيooة للطاقooة الذريooة مكooان المجلooس
العلمoooي العربoooي المشoooترك لالﺳoooتخدامات السoooلمية للطاقoooة الذريoooة كمنظمoooة إقليميoooة متخصصoooة ﺗھoooدف
إلooى االﺳooتفادة مooن االﺳooتخدام السooلمي للطاقooة الذريooة بغيooة ﺗطooوير وﺗنميooة المجتمooع العربooي .ويُعتبooر ﺗooاريخ
 17أوت عام 1988م يوم والدة الھيئة وانعقاد مؤﺗمرھا العام األول بحضور  10دول عربية.

) (2

ومooن بooين أھooداف ھooذه الھيئooة وضooع التعليمooات الخاصooة بالوقايooة مooن اإلشooعاعات ال ُمؤينooة وبأمooان
المنشooآت الذريooة والحمايooة الماديooة ،وﺗكooوين جھooاز عربooي للتنظooيم النooووي ووضooع نظooام طooوارئ نوويooة
وﺗقديم المعونة الفنية للدول العربيoة فoي حالoة وقoوع حoوادث نوويoة ،أمoا عoن طoرق ﺗنفيoذھا لھoذه األھoداف
فتتبنى الھيئة كأﺳلوب لتحقيق أھدافھا مبدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ.

) (3

ويبooooooرز دور الھيئooooooة

في مجال ُمراقبة درجة ﺗلoوث الغoذاء والمoواد األوليoة بoالمواد والنظoائر ال ُمشoعة ،حيoث ﺗقoوم بصoفة دوريoة
بooإجراء الooدورات التدريبيooة والحلقooات الدراﺳooية وورش العمooل فooي الميooادين ذات الصooلة بكشooف التلooوث
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .298 ،297
)" -(2التعريoooف بالھيئoooة العربيoooة للطاقoooة الذريoooة وأنشoooطتھا" ،نشoooرة الoooذرة والتنميoooة ،المجلoooد السoooابع ،ينoooاير -فبرايoooر
 مoooارس ،عoooدد خoooاص )بمناﺳoooبة مoooرور خمسoooين عامoooا علoooى ﺗأﺳoooيس جامعoooة الoooدول العربيoooة(1995 ،م ،ص  .7والoooدول 10ھooي :المملكooة األردنيooة الھاشooمية ،الجمھوريooة التونسooية ،المملكooة العربيooة السooعودية ،جمھوريooة السooودان ،الجمھوريooة
العربيoooة السoooورية ،جمھوريoooة العoooراق ،دولoooة فلسoooطين ،دولoooة الكويoooت ،الجمھوريoooة اللبنانيoooة ،الجماھيريoooة العربيoooة الليبيoooة
الشooعبية االشoooتراكية العظمooى ،أمoooا جمھوريoooة مصooر العربيoooة فانضooمت إليھoooا بتoooاريخ 1990/6/10م ،كمooا أن ھoooذه الھيئoooة
مفتوحooة النضooمام بقيooة الooدول العربيooة طبقooا لمooا نصooت عليooه المooادة  23مooن اﺗفاقيooة إنشooائھا .وﺗتكooون الھيئooة مooن أجھooزة
رئيسية ھي :المؤﺗمر العام كسلطة عليا والمجلس التنفيذي والمدير العام الذي يرأس جھoاز الھيئoة .أنظoر :نفoس المرجoع ،ص
.8 ، 7
) -(3المرجع السابق ،ص .8
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بالمواد ال ُمشعة (1).كما ﺗُنَظم ھذه الھيئة المؤﺗمر العربي لالﺳتخدامات السلمية للطاقة الذرية مرة كل ﺳنتيـن
وھooو يتنooاول عooدة محooاور مooن بينھooا محooور األمooن واألمooان النooووي والوقايooة اإلشooعاعية (2)،الooذي يضooم
عooدة مواضooيع منھooا الوقايooة اإلشooعاعية فooي مراكooز الطooب النooووي وحمايooة اإلنسooان والبيئooة مooن أخطooار
اإلشعاع ،ويخرج في ختام أعماله بتوصيات.

) (3

ثانيا -المنظمات الدولية غير الحكومية:
ظھooرت ھooذه الفكooرة فooي أوروبoooا وبooدأت باالنتشooار فooي القoooرن  ،19ولقooد انتشooرت فooي العصoooر
الحoooديث المنظمoooات الدوليoooة غيoooر الحكوميoooة التoooي ﺗُعنoooى بالبيئoooة والتoooي ﺗختلoooف فيمoooا بينھoooا فoooي األنشoooطة
واألھoداف ،فبعضooھا ذات أھoداف علميooة كooالمجلس الoدولي لالﺗحooادات العلميooة ،وبعضoھا اآلخooر ذو أھooداف
بحثية أو ﺗعليمية كالمعھد الoدولي للمصoادر الطبيعيoة والمعھoد الoدولي للبيئoة والتنميoة ،فoي حoين أن بعضoھا
اآلخooر يھooدف إلooى الooدفاع عooن مبooادئ معينooة ،كمنظمooة أصooدقاء األرض ،ومنظمooة حركooة السooالم األخضooر
الدوليooة ،بooل إن بعضooھا يعمooل علooى ﺗحقيooق أھooداف متنوعooة ،كاللجنooة االﺳتشooارية الدوليooة بشooأن ﺗلooوث
البحoooار .وﺗتمتoooع ھoooذه المنظمoooات بمركoooز اﺳتشoooاري فoooي عالقتھoooا مoooع منظمoooة األمoooم المتحoooدة ووكاالﺗھoooا
المتخصصoooة ،كمoooا ﺗُسoooھم ُمسoooاھمة ف ﱠعالoooة فoooي ﺗطoooوير قواعoooد القoooانون الoooدولي للبيئoooة عoooن طريoooق آليoooات
متعoددة ،منھooا الضoغط السياﺳooي وﺗسoليط الضooوء علoى شooتى موضoوعات البيئooة ،وﺗشoجيع البحooوث العلميooة
وذلooك بالتعooاون مooع برنooامج األمooم المتحooدة للبيئooة ،كمooا أن لھooا دورا مباشooرا فooي ال ُمفاوضooات حooول إبooرام
االﺗفاقيات الدولية لحماية البيئة ،وعند اﺗخاذ المنظمات الدولية المختلفة لقرارات معينة ﺗھم مسألة البيئة.

) (4

ولقد نظمت بعض المنظمات غير الحكومية في ماي عام 1992م بجنيف حملة دولية عنوانھا
"مشروع محكمة عالمية" ،وكان أصحاب ﺗلك الفكرة في األصل مكتب السلم الدولي بجنيف ورابطة
األطباء الدولية لمنع الحرب النووية ورابطة المحامين الدولية لمناھضة األﺳلحة النووية )التي أنشأت
في نھاية الثمانينات( ،وانضمت إليھم فيما بعد عشرات المنظمات غير الحكومية من بينھا منظمة
"غرين بيس" الدولية.

) (5

ولقد شكلت ھذه المجموعة من المنظمات غير الحكومية القوة الرئيسية

التي ﺗرﺗب عنھا ظھور قضية األﺳلحة النووية ،حيث نجحت في إقناع بعض الدول األعضاء في منظمة
الصحة العالمية ،ومن ثم الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بأن ﺗطلب من محكمة العدل الدولية إصدار
) -(1أ .د .محمooooود بركooooات" ،دور الھيئooooة العربيooooة للطاقooooة الذريooooة فooooي دعooooم إنشooooاء منطقooooة التجooooارة الحooooرة العربيooooة
الكبرى" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م ،ص .35
) -(2إعooداد نھلooة نصooر" ،المooؤﺗمر العربooي التاﺳooع لالﺳooتخدامات السooلمية للطاقooة الذريooة" ،نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجلooد
العشرون ،العدد الرابع2008 ،م ،ص .19 ،16
) -(3إعooداد نھلooة نصooر" ،المooؤﺗمر العربooي السooادس لالﺳooتخدامات السooلمية للطاقooة الذريooة" ،نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجلooد
الرابع عشر ،العدد الرابع2002 ،م ،ص .48 - 47
) -(4د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .57 -56
) -(5مانفريد مور" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية بعض األفكار المطروحoة حoول
نقاط قوة وضعف الفتوى" ،مرجع ﺳابق ،ص .93
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 فإن ما كان يشبه في البداية موقفا ميؤﺳا منه من جانب المنظمات،"وھكذا

.فتوى في ھذه المسألة

(1 )

المتصلبة من "دعاة السلم" ﺳرعان ما أصبح حركة عالمية ﺗضم العديد من الممثلين غير الحكوميين
ونظرا لكثرة المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحماية من التلوث النووي

(2)

".والحكوميين

.فإننا ﺳندرس اثنين منھا فقط
: اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات. 1
ةoم اللجنo وھو التاريخ الذي أُنشأت فيه ﺗحت اﺳ،1928 ﺗعمل اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات منذ عام
يoم فo من طرف المؤﺗمر الدولي الثاني لإلشعاع الذي نُ ِظ،( والراديومX) الدولية للوقاية من إشعاعات إكس
الoر مجoان أكثoي بأمoة ﺗُ َغطo بطريق1950 امoي عoاليين فoة الحoكل المنظمoمھا وشoذت اﺳo ولقد أخ.ﺳتوكھولم
اللo من خ-

 وﺗتمثل المھمة األﺳاﺳية للجنة في وضع.الوقاية من األشعة التي يكون انتشارھا ﺳريعا جدا

ةoان الوقايoف لجoؤولية لمختلoق والمسoرك الحo وﺗ،عةoن األشoة مo المبادئ األﺳاﺳية للوقاي-إعداد التوصيات
دانھمooات بلooع احتياجo ا مooل ﺗوافقooة األفضooل العمليooوانين العمooيات أو قoo التوص،ةooار األنظمo ي اختيooة فooالوطني
(3 )

.الخاصة

ن دولoooراء مoooم خبoooي ﺗضooo( والت4)،ةoooذه اللجنoooع ھoooعاع ﺗضoooأثيرات اإلشoooن ﺗoooان مoooة اإلنسoooولحماي
وويoال النoي المجoاملين فoور والعoي الجمھo وﺗُوص،عاعoين لإلشoض
ِ المة ال ُم َع َرoأمين ﺳoات لتo ﺗوجيھ،دةoعدي
ةooوفرت الحمايooه إذا ﺗooرى بأنooا ﺗoo( كم5).اooموح بھooوى المسooنوية القصooة السooرض الجرعooاوز التعooأال يتجooب

.107 ص، مرجع ﺳابق،" "فتوى محكمة العدل الدولية في "قضية األﺳلحة النووية" ﺗقويم أول، ماكنيل. جون ھـ-(1)
ولoة حoار المطروحoض األفكo "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية بع، مانفريد مور-(2)
.94 -93  ص، مرجع ﺳابق،"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 ﺳابق، الموﺳوعة العربية العالمية-(5)
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المناﺳooبة لإلنسooان الooذي يعooيش فooي البيئooة ضooد اإلشooعاعات المؤينooة ،فمooن المفتooرض أن أصooناف الكائنooات
األخرى ﺗتم حمايتھا كذلك على المستوى العام وليس بالضرورة على المستوى الخاص.

) (1

 . 2منظمة حركة السالم األخضر الدولية:
ﺗأﺳست منظمة السالم األخضر في كندا عoام 1971م و َح ِظيoت باھتمoام عoالمي لجھودھoا فoي إنقoاذ
الحيتان ،ولمعارضتھا قتل صغار حيوانات الفقمة القيثارية قُبالoة ﺳoواحل نيoو فاوندالنoد ،وﺗعمoل علoى لفoت
االنتباه إلى األخطoار التoي ﺗتعoرض لھoا البيئoة نتيجoة للممارﺳoات المختلفoة ،كاختبoار القنابoل النوويoة ودفoن
النفايات المشعة في أعماق المحيطات ،كما ﺗُعoارض انتشoار األﺳoلحة النوويoة .ويَسoتَخدم أعضoاؤھا وﺳoائل
االحتجoooاج المباشoooرة غيoooر العنيفoooة ،فھoooم يتوجھoooون إلoooى مكoooان النشoooاط الoooذي يُشoooكل خطoooرا فoooي رأي
المنظمة ،وبدون اللجوء إلoى اﺳoتخدام القoوة فoإنھم يسoعون إلoى منoع ذلoك النشoاط .وفoي عoام 1985م خطoط
أعضاؤھا الﺳتخدام ﺳفينتھم "رينبو ورير" أي "قoوس قُoزح المحoارب" لالحتجoاج علoى التجoارب النوويoة
الفرنسية في جنوب المحيط الھادئ ،غيoر أن انفجoارًا أغoرق السoفينة فoي مينoاء أوكالنoد بنيوزيلنoدا ،وأعلoن
مسئولو الحكومة الفرنسية مسؤوليتھم عن ذلك ،مما أدى إلى اﺳتقالة وزير الدفاع من منصبه.

) -(1جوردون لينسلي" ،التأثيرات البيئية لالنبعاثات المشعة" ،مرجع ﺳابق ،ص .12
) -(2الموﺳوعة العربية العالمية ،مرجع ﺳابق.
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) (2

المطلب الثاني:أھم مبادئ القانون
الدولي المطبقة في مجال الحماية من التلوث النووي.
يَنضوي موضoوع التلoوث النoووي ﺗحoت فoرع القoانون الoدولي للبيئoة ،والoذي ينoدرج بoدوره ضoمن
فooروع القooانون الooدولي العooام ،وعلooى ھooذا األﺳooاس فooإن المبooادئ القانونيooة المطبقooة فooي مجooال حمايooة البيئooة
من ھذا النوع من التلوث ﺳوف ﺗتoأثر بمبoادئ كoل منھمoا ،بحيoث يكoون بعضoھا مسoتمد مoن مبoادئ القoانون
الدولي العام ،وﺗُسمى المبادئ العامة ألنھا ﺗطبق على كل فoروع القoانون الoدولي ،والoبعض اآلخoر ُمسoتَنبط
مooن مبooادئ القooانون الooدولي للبيئooة وﺗسooمى المبooادئ المتخصصooة ألنھooا ﺗخooص ھooذا الفooرع بالooذات وﺗراعooي
ميزاﺗه .وحتى ال نخرج عoن موضoوع بحثنoا ،فإننoا ﺳنسoتقي مoن ھoذين النoوعين مoن المبoادئ فقoط المبoادئ
التي يمكن أن نطبقھا في مجال الحماية مoن التلoوث النoووي ،مoع التطoرق لھoا بصoفة عامoة بمoا أنھoا أﺳoاس
بعض االﺗفاقيات التي ﺳندرﺳھا في الفصل الثاني .وعليه ﺳنقسم ھذا المطلب إلى فرعين :نتناول في الفoرع
األول المبادئ العامة ،أما الفرع الثاني نتطرق فيه للمبادئ المتخصصة.

الفـرع األول:
الـمـبــادئ الـعــامـة.
يُقصد بالمبoادئ القانونيoة العامoة ﺗلoك المبoادئ ال ُمتَعoارف عليھoا فoي الoنظم القانونيoة الداخليoة للoدول
األعضاء في المجتمع الدولي ،والتي ﺗُ َعبِر عن ارﺗضاء الضمير العالمي بھا نظراً لما ﺗحمله مoن اعتبoارات
العدالooة وحسooن الجooوار والتوفيooق بooين المصooلحة الخاصooة لكooل دولooة والمصooلحة العامooة للمجتمooع الooدولي.
ولقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في الفقرة )ج( من المادة  38من نظامھا األﺳاﺳي مبادئ القانون العامoة
التي أقرﺗھoا األمoم المتحضoرة مoن أحكoام القoانون الoدولي التoي ﺗُطبقھoا عنoدما ﺗفصoل فoي النزاعoات الدوليoة
المعروضoooة عليھoooا" ،فھoooذه المبoooادئ ھoooي القواعoooد الرئيسoooية التoooي ﺗقoooوم عليھoooا القoooوانين الداخليoooة لألمoooم
المتمدينooة ،والتooي ﺗشooمل كافooة الooنظم القانونيooة الالﺗينيooة واألنجلوﺳكسooونية والشooريعة اإلﺳooالمية والنظooام
االشooتراكي ...إلooخ (1)".وﺳooنتطرق ھنooا إلooى مبooدأين أﺳاﺳooين مooن المبooادئ العامooة ھمooا :مبooدأ السooيادة ومبooدأ
التعاون الدولي.
أوال -مبدأ السيادة:
يooرﺗبط وجooود الدولooة الحديثooة بooإقرار مبooدأ السooيادة ،فھooو عنصooر أﺳاﺳooي وجooوھري لھooا ،ويقصooد
بالسooيادة" :اﺳ oتئثار جھooة الحكooم فooي الدولooة بجميooع اختصاصooات السooلطة ومظاھرھooا ،دون خضooوع لجھooة
أعلى ،ودون مشاركة من جھة ُم َماثلoة أو أدنoى ،وعلoى نحoو يجعoل مoن ھoذه السoلطة ال ُمطلقoة أكمoل وأعلoى
وأشمل ﺳلطة يمكن للمoرء أن يتصoورھا إذا مoا اﺳoتثنينا ﺳoلطة المoولى عoز وجoل ".وبالتoالي فإنoه " داخليoا
) -(1د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .125
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ﺗتمتع السoيادة بمضoمون إيجoابي مoن خoالل ﺳُُ oم ِوھا بالنسoبة ألفoراد المجتمoع ،ويتضoمن ذلoك الحريoة التامoة
في اﺗخاذ القرارات ووضع القوانين واألنظمة واالحتكار الشرعي ألدوات القمع .أما خارجيًا فoإن مضoمون
السيادة يصبح ﺳلبيا ،وذلك بعدم قبول أية ﺳoلطة أعلoى منھoا ".إن مoا ﺳoبق ذكoره ال ينفoي حقيقoة أنoه " لoيس
فooي اﺗصooاف الooدول بالسooيادة مooا يتعooارض واعتبooارات الخضooوع لقواعooد القooانون الooدولي العooام التooي ﺗَسooنھا
الجماعooة الدوليooة ككooل ،...بooل لعooل فooي واقooع خضooوعھا لھooذه القواعooد الضooمان األﺳاﺳooي الooذي يكفooل حفooاظ
كل منھا على ﺳيادﺗھا ،وإمكانية الممارﺳة الفعلية لھا".

) (1

ولقooد ﺗرﺳooخ ھooذا المبooدأ فooي العالقooات الدوليooة نتيجooة لتبنيooه مooن قبooل العديooد مooن الوثooائق الدوليooة
على رأﺳھا ميثاق األمم المتحدة (2)،وفي نفس السياق نصoت العديoد مoن االﺗفاقيoات الدوليoة الخاصoة بالبيئoة
علooى ھooذا المبooدأ) (3مooن بينھooا االﺗفاقيooات الخاصooة بحمايooة البيئooة مooن التلooوث النooووي كمعاھooدة ﺗالﺗيلولكooو
لعام 1967م التي أشارت في ديباجتھا إلى مبدأ المساواة في السيادة.

) (4

كما ﺗطرق القضاء الدولي إلى مبدأ السيادة في العديد من أحكامه ،منھا حكoم محكمoة العoدل الدوليoة
في قضية إجراء التجارب النووية بجنoوب المحoيط الھoادئ لعoام 1973م (5)،حيoث أن مبoدأ السoيادة المطلقoة
لم يعد مقبوال في القانون الدولي ،فالدولة لھا أن ﺗُباشoر ﺳoيادﺗھا فoوق إقليمھoا وداخoل أراضoيھا بمoا ال يمoس
حقوق السيادة للدول األخرى ،وبما أن الدول ارﺗضت االلتزام باحترام ھذا المبدأ ،وعدم التعسoف مoن قبلھoا
في مباشرة ﺳيادﺗھا متى كان لذلك أثر يمتد إلى نطاق العالقات الدولية ،فإنھا إذا خالفت ذلoك ﺗكoون مسoئولة
عooن األضooرار التooي ﺗسooببھا للooدول األخooرى جooراء ھooذه المخالفooة .فooإذا مooا أجooرت دولooة ﺗجooارب ﺗفجيooرات
نووية  -أيا كان ﺳببھا -داخل حدود إقليمھا ،ونoتج عنھoا أضoرار لحقoت األفoراد أو الممتلكoات التابعoة لدولoة
أخooرى ذات ﺳooيادة ،أو لوثooت أرضooھا أو ماءھooا أو جوھooا ﺗلوثooا إشooعاعيا ،فooإن ھooذا العمooل الضooار يعتبooر
عمooال غيooر مشooروع يمooس حقooوق السooيادة للدولooة المتضooررة ،باعتبooار أن األفooراد المتضooررين يتمتعooون
) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .258 -257
) -(2الذي نص في المoادة الثانيoة فقoرة ) (1علoى -1" :ﺗقoوم الھيئoة علoى مبoدأ المسoاواة فoي السoيادة بoين جميoع أعضoائھا".
أنظر :ميثاق األمم المتحدة الصادر بمدينة ﺳان فرانسيسكو في  26جوان عام 1945م .كما نoص عليoه المبoدأ  21مoن إعoالن
ﺳooتوكھولم لعooام 1972م بقولooه" :وفق oا ألحكooام األمooم المتحooدة ومبooادئ القooانون الooدولي يكooون لكooل دولooة وفقooا لمبooدأ المسooاواة
في السيادة حق ﺳيادي في اﺳتغالل مواردھا الطبيعية عمالً بسياﺳتھا البيئية ".أنظر :د .مصطفى ﺳالمة حسoين و د .مoدوس
فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص  .259ونصت عليه أيضا اﺗفاقية األمم المتحoدة لقoانون البحoار لعoام 1982م .أنظoر :المoادة
 193من االﺗفاقية .وأكد عليoه أيضoا المبoدأ الثoاني مoن إعoالن ريoو بقولoه" :ﺗملoك الoدول ،وفقoا لميثoاق األمoم المتحoدة ومبoادئ
القانون الدولي ،الحق السيادي في اﺳتغالل مواردھا وفقا لسياﺳاﺗھا البيئية واإلنمائية ".أنظر :إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
لعام 1992م.
) -(3منھا :الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982م .أنظر :د .معمر رﺗيب محمد عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص .127 -126
ديباجة اﺗفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام 1985م ،وديباجة االﺗفاقية اإلطارية بشأن ﺗغيoر المنoاخ لعoام 1992م ،والمoادة
الثالثة من اﺗفاقية التنوع الحيوي لعoام 1992م ،واﺗفاقيoة األمoم المتحoدة لمكافحoة التصoحر فoي الoدول التoي ﺗعoاني مoن الجفoاف
الشديد أو من التصoحر ،وبخاصoة فoي أفريقيoا لعoام 1995م والتoي أكoدت علoى المبoدأ الثoاني مoن إعoالن ريoو السoالف الoذكر.
أنظر :د .مصطفى ﺳالمة حسين ود .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .259
) -(4أنظooر :معاھooدة حظooر األﺳooلحة النوويooة فooي أمريكooا الالﺗينيooة ومنطقooة البحooر الكooاريبي المسooماة بمعاھooدة ﺗالﺗيلولكooو
والتي ُعرضت للتوقيع في مكسيكو ﺳيتي بالمكسيك في  14فيفري 1967م وبدأ ﺳريانھا لكل حكومة على حدة.
) -(5د .مصطفى ﺳالمة حسين ود .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .258
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بحماية دولھم والمساس بھذه الحماية يعتبر ﺗعرضا لسيادﺗھا .كمoا أن حoدوث ﺗلoوث نoووي للعنصoر الجoوي
من إقليم الدولة يتعارض مع ﺳيادة دولته ،ويشكل عائقًا يمنع اﺳتخدامه لألغoراض المشoروعة ،ال بواﺳoطة
الدولة صاحبة السيادة وال بواﺳطة أي من الدول األخرى.

) (1

وبعد أن أصبح مبدأ السoيادة مبoدءا ُمقيﱠoدا ،بoدأت الoدول ﺗتنoازل عoن جoزء مoن ﺳoيادﺗھا إمoا بإرادﺗھoا
أو ُمجبooرةً مراعooاة لمصooالحھا الجماعيooة ،خصوصooا بعooد أن ظھooرت مشooاكل خطيooرة ﺗھooدد المجتمooع الooدولي
بأﺳره على رأﺳھا مشoكلة حمايoة البيئoة مoن التلoوث ،والتoي ﺗعتبoر مشoكلة عالميoة ﺗقتضoي مجابھتھoا ﺗعاونoا
دوليا ،وھذا ھو المبدأ الثاني من المبادئ العامة في القانون الدولي.
ثانيا -مبدأ التعاون الدولي:
لقد أصبح المجoال مفتوحًoا و ُم َمھoدًا للتعoاون الoدولي مoع ﺗزايoد االحتياجoات الجديoدة للoدول مoن أجoل
مجابھة المشاكل والتحديات المشتركة ،وعلى رأﺳھا مشكلة حماية البيئة من التلoوث ،حيoث أن ھoذا المجoال
يُعooد مooن أكثooر المجooاالت التooي ﺗؤكooد علooى إعمooال ھooذا المبooدأ ،فمooا مooن إعooالن صooدر ،أو اﺗفاقيooة ﺗooم إبرامھooا
في ھoذا الشoأن إال وﺗُؤكoد علoى ضoرورة االلتoزام بoه (2)،ويoتم ذلoك مoن خoالل االشoتراك فoي منoع ومكافحoة
التلوث العابر للحدود ،وضع ﺳياﺳات ﺗَمنoع أو حتoى ﺗُقلoل مoن التلoوث ،وذلoك مoن خoالل االﺗفاقيoات الدوليoة
أو أيooة آليooات أخooرى مالئمooة ،التشooاور وﺗبooادل المعلومooات ،إرﺳooال إخطooارات عنooد وقooوع ﺗلooوث ،أو إنشooاء
لجان وھيئات دولية...إلخ.

) (3

ولقد كرﺳت العديد من الوثoائق الدوليoة فoي مجoال حمايoة البيئoة ھoذا المبoدأ (4)،مoن بينھoا االﺗفاقيoات
والنصوص التي ﺗتعلق بشكل أو بoآخر بالحمايoة مoن التلoوث النoووي والتoي نoذكر منھoا علoى ﺳoبيل المثoال:
 .1النظام األﺳاﺳي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نص في مادﺗه الثالثة فقرة ب " :1/ب -علoى الوكالoة
في ممارﺳتھا وظائفھا -1 :أن ﺗعمل وفقا لمقاصد األمم المتحدة ومبادئھا الرامية إلى ﺗعزيز السلم والتعoاون
الدوليين". ..

) (5

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .72
) -(2د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .261
) -(3د .رياض صالح أبو العطا ،حماية البيئة في ضoوء القoانون الoدولي ،دار الجامعoة الجديoدة ،األزاريطoة2009 ،م ،ص
.31 -30
) -(4منھ77ا عل77ى س77بيل المث77ال :إع77الن اس77تكھولم ح77ول البيئ77ة اإلنس77انية لع77ام 1972م  -الص77ادر ع77ن الم77ؤتمر الع77المي
حول البيئة الذي دعت إليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في  3ديسمبر عام 1968م  -في المبدأ ) (24منه .أنظ7ر :المرج7ع
السابق ،ص.31اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام1985م في مادتھا الثانية الفقرة الثامنة ،إعالن ريو في المبدأ الس7ابع
منه وكذلك المبدأ  ،14 -13اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ لعام1992م في مادتھا الرابعة ،اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة التصحر في الدول التي ُتعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر ،وبخاصة في أفريقي7ا لع7ام 1995م ف7ي ديباجتھ7ا
والمادة  / 2 / 4د .أنظر :د .مصطفى سالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص .262 -261
) -(5أنظر :النظام األﺳاﺳي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ال ُم َحرر بمقر األمم المتحدة في  26أكتوبر عام 1956م.
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 .2ديباجة االﺗفاقية الخاصة بالتعاون في اﺳoتخدام الطاقoة الذريoة فoي األغoراض السoلمية بoين حكومoة كنoدا
وحكومة ألمانيا االﺗحادية ،فمن خالل عنوانھا يتضح أن ھدف إبرامھا ھو إنماء التعoاون بoين ھoذين البلoدين
في ھذا المجال ،كما كرﺳت ھذا المبدأ في باقي موادھا من خالل ﺗحديد مجال ھذا التعاون وكيفيته.

) (1

 .3ديباجة معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية لعام 1968م والمادة الثالثة فقرة  3والمادة  4فقرة .2

) (2

 .4معاھدة حظر وضع األﺳلحة النووية وغيرھا من أﺳoلحة الoدمار الشoامل علoى قoاع البحoار والمحيطoات
وفي باطن أرضھا في مادﺗھا  3فقرة  2و.3

) (3

 .5اﺗفاقيoooة المسoooاعدة فoooي حالoooة وقoooوع حoooادث نoooووي أو طoooارئ إشoooعاعي المبرمoooة فoooي 1986/9/26م
والتي دخلت حيـز التنفيذ في 1987/2/26م ،وفoي مoاي 1997م بلoغ عoدد أطرافھoا  74دولoة ،وھoي ﺗشoكل
إطارًا للتعاون الدولي حيث نصت في مادﺗھا  1على أن" :ﺗتعاون الدول األطoراف فيمoا بينھoا ومoع الوكالoة
يسooير ﺗقooديم المسooاعدة الفوريooة فooي حالooة وقooوع حooادث
الدوليooة للطاقooة الذريooة وفقoا ً ألحكooام ھooذه االﺗفاقيooة ،لتَ ِ
نooووي أو طooارئ إشooعاعي بغي oة التقليooل إلooى أدنooى حooد مooن عواقبooه وحمايooة األرواح والممتلكooات والبيئooة
من آثار اإلشعاعات المنطلقة ".وﺗحدد المواد  2و 3و 4طرق وﺳبل ﺗقديم المساعدة للدولة الطالبة لھا.

) (4

 .6االﺗفاقية الدولية لألمoان النoووي المبرمoة فoي 1994/9/20م ،ودخلoت حيoز التنفيoذ فoي 1996/10/24م
عال من األمان النووي على النطاق العoالمي والمحافظoة
والتي من بين أھدافھا طبقا للمادة  1بلوغ مستوى ٍ
عليه من خالل ﺗعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الضرورة التعاون التقني.

) (5

 .7االﺗفاقيooة المشooتركة بشooأن أمooان التصooرف فooي الوقooود المسooتھلك وأمooان التصooرف فooي النفايooات المشooعة
المبرمة في 1997/9/5م ودخلت حيز التنفيذ في 2001/6/18م ،من بين أھدافھا طبقًا لمoا جoاء فoي مادﺗھoا
عال من األمان على النطاق العالمي في التصرف فoي الوقoود المسoتھلك والنفايoات المشoعة
 1بلوغ مستوى ٍ
والحفooاظ علooى ذلooك المسooتوى ،مooن خooالل ﺗعزيooز التooدابير الوطنيooة والتعooاون الooدولي علooى نحooو يشooمل
 -عند االقتضاء -التعاون التقني فيما يتصل باألمان النووي.

) (6

) -(1أنظر :نص االﺗفاقية المنعقدة بأوﺗاوا في  11ديسمبر عام 1957م.
) -(2أنظooر :معاھooدة عooدم انتشooار األﺳooلحة النوويooة التooي ُعرضooت للتوقيooع فooي لنooدن وموﺳooكو وواشooنطن فooي  1جويليooة
1968م ،وبدأ ﺳريانھا في  5مارس 1970م.
) -(3أنظooر :نooص ھooذه المعاھooدة التooي ُعرضooت للتوقيooع بلنooدن وموﺳooكو وواشooنطن فooي  11فيفooري 1971م ،وبooدأ ﺳooريانھا
في  18ماي 1972م.
) -(4نجيب بن عمر عوينoات" ،اﺗفاقيoات مoا بعoد حoادث ﺗشoرنوبيل  1986لضoمان ﺳoالمة المرافoق النوويoة" ،نشoرة الoذرة
والتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد األول2009 ،م ،ص .12
) -(5المرجع السابق ،ص .14
) -(6المرجع السابق ،ص  .19ولقد خرج المؤﺗمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورﺗه العادية التاﺳعة واألربعين
المنعقoدة فoي فينoا خooالل الفتoرة مoن 2005/9/30 -26م بقooرار حoول ﺗoدابير ﺗقويooة التعoاون الoدولي فooي مجoال األمoان النooووي
واألمoooان اإلشoooعاعي وأمoooان النقoooل والتصoooرف فoooي النفايoooات .كمoooا اھتمoooت الoooدول األعضoooاء بموضoooوع التعoooاون التقنoooي
بينھooا وب oين الوكالooة ،فأصooدر المooؤﺗمر قooرارا حooول ﺗقويooة أنشooطة التعooاون التقنooي التooي ﺗضooطلع بھooا الوكالooة والتooي ﺗصooب
في الجھود المبذولة لعدم االنتشار ولتعميم االﺳoتخدام السoلمي للطاقoة النوويoة .أنظoر" :مoؤﺗمر الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة
)فيينا ،"(2005/9/30-26 :نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع عشر ،العدد الثالث2005 ،م ،ص .69
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وممooا ﺳooبق عرضooه نسooتخلص أن التعooاون الooدولي قooد أخooذ شooكال آخooر فooي مجooال الطاقooة النوويooة
وھoو التعooاون النoووي .وفooي األخيooر نشoير إلooى أن ُكoال مooن مبooدأ السoيادة والتعooاون الoدولي يُشooكالن مبooدأين
أﺳاﺳooيين يُسooاھمان فooي الحمايooة الدوليooة للبيئooة مooن التلooوث النooووي ،إال أنھمooا غيooر كooافيين لوحooدھما ،لooذلك
ظھرت جملة أخرى من المبادئ المتخصصة في مجال البيئة مكملة لھما.

الفـرع الثـانـي:
الـمبــادئ المتخصصة.
وھooي مبoooادئ فرضoooتھا طبيعooة األشoooياء وليسoooت اإلرادة السياﺳooية للoooدول ،كمoooا أنھooا فoooي مجملھoooا
ذات طبيعة فنية ُمتكاملة ،ﺗتراجع بالنسoبة لھoا االعتبoارات والمقتضoيات السياﺳoية والجزئيoة لتفسoح المجoال
أمام مراعاة الطبيعة الذاﺗية للبيئة .وإن الطابع الفني من ناحية والمعالجة التكاملية لمسoائل البيئoة مoن ناحيoة
أخoooرى ،محoooوران أﺳاﺳoooيان للمبoooادئ المتخصصoooة للقoooانون الoooدولي للبيئoooة (1).وﺳoooنتعرض فقoooط إلoooى أھoooم
ھذه المبادئ التي يمكن أن ﺗخدمنا في ھذا الموضوع وھي:
أوال -مبدأ الملوث ھو الدافع"Le principe pollueur – payeur " (PPP) :

لقد جاءت المبادرة باعتنoاق مبoدأ الملoوث ھoو الoدافع مoن قبoل الoدول األعضoاء فoي منظمoة التعoاون
والتنميooة االقتصooادية ،حيooث اﺗضooحت معالمooه مooن خooالل مبooادئ ﺗوجيھيooة وﺗوصooيات ﺗooم إقرارھooا فooي عooام
1974م ،لذلك لم ﺗتردد دول اإلﺗحoاد األوروبoي فoي إطoار اﺗفاقيoة "ماﺳoترخت" مoن االعتoداد بoه فoي مجoال
السياﺳة الموحدة بشأن البيئة ،كما اعتنقته العديد من االﺗفاقيoات الدوليoة فoي النطoاقين اإلقليمoي والعoالمي.

) (2

قص oد بھooذا المبooدأ أن يتحمooل ال ُملَ ِ oوث التكooاليف الالزمooة إلجooراءات منooع ومكافحooة التلooوث التooي ﺗُقررھooا
وي ُ َ
السooلطات المختصooة ،كمooا يلتooزم المسooئول بooالتعويض عooن ھooذا الضooرر (3)،ومعنooى ذلooك أن ﺗكلفooة ھooذه
اإلجراءات يجب أن ﺗنعكس على ﺗكلفة السلع أو الخدمات التي ھي مصدر التلوث.

) (4

وإن ھoذا المبoدأ المooراد منoه أن يتحمooل الشoخص المسooئول عoن النشooاط الضoار بالبيئooة كoل التكooاليف
لمنooع حooدوث ھooذه األضooرار ،وال يقصooد بooه أن يُ ْلoزَ م كooل مooن ﺗسooبب فooي إحooداث أضooرار بيئيooة للغيooر بooدفع
التعooويض المناﺳooب ،نظ oرًا ألن ھooذا المعنooى األخيooر يُعooد مooن المبooادئ المنصooوص عليھooا فooي جميooع الooنظم
القانونيoooة الدوليooooة والوطنيooooة ،بمعنooooى آخoooر فooooإن ھooooذا المبooooدأ ال ينoooدرج فooooي نطooooاق المسooooئولية الدوليooooة
) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .265
) -(2المرجع السابق ،ص  .292 -291نذكر منھا :اﺗفاقية حماية البيئة البحرية للبحر المتوﺳط لعام 1976م ،اﺗفاقية حماية
األلooب لعooام 1991م ،إعooالن ريooو لعooام 1992م فooي المبooدأ  16منooه ،اﺗفاقيooة حمايooة البيئooة البحريooة لشooمال وشooرق األطلنطooي
لعام 1992م ،اﺗفاقية المسئولية المدنية لألضرار الناﺗجة عن نشاطات خطرة للبيئoة ،والمعدلoة عoام 1995م ،واﺗفاقيoة صoوفيا
لعام 1994م بشأن حماية الراين واالﺳتخدام المستدام له .أنظر :نفس المرجع ،ص .292 -291
) -(3د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع ﺳابق ،ص .35
) -(4د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .290
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فما ھoو إال مبoدءا اقتصoاديا أكثoر منoه مبoدءا قانونيoا ،فھoو عبoارة عoن ﺗكلفoة ﺗُضoاف إلoى التكoاليف األخoرى
لإلنتاج وذلك للمحافظة على نوعية البيئة.

) (1

ومooن الحقooائق الملموﺳooة فooي مجooال البيئooة أن األضooرار التooي ﺗُصooيبھا نتيجooة التلooوث فooي ﺗزايooد
مستمر ،كما أنھا شاملة و ُم َدمرة ،وأن أكثر حاالت التلوث ﺗأﺗي إثر مباشرة نشاطات مشروعة ،فعلى ﺳoبيل
المثooال فooإن األضooرار الناجمooة عooن اﺳooتخدام الطاقooة النوويooة ﺗتعooدى فooي الغالooب حooدود الدولooة التooي ﺗقooع
فيھا ،فأي مصoدر مشoع ﺳoواء كoان غoازات أو أدخنoة أو فضoالت يمكoن أن ينتقoل آالف الكيلoومترات ُملَ ِوثoا
في طريقه جميع المناطق التoي يعبرھoا ،كمoا أنoه عنoد نقoل المoواد الذريoة المسoتعملة فoي الصoناعة وغيرھoا
مooن مكooان آلخooر ،فإنooه يمكooن أن ﺗُحْ ِ oدث ﺗلوثooا لألمooاكن التooي ﺗمooر بھooا .إضooافة إلooى أن التيooارات البحريooة
واألﺳooماك المھooاجرة ﺗنقooل النفايooات الذريooة التooي يooتم إغراقھooا فooي قooاع البحooار والمحيطooات إلooى مسooافات
بعيدة ،وﺗنقل األﺳماك ھذه الملوثات إلى اإلنسان الذي يتغذى بھا.

) (2

وال يقتصر األمر على حجم األضرار ،بoل يتعoداھا إلoى صoعوبة التعامoل مoع المتسoبب فoي التلoوث
وفقooا للقواعooد القانونيooة السooارية التooي ال ﺗُ َرﺗِooب المسooئولية إال عنooد القيooام بنشooاطات غيooر مشooروعة ومooن
المعooروف أن النشooاطات الناجمooة عooن اﺳooتخدامات التقooدم العلمooي والتكنولooوجي مشooروعة ،فمooثال اﺳooتخدام
الطاقة النووية لألغراض السلمية ،وإجراء التجارب النووية  -فيما لم ﺗحظره اﺗفاقية موﺳكو لعoام 1963م-
مشooروعين .كمooا ﺗكمooن الصooعوبة أيضooا فooي ﺗحديooد ال ُملooوث بدقooة ،بسooبب ﺗعooدد وﺗعاقooب مooن يتصooل بعمليooة
التلوث :فھل ھoو المالoك أم المسoتخدم أم القoائم بالتصoنيع ،كمoا أن الممارﺳoات الدوليoة غيoر كافيoة للوصoول
إلى ﺗحديد دقيق في ھذا الشأن ،إال أن ھنoاك مoن يُ َعِ oرف الملoوث بأنoه" :كoل مoن ألحoق ضoررا للبيئoة بشoكل
مباشر أو غير مباشر أو أﺳھم في خلق ظروف ﺗُفضي إلى ھذا الضرر (3)".وباإلضافة إلى ھذا المبدأ ھناك
مبدأ ثاني ھام أيضا في القانون الدولي للبيئة وھو مبدأ حسن الجوار.
ثانيا -مبدأ حسن الجوار:
نشooأت فكooرة الجooوار كعُooرف منoooذ القooدم بحكooم الضooرورة ،قبoooل أن ﺗصooبح مبooدءا قانونيooا ملزمoooا
في القانون الداخلي ،حيoث ظھoر مفھoوم "مضoار الجoوار غيoر المألوفoة" ،لينتقoل إلoى القoانون الoدولي العoام
ﺗحت اﺳم آخر ھو "مبدأ حسن الجوار" ،والذي يعنoي قانونًoا " :مراعoاة الoدول عنoد ممارﺳoة اختصاصoاﺗھا
على أقاليمھا ضرورة عدم إلحاق الضرر باألقاليم المجoاورة ".ولقoد بoرزت "قواعoد قoانون الجoوار" بشoكل
واضح منذ القرن التاﺳع عشر (4)،حيث كان البحث في حقوق الoدول الواقعoة علoى ضoفاف األنھoار الدوليoة
من أقدم الموضوعات التoي أثيoر بشoأنھا إمكانيoة ﺗطبيoق ھoذه القواعoد ،ومoن أھمھoا القاعoدة التoي ﺗقoرر منoع
) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .291 -290
) -(3) (2المرجع السابق ،ص  289و .292
) -(4محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .42 -41
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ﺗغيير الظروف الطبيعية للنھر إذا ﺗرﺗب على ذلoك اإلضoرار بحقoوق دولoة أخoرى ،والتoي أقرﺗھoا مجموعoة
مooن االﺗفاقيooات واألحكooام القضooائية ونالooت ﺗأيي oدًا فقھيًooا واﺳooعا (1).حيooث يعتبooر الفقooه الفرنسooي والمصooري
فصooله الفقoه الoدولي عoن فكoرة الخطooأ
واألنجلoو أمريكoي ھoذا المبoدأ نمطًooا مoن أنمoاط المسoئولية ال ُمشoددة ،ويَ ِ
ويُقَ ِربooه مooن فكooرة المخooاطر ،وإن كooان يتميooز عنھooا ،حيooث "ينطooوي حسooن الجooوار علooى واجبooين ھooامين
ال يتوفران في مسؤولية المخاطر ،ھما واجبا التعoاون وعoدم التoدخل ".كمoا يفoرض ھoذا المبoدأ علoى الoدول
موقoف ﺳoلبي
أن ﺗقوم بأعمال إيجابية لمنع وقوع ضرر للدول األخرى المجاورة ،ال أن ﺗكتفoي فقoط باﺗخoاذ
ٍ
أي االمتناع عن إلحاق الضرر.

) (2

ويتصooل اﺳooتخدام الطاقooة النوويooة وقooت السooلم اﺗصooاال وثيقooا بمبooدأ حسooن الجooوار ،والooذي زادت
أھميته بعد ما خلفته اكتشافات الطاقoة النوويoة  -وزيoادة عoدد الoدول التoي ﺗوصoلت إلoى أﺳoرارھا وإجرائھoا
التجoارب عليھooا ،وإلقooاء نفاياﺗھooا فoي البحooار ،وزيooادة حooوادث التسoرب اإلشooعاعي فooي المفooاعالت النوويooة-
مooooن ﺗلooooوث نooooووي فooooي منooooاطق عooooدة ،وانتشooooاره لمسooooافات بعيooooدة ُمحْ ِ ooooدثا أضooooرا ًرا خطيooooرة بالبيئooooة
لoزم الoدول باالمتنoاع عoن اﺳoتخدام الطاقoة النوويoة بطريقoة
واإلنسان ،مما يشoكل مساﺳoا بھoذا المبoدأ الoذي يُ ِ
ضoooارة للoooدول األخoooرى المجoooاورة ،نظoooرًا لجسoooامة أضoooرارھا البشoooرية والماديoooة ،ويُرﺗِoooب المسoooؤولية
على من يخالف ھذا االلتoزام ،بشoرط أن ﺗكoون ھoذه األضoرار مoن الجسoامة بحيoث ﺗعoرض مصoالح الoدول
األخرى للخطر.

) (3

ولقooد ﺗبنooت عooدة وثooائق دوليooة ھooذا المبooدأ ) (4منھooا معاھooدة ﺗالﺗيلولكooو لعooام 1967م التooي أشooارت
إليه في ديباجتھا (5).كما أكد عليه القضاء الدولي واعتبره قاعدة من قواعد القانون الoدولي العoام فoي قضoايا
عooدة ،فلقoooد أثيooرت أمoooام محكمooة العoooدل الدوليoooة قضooية التجoooارب النوويooة الفرنسoooية فooي المحoooيط الھoooادي
من قبل كل مoن أﺳoتراليا ونيوزيلنoدا ضoد فرنسoا ،وذلoك منoذ  9مoاي 1953م ،حيoث أكoدت ھاﺗoان الoدولتان
علooى ﺗعرضooھما ألضooرار ومخooاطر كبيooرة جooراء ھooذه التجooارب التooي ﺗجريھooا فرنسooا فooي عمooق الھooواء
فوق المحيط الھادئ ،ولقد أصدرت المحكمة في  22جوان 1973م أمرا إلى فرنسا بoأن ﺗَ ُكoف عoن مباشoرة
ھذه التجoارب ﺗحoت نظoام اإلجoراء التحفظoي ،وذلoك حتoى ﺗُصْ ِ oدر حكمھoا فoي موضoوع الoدعوى .كمoا ورد
ھoooذا المبoooدأ فoooي الحكoooم الصoooادر عoooن محكمoooة العoooدل الدوليoooة فoooي قضoooية مضoooيق كورفoooو حيoooث قoooررت
) -(1د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .193
) -(2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص  43و .47
) -(3المرجع السابق ،ص  44إلى .46
) -(4على رأﺳھا ميثاق األمم المتحoدة الoذي نoص فoي ديباجتoه علoى " :أن نأخoذ أنفسoنا بالتسoامح وأن نعoيش معًoا فoي ﺳoالم
وحسoن جooوار ".كمooا أكooد علooى ھooذا المبooدأ اإلعooالن الصoادر عooن مooؤﺗمر ﺳooتوكھولم لعooام 1972م فooي المبooدأ  21منooه .أنظooر:
د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص  .196وكذلك إعالن ريو لعoام 1992م فoي المبoدأ الثoاني منoه ،واﺗفاقيoة قoانون اﺳoتخدام
المجاري المائية الدولية في األغراض غيoر المالحيoة لعoام 1997م فoي مادﺗھoا  7فقoرة  .1أنظoر :د .مصoطفى ﺳoالمة حسoين
و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .306 -305
) -(5أنظooر :معاھooدة حظooر األﺳooلحة النوويooة فooي أمريكooا الالﺗينيooة ومنطقooة البحooر الكooاريبي ،والمسooماة بمعاھooدة ﺗالﺗيلولكooو
والتي ُعرضت للتوقيع بمكسيكو ﺳيتي بالمكسيك في  14فيفري 1967م ،وبدأ ﺳريانھا لكل حكومة على حدا.
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أنه" :يجب على كل دولة أال ﺗسoتخدم إقليمھoا أو ﺗسoمح باﺳoتخدامه ألغoراض أعمoال ﺗتنoافى وحقoوق الoدول
األخرى (1)".وأكoدت عليoه أيضًoا محكمoة التحكoيم فoي قضoية "مسoبك ﺗرايoل" بoين كنoدا والواليoات المتحoدة
األمريكيooة (2)،حيooث ذھبooت إلooى القooول بأنooه ال يجooوز ألي دولooة أن ﺗسooتخدم إقليمھooا ،أو ﺗسooمح باﺳooتخدامه
على نحو يُسبب ضررا إلقليم الدول األخرى أو بالممتلكات أو األشخاص القاطنين فيھا.

) (3

ويبooدو أن ھooذا المبooدأ يتooداخل فooي مضooمونه مooع مبooدأ عooدم التعسooف فooي اﺳooتعمال الحooق ،فكالھمooا
يقتضoooي عoooدم اإلضoooرار بمصoooالح اآلخoooرين ،وإحoooداث قoooدر مoooن التoooوازن فoooي المصoooالح بoooين الoooدول
المتجاورة ،إال أنھما يختلفان في أن مبoدأ عoدم التعسoف فoي اﺳoتعمال الحoق يَ ْفِ oرض علoى الoدول أن ﺗمoارس
حقوقھا في اإلطار القانوني لھا فيشoترط أال ﺗتعمoد الoدول إلحoاق الضoرر بغيرھoا خoالل ممارﺳoتھا لحقوقھoا
السoيادية علooى إقليمھoا ،وإال قامooت مسoؤوليتھا الدوليooة أيooا كانoت جسooامة الضoرر ،بينمooا يشoترط مبooدأ حسooن
الجوار بلوغ الضرر قدرا من الجسامة يستوجب مساءلة الشخص الدولي المحدث لoه ،كمoا أن المبoدأ األول
يتنoooاول الجانoooب التقييoooدي مoooن موضoooوع اﺳoooتعمال الحقoooوق ،بينمoooا يفتoooرض الثoooاني وجoooود عالقoooة ﺗبادليoooة
فيمooا بooين الooدول مooن شooأنھا أن ﺗفooرض علooى الدولooة المصooدر واجooب عooدم إحooداث أضooرار جسooيمة بالooدول
األخرى.

) (4

ثالثا -مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق ومبدأ حسن النية:
يتصل بمبدأ حسن النية إعمال مبدأ عدم التعسف في اﺳoتعمال الحoق ،حيoث " ينصoب علoى طريقoة
ممارﺳة الحoق بعيoدا عoن شoروطه الموضoوعية .فھoي ﺗفتoرض حoدود الموضoوعية ،ولكoن صoاحبه مارﺳoه
بصورة ﺗعسفية ".في حoين أن مبoدأ حسoن النيoة يھoدف ھoو اآلخoر إلoى عoدم ممارﺳoة الoدول لحقoوق مقoررة
ي مoooن المبoooدأين
لھooا بطريقoooة ﺗُفضooي إلoooى إلحoooاق ضooرر بدولoooة أخooرى .أمoooا فيمoooا يخooص مسoooألة ﺗحديooد أ ٌ
له األفضلية في مجال البيئة ،فإنه ينتھoي الoبعض إلoى أن " :مبoدأ حسoن النيoة يسoمح فoي كثيoر مoن الحoاالت
بتقييد حقوق الدولة بدال من الحاجة إلى االﺳتعانة بفكرة التعسف ،ألنoه يoؤدي إلoى النتيجoة المoراد الوصoول
إليھا ،ولكنه يختلف عن ﺗلك النظرية ،ألنه مبدأ مقبول عالميا وإقليميا".

) (5

 . 1مبدأ عدم التعسف في اﺳتعمال الحق:
يعooooود ھooooذا المبooooدأ فooooي أصooooله إلooooى القooooانون الرومooooاني ،حيooooث ظھooooر فooooي صooooورة اﺳooooتعمال
مooا لooك دون اإلضooرار بooالغير ،" Sic utere tut alienum non laedas." :كمooا أقرﺗooه الشooريعة

) -(1د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .196 -195
) -(2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .49
) -(4) (3د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .306 - 305
) -(5المرجع السابق ،ص  302إلى .304
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اإلﺳooالمية (1).ولقooد بooدأت ﺗتضooح دالئooل العمooل بooه منooذ القooرن السooادس عشooر مooن خooالل أحكooام القضooاء
الفرنسي ،حيث أدانت محكمة مدينة ) إكس  (AIX-عام 1577م عoازف موﺳoيقى كoان يعoزف بھoدف واحoد
ھو اإلضرار بجاره ،ثم ﺗوالoت األحكoام المماثلoة لھoذا الحكoم فoي جميoع أقoاليم فرنسoا ،أمoا السoبق التشoريعي
فقد جاء من خoالل القoانون األلمoاني (2).ولكoن ھoذا المفھoوم لoم يُعت َمoد فoي الفقoه القoانوني الoداخلي أو الoدولي
حتى القرن التاﺳع عشر ،بل على العكس من ذلك كان الفقه يرى بأن أصحاب الحقoوق "يتمتعoون بحصoانة
ﺗتمثل في عدم إمكان مساءلتھم عن ممارﺳتھم لحقوقھم ،فال يوجد خطoأ ً  Une fauteعنoد َمoن يُمoارس حقoه
وال يلتزم بالتعويض" ،حتى وإن ألحق أضرارا جسيمة باآلخرين نتيجة ممارﺳة ذلك الحق ،وھذا مoا يعنoي
وجooود مooا يُعooرف بفكooرة الحقooوق المطلقooة فooي ظooل المooذھب الفooردي التقليooدي الooذي بقooي ﺳooائدا حتooى القooرن
التاﺳع عشر أين بدأت ﺗظھر نظرية عدم التعسف في اﺳتعمال الحق.

) (3

ولقooد ﺗعرضooت ھooذه النظريooة لنقooد كبيooر مooن قبooل بعooض الفقھooاء فooي البدايooة ممooا عرقooل ﺗطورھooا
ولكن في نفس الوقت أيﱠ َدھا ودافع عنھا فقھا ٌء لھم بَا ٌ
ع طويل فoي ميoدان الفقoه والقoانون الoدولي ،حيoث يشoير
الفقيه "لوثر باخث" إلoى أن الفقيoه األلمoاني "ھلبoورن  "Heilborn-قoد اھoتم بدراﺳoة وإدخoال ھoذه النظريoة
في القانون الدولي والعالقات الدولية منذ عام 1896م ،كما اھoتم الفقھoاء "وﺳoتالك  "Westlake -و"ھايoد
  "Hydeو"أولمان "Ullmann -في الفتoرة الممتoدة مoن عoام 1907م إلoى 1922م بتطبيقھoا فoي العالقoاتالدوليooة" ،إال أن الفتooرة الممتooدة مooن 1905م  -عنooدما قooدم "لooويس جوﺳooران" أول عمooل متكامooل وواضooح
عن كoل مoا ُكتoب عoن نظريoة عoدم التعسoف فoي اﺳoتعمال الحoق -وحتoى قيoام الحoرب العالميoة األولoى ،ﺗُعoد
ھooي مرحلooة التحooول البooارزة فooي ﺗطooور ھooذه النظريooة ".ويَعتَبِooر عooدد كبيooر مooن فقھooاء القooانون الooدولي
ھooذه النظريooة مooن أھooم النظريooات التooي ﺗسooاعد علooى ﺗطooوير قواعooد القooانون الooدولي المتعلقooة بالمسooؤولية
الدولية.

) (4

ويفتooرض التعسooف فooي اﺳooتعمال الحooق "أن يسooتخدم صooاحب الحooق ﺳooلطة مooن السooلطات المخولooة
له بواﺳطة القانون بطريقoة ينoتج عنھoا ضoرر للغيoر (5)".كمoا يرﺗكoز ھoذا المفھoوم علoى فكoرة وجoود الحoق
ويدور حولھا وجودا وعدما ،وبدون إثبات وجود الحق أوال ،ال يمكن الحديث عن ھoذا المبoدأ فoي العالقoات
) -(1د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .197
) -(2فلقoد نصoت المooادة  226مoن القooانون المoدني األلمooاني علoى أن" :مoن يمooارس حقoه بھooدف وحيoد يتمثooل فoي اإلضooرار
باآلخرين يعتبر ذلك عمال غير مشروع ".أنظر :محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .59
) -(3المرجع السابق ،ص  59 ،58و.61
) -(4المرجع السابق ،ص  60إلى .62
ولقد أوضح الفقيoه اليونoاني "نيقoوال بoوليتيس" " "Politisمعoالم ھoذا المبoدأ فoي دراﺳoة منشoورة عoام 1925م بoيﱠن فيھoا
أن "الدولة التي ﺗستخدم حقھا بغية اإلضoرار بغيرھoا ،ﺗعoد متعسoفة فoي اﺳoتعمال ھoذا الحoق ،ممoا يرﺗoب مسoؤوليتھا ،باعتبoار
أنھoا ارﺗكبooت فعooال غيooر مشooروع  ".أنظooر :نفooس المرجoع ،ص  .61كمooا قooال الفقيooه الفرنسooي " " :"Kissأن ﺗحooريم التعسooف
في اﺳتعمال الحق يمثل أحد مبادئ القانون الدولي العام وھو مبدأ عام بكل ما ﺗعنيه ھذه الكلمة من معنoى ألنoه نoابع مoن بنيoان
النظام القانوني الدولي ذاﺗه وليس مستمدا من نظام قانوني آخر ".أنظر :د.محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .200
) -(5د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .303 -302
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الدولية أو ﺗحديد مفھومه ،فھو إذن يشترط وجود حق قانوني ،وأن ﺗكون ممارﺳته قد ﺗمت بطريقoة ﺗعسoفية
لحق ضررا باآلخرين.
ﺗُ ِ

) (1

ولقد نصت العديد من الوثائق الدولية على ھذا المبدأ (2)،كمoا لoه عoدة ﺗطبيقoات فoي القضoاء الoدولي
ﺗتجلى في الكثير من األحكام الصادرة إما عن المحاكم الدولية أو محاكم التحكيم في قضoايا دوليoة مشoھورة
أثيرت فيھا قواعد المسئولية الدولية منھا على ﺳبيل المثال :قضية مصنع الصھر ﺗرايل ""Trail Smelter

الكندي بين كندا والواليات المتحدة األمريكية ،والمعروضة على محكمة ﺗحكoيم) (3عoام 1938م (4)،وكoذلك
الحكooم الصooادر عooن محكمooة العooدل الدوليooة فooي قضooية مضooيق كورفooو لعooام 1946م ،باإلضooافة إلooى قضooية
المصائد بين بريطانيا والنرويج التoي ُعرضoت علoى محكمoة العoدل الدوليoة عoام 1948م والخاصoة بتحديoد
المياه اإلقليمية النرويجية.

) (5

وﺗُعooد ﺗطبيقooات ھooذا المبooدأ فooي إطooار العالقooات الدوليooة والمرﺗبطooة باالﺳooتخدامات السooلمية للطاقooة
النوويooة ھooي األخطooر واألھooم فooي الحيooاة الدوليooة المعاصooرة ،فooإذا طبقنooا فكooرة التعسooف علooى األنشooطة
الذرية ،فإن الدول التي ﺗُجري ﺗجoارب نوويoة ﺳoواء داخoل إقليمھoا أو خoارج نطoاق واليتھoا ولكنھoا ﺗخضoع
لرقابتھا ،وينجم عنھا أضرار للدول األخرى ،ﺗكون مسئولة عما ﺗسببت فيه ،بصرف النظoر عمoا إذا كانoت
قد قصرت في اﺗخاذ االحتياطات الالزمة لمنع وقوع الضرر ،أو أنھoا بoذلت كoل مoا فoي وﺳoعھا مoن العنايoة
الواجبة واالحتياطات ال ُممكنة لمنع حدوث ضرر للغير ومع ذلك وقع ،ففي الحالoة األولoى ﺗقoوم مسoؤوليتھا
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

) -(1محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .54
) -(2منھooا :اإلعooالن الصooادر عooن مooؤﺗمر ﺳooتوكھولم لعooام 1972م فooي المبooدأ  21منooه .أنظooر :المرجooع السooابق ،ص .65
اﺗفاقية مونتيجوباي التي نصت على ھذا المبدأ صoراحة فoي مادﺗھoا  300ﺗحoت عنoوان" :حسoن النيoة والتعسoف فoي اﺳoتعمال
الحق" بقولھا ..." :وﺗمارس ) أي الدول األطراف ( الحقoوق والواليoة والحريoات المعتoرف بھoا فoي ھoذه االﺗفاقيoة علoى نحoو
ال يُش oكل ﺗعسooفا فooي اﺳooتعمال الحooق ".أنظooر :اﺗفاقيooة األمooم المتحooدة لقooانون البحooار لعooام 1982م ،الميثooاق العooالمي للطبيعooة
لعooام 1982م فooي مادﺗooه  ،21إعooالن ريooو الصooادر عooن مooؤﺗمر األمooم المتحooدة للبيئooة والتنميooة بالبرازيooل "ريooو دي جooانيرو"
ﺳنة 1992م في المبدأ الثoاني منoه ،واﺗفاقيoة التنoوع البيولoوجي لعoام 1992م فoي مادﺗھoا الثالثoة .أنظoر :د.معمoر رﺗيoب محمoد
عبد الحافظ ،مرجع ﺳابق ،ص  143إلى  .145كما القى ھذا المبoدأ ﺗأييoدا وقبoوال فoي المحافoل القانونيoة الدوليoة ،فلقoد أخoذت
بooه جماعooة القooانون الooدولي  I.L.Aفooي العديooد مoن القooرارات والتوصooيات التooي أصooدرﺗھا اللجنooة التooي شooكلتھا الجماعooة لبحooث
اﺳتخدامات مياه األنھار الدولية ،معتبرةً مبoدأ عoدم إلحoاق الضoرر بoالغير نتيجoة اﺳoتعمال الحoق مoن المبoادئ العامoة للقoانون.
أنظر :د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .199
) -(3والتي اﺳتندت إلى ھذا المبدأ كأحد المحاور القانونية التي أﺳست عليھا حكمھا بإلزام كندا بتعويض الواليoات المتحoدة
عن األضرار التي لحقت بيئتھا جoراء األدخنoة المنبعثoة مoن المسoبك .المرجoع السoابق ،ص  .203 -202كمoا يُعoد ھoذا الحكoم
الooذي صooدر اﺳooتنادا إلooى القيooاس وبooدون نooص ،خيooر دليooل علooى اعتooداد القضooاء الooدولي بھooذا المبooدأ فooي مجooال البيئooة .أنظooر:
د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .303
) -(4محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .64 -63
) -(5د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص  .202 -201ولقد اعترضت بريطانيا على ﺗحديد النoرويج واعتبرﺗھoا متعسoفة
في اﺳتعمال حقھا ،في حين اعتبرت المحكمة فoي حكمھoا الصoادر فoي 1951/12/18م أنoه لoم يكoن ھنoاك ﺗعسoف مoن طoرف
الحكومة النرويجية وأن ﺗحديد خطوط األﺳاس للمياه النرويجية لم يتم مخالفا للقانون الدولي .أنظر :نفس المرجع ،ص .202
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متعسفة في اﺳتعمال حقھا ،أما في الحالة الثانية ﺗكون مسoؤوليتھا محoررة مoن شoرط الخطoأ ﺗطبيقoا لنظريoة
المسؤولية المطلقة (1).وكما ﺳبق أن ذكرنا فإن ھذا المبدأ يتصل في بعض جوانبه مع مبدأ حسن النية.
 . 2مبدأ حسن النية:
يقتضooي مبooدأ حسooن النيooة " :بooأال يسooيء صooاحب الحooق اﺳooتخدام حقooه ،فooال يسooتخدمه علooى نحooو
ﺗتجاوز فيه مضاره االجتماعيoة المصoالح المشoروعة لصoاحب الحoق ﺗجoاو ُزا ال مبoرر لoه ".ورغoم أن ھoذا
المبooدأ ينooدرج فooي نطooاق المبooادئ العامooة للقooانون ،إال أنooه يكتسooي أھميooة خاصooة فooي مجooال البيئooة ﺗتمثooل
فoي أن ھنoاك نشooاطات ﺗتصoل بالبيئoة وال 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
عنھا من آثار ضارة ،والتصدي لمراوغة الدول في أدائھا اللتزاماﺗھا ،والحد من ﺳلطتھا التقديريoة المطلقoة
والتooي يجooب أال ﺗمارﺳooھا بشooكل ﺗعسooفي ،حيooث أن حسooن النيooة يتooدخل فooي ھooذا المجooال كمعيooار للتحقooق
من مشروعية ھذا االختصاص ،بالبحث عن نية الدول ودوافعھا إلﺗباع ﺳلوك معين.

) (2

وھناك العديد من النصوص والممارﺳات الدولية التي ﺗؤكد إعمال ھذا المبدأ في مجــال الحمايــة
الدوليooة للبيئooة منھooا :ميثooاق األمooم المتحooدة الooذي نooص عليooه فooي المooادة الثانيooة فقooرة  (3)،2النظooام األﺳاﺳooي
للوكالoooة الدوليoooة للطاقoooة الذريoooة فoooي المoooادة  4فقoooرة ج (4)،اﺗفاقيoooة فينoooا لقoooانون المعاھoooدات فoooي مادﺗھoooا
 (5)،26اﺗفاقيooooة مونتيجوبooooاي فooooي مادﺗھooooا  (6)،300إعooooالن ريooooو لعooooام 1992م فooooي المبooooدأ  27منooooه.

) (7

وباإلضافة إلى ھذا المبدأ ھناك مبدأ آخر ال يقل عنه شأنًا يكرس حمايoة مزدوجoة للبيئoة ،مoن خoالل الوقايoة
من التلوث من جھة ،باعتبار أن الوقاية خير من العالج ،ومعالجته إن حصل من جھة أخرى.
رابعا -مبدأ الحماية المزدوجة للبيئة:
يكتسooي مبooدأ الحمايooة المزدوجooة للبيئooة أھميooة قصooوى ،فمooا مooن قooرار صooدر أو اﺗفاقيooة أبرمooت
إال وﺗضoooمنت التoooزام الoooدول المعنيoooة بالعمoooل علoooى إقoooراره علoooى النسoooق التoooالي :مoooن جھoooة ﺗلتoooزم الoooدول
ضooا باﺗخooاذ الooالزم إلصooالح األضooرار التooي ﺗلحooق
بعooدم إحooداث أضooرار للبيئooة ،ومooن جھooة أخooرى ﺗلتooزم أي ً
) -(1محمد عبد  Pمحمد نعمان ،مرجع سابق ،ص  65إلى .68
) -(2د .مصطفى سالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص .302 -301
) -(3بقولھ77ا -2" :لك77ي يكف77ل أعض77اء الھيئ77ة ألنفس77ھم جميعً 77ا الحق77وق والمزاي77ا المترتب77ة عل77ى ص77فة العض77وية يقوم77ون
في حسن نية بااللتزامات التي أخذوھا على أنفسھم بھذا الميثاق ".أنظر :نص الميثاق الصادر عام 1945م.
) -(4أنظ777ر :ن777ص النظ777ام األساس777ي للوكال777ة الدولي777ة للطاق777ة الذري777ة المح777رر بمق777ر األم777م المتح777دة ف777ي  26أكت777وبر
عام 1956م.
) -(5التي تنص" :كل معاھ7دة ناف7ذة تك7ون ملزم7ة ألطرافھ7ا وعل7يھم تنفي7ذھا بحس7ن ني7ة ".أنظ7ر :ن7ص االتفاقي7ة الص7ادرة
بمدينة فينا في  23ماي عام 1969م.
) -(6المعنون77ة :حس77ن الني77ة والتعس77ف ف77ي اس77تعمال الح77ق حي77ث ت77نص " :تف77ي ال77دول األط77راف بحس77ن ني77ة بااللتزام77ات
التي تتحملھا بموجب ھذه االتفاقية "....أنظر :اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
) -(7ال777ذي ي777نص " :تتع777اون ال777دول والش777عوب بحس777ن الني777ة وب777روح م777ن المش777اركة ف777ي الوف777اء بالمب777ادئ ال777واردة
في ھذا اإلعالن ".أنظر :نص اإلعالن.
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بالبيئooة ،فحمايooة البيئooة إذن وقائيooة وعالجيooة فooي آن واحooد .ولقooد ﺗبنooت العديooد مooن الوثooائق الدوليooة الخاصooة
بالبيئة ھذا المبدأ) (1منھا علoى ﺳoبيل المثoال :إعoالن ﺳoتوكھولم لعoام 1972م (2)،اﺗفاقيoة بoازل لعoام 1989م
بشoooأن الoooتحكم فoooي نقoooل النفايoooات ،حيoooث أوجبoooت علoooى الoooدول بصoooدد الحمايoooة الوقائيoooة حظoooر ﺗصoooدير
النفايات ،والعمل على ﺗخفيضھا إلى الحد األدنoى .أمoا بالنسoبة للحمايoة العالجيoة فoإن واجoب اﺗخoاذ التoدابير
المتعددة فيما بoين الoدول األطoراف يoنھض دلoيال علoى ضoرورة مواجھoة اآلثoار المترﺗبoة علoى ﺗھديoد البيئoة
الناجم عن نشاطات الدول في ھذا المجال .كما نصت عليه اﺗفاقيoة بامoاكو لعoام 1991م بشoأن حظoر ﺗوريoد
النفايات الخطرة إلoى إفريقيoا فoي مادﺗھoا  ،3/4إعoالن ريoو لعoام 1992م فoي المبoدأ الثoاني والخoامس عشoر
منooه ،االﺗفاقيooة اإلطاريooة بشooأن ﺗغيooر المنooاخ لعooام 1992م فooي مادﺗھooا الثالثooة فقooرة  3واﺗفاقيooة صooوفيا لعooام
1994م لحماية الدانوب في مادﺗھا .4/2

) (3

) -(1منھا االﺗفاقيات اإلقليمية :كاﺗفاقية برشلونة لعام 1976م المتعلقة بحماية البحر المتوﺳط من التلوث ،والتي نصت
على االلتزام بالحماية الوقائية في مادﺗھا الرابعة فقرة ،1أما االلتزام بالحماية ذات الطبيعة العالجية فنصت عليه المادة
التاﺳعة فقرة  .1أنظر :د .مصطفى ﺳالمة حسين و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .267
) -(2حيث أوجب المبدأ الثاني منه على الدول العمل على منع التلوث ،في حين أن المبدأ السابع منه أشار إلى أن ھناك
التزاما على الدول باﺗخاذ جميع اإلجراءات الممكنة لمنع ﺗلوث البحار بالمواد الضارة بصحة اإلنسان والبيئة البحرية
أو التي ﺗعيق االﺳتخدامات األخرى المشروعة للبحار ،ھذا عن الحماية الوقائية ،أما الحماية العالجية فلقد نص عليھا المبدأ
السادس من ھذا اإلعالن .أنظر :المرجع السابق ،ص .266 - 265
) -(3المرجع السابق ،ص  265و .267
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الفـصـل الثاني:
الحماية من التلوث النووي في ضـوء النصـوص الدولية.
لقد أﺳفرت المساعي الدولية للحد من التلoوث النoووي عoن إبoرام جملoة مoن النصoوص التoي ﺗسoعى
لحمايooة اإلنسooان وبيئتooه مooن األضooرار النوويooة ،كمooا أرﺳooت الممارﺳooة الدوليooة بعooض القواعooد العرفيooة
في ھذا المجال ،وﺗھدف ھذه النصوص والقواعoد مoن جھoة إلoى فoرض جملoة مoن االلتزامoات ومoنح بعoض
الحقوق للدول ،ومن جھة أخرى إلoى معالجoة موضoوع المسoؤولية الدوليoة عoن األضoرار النوويoة .وﺗجoدر
اإلشارة إلى أن معظم ھذه النصوص ھي نصوص دولية عامة ،ﺗأﺗي فoي مقoدمتھا جملoة االﺗفاقيoات الدوليoة
المبرمة فoي ھoذا المجoال وھoي التoي ﺳoنركز عليھoا فoي دراﺳoتنا ھoذه ،مoع دراﺳoتنا لoبعض القواعoد العرفيoة
التooي نشooأت الﺳooيما فooي مجooال المسooؤولية الدوليooة .وإللمامنooا بمختلooف ھooذه النقooاط ﺳنقسooم ھooذا الفصooل
إلى مبحثين:
نُبين في المبحث األول القواعد القانونية االﺗفاقية الخاصoة بالحمايoة مoن التلoوث النoووي ،مركoزين
على دراﺳة أھم االﺗفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوعنا بشكل مباشر أو غير مباشر.
أمoooا المبحoooث الثoooاني فسنخصصoooه لدراﺳoooة موضoooوع المسoooؤولية الدوليoooة عoooن أضoooرار التلoooوث
النووي ،من خالل بيان أحكام كل من المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳoتخدام الطاقoة النوويoة
في األغراض السلمية وقت السلم من جھة ،والمسؤولية الدولية عoن األضoرار الناﺗجoة مoن اﺳoتخدام الطاقoة
النووية في األغراض العسكرية وقت السلم من جھة أخرى.
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المبحث األول:
القواعد القانونية االتفاقية الخاصة بالحماية من التلوث النووي.
إن ال ُمتأمل في القواعد القانونية االﺗفاقيoة الخاصoة بالحمايoة مoن التلoوث النoووي يُoدرك أن بعضoھا ينoدرج
أﺳاﺳا ضمن اﺗفاقيات خاصة بنزع السالح أو الحد من التسلح النووي ،والتي ﺳoبق لنoا أن ﺗطرقنoا إليھoا فoي
المبحث الثاني من الفصل األول ،وأن البعض اآلخoر يoدخل ضoمن اﺗفاقيoات مبرمoة أﺳاﺳoا لتنظoيم الوضoع
القانوني للبحار (1)،أو حماية البيئoة البحريoة مoن التلoوث النoاجم عoن إغoراق النفايoات بصoفة عامoة ،كمoا أن
جزءا آخر منھا يُوجد ضمن االﺗفاقيات الخاصة بحظر التجoارب النوويoة ،فoي حoين أن قسoما آخoر ﺗضoمنته
االﺗفاقيات الخاصة باألمoان واألمoن النوويoان ،والتoي ﺗھoدف فoي نھايoة المطoاف إلoى حمايoة صoحة اإلنسoان
وبيئته من التلوث النووي.
وعلى ھذا األﺳاس ،فإننا ﺳندرس من ھذه االﺗفاقيات فقط األحكام والقواعد القانونية التي ﺗھدف
بصورة أو بأخرى إلى الحماية من التلوث النووي ،وذلك بتقسيم ھذا المبحث إلى مطلبين:
نتناول في األول أھم االﺗفاقيات الدولية المبرمة في مجال حظر إجراء التجارب النووية ،وحماية
البيئة البحرية وبيئة العمل والعمال من التلوث النووي.
أما المطلب الثاني فنخصصه لدراﺳة موضوعا األمان واألمن النوويان من خالل ثالث نقاط ھي:
االﺗفاقيات الدولية المبرمة في ھاذين المجالين ،أھم المؤﺗمرات الدولية ذات الصلة ،وشبكات الرصد
المبكر للتلوث اإلشعاعي وخطط الطوارئ النووية.

) -(1د .أحمد عبد الكoريم ﺳoالمة ،قoانون حمايoة البيئoة  -دراﺳoة ﺗأصoيلية فoي األنظمoة الوطنيoة واالﺗفاقيoة ،-مطoابع جامعoة
الملك ﺳعود ،الرياض1997 ،م ،ص .116
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المطلب األول:
أھم االتفاقيات الدولية.
باإلضافة إلى جملة االﺗفاقيات التي أبرمت في مجال التسلح النووي ،أبرمoت العديoد مoن االﺗفاقيoات
الدولية في مجال حظر ﺗجارب التفجيرات النووية وحماية البيئة البحرية وبيئoة العمoل والعمoال مoن التلoوث
النووي )الفرع األول( ،وفي موضوعا األمان واألمن النوويان )الفرع الثاني(.

الفرع األول:
االتفاقيات الخاصة بحظر إجراء تجارب التفجيرات النووية.
ال يمكن للجھود الدولية في مجال عدم االنتشار ووقف ﺳباق التسلح النووي ونزع األﺳلحة النووية
وصooوال للحظooر الشooامل لھooا أن ﺗكتمooل وﺗكooون ف ﱠعالooة ،مooا لooم يكooن ھنooاك حظooر شooامل علooى إجooراء ﺗجooارب
التفجيرات النووية لمنع دول أخرى من صناعة ھذه األﺳلحة ،ومنع الدول الحoائزة لھoا مoن ﺗطويرھoا وھoذا
كله بھدف الحماية من التلوث النووي الذي ﺗتسبب فيه.
وﺗجدر اإلشارة إلى أن "النواحي الفنيoة القانونيoة للتفجيoرات النوويoة واﺳoتخداماﺗھا فoي األغoراض
السoلمية ال ﺗoزال فooي مرحلoة ﺗجريبيooة .ولoم ﺗتضooح بصoفة نھائيooة أيoة ظooروف ﺗُسoتَخدم فيھooا ﺗلoك التفجيooرات
وذلooك بسooبب مooا يَكتنooف التفجيooرات النوويooة مooن غمooوض ،إال أن الحقيقooة التooي يجooب أن ﺗبقooى راﺳooخة
في األذھان ھي أنه ال يُوجد ﺗمييز أﺳاﺳي بين األجھoزة التفجيريoة النوويoة التoي ﺗسoتخدم ألھoداف عسoكرية
كقصف أھداف عسكرية ،أو مدنية لتيسير العمل في منجم ألعمال الحفر والتنقيب .واألجھoزة النوويoة كافoة
ھي عبارة عن قنابل فتاكة وذات قوة ﺗدميرية أكبoر جoدًا مoن المتفجoرات التقليديoة ".كمoا أنoه مoن المسoتحيل
عمليًا أن ﺗقتصر آثارھا ،الﺳيما التلوث اإلشعاعي ،على أراضي الدول التي أجرﺗھا ،بل إنھا غالبا ما ﺗمس
بسالمة أراضي الدول المحايدة.

) (1

ولإللمooام بمختلooف جوانooب ھooذا الموضooوع ﺳنقسooم ھooذا الفooرع إلooى نقطتooين نتنooاول فooي األولooى
االﺗفاقيooات الخاصooة بooالحظر الجزئooي للتجooارب النوويooة ،وفooي الثانيooة االﺗفاقيooات المتعلقooة بooالحظر الشooامل.
أما فيما يخص االﺗفاقيoات ال ُمنشoأة للمنoاطق الخاليoة مoن األﺳoلحة النوويoة والتoي نoص بعضoھا علoى الحظoر
الجزئي ،وبعضھا اآلخر على الحظر الشامل ،فإننا لoن ندرﺳoھا فoي ھoذا العنصoر بسoبب أن ھoذه االﺗفاقيoات
) -(1عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مشروعية أﺳلحة الدمار الشoامل وفقoا لقواعoد القoانون الoدولي ،منشoورات الحلبoي
الحقوقية ،بيروت2007 ،م ،ص .65 -64 -47
والجدير بالمالحظة أن نسبة الغبار النووي في الغالف الجوي مرﺗفعة بشكل ملحوظ في الفترة التي ﺳبقت عام 1960م
وذلك بسبب قيام كثير من دول النادي الذري بإجراء ﺗجارب لتطوير أﺳلحتھم النووية ،ولكن ھذه النسبة انخفضت كثيرا فيمoا
بعد نتيجة عمل بعض لجان ھيئة األمم المتحدة مثل :اللجنة العلمية لھيئة األمم لبحث آثار اإلشعاع الoذري .عبoد القoادر رزيoق
المخادمي ،التلوث البيئي مخاطر الحاضر وﺗحديات المستقبل ،ط  ،2ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون2006 ،م ،ص
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إقليمية ﺗخص مناطق معينة فقط ،كما أن بعضھا لم يبدأ ﺳريانه بعد ،باإلضافة إلى أننا قد ﺗطرقنا إليھا ﺳابقا
عند دراﺳة مسألة التسلح النووي.
أوال -الحظر الجزئي:
باإلضافة إلى اﺗفاقية موﺳكو لعام 1963م والتي ﺗُعد أول معاھoدة متعoددة األطoراف ﺗخoص الحظoر
الجزئoي للتجoارب النوويoة ،ھنooاك معاھoدة عoدم انتشooار األﺳoلحة النوويoة لعooام 1968م والتoي ﺗطرقoت لھooذه
المسألة بصفة عرضية ،وإلى جانب ھاﺗين االﺗفاقيتين أُبرمت بعض االﺗفاقيات الثنائية.
 .1معاھدة موﺳكو لحظر إجراء ﺗجارب األﺳلحة النووية في الجoو وفoي الفضoاء الخoارجي وﺗحoت
ﺳطح الماء لعام 1963م:
ُع ِرفooت ھooذه المعاھooدة)" (1بمعاھooدة موﺳooكو للحظooر الجزئooي للتجooارب النوويooة" ،وقعھooا األطooراف
األصoليون )وھooم اإلﺗحooاد الروﺳooي والمملكoة المتحooدة والواليooات المتحooدة( فoي موﺳooكو بتooاريخ  5أوت عooام
1963م ،و ُعرضت للتوقيع بلندن وموﺳكو وواشنطن في  8أوت مoن نفoس العoام (2)،وبoدأ ﺳoريانھا فoي 10
) (3
ض oا ِعف مooن أھميتھooا أنھooا
أكتooوبر 1963م بعooد إيooداع األطooراف الثالثooة األصooلية لتصooديقاﺗھا عليھooا .ويُ َ

اكتسooبت صooفةً شooبه عالميooة (4)،إذ بلooغ العooدد الكلooي ألطرافھooا حتooى عooام 2006م  125دولooة (5)،وﺗتكooون
من ديباجة ،وخمس مواد.
إن التھديد البيئي المستھدف في ھذه االﺗفاقية ھoو التلoوث بالنشoاط اإلشoعاعي خoارج نطoاق السoلطة
القضooائية للدولooة التooي ﺗُجooري التجربooة ،وخاصooة عooن طريooق االنتشooار الجooوي ،واالﺳooتجابة ال ُمقترحooة ھooي
حظر ﺗجارب األﺳoلحة النوويoة فoوق األرض ،أمoا نقoاط الخoالف الرئيسoية فھoي أن ھoذه االﺗفاقيoة ال ﺗُغطoي
االختبارات ﺗحت األرض (6)،وفيمoا يخoص نظoام المراقبoة فإنoه يسoتند ﺗنفيoذھا إلoى وﺳoائل التحقoق الوطنيoة

) -(1في "بداية الستينات ،بدأت مفاوضات دولية لتحoريم التجoارب النوويoة و ُعقoدت اجتماعoات كثيoرة للخبoراء بخصoوص
منooع ھooذه التجooارب إال أن الجھooود ﺗعثooرت ،وبعooد األزمooة الكوريooة بooدأت االﺗصooاالت السياﺳooية والدبلوماﺳooية بooين الواليooات
المتحدة واإلﺗحاد السوفيتي وبريطانيا" ،والتي أﺳفرت في النھاية عن إبoرام ھoذه االﺗفاقيoة .أنظoر :عمoر بoن عبoد ﷲ بoن ﺳoعيد
البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .66
) -(2حولية نزع السالح ،منشورات األمم المتحدة ،المجلد  31لعام 2006م ،نيويورك2009 ،م ،ص  275و .284
) -(3د .ممدوح حامد عطية ،أﺳلحة الدمار الشامل في الشoرق األوﺳoط بoين الشoك واليقoين؟ ،الoدار الثقافيoة للنشoر ،القoاھرة
2004م ،ص .165
) -(4د .محمود خيري بنونة ،القانون الدولي واﺳتخدام الطاقة النوويoة ،ط ،2مؤﺳسoة دار الشoعب ،القoاھرة1971 ،م ،ص
 .117ولقد وصف اللورد ھيوم وزير خارجية المملكة المتحدة ھذه االﺗفاقيoة بoـأنھا "عمoل رائoع ،إذ ﺗُقلِoل أخطoار ﺗلoوث الجoو
بالنشoاط اإلشoعاعي ".وعلoى الصoعيد الoدولي ُوصoفت بأنھoا أعظoم االنجoازات فoي ﺳoبيل نoزع السoالح منoذ قيoام منظمoة األمoم
المتحدة ،وزاد من أھميتھا أنھا ﺗظل ﺳارية المفعول لوقoت غيoر محoدد طبقoا للمoادة الرابعoة منھoا .أنظoر :د .ﺳoھى حميoد ﺳoليم
الجمعة ،ﺗلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلﺳكندرية2009 ،م ،ص .136
) -(5حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .276
) -(6لooورانس إ  .ﺳسoooكند ،دبلوماﺳoooية البيئooة :التفoooاوض لتحقيoooق اﺗفاقيooات عالميoooة أكثoooر فعاليooة ،ﺗرجمoooة :د .أحمoooد أمoooين
الجمل ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاھرة1996 ،م ،ص.172
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اﺳتجابة لطلب اإلﺗحاد السوفيتي (1).وﺗجدر اإلشارة إلى أنه من بين الموقعين علoى ھoذه المعاھoدة ،ﺗعoارض
ثالث دول فقط ھي الواليات المتحoدة األمريكيoة وفرنسoا واإلﺗحoاد السoوفيتي السoابق ،الحظoر الشoامل علoى
جميع أنواع االختبار.

) (2

وإن نظooرة للتطooورات التooي ﺳooبقت إبooرام ھooذه المعاھooدة ﺗُبooين أن عooامال معينooا أدى إلooى التفكيooر
فooي انجازھoا ،وأن عوامooل أخooرى ﺳooاھمت فooي التوصooل إليھooا علooى الشooكل التooالي :ال شooك أن الooرأي العooام
العالمي كان الباعث المحرك إلبرامھا ،فعلى إثر ﺳقوط اإلشعاعات النووية ،وما ظھر واﺗضح من مخاطر
ﺗتولد عن إجراء التجارب النووية (3)،بدأ الرأي العoام العoالمي يھoتم باآلثoار السoلبية لھoذه العمليoات .يُضoاف
إلooى ذلooك ﺗزايooد الخooوف مooن اﺗسooاع نطooاق التسooلح النooووي ،وﺗooوﺗر العالقooات الدوليooة .ولقooد ﺗجلooت مظooاھر
ھooذا الooرأي العooام فooي مواقooف بعooض الooدول غيooر المالكooة لألﺳooلحة النوويooة ،وﺗالحooق التوصooيات الصooادرة
عن الجمعية العامoة لألمoم المتحoدة ،ھoذا إلoى جانoب مظoاھر أخoرى عبﱠoرت عoن نفoس التوجoه االﺳoتنكاري.
"وإذا كان عامل الرأي العام العoالمي ﺗُواجھoه عوامoل مضoادة كoاألمن القoومي للoدول النوويoة ،والمشoكالت
الفنية للرقابة علoى ھoذه األﺳoلحة ،فحسoبه أنoه أدى إلoى دفoع الoدول النوويoة  -انتظoارًا إلبoرام اﺗفاقيoة دوليoة-
للقيام باإلعالن عن اﺗخoاذ إجoراءات انفراديoة فوريoة كoإعالن اإلﺗحoاد السoوفيتي أوال ،ثoم الواليoات المتحoدة
األمريكية وبريطانيا الحقا عن الوقف االنفرادي والمؤقت إلجراء التجارب النووية".

) (4

أ -مقاصد المعاھدة وأھدافھا:
حددت ديباجة المعاھدة ھدفين أﺳاﺳoيين :أولھمoا فoوري يتحقoق عنoد بoدء ﺗنفيoذھا والتoزام األطoراف
المتعاقدة بما جاء فيھا من أحكام ونصوص ،وقد حددﺗه الديباجة في نصoھا علoى أن األطoراف)" (5راغبoون
في وضع حد لتلوث األجواء والمحيط الذي يعيش فيه اإلنسoان" .فoرغم أنoه يبoدو مoن مسoمى ھoذه المعاھoدة
أنھا ﺗتعلق بالحظر الجزئي للتجارب النووية ،وﺗدخل ضمن االﺗفاقيات التي ﺗھدف إلoى نoزع التسoلح ،إال أن
ذلooك ال يقooدح فooي أنھooا ﺗخooدم ،بطريooق أو بooآخر ،البيئooة اإلنسooانية ،وﺗُعooد مooن بooين اآلليooات القانونيooة لمكافحooة

) -(1محمooد عبooد ﷲ محمooد نعمooان ،ضooمانات اﺳooتخدام الطاقooة النوويooة فooي األغoراض السooلمية )دراﺳooة قانونيooة فooي ضooوء
القواعد والوثائق الدولية(2001 ،م ،ص .76
) -(2لورانس إ .ﺳسكند ،مرجع ﺳابق ،ص .172
) -(3فلقد "بلغ عدد التجارب النووية التي أُجريت قبل معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النووية  500ﺗجربة نوويoة ﺗoم فيھoا
ﺗفجير  600ميجا طن من المواد المتفجرة ،ﺗفوق كمية المتفجرات التي اﺳتخدمت في الحoرب العالميoة الثانيoة بمئoات المoرات
وكoooان مoooن ضoooمنھا رؤوس ھيدروجينيoooة أقoooوى  400مoooرة مoooن قنبلoooة ھيروشoooيما ".أنظoooر :عمoooر بoooن عبoooد ﷲ بoooن ﺳoooعيد
البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .65
) -(4د.مصطفى ﺳالمة حسين ود .مدوس فoالح الرشoيدي ،القoانون الoدولي للبيئoة :دراﺳoة للقواعoد العامoة وأھoم االﺗفاقيoات
الدوليoooة واإلقليميoooة والمنظمoooات الدوليoooة الحكوميoooة وغيoooر الحكوميoooة التoooي ﺗُعنoooى بحمايoooة البيئoooة ،لجنoooة التoooأليف والتعريoooب
والنشر2007 ،م ،ص .394 -393
) -(5د.محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .117
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التلoوث النooووي لتلooك البيئoة (1).ثانيھمooا أعلنooه األطooراف بoرغبتھم فooي العمooل علoى حظooر ﺗجooارب ﺗفجيooرات
األﺳلحة النووية في جميع األوقات ،وعزمھم على مواصلة المفاوضات لتحقيق ذلك من أجoل "عقoد اﺗفاقيoة
لنزع السالح نزعًا عاما شامال ﺗحت رقابة دولية صارمة ،على أن يتم عقدھا بأﺳرع ما يمكن ،وبما يتوافق
مع أھداف األمم المتحدة ،ألجل وضع حد لسباق التسلح واﺳتئصال كل حoافز علoى صoناعة وﺗجربoة جميoع
األﺳooلحة بمooا فooي ذلooك األﺳooلحة النوويooة" .وقooد أكooدت المooادة األولooى مooن المعاھooدة ھooذه الرغبooة فooي نصooھا
" ...ومooن المعلooوم ،فooي ھooذا المقooام ،أن التحفظooات المooذكورة فooي ھooذه الفقooرة ،ال ﺗتعooارض مooع الوصooول
إلoى اﺗفاقيoة للحظoر الoدائم لجميoع ﺗجoارب التفجيooرات النوويoة بمoا فoي ذلoك التفجيoرات ﺗحoت األرض ،التooي
 -كما جاء في الديباجة -ﺳيحاول المتعاقدون الوصول إلى اﺗفاقية بشأنھا".

) (2

ب -األعمال المحظورة ومجال الحظر:
ﺗنص المادة األولى فقرة  1من ھذه المعاھدة على أن يتعھد كل عضو فيھا "بتحoريم ،ومنoع ،وعoدم
إجراء أية ﺗجربة لتفجير ﺳالح نووي أو أي ﺗفجير نووي آخر ،في أي مكان ،ﺗحت إشرافه أو ﺗحت ﺳلطته
الشرعية .أ -في الجو ،أو فوق حدوده ،بما في ذلك الفضoاء الخoارجي أو ﺗحoت المoاء أو فoي أعoالي البحoار.
ب -في أي مكان آخر ،إذا ما كان ھذا التفجير يُسبب نشاطا إشoعاعيا يَظھoر ﺗoأثيره خoارج الحoدود اإلقليميoة
للدولoة التoي يجoري االنفجoار ﺗحoت إشoرافھا أو ﺳoلطتھا الشoرعية ".وﺗُحoرم الفقoرة  2مoن نفoس المoادة علooى
الدول المتعاقدة "أن ﺗكون ﺳببا في ﺗشoجيع ،أو االشoتراك بoأي طريقoة فoي إجoراء أي ﺗجoارب ﺗفجيoر ﺳoالح
نooووي ،أو أي ﺗفجيooر نooووي آخooر ،أينمooا كooان ،طالمooا كooان ﺳooيتم إجooراؤه فooي أي مooن المجooاالت المحooددة
ﺳابقا ،إذا كان لھا التأثير المشار إليه في الفقرة األولى من ھذه المادة".

) (3

فاألعمooال المحظooورة طبقooا للمooادة السooالفة الooذكر "ﺗشooمل إجooراء ﺗجooارب ﺗفجيooر األﺳooلحة النوويooة
أو أي ﺗجارب نووية أخرى .ومجال التحريم يتضمن التفجيoر فoي الجoو ،وخoارج نطoاق الجoو ،فoي الفضoاء
الخارجي وﺗحت الماء ،ما كان منه إقليميا أو في البحار العالية ".كما "يمتد نطاق التحريم ھoذا طبقoا للoنص
المooذكور فooي المooادة األولooى "ﺗحooت ﺳooيطرﺗھا أو ﺳooلطتھا التشooريعية" إلooى األقooاليم ﺗحooت الوصooاية أو التooي
ال ﺗتمتع بالحكم الذاﺗي أو المحتلة عسكريا والتي ﺗُديرھا األطراف المتعاقدة".

) (4

وبالنسبة "للمجاالت المائية ،فoإجراء التفجيoرات النوويoة محoرم ﺗحتھoا جميعھoا ﺳoواء كانoت بحoارا
عالية أو بحيرات داخلية أو أي مياه أخرى ،ألن ما ھو ﺗحت الماء يكون فoوق األرض وھoو مجoال حرمoت

) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .117
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .118 -117
) -(3أنظر :نص المادة األولى من المعاھدة محل الدراﺳة.
) -(4د.محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .118
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المعاھدة إجراء التجارب النوويoة فيoه .و ِذكoر البحoار العاليoة والفضoاء الخoارجي) (1ھنoا وھoي خoارج نطoاق
ﺳيادة الدول جاء لتأكيد ﺗحريم إجراء التجارب النووية فoي ھoذه المجoاالت ،حتoى لoو فرضoت دولoة ﺳoيادﺗھا
عليھا لفترة مؤقتة وقت إجراء التجoارب .وقoد جoاء ھoذا الoنص لالحتيoاط ومنoع اللُoبس (2)".وفoي ذلoك وقايoة
للبيئة البحرية وبيئة الفضاء الخارجي من التلوث النووي.

) (3

وممooا ﺳooبق يتضooح ضooمنا أن "الحظooر ال يمتooد إلooى ﺗجooارب ﺗفجيooر األﺳooلحة النوويooة أو التفجيooرات
النووية األخرى ﺗحت األرض ،طالما أن النشاط اإلشعاعي ظل حبيسا داخل حدود الدولة التي ﺗُجريھا ،وال
يظھر أثره خارج ھذه الحدود ،ﺳواء في البر أو في الجoو ،أو فoي البحoار العاليoة أو الفضoاء الخoارجي".

) (4

كما أن التحريم كما جاء في ھذه المعاھدة "ال يشمل اﺳتخدام التفجيرات النووية وقoت الحoرب" ،إذ لoو كoان
ص عليه صراحة في مواد المعاھدة" .وواضح دون شoك مoن ھoذه
ذلك مقصودا لتم إيضاحه في الديباجة ونُ َ
الديباجة ومن النصوص ،أن امتداد التحريم ليشمل وقت الحرب يتعارض مع المعاھدة نصoا وروحoا .وممoا
يؤكد ذلك أن الجمعية العامة لألمم المتحدة اقترحت ،كما اقتoرح السoكرﺗير العoام فoي خطابoه بمناﺳoبة ﺗوقيoع
المعاھدة ،العمل على عقد مؤﺗمر لوضع اﺗفاقيoة لتحoريم اﺳoتخدام األﺳoلحة النوويoة فoي الحoرب .ولoو كانoت
معاھدة حظر التجارب النووية ھذه ﺗعني ذلك ل َما كانت ھناك حاجة الﺗفاقيoة جديoدة ،وھoذا يعنoي أن االﺗفoاق
ﺗام بين األطراف المتعاقدة وجميع أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة أن معاھدة حظر التجoارب النوويoة
المذكورة ال ﺗتضمن ﺗقنينا لتحريم اﺳتخدام األﺳلحة النووية في الحرب".

) (5

أمoا اﺳoتعمال الطاقoة النوويoة فooي األغoراض السoلمية فقoد شooمله الoنص "أو أي ﺗفجيoر نoووي آخooر"
وھذا يعني االمتناع عoن إجoراء أي ﺗجoارب ﺗفجيoرات نوويoة ألغoراض ﺳoلمية إال فoي المجoال الoذي ﺗسoمح
به المعاھدة ﺗحت األرض ،دون التسبب في ﺗسرب النشاط اإلشعاعي الناﺗج إلoى خoارج حoدود إقلoيم الدولoة.
"ويسooمح ذلooك باﺳooتخدام الطاقooة النوويooة فooي أعمooال الحفooر والمنooاجم واﺳooتخراج البتooرول وحفooر القنooوات
والموانئ واألنفاق طالما ال ﺗُ َسoبب ھoذه األعمoال ﺗسoرب النشoاط اإلشoعاعي خoارج حoدود الدولoة أو إحoداث
الضooرر لآلخooرين (6)".وفooي نفooس السooياق أعلooن رئooيس لجنooة الطاقooة الذريooة األمريكيooة أن oه يمكooن ﺗطooوير
المخترعooات وإجooراء األبحooاث العلميooة وفقooا ألحكooام المعاھooدة وأن ذلooك ال يتعooارض معھooا (7).وباإلضooافة
oرم إجooراء التجooارب النوويooة العسooكرية والسooلمية فooي المختبooرات
إلooى ذلooك نالحooظ أن ھooذه المعاھooدة لooم ﺗُ َحِ o
العلمية.
) -(1يُقصد بالفضاء الخارجي المجال الخارجي المحoيط بoاألرض والقمoر واألجoرام السoماوية األخoرى .أنظoر :د.ﺳoھى حميoد
ﺳليم الجمعة ،مرجع ﺳابق ،ص .137
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  .118أنظر أيضا :د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .118
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص.117
) -(4المرجع السابق ،ص .118
) -(6) (5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .119
) -(7عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .99
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ج -ﺗقييم المعاھدة:
مرة جھود ُمضنية ومحاوالت عديدة لوضع حد لتجارب ﺗفجيرات األﺳلحة
لقد كانت ھذه المعاھدة ثَ َ
النوويooة التooي ﺳooببت أخطooارا َعرّضooت البشooرية والممتلكooات ألضooرار جسooيمة ،وبداي oةً ناجح oةً للمحooاوالت
التي بُذلت بھدف الحد من إجراء ھذه التجارب ،وعامال ﺳاھم فoي الحoد مoن ﺗلoوث األجoواء وأعoالي البحoار
باإلشooعاع النooووي .إال أن التحooريم  -طبقooا لنصooوص المعاھooدة -لooم يتضooمن التجooارب التooي ﺗجooري ﺗحooت
األرض ،ما دامت أضرارھا ال ﺗتجاوز حدود الدولة التي أُجريت في إقليمھoا ،بمعنoى أنھoا ﺗسoمح ألطرافھoا
بمواصلة إجراء ﺗجاربھم ﺗحت األرض (1)،وفي المختبرات العلمية المنشأة فوق ﺳطح األرض.
وبمooا أن ھooذه المعاھooدة ال ﺗلooزم إال الooدول األطooراف فيھooا ،فooإن بooاقي الooدول ﺗظooل حooرة فooي إجooراء
ﺗجاربھا لتفجير األﺳلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وﺗحت الماء وﺗحoت األرض مثلمoا شoاءت
دون التزامھا بما ﺗضمنته ھذه االﺗفاقية من أحكoام ،ومoن بoين ھoذه الoدول دول ذات أﺳoلحة النوويoة ال ﺗoزال
ﺗُجري ﺗجاربھا بغية اللحاق بالدول األخرى المتقدمة في صناعة ھoذه األﺳoلحة (2)،وھoي فرنسoا) (3والصoين
وجمھوريooة كوريooا الشooعبية الديمقراطيooة (4).كمooا أنooه علooى الooرغم مooن ﺗوقيooع الooدول الكبooرى لھooذه االﺗفاقيooة
إال أن عدد التجoارب فoي الفتoرة مoن عoام 1977م إلoى 1981م لoم يoنخفض ،وكoان معoدلھا نحoو  50ﺗجربoة
ﺳنويًا ،وفي عام 1981م ﺗم إجراء  49ﺗجربة نووية ،قامت الواليات المتحدة األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي
بمعظمھا.

) (5

كمooا أنoooه لoooيس لھoooذه االﺗفاقيooة أثoooر علoooى ﺳoooباق التسoooلح النooووي ،بسoooبب أن الoooدول التoooي التزمoooت
بھا قد بلغت قُoدرة علoى إنتoاج ھoذه األﺳoلحة ﺗُغنيھoا عoن إجoراء ﺗجoارب فoي الجoو أو فoي الفضoاء الخoارجي
أو ﺗحoooت المoooاءُ ،مكتفيoooة بإنتاجھoooا وفقoooا لمoooا ﺗوصoooلت إليoooه مoooن ﺗصoooميمات ،كنتيجoooة لمoooا ﺳoooبق أن أجرﺗoooه
مooن ﺗجooارب ،ومooا ﺗجريooه منھooا ﺗحooت األرض وفooي المختبooرات العلميooة .أمooا الooدول األخooرى التooي ﺗسooعى
جاھooدة للحooاق بمooن ﺳooبقتھا فooي مجooال إنتooاج ھooذه األﺳooلحة فھooي ليسooت طرفooا فooي ھooذه االﺗفاقيooة ،وال ﺗلتooزم
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .120
"ومooن المعooروف فooي الوقooت الحاضooر أن ﺗجooارب األﺳooلحة النوويooة ﺗكooاد يكتنفھooا الكثيooر مooن الغمooوض واإلبھooام ،بسooبب
إجرائھا ﺗحت أعماق معينoة ال ﺗسoمح برصoد ﺗلoك التفجيoرات إال مoن خoالل أجھoزة رصoد متطoورة ،وھoذا مoا يَحoد مoن فعاليoة
المعاھدة في مجال وقف التجارب النووية ".أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .100
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص.120
)(3
ضم فرنسا إلى ھذه المعاھدة بالرغم من إعالنھا التزامھا بمراعاة نصوصھا ،وقد أكد ممثلوھا فoي عoدة مناﺳoبات
 لم ﺗَن َعلى أن دولتھم لن ﺗساعد أو ﺗشجع أية دولة على إنتاج أو حيازة السoالح النoووي ،إال أنھoا أجoرت فoي السoنوات التoي أعقبoت
إبرام المعاھدة العديد من اختبارات األﺳلحة النووية فoي الغoالف الجoوي ،وقoد احتجoت عoدة دول علoى ھoذه االختبoارات ،مoن
بينھooا اﺳooتراليا ونيوزيلنooدا اللتooين قooدمتا فooي عooام 1973م شooكوى أمooام محكمooة العooدل الدوليooة ضooد ﺗجooارب األﺳooلحة النوويooة
التي ﺗُجريھا فرنسا في الغالف الجوي .أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص.66
) -(4حوليooة نooزع السooالح ،مرجooع ﺳooابق ،ص  294 ،291و  .295أمooا إﺳooرائيل ،باكسooتان والھنooد فقooد وقعooوا وصooادقوا
على ھذه االﺗفاقية .المرجع نفسه ،ص  288 ،286و .299
) -(5عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص.99
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بأحكامھا ،وبالتالي فھي ﺗُجري ھoذه التجoارب لتطoوير أﺳoلحتھا وبلoوغ قoدرة علoى الفتoك والتoدمير ﺗُضoاھي
ما ﺗوصلت إليه الدول األخرى التي ﺳبقتھا.

) (1

زيooادة علooى ذلooك ،فooإن "أثooر االﺗفاقيooة علooى الحooد مooن انتشooار األضooرار النوويooة بقooي ضooعيفا ،ألن
التجoooارب التoooي ﺗجريھoooا الoooدول ﺗحoooت األرض ،قoooد ﺗسoooبب انتقoooال األضoooرار النوويoooة إلoooى أقoooاليم الoooدول
األخoرى ،خصوصooا إذا ﺗصooادف وجooود الميooاه الجوفيooة فooي مكooان التجربooة .كمooا أن التجooارب التooي ﺗُجريھooا
ض oا ِعف مooن ھooذه األضooرار ".وفooي ھooذا المجooال أجooرت
الooدول غيooر األطooراف فooي الجooو أو ﺗحooت المooاء ﺗُ َ
الواليات المتحدة األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي بعض التجارب ﺗحoت األرض ،وقoد قامoت عoدة اعتراضoات
علooى بعض oھا ،حيooث ﺗ oم ﺗب oادل االﺗھامooات بooأن إجراءھooا أدى إلooى مخالفooة أحكooام المعاھooدة ،ألنھooا ﺗسooببت
في انتقال المواد المشعة إلى أقاليم الدول األخرى.

) (2

أما اقتراح ﺗعoديل ھoذه االﺗفاقيoة فھoو حoق لجميoع األطoراف المشoتركين فيھoا طبقoا لمoا نصoت عليoه
المooادة الثانيooة ،فooإذا وافooق ثُلooث الooدول األعضooاء علooى عooرض ھooذا االقتooراح  -بشooرط أن يكooون مooن بيooنھم
األعضoooاء األﺳاﺳoooيين -فoooإن ھoooذه الoooدول الoooثالث )أي الواليoooات المتحoooدة األمريكيoooة ،اإلﺗحoooاد السoooوفيتي
وبريطانيooا( ﺗooدعو لعقooد مooؤﺗمر يحضooره جميooع األطooراف المتعاقooدين لدراﺳooة ھooذا التعooديل ،ويُ َوافَ oق عليooه
بأغلبيooة أصooوات األطooراف المتعاقooدة علooى أن ﺗتضooمن ھooذه األغلبيooة أصooوات الooدول األﺳاﺳooية الooثالث.
ونالحooظ ھنooا أن ھooذا الوضooع الممتooاز الممنooوح لھooذه األطooراف الooثالث يجعooل الooدول األخooرى  -خصوصooا
النووية -عازفة عن االنضمام إليھا فيما بعد ،عندما ﺗoرى فoي ھoذا االمتيoاز ﺗقلoيال مoن شoأنھا بالنسoبة للoدول
األﺳاﺳية الثالث .كما نصت المادة الرابعة على أن المعاھدة ﺗظل ﺳارية لوقت غير محoدود وأن االنسoحاب
منھا حق لجميع الدول األطراف فيھا ،ويصبح ھؤالء األعضoاء ملoزمين بتنفيoذ أحكامھoا لمoدة ثالثoة شoھور
منooذ ﺗooاريخ انسooحابھم ،ويمكooنھم بعooد ذلooك إجooراء التجooارب النوويooة فooي المجooاالت المحظooورة طبقooا لھooذه
المعاھدة.

) (3

وعلoooى الoooرغم مoooن فشoooل ھoooذه االﺗفاقيoooة فoooي وقoooف أو علoooى األقoooل التقليoooل مoooن ﺳoooباق التسoooلح
النووي ،وﺗوفير حماية ناجعة من التلوث النووي الناجم عoن التجoارب النوويoة ،إال أنھoا كانoت أول معاھoدة
دولية عالمية النطاق يتم إبرامھا في مجال الحoد مoن األﺳoلحة النوويoة ،كمoا أنھoا مھoدت إلجoراء مفاوضoات
من أجل إبرام معاھدات أخرى والﺳيما معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية.

) (4

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  .121 -120أنظر أيضا :د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .165
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .121
) -(3المرجع السابق ،ص .121 -120 -119
) -(4محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص.77
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 . 2معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية لعام 1968م:
أكد أطراف المعاھoدة فoي ديباجتھoا علoى مoا ﺳoبق أن ﺗعھoدوا بoه فoي اﺗفاقيoة الحظoر الجزئoي ،وھoو
"العمل على وقف جميع ﺗجارب التفجيرات النووية في أي مكان ".كما ﺗعھدوا فoي المoادة الخامسoة) (1علoى
التعooاون لضooمان إﺗاحooة المنooافع المحتملooة ألي اﺳooتخدامات ﺳooلمية للتفجيooرات النوويooة للooدول غيooر الحooائزة
لألﺳooلحة النوويooة األطooراف فooي المعاھooدة ،وذلooك عooن طريooق إجooراءات دوليooة مناﺳooبة ،علooى أن يooتم ھooذا
التعooاون علooى أﺳoooاس عooادل دون ﺗفرقooة ،وبأقoooل ﺳooعر ممكooن ،دون أن يتحمoooل المسooتفيد ﺗكooاليف البحoooث
والتطوير.

) (2

نالحظ أن ھذه المادة قد ﺳمحت للدول األطراف الحائزة لألﺳلحة النووية بإجراء التجارب النووية
لغايooات ﺳooلمية) ،كمooا أن ھooذه المعاھooدة لooم ﺗمنعھooا مooن إجooراء ﺗجooارب نوويooة ﺗحooت األرض ألغooراض
عسكرية( ،وفي المقابل منعت باقي الدول األطراف من إجoراء أيoة ﺗجربoة نوويoة ﺳoلمية أو عسoكرية ،كمoا
ﺗمنع عليھا حيoازة األﺳoلحة النوويoة وأجھoزة التفجيoر النoووي ،وإرضoا ًء لھoا ﺗعھoدت الoدول األطoراف ذات
األﺳلحة النووية بوضع المزايoا والمنoافع الناﺗجoة عoن االﺳoتخدامات السoلمية ﺗحoت ﺗصoرفھا ،وبoذلك ﺗoتمكن
الدول األطراف غير ذات األﺳلحة النووية من االﺳتفادة وفقا الﺗفاقية دولية خاصة أو وفقا الﺗفاقيoات ﺗُ ِعoدھا
وكالة دولية مناﺳبة وﺗمثل فيھا ھذه الدول ،كما "في وﺳع الدول غير نوويoة التسoليح الراغبoة فoي االﺳoتفادة
من التفجيرات النووية الحصول على مثoل ھoذه المنoافع مoن خoالل اﺗفاقيoة ثنائيoة ،لكoن الoدول الحoائزة علoى
األﺳلحة النووية وبعد ﺳريان مفعول المعاھدة أدارت ظھرھا وبدأت بااللتفاف على التزاماﺗھا ،إذ أعرضت
ﺗلك الدول عن ﺗقديم ما لديھا من نتائج ومعلومات حصلت عليھا من خالل ﺗجاربھا النووية ،ﺳoعيًا الحتكoار
خبراﺗھا النووية وفرض ﺗفوقھا وھيمنتھا على الدول النامية".

) (3

وإذا كانooت معاھooدة موﺳooكو قooد أبقooت للooدول األطooراف حooق إجooراء ﺗجooارب التفجيooرات النوويooة
فooي بooاطن األرض ،فقooد نجحooت الooدول األطooراف ذات األﺳooلحة النوويooة مooن خooالل اﺗفاقيooة عooدم االنتشooار
ي ﺗجooارب
فooي ﺗجريooد الooدول األطooراف غيooر ذات األﺳooلحة النوويooة مooن ھooذا الحooق ،ومنعھooا مooن إجooراء أ ﱠ
ألغراض عسكرية أو ﺳلمية .وبالتoالي فoإن الحظoر الشoامل مطبoق عليھoا بموجoب ھoاﺗين المعاھoدﺗين وقبoل
إبرام معاھدة الحظر الشامل ،وليست في حاجة للمصادقة على معاھدة بھذا الخصوص.

) -(1حرصت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا خالل إعداد مشروع ھذه المعاھoدة علoى حصoر حoق إجoراء التجoارب
النووية السلمية على الدول النووية فقط ،وﺗم بالفعل إدراج مشروع االقتراح في نص ھoذه االﺗفاقيoة .أنظoر :عمoر بoن عبoد ﷲ
بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .68 - 67
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .136 -135
) -(3عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .69 -68
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 . 3االﺗفاقيات الثنائية:
أ -معاھدة ﺗحديد ﺗجoارب األﺳoلحة النوويoة ﺗحoت ﺳoطح األرض )أو باطنoه( بoين الواليoات المتحoدة
األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي لعام 1974م:
نصت ھذه االﺗفاقية على ﺗحريم إجراء ﺗجارب نووية عسكرية ﺗحoت ﺳoطح األرض ﺗتجoاوز قوﺗھoا
 150كيلو طن ،وحيث أنھا أجازت للطرفين إمكانية إجراء ﺗجارب نووية ﺗزيد قوﺗھا علoى  150كيلoو طoن
وذلooك إلooى غايooة  31مooارس 1976م ،قامooت الواليooات المتحooدة بooإجراء ثالثooين ﺗجربooة نوويooة ﺗحooت ﺳooطح
األرض ﺗزيoد قوﺗھooا علooى  150كيلooو طooن (1).كمooا نصooت "علooى أن كooل طooرف ﺳooيقوم بتخفooيض التجooارب
النووية ﺗحت األرض إلى أدنى حد ،وأن الطoرفين ﺳoوف يسoتمران فoي مفاوضoاﺗھما للوصoول إلoى التخلoي
عooن جميooع ﺗجooارب األﺳooلحة النوويooة ﺗحooت األرض (2)".إال أنooه يعooاب علoى ھooذه المعاھooدة أنھooا ال ﺗنسooحب
إال على التجارب النووية العسكرية في بoاطن األرض وال ينطبoق الحظoر علoى التجoارب السoلمية ،بoالرغم
من ﺗماثل أجھزة التفجير في التجoارب العسoكرية والسoلمية وعoدم وجoود معيoار يمكoن االﺳoتناد إليoه لتمييoز
كال النوعين.

) (3

ب -معاھدة ﺗحديoد التجoارب النوويoة فoي بoاطن األرض لألغoراض السoلمية بoين الواليoات المتحoدة
األمريكية واإلﺗحاد السوفيتي لعام 1976م:
"أمام القصور الذي ا ْعتَرى اﺗفاقية ﺗحديد التجارب النووية في باطن األرض لعام 1974م ،أبرمت
الooدولتان مoooرة أخoooرى فoooي عooام 1976م اﺗفاقيoooة ﺗحديoooد التجoooارب النوويooة فoooي بoooاطن األرض لألغoooراض
السلمية ،وحددت ھذه االﺗفاقية السقف األقصى المسموح به لھذا النوع من التجoارب بoـ  150كيلoو طoن ،إال
ال دون ﺳoooريان بنoooود االﺗفاقيoooة حتoooى ديسoooمبر عoooام 1990م ،بعoooد
أن عامoooل عoooدم الثقoooة بoooين الoooدولتين َحَ ooo
أن أبرمت الoدولتان فoي جoوان عoام 1990م اﺗفoاقيتين حoددﺗا بشoكل مفصoل اإلجoراءات التoي يجoب أن ﺗُتَبَoع
للتأكد من احترام الطرفين اللتزاماﺗھما".

) (4

ثانيا -معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م:
خالل مفاوضoات ﺗجديoد اﺗفاقيoة عoدم انتشoار األﺳoلحة النوويoة فoي مoؤﺗمر نoزع السoالح ﺗoم االﺗفoاق
على ﺗكثيف الجھود نحو إبرام اﺗفاقية دولية ﺗُ َح ِرم التجارب النووية) (5في فترة ال ﺗتعoدى عoام 1996م .كمoا
) -(1عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .69
) -(2د .ممدوح حامد عطية ،مرجع ﺳابق ،ص .167
) -(3عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .69
) -(4المرجع السابق ،ص .70 -69
)" -(5ﺗُعتَبر ھذه االﺗفاقية ثمرة جھود دولية ُمضنية بoدأت منoذ عoام 1945م ،عنoدما نظoرت الجمعيoة العامoة لألمoم المتحoدة
في دورﺗھا الخامسة والثالثين في موضوع التجارب النووية وقد طلبت الجمعية العامة من لجنة نزع السالح البoدء فoي اﺗخoاذ
اإلجراءات الالزمة لكبح جماح التجارب النووية ،ومنذ عام 1981م ،ﺗبنت الجمعية العامoة كoل عoام ﺗوصoيات ﺗتعلoق بتحoريم
التجارب النووية ".أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص.70
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طالبooت الھنooد أثنooاء ھooذه المفاوضooات بتooدمير الترﺳooانات اإلﺳooتراﺗيجية للooدول النوويooة بشooكل كامooل وﺗحooريم
التجارب النووية التي ﺗَجري داخل المختبرات ،كما اعترضت أيضا على المoادة  14مoن مشoروع االﺗفاقيoة
التooي اشooترطت لنفooاذ المعاھooدة ﺗصooديق  44دولooة مدرجooة فooي المرفooق  (1) 2مooن بينھooا دول ذات أﺳooلحة
نووية ،وفسرت ھذا اإلجراء بأنه بمثابة ضغط ﺳياﺳي غير مقبول .ولقد اقترحت اﺳتراليا ﺗمريoر مشoروع
المعاھooدة علooى الجمعيooة العامooة مooن أجooل أن ﺗتبنooاه ،وﺗooم بالفعooل ﺗبنيooه مooن قبلھooا بتooاريخ  10جويليooة عooام
1996م ،حيث أيدت ھذه المعاھدة  150دولة وعارضتھا  3دول فقط (2).ولقoد ُعرضoت للتوقيoع بنيويoورك
في  24ﺳبتمبر عام 1996م ،وبلغ العoدد الكلoي للتوقيعoات  176حتoى عoام 2006م (3)،فoي حoين بلoغ العoدد
الكلي للتصديقات) (4حتى عام 2006م  137ﺗصديقا ،أي أن ھoذه المعاھoدة قoد حققoت مoا يقoرب مoن عالميoة
االنضمام ،رغم أنه لم يبدأ ﺳريانھا بعد (5).وﺗجدر اإلشارة إلى أن مدة ھذه المعاھoدة غيoر محoدودة) ،المoادة
التاﺳعة فقرة  (1كما أن ِمرفقاھا ،والبروﺗوكول ومرفقا البروﺗوكول يشoكلون جoزءا ال يتجoزأ منھoا) .المoادة
العاشرة(
ولقد نصت المادة األولى من ھذه االﺗفاقية على االلتزامات األﺳاﺳية للدول األطراف فيھا والمتمثلة
في ﺗعھدھا بعدم إجراء أي ﺗفجير من ﺗفجيرات ﺗجارب األﺳلحة النووية أو أي ﺗفجير نووي آخر ،وبحظoر
ومنع أي ﺗفجير نووي من ھذا القبيل في أي مكان يخضع لواليتھا أو ﺳيطرﺗھا) ،الفقرة  (1وباالمتناع عoن
التسبب في إجرائه ،أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت) .الفقرة  (2كما نصت المادة الثانية
علoى أن ﺗقoوم الoدول األطoراف بإنشoاء منظمoة معاھooدة الحظoر الشoامل للتجoارب النوويoة لتحقيoق موضooوع
وغرض ھذه المعاھدة ،وضمان ﺗنفيذ أحكامھا ،بما في ذلoك األحكoام المتعلقoة بoالتحقق الoدولي مoن االمتثoال
لھooا - ،مooن خooالل نظooام للتحقooق يتooألف مooن نظooام رصooد دولooي وعمليooات التفتooيش المooوقعي -وﺗooوفير محفooل
للتشاور والتعاون فيما بينھا ،على أن ﺗكون كل الدول األطراف أعضاء في ھذه المنظمة.
ووفقا للمادة الثامنة في فقرﺗھا  1فإنه بعد ُمضي عشر ﺳنوات من نفاذ ھذه المعاھoدة ﺳoيُعقد مoؤﺗمر
للدول األطراف الﺳتعراض ﺳير العمل بھا وفعاليتھoا ،بُغيoة التأكoد مoن ﺗحقيoق أھoدافھا وأغراضoھا الoواردة
بھا ،كما " ...ينظر المؤﺗمر االﺳتعراضي ،اﺳتنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ،فoي إمكانيoة السoماح

) -(1ﺗنص الفقرة  1من المادة الرابعة عشرة المعنونة :بدء النفاذ على ما يلي:
" -1يبدأ نفاذ ھذه المعاھدة بعد  180يوما من ﺗاريخ إيداع صكوك التصديق مoن جانoب جميoع الoدول المدرجoة فoي المرفoق 2
من ھذه المعاھدة "....أنظر :نص المعاھدة محل الدراﺳة.
) -(2عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .71 -70
) -(3مooن بooين الooدول التooي وقعooت فقooط علooى ھooذه االﺗفاقيooة نooذكر :الواليooات المتحooدة األمريكيooة ،الصooين ،إﺳooرائيل وإيooران.
في حين لم ﺗُوقع ولم ﺗُصادق على ھذه االﺗفاقية كل من باكسoتان ،الھنoد وجمھوريoة كوريoا الشoعبية الديمقراطيoة .حوليoة نoزع
السالح ،مرجع ﺳابق ،ص  286إلى  294 ،291 ،288و .299
) -(4من بين الدول التي وقعoت وصoادقت علoى ھoذه االﺗفاقيoة نoذكر :اإلﺗحoاد الروﺳoي ،فرنسoا ،المملكoة المتحoدة لبريطانيoا
العظمى وآيرلندا الشمالية ،ألمانيا ،اليابان والجزائر .المرجع السابق ،ص  297 ،295 ،290 ،287 ،286و.299
) -(5المرجع السابق ،ص  281 ،3و .282
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بإجراء ﺗفجيرات نووية جوفيoة لألغoراض السoلمية .وإذا قoرر المoؤﺗمر االﺳتعراضoي بتوافoق اآلراء جoواز
السماح بإجراء مثoل ھoذه التفجيoرات النوويoة ،يبoدأ المoؤﺗمر االﺳتعراضoي العمoل دون إبطoاء بغيoة ﺗوصoية
الدول األطراف بإدخال ﺗعديل مناﺳب على ھذه المعاھدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من ھذه التفجيرات
النووية .وأيﱡ ﺗعديل ُمقترح من ھذا القبيoل يُبَلَُ oغ إلoى المoدير العoام مoن أي دولoة طoرف ويُ َعoالَج وفقoا ألحكoام
المادة السابعة".
 اللجنة التحضيرية لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية:في  20أكتوبر عام 2006م قدم األمين التنفيذي للجنة التحضoيرية لمنظمoة معاھoدة الحظoر الشoامل
للتجooارب النوويooة فooي بيانooه الooذي أدلooى بooه أمooام الجمعيooة العامooة فooي إطooار بنooد جooدول األعمooال ال ُمعنooون
"التعooاون بooين األمooم المتحooدة واللجنooة التحضooيرية لمنظمooة معاھooدة الحظooر الشooامل للتجooارب النوويooة"
اﺳتعراضا عاما لألنشطة التي قامت بھا اللجنة في عام 2005م .وفي ضoوء التجربoة النوويoة التoي أجرﺗھoا
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ﺗحت ﺳطح األرض في  9أكتوبر عام 2006مَ ،و ﱠجه أنظoار الجمعيoة
إلى أھمية دخول ھذه المعاھدة حيز النفاذ .و َذ َكر أن ھذه التجربة النوويoة ُمناقضoة لoنص المعاھoدة وروحھoا
وأنھا ﺳتعيد ﺗركيز اھتمام المجتمع الدولي على ھذه المعاھoدة كoأداة رئيسoية لنoزع السoالح وعoدم االنتشoار.
علما أن جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيoة ليسoت طرفoا فيھoا ولكoن ﺗصoديقھا عليھoا الزم لoدخولھا حيoز
النفاذ.

) (1

وفooي معooرض إبooرازه لمسooتوى التوقيعooات والتصooديقات و ُمعooدلھا ،أفooاد األمooين التنفيooذي أنooه فooي
السنتين المنصرمتين منذ التقرير األخير الذي قُدم إلى الجمعية ،وقعت ثالث دول وصادقت  16دولoة علoى
المعاھدة ،وفي  20أكتوبر عام 2006م كان ثمة  176دولة ُم َوقِعة على المعاھدة ،صادقت منھا  135دولة.
ومن بين  44دولة التي يَلoزَ م ﺗصoديقھا لoدخول المعاھoدة حيoز النفoاذ ،وقعoت  41دولoة وصoادقت  34دولoة.
نظoام ﺗحقoق عoالمي للمعاھoدة لرصoد
ووفر األمين التنفيذي أيضا اﺳتعراضا عاما لألنشطة المتعلقoة بإنشoاء
ِ
االمتثال لھا ،وأفاد أن ثمة  90دولة ﺗستضيف محطات للرصد مما يساھم في ﺗنفيذ قرارات التحقق.

) (2

نجر عن التجارب
وﺗبقى إمكانية مساھمة ھذه المعاھدة في حماية البيئة من التلوث النووي ال ُم َ
النووية والتي أشارت إليھا الديباجة ،مرھونة بالمصادقة عليھا من طرف كل الدول) ،بما فيھا ﺗلك
ُترك المجال للدول غير األطراف إلجراء مثل ھذه
التي يلزم ﺗصديقھا لدخولھا حيز النفاذ( حتى ال ي َ
التجارب ،وبنجاعة نظام التحقق من االمتثال الفعلي ألحكامھا ،وبعدم اﺳتعمال الدول األطراف لحقھا في
االنسحاب منھا .وعلى الرغم من أن التجارب النووية ﺗُعد أھم مصادر التلوث النووي وأخطرھا على
البيئة واإلنسان ،إال أن ھذا ال ينفي وجود مصادر أخرى ال ﺗقل عنھا شأنًا أُبرمت بشأنھا اﺗفاقيات دولية.
) -(1حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .7
) -(2المرجع السابق ،ص .8
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الفرع الثاني:
االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحرية وبيئة العمل من التلوث النووي.
يُعooد ﺗلooوث البيئooة البحريooة بooالمواد النوويooة مooن أشooد أنooواع التلooوث البحooري خط oرًا ،وقooد أُبرمooت
عooدة اﺗفاقيoooات دوليooة أوردت أحكامoooا ﺗحظoooر إغooراق النفايoooات النوويoooة ،والمooواد ذات النشoooاط اإلشoooعاعي
في البحار ،أو إجراء ﺗجارب األﺳلحة النووية في قاع البحار والمحيطات (1)،وبما أن ھذا المصoدر األخيoر
قoد ﺗطرقنoا لoه فooي العنصoر السoابق ،فإننoا ﺳooنكتفي بدراﺳoة مسoألة حمايoة البيئooة البحريoة مoن التلoوث النooاجم
عن إغراق النفايات النووية ،باإلضافة إلى التطرق لمسألة حماية بيئة العمل والعمال من التلوث النووي.
أوال -حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن إغراق النفايات النووية:
نُشير ھنا إلى أنه ال ﺗوجد اﺗفاقية دولية خاصة بھذه المسألة ،ولكننا نجد جزءا من األحكoام المتعلقoة
بھا في بعض االﺗفاقيات الدولية.

) (2

 . 1اﺗفاقية جنيف ألعالي البحار لعام 1958م:
أرﺳoooت اﺗفاقيoooات جنيoooف األربoooع لعoooام 1958م) (3القواعoooد التقليديoooة لقoooانون البحoooار ،ألن قصoooدھا
كooان ﺗقنooين القooانون الooدولي البحooري أكثooر مooن حمايooة البيئooة البحريooة (4)،وعلooى الooرغم مooن ذلooك ،فلقooد
"أدرك المooؤﺗمرون فooي جنيooف عooام 1958م أن منطقooة أعooالي البحooار ھooي أكثooر المنooاطق ﺗعرضooا للتلooوث
الooذري ،باعتبارھooا مooن المنooاطق الحooرة ،التooي ال ﺗخضooع لسooيادة أي دولooة" ،حيooث ﺗلجooأ الooدول المتقدمooة
ﺗكنولوجيًا إلى إجراء ﺗجاربھoا النوويoة ،أو ﺗصoريف مخلفاﺗھoا المشoعة فيھoا" ،وكoان البoد مoن مواجھoة ھoذه
الظooاھرة الخطيooرة ،وإلooزام الooدول باالمتنooاع عooن ﺗلooك الممارﺳooات وعooدم ﺗلويooث البيئooة البحريooة (5)".وھooذا
ما أدى إلى إبرام اﺗفاقية جنيف ألعالي البحار ،كمoا أن بعoض النصoوص فoي اﺗفاقيoة االمتoداد القoاري ﺗضoم
اإلجراءات الالزمة لحماية البيئة البحرية من التلوث ،وأخرى لضمان ﺳالمة البيئة البحرية.

) (6

) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص.201
) -(2للمزيد من التفاصيل حول ھذه الفكرة ،أنظر:
- 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.

) -(3عقoدت منظمoة األمooم المتحoدة المooؤﺗمر األول لمناقشoة قooانون البحoار فooي جنيoف عooام  ،1958وقoد أﺳooفر ھoذا المooؤﺗمر
عoن إبoرام أربoع اﺗفاقيoات دوليoة ھoي - :اﺗفاقيoة جنيoف لالمتooداد القoاري ،والتoي أصoبحت ﺳoارية المفعoول فoي  10جoوان عooام
1964م - .اﺗفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار ،والتي دخلت دور النفاذ في  30ﺳبتمبر عام 1962م - .اﺗفاقية جنيف للبحoر
اإلقليمooي والمنطقooة المالصooقة ،والتooي دخلooت حيooز التنفيooذ فooي  10ﺳooبتمبر عooام 1964م - .اﺗفاقيooة جنيooف الخاصooة بالصooيد
والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار ،والتي أصبحت نافذة في  20مارس عoام 1966م .أنظoر :د .ريoاض صoالح
أبو العطا ،حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،األزاريطة )اإلﺳكندرية(2009 ،م ،ص .115
) -(4المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .116
) -(6د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع ﺳابق ،ص .116
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ونظرا لخطورة التلoوث النoاجم عoن إغoراق النفايoات النوويoة فoي البحoار ،فقoد ﺗطرقoت إليoه اﺗفاقيoة
جنيف ألعالي البحار ،حيث نصت في مادﺗھا  25علoى حُك َمoين :األول :مقتضoاه أن "علoى كoل دولoة اﺗخoاذ
اإلجراءات لمنع ﺗلوث البحار الناﺗج عن إغراق المخلفات ال ُمشعة ،واضoعة فoي االعتبoار جميoع المسoتويات
واللوائح التي قد ﺗكoون موضoوعة مoن قِبoل المنظمoات الدوليoة المختصoة" .الثoاني :ھoو أن "علoى كoل دولoة
أن ﺗتعاون مع المنظمات الدوليoة المختصoة فoي وضoع اإلجoراءات الراميoة إلoى منoع ﺗلoوث البحoار والھoواء
الذي يعلوه والناﺗج عن أي أنشطة بالمواد المشعة أو أي مواد أخرى ضارة".

) (1

نسooتنبط مooن ھooذين الحكمooين" :مooن ناحيooة ،أن ھنooاك نوعooا مooن "االلتooزام الooدولي" يقooع علooى عooاﺗق
كooل دولooة بعooدم ﺗلويooث البيئooة البحريooة بooالمواد المشooعة ،أيًّoا كooان نوعھooا .وھooذا االلتooزام يقتضooي مooن الدولooة
أن ﺗضع القواعد القانونية والتدابير الفنية الالزمة لمنع ﺗلويث البحار بفعل ﺗلك المواد .وھoذه القواعoد يمكoن
وضعھا إمoا انفoرادا أو بالتعoاون مoع المنظمoات الدوليoة ذات االختصoاص .ومoن ناحيoة أخoرى فoإن ﺗقoاعس
الدولة عن النھوض بoذلك االلتoزام يُعoد مخالفoة لقواعoد القoانون الoدولي ،ويُ َع ِرضُoھا لتحمoل ﺗبعoة المسoؤولية
الدوليoة .غيooر أننoا نالحooظ أنoه قooد فoات االﺗفاقيooة وضoع نظooام يضoمن ﺗنفيooذ التoدابير التooي ينبغoي علooى الooدول
اﺗخاذھا ،كما فاﺗھا أيضا ﺗنظيم المسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية".

) (2

 .2اﺗفاقية لندن بشأن منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972م:
فُتِحت ھذه االﺗفاقية للتوقيع بتاريخ  29ديسمبر عام 1972م ،حيث بلoغ عoدد المoوقعين عليھoا وقoت
التوقيooع  31دولooة ،وأصooبحت ﺳooارية المفعooول فooي  30ﺳooبتمبر عooام 1975م (3)،وقooد اﺳooتھدفت اإلغooراق
فoooي البحoooار للنفايoooات ذات النشoooاط اإلشoooعاعي المرﺗفoooع وغيرھoooا مoooن النفايoooات ،كمoooا ﺗoooم ﺗعoooديلھا عoooام
1983م ،حيooث ﺗooم حظooر االﺳooتمرار فooي إغooراق النفايooات ذات المسooتوى اإلشooعاعي المooنخفض إلooى حooين
إثبات ﺳالمتھا )وامتد ذلك من عام 1985م و1988م إلى عام 1992م( ،وفي عام 1990م ﺗم االﺗفاق علoى
وقooف إغooراق جميooع المخلفooات الصooناعية بشooكل كامooل بحلooول عooام 1995م بمooا فooي ذلooك الooتخلص مooن
المخلفات النووية ﺗحت قاع البحر (4).ولقد اعتبر الملحق األول من ھذه االﺗفاقيoة النoواﺗج والنفايoات المشoعة
) -(1د .أحمد عبoد الكoريم ﺳoالمة ،مرجoع ﺳoابق ،ص  .116أنظoر أيضoا :د .أحمoد حامoد البoدري ،الحمايoة القانونيoة للبيئoة
في المملكة العربية السعودية )دراﺳoة مقارنoة( ،معھoد اإلدارة العامoة ،المملكoة العربيoة السoعودية2010 ،م ،ص  .51وكoذلك
محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .33
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .117 -116
) -(3لورانس إ .ﺳسكند ،مرجع ﺳابق ،ص .175 -174
للمزيد من التفاصيل حول ھذه االﺗفاقية وعن موضوع التلوث النووي البحري ،أنظر:
- 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.

) -(4ابتسام ﺳعيد الملكاوي ،جريمة ﺗلويoث البيئoة :دراﺳoة مقارنoة ،دار الثقافoة للنشoر والتوزيoعَ ،عمoان )األردن(2008 ،م
ص  .120أنظر أيضا :لورانس إ .ﺳسكند ،مرجع ﺳابق ،ص .175
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من بين المواد المحظور كليًّا إغراقھا في البحار (1)،مع العلoم أن ھoذا الملحoق ھoو عبoارة عoن قائمoة ﺳoوداء
ﺗضم ﺗلك المواد التي ﺗُعتبر األكثر خطورة ،ومنھا النفايات العالية اإلشعاع.

) (2

وإن الغرض من إبرام ھذه االﺗفاقية ھو مكافحة التلوث البحري الناﺗج عن إلقاء النفايoات ،وﺗشoجيع
إبرام اﺗفاقات إقليمية مكملة لھا (3)،كما يالحظ اﺗساع نطاق ھذه االﺗفاقية لتضoم البحoار كافoة ،وﺗشoمل أيضoا
اإللقooاء المتعمooد للنفايooات فooي البحooار خooارج مooا يحooدث عرضooا نتيجooة للتشooغيل العooادي للسooفن والطooائرات
 ...إلooخ (4).أمooا نقooاط الخooالف الرئيسooية فھooي مسooتويات اإلغooراق المسooموح بھooا ،مooدى التooزام األطooراف
بمتطلبات االﺗفاقية ،إمكانيoات الرصoد واإللoزام واألُطoر الزمنيoة لتنفيoذ الحظoر الشoامل .وفيمoا يخoص نظoام
المراقبoة فإنooه يمكooن لألطooراف أن يُطبقoوا االﺗفاقيooة فooي ميooاھھم اإلقليميooة ،وھooم ُم َ
طoالبون بإخطooار المنظمooة
الدوليooة للبحooار بكooل إغooراق ﺗَحْ ُك ُمoه االﺗفاقيooة وبرصooد البحooار الooذي يooتم مooن قooبلھم ،كمooا يooتم رصooد االلتooزام
في االجتماعات االﺳتشارية.

) (5

وﺗُن َِظم ھذه االﺗفاقية ﺗسريب النفايات ذات النشoاط اإلشoعاعي المoنخفض فoي المحoيط ،ولكنھoا ﺗoدعو
إلooى مراجعooة مسooتمرة للحظooر األصooلي إلغooراق ھooذا النooوع مooن النفايooات ،وقooد َو َجoد مooوقعي ھooذه االﺗفاقيooة
األﺳاﺳية "صعوبة بالغة في االﺗفاق على اختيار الخبراء الذين يقدمون لھoم النصoيحة ،وقoد اقترحoت بعoض
الدول بقيoادة المملكoة المتحoدة أن ﺗقoوم كoل مoن الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة والمجلoس الoدولي لالﺗحoادات
العلمية باختيار خبراء لمراجعة األدلة وﺗقديم التوصيات لألطoراف .واعتقoدت مجموعoة أخoرى بقيoادة كنoدا
أنه بدال من ذلك يجب اختيار الخبoراء بمعرفoة األطoراف مباشoرة ،ويجoب أن ﺗعكoس قائمoة الخبoراء ﺗوزيoع
اﺳoتعراض مoن مoرحلتين:
المصالح والتوزيع اإلقليمي للموقعين .وقد اﺗفقت المجموعتان كحoل وﺳoط علoى
ٍ
أوال ،ﺗقوم ھيئة من اثنين وعشرين من الخبراء الدوليين يتم اختيارھم بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذريoة
والمجلooس الooدولي لالﺗحoooادات العلميooة بإعoooداد ﺗقريooر ،ثoooم ﺗنظooر ھيئoooة ُم َو َﺳooعة ﺗضoooم ممثلooين للحكومoooات
والمنظمات الدولية في ھذه الوثيقة".

) (6

وقد ﺗقدمت الواليoات المتحoدة األمريكيoة والoدانمرك وأﺳoبانيا )مoع منظمoات غيoر حكوميoة كحركoة
السالم األخضر الدوليoة( بأﺳoئلة أصoروا علoى أن ﺗدرﺳoھا ھيئoة الخبoراء ،مoع الoوعي الكامoل بoأن الطريقoة
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .115
) -(2د .صooالح عبooد الooرحمن عبooد الحooديثي ،النظooام القooانوني الooدولي لحمايooة البيئooة ،منشooورات الحلبooي الحقوقيooة ،بيooروت
2010م ،ص .133
) -(3فيما بخص االﺗفاقيات الثنائية ،فقد نصت اﺗفاقية اوﺳoبار حoول البيئoة البحريoة والمنعقoدة بoين فرنسoا والمملكoة المتحoدة
في عام 1992م على أنه على الطرفين المتعاقدين الراغبين في االحتفاظ بخيار دفoن النفايoات المشoعة راديويًّoا ذات المسoتوى
المنخفض والمتوﺳط في البحر ،إبالغ لجنة اُوﺳoبار عoن جملoة أمoور مoن بينھoا "نتoائج الدراﺳoات العلميoة التoي ﺗُظ ِھoر أن أيoة
عمليات دفن محتملة لن ينجم عنھا أية خطورة للصحة البشرية أو أذى بالموارد الحية أو الكائنات البحريoة والضoرر بوﺳoائل
الراحة أو التدخل باالﺳتخدامات األخرى للبحر ".أنظر :المرجع السابق ،ص .164
) -(4د .مصطفى ﺳالمة حسين ود .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .467
) -(5لورانس إ .ﺳسكند ،مرجع ﺳابق ،ص .175 -174
) -(6المرجع السابق ،ص .84
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التي ﺗُصoاغ بھoا ﺳoيكون لھoا ﺗoأثير علoى المحتoوى النھoائي للتقريoر ،وعنoدما فشoلت مجموعoة عمoل خاصoة
في إدماج ھذه األﺳئلة ،ﺗم ﺗقديم كل المقترحات إلى الھيئoة ،ولكoن لoم يoتمكن الخبoراء فoي اجتمoاعھم المنعقoد
في جوان عام 1985م من الوصول إلى أي نتائج لتقديمھا إلoى المoوقعين ،وعلoى ذلoك كoان علoى األطoراف
أن يُ ِعيooدوا النظoooر فoooي وقoooف إجooراءات الoooتخلص مoooن النفايoooات ذات النشooاط اإلشoooعاعي المoooنخفض بoooدون
أي ﺗوصيات واضحة من مستشاريھم العلميين.

) (1

وقد أرادت شoعوب جنoوب المحoيط الھoادئ أن يصoبح الحظoر دائمoا ،إذ كoان يشoغلھم ُخطoط اليابoان
إلغooراق مooا يزيooد عooن نصooف مليooون برميooل مooن النفايooات ذات النشooاط اإلشooعاعي فooي جنooوب المحooيط
الھooادئ ،إال أن الواليooات المتحooدة األمريكيooة كانooت معارضooة فooي قبooول الحظooر ،ولك oن إﺳooبانيا نجحooت فooي
النھايooة "فooي الحصooول علooى خمسooة وعشooرين صooوﺗا ُمؤيooدا القتراحھooا )و ُم َعارضooة ﺳooتة وامتنooاع ﺳooبعة(
باﺳتمرار الحظر في انتظار ) (1مزيد مoن الدراﺳoة لألخطoار ال ُمقَارنoة للoتخلص علoى األرض؛ ) (2إثبoات
أن إغراق النفايات ذات النشاط اإلشعاعي في المحيط لن يكون له آثار ﺳلبية على صحة اإلنسoان أو يُسoبب
ضooررا كبيooرا للبيئooة البحريooة .وبooالطبع ﺳooتكون ھooذه النتooائج مقبولooة فقooط فooي حالooة ﺗقooديمھا مooن الخبooراء
المعتمooدين مooن جميooع األطooراف .وباختصooار فooإن إعطooاء العلooم قooدره يعتمooد علooى اختيooار الخبooراء ذوي
المصداقية لدى جميع أصحاب المصالح".

) (2

ولقد نصت المادة  10من االﺗفاقية محل الدراﺳة على أنه "اﺗفاقا مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة
بمسؤولية الدولة عن اإلضرار ببيئة الدول األخرى ،أو بأي منطقoة فoي البيئoة ،النoاﺗج عoن إغoراق النفايoات
والمooواد األخooرى مooن كooل األنooواع ،يتعھooد األطooراف بتطooوير اإلجooراءات ال ُمنَ ِظمooة للمسooؤولية وﺗسooوية
المنازعooات الخاصooة بooاإلغراق ".وإذا كooان الooنص يتحooدث عooن ﺗطooوير اإلجooراءات الخاصooة بالمسooؤولية
"فلooيس المooراد "اإلجooراءات" بooالمعنى المتعooارف عليooه فooي أنظمooة المرافعooات وقوانينھooا ،بooل األمooر يتعلooق
بلفooظ عooام ،كلفooظ التooدابير ،يتسooع ليشooمل القواعooد الموضooوعية الخاصooة بالمسooؤولية ،والقواعooد الشooكلية
األخرى المتعلقة بتسوية النزاع".

) (3

ولقد ُع ِدلت ھذه االﺗفاقية في  12نوفمبر  ،1993حيث أصبحت ﺗمنع كليًا إغراق النفايات المشعة.
) -(1لورانس إ .ﺳسكند ،مرجع ﺳابق ،ص .84
) -(2المرجع السابق ،ص .85 -84
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .450

)(4

) (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).
e
Voir : Prieur (Michel), Droit de l'environnement, 3 éd, Dalloz, Paris, 1996, P. 586.
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ثانيا -اتفاقية جنيف بشأن حماية العمال من اإلشعاعات ال ُمؤَ ينة) (1لعام 1960م:
ﺗھتم منظمة العمل الدولية بكل ما يتصل بشؤون العمل والعمال في العالم ،وفoي ھoذا اإلطoار قامoت
بالتحضير إلعداد اﺗفاقية دولية لحماية العمال من ﺗلوث الھoواء باإلشoعاعات المؤينoة (2)،وقoد ﺗمoت الموافقoة
عليھا في المؤﺗمر العام للمنظمة في دورﺗه الرابعة واألربعين المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بتاريخ 22
جوان عام 1960م ،وبدأ العمل بھا انطالقا من  17جوان عام 1962م.

) (3

ولقد نصت ھذه االﺗفاقية علoى ضoرورة التoزام كoل عضoو فoي منظمoة العمoل الدوليoة والoذي ينضoم
إلooى االﺗفاقيooة ،بتنفيooذ أحكامھooا ،مooن خooالل إصooداره للقooوانين الالزمooة أو اللooوائح والممارﺳooات ،والوﺳooائل
األخرى المناﺳoبة) ،المoادة  (1وأن أحكامھoا ﺗسoري علoى كoل األنشoطة التoي ﺗنطoوي علoى ﺗعoريض العمoال
لإلشooعاعات المؤينooة أثنooاء عملھooم )الم oادة  (4).(2كمooا أوردت ھooذه االﺗفاقيooة ع oدة أحكooام خاصooة بالحمايooة
من أخطار ﺗلوث الھواء باإلشعاعات المؤينة وآثاره على صحة العمال أھمھا:
 -1ﺗلتزم الدول األطراف باﺗخاذ الخطوات المناﺳبة لتأمين حماية فِعلية للعمال بشأن صحتھم وﺳoالمتھم
ضد اإلشعاعات المؤينة ،ويجب أن ﺗتبنى القواعد والتدابير الالزمة لتحقيق ھذا المقصد.
 -2أن ﺗبذل الدول األطراف وفقا للمادة الخامسة من االﺗفاقيoة كoل مoا فoي وﺳoعھا لتقليoل ﺗعoرض العمoال
لإلشعاعات المؤينة إلى أدنى حد ممكن ،وﺗفادي كل ﺗعرض غير ضروري لتلك اإلشعاعات.
 -3أن ﺗُحدد كل دولة بدقة الحد األقصى المسموح به من جرعoات اإلشoعاعات المؤينoة ،والحoد األقصoى
لكميooات المooواد اإلشooعاعية المسooموح بھooا والتooي يمكooن للعمooال التعooرض لھooا دون خطooورة ،ومراجعooة ھooذه
الحدود القصوى بصفة دورية وفقا للمادة السادﺳة من االﺗفاقية.
)" -(1ﺗُ ْع َرف المواد المنطلقة في أثناء ونتيجة ﺗحلل المواد المشoعة باﺳoم اإلشoعاعات النوويoة وھoي ملوثoات خطيoرة للبيئoة.
وھناك نوعان من اإلشoعاعات ھoي -1 :اإلشoعاعات غيoر ال ُمؤَ ينoة للمoواد -2 .اإلشoعاعات ال ُمؤَ ينoة للمoواد .واإلشoعاعات غيoر
المؤينة للمواد ھي إشعاعات ذات أطوال موجبة قصيرة ،وطاقة عالية ،وھoي ﺗسoبب الضoرر لoبعض األحيoاء الدقيقoة ،ولكنھoا
ﺗُؤثر ﺗأثيرا محدودا في األنسجة السطحية ألجسام الحيوانات والنباﺗات التي ﺗتعرض لھا .وقد ﺗزيد ھذه اإلشعاعات من معoدل
انقسام الخاليا في أجسام األحياء الدقيقoة .األشoعة المؤينoة لألجسoام ھoي أشoعة ُملَ ِوثoة للبيئoة ولھoذه األشoعة طاقoة عاليoة يمكنھoا
أن ﺗُؤَ ين الذرات وال ُجزَ يئات في األجسام التي ﺗتعرض لھoا .وﺗتoأين الoذرة إذا اكتسoبت قoدرا كبيoرا مoن الطاقoة يكفoي النفصoال
إلكتooرون أو أكثooر مooن إلكتروناﺗھooا ".أنظooر :أ .د .محمooد أمooين عooامر و أ .د .مصooطفى محمooود ﺳooليمان ،ﺗلooوث البيئooة مشooكلة
العصر :دراﺳة علمية حول مشكلة التلوث وحماية صحة البيئة ،دار الكتاب الحديث )دار المصoري للطباعoة(1999 ،م ،ص
.276 - 275
قصد باإلشعاع الذري )ال ُمؤين( ﺗلoك األشoعة التoي لھoا القابليoة لفلoق الoذرات وال ُجزَ يئoات التoي ﺗتكoون منھoا المoادة
كما "يُ َ
ومooن ضooمنھا أجسooاد الكائنooات الحيooة ،وﺗشooمل األشooعة السooينية وأشooعة جامooا وااللكترونooات و ُج َس oيمات ألفooا والنيوﺗرونooات
والبروﺗونات...إلخ .والمقصود بفلق الذرات والجزيئات ھو ﺗحرير االلكترونات من مداراﺗھا حoول نoوى الoذرات والجزيئoات
ُمؤَ ِديًooا إلooى ﺗَأيُنِھooا ،أي جعلھooا غيooر ُمتعادلooة كھربائيooا ".أنظooر :د .محمooد بooن إبooراھيم الجooار ﷲ" ،حooاالت ﺗسooرب اإلشooعاع
الذري" ،مجلة األمن ،العدد الثالث ،جمادى اآلخرة 1411ھـ ،ص .163
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .281 -280
) -(3د .أحمد حامد البدري ،مرجع ﺳابق ،ص .83
) -(4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  .281و د .ﺳمير حامد الجمال ،الحماية القانونيoة للبيئoة ،دار النھضoة
العربية ،القاھرة2007 ،م ،ص .207
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 -4ﺗُلooزَ م الooدول األطooراف وفقooا للمooادة الحاديooة عشooرة بوضooع نُ ِظooم رصooد مالئمooة لحالooة العمooال وأمooاكن
العمooل ،بغيooة قيooاس ﺗعooرض العمooال لإلشooعاعات المؤينooة والمooواد المشooعة ،وضooمان احتooرام المسooتويات
المطبقة.

) (1

 -5ينبغي على كل دولة طرف أن ﺗُ َع ِدل ﺗدابير حماية العمoال مoن اإلشoعاعات المؤينoة التoي اﺗُ ِخoذت قبoل
االﺗفاقية وبما يتماشى مoع أحكoام ھoذه األخيoرة ،كمoا يجoب إبoالغ المoدير العoام لمكتoب العمoل الoدولي بكيفيoة
ﺗطبيق االﺗفاقية والعمال الذين ﺗنطبق عليھم.

) (2

إن األحكooام السooالفة الooذكر ﺗُخاطooب الooدول بخصooوص التزاماﺗھooا بشooأن ﺗooوفير حماي ٍ oة للعمooال مooن
أخطار اإلشعاعات المؤينة ،ويتم ﺗنفيذ ھذه االلتزامات من خالل عدة وﺳائل:
أوال :التدابير التقنية التي ﺗَ ُحول دون ﺗعرض العمال لإلشعاعات المؤينoة ،وھoذه التoدابير ال ﺗُوضoع
وال يُترك أمر ﺗنفيذھا للدول وحoدھا ،بoل البoد مoن إبoالغ مكتoب العمoل الoدولي بھoا حتoى يكoون علoى درايoة
بمooدى فعاليتھooا .ثانيooا" :التooدابير الفنيooة الخاصooة مooن ناحيooة ،بوضooع نظooم مقooاييس ومسooتويات الملوثooات
اإلشعاعية في الھواء ،ومن ناحية أخرى ،بإقامة نُظُم الرصد المستمر لحالة الھواء وصحة العمoال للتعoرف
على أي ﺗغيير أو زيادة ﺗطرأ على ﺗركيزات نسب اإلشعاعات المؤينة في بيئة العمل".

) (3

كما أقرت ھذه االﺗفاقية عدة أحكام ﺗبين حقوق العمال في مجال الوقاية من اإلشعاعات المؤينة منھا:
ح عooن األعمooال التooي ﺗتضooمن
 -1ضooرورة أن ﺗُعلِ oن الooدول األطooراف فooي ﺗشooريعاﺗھا ولوائحھooا بوض oو ٍ
ﺗعooريض العمooال لإلشooعاعات المؤينooة أثنooاء العمooل ،والقيooام بالتحooذيرات الضooرورية حooول وجooود أخطooار
اإلشعاعات وإبالغ العمال بھا كي يحتاطوا لسالمتھم وفقا لما قررﺗه المادة التاﺳعة من االﺗفاقية.
" -2عoدم جoواز اﺳooتخدام عمoال يقooل ﺳoنھم عoن ﺳooتة عشoر عامooا فoي عمoل يتعرضooون فيoه لإلشooعاعات
المؤينooة ،وﺗحديooد مسooتوى ﺗركيooز األشooعة لمختلooف فئooات العمooال األكثooر أو األقooل مooن ثمانيooة عشooر عامooا.
وضرورة الفحص الطبoي الoدوري قبoل وبعoد مزاولoة العمoل المتضoمن التعoرض للنشoاط اإلشoعاعي" طبقoا
للمادة الثانية عشرة من االﺗفاقية.
 -3أمoا المoادة الرابعoة عشoرة فتحظooر اﺳoتخدام عامoل فoي عمoل يتعooرض فيoه لنشoاط إشoعاعي بالمخالفooة
للرأي الطبي ال ُمعتمد.

) (4

) -(1د .أحمد حامد البدري ،مرجع ﺳابق ،ص .83
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .281
) -(3المرجع السابق ،ص .282
) -(4د .أحمد حامد البدري ،مرجع ﺳابق ،ص .83
نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجنيف فoي الفتoرة مoن  26إلoى  30أوت عoام 2002م المoؤﺗمر الoدولي حoول الوقايoة
وبoدعم مoن المجموعoة األوروبيoة والحكومoة
اإلشعاعية المھنية ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمoة الصoحة العالميoة
ٍ
السويسرية .ولقد ﺗناولت جلساﺗه العلمية عدة محاور منھا :مخoاطر التعoرض لألشoعة فoي مكoان العمoل ،البُنoى التحتيoة للوقايoة
من اإلشعاع ،وضع التنفيذ العملي لمعايير األمان األﺳاﺳية ،الوقايoة اإلشoعاعية المھنيoة فoي الطoب ،وفoي أمoاكن العمoل ،وفoي
منشآت الصناعة ،وفي المنشآت النووية ،احتمoاالت حصoول األضoرار الناﺗجoة عoن التعoرض .أنظoر :نھلoة نصoر" ،المoؤﺗمر
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المطلب الثـاني:
األمـان واألمـن النوويـان.
ooرح موضoooوع األمoooن واألمoooان النوويoooان "جوانoooب اإلجoooراءات الضoooرورية لألمoooن )المoooادي:
يَطَ o
حراﺳooة ،ﺗخooزين آمooن  ...إلooخ( وإجooراءات األمooان النooووي أي القيooام بكooل مooا ھooو ضooروري لعooدم حصooول
حooوادث نوويooة" ،وفooي ھooذا المجooال بُoذلت ومازالooت ﺗُبooذل جھooود كبيooرة أثنooاء عمليooات ﺗصooميم المفooاعالت
وبنائھا من أجل الوصول إلى أعلى درجات األمان" .ومن المعoروف أن كoل دولoة ﺗسoتخدم الطاقoة النوويoة
فooي كافooة األغooراض السooلمية ،ﺗُنشooئ ھيئooة رقابيooة حكوميooة ومسooتقلة لمراقبooة اﺳooتيراد وﺗركيooب وﺗشooغيل
وﺗخزين كل األجھزة والمواد التي يصدر عنھا إشعاعات مؤينة .ويصoبح وجoود ھoذه الھيئoة أكثoر ضoرورة
عند البدء ببناء مفاعالت بحثية أو مفاعالت طاقة".

) (1

ولقد أولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -أمانoةً ومجلoس محoافظين ومoؤﺗم ًرا عا ًمoا -اھتمامoا كبيoرا
بموضوعي األمان النووي واألمن النoووي ،وقoد بoدا ذلoك واضoحا خoالل انعقoاد مؤﺗمرھoا العoام فoي دورﺗoه
السابعة واألربعين بفينا خالل شھر ﺳoبتمبر عoام 2003م ،فقoد صoدر عنoه  15قoرارا ،خصoت خمسoة منھoا
بصooورة أو بooأخرى األمooن واألمooان النooوويين ،وھooذا مooا يعكooس األھميooة الكبooرى التooي ﺗُوليھooا الooدول لھooذين
الموضوعين كخطوة على طريق مكافحة اإلرھoاب والحيلولoة دون وقoوع مoواد مشoعة أو مoواد نوويoة بoين
أيدي المجموعات اإلرھابية ،وبالتoالي الحيلولoة دون ﺗصoنيع القنابoل "القoذرة" أو القنابoل النوويoة .أمoا علoى
مستوى بُنيَة الوكالة وإدارﺗھا ،فإنه يوجد قسم كامل يعمل على ﺗطبيق نظoام الضoمانات )التفتoيش (...وإدارة
منفصلة عن ھذا القسم ﺗعمل في مجال األمن واألمان النوويان.

) (2

وبمooا أن بلooوغ درجooة عاليooة مooن األمooان واألمooن النوويooان يُسooھم فooي التقليooل مooن مخooاطر التلooوث
بكل منھمoا ،وﺗجلoى ذلoك علoى المسoتويين :الoدولي وذلoك مoن خoالل
النووي ،فقد أولت الدول اھتماما كبيرا ٍ
عقooد المooؤﺗمرات والقمooم الدوليooة وإبooرام االﺗفاقيooات الدوليooة ،والooوطني وذلooك عooن طريooق ﺳooن التشooريعات
والقوانين الداخلية وإنشاء الھيئoات واألجھoزة الوطنيoة الالزمoة لتجسoيد التزاماﺗھoا الدوليoة .وبمoا أن الجھoود
الوطنيooة أو الداخليooة ال ﺗooدخل فooي إطooار دراﺳooتنا ھooذه ،فإننooا ﺳooندرس فقooط االﺗفاقيooات الدوليooة والمooؤﺗمرات
والقمم الدولية المنعقدة في مجال األمان النووي )الفرع  ،(1ثم في مجال األمن النووي) .الفرع .(2
الooدولي حooول الوقايooة اإلشooعاعية المھنيooة )جنيooف ،"(2002/8/30 -26 :نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجلooد الرابooع عشooر ،العooدد
الثالث2002 ،م ،ص .60
) -(1د .ضو ﺳعد مصباح و أ .د .محمoود نصoر الoدين" ،مسoتقبل ﺗوليoد الكھربoاء بالطاقoة النوويoة" ،الھيئoة العربيoة للطاقoة
الذرية ،ﺗونس2006 ،م ،ص .9
) -(2أ .د .محمooود نصooر الooدين" ،األمooن واألمooان النوويooان وﺗطبيooق نظooام الضooمانات فooي قooرارات المooؤﺗمر العooام للوكالooة
الدولية للطاقة الذرية الدورة السابعة واألربعoين" ،نشoرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد السoادس عشoر ،العoدد الثoاني2004 ،م ،ص
.4 - 3
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الفرع األول:
األمـــان النـــووي.
يُ َع ﱠرف األمان النووي )أو السالمة النووية( على أنه "جملة التدابير التي ﺗھدف إلى حماية اإلنسoان
والبيئة من مخoاطر اﺳoتعماالت الطاقoة النوويoة ،وھoذه التoدابير ذات طبيعoة ﺗقنيoة وﺗنظيميoة ﺗخoص ﺗصoميم
وﺗشييد واﺳتغالل المفاعالت النووية بھدف حماية األفراد والمجتمع والبيئة من التأثيرات اإلشعاعية والحoد
) (1
نشoأ للمجلoس األعلoى
من مخاطرھا ".كما َع ﱠرفه المرﺳوم )الفرنسي( الصادر في  13مoارس  1973وال ُم ِ

لألمooان النooووي والقسooم المركooزي ألمooان المفooاعالت النوويooة بأنooه مجموعooة الترﺗيبooات التooي ﺗُتَخooذ فooي كooل
مراحل التصور ،التشييد ،االشتغال وﺗوقيف المنشآت ألجل ﺗدارك الحوادث والحد من آثارھا أو نتائجھا.

) (2

ولقoooد كانoooت كارثoooة ﺗشoooرنوبيل لعoooام 1986م "بمثابoooة نقطoooة ﺗحoooول فoooي مسoooار القoooانون الoooدولي
النووي ،وعندما قُ ِدمت ﺗفاصيل ھذا الحادث إلى الوكالة الدوليoة للطلقoة الذريoة فoي نفoس العoام ،ألقoى ﺗقريoر
اإلﺗحاد السوفيتي المسoؤولية أﺳاﺳoا علoى عoاﺗق العoاملين فoي فريoق التشoغيل مؤكoدا أن الحoادث كoان نتيجoة
ﺗشغيل وإجراءات أﺳاﺳية ،وھذا ما ﺗم إقoراره مoن طoرف الوكالoة الدوليoة للطاقoة
خرق غير محتمل لمبادئ
ٍ
الذرية خالل المراجعة التي ﺗمت بعد الحادث .ولكنَ ما نُشر في ﺗقريoر لجنoة الدولoة لإلشoراف علoى األمoان
النووي في الصناعات ومحطات الطاقة في اإلﺗحاد السوفيتي )ﺳابقا( حول جذور الحادث أوضح أن مoا ﺗoم
ﺗقديمه ھو بعيد ﺗماما عن الحقيقة .وقد خَ لُص ھذا التقرير األخير إلى أن ﺗصميم الوحدة الرابعة فoي محطoة
ق عددا من معايير األمان األﺳاﺳية واللوائح التنظيمية التي أصدرﺗھا الوكالoة الدوليoة للطاقoة
ﺗشرنوبيل خَ َر َ
الذرية ،ولعل من أبرزھا الوثيقoة رقoم  GSP-73الخاصoة "باالحتياطoات العامoة لألمoان النoووي" والوثيقoة
رقم  NSR-04-74المتعلقة "باألمان النووي" ،واللتان دخلتا حيز التنفيذ  10ﺳنوات قبل حادث ﺗشoرنوبيل
أي خالل مرحلة ﺗصميم ھذه الوحدة وبنائھا ودخولھا حيز التشغيل ،وبالتالي فقد كشoف ھoذا التقريoر بعoض
جوانب الضعف في الصناعة السوفيتية".

) (3

وكoooرد فعoooل ﺗُجoooاه ھoooذا الحoooادث ،اﺗجھoooت إرادة الoooدول ﺳoooوا ًء علoooى المسoooتوى الoooوطني أو الoooدولي
إلooى التفكيooر فooي وضooع التooدابير المالئم oة لتقلooيص مخooاطر الحooوادث النوويooة عنooد وقوعھooا ،كمooا أدت ھooذه
الكارثة ال ُم َر ِو َعة إلى "مراجعة جميع نُظُم األمان لمعظم المفاعالت في العالم ،وﺗحديث أغلبھoا لجعلھoا أقoل
) -(1نجيب بن عمر عوينoات" ،اﺗفاقيoات مoا بعoد حoادث ﺗشoرنوبيل  1986لضoمان ﺳoالمة المرافoق النوويoة" ،نشoرة الoذرة
والتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد األول2009 ،م ،ص .14
)(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.

) -(3نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .10
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اعتمادا على الجانب البشري ويُعد ھذا أحد االيجابيoات التoي ﺗمoت االﺳoتفادة منھoا وذلoك مoن خoالل ﺗكoريس
الدول لمفھوم األمان النووي ليُصبح مفھوما مركزيا ذا أولوية" ،باإلضافة إلى إبرامھا جملة من االﺗفاقيoات
الدولية) (1وﺗنظيم عدة مؤﺗمرات ولقاءات دولية ﺗخص ھذا الموضوع.
أوال -االتفاقيتان الدوليتان لتقليص مخاطر الحوادث النووية:
"إن أحooد الجوانooب السooلبية لحooادث ﺗشooرنوبيل يتمثooل فooي بُooطء اإلعooالن عنooه لدرجooة أن الوكالooة
الدولية للطاقة الذرية لم ﺗصلھا أيoة معلومoات إال يoوم االثنoين الموافoق  ،1986/4/28بعoدما ﺗخطoت المoواد
المشooعة التooي ﺗحملھooا الريooاح حooدود اإلﺗحooاد السooوفيتي )ﺳooابقا( ،ووصooلت إلooى السooويد والooدانمرك وفنلنooدا
وبولندا .وبعد ﺗحليل البيانoات ،ﺗoم التأكoد أن الحoادث لoيس ﺗفجيoرا نوويoا ﺗجريبيoا ،وإنمoا ھoو انفجoار مفاعoل
نتج عنه إطالق مoواد مشoعة ".كمoا "كشoف الحoادث عoن عoدة نoواقص أﺳاﺳoية يُعoاني منھoا القoانون الoدولي
النooووي وھooي غيooاب إلزاميooة التعooاون بooين الooدول علooى مسooتوى المعلومooات وغيooاب التنسooيق والمسooاعدة
فooي مجابھooة الحooوادث الناشooئة عooن ﺗشooغيل المفooاعالت النوويooة ،إذ أن ﺗooوفير المعلومooات الوافيooة عooن أي
حادث يُقلِل من مخاطره ،بل قد يؤدي إلى نوع من التعايش اآلمن بين المنشoآت النوويoة والoدول ﺳoواء ﺗلoك
التي ﺗقع بداخلھا أو المجاورة لھا".

) (2

وكooرد فعooل ﺗُ َجoاه ھooذا الحooادث ،اﺗجھooت الooدول ﺳooواء علooى المسooتوى الooوطني أو المسooتوى الooدولي
إلooى التفكيooر بصooفة جديooة فooي وضooع التooدابير المالئمooة للوقايooة مooن الحooوادث النوويooة ،وھooو مooا دفعھooا
إلooى التوصooل فooي ظooرف قياﺳooي ال يتعooدى بضooعة أشooھر) (3إلooى إبooرام اﺗفooاقيتين بفينooا فooي  26ﺳooبتمبر عooام
1986م ﺗھدفان للحoد مoن مخoاطر الحoوادث النوويoة عنoد وقوعھoا وھمoا :اﺗفاقيoة التبليoغ المبكoر عoن وقoوع
حادث نووي ،واﺗفاقية المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي على نحو يُراعي الoدروس
المستفادة من حادث ﺗشرنوبيل.

) (4

 .1اﺗفاقية فينا بشأن التبليغ ال ُمبَكر عن وقوع حادث نووي لعام 1986م:
لم ﺗُبَلِغ الحكومة السوفيتية الدول األخرى بحادث ﺗشرنوبيل إال بعد مدة ،ولoم ﺗُقَِ oدم التفسoير الكامoل
للحادث إلى غاية انعقاد االجتماع الخاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية فoي عoام 1986م ،علمoا أن مoن بoين
) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .10
) -(2المرجع السابق ،ص .11
)َ -(3عقَ َدت مجموعة من الخبراء الحكوميين في  62دولة عضو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلoين مoن  10منظمoات
دولية اجتماعا بفينا في جويليoة وأوت عoام 1986م ،وأعoدوا مسoودة اﺗفoاقيتين دولتoين إحoداھما حoول اإلبoالغ ال ُمبكoر عoن أي
حادث نووي واألخرى حول المساعدة في حالoة وقoوع حoادث نoووي أو طoوارئ إشoعاعية .وقoد اعتُ ِمoدت المسoودﺗان فoي 26
ﺳبتمبر عام 1986م من طoرف مoؤﺗمر عoام للوكالoة ُعقِoد فoي جلسoة اﺳoتثنائية ،ودخلoت االﺗفاقيتoان حيoز التنفيoذ بسoرعة غيoر
اعتيادية .أنظر :د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .119
) -(4نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .11
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أحد القواعد العرفية ﺗلك التي ﺗقضي باإلبالغ الفوري للدول التoي ﺗكoون ُعرضoة للخطoر جoراء ﺗoأثر بيئتھoا
وبشكل ﺳلبي من خالل أي حادث .ولقد فرض عدم ﺗنفيذ اإلﺗحاد السوفيتي لھذا المبدأ )أي اإلبالغ الفوري(
ضرورة صياغة نصوص اﺗفاقيoة ،وعليoه وقعoت  58دولoة علoى "اﺗفاقيoة التبليoغ المبكoر عoن وقoوع حoادث
نووي" (1).ولقد اعتُ ِمدت ھذه االﺗفاقيoة مoن طoرف المoؤﺗمر العoام للوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة فoي دورﺗoه
االﺳooتثنائية التooي ان ُعقِ oدت مooن  24إلooى  26ﺳooبتمبر عooام 1986م ،وفُ oتِح بooاب التوقيooع عليھooا بفينooا يooوم 26
ﺳبتمبر مoن نفoس العoام ،و بنيويoورك يoوم  6أكتoوبر مoن العoام نفسoه ،وقoد بoدأ نفاذھoا يoوم  27أكتoوبر عoام
1986م ،أي بعد انقضاء ثالثين يوما من التاريخ ) 26ﺳبتمبر  (1986الذي أعلنت فيه ثالث دول موافقتھا
على االلتزام بھا حسبما ھو مطلوب في مادﺗھا .12

) (2

oزم ھooذه المعاھooدة الooدول األطooراف بooاإلعالم "عooن وقooوع الحooوادث النوويooة فooي أﺳooرع وقooت
وﺗُلِ o
ممكن ،وذلك نظرا لحاجة الدول إلى ﺗoوفير معلومoات مناﺳoبة عoن الحoوادث النوويoة فoي أبكoر وقoت ممكoن
حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من عواقبھا في حالة وقوعھا (3)".وفي ھذا السياق ﺗنص المادة ) 2فقoرة أ(
مooن ھooذه المعاھooدة علooى أنooه فooي حالooة وقooوع حooادث نooووي ،يتعooين علooى الدولooة الطooرف أن ﺗبooادر مباشooرة
أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبليغ الدول التي ﺗضررت أو يحتمل أن ﺗتضoرر ماديoا ،وﺗبليoغ
الوكالة بالحoادث النoووي وطبيعتoه ووقoت حدوثoه وموقعoه بالتحديoد كلمoا كoان ذلoك مالئمoا (4).ونالحoظ ھنoا
أن طبيعة المعلومات المطلوبة قد أُدرجoت بشoكل ﺗفصoيلي فoي االﺗفاقيoة ،ويبقoى علoى الدولoة التoي يقoع فيھoا
الحooادث النooووي ﺗوفيرھooا بغيooة الحooد قooدر اإلمكooان مooن النتooائج اإلشooعاعية التooي ﺗُصooيب الدولooة أو الooدول
ال ُم َع ﱠرضة لھذا الخطر .وﺗجدر اإلشارة إلى أنه "يمكن إيجاد واجب اإلبالغ فoي عoدد مoن االﺗفاقيoات الثنائيoة
المتعلقoة بكooوارث البيئoة علooى طooول الحoدود ال ُمتَقا َﺳoمة وكooذلك فoي عooدد مooن االﺗفاقيoات الخاصooة بooالحوادث
النووية".

) (5

 . 2اﺗفاقيooة فيـنooـا بشooأن ﺗقooديم المسooاعدة فooي حالooة وقooوع حooادث نooووي أو طooارئ إشooعاعي لعooام
1986م:
ﺗم التوصل إلى اﺗفاق واحد ُوقﱢع في  17أكتوبر عام 1963م ،يُؤكد على العoون المتبoادل بoين بلoدان
الشooمال فooي حالooة وقooوع حooادث يُoنِم عooن ضooرر إشooعاعي (6).وعلooى إثooر حooادث ﺗشooرنوبيل أُبرمooت فooي 26
ﺳبتمبر عام 1986م اﺗفاقية المساعدة في حالة وقوع حادث نoووي أو طoارئ إشoعاعي ،والتoي دخلoت حيoز
) -(1د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .88
) -(2أنظر :نص االﺗفاقية محل الدراﺳة ،الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
) -(3نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .12 -11
) -(4أنظر :نص المادة  2من المعاھدة محل الدراﺳة.
) -(5د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص  156 ،88و .157
) -(6المرجع السابق ،ص .119
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التنفيذ في  26فيفري عام 1987م ،وفي ماي عام 1997م بلغ عدد أطرافھا  74دولة .وھoي ﺗشoكل "إطoارا
للتعاون بين الدول ،فيما بينھا من ناحية وبين الدول والوكالة الدوليoة للطاقoة الذريoة مoن ناحيoة أخoرى ،مoن
أجل التقليل إلى أدنى حد من عواقoب الحoوادث النوويoة والطoوارئ اإلشoعاعية فoي حالoة وقوعھoا ،وبالتoالي
ﺗحقيق مزيد من التعoاون الoدولي فoي مجoال اﺳoتخدام الطاقoة النوويoة فoي األغoراض السoلمية (1)".وفoي ھoذا
السياق ﺗنص المادة  1فقرة  1من ھذه المعاھدة على أن" :ﺗتعاون الoدول األطoراف فيمoا بينھoا ومoع الوكالoة
الدولية للطاقة الذرية وفقا ألحكام ھذه االﺗفاقية ،لتيسير ﺗقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي
أو طooارئ إشooعاعي بُغيَoة التقليooل إلooى أدنooى حooد مooن عواقبooه وحمايooة األرواح والممتلكooات والبيئooة مooن آثooار
اإلشعاعات المنطلقة".

) (2

ونظرا لتعقيد الموضوع ،كانoت اإلجoراءات التoي أُقoرت قoد اﺗخoذت طبيعoة اﺗفاقيoة إطoار ،ﺗسoتدعي
إبرام المزيد من االﺗفاقيات بين الدول ،وھذا ما ﺗدل عليoه عبoارة "ﺗتعoاون الoدول األطoراف" الoواردة بoنص
المادة  1السالفة الذكر ،والتي نستشف منھا عoدم فoرض أي التoزام لتقoديم العoون والمسoاعدة للدولoة التoي قoد
ﺗكون ضحية ﺗدھور بيئي كبير بسبب حادث نووي أو طوارئ إشعاعية.

) (3

كما "ﺗُ َح ِدد المواد  2و  3و  4طرق وﺳبل ﺗقديم المساعدة للدولة الطالبة لھا وكيفية ﺗوجيھھا
واإلشراف عليھا بين مختلف األطراف المعنية دون أن يشكل ذلك ﺳببا للتدخل في شؤونھا
لزم الدول األطراف ال بتوفير المساعدة وال بقبولھا ،بل إن االلتزام الوحيد
الداخلية ،فالمعاھدة ال ﺗُ ِ
) (4
المفروض على الدولة الطرف ،في صورة ﺗلقيھا طلب المساعدة ،أن ﺗُجيب عنه في أقرب اآلجال".
وفي ھذا اإلطار "ﺗلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا رئيسيا من خالل التنسيق بين مختلف
األطراف التي من شأنھا ﺗقديم المساعدة ،إذ أن الدول بمقتضى ھذه االﺗفاقية ملتزمة بوضع إمكانياﺗھا
المادية والبشرية على ذمة المنظمة الدولية التي ﺗتولى بدورھا ﺗأطير عملية التدخل للحد من عواقب
الحوادث النووية واإلشعاعية في حالة وقوعھا .وفي ھذا السياق ﺗنص المادة  5من المعاھدة على المھام
األﺳاﺳية الموكولة لھا ،والتي ﺗتمثل أﺳاﺳا في جمع ونشر معلومات عن المعدات واألﺳاليب والتقنيات
ونتائج البحوث التي ﺗتصل بمواجھة الحوادث النووية والطوارئ اإلشعاعية ،وأن ﺗساعد حسب طلب
الدولة المعنية من أجل إعداد خطط وبرامج في حاالت وقوع حوادث نووية أو طوارئ إشعاعية ،وبذل
مساعيھا الحميدة من أجل التنسيق بين مختلف األطراف من دول ومنظمات في مثل ھذه الحاالت .وإذا
أخذنا المعاھدة ككل لوجدنا أنھا ال ﺗُسبِغ على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي صفة من الصفات التي
) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .12
) -(2أنظر :نص المادة  1فقرة  1من المعاھدة محل الدراﺳة.
) -(3د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .159
) -(4نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .12

133

ﺗجعل منھا دولة عليا فوق الدول أو ھيئة عاملة خارج إطار قرارات حكومات الدول األعضاء فيھا ،بل
إنھا مجرد أداة ضرورية للعمل على ﺗوطيد التعاون في مجال االﺳتخدام السلمي للطاقة النووية".

) (1

وبغيoة ﺗفعيooل اﺳooتجابة الوكالoة للحooوادث والطooوارئ ،ﺗoم فooي عooام 2006م ﺗطoوير مركooز الحooوادث
والطوارئ التابع لھا ﺗطويرا كبيرا لتعزيoز قoدرﺗھا  -باعتبارھoا مركoزا عالميoا للتنسoيق -بالنسoبة لالﺳoتعداد
للحوادث النووية والطوارئ اإلشعاعية واالﺳتجابة لھا" .ولتحقيق ذلك ،قامoت الوكالoة ،فoي إطoار اﺗفاقيoات
اإلخطooار المبكooر وﺗقooديم المسooاعدة ،بتنظ oيم ودعooم مسooتويات مختلفooة مooن العمليooات .كooذلك قامooت الوكالooة
بالتنسooيق وﺗقooديم الooدعم لخطooة العمooل لتعزيooز النظooام الooدولي لالﺳooتعداد للطooوارئ النوويooة واإلشooعاعية
واالﺳتجابة لھا ال ُمنشأ في إطار ھذه االﺗفاقيات".

) (2

وفي األخير يمكن القول بأنه رغم ﺗشويه حادث ﺗشرنوبيل لصورة الطاقة النووية ،إال أن ﺗَ ِر َكتَه
االيجابية ھي قيام نظام دولي أكثر صرامة من السابق يسعى لضمان األمان والسالمة عند التعامل بالمواد
النووية .وعموما فإن ھذا الحادث ،ونھاية القطبية الثنائية ،وظھور الدول النووية الجديدة في شرق أوروبا
بسبب ﺗفكك اإلﺗحاد السوفيتي كلھا عوامل ﺳاھمت في التفكير في إعادة ھيكلة القانون الدولي النووي
وبداية الفترة الثانية من مرحلة ﺗأﺳيسه ،ألنھا دفعت المجموعة الدولية للعمل على مضاعفة الجھود بغية
التوصل إلى ﺗبني اﺗفاقيات دولية لمواجھة مخاطر الحوادث النووية وضمان ﺳالمة المنشآت النووية أثناء
اﺳتخدامھا من أجل ﺗفادي "ﺗشرنوبيل جديد" (3).وبالفعل فقد ﺗم ﺗبني اﺗفاقيتين لتحقيق األمان النووي.
ثانيا -االتفاقيتان الدوليتان لتحقيق األمان النووي:
"ﺳاھم حادث ﺗشرنوبيل بالرغم من آثاره السلبية في التأكيد على أن األمان النووي يُعد شرطا
الزما الﺳتخدام الطاقة الذرية .فكان ال بد للدول من التدخل لتحقيق التوازن من خالل وضع معاھدات
دولية ﺗھدف إلحراز ﺗحسينات في أمان األنشطة والمرافق النووية ،ھذا باإلضافة لسعيھا من أجل ﺗوفير
السُبل والوﺳائل الكفيلة بتحقيق مستوى رفيع من األمان في مجال التصرف في النفايات المشعة والوقود
المستھلك".

) (4

 . 1اﺗفاقية األمان النووي لعام 1994م:
اعتُ ِمدت ھذه االﺗفاقية في  17جوان عام 1994م من قبل مؤﺗمر دبلوماﺳي عقدﺗه الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في الفترة من  14إلى  17جوان من نفس العام ،وفُتِح باب التوقيع عليھا يوم  20ﺳبتمبر

) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .13
) -(2حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .24
) -(3نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .13
) -(4المرجع السابق ،ص .14 -13
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عام 1994م خالل الدورة العادية الثامنة والثالثين للمؤﺗمر العام للوكالة،

)(1

ودخلت حيز التنفيذ في 24

أكتوبر عام 1996م .وھي ﺗُ َعد أول معاھدة دولية ﺗتولى معالجة مسألة المفاعالت النووية بصورة
شاملة ،رغم أن ﺗوقيعھا ﺗم بصفة متأخرة نسبيا مقارنة بما حدث في مدينة ﺗشرنوبيل .كما ﺗندرج -على
غرار باقي االﺗفاقيات الدولية األخرى المبرمة في ھذا المجال -ضمن العمل على رفع مستوى األمان
النووي ،الذي يشكل أحد األھداف األﺳاﺳية لھذه المعاھدة ،التي يتطلب ﺗحقيقھا وفاء الدول األطراف
بجملة من االلتزامات.

) (2

أ -أھداف االﺗفاقية:
ﺗھدف ھذه االﺗفاقية حسب ما جاء في المادة  1منھا إلى ﺗحقيق ثالثة مقاصد أﺳاﺳية وھي:
عال من األمان النووي على نطoاق العoالم ،والحفoاظ علoى ذلoك المسoتوى ،مoن خoالل
"' '1بلوغ مستوى ٍ
ﺗعزيooز التooدابير الوطنيooة والتعooاون الooدولي علooى نحooو يشooمل -عنooد االقتضooاء -التعooاون التقنooي فيمooا يتعلooق
باألمان؛
' '2إنشooاء ِدفَا َعoات ف ﱠعالoة فooي المنشooآت النوويooة ضooد األخطooار اإلشooعاعية المحتملooة ،والحفooاظ علooى ﺗلooك
الدفاعات ،لحماية األفراد والمجتمoع والبيئoة مoن اآلثoار الضoارة لإلشoعاعات ال ُمؤَ ينoة الناﺗجoة عoن مثoل ھoذه
المنشآت؛
' '3الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ،وﺗخفيف حدة ھذه العواقب في حالة وقوعھا".

) (3

عطoي األولويoة
"إن ﺗحقيق ھذه المقاصoد األﺳاﺳoية يقتضoي ضoرورة العمoل علoى وضoع ﺳياﺳoات ﺗُ ِ
القصوى لألمان النووي طيلة عمر ﺗشغيل المفاعالت النووية من أجل ﺗحقيق السoالمة فoي مجoال الصoناعة
النووية ،ومنع األضرار التي قد يسببھا اﺳoتخدام التكنولوجيoا النوويoة ،وبھoذا يُ َك ﱢمoل مبoدأ األمoان النoووي

) (4

"مبدأ الحماية" ".ويحتوي ﺗصميم المحطات النووية على عدد كبير من خصائص األمoان وأنظمتoه ،والتoي
ال يكاد يكون لھا مثيoل فoي أيoة منشoآت صoناعية أخoرى ،وھoو أمoر منطقoي يتوافoق مoع الرغبoة فoي ضoمان
ﺳooالمة العooاملين بھooذه المحطooات ،والسooكان القooاطنين بجوارھooا والبيئooة بصooفة عامooة .ولقooد أصooبحت مسooألة
أھميooة أنظمooة األمooان ودرجooة ال ُوثooوق فooي التصooاميم الحديثooة للمحطooات النوويooة مooن القضooايا التooي ﺗحظooى
) -(1أنظر :نص المعاھدة محل الدراﺳة ،الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
) -(2نجيب بن عمر عوينات" ،اﺗفاقيات ما بعد حادث ﺗشرنوبيل  1986لضمان ﺳالمة المرافق النووية" ،مرجع
ﺳابق ،ص .14
) -(3أنظر :نص المادة  1من المعاھدة محل الدراﺳة.
) -(4نَ َشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2006م المبادئ األﺳاﺳية للسالمة أو األمان النووي ،التي َج َم َعت
بين الوثائق السابقة الثالث وحلت محلھا ،وأرﺳت مجموعة ُم َو َحدة من المبادئ التي ﺗُشكل فلسفة مشتركة للسالمة
في كل مجاالت معايير السالمة الخاصة بالوكالة .وﺗُشكل ھذه المبادئ ،التي ﺗم وضعھا على أﺳاس ﺗوافق دولي واﺳع
في اآلراء ،األﺳاس لوضع معايير السالمة في المستقبل واشتركت في إعدادھا الجماعة األوروبية للطاقة الذرية ،ومنظمة
األغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمة البحرية الدولية ،ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العالمية .أنظر:
حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .23
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بالعناية الالزمة" :فتصoميم أوعيoة األمoان مoثال التoي ﺗتحمoل الضoغوط الداخليoة العاليoة والتoي ﺗمنoع ﺗسoرب
المooواد المشooعة إلooى المحooيط فooي حالooة الحooوادث ھooو أحooد مالمooح األمooان المتعooددة وال ُم َعقooدة فooي المحطooات
النووية ،التي ﺗشمل كذلك أنظمة إيقاف المفاعل في حاالت الطوارئ أو التشغيل الخاطئ وغيرھا".

) (1

"ومooن أھooم النقooاط التooي يَتَوجooب أخooذھا باالعتبooار عنooد ﺗصooميم المفooاعالت النوويooة وغيرھooا مooن
المنشooآت النوويooة التقليooل مooن اآلثooار المحتملooة والمختلفooة إلطooالق النفايooات فooي البيئooة ،وﺗشooمل علooى وجooه
الخصوص الغازات والسوائل المشعة ،بحيث ﺗخضع عملية إطالقھا من المحطات النوويoة لرقابoة صoارمة
ﺳواء من ناحية معالجتھا أو الرصد المستمر لمستواھا اإلشعاعي قبل إطالقھا إلى المحيط الخoارجي للتأكoد
من عدم ﺗجاوزه الحد المسموح به".

) (2

"وﺗجدر اإلشارة إلى أن الجرعات الضئيلة في ظروف التشغيل العادية ﺗكون أقل بكثيoر مoن حoدود
الجرعات المسموح بھا ،ألن اإلنسان كان دائما ومازال يتعرض بصفة مستمرة لجرعات كبيرة إلى حد مoا
من اإلشعاع الطبيعي .ويرجع ذلك إلى الدرجة العالية من مواصفات األمان الھندﺳية ال ُمتبعة في المفاعالت
النوويooة ،وكooذلك االختيooار المناﺳooب لمواقعھooا ،باإلضooافة إلooى إجooراءات الوقايooة مooن اإلشooعاعات ال ُمؤينooة.
وبooالنظر إلooى اآلثooار الوخيمooة لحooادث ﺗشooرنوبيل يوجooد اليooوم ﺗحسooن ملحooوظ ومسooتمر فooي ﺗصooاميم أنظمooة
المفاعالت بھدف التقليص ،قدر اإلمكان ،من احتماالت األخطاء ألن المعلومoات وﺗحليoل البيانoات الخاصoة
بھا ﺳاھمت في مزيد من دعم الجھود المستمرة في مجال األمان النووي".

) (3

ب -التزامات الدول األطراف:
إن الخاصية األﺳاﺳoية للتعھoدات التoي ﺗتضoمنھا ھoذه االﺗفاقيoة ھoي ﺗركيزھoا فoي المقoام األول علoى
ضرورة وضع الoدول األطoراف إطoارا قانونيoا يَضُoم جملoة مoن التoدابير التشoريعية واإلداريoة بغيoة ضoمان
ﺗنفيذ بنود ھذه المعاھدة ،ألن مسؤولية األمان النووي ﺗتحملھا الدولة التي ﺗخضع ال ُمنشoأة النوويoة لواليتھoا.
)المادة  (7وفي ھذا السياق ﺗدعو المادة  8من ھذه المعاھدة الدول األطراف إلى إحداث جھاز مختص ﺗُمنَح
له السلطة واالختصاصات والموارد المالية والبشرية المالئمة من أجل مراقبة األنشoطة النوويoة واﺳoتخدام
المواد المشعة أو خزنھا أو اﺳتيرادھا أو ﺗصoديرھا أو نقلھoا ،ويُسoمى ھoذا الجھoاز الھيئoة الرقابيoة أو الھيئoة
الناظمة وھي مستقلة عن أية وزارة أو مؤﺳسة ﺗستخدم الطاقة الذرية أو ﺗشجع اﺳتخداماﺗھا.

) (4

إن ﺗجسooيد ھooذه األھooداف الرئيسooية يقتضooي التقيooد بتنفيooذ جملooة مooن التعھooدات اإلضooافية -المooذكورة
بالمعاھooدة -خooالل مختلooف المراحooل وﺗضooم :أوال انتقooاء المواقooع المالئم oة إلقامooة المنشooآت النوويooة ،وثانيooا
مرحلة التصميم والتشييد وأخيرا طور التشغيل .ففيما يخص المرحلة األولoى ،يجoب وفقoا للمoادة  17وضoع
الخطooوات المالئم oة التooي ﺗكفooل ﺗطبيooق اإلجooراءات المناﺳooبة التooي ﺗسooتھدف ﺗقيooيم جميooع العوامooل الخاص oة
) -(3) (2) (1نجيب بن عمر عوينات" ،اﺗفاقيات ما بعoد حoادث ﺗشoرنوبيل  1986لضoمان ﺳoالمة المرافoق النوويoة" ،مرجoع
ﺳابق ،ص .16 -15
) -(4المرجع السابق ،ص .16
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بالموقع ،والتي يُرجح أن ﺗُؤَ ثِر على أمان المنشأة النوويoة خoالل عمoر ﺗشoغيلھا المنظoور ،وﺗقيoيم مoا ي َُoرجح
أن يترﺗب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان األفراد والمجتمع والبيئة ،ألن السoالمة النوويoة
ھي منھج عمoل مسoتمر يبoدأ منoذ الشoروع فoي إنشoاء المفاعoل ويسoتمر خoالل كoل مراحoل ُعمoره .وبالنسoبة
للمرحلة الثانية ،فإنه يجoب طبقoا للمoادة  18أن يَُ oوفِر ﺗصoميم وﺗشoييد المنشoأة النوويoة عoدة مسoتويات يُ َعoول
عليھoا فoي الحمايoة مooن انطoالق المoواد المشooعة بغيoة الحيلولoة دون وقoوع حooوادث ،والتخفيoف مoن عواقبھooا
اإلشعاعية في حالة وقوعھا ،وأن ﺗكون التكنولوجيا المستخدمة في ﺗصميم وﺗشييد المنشأة النووية قoد ثبتoت
صooالحيتھا عooن طريooق التجربooة والتحليooل ،وأن يُ َحقِooق ھooذا التصooميم جooودة التشooغيل واﺳooتقراره وﺳooھولة
إدارﺗه.

) (1

وأما أثناء مرحلة التشغيل ،فيجب أﺳاﺳا وفقا لمتطلبات المoادة " 19أن يoتم ﺗشoغيل المنشoأة النوويoة
وصيانتھا وﺗفتيشoھا واختبارھoا مoن خoالل ﺗoوفير الoدعم الھندﺳoي والتقنoي الضoروري فoي جميoع المجoاالت
صoادفات
المتصلة باألمان طوال ُعمر ﺗشغيل المنشأة النووية ،واﺗخاذ جميع التoدابير التoي ﺗكفoل التصoدي ل ُم َ
التشغيل المتوقعة للحوادث .ويجب كذلك حسب الفقرة األخيرة من نفس المادة أن يتم حصoر ﺗوليoد النفايoات
المشعة الناجمة عن ﺗشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد ﺳواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم ،وأن ﺗُراعoى
oزم المعاھooدة الooدول األطooراف
مقتضooيات التكييooف والooتخلص فooي أي عمليooة معالجٍ oة وﺗخٍ o
oزين ﺗقتضooيھا .وﺗُلِ o
فيھooا قبooل كooل اجتمooاع مooن االجتماعooات بتقooديم ﺗقooارير ﺗتضooمن جملooة التooدابير التooي اﺗخooذﺗھا لتنفيooذ كooل
االلتزامات الواردة بھا".

) (2

وما يالحoظ فoي األخيoر ،أن ھoذه االﺗفاقيoة ﺗعتريھoا عoدة نقoائص ﺗَحُoد مoن فعاليتھoا فoي ﺗحقيoق أمoان
نووي عالمي ،منھا أنھا ال ﺗُطبق إال على المراكز النووية المدنية ،كمoا أنھoا ال ﺗتضoمن نظoام مراقبoة (3)،إذ
يالحظ غياب وجود أي رقابة ف ﱠعالة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذريoة أو غيرھoا ،واقتصoار األمoر علoى
مجooرد قيooام الooدول بتقooديم ﺗقooارير لالجتماعooات الدوريooة بشooأن التooدابير المتخooذة للوفooاء بااللتزامooات )المooادة

) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .17 -16
) -(2المرجع السابق ،ص .17
)(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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الخامسة( (1).كما أن اﺳتثناء المراكoز النوويoة العسoكرية مoن نطoاق ﺗطبيoق ھoذه االﺗفاقيoة أمoر غيoر منطقoي
وصائب.
وبما أن ھذه االﺗفاقية قد ظلت ُمقتصرة على ضoمان ﺳoالمة أو أمoان المنشoآت النوويoة ،فإنoه وبغيoة
ﺗوفير الحماية لكل األنشطة النووية لألغراض السلمية ﺗم فoي عoام 1997م إبoرام االﺗفاقيoة المشoتركة بشoأن
أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

) (2

 . 2االﺗفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشoعة لعoام
1997م:
"رغoooم أن األشoooعة ال ُمؤينoooة قoooد ُع ِرفoooت منoooذ حoooوالي مائoooة عoooام ،إال أن أخطارھoooا ،مoooن ناحيoooة
ﺗلoooوث البيئoooة ،لoooم ﺗُ ْعَ oooرف ﺗمامoooا إال مoooع ﺗزايoooد التجoooارب النوويoooة .ومoooع التوﺳoooع فoooي اﺳoooتخدامات الطاقoooة
النوويooة ،فإنھooا ،شooأنھا شooأن كooل نشooاط بشooري ،ﺗُنooتج نفايooات مشooعة ﺗختلooف فooي طبيعتھooا )ﺳooائلة أو صooلبة
أو غازية( ﺳوا ًء من حيث الشدة أو نوعية اإلشعاع )ألفا أو بيتا أو جاما( أو العمoر اإلشoعاعي ".وﺗُثِيoر ھoذه
النفايات مشكلة أﺳاﺳية وھي" :إلزامية التصرف فيھoا علoى نحoو مoأمون ولفتoرة طويلoة جoدا ،وفoي المقابoل
ﺗُعيد بعض الدول معالجoة الوقoود المسoتھلك وھoو بالتoالي يشoكل مoوردا بالنسoبة لھoا ،فoي حoين ال ﺗقoوم دول
أخرى بذلك".

) (3

وبغيooة مواجھooة ھooذه الصooعوبات ﺗooم اعتمooاد االﺗفاقيooة المشooتركة بشooأن أمooان التصooرف فooي الوقooود
المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة فoي ﺳoبتمبر عoام 1997م مoن قبoل مoؤﺗمر دبلوماﺳoي عقدﺗoه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرھا الرئيسي خoالل الفتoرة مoن  1إلoى  5ﺳoبتمبر مoن العoام نفسoه ،وفُoتح
باب التوقيع عليھا في فينا يوم  29ﺳبتمبر مoن نفoس العoام خoالل الoدورة الحاديoة واألربعoين للمoؤﺗمر العoام
للوكالooة (4)،ودخلooت حيooز التنفيooذ فooي  18جooوان عooام 2001م (5).وھooي ﺗُ َعooد أول اﺗفاقيooة دوليooة ﺗتنooاول إدارة
وﺗخزين النفايات المشعة والوقود المستھلك في البلدان التي لديھا والتي ليس لoديھا بoرامج نوويoة ،كمoا أنھoا
ﺗَ ْن َ
طبِق حسب المادة  3منھا على أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمoان التصoرف فoي النفايoات المشoعة
عندما ﺗكون ناجمة عن ﺗشغيل مفاعالت نوويoة مدنيoة ،وبالتoالي فھoي ال ﺗشoمل الوقoود المسoتھلك والنفايoات
) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين ،و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .435
) -(2نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .18
) -(3المرجع السابق ،ص .19 -18
) -(4أنظر :نص المعاھدة محل الدراﺳة ،الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
)" -(5وافقت لجنة الصناعة في البرلمان األوروبي علoى مقتoرح اللجنoة األوروبيoة بoأن علoى اإلﺗحoاد األوروبoي ويوراﺗoوم
التوقيooع علooى المعاھooدة الدوليooة المشooتركة حooول أمooان إدارة الوقooود المسooتھلك وأمooان إدارة النفايooات المشooعة .وقooد ﺗooم ﺗوقيعھooا
من قبل جميع الدول األعضاء في اإلﺗحاد األوروبي ما عoدا البرﺗغoال ".أنظoر :متoرجم عoن مجلoة "Nuclear Engineering
" ،Internationalعooooدد أغسooooطس /آب " ،2002النظooooام المتغيooooر لمعooooايير األمooooان النooooووي األوروبيooooة" ،ﺗرجمooooة :نھلooooة
نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثالث2002 ،م ،ص .54
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المشعة الناﺗجة في إطار برامج عسكرية أو دفاعيoة للoدول ،لكنھoا فoي المقابoل ﺗنطبoق عليھoا إذا ﺗoم ﺗحويلھoا
بصooفة نھائيooة إلooى بooرامج مدنيooة ﺳooلمية .وﺗھooدف ھooذه االﺗفاقيooة إلooى ﺗحقيooق جملooة مooن المقاصooد م oن خooالل
االلتزامات التي ﺗفرضھا على الدول األطراف.

) (1

أ -مقاصد االﺗفاقية:
ﺗھدف ھذه االﺗفاقية طبقا لما ورد في المادة  1منھا إلى ﺗحقيق ثالث أھداف أﺳاﺳية وھي:
عال من األمان على نطاق العالم في التصرف فoي الوقoود المسoتھلك والنفايoات
" ' '1بلوغ مستوى ٍ
المشعة ،والحفاظ على ذلك المستوى ،من خالل ﺗعزيز التدابير الوطنية والتعoاون الoدولي علoى نحoو يشoمل
عند االقتضاء -التعاون التقني فيما يتصل باألمان؛' '2ضooمان وجooود ِدفَاعَooات ف ﱠعالooة فooي جميooع مراحooل التصooرف فooي الوقooود المسooتھلك والنفايooات
المشoooعة ،ضoooد األخطoooار المحتملoooة ،لحمايoooة األفoooراد والمجتمoooع والبيئoooة مoooن اآلثoooار الضoooارة لإلشoooعاعات
ال ُمؤينooة ،اآلن وفooي المسooتقبل ،علooى نحooو يُلب oي احتياجooات وﺗَطلعooات الجيooل الحاضooر دون المسooاس بقooدرة
األجيال القادمة على ﺗلبية احتياجاﺗھا وﺗطلعاﺗھا؛
' '3الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ،وﺗخفيف حدة ھذه العواقب في حالة وقوعھا
أثناء أي مرحلة من مراحل التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة".

) (2

وﺗعنooي إدارة النفايooات المشooعة بطريقooة آمنooة ،ﺗooوفير ﺗقنيooات ُمالئمoة وف ﱠعالooة ﺗمooت ﺗجربتھooا وأثبتooت
فضي إلى ﺗقليل التعرض اإلشعاعي
نجاعتھا فعليا ،باإلضافة إلى ﺗوفير مصادر ﺗمويل مؤكدة ،األمر الذي يُ ِ
لإلنسان والبيئة إلى أدنى حد ممكن مع مراعاة ثالثة مبادئ أﺳاﺳية ،وھي:
 يجب أال ﺗتجاوز األضرار الحدود المسموح بھا. وأن يكون الخطر المقبول مبرر بالنسبة للفوائد التي يتم َجنيُھا من ﺗشغيل المنشأة النووية. وأن ﺗبقooى األضooرار ال ُمبََ ooررة عنooد أدنooى حooد معقooول ،مooع أخooذ الظooروف االقتصooادية واالجتماعيooةفي الحسبان.
أمoا أغoراض إدارة النفايoات المشoعة فتoتلخص فoي ﺗجميoع ومعالجoة وﺗجھيoز وﺗخoزين ونقoل وحفoظ
النفايات المشعة بكيفية ﺗكفل حماية صحة اإلنسان والبيئة ،دون أن ﺗُلقي بأي أعباء على األجيال المقبلة.

) (3

ب -التزامات الدول األطراف:

) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .19
) -(2أنظر :نص المادة  1من االﺗفاقية محل الدراﺳة.
) -(3نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .20
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ﺗتمثل ﺗعھدات الدول األطراف باألﺳاس في إرﺳاء إطار ﺗشريعي ورقoابي علoى المسoتوى الoوطني
بھooدف االلتooزام بالقواعooد التooي ﺗحكooم إدارة الوقooود المسooتھلك والتصooرف فooي النفايooات المشooعة ،وفooي ھooذا
اإلطار ﺗنص المادة  18من االﺗفاقية على أن" :يتخذ كل طoرف متعاقoد ،فoي إطoار قانونoه الoوطني مoا يَلoزَ م
من ﺗدابير ﺗشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات أخرى ضرورية لتنفيoذ التزاماﺗoه بموجoب ھoذه
االﺗفاقيoة" .ويكفoل ھoذا اإلطoار التشooريعي والرقoابي طبقoا للمoادة  19فooي فقرﺗھoا  2وضoع متطلبoات ولooوائح
وطنيooة فooي مجooال األمooان اإلشooعاعي ،ووضooع نظooام للتooرخيص فيمooا يتعلooق بأنشooطة التصooرف فooي الوقooود
المستھلك والنفايات المشعة ،ھذا باإلضافة إلى ﺗوزيoع مسoؤوليات الھيئoات المشoاركة فoي مختلoف خطoوات
التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشoعة ﺗوزيعoا واضoحا .كمoا ﺗقoوم كoل دولoة طoرف حسoب المoادة
 20بإنشoooاء أو ﺗعيoooين ھيئoooة رقابيoooة ﺗُ َكلﱠoooف بتنفيoooذ ھoooذا اإلطoooار التشoooريعي والرقoooابي ،وﺗُمoooنَح السoooلطة
واالختصاصات والموارد المالية والبشرية المناﺳبة للقيoام بالمسoؤوليات ال ُمكلفoة بھoا ،مoع ضoرورة الفصoل
على نحو ف ﱠعال بين الوظائف الرقابية والوظائف األخرى التي ﺗقوم بھا ھيئات ﺗشارك في األنشطة الخاصة
بالتصرف في الوقود المستھلك أو النفايات المشعة والرقابة عليھا.

) (1

وﺗجooدر اإلشooارة إلooى أن بعooض التعھooدات ال ُملقooاة علooى عooاﺗق الooدول فooي ھooذه المعاھooدة وﺗحديooدا
فooي المooواد مooن  5إلooى  10ومooن  12إلooى  14و  ،16بشooأن ﺗصooميم المرافooق وﺗشooييدھا وﺗشooغيلھا متشooابھة
مع االلتزامات الواردة باﺗفاقية األمان النووي لسنة 1994م .وھذا ما يؤكد علoى وجoود ﺗكامoل بoين مختلoف
المعاھدات بھدف ضمان اﺳتخدام الطاقة النووية على نحو مoأمون ،واالﺳoتمرار بغيoة رفoع مسoتوى األمoان
النooووي علooى المسooتوى العooالمي .وفooي مجooال النقooل الooدولي ،يَتَ ِخooذ  -وفقooا للمooادة  27مooن ھooذه االﺗفاقيooة-
كoل طooرف متعاقooد مشooترك فooي عمليoة نقooل عبooر الحooدود التooدابير الضoرورية التooي ﺗتناﺳoب مooع االلتزامooات
الدوليooة ذات الصooلة والمتمثلooة أﺳاﺳooا فooي أن ﺗكooون عمليooة النقooل عبooر الحooدود ُم َرخَ صooا بھooا ،وبإخطooار
مسooبق موجooه إلooى دولooة المقصooد وبموافقتھooا ،وأن ﺗتooوافر لooدى ھooذه األخيooرة القooدرات اإلداريooة والتقنيooة
الالزمة ،وكذلك الھيكل الرقابي الالزم للتصرف في الوقoود المسoتھلك أو النفايoات المشoعة علoى نحoو يتفoق
مع ھذه االﺗفاقية ،دون المساس بحقوق الدول في ﺗصدير ھذه المواد لمعالجتھا وإعادﺗھا إلى أقاليمھا.

) (2

وﺗلتooزم الooدول األطooراف وفقooا ألحكooام المooادة  32فقooرة  1مooن االﺗفاقيooة بتقooديم ﺗقooارير وطنيooة إلooى
كل اجتماع اﺳتعراضي لألطراف المتعاقدة ،ﺗضم جملة التدابير التي اﺗخذﺗھا لتنفيoذ التعھoدات الoواردة بھoذه
المعاھدة ،المتعلقة أﺳاﺳا بسياﺳتھا وممارﺳتھا في مجال التصرف في الوقoود المسoتھلك والنفايoات المشoعة.
وﺗُ ْلِ oooزم الفقoooرة  2مoooن نفoooس المoooادة الoooدول األعضoooاء بتقoooديم قائمoooة ﺗتضoooمن المرافoooق الموجoooودة لoooديھا
) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .21 -20
) -(2المرجع السابق ،ص .21
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والخاصة بالتصرف فoي الوقoود المسoتھلك والنفايoات المشoعة ،وأماكنھoا ،وغرضoھا الرئيسoي وخصائصoھا
األﺳاﺳية ،وكذلك ﺗقديم كشف يُبين رصيد النفايات المشعة الخاضع لھذه المعاھدة ،ھذا باإلضoافة إلoى ﺗقoديم
قائمة بالمرافق النووية التي ﺗجري عملية وقف ﺗشغيلھا نھائيا ،وحالة أنشطة الوقف ھذه.

) (1

ولقد ﺗم عقoد االجتمoاع االﺳتعراضoي الثoاني لألطoراف المتعاقoدة فoي ھoذه االﺗفاقيoة بفينoا فoي الفتoرة
من  15إلى  24مايو عام 2006م ،بمشاركة  41دولة من الدول األطراف بينھا ثماني دول اشتركت للمoرة
األولى .وعلى الرغم من التنوع الكبير فoي األوضoاع الوطنيoة ،فقoد اﺗفقoت وجھoات نظoر جميoع المشoاركين
علooى أنooه ﺗooم إحooراز ﺗقooدم منooذ االجتمooاع االﺳتعراضooي األول ،كمooا أظھooرت األطooراف المشooاركة التزامھooا
بتحسين السياﺳoات والممارﺳoات ،وخاصoة فoي مجoالي االﺳoتراﺗيجيات الوطنيoة المتعلقoة بoالوقود المسoتھلك
وإدارة النفايات المشعة؛ وإشراك أصoحاب المصoلحة والجمھoور بوجoه عoام؛ ومراقبoة المصoادر المختومoة
التي بَطُل اﺳتعمالھا.

) (2

ومازالت ھناك ﺗحديات في بعض المجاالت ،منھا "ﺗنفيذ السياﺳات الوطنية المتعلقة بإدارة
الوقود المستھلك والتخلص من النفايات القوية اإلشعاع وإدارة النفايات التاريخية ،واﺳتعادة المصادر
"اليتيمة"؛ وإدارة المعلومات؛ والموارد البشرية .كذلك اعتُ ِرف بضرورة ضمان اﺗساق االلتزامات المالية
لألطراف المتعاقدة مع مدى مسؤولياﺗھا .وأشار كثير من األطراف إلى فائدة ﺗعزيز التعاون الدولي
من خالل ﺗبادل المعلومات والتجارب والتكنولوجيا .وعلى وجه الخصوص ،فقد شددت األطراف
المتعاقدة التي لديھا برامج محدودة إلدارة النفايات المشعة وبرامج محدودة إلجراء البحوث على ضرورة
ﺗَقَا ُﺳم المعلومات وﺗقديم المساعدة".

) (3

ويبقى موضوع ﺗداول النفايات النووية وطرق معالجتھا ومنع ﺗسربھا إلى البيئoة المحيطoة مoن أھoم
المسائل التي ﺗشغل بال ال ُمھتمين بشؤون البيئة والعاملين فoي مجoال الصoناعة النوويoة وﺗطبيقاﺗھoا .وبصoفة
عامooة "ﺗرﺗكooز ﺳooالمة اإلنسooان والبيئooة علooى دعooامتين أﺳاﺳooيتين :األولooى نُظooم السooالمة واألمooان النooووي
والوقايoة اإلشooعاعية ،والثانيoة نُظooم ﺗooداول النفايoات النوويooة ومعالجتھoا ومنooع ﺗسooربھا إلoى البيئooة (4)".ولكooن
يمكن القول  -كتقييم لما ﺳبق دراﺳته من اﺗفاقيات دولية فoي مجoال األمoان النoووي -أنoه "رغoم التوﺳoع فoي
اﺳتخدام الطاقة النوويoة علoى المسoتوى العoالمي إلنتoاج الطاقoة الكھربائيoة ،إال أنoه ال ﺗوجoد حتoى اآلن نُظُoم
وضمانات كافية للسيطرة علoى ھoذه الطاقoة ،ومنoع حoدوث كoوارث نوويoة ﺗكoون آثارھoا بشoعة علoى جميoع
الكائنات الحية والبيئة بأكملھا ،والدليل على ذلك ﺗكرار وقوع حoوادث المفoاعالت النوويoة ،آخرھoا الكارثoة

) -(1نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .22
) -(3) (2حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .24
) -(4نجيooب بooن عمooر عوينooات" ،اﺗفاقيooات مooا بعooد حooادث ﺗشooرنوبيل  1986لضooمان ﺳooالمة المرافooق النوويooة" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .22
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التooي وقعooت بمحطooة فوكوشooيما النوويooة اليابانيooة لعooام 2011م ،والتooي أثبتooت عجooز نُظُooم األمooان النooووي
في التصدي للكوارث الطبيعية ،ھذا باإلضافة إلى وجود خطر نووي آخر ھoو التلoوث النoاﺗج عoن الكميoات
الكبيoرة مoن النفايoات النوويoة التoي ﺗُخَ لِفھoا المفoاعالت النوويooة (1).كمoا أننoا نسoجل غيoاب نظoام أمoان نooووي
خاص بالبرامج العسكرية أو الدفاعية ،نظرا ألن االﺗفاقيات السابقة ال ﺗطبق عليھا .وبالنتيجoة فإنoه يصoعب
ﺗحقيق حماية ناجعة من التلوث النووي في ظل ھذه النصوص ،حيث يتطلoب األمoر بoذل كثيoر مoن الجھoود
الدولية إلبرام المزيد من االﺗفاقيات الف ﱠعالة في ھذا المجال.
ثالثا -المؤتمرات الدولية:
إلى جانoب المoؤﺗمر الoدولي حoول السoالمة النوويoة لعoام 1991م ،ومoؤﺗمر األمoان النoووي المنعقoد
بموﺳكو في  11أفريل عام 1996مُ (2)،عقِدت مؤﺗمرات دولية أخرى في مجال األمoان النoووي نoذكر منھoا
ما يلي:
 .1منتooدى ﺳooيول العooالمي حooول ﺗحooديات األمooان النooووي فooي عooالم ُم َس َ o
طح و ُمخooتلط ومفتooوح لعooام
2010م:
بتنظيم من المعھد الكوري لألمان النووي ووزارة التربية والعلoوم والتكنولوجيoا الكوريoة والوكالoة
الدوليooة للطاقooة الذريooة ،ﺗooم عق oد ھooذا المنتooدى العooالمي فooي مدينooة ﺳooيول بكوريooا الجنوبيooة يooومي  19و 20
أفريل عام 2010م ،ولقد نoاقش التحoديات التoي ﺗُواجoه ھيئoات الرقابoة النوويoة فoي الoدول المالكoة لمحطoات
القooوى النوويooة وكooذلك الooدول الداخلooة حooديثا فooي بنooاء ھooذه المحطooات .كمooا ركooز ھooذا المنتooدى بالخصooوص
علoى التشoارك والمسoاعدة بooين الoدول المتقدمoة والداخلooة حoديثا فoي ھoذا المجooال ،وكoذلك ُمقاربoات السoالمة
فoي مفooاعالت األجيoال المختلطooة للقoوى وﺗحooديات التواصooل وﺗبoادل الخبooرة والoدروس المسooتفادة .وبooالنظر
إلooى أن ھنooاك مooا يُنَooا ِھز السooتين دولooة فooي العooالم مھتمooة بالشooروع فooي إدخooال أو التوﺳooع فooي بooرامج قooوى
نوويooة ،فooإن أھooم ﺗحooدي يبقooى فooي ضooمان مسooتوى عooالي مooن األمoان النooووي علooى المسooتوى العooالمي .كمooا
أن للوكالة الدولية للطاقة الذريoة ُمقاربoة لoدعم ﺗبoادل المعلومoات والتجoارب فoي مجoال األمoان النoووي بoين
الدول المالكة لمحطات القoوى النوويoة والoدول الداخلoة فيھoا حoديثا ،مoع التركيoز علoى السياﺳoات والتِقانoات
الالزمة لسد الثغرة بين ھاﺗين الفئتين من الدول.

) (3

 . 2االجتماع الثالث لحوار إﺳتراﺗيجية األمان النووي لعام 2010م:
ُعقد ھذا االجتماع في يوجييا كاراﺗا اإلندونيسية يومي  22و  23أفريoل عoام  ،2010حيoث شoارك
فيoه وزراء مooن أعضooاء الشooبكة اآلﺳooيوية لألمooان النooووي ) (ANSNومسooئولون كبooار فooي األمooان النooووي
) -(1أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود ﺳليمان ،مرجع ﺳابق ،ص .281
) -(2محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،مرجع ﺳابق ،ص .159 -79
) -(3نھلooة نصooر" ،ال ُمنتooدى العooالمي حooول ﺗحooديات األمooان النooووي فooي عooالم ُمسooطح و ُمخooتلط ومفتooوح )ﺳooيول.19 :
 ،"(2010/4/20نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثاني والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م ،ص .53 -52
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فooي آﺳooيا والوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة وبعooض المنظمooات اإلقليميooة والدوليooة كالھيئooة العربيooة للطاقooة
الذرية ،ولقد ناقش "اإلﺳتراﺗيجية الشاملة والسياﺳoات المطلوبoة للتسoھيل والتحسoين المسoتمر ألمoان نoووي
مستدام وف ﱠعال وبناء للقoدرات والبنيoة التحتيoة فoي مجoال األمoان النoووي ".كمoا ﺗعoرض االجتمoاع لقضoيتين
رئيسيتين :أولھما انجازات الشبكة اآلﺳيوية لألمoان النoووي والتحoديات اإلقليميoة والعالميoة ،وثانيھمoا ﺗنفيoذ
رؤية ھoذه الشoبكة حتoى عoام  ،2020باإلضoافة إلoى اﺳoتعراض وجھoات نظoر الoدول األعضoاء فoي الشoبكة
اآلﺳيوية وفي الشبكات اإلقليمية والعالمية األخرى.

) (1

الفـرع الثاني:
األمـــن النـــووي.
إن األمoooن النoooووي فoooي ﺳoooياق قoooرارات الوكالoooة الدوليoooة للطاقoooة الذريoooة ال يعنoooي نoooزع السoooالح
النooووي ،بooل يعنooي ﺗooأمين حمايooة ماديooة أمنيooة للمooواد النوويooة والمصooادر المشooعة وللمنشooآت النوويooة داخooل
كل دولoة ،وقoد أصoبح ﺗoأمين ھoذه الحمايoة يُ ْشoبِه الشoرط المسoبق لتنفيoذ أي مشoروع ﺗعoاون ﺗقنoي ،فoي دولoة
معينة ،مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2).ويھتم األمن النووي بحماية األشخاص من اإلشعاعات الم َُؤين7ة
ونتائجھا على اإلنسان ،في األحوال العادية أو في حالة حادث أو عجز آليات األمان.

) (3

وفي المؤﺗمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول األمن النووي الذي ُعقد فoي لنoدن بالمملكoة
المتحدة خالل الفترة من  16إلى  18مارس عام 2005م - ،والذي كان فرصة لتقويم اإلنجازات التي ﺗمoت
منذ  11ﺳبتمبر عام 2001م -حدد المدير العام للوكالة الoدكتور محمoد البرادعoي" ،أربعoة مخoاطر رئيسoية
لألمن النoووي ھoي :ﺳoرقة األﺳoلحة ،ﺗطoوير مoواد إلنشoاء أﺳoلحة ،االﺳoتخدام السoيئ للمoواد النوويoة )قنبلoة
قذرة مثال( واالنبعاثات اإلشعاعية من األعمال التخريبية .وقال البرادعي أن  650حادثا مoن االﺗجoار غيoر
المشooروع فooي المooواد النوويooة واإلشooعاعية ﺗooم ﺗسooجيلھا منooذ عooام  - 1993منھooا مائooة حooدثت العooام الماضooي
وﺗضooمنت  11منھooا مooواد نوويooة ".وأضooاف فooي خطابooه االفتتooاحي للمooؤﺗمر أنooه "يجooب أال نبقooى ﺳooاكنين
ث فاصoل (4)".وفooي ھoذا السoياق بُِ oذلت جھoود دوليooة مكثفoة لتحقيoق األمooن النoووي ،أﺳooفرت
فoي انتظoار َحَ oد ٍ
عن إبرام اﺗفاقيتان دوليتان ،كما ُعقِدت عدة مؤﺗمرات وقمم دولية لبحث ھذا الموضوع.

) -(1نھلة نصر" ،االجتماع الثالث لحوار إﺳoتراﺗيجية األمoان النoووي )يوجييoا كاراﺗoا ،"(2010/4/ 23. 22 :نشoرة الoذرة
والتنمية ،المجلد الثاني والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م ،ص .50 -49
) -(2أ .د .محمود نصر الدين" ،األمن واألمان النوويان وﺗطبيق نظام الضمانات في قرارات المؤﺗمر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية الدورة السابعة واألربعين" ،مرجع ﺳابق ،ص .3
)(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.
) -(4متoرجم عoن مقالoة منشooورة فoي مجلoة " "Nuclear Engineering Internationalعooدد مoايو /أيoار " ،2005السooالم

من أجل الذرة" ،ﺗرجمة :نھلة نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع عشر ،العدد الثالث2005 ،م ،ص .6 -5
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أوال -االتفاقيات الدولية:
ُ
برمت في مجoال األمoن النoووي اﺗفاقيتoان دوليتoان :األولoى ﺗخoص الحمايoة الماديoة للمoواد النوويoة
أ ِ
والمرافق النووية ،والثانية ﺗتصل بقمع أعمال اإلرھاب النووي.
 . 1اﺗفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية لعام 1980م:
ُ
برمت اﺗفاقية الحماية المادية للمواد النووية فoي  3مoارس عoام 1980م ،وفُoتح بoاب التوقيoع عليھoا
أ ِ
بفينا ونيويورك في نفس التاريخ ،عمال بالفقرة  1من المادة  18من االﺗفاقية؛ وذلك عقب إجراء مفاوضات
بشooأنھا فooي  28أكتooوبر عooام 1979م ،ولقooد بooدأ نفاذھooا فooي  8فيفooري عooام 1987م ،أي فooي اليooوم الثالثooين
من ﺗاريخ إيداع صك التصديق أو القبoول أو اإلقoرار الحoادي والعشoرين لoدى الوديoع ،عمoال بoالفقرة  1مoن
المادة  (1).19كما خضع اﺳم ومحتوى ھذه االﺗفاقيoة لتعoديالت اعتمoدﺗھا األمoم المتحoدة فoي  8جويليoة عoام
2005م ،حيooث أصooبح اﺳooمھا "اﺗفاقيooة الحمايooة الماديooة للمooواد النوويooة والمرافooق النوويooة" ،وقooد بَلَ َ oغ عooدد
أطرافھا  146دولة.

) (2

أ -نطاق ﺗطبيق االﺗفاقية:
ﺗنطبق ھذه االﺗفاقية وفقا للمادة  2فقرة  1على المواد النووية المستخدمة في األغراض السلمية
أثناء اﺳتعمالھا وخزنھا ونقلھا نقال نوويا دوليا ،وعلى المرافق النووية المستخدمة في األغراض
السلمية ،وھذا ما أكدت عليه الديباجة في قولھا" :ورغبة منھا في أن ﺗُ ْس ِھم من خالل ھذه االﺗفاقية ،على
الصعيد العالمي ،في ﺗقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في األغراض
السلمية ".وبالتالي ال ﺗنطبق ھذه االﺗفاقية طبقا للمادة  2فقرة " :5على المواد النووية المستخدمة
في األغراض العسكرية أو ال ُم ْستَبقاة لمثل ھذه األغراض وال على المرافق النووية المحتوية على مثل
ھذه المواد ".حيث ﺗبقى الدولة الحائزة لھا ھي المسئولة عنھا ،حسب ما جاء في الفقرة األخيرة من
الديباجة التي ﺗنص" :وإذ ﺗُ ْد ِرك أيضا أن ﺗوفير الحماية المادية الف ﱠعالة للمواد النووية والمرافق النووية
المستخدمة في األغراض العسكرية ھو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية ،وإذ
ﺗفھم أن ﺗلك المواد والمرافق ﺗنال ،وﺳتظل ﺗنال ،حماية مادية مشددة".
ب -نظام الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية من السرقة والتخريب:

) -(1أنظر :نص المعاھدة محل الدراﺳة ،الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
) -(2أ .د .علي ھادي حميدي الشكراوي" ،دراﺳة في اﺗفاقيات األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب الدولي" ،جامعة بابل -كلية
القانون ،ص  2و  .19متوفرة على الموقع االلكتروني:
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/pdدراﺳooooة فooooي اﺗفاقيooooات األمooooم المتحooooدة لمكافحooooة
اإلرھاب الدولي.
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) (1
ضoرْ بًا مoن
لبضعة عقود من الزمان كان مفھوم ﺳرقة مواد نووية أو ﺗخريب منشآت نوويoة يُعoد َ

الخيooال ،ولكooن األحooداث ال ُم َر ِوعooة لooـ  11ﺳooبتمبر عooام 2001م جلبooت منظooورا جديooدا حooول ﺗلooك اإلمكانيooة
الرھيبة (2)،حيث ﺗُؤَدي ﺳرقة أو اختالس مواد نووية فoي النھايoة إلoى دعoم السoوق السoوداء النوويoة ،وھoي
التي يمكن بدورھا أن ﺗُغذي عمليات انتشار األﺳلحة النووية ،وﺗُزَ ِود الجماعات اإلرھابية بھذه المواد ،كمoا
يُعoد ﺗخريoب المooواد والمرافoق النوويooة مoن أﺳoمى أمooاني ھoذه الجماعooات .ولoذلك فoإن نجاعooة أنظمoة حمايooة
المooواد والمنشooآت النوويooة يُ َجفِooف المنooابع التooي يمكooن أن ﺗمooد السooوق السooوداء النوويooة بooالمواد االنشooطارية
ويُفسoooد خطoooط الجماعoooات اإلرھابيoooة لتخريoooب المنشoooآت النوويoooة (3)،وھoooو مoooا يoooؤدي فoooي نھايoooة المطoooاف
إلى التقليل من مخاطر التلوث النoووي .ولھoذا السoبب فرضoت المoادة  2ألoف فقoرة  1علoى كoل دول طoرف
أن ﺗُنشئ وﺗُشغل وﺗتعھد نظام حماية مادية مالئما ينطبق علoى المoواد النوويoة والمرافoق النوويoة الخاضoعة
لواليتھoooا بھoooدف حمايoooة المoooواد النوويoooة مoooن السoooرقة ومoooن أي شoooكل آخoooر مoooن أشoooكال االﺳoooتيالء غيoooر
القانوني ،أثناء اﺳتخدامھا وخزنھا ونقلھا؛ وكفالة ﺗنفيذ ﺗoدابير ﺳoريعة وشoاملة لتحديoد مكoان المoواد النوويoة
المفقودة أو المسروقة واﺳترجاعھا عند االقتضاء؛ وحماية المoواد النوويoة والمرافoق النوويoة مoن التخريoب
والتخفيف من عواقبه اإلشعاعية في حالة حصوله.
♦ الحماية المادية للمواد النووية أثناء عملية النقل النووي الدولي والتخزين:
مooن بooين أھooداف ھooذه االﺗفاقيooة ﺗسooھيل النقooل المooأمون للمooواد النوويooة و إرﺳooاء ﺗooدابير لحمايتھooا
المادية ،ولتحقيق ذلك فإن األطراف المتعاقدة التزمت بما يلي:
ض َحة في المرفق األول -للمواد النوويoة الموجoودة داخoل إقليمھoا
 ضمان حماية  -على المستويات ال ُم َو َأو على متن ﺳفينة أو طائرة خاضعة لواليتھا ،في حالة النقل النووي الدولي لتلك المواد )المادة .(3
ص ِدر أو ﺗأذن بتصدير المواد النووية ما لم ﺗكن قد حصلت على ﺗأكيدات بحماية ﺗلoك المoواد أثنoاء
 أال ﺗُ َالنقل النووي الدولي )المادة  4فقرة .(1
 أال ﺗستورد أو ﺗأذن باﺳتيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في ھذه االﺗفاقية ما لoم ﺗكoن قoد حصoلتعلى ﺗأكيدات بحماية ﺗلك المواد خالل النقل النووي الدولي )المادة  4فقرة .(2

) -(1ﺗُ َع ِرف المادة  1فقرة ھـ من ھذه االﺗفاقية التخريب بأنه ..." :أي فعoل ُمتَ َعمoد ي َُو َجoه ضoد مرفoق نoووي أو مoواد نوويoة
يجooري اﺳooتعمالھا أو خزنھooا أو نقلھooا ويمكooن أن يھooدد بطريقooة مباشooرة أو غيooر مباشooرة صooحة وأمooان العooاملين أو الجمھ oور
أو البيئة نتيجة التعرض إلشعاعات أو النطالق مواد مشعة".
) -(2متooرجم عooن مقالooة منشooورة فooي مجلooة " "Nuclear Engineering Internationalعooدد مooايو /أيooار " ،2005السooالم
من أجل الذرة" ،مرجع ﺳابق ،ص .5
) -(3أ .د .محمooود بركooات" ،مكافحooة االﺳooتعمال اإلرھooابي ألﺳooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السooالح النooووي" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .10 -9
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 أال ﺗسoooمح بoooالمرور العoooابر فoooي إقليمھoooا لمoooواد نوويoooة منقولoooة بoooين دولتoooين ليسoooتا طoooرفين فoooي ھoooذهاالﺗفاقية ،ﺳواء بطريق البر أو في الممoرات المائيoة الداخليoة أو عبoر مطاراﺗھoا أو موانئھoا البحريoة ،مoا لoم
ﺗكن قد حصلت على ﺗأكيدات بحماية ﺗلك المواد أثناء النقل النووي الدولي )المادة  4فقرة .(3

) (1

كما ﺗخضع المواد النووية أثناء التخزين المصoاحب للنقoل النoووي الoدولي لمسoتويات حمايoة ماديoة
نصت عليھا المoادة  1مoن المرفoق األول التoابع لالﺗفاقيoة محoل الدراﺳoة ،وھoي المراقبoة المسoتمرة للمنطقoة
ُoراس علoى اﺗصoال وثيoق بقoوات
من قبل حراس أو أجھزة إلكترونية وإقامة الحواجز المادية ،وأن يظل الح َ
الرد المناﺳبة.
♦ الحماية المادية للمنشآت النووية من التخريب:
رغooم أن المنشooآت النوويooة ﺗخضooع بooدورھا ألﺳooاليب حمايooة متقدمooة ،إال أن خطooر الھجooوم عليھooا
وﺗخريبھooا يظooل قائمooا ،وفooي ھooذا الصooدد ﺗبنooى المooؤﺗمر العooام للوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة قooرارا فooي 21
ﺳبتمبر عام 1990م يُؤ ِكد أن الھجمات أو أخطار الھجoوم علoى منشoآت نوويoة ُم َك َر َﺳoة لألغoراض السoلمية
قد يُ َع ِرض ﺗطور الطاقة النووية للخطر ،وأكد ضرورة اﺗخاذ مجلس األمن اإلجراء العاجل في حالoة وقoوع
ھجoوم أو خطoر كھoذا .كمoا أيoدت الجمعيoة العامoة لألمoم المتحoدة كoذلك ھoذا التوجoه بقرارھoا )(58 J /45
الصادر بتاريخ  4ديسمبر عام 1990م والذي عبرت فيه عن اقتناعھoا بضoرورة حظoر الھجمoات المسoلحة
على المنشآت النووية ،كما أعربت عن وعيھا وإدراكھا للخطر الoذي قoد ينجoر عoن ھجoوم كھoذا والمتمثoل
في االنبعاثات اإلشعاعية مع عواقب وخيمة عابرة للحدود (2).وفoي ھoذا المجoال اﺳoتبعدت المoادة  2فقoرة 4
)ب( من نطاق ﺗطبيق االﺗفاقية محل الدراﺳة "األنشطة التي ﺗضطلع بھoا القoوات المسoلحة فoي الصoراعات
المسooلحة" حيooث يحكمھooا القooانون الooدولي اإلنسooاني ،وكooذلك "األنشooطة التooي ﺗضooطلع بھooا القooوات المسooلحة
لدولة ما في إطار ممارﺳة مھامھا الرئيسية ما دامت ﺗحكمھا قواعد أخرى من القانون الدولي".
ج -مكافحة االﺗجار غير المشروع بالمواد النووية:
"عندما ﺗفكك اإلﺗحاد السوفيتي حدث ما يمكن اعتباره فوضى نووية ،فبدايةً مoن عoام  1991ﺗزايoد
عooدد الحooاالت التooي جooرى ضooبطھا بواﺳooطة السooلطات فoي أوروبooا الغربيooة .وفooي عooام  1994ﺗقooدمت إدارة
المخابرات الروﺳية إلoى الoرئيس يلتسoين بتقريoر ُمبينَoة فيoه حoدوث حoوالي  900حالoة ﺳoرقة مoن المنشoآت
النوويooة والعسooكرية فooي النصooف الثooاني مooن عooام  1993وكooذلك حooدوث  700حالooة ﺳooرقة لتقانooات ﺳooرية
في نفس المدة .وفي السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين نجحت أدوات وأجھoزة الكشoف اإلشoعاعي
على الحدود في ضبط حوالي  300شحنة منھا ما ھو مoن اليورانيoوم  235 -وكميoات أقoل مoن البلوﺗونيoوم
  239التooي ﺗصooلح لصooناعة القنابooل النوويooة ".وبالتooالي فooإن "مجابھooة االﺗجooار غيooر المشooروع بooالمواد) -(1د .مصطفى ﺳالمة حسين ،و د .مدوس فالح الرشيدي ،مرجع ﺳابق ،ص .434 -433
) -(2د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .201
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النوويooة بتعزيooز وﺳooائل الكشooف وبصooفة خاصooة عنooد المنافooذ ال ُح ُدو ِديooة ومراقبooة المooواد النوويooة ،وبخاصooة
أثناء النقoل ،يمكoن أن يسoاعد علoى المزيoد مoن ﺗجفيoف المنoابع التoي ﺗُoزَ ود السoوق السoوداء النوويoة بoالمواد
النووية بأﺳلوب غير شرعي".

) (1

ولقooد فooرض النظooام الooدولي أﺳooلوبا جديooدا للرقابooة عل oى التجooارة الدوليooة فooي األجھooزة والمعooدات
واألدوات والمواد المطلوبة للمشoروعات النوويoة ،مoن خoالل إنشoاء إﺗحoاد للمoوردين النoوويين وھoو إﺗحoاد
يضooم جميooع المooوردين الooدوليين ،وينظooر فooي الطلبooات التooي ﺗتقooدم بھooا الooدول أو الشooركات لتوريooد السooلع
النووية أليoة دولoة طالبoة ،إال أنoه بoالرغم مoن ذلoك مازالoت السoوق النوويoة السoوداء ﺗعمoل وبكفoاءة ويَ ْشoھد
على ذلك اﺳتمرار ضبط ﺳلع نووية أكثرھا ُمتَداول في السوق السوداء النووية الدولية.

) (2

د -األفعال ال ُم َج ﱠر َمة:
شكلت الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية والمرافق النووية مبعث قلoق بoالغ لمختلoف الoدول ،ولقoد
فرضoت الحاجoة الماﺳoة اﺗخoاذ ﺗoدابير مناﺳoبة وف ﱠعالoة لمنoع حoدوث مثoل ھoذه الجoرائم وكشoفھا والمعاقبoة
عليھا (3)،وفي ھذا الصدد ج ﱠرمت المادة السابعة فقرة  1من ھذه االﺗفاقية االرﺗكاب المتعمد لألفعال اآلﺗية:
 أي فعoل يoتم دون إذن مشoروع ويشoكل اﺳoتالما أو حيoازة أو اﺳoتعماال أو ﺗھديoدا باالﺳoتعمال أو نقoالأو ﺗغييoرا لمoواد نوويoة أو ﺗَصُ oرفا بھoا أو ﺗشoتيتا لھoا ،ويسoبب ،أو يُحتَمoل أن يُسoبب ،وفoاة أي شoخص
أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضoرار جوھريoة جسoيمة بالممتلكoات أو بالبيئoة .كمoا ﺗجoرم ھoذه المoادة
محاولة ارﺗكاب ھذه الجرائم ما عدا التھديد باالﺳتعمال.
 ﺳرقة مواد نووية أو ﺳلبھا ،وأي ﺗھديد بارﺗكاب ذلك من أجoل إجبoار أي شoخص طبيعoي أو اعتبoاريoرم ھoذه المoادة محاولoة
أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل مoا أو علoى االمتنoاع عoن فعoل مoا .كمoا ﺗُ َج ِ
ارﺗكاب فعل السرقة أو السلب.
 واختالس مواد نووية أو الحصول عليھا بطريق االحتيال ،ومحاولة ارﺗكاب ھذه األفعال. أي فعooل يُ َشooكل حمooال أو إرﺳooاال أو نقooال لمooواد نوويooة دخooوال إلooى دولooة مooا أو خروجooا منھooا دون إذنمشروع ،أو محاولة ارﺗكاب ذلك.
 وأي فعل يُ َش ِكل طلبا لمواد نووية عن طريoق التھديoد باﺳoتعمال القoوة أو اﺳoتعمالھا أو بoأي شoكل آخoرمن أشكال التخويف.

) -(1أ .د .محمooود بركooات" ،مكافحooة االﺳooتعمال اإلرھooابي ألﺳooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السooالح النooووي" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .10
) - (2المرجع السابق ،ص .11
) -(3أ .د .علoي ھoادي حميoدي الشoكراوي" ،دراﺳoة فoي اﺗفاقيoات األمoم المتحoدة لمكافحoة اإلرھoاب الoدولي" ،مرجoع
ﺳابق ،ص .18
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 "وأي فعل موجه ضد مرفق نووي ،أو أي فعل يتدخل في ﺗشغيل مرفق نووي ،ويتسoبب فيoه صoاحبoرف فيooه صooاحب ھooذا الفعooل أن مooن المooرجح أن يتسooبب عملooه فooي وفooاة أي
ھooذا الفعooل  -عooن عمooد -أو يَ ْعِ o
شooخص أو إلحooاق إصooابة خطيooرة بooه أو إلحooاق أضooرار جوھريooة بالممتلكooات أو بالبيئooة نتيجooة التعooرض
إلشعاعات أو النطالق مواد مشعة ،ما لoم يكoن ھoذا الفعoل قoد ارﺗُ ِكoب وفقoا للقoانون الoوطني للدولoة الطoرف
oرم ھooذه المooادة محاولooة ارﺗكooاب ھooذه األفعooال ،وكooذلك
التooي يقooع فooي أراضooيھا المرفooق النooووي ،".كمooا ﺗُ َجِ o
أي ﺗھديد بارﺗكابھا للتسبب في األضرار السالفة الذكر ،أو من أجoل إجبoار أي شoخص طبيعoي أو اعتبoاري
أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على االمتناع عن فعل ما.
 كما ﺗُ َج ِرم ھoذه المoادة أي فعoل يُ َمثِoل اشoتراكا فoي أي جريمoة مoن الجoرائم ال ُمبَيَنَoة فoي الفقoرات السoالفةالذكر ،وأي فعل يقوم به أي شخص يُنظم أو يُوجه أشخاصا آخرين الرﺗكاب جريمة من ھذه الجرائم ،وأي
فعل متعمد يُ ْس ِھم في ارﺗكابھا بواﺳطة أشخاص يعملون بغرض مشترك.
أمooا الفقooرة  2مooن المooادة  7فooدعت الooدول األطooراف إلooى جعooل -بموجooب قانونھooا الooوطني -الجooرائم
َاﺳبة ﺗُراعى فيھا الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.
ال ُمبَيَنَة في الفقرة  1جرائم ﺗستحق العقاب بعقوبات ُمن ِ
ولقد أشارت ديباجة ھذه االﺗفاقية إلى أن الحماية الماديoة ﺗoؤدي دورا مھمoا فoي دعoم ھoدف مكافحoة
اإلرھاب ،والذي أُبرمت لتحقيقه اﺗفاقية دولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي.
 . 2االﺗفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي لعام 2005م:
يُ َع oﱠرف اإلرھooاب حسooب وثooائق مكتooب التحقيقooات الفي oدرالي األمريكooي بأنooه" :االﺳooتخدام ال ُمخطooط
للعنooف المخooالف للقooانون أو التھديooد بooالعنف إلحooداث ھَلٍَ oع عooام ونشooر الخooوف واالرﺗبooاك اﺳooتھدافا إلرغooام
الحكومooات أو المجتمعooات ﺗحooت التھديooد علooى ﺗلبيooة مooا ﺗرغooب فيooه ﺗلooك المنظمooات اإلرھابيooة ".وقooد ﺗكooون
دوافعه ﺳياﺳية أو دينية أو فكرية أو مالية ،كما أن أھم األﺳاليب التي يرﺗكز عليھoا اھتمoام الoدوائر الداعمoة
لإلرھاب الدولي وللجماعات اإلرھابيoة ھoو االﺳoتحواذ علoى أﺳoلحة الoدمار الشoامل وعلoى رأﺳoھا األﺳoلحة
النوويooة الﺳooتخدامھا ضooد الجمooاھير فooي المooدن أو التجمعooات السooكانية أو المعسooكرات ،ﺗحقيقoا ألغراضooھم
السلبية.

) (1

وفي ھذا السoياق ولمواجھoة اإلرھoاب النoووي باعتبoاره أحoد أشoكال اإلرھoاب ،ﺗoم اعتمoاد االﺗفاقيoة
الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي في  13أفريل عام 2005م ،وفُتِح بoاب التوقيoع عليھoا فoي  14ﺳoبتمبر
عام 2005م بمقر األمم المتحدة بنيويورك ،إال أنھا لم ﺗدخل حيز النفاذ بعoد ،حيoث نصoت المoادة  25علoى
أنه يبدأ نفاذھا في اليوم الثالثين من ﺗاريخ إيداع وثيقة التصديّق الثانية والعشرين لoدى األمoين العoام لألمoم
) -(1أ .د .محمooود بركooات" ،مكافحooة االﺳooتعمال اإلرھooابي ألﺳooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السooالح النooووي" ،مرجooع
ﺳابق ،ص  .5ولقد "ﺗحولت أﺳلحة الدمار الشامل من كونھا وﺳائل عسكرية بحتة في أوائل القرن العشرين إلى أن أصoبحت
اآلن وﺳيلة من وﺳائل العنoف ضoد الحكومoات والoدول التoي ينبغoي عليھoا االﺳoتعداد لھoا ومواجھتھoا بأﺳoاليب مضoادة ناجحoة
وفعالة ".أنظر :المرجع نفسه ،ص .6
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المتحoدة .وحتoى  25ﺳoبتمبر عoام 2006م َوقﱠ َعoت عليھoا  107دولoة وصoادقت  6دول (1)،ولكoن ھoذا العoدد
ارﺗفع بمصادقة عدة دول أخرى عليھا منھا الجزائر التي صادقت عليھا بتحفظ.
أ -نطاق ﺗطبيق االﺗفاقية:
ﺗنص المادة  1فقرة  3و  4من ھذه االﺗفاقية على ما يلي:
" -3يقصد بتعبير"مرفق نووي":
)أ( أي مفاعoل نoووي ،بمoا فoي ذلoك المفoاعالت التoي ﺗُ َجھﱠoز بھoا السoفن أو المركبoات أو الطoائرات
أو األجسoام الفضoائية الﺳoتعماله كمصoدر للطاقoة لoدفع ھoذه السoفن أو المركبoات أو الطoائرات أو األجسoام
الفضائية ،أو ألي غرض آخر؛
)ب( أي منشأة أو وﺳيلة نقل ﺗُستَعمل إلنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل مواد مشعة.
 -4يقصد بتعبير"جھاز":
)أ( أي جھاز متفجر نووي؛ أو
)ب( أي جھاز لنشر المواد اإلشعاعية أو لبث اإلشعاع ،والذي قد يُ َسبِب نظرا لخواصه اإلشعاعية
الموت أو األذى البدني الجسيم أو يُ ْل ِحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو بالبيئة".
نالحظ من خoالل العبoارات الoواردة بھoاﺗين الفقoرﺗين أن نطoاق ﺗطبيoق ھoذه االﺗفاقيoة واﺳoع مقارنoة
بنطooاق ﺗطبيooق اﺗفاقيooة الحمايooة الماديooة للمooواد النوويooة والمرافooق النوويooة ،حيooث يشooمل المرافooق النوويooة
واألجھooزة النوويooة المسooتخدمة فooي األغooراض السooلمية والعسooكرية .إال أنooه يخooرج مooن ھooذا النطooاق أنشooطة
القooوات المسooلحة خooالل نooزاع مسooلح ،فooال ﺗسooري عليھooا أحكooام ھooذه اﺗفاقيooة وإنمooا يحكمھooا القooانون الooدولي
اإلنساني ،وكذلك أنشطة القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارﺳة واجباﺗھا الرﺳمية ،بقدر ما ﺗُن َ
ظم بقواعد
أخرى من القانون الدولي ،وھذا ما نصت عليه المادة  4فقرة  2والفقرة األخيرة من الديباجة.
ب -األفعال المجرمة:
حددت المادة  2من ھذه االﺗفاقية ُمرْ ﺗَ ِكب الجريمة بأنه كل من يَشرع أو يُساھم أي يُشارك أو يُنَ ِظم
أو يُ َو ِجه أو يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي من األفعال:
 حيoازة مoواد مشoعة أو صoنع أو حيoازة جھoاز بقصoد إزھoاق األرواح أو التسoبب فoي أذى بoدني جسoيمأو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
 اﺳooتخدام أي مooادة مشooعة أو جھooاز مشooع بأيooة طريقooة ،أو اﺳooتخدام مرفooق نooووي أو إحooداث أضooرار بooهبطريقة ﺗؤدي إلoى إطoالق مoادة مشoعة أو ﺗُھoدد بانطالقھoا بقصoد إزھoاق األرواح أو التسoبب فoي أذى بoدني
جسيم أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكoات أو بالبيئoة أو بقصoد إكoراه شoخص طبيعoي أو اعتبoاري أو منظمoة
) -(1أ .د .علoي ھoادي حميoدي الشoكراوي" ،دراﺳoة فoي اﺗفاقيoات األمoم المتحoدة لمكافحoة اإلرھoاب الoدولي" ،مرجoع
ﺳابق ،ص .30
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دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به (1).كما اعتبرت ھoذه المoادة مoن يسoتعمل التھديoد
مرﺗكبا لجريمة شأنه شأن من يقوم باألفعال السالفة الذكر.
وفoي ھooذا السoياق علooى الooدول األطoراف أن ﺗتخooذ مoا يلooزم مooن التoدابير لجعooل الجoرائم الooواردة فooي
المooادة  2جooرائم بموجooب قانونھooا الooوطني ،و ُم َعاقبooة مرﺗكبيھooا بعقوبooات مناﺳooبة يُؤخooذ فيھooا بعooين االعتبooار
الطابع الخطير الذي ﺗتسم به ﺗلoك الجoرائم )المoادة  .(5إال أنoه ال يمكoن اعتبoار األعمoال اإلجراميoة الoواردة
oر َرة بooأي حooال مooن األحooوال ،العتبooارات ذات طooابع ﺳياﺳooي أو فلسooفي أو عقائooدي
فooي المooادة  2أفعooاال ُمبََ o
أو عرقooي أو إثنِ oي أو دينooي أو أي طooابع آخooر مماثooل) .المooادة  (6كمooا ال يجooوز اعتبارھooا جريمooة ﺳياﺳooية
أو جريمooة متصooلة بجريمooة ﺳياﺳooية أو جريمooة ارﺗُكبooت بooدوافع ﺳياﺳooية ،بغيooة رفooض -علooى ھooذا األﺳooاس-
طلب ﺗسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة )المادة  .(15وﺗجدر اإلشارة إلoى أن الoدول األطoراف
غير ُملزَ مة باالﺳتجابة لھoذا الطلoب ،إذا ﺗoوفرت لoديھا أﺳoباب َو ِجيھoة ﺗoدعوھا لالعتقoاد بoأن ھoذا الطلoب قoد
قُ ِدم بھدف محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب عرقه أو دينoه أو جنسoيته أو أصoله اإلثنoي أو رأيoه السياﺳoي
أو بأن اﺳتجابتھا للطلب من شأنھا أن ﺗمس بوضoع الشoخص المoذكور ألي مoن ھoذه األﺳoباب )المoادة .(16
وفooي األخيooر نشooير إلooى أنooه "فooي حالooة حooدوث أي انتشooار فيمooا يتصooل بإحooدى الجooرائم المنصooوص عليھooا
فooي المooادة  ،2لooيس فooي ھooذه االﺗفاقيooة مooا يمooس بooأي طريقooة قواعooد القooانون الooدولي التooي ﺗحكooم المسooؤولية
عن الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي األخرى) ".المادة  18فقرة (7
ج -األجھزة النووية التي يمكن اﺳتعمالھا من طرف اإلرھابيين:
بooالرغم مooن أن االﺳooتحواذ علooى األﺳooلحة النوويooة يمكooن اعتبooاره مooن األھooداف ذات األولويooة التooي
ﺗسعى إليھا بثبات المنظمات والجماعات اإلرھابية ،إال أنه لم يُ ْعلَoن حتoى اآلن عoن أيoة محاولoة لإلرھoابيين
الﺳتخدام األﺳلحة النووية أو اإلشعاعية ،نظرا ألن الوصول إليھا يكتنفه الكثير من الصعوبات) (2منھا:
 أن إنتooاج األﺳooلحة النوويooة يتطلooب فooي المقooام األول ﺗooوافر المooواد األوليooة وھooي ھنooا البلوﺗونيooومأو اليورانيوم المخصب ،وبالرغم من ﺗوافر ﺗلك المoواد فoي السoوق السoوداء النوويoة إال أن أﺳoعارھا عاليoة
جoدا ،وھoو مoا يشoكل عقبooة رئيسoية ،وحتoى إن ﺗoوفرت ھoذه المooواد االنشoطارية ،فoإن األمoر يقتضoي إعooداد
التصooاميم وﺗنفيooذھا مooع امooتالك األدوات الالزمooة لإلنتooاج .وفooي ھooذا المجooال أعلooن عooدد مooن المooراقبين أنooه
"يمكooن لمجموعooات مooن اإلرھooابيين مooن غيooر ذوي المھooارة إنتooاج قنبلooة نوويooة بسooيطة ولكنھooا ف ﱠعالooة يمكooن
أن ﺗتooراوح قooدرﺗھا بooين  10و  100كيلooو طooن باﺳooتخدام مooواد نوويooة مooن مooا ھooو معooروض فooي السooاحة
وﺗكنولوجيا غاية في البساطة ".وھناك من يرى أن ذلك في حد ذاﺗه يحتاج إلى قoدرات متقدمoة نوعoا مoا قoد
) -(1أ .د .علoي ھoادي حميoدي الشoكراوي" ،دراﺳoة فoي اﺗفاقيoات األمoم المتحoدة لمكافحoة اإلرھoاب الoدولي" ،مرجoع
ﺳابق ،ص .30
) -(2أ .د .محمooود بركooات" ،مكافحooة االﺳooتعمال اإلرھooابي ألﺳooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السooالح النooووي" ،مرجooع
ﺳابق ،ص .6
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ال ﺗتوفر لدى الجماعات اإلرھابية البدائية أو ال ُمتَخَ لِفoة ،وينبغoي أن نُبَoيﱢن ھنoا أنoه مoن المعلومoات المنشoورة
فإن واحدة من الجماعات اإلرھابية على األقل قد حاولت بوضوح االﺳتحواذ على ﺗلك القدرة.

) (1

 أما األﺳلحة اإلشعاعية وال ُم َسماة "القنابل القذرة" فھي "ﺗتكون من ﺗجميع مصادر إشoعاعية قويoةأو نفايات مشعة وبكميات متفاوﺗة ثم وضعھا في جسم قنبلة ﺗقليدية ،وعنoد ﺗفجيoر ﺗلoك القنبلoة ﺗنتشoر المoواد
المشooعة فooي المكooان ويعتمooد حجooم التooأثير علooى حجooم الشooحنة المتفجooرة وھooذه النوعيooة مooن األﺳooلحة ﺳooھلة
التصنيع .ولو ﺗمكن اإلرھابيون من الحصول على المصادر المشعة المناﺳبة فإن إﺗمام صنعھا يكون بسيط
نسooبيًا ومooن المنطقooي أن ﺗكooون القنابooل القooذرة ھooي السooالح الooذري المفضooل لooدى الجماعooات اإلرھابيooة.
والمكافحة القوية لھذه النوعية من األﺳلحة ﺗكمن أﺳاﺳًا في الرقابة المشددة على المصادر والنفايات المشعة
وﺗأمينھooا ضooد السooرقة واالخooتالس" ،وھooذا مooا يَح ُ oدث حاليooا مooن خooالل ﺗنظooيم ﺗعامooل الooدول مooع المصooادر
شoرف علoى مشoاريع حمايoة المصoادر
والنفايات المشعة في إطار رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ﺗُ ِ
المشoعة ضoد السoرقة أو التخريoب علoى المسoتوى الoدولي (2)،باإلضoافة إلoى ﺗركيزھoا علoى مسoألة االعتنoاء
بالمصادر المشعة المتروكة.
د -االعتناء بالمصادر المشعة المتروكة:
إن القلق الدولي بشأن أمان وأمن المصادر المشعة ليس جديدا ،فقد ﺳلﱠطت الحوادث التي اﺳoتُع ِملت
فيھا مصادر مشعة وﺗقارير المتاجرة غير المشروعة بالمواد المشعة الضوء على احتمال ﺳoقوط المصoادر
المشعة في أيدي من قد يُسيء اﺳتعمالھا كاألشخاص والجماعات والمنظمات اإلرھابية ،مما أدى إلى وعي
أكبر باألمان والمخاطر األمنية الناجمة عن المصادر التي ﺗكون خoارج المراقبoة التنظيميoة الف ﱠعالoة أو التoي
ﺗم التخلoي عنھoا وﺗركھoا ) .(Orphanedففoي بدايoة التسoعينيات شoرعت الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة فoي
ضعت بالتعoاون مoع منظمoات
عدد من األنشطة بشأن أمان وأمن المصادر المشعة شديدة الخطورة ،حيث َو َ
دوليooة أخooرى وثيقooة "معooايير األمooان األﺳاﺳooية الدوليooة للوقايooة مooن اإلشooعاع ال ُمooؤين وألمooان المصooادر
اإلشooعاعية" .كمooا أطلقooت  -لooدعم ﺗطبيooق ھooذه الوثيقooة" -المشooروع النمooوذجي" لرفooع كفooاءة البنيooة التحتيooة
للوقاية اإلشعاعية .عالوة على ذلك عقoدت الوكالoة مoؤﺗمرا فoي ديجoون ) (Dijonعoام 1988م ،والoذي نoتج
عنooه وضooع "خطooة العمooل الدوليooة ألمooان وأمooن المصooادر اإلشooعاعية" ،ومooؤﺗمرا آخooر فooي بيooونس أيooرس
) (Buenos Airesعام 2000م ،والذي نتج عنه مراجعة خطoة العمoل ھoذه .ولقoد أدى ﺗطبيoق خطoة العمoل
) -(1أ .د .محمooود بركooات" ،مكافحooة االﺳooتعمال اإلرھooابي ألﺳooلحة الooدمار الشooامل وبخاصooة السooالح النooووي" ،مرجooع
ﺳابق ،ص  .8وﺗجدر اإلشارة إلى أن األﺳلحة النووية "عظيمة التدمير وآثارھا ﺗظل ﺗؤثر لمدد طويلة بعد اﺳتخدامھا ودائoرة
التooدمير الناﺗجooة يمكooن أن ﺗكooون كبيooرة ج oدًا أو صooغيرة حسooب العيooار المسooتخدم وبooذلك فھooي فooي مراكooز اھتمooام الجماعooات
اإلرھابية باإلضافة إلى عدد من الدول الناميoة التoي ﺗبحoث عoن العoدل السياﺳoي وﺗعoاني مoن التمييoز ال ُمخoل وضoياع األمoاني
الوطنية ".نفس المرجع والصفحة.
) -(2المرجع السابق ،ص .12 -11
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oنيف للمصooادر المشooعة ووضooع "مدونooة التصooرف بشooأن أمooان وأمooن المصooادر
ال ُمنَقَ َح oة إلooى وضooع ﺗصٍ o
المشعة".

) (1

زيادة على ذلك ،قامoت الوكالoة بتأﺳoيس برنoامج لكشoف واعتoراض االﺳoتعماالت غيoر المشoروعة
للمواد النووية والمصادر المشعة والتجاوب معھا ،وقد كانت انجoازات ھoذا البرنoامج مركoز اھتمoام مoؤﺗمر
الوكالة الذي ﺗم عقده في ﺳتوكھولم عام 2001م .كما ﺗعتزم الوكالة العمل على ﺗرﺳيخ فھم أحسoن للمعoايير
الضرورية لتحسين أمن ﺗلك المصادر وﺗعزيز االﺳتعدادات للطوارئ اإلشعاعية ،خاصة عقب أحoداث 11
ﺳooبتمبر عooام 2001م ،حيooث بooرزت اھتمامooات جديooدة بشooأن االﺳooتخدام المحتمooل للمصooادر المشooعة شooديدة
الخطورة لغايات عدائية) (2الﺳيما في أعمال إرھابية.
ھـ  -دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ﺗنفيذ أحكام االﺗفاقية:
أَو َكلَت ھذه االﺗفاقية للوكالة بعض المھام التي ﺗدخل في إطار ﺗنفيذ أحكامھoا ،كمoا واصoلت الوكالoة
التصooدي للتھديooد مooن خooالل خطooة العمooل التooي وضooعتھا لمكافحooة اإلرھooاب النooووي ،وﺗسooعى ھooذه الخطooة
إلooى بنoooاء قoooدرة الoooدول األعضoooاء علoooى االﺳooتجابة بطريقoooة ف ﱠعالoooة لحoooوادث الھجمoooات اإلرھابيoooة النوويoooة
أو اإلشعاعية (3).باإلضافة إلى ذلك أصدرت الوكالة خالل انعقاد مؤﺗمرھا العام في دورﺗه العاديoة التاﺳoعة
واألربعooين بفينooا فooي الفتooرة الممتooدة مooن  26إلooى  30ﺳooبتمبر عooام 2005م ،قooرارا حooول التooدابير الراميooة
إلooى الحمايooة مooن اإلرھooاب النooووي واإلشooعاعي ،كمooا أكooد المooؤﺗمر علooى أھميooة الحمايooة الماديooة ومكافحooة
االﺗجار غير المشروع وأھمية النُظُم الرقابية الوطنية باإلضافة إلى التعاون الدولي في ھذا المجال.

) (4

ويبقooى ﺗعزيooز التعooاون الooدولي بooين الooدول فooي ابتكooار واﺗخooاذ ﺗooدابير ف ﱠعالooة وعمليooة لمنooع أعمooال
اإلرھooاب النooووي ومحاكمooة مرﺗكبيھooا ومعooاقبتھم ،أفضooل وﺳooيلة لتفooادي العواقooب الوخيمooة التooي يُمكooن
أن ﺗُ ْسفِر عنھا ھذه األعمال ،وما قد ﺗشكله من خطر يھدد السالم واألمن الدوليين.
) -(1مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة " ،"Nuclear Engineering Internationalعoدد مoايو /أيoار " ،2003االعتنoاء
بالمصooادر المشoooعة المتروكoooة ) ،"(Orphansﺗرجمoooة :نھلoooة نصoooر ،نشoooرة الoooذرة والتنميoooة ،المجلoooد السoooادس عشoooر ،العoooدد
الثالث2004 ،م ،ص .11
ولقد ﺗزايد "التأييد الدولي ل ُمدونة قواعد السoلوك المتعلقoة بسoالمة المصoادر المشoعة وأمنھoا إلoى  88عضoوا وقoام عoدد
مooن الooدول بتعooديل ﺗشooريعاﺗھا الوطنيooة ،أو ھooي فooي ﺳooبيل ﺗعزيزھooا ،ألخooذ ﺗوصooيات المدونooة )الغيooر ملزمooة( فooي االعتبooار.
وباإلضافة إلى ذلك ارﺗفع إلى  37دولة عدد الدول األعضاء التي وافقoت علoى التنفيoذ ال ُمنَسﱠoق لإلرشoادات المتعلقoة باﺳoتيراد
المصooادر المشooعة وﺗصooديرھا ،وھooي اإلرشooادات ال ُم َك ِملooة للمدونooة .وإذا كooان ھنooاك كثيooر مooن الooدول األعضooاء التooي ﺗعمooل
على ﺗنفيذ المدونoة واإلرشoادات ،فإنoه ال يoزال ھنoاك الكثيoر ممoا يتعoين القيoام بoه ،مثoل إنشoاء ﺳoجالت وطنيoة لمصoادر الفئoة
 1ومصادر الفئة  .2وفي الوقت نفسه ،واصلت الوكالة ﺗقديم المساعدة في ﺗحسين قدرة الoدول األعضoاء علoى إدارة المoوارد
المشعة بطريقة مأمونة ".أنظر :حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .25
) -(2مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة " ،"Nuclear Engineering Internationalعoدد مoايو /أيoار " ،2003االعتنoاء
بالمصادر المشعة المتروكة ) ،"(Orphansمرجع ﺳابق ،ص .12 -11
) -(3حولية نزع السالح ،مرجع ﺳابق ،ص .203
)" -(4مؤﺗمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية )فينا ،"(2005/9/30 -26 :نشرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد السoابع عشoر ،العoدد
الثالث2005 ،م ،ص .69 -68
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ثانيا -المؤتمرات والقمم الدولية:
فooي ﺳooياق الجھooود الدوليooة المبذولooة لتحقيooق األمooن النooووي ،ﺗooم عقooد جملooة مooن المooؤﺗمرات الدوليooة
لبحث ھذا الموضوع ،وفيما يلي عرض ألبرزھا.
 . 1المؤﺗمر الدولي حول أمن المصادر المشعة لعام 2003م:
ُعقد ھذا المؤﺗمر بفينا في مارس عام 2003م ،بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقoة الذريoة وبالتعoاون
مع ال ُمفوضية األوروبية ومنظمة الجمoارك العالميoة ومنظمoة الشoرطة الجنائيoة الدوليoة )(ICPO Interpol

ومكتب الشرطة األوروبي ) .(Europolوقد قدم ھذا المؤﺗمر عoددا مoن المقترحoات المصoممة إلنشoاء أكبoر
ﺗعاون دولي في مواجھة االھتمامات األمنيoة التoي بoرزت بسoبب ضُoعف السoيطرة علoى المصoادر المشoعة.
كما نتج عنه نتيجتان رئيسيتان" :األولى أن المصادر المشعة شديدة الخطورة التي ال ﺗخضoع لمراقبoة آمنoة
ومنظمة ،بمoا فoي ذلoك مoا يسoمى مصoادر متروكoة ،ﺗزيoد االھتمامoات الجoادة بشoأن األمoن واألمoان .ولoذلك
اقترح المؤﺗمر إطoالق مبoادرة دوليoة مoن قبoل الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة مoن أجoل ﺗسoھيل ﺗحديoد موقoع
واﺳooترداد وصooون ﺗلooك المصooادر المشooعة فooي جميooع أرجooاء العooالم ".وقooد ﺗَصْ oلُح المبooادرة الحديثooة للوكالooة
الدوليooة للطاقooة الذريooة وحكومooات اإلﺗحooاد الروﺳooي والواليooات المتحooدة األمريكيooة لضooمان أمooن المصooادر
المشعة في دول اإلﺗحاد السوفيتي السابق كنموذج لھذا.

) (1

أمooا النتيجooة الرئيسooية الثانيooة فھooي "أن البُنooى التحتيooة الوطنيooة الف ﱠعالooة لooإلدارة اآلمنooة والسooليمة
للمصادر المشعة الخطرة والسريعة العطب ﺗُ َعد ضرورة لضمان األمoن علoى المoدى الطويoل ومراقبoة ﺗلoك
المصادر .وللحث على بناء وصيانة ﺗلك البُنى التحتيoة ،يجoب أن ﺗَبoذل الoدول ُجھoدا ُموحoدا إلﺗبoاع المبoادئ
ال ُم ْش oتَ َملة فooي مدونooة التصooرف ) (Code of Conductبشooأن أمooان وأمooن المصooادر المشooعة .فooي ھooذا
السooياق ،يكooون ﺗعيooين أدوار ومسooؤوليات الحكومooات والمooرخص لھooم والمنظمooات الدوليooة أمooرا حيويًّooا.
لذلك ،فإن مبادرة دولية لتشجيع ومساعدة الحكومات في جھودھا من أجل ﺗأﺳoيس بُنoى ﺗحتيoة وطنيoة ف ﱠعالoة
يجب إطالقھا ،ويجب على الوكالة الدوليoة للطاقoة الذريoة أن ﺗُعoزز االلتoزام بمدونoة التصoرف .وقoد يصoلح
المشروع النموذجي للوكالة لرفoع كفoاءة البنيoة التحتيoة للوقايoة اإلشoعاعية كنمoوذج (2)".وإلoى جانoب ھoاﺗين
النتيجتين اللتين خرج بھما ھذا المؤﺗمر ،ﺗناول أيضا عدة مسائل أخرى نذكر منھا:
أ -ﺗأمين المصادر:
َش ﱠجع المؤﺗمر ﺗطوير وﺗنفيذ ُخطط العمل الوطنيoة المبنيoة علoى الظoروف الخاصoة لكoل دولoة بغيoة
ﺗحديد موقع المصادر المشعة شديدة الخطورة والبحث عنھا واﺳتردادھا وصونھا .كما ق ﱠرر ضرورة أن يتم
) -(1مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة " ،"Nuclear Engineering Internationalعoدد مoايو /أيoار " ،2003االعتنoاء
بالمصادر المشعة المتروكة ) ،"(Orphansمرجع ﺳابق ،ص .13 -12
) -(2المرجع السابق ،ص .13
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ﺗأﺳيس ﺳريع لخطة شفافة ومتماﺳoكة لتصoنيف المصoادر المشoعة ،كoي ﺗُتَخoذ إجoراءات احتياطيoة مoن أجoل
أمooان وأمooن ھooذه المصooادر ،واﺳooتكمال وثيقooة "أمooن المصooادر المشooعة" .ويجooب علooى الooدول ذات الخبooرة
والمooؤھالت فooي ھooذا المجooال أن ﺗقooوم بمسooاعدة الooدول األخooرى فooي نطooاق التحقooق والتفتooيش واالﺳooترداد
وضمان أمن ھذه المصادر.

) (1

ب -ﺗشديد المراقبة:
يُ ْعتَبر "المشروع النموذجي لرفع كفاءة البنية التحتية للوقاية اإلشعاعية" آلية قويoة لمسoاعدة الoدول
األعضاء في ﺗطoوير بُناھoا التحتيoة مoن أجoل ﺗنظoيم ومراقبoة المصoادر المشoعة ،وھoو يُ َغ ِطoي أكثoر مoن 88
دولة عضو في الوكالoة ،وﺗعتقoد ھoذه األخيoرة أن ھoذا المشoروع يجoب أن يسoتمر ويُ َ
طبَoق علoى الoدول غيoر
األعضاء فيھا .وقد أعلن المؤﺗمر أنه ش ﱠجع اﺗخاذ الخطوات التالية:
 صياغة وﺗنفيذ الخطط الوطنية إلدارة المصادر المشعة طوال دورة حياﺗھا. ﺗأﺳoooيس ﺗرﺗيبoooات مoooن أجoooل أمoooن وأمoooان الoooتخلص مoooن المصoooادر المشoooعة شoooديدة الخطoooورة وغيoooرالمستعملة ،بما يشمل ﺗطوير منشآت التخلص منھا.
 دعم "خطة العمل ال ُمنقﱠحة مoن أجoل أمoن وأمoان مصoادر اإلشoعاع" ،والتoي كانoت أداة فعليoة لمسoاعدةالدول األعضاء بالوكالة على ﺗشديد مراقبة مصادرھا المشعة.
 متابعة الوكالoة لعملھoا بخصoوص ﺗفسoير معoايير األمoن اإلضoافية الالزمoة لمواجھoة قضoية االﺳoتخدامالعدائي للمصادر المشعة شديدة الخطورة ،وفقا للمخاطر التي ﺗنجم عن اﺳتخدام مثل ھذه المصادر لغايoات
عدائية.

) (2

ج -ﺗحريم المتاجرة غير المشروعة:
أكooد المooؤﺗمر علooى الحاجooة إلooى ﺗكثيooف الجھooود الدوليooة بغيooة اكتشooاف وﺗحooريم المتooاجرة غيooر
المشروعة بالمصادر المشعة شديدة الخطورة واﺗخاذ إجراءات مشددة مناﺳبة بشأنھا ،والحاجة إلoى ﺗطoوير
أكثر وﺗشoديد لمعoايير كشoف وﺗحoريم المتoاجرة غيoر المشoروعة بھoذه المصoادر ،ولتحسoين التفoاعالت بoين
الooدول والمنظمooات الدوليooة ذات الصooلة .عooالوة علooى ذل oك ،ﺗعتقooد الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة أن ھنooاك
حاجoة إلoى نشoر ﺗِقانoات واﺳooتخدامھا بشoكل أوﺳoع لكشoف المصoادر المشooعة ،مoع التأكيoد علoى ضoمان بقooاء
الرقابooة ومعooدات الكشooف ،وﺳيسooاعد علooى ذلooك التشooارك فooي المooوارد والتعooاون المتزايooد بooين الحكومooات
والوكاالت الحكومية ،كمشاركة معدات الرقابة والكشف على الحدود المشoتركة .كمoا شoجع المoؤﺗمر الoدعم

) -(1مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة " ،"Nuclear Engineering Internationalعoدد مoايو /أيoار " ،2003االعتنoاء
بالمصادر المشعة المتروكة ) ،"(Orphansمرجع ﺳابق ،ص .13
) -(2المرجع السابق ،ص .14
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المستمر لقاعدة بيانات الوكالة بشأن التھريب ال ُم َح ﱠرم وﺗطويرھا ،والتoي يمكنھoا أن ﺗزودنoا بإدخoاالت قيﱢمoة
حول ﺗقويم الميول واالﺗجاھات.

) (1

د -األدوار والمسؤوليات:
"أشار المؤﺗمر إلى أن الشركاء الدوليين لتطوير نظام أمن فعال للمصادر المشعة شoديدة الخطoورة
ھooم الحكومooات والمooرخص لھooم والمنظمooات الدوليooة .وفooي العديooد مooن الooدول ،ھنooاك ﺳooلطات وطنيooة ﺗكooون
مسئولة ،من ناحية ،عoن أمoان المصoادر المشoعة ،ومoن ناحيoة أخoرى ،عoن المظoاھر المتعلقoة بoاألمن لمنoع
األنشطة العدائية التي ﺗَستَخدم ﺗلك المصادر .لذلك يجoب علoى الoدول ﺗأﺳoيس أنظمoة رقابيoة وقانونيoة ف ﱠعالoة
ﺗُ َحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات ذات العالقة باألمان واألمن أثنoاء جميoع مراحoل دورة حيoاة المصoادر
المشعة .ومازال العديد من الدول يُواجه مصاعب في ﺗخoزين المصoادر المشoعة غيoر المسoتعملة والoتخلص
النھooائي منھooا ".وقooد ش  oﱠجع المooؤﺗمر الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة علooى مواصooلة دعooم وﺗأييooد المشooروع
النمoooوذجي لرفoooع كفoooاءة البنيoooة التحتيoooة للوقايoooة اإلشoooعاعية ،وعلoooى إنشoooاء ﺗعoooاون وثيoooق بoooين الحكومoooات
والمرخص لھم والمنظمات الدولية التي ﺗھدف إلى ﺗعزيز أمن المصادر المشعة شديدة الخطورة ،كما ش ﱠجع
علooى التعooاون لمسooاعدة الooدول الناميooة مooن أجooل القيooام بooإدارة مصooادرھا المشooعة الشooديدة الخطooورة وغيooر
المستعملة بشكل جيoد .وأوصoى فoي ختoام أشoغاله بoأن ﺗقoوم الوكالoة بإعoادة مراجعoة "خطoة العمoل ال ُمنقﱠحoة
من أجل أمان وأمن المصادر المشعة" وضبطھا بشكل مالئم.

) (2

 . 2قمة واشنطن لألمن النووي لعام 2010م:
ُعقِدت قمة األمن النووي األولى في واشنطن يومي  12و  13أفريل عام 2010م ،بمشoاركة كبoار
قادة وزعماء  74دولة في أول مؤﺗمر من نوعه عالميا واألكبر منoذ  56عامoا (3)،وكoان الoرئيس األمريكoي
بoooاراك أوبامoooا قoooد دعoooا إلoooى عقoooدھا فoooي كلمoooة لoooه ببoooراغ عoooام 2009م ﺗoooدعو إلoooى عoooالم بoooدون أﺳoooلحة
نووية ،وخرجت ھذه القمة بتوصيات للحد من مخاطر ال ُمخَ لﱠفات النوويoة وضoمان ﺳoالمة المنشoآت وكoذلك
إﺗباع كافة السبل للحيلولة دون وصول مواد نووية إلoى أيoدي اإلرھoابيين ،ونoتج عنھoا أيضoا جoدول أعمoال
مدﺗه  3ﺳنوات شاركت في وضعه الدول والھيئات المعنية ،وذلك لضمان ﺗنفيذ التوصيات السoابقة .كمoا ﺗoم
إقرار خطة بشأن منع وصول المواد النووية  -ﺳواء الوقود النووي أو اليوارنيoوم  235أو البلوﺗنيoوم 239

) -(1مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة " ،"Nuclear Engineering Internationalعoدد مoايو /أيoار " ،2003االعتنoاء
بالمصادر المشعة المتروكة ) ،"(Orphansمرجع ﺳابق ،ص .15
) -(2المرجع السابق ،ص .17 -16 -15
) -(3عاصoooم عبoooد الخoooالق" ،أوبامoooا يُطلِoooق أعمoooال أول قمoooة لألمoooن النoooووي فoooي العoooالم" ،المصoooدر :األھoooرام -الطبعoooة
العربية ،متوفرة على الموقع االلكترونيhttp://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=118260&eid=506 :
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المستخدم فoي صoنع القنابoل النوويoة ،أو حتoى النفايoات النوويoة -إلoى أيoدي اإلرھoابيين ،والتoي مoن الممكoن
صنع ما يُسمى بالقنبلة القذرة ).(Dirty Bomb
أن يستعملوھا في ُ

) (1

ولقد اختُتِمت ھذه القمة ﺗحت شعار إحباط اإلرھاب النووي ،وبمراجعة ﺳريعة لمقرراﺗھا
نستخلص ما يلي:
 دعooت الوثيقooة الختاميooة الooدول المشooاركة إلooى التعooاون فيمooا بينھooا لمنooع "أطooراف أو منظمooاتأو جھات غير رﺳمية من الحصول على ﺗكنولوجيا أو مواد نووية".
 اعتooرف المشooاركون فooي القمooة بأھميooة الرصooد الصooحيح لمخزون oات البلوﺗونيooوم الooذي يسooتخدمفي صنع األﺳلحة ،ولمخزونات اليورانيوم الموجودة في مختلف أنحاء العالم.
 اﺗفقooت الooدول المشooاركة علooى أنھooا ﺳooتبحث  -بالشooكل المالئooم -ﺗعزيooز المواقooع التooي ﺗحooتفظ فيھooابoooالمواد النوويoooة ،وﺗتّخoooذ خطoooوات مناﺳoooبة لضoooمان ﺳoooالمة ھoooذه المoooواد وأمنھoooا .كمoooا ﺳoooتبحث التحّ oooول
من اﺳتخدام مفاعالت أبحاث ﺗعمل باليورانيوم عالي التخصoيب إلoى مفoاعالت ﺗعمoل بoاليورانيوم مoنخفض
التخصيب ،شريطة أن يكون ذلك معقوال من الناحيتين الفنية واالقتصادية.
 يُ ْتَ oooرك للoooدول بشoooكل منفoooرد ﺗقريoooر كيفيoooة ﺗoooوفير األمoooن للمصoooادر المشoooعّة ،كتلoooك التoooي ﺗوجoooدفooي المستشooفيات ،والتooي يمكooن أن ﺗسooتخدم فooي صooناعة مooا يسّ oمى "بالقنابooل القooذرة" .كمooا يحooق لكooل دولooة
أن ﺗضع نظاما أمنيا وطنيا وأن ﺗتيقن بأن قوانين اإلجراءات الجنائية بھا كافيoة للتعامoل مoع مھرّبoي المoواد
النووية ،وبالتالي ﺗوﺳيع المشاركة في المعلومات المتصلة باألمن القومي.
 االعتooراف بooدور الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة فooي ﺗعزيooز األمooن النooووي العooالمي .كمooا اﺗفقooتالدول المشاركة على عقد مؤﺗمرھا التالي بكوريا الجنوبية في عام .2012

) (2

 . 3قمة ُﺳيول لألمن النووي لعام 2012م:
احتضooنت عاصooمة كوريooا الجنوبيooة ﺳooيول ثooاني قمooة لألمooن النooووي يooومي  26و 27مooارس عooام
2012م ،وذلك بمشاركة ممثلين من  53دولة يمثلون  %80من عدد السكان في العالم ،و % 90من النoاﺗج
المحلooي اإلجمooالي العooالمي ،ومooن بooين المشooاركين عooدد مooن رؤﺳooاء الooدول علooى رأﺳooھم رؤﺳooاء كooل مooن
الواليات المتحدة األمريكيoة ،الصoين وروﺳoيا ،وكoذلك ممثلoو  4منظمoات دوليoة علoى رأﺳoھم األمoين العoام
لألمم المتحدة ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ورئيس االﺗحاد األوروبي.

) (3

) -(1إﺳooالم أبooو العooز" ،قمooة األمooن النooووي فooي ﺳooيول بooين ضooمان السooالمة وھooواجس اإلرھooاب" ،منشooورة بتooاريخ:
 26مارس 2012م ،متوفرة على الموقع االلكترونيhttp://elbadil.com :
) -(2د .أحمooooooد الطويooooooل" ،قمooooooة واشooooooنطن النوويooooooة  ...قooooooراءة ﺳياﺳooooooية" ،متooooooوفرة علooooooى الموقooooooع االلكترونooooooي:
http://www.fustat.com /Chist/tawil_5_10.shtml

) -(3إﺳالم أبو العز" ،قمة األمن النووي في ﺳيول بين ضمان السالمة وھواجس اإلرھاب" ،مرجع ﺳابق.
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ولقد ﺗبنى المشاركون في ختoام أشoغال ھoذه القمoة وثيقoة ﺳُoميت "ببيoان ﺳoيول" ،يoدعوا ھoذا البيoان
إلooى بooذل جھooود مشooتركة لتعزيooز األمooن النooووي وخفooض ﺗھديooدات اإلرھooاب النooووي ،ومooن أھooم أولوياﺗooه
ﺗعزيز اإلجراءات لمتابعة حركة المواد النووية في جميع أنحاء العالم ،وضمان بقاء ھoذه المoواد بعيoدة عoن
ﺳُو ِء اﺳتخدامھا ،حيث أشار إلى إحراز ﺗقدم ملموس ضمن جھود الدول للحيلولoة دون حصoول اإلرھoابيين
على ھذه المواد .وجاء فيه أنه "ما زال اإلرھاب النووي من بين أكثر التحديات التي ﺗھoدد األمoن الoدولي".
وأنه "ال يزال أحد أخطر التھديدات ألمن العالم" ،وأن "مكافحة ھذا التھديد ﺗتطلoب إجoراءات حازمoة علoى
صعيد كل دولة وﺗعاونا دوليا بالنظر إلى العواقب السياﺳية واالقتصoادية واالجتماعيoة والنفسoية المحتملoة"
وش ooﱠدد البيooان علooى "المسooؤولية األﺳاﺳooية" لكooل الooدول فooي حمايooة المooواد النوويooة حتooى ال يصooل إليھooا
اإلرھابيون .كما ﺗعھد قoادة الoدول المشoاركة  -فoي ھoذا البيoان الختoامي -باﺗخoاذ إجoراءات َ
طوعيoة وحازمoة
من أجoل التقليoل مoن االﺳoتخدام المoدني لليورانيoوم عoالي التخصoيب -الoذي يمكoن أن يُسoتَعمل لصoنع قنابoل
نوويooة -بحلooول عooام 2013م ،واالنتقooال إلooى اﺳooتخدام يورانيooوم مooنخفض التخصooيب كبooديل ،وش  oﱠدد البيooان
على ضرورة وضع مخزون البلوﺗونيوم واليورانيوم العالي التخصيب في أماكن آمنة.

) (1

ومن بين النتائج المھمة للقمة ﺗحديد ھدف بحلول عام 2014م لتعديل صيغة األمن النoووي الoدولي
ُع ِرفَت باﺳم اﺗفاقية حمايoة المoواد النوويoة وااللتزامoات الطوعيoة للعديoد مoن الoدول للoتخلص مoن مخزونھoا
من المواد االنشطارية (2)،وفي ھذا المجال ﱠ
حث البيoان جميoع الoدول علoى احتoرام المعاھoدات الدوليoة حoول
أمن المoواد االنشoطارية .ولَفَoتَ األنظoار إلoى أنoه ﺗوجoد فoي العoالم مoواد نوويoة أكثoر مoن الoالزم وأنoه ﺳoيتم
فooرض قيooود علooى ﺗنقلھooا فooي األﺳooواق الدوليooة ،كمooا دعooا إلooى إجooراء عمليooات جooرد ووضooع أجھooزة ﺗعقooب
على ھذه المواد وﺗطوير ﺳبل ﺗحديد مصدرھا ،وأشار إلى أنه ﺳيتم بذل المسoاعي الراميoة إلoى ﺗشoكيل آليoة
دولية بشأن ﺗقليل ھذه المواد (3)،حيث أنه وفقا لإلحصاءات الصادرة عن الوكالة الدوليoة للطاقoة الذريoة فقoد
ﺳ ُِجلَت أكثر من ألفي حالة من التسريبات النووية وﺗھريب المoواد النوويoة فoي الفتoرة مoابين عoامي 1993م
و 2011م.
ولقooد أكooد البيooان علooى المسooؤولية والooدور األﺳاﺳooي الooذي ﺗلعبooه الوكالooة الدوليooة للطاقooة الذريooة فooي
)ٌ -(1كتِب بواﺳطة :شبكة اإلﺳراء والمعراج "إﺳراج"" ،اختتام قمة األمoن النoووي فoي ﺳoيول  ،"2012نشoر بتoاريخ28 :
مارس 2012م ،متوفر على الموقع اإللكتروني:
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

) -(2إن التعاون المتزايد بين الواليات المتحدة وروﺳيا حول ﺗعزيزات األمن قد ﺗَلى قمة براﺗيسالفا التي عُقدت في فيفoري
عام 2005م بين رئيسي البلدين ،وفي بيانھما المشترك الذي صدر بعoد القمoة ،أوضoحا "أن دولتيھمoا ﺗoتحمالن معoا مسoؤولية
خاصة عن أمن األﺳلحة النووية والمواد االنشطارية من أجل ضمان عدم وقوع ﺗلك األﺳoلحة فoي أيoدي اإلرھoابيين ".أنظoر:
متooرجم عooن مجلooس االﺳooتخبارات القوميooة فooي أبريooل /نيسooان " ،2006التقريooر السooنوي إلooى الكooونغرس حooول أمooن وأمooان
المنشooآت النوويooة والقooوات العسooكرية الروﺳooية" ،إعooداد :أمانooة التحريooر ،نشooرة الooذرة والتنميooة ،المجلooد التاﺳooع عشooر ،العooدد
األول2007 ،م ،ص .46
) -(3كتب بواﺳطة :شبكة اإلﺳراء والمعراج "إﺳراج"" ،اختتام قمة األمن النووي في ﺳيول  ،"2012مرجع ﺳابق.
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ﺗعزيز التعاون الدولي في مجال األمن النووي الoدولي،

) (1

وفoي ھoذا المجoال ﺗعھoد الجميoع بتعزيoز التعoاون

والتنسooيق الﺗخooاذ اإلجooراءات الف ﱠعالooة والملموﺳooة ،بمooا فيھooا مسooاعدة الooدول الناميooة لرفooع قooدرﺗھا فooي مجooال
األمooن النooووي ومسooتواھا التكنولooوجي وحمايooة أمooن المنشooآت النوويooة للحيلولooة دون فقooدان المooواد النوويooة
وانتشارھا ،وبالتoالي ضoمان اﺳoتخدام الطاقoة النوويoة بطريقoة ﺳoلمية لحمايoة ﺳoالم العoالم وأمنoه ،كمoا ﱠ
حoث
القادة على ﺗشديد إجراءات األمان النووي مما يشكل اھتماما عالميoا بشoأن ﺳoالمة محطoات الطاقoة النوويoة
بعد األزمة النووية الناﺗجة عن كارثoة ﺗسoونامي فoي اليابoان .وﺗبقoى فعاليoة ھoذا البيoان محoدودة بoالنظر إلoى
طابعه غير الملزم.
فلقد وصف كينيس لونغو الرئيس المشارك لمجموعة العمل للمواد االنشطارية النووية )(FMWG

إحدى منظمات التحالف الدولي لألمن النووي ،فoي ﺗقريoر أدلoى بoه ،نتoائج ھoذه القمoة بأنھoا "ﺗقoدم متواضoع
لكنه خطوة ھامة مستقبال ".وأضاف قائال "لكن األمر يتطلoب المزيoد مoن القيoادة السياﺳoية ،علoى أن ﺗَ ْعتَبoر
كل دولoة أن القضoية ھoي قضoية دوليoة عبoر الحoدود ".وأنoه "يجoب ﺗنفيoذ العديoد مoن الخطoوات الھامoة قبoل
لزمooة وشooاملة
انعقooاد القمooة الثالثooة فooي ھولنooدا ﺳooنة  ،"2014كمooا أن "علooى الooدول وضooع قooوانين مؤﺳسooة ُم ِ
لضمان األمن النووي التي ﺗُؤكد على مبدأ المسئولية".

) (2

الفرع الثالث:
شبكات الرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي وخطط الطوارئ النووية.
قد رأينا عددا من الدول ﺗبدأ في اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية المختلفة ومنھا من
ﺗضع المشاريع للولوج إلى عصر ﺗوليد الكھرباء بالطاقة النووية ،ويزيد ھذا الموضوع الحاجة إلى بناء
المنظومات الوطنية للكشف عن أي ﺗلوث إشعاعي داخل الدولة أو خارجھا ،ووضع خطط الطوارئ
لمجابھة ھذا التلوث وحماية الصحة العامة والبيئة من نتائجه.

) (3

وﺗجooدر اإلشooارة إلooى أن المخooاطر التooي يمكooن أن يتعooرض لھooا اإلنسooان أو البيئooة ال ﺗقتصooر علooى
ما يمكن أن يُ َولِده اﺳتخدام المواد واألجھoزة المشoعة داخoل كoل دولoة) ،الoذي يخضoع لرقابoة الھيئoة الرقابيoة
المستقلة في ھذه الدولة( بل يمكن أن ينتج عن االﺳoتخدام فoي دول أخoرى ،فoالتلوث النoووي ينتقoل بواﺳoطة
الرياح من مركز انطالقه إلoى أمoاكن أخoرى علoى الكoرة األرضoية ،وبشoكل خoاص إلoى الoدول واألراضoي
األقooرب .وبغيoة "التصooدي فooي الوقooت المناﺳooب للتلooوث المنتقooل عبooر الھooواء أو المooاء ﺗooم ﺗصooميم محطooات
)وشبكات( للرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي قادرة على إجراء القياﺳoات األوليoة ألي ﺗلoوث وﺗزويoد الجھoة
)ُ -(2) (1كتب بواﺳطة :شبكة اإلﺳراء والمعراج "إﺳراج"" ،اختتام قمة األمن النووي في ﺳيُول  ،"2012مرجع ﺳابق.
) -(3أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووية(" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الرابع2004 ،م ،ص .3
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المختصooة فooي الدولooة بھooذه القooراءات بشooكل آنooي ليooتم اﺗخooاذ اإلجooراءات الالزمooة ،وفقooا لخطooة واضooحة
موضوعة ُمسبقا ،ومالءمتھا مع نوع وحجم ومدى التلوث النووي .وﺗكون ھذه الخطة عادة جزءا من خطة
طوارئ نووية ُم َع َدة داخل كل دولة ﺗُ َح ِدد فيھا أدوار الجھات المعنية بالعمل على ﺗجنيب اإلنسoان والحيoوان
والبيئة من مخاطر ھذا التلوث".

) (1

أوال -شبكة الرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي:
يُ َع oﱠرف الرصooد اإلشoعاعي علooى أنooه "مجموعoة مooن اإلجoراءات والعمليooات التooي ﺗھoدف إلooى ﺗقooدير
المسooتوى اإلشooعاعي فooي التربooة والمسooطحات المائيooة )أنھooار ،بحيooرات ،بحooار ،خزانooات ﺳooطحية...إلooخ(
والھواء بصورة متواصلة ضمن حدود الدولة المعنية بإجراء عمليات الرصد (2)".أما شبكة الرصد المبكoر
للتلوث اإلشعاعي فھي "عبارة عن شبكة ُمؤَ لَفة من عoدد مoن المحطoات الخاصoة بقيoاس التلoوث اإلشoعاعي
رب المنشoآت النوويoة داخoل الدولoة.
في الھواء أو الماء والموضوعة في نقاط محددة على حدود الدولة أو قُ َ
يتم اختيار ھذه النقاط من قبل جھة علمية ﺗأخذ بعين االعتبار األماكن المحتملة النطالق التلoوث ،باإلضoافة
إلى اﺗجاھات الرياح أو التيارات المائية أو مجاري األنھار .ﺗكون المحطة عادة مجھزة بحيث ﺗقيس أشoعة
جاما ويمكن اﺳتخدام محطات قادرة على قياس أشعة ألفا أو بيتا للتصور العلمي الذي ﺗكoون الجھoة المعنيoة
فoooي الدولoooة قoooد وضoooعته ".و"ﺗكoooون جميoooع الشoooبكات متصoooلة بمركoooز واحoooد ،بحيoooث يمكoooن لھoooذا المركoooز
اإلطالع ،في أية لحظة ،على المستوى اإلشعاعي في كل المحطoات .كمoا يمكoن للمحطoة إرﺳoال إنoذار إلoى
ھذا المركز عند قياﺳoھا أي مسoتوى إشoعاعي ھoو أعلoى مoن المسoتوى العoادي الoذي ﺳoبق أن حددﺗoه الجھoة
المختصة في الدولة".

) (3

 . 1أھمية إنشاء شبكة الرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي:
لقooد أثبتooت ھooذه الشooبكات أھميتھooا فooي ﺗنبيooه ُمت َِخ oذي القooرار وإعالمھooم بنوعيooة ومقooدار أي ﺗلooوث
ﺗتعرض له أراضي الدولة والدول المجاورة ،كمoا وقoع فoي حoادث ﺗشoر نوبيoل وحoادث األميoال الoثالث ،أو
كمooا حصooل فooي جنooوب أوروبooا عنooدما رصooدت الشooبكات ﺗلوثooا بالسooيزيوم  137-فقooط ممooا اﺳooتبعد الحooادث
النووي وأدى إلى معرفة مصدر التلوث في أحد أفران مصانع الصلب في إﺳبانيا حيث ﺗم صھر منبع مشع
من السيزيوم مع كمية الحديد المستعمل )الخoردة( المجمعoة مoن إﺳoبانيا أو المسoتوردة مoن الخoارج .وﺗُoولي

) -(1أ .د .محمoooود نصoooر الoooدين" ،شoooبكة الرصoooد المبكoooر للتلoooوث اإلشoooعاعي وخطoooة الطoooوارئ النوويoooة" ،نشoooرة الoooذرة
والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الثالث2004 ،م ،ص .4
) -(2أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووية(" ،مرجع ﺳابق ،ص .13
) -(3أ .د .محمoود نصoر الoدين" ،شoبكة الرصooد المبكoر للتلoوث اإلشoعاعي وخطooة الطoوارئ النوويoة" ،مرجoع ﺳooابق ،ص
 4و .5
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية) (1ھذا الموضوع أھمية كبيoرة الﺳoيما فيمoا يخoص ﺳoرعة إعoالم جميoع الoدول
بأي حادث أو حادثة ﺗقع في العالم ومتابعتھا مع الدولة أو الدول المعنية ومع بقيoة دول العoالم .وعمومoا يoتم
إنشاء الشبكة لخدمة أھoداف معينoة ،كمoا يoتم ﺗحديoد المواقoع والتجھيoزات وفقoا لمواصoفات معروفoة وخدمoة
لھذه األھداف.

) (2

 . 2أھداف إنشاء شبكة الرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي:
"يھدف إنشاء الشبكة إلى إنشاء نظام متكامل للرصد اإلشعاعي للبيئة لمواجھة أي حوادث قoد ينoتج
عنھا ﺗلoوث إشoعاعي للبيئoة وﺗعoريض المoواطنين ألخطoار اإلشoعاعات المؤينoة ﺳoواء كانoت ھoذه الحoوادث
من مصادر خارجية أو داخلية .ويمكن ﺗلخيص أھداف إنشاء الشبكة في النقاط التالية:
أ -ﺗحديد المستوى القاعدي )الخلفية الطبيعية( فoي المنoاطق المختلفoة مoن الoبالد وعلoى مoدار السoنة
بواﺳطة محطات الرصد والتحليل اإلشعاعي لعينات من البيئة.
ب -الكشoف الفoوري عooن أيoة زيoادة عooن المسoتوى القاعooدي نتيجoة الحoوادث اإلشooعاعية التoي ينooتج
عنھا انطالق مواد مشعة في البيئة.
ج -ﺗقويم الجرعات اإلشعاعية الفعلية ألفراد الجمھور نتيجoة األنشoطة المختلفoة التoي ﺗُسoتَخدم فيھoا
مصادر اإلشعاعات المؤينة والمواد المشعة داخل البالد.
د -ﺗوفير المعلومات الالزمة لتقويم مدى مطابقة األنشطة المختلفoة للقoوانين واللoوائح الوطنيoة فيمoا
يخص ﺗلوث البيئة وﺗعرض المواطنين ألخطار اإلشعاعات المؤينة.
ھooـ -إجooراء التقooويم الooالزم للموقooف مooن ﺗحليooل المعلومooات الصooادرة مooن محطooات الرصooد وﺗحديooد
مستوى التدخل المطلوب.
و -اﺗخooاذ اإلجooراءات الوقائيooة الالزمooة لتقليooل ﺗعooرض المooواطنين ألخطooار اإلشooعاعات المؤينooة
إلى أقل درجة ممكنة وإعداد الخطة الوطنية لالﺳتجابة للتلوث اإلشعاعي.
ز -ﺗooوفير خooدمات التنبooؤ بانتشooار ومراقبooة اإلشooعاع النooووي النooاﺗج عooن طريooق اﺳooتخدام بooرامج
النماذج العددية الالزمة".

) (3

ثانيا -خطة الطوارئ النووية:
) -(1ﺗتعoooاون الوكالoooة مoooع برنoooامج األمoooم المتحoooدة للبيئoooة فoooي وضoooع البoooرامج الخاصoooة برصoooد ﺗلoooوث الھoooواء بالعناصoooر
المشooعة ،واإلشooعاعات المؤينooة ،ودرجooة ﺗركيزھooا فooي المنooاطق ،وبحooث وجمooع المعلومooات حooول خطورﺗھooا علooى الصooحة
اإلنسانية .أنظر :د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .261
) -(2أ .د .خالooد العيسooى وآخooرون" ،مصooادر التلooوث اإلشooعاعي وشooبكات اإلنooذار المبكooر )الرقابooة اإلشooعاعية للتسooربات
والحوادث النووية(" ،مرجع ﺳابق ،ص  20و .25
) -(3المرجع السابق ،ص .21 -20
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في مجال األمان النووي ،دعت المادة  16من اﺗفاقيoة األمoان النoووي لعoام 1994م (1)،والمoادة 25
من االﺗفاقيةَ المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايoات المشoعة لعoام
1997م (2)،الدول األطراف المتعاقدة ﺳواء التي لديھا أو التي ال يوجد في أراضيھا منشآت ومرافق نوويoة
إلى وضع واختبار خطط للطوارئ.
أما في مجال األمن النووي فقد نصت اﺗفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافoق النوويoة لعoام
1980م في مادﺗھا  2ألف الفقرة  3المبدأ األﺳاﺳي كاف :المعنون خطط الطوارئ على ما يلي:
"ينبغي إعداد ُخ َ
طط 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 مالئoم مoن جانoب
جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية".
وفooي ھooذا السooياق ،نشooير إلooى أن ھنooاك "عooدة ﺳooيناريوھات جديooدة معروضooة إلمكانيooة االﺳooتخدام
العدائي للمصادر المشعة الشديدة الخطورة .وللتعامل معھا ،يجب على الدول أن ﺗقوم بتطوير خطط شoاملة
لالﺳتعداد واالﺳتجابة للطوارئ اإلشعاعية التي قد ﺗنشoأ نتيجoة اﺳoتخدام ﺗلoك المصoادر .إلنجoاز ذلoك ،ال بoد
من بذل جھود موحدة من قبل كافة الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز ﺗرﺗيبoات االﺳoتجابة الدوليoة
والوطنيooة الحاليooة ،مooع األخooذ فooي االعتبooار الحاجooة إلooى االﺳooتجابة المسooبقة والمتفاعلooة مooع السooيناريوھات
الجديدة ".وفي ھذا المجال "ﺳوف ﺗحتoاج الoدول إلoى ﺗشoديد آلياﺗھoا لتoوفير المسoاعدة الدوليoة ،ضoمن إطoار
"اﺗفاقية المساعدة في حالة حادث نووي أو طارئ إشoعاعي" .وﺳيشoمل ذلoك ﺗأﺳoيس آليoات المقصoود منھoا

) -(1ﺗنص المادة  16المعنونة :التأھب للطوارئ على ما يلي:
" -1يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناﺳoبة التoي ﺗكفoل وضoع خطoط للطoوارئ داخoل الموقoع وخارجoه ،يoتم اختبارھoا
بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وﺗشمل األنشطة المقرر االضطالع بھا في حالة الطوارئ.
وبالنسبة ألي منشأة نووية جديدة ،يتم إعداد ھذه الخطط واختبارھا ،قبل أن يتجoاوز ﺗشoغيلھا مسoتوى قoدرة منخفضoا ﺗقoره
الھيئة الرقابية.
 -2يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناﺳبة التي ﺗكفل ﺗزويد ﺳكانه والسلطات المختصoة فoي الoدول الواقعoة فoي منoاطق
مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناﺳبة عن التخطيط والتصدي لحاالت الطوارئ ،بقدر ﺗرجيح احتمال ﺗأثرھم بأي طارئ
إشعاعي.
 -3ﺗتخذ األطراف المتعاقدة التي ال يوجoد فoي أراضoيھا أي منشoأة نوويoة ،الخطoوات المناﺳoبة التoي ﺗكفoل وضoع واختبoار
خطط للطوارئ في أراضيھا ﺗشمل األنشطة التي يتم االضطالع بھا فoي حالoة وقoوع طoارئ إشoعاعي ،بقoدر ﺗoرجيح احتمoال
ﺗأثرھا في حالة وقوع مثل ھذا الطارئ في منشأة نووية مجاورة".
) -(2ﺗنص المادة  25المعنونة :التأھب للطوارئ على ما يلي:
" -1يكفل كل طرف متعاقد وجود خطط للطوارئ داخل الموقع ،وخارج الموقع عند االقتضoاء ،وذلoك قبoل وأثنoاء ﺗشoغيل
مرافق التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة .وينبغي اختبار خطط الطوارئ على فترات مناﺳبة.
 - 2يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناﺳبة إلعداد واختبار خطط للطوارئ ﺗخص أراضيه بقoدر احتمoال ﺗoأثر أراضoيه
في حالة وقوع طارئ إشعاعي بمرفق للتصرف في الوقود المستھلك أو النفايات المشعة يكون مجاورا ألراضيه".
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ﺗسھيل التنسيق الفعلي وﺗقوية االﺗصاالت بين الدول ومركز االﺳتجابة للطوارئ التابع للوكالة الدوليoة ،بمoا
ضح األدوار التي قد يضطلع بھا كل طرف في حالة حدوث حالة طارئة إشعاعية".
يُ َو ِ

) (1

كمooا "ﺗضooع الجھooة المعنيooة بالرقابooة اإلشooعاعية فooي كooل دولooة خطooة للتصooدي للحooوادث اإلشooعاعية
أو النووية وﺗُ َعين الجھات التالية وﺗحدد مسؤولياﺗھا:
 . 1الجھة التي ﺗُقرر نوع الحادث ،حجم الحادث وأھميته والمناطق التي ﺗتأثر به.
 . 2الجھooة التooي ﺗُقooرر التooدخل والجھooات التooي يمكooن أن ﺗشooارك فooي العمليooة )الھيئooة الرقابيooة ،المراكooز
النوويooة ،الooدفاع المooدني ،القooوى األمنيooة ،المراكooز االﺳتشooفائية ،مؤﺳسooات ﺗوزيooع الميooاه...إلooخ( وفقooا لنooوع
الحادث ومداه .ويُذ َكر أن الحوادث اإلشعاعية )حيث ال وجود النتشار مواد مشعة في البيئة( ﺗبقoى محoدودة
بالمكان والزمان وباألفراد الذين ﺗعرضوا للحادث.
 . 3الجھة التي ﺗقود عملية التصدي للحادث داخل الدولة.
 . 4الجھة التي ﺗُبَلِغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول األخرى.
 . 5الجھة التي ﺗتلقى المعلومات مoن الوكالoة الدوليoة للطاقoة الذريoة أو مoن الoدول األخoرى حoول وقoوع
الحوادث خارج الدولة.
 . 6الجھooات التooي ﺗُooؤَ ِمن متطلبooات الخطooة ،ميooاه الشooرب ،األغذيooة غيooر الملوثooة ،إجooالء السooكان عنooد
الضرورة ،اإلﺳكان  ...إلخ.
 . 7المراكز االﺳتشفائية المتخصصة التي ﺗستقبل حاالت التعرض لإلشعاع.
 . 8الجھات التي ﺗكافح التلوث اإلشعاعي في البيئة.
 . 9الجھة التي ﺗنسق ﺗنفيذ الخطة بالتعاون مع مؤﺳسات الدول األخرى الﺳيما الغربية منھا ،في حاالت
التسرب النووي العابر للحدود".

) (1

) -(1مترجم عoن مقالoة منشoورة فoي مجلoة " ،"Nuclear Engineering Internationalعoدد مoايو /أيoار " ،2003االعتنoاء
بالمصادر المشعة المتروكة ) ،"(Orphansمرجع ﺳابق ،ص .16
) -(2أ .د .محمoود نصoر الoدين" ،شoبكة الرصooد المبكoر للتلoوث اإلشoعاعي وخطooة الطoوارئ النوويoة" ،مرجoع ﺳooابق ،ص
.9 - 8
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المبحث الثاني:
المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث النووي.
"في الواقع يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من أكثر مواضيع القانون الدولي ﺗعقيدا
وﺗشعُبا ،وﺗكمن ھذه المواصفات خاصة في طبيعة ھذا القانون ومراحل ﺗطوره وقلة ﺗنظيم المجتمع
الدولي في حد ذاﺗه ،وافتقاره للمؤﺳسات القضائية التي ﺗُعطي للمسؤولية كل أبعادھا".

)(1

وإن "خضوع

الدولة لقواعد المسؤولية الدولية ال يُل ِغي ﺳيادﺗھا ،وال ﺗنتفي مسؤوليتھا بوجود السيادة ألن القول بعدم
مسؤولية الدولة عن أعمالھا يُ َعد إھدارا لقواعد القانون الدولي وﺗھديدا للمجتمع الدولي .فمبدأ السيادة
المطلقة ال يمكن أن يوجد ﺳوى في العزلة التامة ،وھو ما يتنافى وواقع العالقات الدولية ".وعلى "الرغم
من اﺳتقرار فكرة المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام ،إال أن الفقه الدولي لم يستقر حتى اآلن على
ﺗعريف محدد ويرجع ذلك إلى التطور الذي لحق بفكرﺗھا واألﺳاس القانوني الذي ﺗقوم عليه ،فمفھوم
المسؤولية الدولية لم يَ ُعد مقتصرا على اآلثار أو العواقب القانونية التي يُرﺗِبُھا القانون الدولي على مخالفة
أحكامه مما يُضفي على المبدأ ذاﺗه طابعا عالجيا قانونيا".

)(2

درج فيه األنظمة
ويرى البعض بأنه البد من التوﺳع في نطاق نظام المسئولية ،بحيث ﺗُ َ
المتخصصة مثل نظام المسئولية النووية التي ﺗقوم الدول بالتفاوض عليه بصورة مستقلة،

)(3

وفي ھذا

المجال ﺗحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في خطاب له بالمؤﺗمر
العام للوكالة "عن قرار لتأﺳيس مجموعة خبراء دولية بشأن المسؤولية القانونية النووية ،والتي ﺳوف
ﺗُقَ ِدم االﺳتشارة للمشرعين الدوليين حول ھذا الموضوع وكذلك حول ﺗحسين قوانين الوكالة الدولية
الحالية بھذا الشأن".

)(4

وفي ھذا السياق ،وبخصوص المسئولية الدولية عن أضرار التلوث النووي ،فإن أنشطة
المشروعات الخاصة أو األفراد ﺗُن َسب دائما للدولة ،على أﺳاس أن اﺳتخدام الطاقة النووية يندرج ضمن
التخطيط العام القتصاد الدولة لما يعود على الصالح العام ،ولذا يجب عليھا أن ﺗتحمل على األقل جزءا
من المخاطر .إضافة إلى ذلك ،فالمخاطر الضخمة التي ﺗنجر عن األنشطة النووية بعيدة المدى يمكن أن
ﺗتجاوز حدود الدولة ،مما يُلقي عليھا التزاما باإلشراف والرقابة الدائمين على ﺗلك المشروعات لضمان
) -(1أ .د .محمoooد بوﺳoooلطان ،مبoooادئ القoooانون الoooدولي العoooام  -الجoooزء األول ،-ط ،4ديoooوان المطبوعoooات الجامعيoooة ،بoooن
عكنون2008 ،م ،ص .145
) -(2نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلoد
العشرون ،العدد الثاني2008 ،م ،ص .32
) -(3د .محسن أفكيرين ،القانون الدولي للبيئة ،دار النھضة العربية ،القاھرة2006 ،م ،ص .223
) -(4مترجم عن مجلة " "Nuclear Engineering Internationalعدد أكتوبر /ﺗشoرين األول ُ " ،2003مراقبoات مزدوجoة
االﺳتخدام على نطاق العالم" ،ﺗرجمة :نھلة نصoر ،نشoرة الoذرة والتنميoة ،المجلoد السoادس عشoر ،العoدد الثoاني2004،م ،ص
.48 -47
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ﺗوفر إجراءات األمن والوقاية ،وھذا اإلشراف وﺗلك الرقابة يستتبعان نسبة األنشطة النووية التي ﺗنشأ
عنھا األضرار  -والتي يقوم بھا األشخاص الخاصة -للدولة ،بما يبرر ﺗحريك دعوى المسئولية ضدھا.

)(1

ومن المعلوم أن الدول ﺗُمارس نشاطا نوويا ألغراض متعددة وقت السلم ،منھا ما يختص
باﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية ،ومنھا ما يتعلق بتجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية
أو صناعة ھذه األﺳلحة وﺗخزينھا ،وقد يؤدي نشاطھا ھذا إلى اإلضرار بالدول األخرى.

)(2

وعلى ھذا

األﺳاس ﺗشمل المسؤولية الدولية النووية مبدأ مسؤولية الدولة عن األضرار الناشئة من اﺳتخدام الطاقة
النووية في األغراض السلمية ،وھي أنشطة ال يحظرھا القانون الدولي ،وكذلك المسؤولية عن األنشطة
النووية التي ﺗشكل خرقا للقانون الدولي.

)(3

ض ِمن ھذا المبحث دراﺳة
ولإللمام بمختلف ھذه النقاط ﺳنُ َ

خاصة للمسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وقت
السلم) ،المطلب األول( يتلوھا دراﺳة خاصة للمسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة
النووية في األغراض العسكرية وقت السلم) .المطلب الثاني(

المطلب األول :المسؤولية الدولية عن األضرار
الناتجة من استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وقت السلم.
قد يؤدي اﺳتخدام الدولة للطاقة النووية في األغراض السلمية وقت السلم  -بطريقة ينشأ عنھا
أضرار لألشخاص -إلى حدوث أضرار ﺗتعدى إقليمھا لتصل إلى أقاليم الدول المجاورة ،وأن بعض ھذه
األضرار قد يقع جراء حوادث طارئة ﺗترﺗب على إھمال اﺗخاذ احتياطات األمن الالزمة أو رغم اﺗخاذ
الدولة لھا بعناية وحذر ،أو نتيجة للتخلص غير السليم من البقايا النووية.

)(4

طرح
وفي ھذا السياق يُ َ

التساؤل حول طبيعة ھذه األنشطة ،وأﺳاس المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة عنھا.
ﺗندرج ھذه األنشطة ضمن نطاق األفعال غير المحظورة دوليا ،وﺗُ َعد أنشطة مشروعة ما دام فعل
الدولة لم يتضمن خطأ دوليا ،خصوصا إذا اﺗُ ِخذت كافة التدابير الالزمة لتفادي إلحاق األضرار بالدول
المجاورة ،وعلى ھذا األﺳاس ﺗسري عليھا أحكام المسؤولية الدولية عن الفعل المشروع (5)،والتي ﺗختلف

) -(1د .أحمoooد محمoooود ﺳoooعد ،اﺳoooتقراء لقواعoooد المسoooئولية المدنيoooة فoooي منازعoooات التلoooوث البيئoooي ،ط  ،2دار النھضoooة
العربية ،القاھرة2007 ،م ،ص .249 -248
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .73
) -(3نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،مرجع ﺳابق ،ص .32
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .79 -78
) -(5فيمooا يخooص المسooؤولية الدوليooة عooن الفعooل المشooروع فإنooه يمكooن إيجooاد أوجooه شooبه بooين فكooرة إمكانيooة التعooويض
عن األضرار التي ﺗلحق الغير من جراء القيام بأفعال مشoروعة أو ممارﺳoة حقoوق "وبعoض القواعoد المعروفoة فoي األنظمoة
الوطنية ،خاصة ﺗلك المتعلقة بالتعسف فoي اﺳoتعمال الحoق أو ﺳoوء اﺳoتعماله أو ﺗجoاوز السoلطة .لكoن ھنoاك ﺗأكيoد علoى عoدم
المبالغة في ﺗأﺳيس المسؤولية على الفعل المشروع ،بل يجب أن ﺗخضع لتفسير ضيق ،ألن التوﺳع في اﺳتعمال ھoذه األفكoار
قooد يُقَيooد مooن الحقooوق التooي يضooمنھا القooانون ،ويooنظم اﺳooتعمالھا .فالعooدل أن ﺗخلooق موازنooة بooين الحقooوق وااللتزامooات الضooمنية
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بطبيعتھا عن المسؤولية القائمة على العمل غير المشروع .أما فيما يخص أﺳاس المسؤولية الدولية عن
ھذه األنشطة ،فلقد "أدركت الدول بصفة ُمبَ ِكرة أن المبادئ العرفية ،مثل مبدأ حسن الجوار

)(1

ومبدأ عدم

التعسف في اﺳتعمال الحق (2)،التي ﺗحكم المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام ال ﺗأخذ بعين االعتبار
خصوصيات المخاطر النووية ،لھذا ﺳعت إلى إبرام جملة من االﺗفاقيات الدولية ﺗتضمن نظاما خاصا
بالمسؤولية النووية ال يقوم على الفعل غير المشروع ،بل يقوم على مبدأ حفظ األشياء ،وھو أمر يتوافق
مع الحاجيات الصناعية والتطور العلمي والتقني الذي عرفته البشرية اليوم ألن اﺳتخدام الطاقة النووية من
شأنه أن يُح ِدث أحيانا )عند حصول حادث نووي أو إشعاعي( أضرارا ﺗتجاوز حدود إقليم معين دون خطأ
مقصود ،وھو ما يقتضي وجود نظام دولي للمسؤولية النووية من أجل وضع ﺗدابير وإجراءات للتوصل
إلى ﺗنفيذ األحكام الخاصة بالتعويض دونما عائق من جانب النظم القانونية الوطنية".

)(3

وإن "ھذا التوﺳيع في مجال المسؤولية الدولية ليشمل المسؤولية عن المخاطر يجعل القانون
الدولي متوازيا مع القانون الداخلي الذي َ
ط ﱠور نظاما للمسؤولية على أﺳاس المخاطر الﺳيما بسبب
األشياء الخطيرة ،ويفتح المجال أمام وجود نظام خاص للمسؤولية الدولية يسمح بإثارة مسؤولية
أشخاص القانون الدولي بسبب الضرر الحاصل ".وﺗجدر اإلشارة إلى أنه ال ﺗتمثل الطبيعة الخاصة
لألضرار النووية في خطورﺗھا فحسب ،بل في صعوبة إثبات آثارھا غير المباشرة التي يصعب اكتشافھا
فور وقوع الحادث النووي ،وقد ﺗتجلى خالل فترات متأخرة نسبيا ،ويصعب ﺗحديد مصدرھا .ولقد أكد
حادث ﺗشرنوبيل لعام 1986م التقييمات النظرية السالفة التي أفادت بأن وقوع حادث نووي قد يُسبب
أضرارا في غاية الجسامة ،ال ﺗتوقف آثارھا عند حدود الدولة ذات الصلة ،بل قد ﺗمتد إلى أقاليم دول
أخرى ،حيث أكد ھذا الحادث المقولة السائدة" :إن حادث نووي في أي مكان ھو حادث في كل مكان".
وعليه ،فإنه ليس أمامنا كأﺳاس إلقامة المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية
في األغراض السلمية وقت السلم إال أن نأخذ بفكرة المخاطر ،فمن يستخدمھا البد أن يتحمل نتائجھا.

)(4

وﺗجدر اإلشارة إلى أن إرﺳاء نظام دولي للمسؤولية والجبر عن األضرار البشرية والبيئية
المنجرة عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية إنما ھو آلية جوھرية لتجسيد السياﺳات البيئية
المرﺗبطة بھا ،مما يضمن التمتع بتلك الحقوق دون ﺳوء اﺳتعمالھا واإلضرار بoالغير ".أنظoر :أ .د .محمoد بوﺳoلطان ،مرجoع
ﺳابق ،ص .153 -152
)(1
oزم قواعooد الجooوار "الooدول باالمتنooاع عooن اﺳooتخدام الطاقooة النوويooة بطريقooة مooن شooأنھا اإلضooرار بأقooاليم الooدول
 ﺗُلِ oوالجماعات المجاورة األخرى ،كما ﺗُؤ ِكد مسئولية الدولة عoن األضoرار التoي ﺗصoيب دول الجoوار نتيجoة لإلصoابة "بoالتلوث
اإلشعاعي" وھoي أضoرار جسoيمة ﺗسoبب خسoائر فoي األرواح والممتلكoات وﺗلoزم الدولoة التoي ﺗoم علoى إقليمھoا الفعoل الضoار
بتعويض الدولة التي أصابھا الضرر ".أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .79
) -(2إذا كان اﺳتعمال الدولة إلقليمھا لممارﺳة نشاط خاص باﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية حق من حقوقھا
األصلية ،فإنھا يجب أال ﺗتعسف في اﺳتعماله ﺗطبيقا لنظرية عدم التعسف في اﺳoتعمال الحoق منعoا لإلضoرار بoاآلخرين ،وإال
التزمت بالمسؤولية الدولية عن األضرار الناجمة .أنظر :المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) -(3نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،مرجع ﺳابق ،ص .33 -32
) -(4المرجع السابق ،ص .34 -33

165

التي وضعتھا معاھدات متعددة األطراف ،إذ أن التھديد بتحمل المسؤولية واحتمال ﺗحمل أعباء ﺗدابير
الجبر التعويضي يُمثالن حافزا على اﺗخاذ مزيد من التدابير الالزمة الكفيلة بتفادي المخاطر واألضرار
البيئية .كما يخدم ھذا التھديد وظيفة ﺗعويضية بنقل ﺗكاليف األضرار البيئية من المجتمع بصفة عامة إلى
الشخص أو األشخاص المسئولين عنھا ،إذ أن ﺗخصيص المسؤولية عن ﺗعويض األضرار النووية يشكل
وﺳيلة لتطبيق "مبدأ من يلوث يدفع" .وأخيرا فإن ﺗحميل مسبب األضرار البيئية مسؤولية الجبر
التعويضي قد يؤدي إلى االﺳتثمار في مجال التدابير الوقائية.

)(1

ھذا مع مالحظة أنه ال يمكن ﺗرﺗيب أحكام المسؤولية الدولية على عاﺗق الدولة ال ُم َسبِبة للضرر
قِبل الدولة المتضررة التي ارﺗضته فقط ،بشرط أن يسبق الرضا ھذا الحادث أو يُصاحبه .أما موانع
المسؤولية الدولية األخرى فال محل لمناقشتھا في ھذا الموقف ،ألن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض
السلمية ال يمكن أن يكون له صلة بالدفاع عن النفس أو بالعالج الجوابي بوﺳائل العنف.

)(2

مما ﺳبق ذكره يتضح لنا أن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وقت السلم يُ َعد فعال
مشروعا ﺗُقره مبادئ القانون الدولي العام وقواعده ،بشرط أن ﺗمارس الدولة ھذا الحق داخل حدود إقليمھا
مع اﺗخاذھا كافة االحتياطات الضرورية التي ﺗكفل عدم ﺗسرب األضرار الناجمة عن اﺳتخدام ھذه الطاقة
إلى خارج حدود إقليمھا ،ودون أن ﺗدع أي احتمال لوقوع الضرر ولو أدى ذلك إلى االمتناع عن اﺳتخدام
ھذه الطاقة .وفي حالة حصول األضرار -ما كان منھا ماديا أو معنويا ،وما حدث بعد اﺗخاذ اإلجراءات
الالزمة لمنع حدوثھا أو دون اﺗخاذھا -ﺗُلزَ م الدولة المتسببة فيھا بالمسؤولية الدولية وﺗتحمل ﺗبعتھا كاملة
قِبل الدول أو أشخاص القانون الدولي المتضررين ،طالما أن ھذه األضرار لم يَسبقھا أو يُصاحبھا موانع
من قيام المسئولية الدولية ،قِبل ھذه الدول أو ھؤالء األشخاص.

)(3

وقد اﺗجھت الدول إلى إبرام اﺗفاقيات دولية يمكن بموجبھا حل النزاعات التي قد ﺗنجر عن
اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية ،ويتألف اإلطار القانوني الدولي القائم حاليا بشأن
المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

)(4

من اﺗفاقيات متعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث

النووي للبيئة بوجه عام) ،الفرع األول( وأخرى خاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي
البحري) .الفرع الثاني(

) -(1نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،مرجع ﺳابق ،ص .35
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .79
) -(3المرجع السابق ،ص .80
) -(4نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،مرجع ﺳابق ،ص .34
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:الفرع األول
.اتفاقيات المسئولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام
ﺗتمثل ھذه االﺗفاقيات في اﺗفاقية باريس واﺗفاقية فينا والبروﺗوكوالت ال ُم َع ِدلة واالﺗفاقيات ال ُم َك ِملة
 إلى جانب اﺗفاقية التعويض التكميلي، عالوة على البروﺗوكول المشترك الذي يربط بينھما،لھما
.عن األضرار النووية ومرفقھا
:م1960 ♦ اﺗفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام
 وھي ﺗسمى،1960  جويلية عام29 أُبرمت اﺗفاقية المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية في
 )والتي، ولقد ﺗم التفاوض عليھا في إطار المنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي،عادة باﺗفاقية باريس
أصبحت منذ ذلك الحين منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوروبية( بمبادرة من الوكالة األوروبية
وھي

.(للطاقة النووية )التي أصبحت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

(1 )

 ألن االنضمام إليھا قاصر على الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،ﺗُ َعد اﺗفاقية إقليمية
(2 )

.Euratom األوروبية والجماعة األوروبية للطاقة الذرية

 جانفي عام28  ولقد ُع ِدلت ھذه االﺗفاقية قبل دخولھا حيز التنفيذ ببروﺗوكول إضافي في دولة أوروبية طرفا في منظمة16  ولقد ﺗم ﺗوقيعه من قبل، وھو يُشكل جزءا ال يتجزأ عنھا،1964
 وفنلندا التي لم ﺗوقع، دولة من ھذه الدول12 كما صادقت عليھا.التعاون والتنمية االقتصادية األوروبية
كما ﺗم ﺗعديلھا ببروﺗوكولين

.1968  أفريل1  ودخلت حيز التنفيذ في، ولكنھا انضمت بعد ذلك،عليھا

(3 )

.م2004  فيفري عام12  والثاني في،م1982  نوفمبر عام16  ا ْعتُ ِمد األول في،إضافيين آخرين

( 4)

(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  ص، مرجع ﺳابق، أحمد عبد الكريم ﺳالمة. 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
er
en vigueur le 1 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  ص، مرجع ﺳابق،" "المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، نجيب عوينات-(4)
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 ال ُم َك ِملة الﺗفاقية باريس بشأن1963  جانفي31  زيادة على ذلك ﺗم إبرام اﺗفاقية بروكسل في28  ببروﺗوكول إضافي لـ- مثل اﺗفاقية باريس-  وال ُم َعدَلة،بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية
 وبالرغم من أن التفاوض عليھا ﺗم في اإلطار الضيق، الذي يشكل جزء ال يتجزأ عنھا1964 جانفي
 ولقد وﺗم ﺗوقيعھا، فھي اﺗفاقية مفتوحة لكل الدول األطراف المتعاقدة في اﺗفاقية باريس،كثيرا لليوراﺗوم
 وصادقت عليھا، وامتناع ثالثة فقط، دولة موقعة على اﺗفاقية باريس16  دولة من بين13 من طرف
 ودخلت حيز التنفيذ في، التي لم ﺗوقع عليھا ولكنھا انضمت إليھا فيما بعد، من ھذه الدول وفنلندا8
(2)

.م1982  نوفمبر عام16 ( ليتم بعد ذلك ﺗعديلھا بموجب بروﺗوكول آخر في1)،م1974  ديسمبر عام4

:م1963 ♦ اﺗفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام
م1963  ماي21  ﺗم إعداد اﺗفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لـ منھم خمسة صادقوا، دول9  ولقد ﺗم ﺗوقيعھا من طرف،في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 مفتوحة النضمام، ذات الطابع العالمي، وإن ھذه االﺗفاقية.1977  نوفمبر12  ودخلت حيز النفاذ في،عليھا
حيث وصل عدد أطرافھا

(3)

،كل دولة عضو في منظمة األمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية
(4)

. دولة32 م إلى1999  أفريل عام31 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.
.370  ص، مرجع ﺳابق، ﺳمير حامد الجمال. 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  ص، مرجع ﺳابق، أحمد عبد الكريم ﺳالمة. د:أنظر أيضا
 دار،ةoات الدوليoة واالﺗفاقيoة القانونيoوء األنظمoي ضoة فoة دراﺳoرار البيئيoويض األضoات ﺗعo آلي،ديلo ﺳعيد السيد قن. د-(4)
.152  ص،م2004 ، اإلﺳكندرية،الجامعة الجديدة للنشر
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 وفي  21ماي عام 1963م ،اعتمد المؤﺗمر الدولي الذي ُعقد في فيينا في الفترة من  29أفريلإلى  19ماي من نفس العام البروﺗوكول االختياري الخاص بالتسوية اإللزامية للنزاعات الناشئة
عن اﺗفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن األضرار النووية ،وقد فتح باب التوقيع عليه في ذات التاريخ.
وبدأ نفاذه في  13ماي عام 1999م ،أي في اليوم الثالثين عقب ﺗاريخ إيداع الصك الثاني للتصديق
على البروﺗوكول االختياري أو

االنضمام إليه ،وفقا للمادة السابعة.

)(1

 وفي  12ﺳبتمبر عام 1997م اعتمد مؤﺗمر دبلوماﺳي ُعقد في الفترة من  8إلى  12ﺳبتمبر مننفس العام بروﺗوكول ﺗعديل اﺗفاقية فيينا ،وفُتِح باب التوقيع عليه في فيينا يوم  29ﺳبتمبر 1997م خالل
المؤﺗمر العام الحادي واألربعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (2)،ودخل حيز النفاذ في 2003/10/4م.

)(3

♦ البروﺗوكول المشترك بشأن ﺗطبيق اﺗفاقية فيينا واﺗفاقية باريس:
ا ْعتُ ِمد ھذا البروﺗوكول المشترك من قِبل المؤﺗمر المعني بالعالقة بين اﺗفاقية فيينا واﺗفاقية باريس
الذي شاركت في عقده كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بتاريخ  21ﺳبتمبر 1988م ،وفُتِح للتوقيع في ذلك
التاريخ ،وقد بدأ نفاذه في  27أفريل 1992م (4).ولقد صدر ھذا البروﺗوكول ال ُم َو ِحد لكي يتالفى إمكانية
وجود ﺗنازع في ﺗطبيق ھاﺗين االﺗفاقيتين ،حيث نص على اﺳتبعاد ﺗطبيق أي منھما عندما ﺗكون إحداھما
واجبة التطبيق حسب معيار وقوع الحادث في بلد عضو في أي منھما .والجدير بالمالحظة
أن نصوص كل من االﺗفاقيتين ﺗبدو بشكل عام متطابقة ،االختالف الذي يمكن اإلشارة إليه يكمن
في نطاق التطبيق الجغرافي ،حيث نجد اﺗفاقية فيينا أوﺳع إذ أنھا ذات نطاق ﺗطبيق عالمي ،في حين
أن االنضمام الﺗفاقية باريس وفقا للمادة  21منھا مقتصر عموما على الدول األعضاء في منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي (5)،أي أنھا ذات نطاق ﺗطبيق إقليمي.
♦ اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية لعام 1997م:
اعتُ ِمدت ھذه االﺗفاقية في  12ﺳبتمبر1997م من طرف مؤﺗمر دبلوماﺳي ُعقِد في الفترة من
 8إلى  12ﺳبتمبر من نفس العام ،وفُتِح باب التوقيع عليھا بفيينا يوم  29ﺳبتمبر من نفس العام خالل
المؤﺗمر العام الحادي واألربعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية .وھي ﺗھدف حسب ما ورد في ديباجتھا إلى
إنشاء نظام عالمي للمسؤولية يُ َك ِمل ويُ َع ِزز التدابير المنصوص عليھا في اﺗفاقية فيينا واﺗفاقية باريس
) -(1أنظر :نص البروﺗوكول االختياري محل الدراﺳة ،والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
) -(2أنظر :نص البروﺗوكول محل الدراﺳة ،والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
) -(3نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،مرجع ﺳابق ،ص .35
) -(4أنظر :نص البروﺗوكول محل الدراﺳة ،والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
) -(5د .ﺳعيد السيد قنديل ،مرجع ﺳابق ،ص .153 -152
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وكذلك في التشريعات الوطنية المتسقة مع مبادئ ھاﺗين االﺗفاقيتين فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار
النووية ،بغية زيادة مبلغ ھذا التعويض.

)(1

ونظرا لتشابه أحكام اﺗفاقيتي باريس وفيينا في الجوھر حسب ما أشار إليه البروﺗوكول المشترك
بينھما ،وﺗشابھھا بدورھا مع أحكام مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية ،باإلضافة إلى
ﺗكملة ھذه االﺗفاقية األخيرة لھما كما ﺳبق أن أشرنا ،فإننا ﺳنكتفي بدراﺳة أھم أحكام ھذه االﺗفاقيات الثالث
 وما يلحق بھا من مرافق وبروﺗوكوالت إضافية ُم َع ِدلة واﺗفاقيات ﺗكميلية -في عناصر مشتركة ﺗتناولھممعا ﺗفاديا للتكرار.
أوال -المنشآت الخاضعة لنظام االتفاقيات:
ضافة بموجب ﺗعديل اﺗفاقية فيينا على أنه" :ال ﺗسري ھذه االﺗفاقية
ﺗنص المادة األولى باء ال ُم َ
على المنشآت النووية المستخدمة في أغراض غير ﺳلمية ".وھذا ما نصت عليه أيضا اﺗفاقية التعويض
التكميلي عن األضرار النووية في مادﺗھا الثانية الفقرة  2بقولھا" :ينطبق نظام ھذه االﺗفاقية على األضرار
النووية التي يكون مشغل المنشأة النووية المستخدمة في أغراض ﺳلمية والواقعة في أراضي طرف متعاقد
مسئوال عنھا بمقتضى أي من االﺗفاقيتين المشار إليھما في المادة األولى أو بمقتضى القانون الوطني
المذكور في الفقرة الفرعية ) 1ب( من ھذه المادة ".كما أكدت المادة  2فقرة  3من مرفق اﺗفاقية التعويض
التكميلي عن األضرار النووية على أن أحكام ھذا المرفق ﺗُطبق على المنشآت أو المرافق النووية المدنية
فقط ،ما عدا منھا ما اﺳتثنته صراحة بموجب نصوص خاصة .وبخالف االﺗفاقيات السابقة التي ﺗطبق فقط
على المنشآت النووية السلمية أو المدنية ،فإن أحكام اﺗفاقية باريس ﺗطبق على المنشآت النووية ﺳواء كانت
مدنية أو عسكرية ،وھذا ما نستشفه من نص المادة  /1أ .II /
ثانيا -المسئول عن األضرار النووية:
حددت االﺗفاقيات الثالث الشخص المسئول ،حاالت اإلعفاء من المسؤولية ،وحق الرجوع على
المشغل أو الغير.
 . 1ﺗركيز المسئولية في ال ُم َش ِغل:
ﺗتركز المسئولية المدنية وفقا لالﺗفاقيات الثالث في الشخص القائم بتشغيل المنشأة النووية )أي
المستغل( المتسببة في الضرر ،وھذا ما نصت عليه صراحة اﺗفاقية فيينا في مادﺗھا  2فقرة  1بقولھا:
"يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية األضرار النووية التي يَ ْثبُت أنھا كانت بسبب حادثة نووية"...
كما أكدت على ذلك المادة  3فقرة أ من اﺗفاقية باريس ،والمادة  3فقرة  1من مرفق اﺗفاقية التعويض
ضيف المادة  2فقرة  5من اﺗفاقية فيينا أنه" :ما لم يرد نص مخالف
التكميلي عن األضرار النووية .وﺗُ ِ
) -(1أنظر :نص المعاھدة محل الدراﺳة ،والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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في ھذه االﺗفاقية ،ال يجوز ألي شخص غير المشغل أن يكون مسؤوال عن األضرار النووية ."...وھو
ما قررﺗه أيضا اﺗفاقية باريس بنصھا على أن الحق في التعويض عن الضرر الذي ﺳببته حادثة نووية
ال يمكن أن يمارس إال ضد المشغل المسئول عن ھذا الضرر بموجب ھذه االﺗفاقية ،وأنه ال يكون
أي شخص آخر مسئوال عن إصالح الضرر الذي ﺳببته حادثة نووية .المادة  6فقرة أ ،ب.

)(1

كما أكدت

على ذلك المادة  3فقرة  9من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية بقولھا" :ال يجوز
ممارﺳة حق التعويض عن األضرار النووية إال ضد المشغل المسئول"....
وفي ھذا السياق ﺗُ َع ِرف االﺗفاقيات الثالث مشغل المنشأة النووية بأنه الشخص الذي ﺗُ َعينه
أو ﺗَ ْعتَ ِرف به الدولة الكائنة بھا المنشآت النووية )أو السلطة العامة المختصة( كمشغل لھذه المنشآت.
المادة األولى فقرة  /1ج من اﺗفاقية فيينا؛ والمادة  1الفقرة الفرعية أ/

VI

من اﺗفاقية باريس ،والمادة

 1فقرة  /1د من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية .وﺗجدر اإلشارة إلى أنه يمكن
للدولة الكائنة بھا المنشآت أن ﺗضع ﺗشريعا يجوز طبقا لنصوصه للشخص الناقل للمواد النووية
َاول للنفايات المشعة أن يطلب بعد موافقة القائم بالتشغيل المعني أن يُسمى أو أن يُ ْعتَرف به كقائم
أو ال ُمن ِ
بالتشغيل في المكان المخصص له ،وذلك بالنسبة إلى ھذه المواد أو النفايات المشعة ،وفي ھذه الحالة يُعتَبَر
َاول  -لكافة أغراض ھذه االﺗفاقية -قائما بتشغيل منشأة نووية كائنة داخل حدود ھذه
ھذا الناقل أو ال ُمن ِ
الدولة .المادة الثانية فقرة  2من اﺗفاقية فيينا (2)،والمادة  /4د من اﺗفاقية باريس ،والمادة  3فقرة  2من مرفق
اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية.
وفي حالة ﺗعدد القائمين بالتشغيل عند وقوع األضرار النووية :فإن المتأمل في االﺗفاقيات الثالث
محل البحث يالحظ ما يلي :أوال -إذا وقعت المسؤولية عن األضرار النووية على أكثر من قائم
بالتشغيل ،ولم يكن ممكنا ﺗحديد مسؤولية كل منھم على حده ،فإنھم يكونون مسئولين مسؤولية مشتركة
متعددة )أي ﺗضامنية( عن ھذه األضرار .المواد الثانية فقرة /3أ المعدلة من اﺗفاقية فيينا ،و /5د من اﺗفاقية
باريس ،و 7فقرة  1من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية .ثانيا -إذا وقعت حادثة
نووية أثناء نقل مواد نووية في وﺳيلة النقل الواحدة ،أو في المنشأة النووية الواحدة في حالة خزن ھذه
المواد بعد النقل ،ونجم عن ذلك أضرار نووية ﺗقع مسؤوليتھا على أكثر من قائم بالتشغيل ،فإن المسؤولية
ﺗقع عليھم جميعا ،على أن ال ﺗتجاوز المسؤولية اإلجمالية أعلى مبلغ ﺗحدده االﺗفاقية بالنسبة لكل منھم.
المواد الثانية فقرة  /3ب من اﺗفاقية فيينا ،و/5د من اﺗفاقية باريس،
التعويض التكميلي عن األضرار النووية.
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .568
) -(2المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) -(3المرجع السابق ،ص .569 -568
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)(3

والمادة  7فقرة  2من مرفق اﺗفاقية

أما في حالة ﺗعدد المنشآت النووية التي ﺗقع بھا الحوادث النووية :فإنه إذا وقعت حادثة نووية
واحدة في منشآت نووية شتى ﺗابعة لمشغل واحد ،يكون القائم بالتشغيل مسئوال عن كل ھذه المنشآت
في حدود المبلغ الذي ﺗُقَ ِرره النصوص االﺗفاقية بالنسبة لكل منشأة على حده .المادة  /5أ من اﺗفاقية
باريس ،المادة الثانية فقرة  4ال ُم َع ﱠدلة من اﺗفاقية فيينا ،والمادة  7فقرة  4من مرفق اﺗفاقية
التعويض التكميلي عن األضرار النووية" .وغير خاف أنه ،إذا ﺗعددت المنشآت النووية التي وقعت بھا
الحوادث ،وكانت كل منشأة لمشغل على حده ،وأمكن فصل مسؤولية كل منھم ،دون اختالط ،فيُسأل
كل مشغل على حده .أما إن اﺳتحال الفصل ،فتكون المسؤولية ﺗضامنية".

)(1

وﺗأكيدا على حصر المسؤولية وﺗركيزھا في المشغل المسئول ،وعدم إمكانه التنصل منھا وإلقائھا
مثال على عاﺗق متعھد نقل المواد النووية ،فقد ﺗم إلزام كل قائم بتشغيل منشأة نووية بأن يقدم إلى متعھد
النقل شھادة صادرة عن ال ُمؤ ِمن أو ممن ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر ،لتكون بمثابة الضمان
المالي المطلوب .ويُذ َكر بھذه الشھادة اﺳم المشغل وعنوانه وقيمة الضمان ونوعه ومدة ﺳريانه ،وال يجوز
للشخص الذي صدرت عنه ،أو من طرفه الشھادة أن يُنازع في صحة ھذه البيانات .وﺗَذكر الشھادة المادة
النووية موضوع الضمان ،كما ﺗتضمن إقرارا من السلطة العامة المختصة في الدولة الكائنة بھا المنشأة
بأن الشخص المذكور اﺳمه في الشھادة ھو المشغل وفقا لالﺗفاقية .المادة /4ج من اﺗفاقية باريس) (2والمادة
 3ال ُم َع ﱠدلة من اﺗفاقية فيينا ،واللتين أجازﺗا  -بعد التعديل الذي أُدخل عليھما -لدولة المنشأة أال ﺗشترط ھذا
االلتزام )أي ﺗقديم المشغل الشھادة للناقل( فيما يتعلق بالنقل الذي يحدث بكامله داخل أراضيھا.
وﺗَ ْك ُمن الحكمة من فرض ھذه المسئولية على المستغل في أنه يمكن ﺗحديد مشغل المنشأة الحقيقي
بسھولة من الترخيص الممنوح للمنشاة أو من السجالت الخاصة بالجھات اإلدارية المختصة ،وبالتالي
يَ ْسھُل على المضرور ﺗحديد الشخص الذي ﺳيطالبه بالتعويضات ال ُمستحقة ھذا من جھة ،ومن جھة
أخرى يُ َمثِل ذلك ضمانة ف ﱠعالة له بسبب التزام مشغل المنشأة بإبرام عقد ﺗأمين إجباري يُخول له الحصول
على التعويضات الالزمة ،ويُ َجنبه خطورة وجود أشخاص آخرين غير ملزمين بھذا التأمين ،مما
قد يعرضه لعدم الحصول على التعويض الكامل عن الضرر بشكل ﺳھل وﺳريع.

)(3

 . 2اإلعفاء من المسئولية التي ﺗنشأ عن األضرار النووية:
حددت االﺗفاقيات الثالث الحاالت التي يُعفى فيھا المشغل ،والحاالت التي يعفى فيھا الغير
من المسؤولية.
أ -حاالت إعفاء المشغل من المسؤولية:
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .569
) -(2المرجع السابق ،ص .570 -569
) -(3د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .364 -363
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ﺗتنوع الحاالت التي يجوز فيھا إعفاء القائم بتشغيل المنشاة النووية من المسؤولية ما بين حاالت
إعفا ٍء كلي وجزئي:
فمن ناحية اإلعفاء الكلي ھناك حالتان :األولى ،إذا كانت األضرار النووية الناﺗجة عن حادثة
نووية حدثت مباشرة بسبب فعل من أفعال النزاع المسلح أو األعمال العدوانية أو الحرب األھلية
أو أعمال التمرد والعصيان المدني .المادة  9من اﺗفاقية باريس،

)(1

والمادة الرابعة فقرة  3المعدلة

من اﺗفاقية فيينا ،والمادة  3فقرة /5أ من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية.
الثانية ،إذا كانت األضرار النووية ناﺗجة عن حادثة نووية ﺗُعزَى مباشرة إلى كارثة طبيعية
جسيمة ذات طابع اﺳتثنائي ،كالزالزل أو البراكين أو غيرھا ،ھذا ما لم ينص قانون الدولة الكائنة بھا
المنشأة النووية على غير ذلك .المادة  9من اﺗفاقية باريس،

)(2

والمادة  3فقرة /5ب من مرفق اﺗفاقية

التعويض التكميلي عن األضرار النووية ،أما فيما يخص اﺗفاقية فيينا فقد َح َذف بروﺗوكول ﺗعديلھا لعام
1997م ھذه الحالة من المادة الرابعة.
ومن ناحية اإلعفاء الجزئي ،فيكون في الحالة التي يُ ْثبِت فيھا المشغل أن األضرار النووية نتجت
بصفة جزئية ،عن إھمال جسيم أو عن فعل أو ﺗقصير صدر عن الشخص الذي وقع عليه الضرر ،بقصد
إحداث ھذا الضرر .وھنا يجوز للمحكمة المختصة أن ﺗعفي المشغل إعفاءا جزئيا من إلزامه بدفع
التعويض المترﺗب عن الضرر الواقع على ھذا الشخص ،إذا كانت قوانين المحكمة ﺗسمح بذلك .ھذا
ويمكن أن يكون اإلعفاء ،في ھذه الحالةُ ،كليًّا ،إذا أثبت المشغل أن األضرار قد نتجت بصفة كلية ،عن
إھمال جسيم أو عن عمل أو ﺗقصير صدر عن المضرور .المادة الرابعة فقرة  2من اﺗفاقية فيينا ،المادة
 /6ج من اﺗفاقية باريس (3)،والمادة  3فقرة  6من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية.
ورد فعل أو خطأ
ويالحظ أن ھذه االﺗفاقيات الثالث عندما حددت أﺳباب اﺳتبعاد المسئولية ،لم ﺗُ ِ
الغير من بينھا ،حيث قَصرت ھذه األﺳباب في القوة القاھرة وخطأ المضرور (4).كما ال يعتبر الحادث
الفجائي أو الخطأ غير العمدي من أﺳباب إعفاء مستغل المنشأة النووية من المسئولية المدنية.

)(5

ب -حاالت إعفاء الغير من المسئولية:
ﺗطبيقا لمبدأ ﺗركيز المسئولية ،أعفت االﺗفاقيات الثالث األشخاص اآلخرين المشتركين في صناعة
أو امتالك أو اإلمداد بالمواد النووية ،أو في ﺗشغيل المنشآت النووية من المسئولية ،حتى عندما يرﺗكبون
أخطاء ﺗُؤدي إلى حادث نووي نشأ عنه ضرر نووي ،إال في حاالت خاصة يُ ْس َمح فيھا للمشغل بحق
) -(1د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .186 -185
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .571
) -(3المرجع السابق ،ص .572 -571
) -(4د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .356
) -(5د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .365
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الرجوع ،أو يُعفى من المسئولية طبقا ألحكام محددة في ھذه االﺗفاقيات ،وحينئذ ،يُقَ ِرر القضاء الشخص
)(1
المسئول.
 . 3حق الرجوع:
يجوز للمضرور في الحاالت التي ال ﺗسري فيھا أحكام ھذه االﺗفاقيات الثالث أن يوجه دعوى
التعويض ضد أي شخص مسئول حتى لو لم يكن ھو مستغل المنشأة ،ويكون لھذا األخير الحق
في الرجوع على مستغل المنشأة .وال يُؤثر ﺗركيز المسئولية المدنية على حق مستغل المنشأة في الرجوع
على الغير في حالة ارﺗكابه خطأ عمدي يتسبب في الحادث الذي ينجم عنه األضرار النووية.

)(2

أ -حق الرجوع على الغير:
على الرغم من أن المشغل ھو المسئول األصلي والوحيد عن األضرار التي ﺗسببھا الحادثة
النووية ،إال أنه يجوز له الرجوع على الغير في حالتين - :إذا ما نُص على ذلك صراحة في عقد مكتوب.
 إذا نتجت الحادثة النووية عن فعل أو ﺗقصير وقعا بقصد إحداث الضرر ،فيكون الرجوع على الفردالذي اقترف الفعل أو التقصير بھذا القصد .المادة  /6و من اﺗفاقية باريس (3)،المادة العاشرة معدلة والمادة
التاﺳعة فقرة  /2ب من اﺗفاقية فيينا،

)(4

والمادة  10من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار

النووية .كما أجازت الفقرة األخيرة المضافة إلى المادة العاشرة من اﺗفاقية فيينا المعدلة..." :أن يمتد حق
الرجوع المنصوص عليه بموجب ھذه المادة بحيث ﺗنتفع به دولة المنشأة بقدر ما ﺗكون قد َوفَ َرت أمواال
عامة بمقتضى ھذه االﺗفاقية ".ونالحظ ھنا أن حق الرجوع على الغير أصبح مخوال لدولة المنشأة وليس
للمشغل فقط.
ب -حق الرجوع على المشغل:
َمنَ َحت االﺗفاقيات الثالث حق الرجوع  -لمن أدى ﺗعويضا عن أضرار نووية طبقا ألحكام اﺗفاق
دولي -على مشغل المنشأة ،إذ ﺗنص المواد  /6ب من اﺗفاقية باريس ،والثانية فقرة  5من اﺗفاقية فيينا
على أن أحكامھما  -الخاصة بإعفاء غير المشغلين -ال ﺗُؤثر على ﺗطبيق أحكام االﺗفاقيات الدولية الخاصة
بالنقل ،ﺳواء كانت ھذه االﺗفاقيات نافذة فعال ،أو مفتوحة للدخول فيھا يوم ﺗوقيع اﺗفاقية باريس وفيينا.
وإلرجاع المسئولية إلى القائم بالتشغيل ،ﺗضمنت االﺗفاقيات الثالث شروطا وأحكاما ﺗُخَ ِول لمن يتحمل
ﺗبعة مسئولية طبقا الﺗفاق دولي حق الرجوع على مشغل المنشأة النووية .المادة  -6ج من اﺗفاقية
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .108
) -(2د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .363
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  .572أنظر أيضا :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .108
) -(4ﺗنص الفقرة الفرعية  /2ب من المادة التاﺳعة من اﺗفاقية فيينoا علoى مoا يلoي" :لoيس فoي ھoذه االﺗفاقيoة مoا يمنoع مشoغال
ما ،يكون قد دفع ﺗعويضا عن أضرار نووية من أموال غير األموال المنصوص عليھا فoي الفقoرة  1مoن المoادة السoابعة ،مoن
أن يسترد من الشخص الذي وفﱠر الضoمان المoالي عمoال بتلoك الفقoرة ،أو مoن دولoة المنشoأة ،المبلoغ الoذي كoان الشoخص الoذي
قبض منه التعويض ﺳيحصل عليه بموجب ھذه االﺗفاقية ،على أال يتجاوز ھذا االﺳترداد المبلغ الذي دفعه".
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باريس،

)(1

المادة التاﺳعة فقرة  /2أ من اﺗفاقية فيينا والمادة التاﺳعة من اﺗفاقية التعويض التكميلي

عن األضرار النووية.
ثالثا -األضرار النووية التي تسبب المسئولية:
ﺗنص كل من المادة األولى الفقرة الفرعية  /1ك ال ُم َعدَلة من اﺗفاقية فيينا ،والمادة األولى فقرة 'و'
من اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية على ما يلي:
"ﺗعني "األضرار النووية"
’ ’1الوفاة أو اإلصابة الشخصية؛
’ ’2وفقدان أو ﺗلف الممتلكات؛
وكل عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي يحدده قانون المحكمة المختصة:
’ ’3الخسائر االقتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف المشار إليھما في الفقرﺗين الفرعيتين ’’1
و ’ ’2وبالقدر غير الوارد في ھاﺗين الفقرﺗين الفرعيتين ،إذا ما ﺗكبدھا شخص يحق له المطالبة
بالتعويض عن مثل ھذا الفقدان أو التلف؛
’ ’4وﺗكاليف ﺗدابير اﺳتعادة األوضاع في البيئة ال ُم ْتلَفة ،ما لم يكن التلف طفيفا ،إذا كانت ھذه
التدابير قد اﺗُ ِخذت بالفعل أو يُز َمع اﺗخاذھا ،وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية ’’2؛
’ ’5وفقدان الدخل ،الناجم عن منفعة اقتصادية من اﺳتخدام البيئة أو التمتع بھا ،ال ُمتَ َكبَد نتيجة
لتلف شديد يلحق بتلك البيئة ،وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية ’’2؛
’ ’6وﺗكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى ﺳببتھا مثل ھذه التدابير؛
’ ’7وأي خسائر اقتصادية ،خالف أي خسائر ناﺗجة عن إﺗالف البيئة ،إذا أباح ذلك القانون العام
للمسؤولية المدنية الذي ﺗُطبقه المحكمة المختصة،
وفي حالة الفقرات الفرعية من ’ ’1إلى ’ ’5و ’ ’7أعاله ،بقدر ما ﺗكون الخسائر أو األضرار قد
نشأت أو نجمت عن اإلشعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصدر إشعاعات داخل منشأة نووية ،أو المنبعثة
من الوقود النووي أو النواﺗج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية ،أو التي ﺗُ ْعزَ ى إلى
مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو ُمر َﺳلة إلى منشأة نووية ،ﺳواء كانت ناجمة
عن الخواص اإلشعاعية لھذه المواد ،أو مزيج من الخواص اإلشعاعية والخواص السمية أو االنفجارية
أو الخواص الخطرة األخرى لھذه المواد".
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص  .108أنظر أيضا :د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .574
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وبالمقارنة مع ما نصت عليه المادﺗين السالفتين من اﺗفاقية فيينا واﺗفاقية التعويض التكميلي
عن األضرار النووية ،نجد أن عبارات المادة  3من اﺗفاقية باريس جاءت أعم منھما ،حيث أنھا لم ﺗتضمن
أحكاما ﺗفصيلية ﺗحدد أنواع األضرار أو اإلصابات التي يجب التعويض عنھا طبقا لما جاء بھا
من نصوص ،بل شملت أحكامھا مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن كل ضرر باألشخاص ،وكل ضرر
باألموال أو الممتلكات ،بمجرد إثبات وقوعه نتيجة لحادث نووي يتعلق بمنشأة المشغل ،إال ما اﺳتثني
بموجب ھذه االﺗفاقية.
ولقد أضافت اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية واﺗفاقية فيينا الخسائر االقتصادية
والخسائر الناﺗجة عن إﺗالف البيئة ،بعد أن كانت اﺗفاقية فيينا قبل التعديل ال ﺗنص عليھا ،وھذا ما يشكل
ﺗطورا ھاما في مجال التعويض عن األضرار النووية ،حيث أن إدراج األضرار البيئية ضمن األضرار
الموجبة للتعويض يعد مساھمة ف ﱠعالة في مجال حماية البيئة من التلوث النووي ،وﺗكريسا فِعليًّا لمبدأ
من يلوث يدفع ،على الرغم من عدم كفاية مبلغ التعويض لتغطية ھذه األضرار ،والذي يُعد زھيدا مقارنة
بالتكاليف الباھظة التي ﺗتطلبھا عملية المعالجة ،نظرا للطبيعة الخطرة للتلوث النووي وﺳرعة انتشاره
وانتقاله ،وھذا ما يجعل معالجته كليًّا وإعادة الوضع إلى ما كان عليه أمرا صعبا إن لم نقل مستحيال.
وإذا كانت المسؤولية المطلقة ﺗشمل ،ھكذا ،األضرار النووية ،فقد يتعرض حق المضرور
في التعويض للضياع ،إذ ﺗداخلت أضرار غير نووية مع أخرى نووية ،ولھذا قررت االﺗفاقيات الثالث
محل البحث أنه إذا ﺗسببت حادثة نووية في وقوع أضرار نووية وأخرى غير نووية ،أو أن ھذه األضرار
وقعت بسبب حادثة نووية باإلضافة إلى أحداث أخرى ،ولم يكن من الممكن التفرقة ،إلى حد معقول ،بين
األضرار النووية واألضرار األخرى ،فإن ھذه األخيرة ﺗُعتَبَر أضرارا نووية نتجت عن ھذه الحادثة
النووية .أما إذا نتج الضرر عن حادثة نووية ،باإلضافة إلى انبعاث إشعاعات مؤينة غير منصوص عليھا
في االﺗفاقية ،فإن ھذا ال يَ ُحد أو يَنتَقص بأي شكل من مسؤولية أي شخص يمكن اعتباره مسئوال
عن االنبعاث اإلشعاعي المؤين ھذا ﺗجاه أي شخص يتعرض لألضرار النووية أو إزاء الدعاوى المرفوعة
أو إزاء دفع التعويضات .المادة الرابعة فقرة  4من اﺗفاقية فيينا (1)،المادة /3ب من اﺗفاقية باريس ،والمادة 3
فقرة  4من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية.
ولما كان القصد من المسؤولية ھو ﺗأمين الغير ضد األضرار النووية ،فإن المشغل ال يكون
مسئوال بموجب ھذه االﺗفاقيات عن األضرار التي ﺗصيب ،من ناحية المنشأة النووية ذاﺗھا وأي منشأة
نووية أخرى ،بما في ذلك أي منشأة نووية قيد اإلنشاء ،في الموقع الذي ﺗوجد فيه ﺗلك المنشأة .ومن ناحية
أخرى ،أي ممتلكات كائنة بموقع ھذه المنشآت ،ويجري اﺳتعمالھا ،أو يُعتَزَم أن ﺗُستَخدم ،ألغراض ﺗرﺗبط
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .571 -570
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بأي منشأة من ھذا القبيل (1).المادة الرابعة فقرة  5معدلة من اﺗفاقية فيينا ،المادة  /3أ II /من اﺗفاقية باريس
والمادة  3فقرة  7من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية والتي أضافت في فقرﺗھا
الفرعية ج حالة أخرى ،وھي األضرار التي ﺗلحق بوﺳائل النقل التي كانت ﺗحمل المواد النووية موضوع
الحادثة أثناء وقوع ھذه األخيرة ،ما لم ينص القانون الوطني على غير ذلك .ولقد كانت اﺗفاقية فيينا ﺗنص
على ھذه الحالة قبل التعديل ،ولكن بعد ذلك أدرجتھا ضمن الحاالت التي يكون المشغل مسئوال عنھا
ويُعوض عنھا طبقا ألحكام المادة الرابعة فقرة .6
رابعا -طبيعة المسئولية النووية:
ﺗقوم مسؤولية مشغل المنشأة النووية على نظرية المسؤولية الموضوعية والتي أطلق عليھا الفقه
الدولي والداخلي عدة ﺗسميات ھي :نظرية المخاطر ،المسؤولية المطلقة ،المسؤولية المشددة أو الكاملة
والمسؤولية بدون خطأ.

)(2

فلقد أدت طبيعة القانون الدولي وظروف مجتمع الدول إلى ﺗجاوز األركان

الكالﺳيكية للمسؤولية الشخصية ،حيث ﺗھتم المسؤولية الموضوعية بإصالح الضرر دون البحث
في األﺳباب ،لذلك بدأ القانون الدولي يتجه أكثر نحو قبول ھذه الفكرة في الحاالت التي ينتفي فيھا الخطأ
أو اإلھمال كأفعال شخصية ،حيث ﺗكون الدولة مسئولة فيھا عن الضرر وليس الخطأ .وفي نفس السياق
يقول براونلي ،أن "المسؤولية الموضوعية ﺗرﺗكز ﺗقنيا ،على نظرية الفعل اإلرادي :حيث يكفي ﺗوافر
عالقة بين الضرر والمتسبب فيه لنعتبر أن ھناك خرق لواجب بالنتيجة فقط" .وﺗظھر المسؤولية
الموضوعية جلية في ﺗعويض األضرار الناﺗجة عن أعمال مشروعة،

)(3

حيث أصبحت األنشطة

المشروعة التي ﺗُحْ ِدث أضرارا جسيمة ،من الخطورة ،لدرجة دفعت الفقه ،إلى البحث عن أﺳاس آخر

) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .572
) -(2بن حمودة ليلى ،االﺳتخدام السلمي للفضاء الخارجي ،مجد المؤﺳسoة الجامعيoة للدراﺳoات والنشoر والتوزيoع ،بيoروت
2008م ،ص .148
يرى مالكلم شو أن "مبدأ المسؤولية الموضوعية  -المعروفة بنظرية الخطر -يؤكoد بoأن مسoؤولية الدولoة ﺗثبoت بمجoرد
حدوث فعل غير قانوني يخلف ضررا ،والذي ﺗم ارﺗكابه من قبل ممثل الدولة ،ﺗعتبoر ﺗلoك الدولoة مسoؤولة فoي إطoار القoانون
الدولي اﺗجاه الدولة المتضررة بغض النظر عن حسoن النيoة أو ﺳoوئھا"" .ونجoد ھنoا أن نظريoة "الخطoر" ﺗتكoرر لoدى روﺗoر
وھي التي يؤﺳس عليھا انزولوﺗي فكoرة المسoؤولية الموضoوعية .وﺗعنoي نظريoة "الخطoر" أن الدولoة التoي ﺗغoامر أو ﺗخoاطر
بقيامھا بتلك األفعال  -مثل التجارب واألبحاث النووية -ﺗھدف إلى ﺗحقيoق األربoاح ،لoذلك عليھoا بالمقابoل أن ﺗتحمoل األخطoار
الناﺗجة عن أفعالھا ".أنظر :أ .د .محمد بوﺳلطان ،مرجع ﺳابق ،ص .152 -151
كمooا يooرى الooبعض اآلخooر بأنooه يقصooد بالمسooؤولية المطلقooة أو نظريooة المخooاطر" :إقامooة التبعooة علooى عooاﺗق المسooئول
عن نشاط خطر ،عما يحدثه بالغير من أضرار ،ودون اللجوء إلoى إثبoات الخطoأ مoن جانبoه ".فحoين "يسoمح المجتمoع الoدولي
باﺳتمرارية ھذه األنشطة فإنه يلقي على عاﺗق المنتفعين منھا ﺗبعة المسؤولية عن كل ما يلحق بالغير من أضرار .وقد وجدت
المسؤولية المطلقة مجاال لتطبيقھا في جملة مoن األنشoطة ،كاالﺳoتخدامات السoلمية للطاقoة النوويoة ".كمoا ﺗُعتَبَoر ھoذه النظريoة
"أحد أنماط المسؤولية الموضوعية التي ال ﺗستند إلى معيار شخصي إلقامة المسؤولية الدوليoة ،وإنمoا أﺳاﺳoھا عالقoة السoببية
التي ﺗربط بين الضرر الحادث وبين أحد أشخاص القانون الoدولي ،حoين يباشoر نشoاطا مشoروعا يتسoم بoالخطورة محoدثا ھoذا
الضرر ".أنظر :د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .222
) -(3أ .د .محمد بوﺳلطان ،مرجع ﺳابق ،ص .152 -151
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للمسئولية ،يخرج عن مفھوم الخطأ فكان أن ﺗوصل إلى األخذ بھذه النظرية إلقامة المسئولية المدنية
والقائمة على أﺳاس الضرر فحسب ،وھو الذي يُ ْن ِشئ االلتزام بالتعويض.

)(1

وإن ﺗطبيق ھذه النظرية على األضرار الناﺗجة عن األفعال التي ال يحظرھا القانون الدولي وعلى
رأﺳھا اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية (2)،لم يعد ُمجرد فكرة ﺗناولھا الفقه بالتأييد ،بل
اﺳتقرت كإحدى مبادئ القانون الدولي العام ،فقد طبقتھا كافة التشريعات الوطنية ،كما أُدرجت في
االﺗفاقيات الدولية

)(3

ومنھا االﺗفاقيات الثالث محل الدراﺳة ،حيث ﺗنص المادة الرابعة فقرة  1من اﺗفاقية

فيينا صراحة على أن "ﺗكون مسؤولية المشغل عن األضرار النووية بموجب ھذه االﺗفاقية مسؤولية
مطلقة ".وھذا ما نصت عليه أيضا المادة  /3أ من اﺗفاقية باريس والمادة  3فقرة  3من مرفق اﺗفاقية
التعويض التكميلي عن األضرار النووية.
وبموجب ھذه النظرية يكون المشغل مسئوال بقوة القانون عن كل ضرر ينتج عن حادث نووي
بمنشأﺗه اﺳتقالال عن كل خطأ ،كما يكون مسئوال عن األضرار التي ﺗحدث أثناء نقل المواد النووية
إلى منشأﺗه (4)،أما المضرور فيكفي أن يثبت عالقة السببية بين الضرر الذي أصابه والحادث النووي الذي
وقع ،دون حاجة إلثبات خطأ أي شخص .وال يستطيع القائم بالتشغيل التنصل من المسؤولية بإثبات عدم
ارﺗكابه ألي خطأ أو إھمال ،أو ارﺗكاب الغير للخطأ الذي َﺳبﱠب الحادث ،إذ أن مسئوليته عن ذلك الضرر
مسئولية مطلقة ال يُعفى منھا إال في الحاالت التي حددﺗھا االﺗفاقيات.

)(5

وفيما يخص األحكام ذات الصلة

بالعالقة السببية فإنه ﺗقضي االﺗفاقيات الثالث بضرورة "ثبوت أن األضرار ناﺗجة عن حادث نووي متعلق
بالوقود أو المنتجات النووية أو الفضالت المشعة أو المواد النووية المتعلقة بالمنشأة ،لتقع ﺗبعة المسئولية
على المشغل ".المواد  2من اﺗفاقية فيينا 3 ،من اﺗفاقية باريس (6)،و  3من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي
عن األضرار النووية.
) -(1د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .222 -221
) -(2إن "إصابات رعايا الدول الغير وممتلكاﺗھم  -وھي أضرار مادية ومعنوية ﺗحدث نتيجة لإلصابات والتلوث باإلشعاع
النووي الناﺗج من االﺳتخدام -ﺗضع على عاﺗق الدولة التي ﺗستخدم الطاقة النووية لألغراض السلمية ﺗبعoة المسoئولية الدوليoة
عن األضرار التي ﺗتعدى حدودھا إلى إقليم دولة أو دول أخoرى وﺗُ َسoبب أضoرارا لھoا ولرعاياھoا ".أنظoر :د .محمoود خيoري
بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .79
) -(3نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،مرجع ﺳابق ،ص .35
) -(4د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .364
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .570
) -(6د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .109
"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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اجه
ويالحظ أن إثبات العالقة بين الضرر ونشاط المنشأة النووية أو نقل المواد النووية إليھا يُ َو ِ
صعوبات فنية ُم َعقدة ،ألن آثار ھذه األنشطة ﺗكون كامنة وال ﺗتجلى إال بعد مدة زمنية طويلة ،كما
أن األضرار المنجرة عن األنشطة النووية قد ﺗظھر أعراضھا ،ولكن يصعب ﺗحديد وقت حدوثھا .ولقد
حاول المشرع الفرنسي التغلب على ھذه الصعوبات ،حيث نص في المادة العاشرة من القانون الصادر
درج به األمراض واألعراض ذات
في  30أكتوبر 1968م على إصدار الئحة ﺗنفيذية ﺗتضمن جدوال يُ َ
الصلة باإلشعاعات واألنشطة النووية ،واعتبار ذلك قرينة قابلة إلثبات العكس (1).وبھذا نكون قد ﺗعرفنا
على طبيعة المسئولية المدنية النووية ،والتي ھي مسئولية موضوعية ﺗستھدف في المقام األول ﺗوفير
حماية كافية لحقوق المضرورين من عمليات التلوث النووي.

)(2

خامسا -حدود المسؤولية:
ﺗُ َعد مسؤولية مشغل المنشأة النووية مطلقة فقط من ناحية عدم اﺳتلزام خطأ المشغل لقيامھا ولكنھا
ليست مطلقة من ناحية مبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه ،بل لھا حدود قصوى ال يلتزم المشغل وراءھا
بتحمل أي مبالغ أخرى.

)(3

وﺗشكل ھذه المسئولية المحدودة للمشغل عن األضرار الناﺗجة عن األنشطة

النووية نتيجة منطقية لفرض االﺗفاقيات نظام المسئولية الموضوعية ،ألنه عندما يتم فرض المسئولية
بشكل ﺗلقائي ،ودون حاجة إلثبات الخطأ ،فيجب وضع حد لھذه المسئولية ،ولھذا ﺗحدد مسؤولية المشغل
عن ھذه األضرار بوحدات حسابية خاصة ،بحيث ال ﺗتعدى الحد األقصى المعين

)(4

مھما بلغت قيمة

األضرار ،خالفا للقواعد العامة التي ﺗقضي بأن يكون التعويض متالئما مع مقدار الضرر.

)(5

وفي ھذا السياق نصت اﺗفاقية فيينا في مادﺗھا الخامسة المعدلة على ما يلي:
" -1يجوز أن ﺗقصر دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن كل حادثة نووية على مبلغ ال يقل عن:
)أ( إما  300مليون وحدة من وحدات السحب الخاصة؛
)ب( وإما  150مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن ﺗوفر ھذه الدولة
 فيما يتجاوز ھذا المبلغ وحتى حد أقصى ال يقل عن  300مليون وحدة من وحدات حقوق السحبالخاصة -أمواال عامة لتعويض األضرار النووية؛
)ج( وإما مبلغ انتقالي ال يقل عن  100مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة
أقصاھا  15ﺳنة من ﺗاريخ بدء نفاذ ھذا البروﺗوكول ،فيما يتعلق بالحادثة النووية التي ﺗقع في غضون ھذه
المدة .ويجوز ﺗحديد مبلغ أقل من  100مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ،بشرط أن ﺗتيح
) -(1د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .365
) -(2د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .132
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .572
) -(4د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .366 -365
) -(5د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .133
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ﺗلك الدولة أمواال عامة للتعويض عن األضرار النووية ﺗسد الفارق بين ذلك المبلغ األقل والـ  100مليون
وحدة من وحدات السحب الخاصة.
 -2بصرف النظر عن الفقرة  1من ھذه المادة يجوز لدولة المنشأة ،على ضوء طبيعة المنشأة النووية
أو الخالصات النووية المعنية والعواقب ال ُم َر َجح أن ﺗُسفر عنھا حادثة بسببھا ،أن ﺗحدد مبلغا أقل
لمسؤولية المشغل بشرط أال يقل مثل ھذا المبلغ بأي حال من األحوال عن  5ماليين وحدة من وحدات
حقوق السحب الخاصة ،وبشرط أن ﺗتكفل دولة المنشأة بتوفير أموال عامة ﺗصل إلى المبلغ المحدد
بموجب الفقرة .1
 -3المبالغ التي ﺗحددھا دولة منشأة المشغل المسؤول ،وفقا للفقرﺗين  1و  2من ھذه المادة والفقرة
 6من المادة الرابعة ،ﺗنطبق أينما وقعت الحادثة النووية".
وماعدا الفقرة الفرعية  /1ج ،فإن باقي األحكام الواردة في ھذه المادة قد نصت عليھا أيضا المادة
 4من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية .ونالحظ أن ھاﺗين االﺗفاقيتين قد حددﺗا الحد
األدنى لمبلغ التعويض ،وﺗركتا ﺗحديد الحد األقصى للتشريعات الداخلية للدول األعضاء فيھما .كما ﺗجدر
اإلشارة إلى أن مبالغ التعويض المنصوص عليھا في المادة الخامسة السالف الذكر ال ﺗشمل الفوائد
والتكاليف التي ﺗحكم بھا المحكمة في قضايا التعويض عن األضرار النووية والتي ﺗكون واجبة الدفع طبقا
ضافة من اﺗفاقية فيينا المعدلة .أنظر أيضا المادة  8فقرة  1من
للفقرة  1من المادة الخامسة ألف ال ُم َ
مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية .في حين أجازت المادة الخامسة دال المضافة
بموجب اﺗفاقية فيينا المعدلة أن يتم ﺗعديل حدود المسؤولية -المنصوص عليھا في المادة الخامسة منھا-
وفقا للشروط واألحكام الواردة فيھا.
أما اﺗفاقية باريس فقد حددت الحد األقصى لمسؤولية المشغل عن األضرار الناﺗجة عن حادث
نووي واحد بمبلغ  15مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ،ولكنھا ﺗركت للتشريع الوطني
في الدول المتعاقدة إمكانية ﺗحديد ھذا التعويض ،بما ھو أكثر أو أقل ،بشرط عدم النزول به عن الحد
األدنى أي إلى أقل من  5مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة) .المادة  7أ/ب(

)(1

ويالحظ أن ھذه المبالغ ضئيلة ،وقد ال ﺗتناﺳب مع جسامة وخطورة األضرار المنجرة
عن الحوادث النووية الﺳيما األضرار البيئية ،وھو األمر الذي حدا بالمشرع الفرنسي إلى ﺗحديد مبالغ
ﺗزيـد على مـا حـددﺗـه ھـذه االﺗفـاقيـات بمـوجب أحكـام القـانـون الصــادر في  30أكتـوبر 1968م بشـــأن

) -(1د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .133
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المسئولية المدنية عن األضرار الناجمة عن األنشطة النووية ،والمعدل في عام 1990م.

)(1

سادسا -نظام التأمين اإلجباري عن األضرار الناجمة عن األنشطة النووية:
ضمانا للوفاء بمبالغ التعويض ،فقد أوجبت االﺗفاقيات الثالث محل الدراﺳة على المشغل إجراء
ﺗأمين،

)(2

أو ضمان مالي آخر ،يُ َغ ِطي مسؤوليته عن األضرار النووية بالقدر والنوع والشروط

التي ﺗُ َح ِددھا دولة المنشأة .ويتعين على ھذه األخيرة أن ﺗَضْ َمن دفع التعويضات التي يُحكم بھا ضد
المشغل ،وذلك بتقديم األموال الضرورية لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي اآلخر
عن الوفاء بھذه التعويضات ،ولكن بدون ﺗجاوز الحد األقصى ال ُمقرر عمال بھذه االﺗفاقيات ،إن وجد.
وﺗُخَصص ھذه األموال  -التي يوفرھا التأمين أو أي ضمان مالي آخر أو دولة المنشأة -حصرا للتعويضات
المستحقة بموجب ھذه االﺗفاقيات .وال يجوز ألي مؤمن أو ضامن مالي أن يُ َعلق أو يُلغي التأمين
أو الضمان المالي المقرر بدون إرﺳال إشعار كتابي بذلك إلى السلطة العامة المختصة قبل الموعد بشھرين
على األقل .كما ال يجوز له ذلك في أثناء فترة النقل في حالة ما إذا كان ھذا التأمين أو الضمان المالي
متعلقا بنقل مواد نووية.

)(3

وﺗجدر اإلشارة إلى أن األطراف المتعاقدين أو أيًّا من الوحدات المكونة

لھم - ،كالدول والجمھوريات -غير ملزمين باالحتفاظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتھم
بوصفھم مشغلين .المواد  7من اﺗفاقية فيينا 10 ،من اﺗفاقية باريس ،و 5من مرفق اﺗفاقية التعويض
التكميلي عن األضرار النووية.
) -(1د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .366
"كما أنه في الحاالت التي ﺗتجoاوز فيھoا قيمoة األضoرار الناجمoة عoن ھoذه الحoوادث الحoد المقoرر ،فoإن الدولoة ﺗقoوم بتكملoة
التعويض المستحق للمضرور في حدود مبالغ معينة ،وإذا ﺗجاوزت قيمة األضرار الحد األقصى المقرر لتoدخل الدولoة ،فإنoه
يooتم ﺗعooويض األضooرار الجسooدية أوال ،ثooم يَُ oوزع المبلooغ المتبقooي حسooب نسooبة األضooرار الماديooة التooي لحقooت بالمضooرورين".
)المooادﺗين  14 ،13مooن القooانون الفرنسooي الصooادر فooي  30أكتooوبر 1968م بشooأن المسooئولية المدنيooة عooن األضooرار الناجمooة
عن األنشطة النووية ،والمعدل في عام 1990م (.أنظر :نفس المرجع والصفحة.
)" -(2نظرا لخطورة وجسامة األضرار الناجمة عن حوادث األنشطة النوويoة وطبيعتھoا الخاصoة ،فقoد ﺗoم اﺳoتبعاد الخطoر
النووي من وثائق التأمين ،مما حدا باإلﺗحاد الفرنسي للتأمين عن األخطار النووية إلى وضع وثيقoة ﺗoأمين خاصoة بالمسoئولية
المدنية لالﺳتغالل النووي" ،وذلك ابتداء من أول جانفي  .1993أنظر :المرجع السابق ،ص .368 -367
صoنِف
إن "اﺳتبعاد األضرار الناشئة عن اﺳتغالل األنشطة النووية أمر ليس بالجديد ،فالشروط العامoة لوثoائق التoأمين ﺗُ َ
األخطار الناجمة عن النشاط اإلشعاعي بوجه عام ضمن المخاطر المستبعدة أصال من إطار الضoمان .وھoو مoا حoدث بالفعoل
في ﺳوق التأمين الفرنسي ،حيث اﺳتبعدت الشoركات فoي البدايoة األخطoار الذريoة مoن إطoار الضoمان ،ثoم اﺳoتجابت بعoد ذلoك
لطلooب الضooمان فooي مooادة األخطooار النوويooة ،ولكooن كooان لزامooا عليھooا حتooى ﺗسoتطيع أن ﺗفooي بتغطيooة ھooذه المخooاطر الضooخمة
أن ﺗحشooد طاقاﺗھooا الماليooة وأن ﺗتجمooع فooي شooكل إﺗحooاد ُع ِ oرف باإلﺗحooاد الooذري الفرنسooي) ".إن شooركات التooأمين غيooر ملزمooة
باالنضمام لھذا اإلﺗحاد إال أنه يضم  -في الواقع -جميع شركات التأمين الفرنسية التي ﺗعمل في مجال المسئولية المدنيoة ذات
اإلشooارة السooابقة" (.ويغطooي اإلﺗحooاد فooي الوقooت الحاضooر جميooع األخطooار النوويooة ﺗقريبooا .ويسooتطيع مسooتغل المنشooأة النوويooة
أن يجooد لooدى اإلﺗحooاد ﺗغطيooة لمسooئوليته الموضooوعية المحooددة أو لجooزء منھooا ،إذا كانooت الدولooة ﺗتحمooل عنooه نسooبة مooن ھooذه
المسئولية .ومدة الوثائق التي ﺗقدم ھذه التغطية ھي ثالث ﺳنوات قابلة للتجديد ".ويتعھد كل منضم إليه بoأال يكتoب ﺗoأمين ضoد
ھذا النوع من المخاطر خارجه  -إال ما يجيoزه نظامoه .-أنظoر :د .نبيلoة إﺳoماعيل رﺳoالن ،التoأمين ضoد أخطoار التلoوث ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلﺳكندرية2007 ،م ،ص .102 -101
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .574 -573
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ويُ َعد ﺗقديم ھذا التأمين أو الضمان شرطا أﺳاﺳيا لمنح أي مشغل الترخيص بمزاولة النشاط وذلك
بھدف حماية مصلحة المضرور في الحصول على التعويض عن أضرار حوادث األنشطة النووية.

)(1

ولم يقتصر االھتمام على ﺗوفير إمكان الوفاء بالتعويض للمضرور ،بل امتد إلى ﺗأكيد ﺳرعة ﺗمام ذلك
الوفاء ،فجاء باالﺗفاقيات محل البحث ،أنه إذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين
الصحي أو التأمين االجتماعي أو الضمان االجتماعي أو ﺗعويض العمال أو التعويض عن األمراض
المھنية ،ﺗشمل التعويض عن األضرار النووية ،فإن قوانين الطرف المتعاقد السارية فيه ھذه النظم
ھي التي ﺗحدد أحقية المنتفعين بھذه النظم في الحصول على التعويض الذي ﺗقرره االﺗفاقية من
جھة ،والرجوع بموجب ھذه النظم على المشغل المسئول من جھة أخرى .المادﺗان  9فقرة  1من اﺗفاقية
فيينا /6 ،ح من اﺗفاقية باريس،

)(2

و  8فقرة  3من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار

النووية.
وبغية التسھيل أكثر على المضرور ،فقد ُمنِح له الحق في إقامة دعوى التعويض مباشرة ضد
الشخص المعھود إليه بالتأمين أو الضمان المالي ،دون المشغل ،إذا نص على ذلك قانون المحكمة
المختصة) .المادﺗان  2فقرة  7من اﺗفاقية فيينا ،و /6أ من اﺗفاقية باريس( إال أنه ليس ھناك ما يمنع
المشغل ،الذي دفع ﺗعويضا عن األضرار النووية من اعتمادات أخرى غير المنصوص عليھا في ھذه
االﺗفاقيات ،من اﺳترداد مبلغ التعويض ،الذي دفعه بموجب اﺗفاقية ،من الشخص المعھود إليه بالضمان
المالي أو من دولة المنشأة (3).وبالنظر إلى جسامة األضرار النووية ،وﺗجاوز قيمتھا مبلغ التأمين ،فإن
كاف لمنح المضرور في بعض الحاالت ﺗعويضا كامال ،لذلك ﺗم إنشاء
نظام التأمين اإلجباري يبقى غير
ٍ
صناديق التعويض.

)(4

سابعا -التعويض التكميلي عن األضرار النووية:
يالحظ أن ﺗغطية المسئولية المدنية عن األضرار الناجمة عن األنشطة النووية والتي منحتھا
اﺗفاقية باريس غير كافية لتعويض األضرار الناجمة عن الحوادث النووية الجسيمة ،فتم ﺗكملة ھذه
االﺗفاقية باﺗفاقية بروكسل لعام 1963م) ،للتذكير فإنه يشترط للعضوية في ھذه االﺗفاقية وجوب العضوية
السابقة في اﺗفاقية باريس( والتي ﺗم ﺗعديلھا بموجب بروﺗوكولين لعام 1964م و 1982م ،وبموجب ذلك
يتم منح ﺗعويض ﺗكميلي من خالل صندوق عام للتعويضات في الحاالت التي يكون فيھا التعويض
) -(1د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .367
فرض المشرع الفرنسي عقوبات ﺗصل إلى السجن فoي بعoض الحoاالت والغرامoة علoى كoل مشoغل لمنشoأة نوويoة ال يقoدم
ﺗأمينا أو أي ضمان مالي آخoر ،باإلضoافة إلoى وقoف النشoاط إلoى غايoة ﺗسoوية وضoعية ھoذه المنشoأة) .المoادة  18مoن القoانون
الفرنسooي الصooادر فooي  30أكتooوبر 1968م بشooأن المسooئولية المدنيooة عooن األضooرار الناجمooة عooن األنشooطة النوويooة ،والمعooدل
في عام 1990م (.أنظر :نفس المرجع والصفحة.
) -(3) (2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .574
) -(4د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .369
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المقرر بموجب اﺗفاقية باريس غير كاف (1).ولقد ركز البروﺗوكول الثاني ال ُم َع ِدل لھذه االﺗفاقية على رفع
قيمة التعويضات المدفوعة من خالل الصندوق.

)(2

ضعت حدا أقصى للتعويض ھو  300مليون وحدة
وعلى ذلك نجد ھذه االﺗفاقية ال ُم َك ِملة قد َو َ
من وحدات حقوق السحب الخاصة للحادث الواحد ،إال أن دفع ھذا التعويض  -بموجب ھذه االﺗفاقية
المكملة -يتم من خالل ثالث مراحل:
أ -ﺗعويض في حدود قيمة ﺗساوي على األقل  5مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة
يتم ﺗحديده بموجب ﺗشريع الطرف المتعاقد الذي ﺗقع على إقليمه منشأة المشغل المسئول ،يتولى كل عضو
دفعه ويتم ﺗغطيته بشكل عام من خالل وجود عقد ﺗأمين أو أي ضمان مالي آخر.
ب -ﺗعويض ما بين ھذه القيمة  -السالفة الذكر -و 175مليون وحدة من وحدات حقوق السحب
الخاصة ،يتم دفعه من األموال العامة التي يمنحھا الطرف المتعاقد الذي ﺗقع على إقليمه منشأة المشغل
المسئول.
ج -ﺗعويض مابين  175و  300مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ،يتم دفعه
من الصندوق العام الذي ﺗُساھم فيه كل الدول األعضاء في االﺗفاقية من خالل ما ﺗمنحه من أموال عامة.

)(3

المادة  3أ/ب من اﺗفاقية بروكسل التكميلية.
وباإلضافة إلى ذلك ،نجد اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية لعام 1997م ،والتي
ﺗھدف  -حسب ما نصت عليه في مادﺗھا الثانية -إلى ﺗكملة نظام التعويض المنصوص عليه في القانون
الوطني الذي يُنَفِذ اﺗفاقية فيينا أو اﺗفاقية باريس أو الذي يمتثل ألحكام مرفق ھذه االﺗفاقية الذي يشكل
جزءا ال يتجزأ منھا .وھذا ما نستشفه أيضا من المادﺗين الثامنة عشرة فقرة  1والتاﺳعة عشرة فقرة
 1اللتين ﺗنصان على أنه ال ﺗُقبَل صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام إال من دولة طرف
في أيﱟ من اﺗفاقية فيينا أو اﺗفاقية باريس ،أو من دولة ﺗعلن أن قانونھا الوطني يمتثل ألحكام مرفق
االﺗفاقية ،بشرط أنه إذا ُو ِجدت في أراضي الدولة منشأة نووية على النحو ال ُم َع ﱠرف في اﺗفاقية األمان
النووي المؤرخة في  17جوان عام 1994م ،ﺗكون ﺗلك الدولة دولة متعاقدة في ﺗلك االﺗفاقية.
وبموجب أحكام المادة الثالثة فقرة  1من ھذه االﺗفاقية ،ﺗُ ْكفَل التعويضات عن األضرار النووية
صص الدولة التي يوجد على إقليمھا المنشأة النووية المتسببة في
لكل حادثة نووية بوﺳيلتين - :أن ﺗُخَ ِ
حدوث الضرر مبلغ  300مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ،أو مبلغا أكبر ﺗكون قد
حددﺗه للوديع في أي وقت ﺳابق على وقوع الحادثة النووية ،أو مبلغا انتقاليا؛ يُ َح َدد بموجب الفقرة
) -(1د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .370
) -(3) (2د .ﺳعيد السيد قنديل ،مرجع ﺳابق ،ص .166
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الفرعية ) (1).2الفقرة الفرعية أ - (.1/وما يزيد عن المبلغ السالف الذكر -أي المخصص بموجب الفقرة
صصھا وفقا للصيغة المحددة في
الفرعية  /1أ -ﺗدفعه األطراف المتعاقدة من خالل األموال العامة التي ﺗُخَ ِ
المادة الرابعة ،أي من خالل صناديق عامة للتعويضات) .الفقرة الفرعية /1ب(
ويتم حساب نِ َسب ﺗمويل صندوق التعويض من قبل األطراف المتعاقدة حسب كمية الطاقة
النووية التي ﺗمتلكھا منشآﺗھا ،وحسب ما ﺗقدمه من حصص لدى األمم المتحدة ،أي أن ھذه النسب متفاوﺗة
طبقا ألحكام المادة الرابعة من االﺗفاقية محل البحث.

)(2

ثامنا -الحدود الزمنية للمسئولية عن األضرار النووية:
بعد أن كانت اﺗفاقية فيينا قبل التعديل ﺗنص  -في مادﺗھا السادﺳة فقرة  -1على ﺳقوط حق
التعويض إذا لم ﺗُرفَع دعوى قبل انقضاء عشر ﺳنوات من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،أصبحت ھذه
المادة بعد التعديل ﺗنص على ما يلي:
"-1

)أ( ﺗزول حقوق التعويض بموجب ھذه االﺗفاقية ما لم ﺗُرفَع دعوى خالل:

' '1ثالثين ﺳنة من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،وذلك في حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية؛
' '2عشر ﺳنوات من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،وذلك فيما يتعلق بأي أضرار أخرى".
نالحظ من خالل ھذا النص ،أن اﺗفاقية فيينا قد رفعت من الحد الزمني لرفع الدعوى إلى ثالثين
ﺳنة في حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية ،بعد أن كان عشر ﺳنوات قبل التعديل ،وأبقت على مدة العشر
ﺳنوات فيما يتعلق بأي أضرار أخرى.
أما المادﺗين /8أ من اﺗفاقية باريس و  9فقرة  1من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار
النووية فقد حددﺗا ھذه الفترة بعشر ﺳنوات من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،حيث ﺗَسقُط حقوق التعويض
إذا لم ﺗُرفَع دعوى خالل ھذه المدة ،ويبقى للتشريع الوطني للدول المتعاقدة ﺗحديد مدة أكثر من ذلك.
ويجوز للتشريع الوطني للدولة التي بھا المنشأة النووية أن يُقرر مدةً للتقادم أو السقوط  -ﺗُقَام
خاللھا دعوى التعويض -ال ﺗقل عن ثالث ﺳنوات طبقا للمادة  6فقرة  3من اﺗفاقية فيينا والمادة  9فقرة
 3من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية ،وﺳنتين على األقل بالنسبة الﺗفاقية باريس
)المادة /8ج( ﺗبدأ من التاريخ الذي يعلم فيه الشخص الواقع عليه الضرر النووي أو الذي كان عليه
أن يعرف بوقوع الضرر عليه واﺳم القائم بالتشغيل المسئول عن وقوع الضرر.

)(3

) -(1ﺗooنص الفقooرة الفرعيooة  /1أ 2/مooن المooادة الثالثooة علooى مooا يلooي" :يجooوز ألي طooرف متعاقooد أن يحooدد لفتooرة أقصooاھا
 10ﺳنوات مoن ﺗoاريخ فoتح بoاب التوقيoع علoى ھoذه االﺗفاقيoة مبلغoا انتقاليoا ال يقoل عoن  150مليoون وحoدة مoن وحoدات حقoوق
السحب الخاصة فيما يتعلق بأي حادثة نووية ﺗقع خالل ﺗلك الفترة".
) -(2د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .371
) (3
 -د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .111 -110

184

غير أنه إذا كانت األضرار النووية ناﺗجة عن مواد نووية كانت لحظة وقوع الحادث النووي
مسروقة أو مفقودة أو ُملقاة أو ُم ْھ َملة دون أن يتم اﺳترجاعھا ،ففي ھذه الحالة ﺗسقط دعوى المسئولية
بمضي عشر ﺳنوات ﺗُح َسب ابتدا ًء من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،على أال ﺗتجاوز بأي من األحوال
فترة عشرين ﺳنة ﺗبدأ من ﺗاريخ السرقة أو الفقد أو اإللقاء أو اإلھمال (1).وھذا ما نصت عليه المادة /8ب
من اﺗفاقية باريس ،والمادة  9فقرة  2من مرفق اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار
النووية ،في حين حُذفت الفقرة  2من المادة  6من اﺗفاقية فيينا ال ُم َعدَلة التي كانت ﺗنص على ھذه الحالة
قبل التعديل.
كما ُمنِح للمضرور حق التقدم بطلب ﺗعويض ﺗكميلي حتى عقب انقضاء مدة التقادم أو السقوط
المقررة وذلك في حالة ما إذا ﺗفاقم الضرر الالحق ،بشرط -1 :أن يكون طلب التعويض الرئيسي قد ﺗم
ﺗقديمه قبل انقضاء مدة التقادم أو السقوط -2 .أن يتقدم المضرور بطلب التعويض التكميلي قبل صدور
حكم نھائي في الدعوى -3 .أال يكون قانون المحكمة المختصة بنظر الدعوى يُقَ ِرر أمرا آخر في ھذا
الشأن .المادة /8ھـ من اﺗفاقية باريس والمادة  6فقرة  4من اﺗفاقية فيينا.

)(2

ولقد كانت مدد التقادم أو السقوط التي نصت عليھا االﺗفاقيات محل البحث موضع نقد من قبل
الفقه ،على اعتبار أن مدة العشر ﺳنوات المذكورة بصدد األضرار النووية قصيرة ،وأنه كان يمكن ﺗقبل
ھذه المدة لو أُحتُ ِسب بدء ﺳريانھا ليس من ﺗاريخ وقوع الحادثة نووية بل من ﺗاريخ ﺗحقق أو ﺗرﺗب
الضرر (3)،الﺳيما وأن األضرار النووية ال ﺗظھر إال بعد ُمضي مدة طويلة قد ﺗزيد على عشر ﺳنوات.
كما ينادي البعض بضرورة زيادة ھذه المدة لتكون  30ﺳنة ،خصوصا أن االﺗفاقيات محل البحث قد منحت
التشريعات الداخلية الحق في إطالة ھذه المدة حسب الضمانات المالية ال ُمقدمة عن ھذه المنشآت النووية.

)(4

وقد اﺳتجاب التشريع الفرنسي لذلك ،حيث قرر مدة ﺳقوط إضافية ھي خمس ﺳنوات عقب انقضاء
السنوات العشر الالحقة على وقوع الحادث (5).وفي األخير يمكننا القول أن مدد التقادم التي أوردﺗھا ھذه
االﺗفاقيات ،أو مدد ﺗقادم دعوى المسئولية طبقا للقواعد العامة في بعض التشريعات الوطنية ال ﺗوفر حماية
كافية للمضرورين من التلوث النووي.

)(6

) -(1د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .361
) -(2المرجع السابق ،ص .362 -361
) -(3المرجع السابق ،ص .139
) -(4د .ﺳمير حامد الجمال ،مرجع ﺳابق ،ص .368
) -(5د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .361
"ويُضاف لذلك أن ھناك مدة اﺳتثنائية أخرى حددﺗھا المادة  15من قانون  30أكتوبر  1968وھذه المدة ﺗطبق عندما
ﺗمضي مدة العشر ﺳنوات المحددة في االﺗفاقية وال ﺗظھر أية أضرار .فھنا يكون من حق المضرور رفع الدعوى خالل
الخمس ﺳنوات التالية لظھور الضرر بصرف النظر عن ﺗاريخ وقوع الحادثة وھنا ﺗتم المطالبة بالتعويض من الدولة".
أنظر :د .ﺳعيد السيد قنديل ،مرجع ﺳابق ،ص .165
) -(6د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .361
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ونخلص في األخير إلى القول بأنه رغم التقدم الذي ﺗم ﺗحقيقه والمتعلق بالمسؤولية ال ُمطلقة كما
ﺗدل عليه االﺗفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية النووية والتي ﺳبق لنا بحثھا ،فإن الممارﺳة
الدولية لم ﺗدفع باﺗجاه ﺗطبيق المسؤولية الدولية وخاصة في حوادث ذات خطورة كبيرة على البيئة مثل
حادث ﺗشرنوبيل لعام 1986م ،حيث أنه لم ﺗتقدم أية دولة بدعوى أو مطالبة ضد االﺗحاد السوفيتي
عن الضرر الناجم عن الغبار المتساقط من ھذا الحادث ،رغم أن بعض الدول قد احتفظت بحقھا في القيام
بذلك ،ومنھا ألمانيا والمملكة المتحدة ،نظرا ألنھما دفعتا مبالغ كثيرة من التعويض لألشخاص الذين ﺗأثروا
ضمن اختصاصھا القضائي .إن أﺳبابھما لعدم التقدم بدعوى المطالبات بالتعويض وﺗحميل االﺗحاد
السوفيتي المسؤولية الدولية ﺗعكس الشكوك السياﺳية والقانونية ،كما أن المملكة ال ُمتحدة أشارت
بأن "االﺗحاد السوفيتي ليس طرفا في أي اﺗفاقية دولية ﺗتعلق بمسؤولية الطرف الثالث في الطاقة
النووية ،وال يخضع بالتالي ألي التزام ﺗعاقدي ُم َح َدد للتعويض عن الضرر الذي ﺗسبب فيه خارج حدوده
الوطنية" ،بالرغم من وجود مبدأ عرفي في القانون الدولي العام ينص على أن ﺗتحمل الدولة المسؤولية
المطلقة عندما ﺗقع أضرار خارج حدودھا من جراء حدوث كوارث في إحدى المنشآت الخطرة الواقعة
على أراضيھا ،مثل المفاعالت النووية أو مصانع المنتجات الكيماوية السامة جدا .ورغم ذلك ،فإن ھذا
الحادث لم يُرﺗب أية مسؤولية على اإلﺗحاد السوفيتي لتعويض الدول المتضررة ،بل على العكس فإنه
طالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات له.

)(1

) -(1د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص  249 ،242و .250
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الفرع الثاني:
اتفاقيات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي البحري.
ﺗُنَ ِظم المسؤولية المدنية عن التلوث بالمواد النووية لمجال البيئة البحرية اﺗفاقيتان :اﺗفاقية بروكسل
المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لعام 1962م ،واﺗفاقية بروكسل بشأن المسؤولية المدنية في مجال
النقل البحري للمواد النووية لعام 1971م.
أوال -اتفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لعام 1962م:
أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى اﺳتخدام الطاقة النووية في ﺗشغيل العديد من وﺳائل النقل
ومنھا السفن ،والتي بدا الوقود النووي بالنسبة لھا أكثر فعالية ،من الناحية الفنية ،من مصادر الطاقة
التقليدية ،كما أنه مفيد اقتصاديا بالنسبة لمستغلي السفن ،حيث ال ﺗكون ھناك حاجة إلى ﺗحميل السفينة
بعشرات األطنان من البترول التي ﺗستخدمه كوقود ،واﺳتغالل حيز ﺗلك األطنان ووزنھا في زيادة ُح ُمولة
السفينة بالمواد المنقولة .ولقد أدركت المنظمة البحرية الدولية  IMCOأن ﺗزايد عدد السفن النووية "التي
ﺗسير بالوقود النووي ،يحمل مخاطر وقوع أضرار نووية ،قد ﺗكون فادحة في مداھا ،بالنظر إلى
أن السفينة النووية ھي مصدر خطر متحرك ،وﺗُصاحبھا ﺗلك األخطار أينما أبحرت ،وأنه من الالزم ﺗأمين
ﺗعويض لضحايا ﺗلك األضرار".

)(1

ولذلك عَكفت ھذه المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

)(2

منذ عام 1959م ،على

دراﺳة مشكالت المسؤولية المدنية والتعويض عن أضرار ﺗشغيل السفن النووية بالنسبة للبيئة
البحرية ،وانتھت إلى ﺗقديم مشروع اﺗفاقية إلى المؤﺗمر الدبلوماﺳي الذي دعت إليه بلجيكا والوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،الذي أقرھا ،وﺗم التوقيع عليھا في  25ماي 1962م) (3من طرف كل من بلجيكا جمھورية
الصين الشعبية ،الھند ،اندونيسيا ،ايرلندا ،جمھورية كوبا ،ليبريا ،اﺗحاد الماليو ،موناكو باناما ،الفلبين
البرﺗغال ،الجمھورية العربية المتحدة ،يوجوﺳالفيا ،وأي ﱠدﺗھا خمسون دولة من المجتمعين في مؤﺗمر قانون
البحار عام 1962/61م منھا المملكة المتحدة ،فرنسا ،اليابان ومعظم دول غرب أوروبا ،وعارضتھا كل
من الواليات المتحدة األمريكية ،االﺗحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية ،وكانت الواليات المتحدة
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .554 -553
)" -(2كانت االﺗفاقية الخاصة بمسئولية ﺗشغيل السفن النووية ثمرة جھود مشتركة بين الجمعية البحرية الدولية والوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وھذه الوكالة ﺗضم ﺳبعين دولة منھا االﺗحاد السوفيتي ودوال أخرى كثيرة ﺗھتم بالمسئولية
عن األضرار التي ﺗتعرض لھا عند دخول السفن النووية األجنبية في مياھھا اإلقليمية ،مما دعاھا إلى االشتراك في ھذه
االﺗفاقية على الرغم من أنھا ال ﺗُ َسير ﺳفنا نووية .وقد ُوضعت مسودة ھذه االﺗفاقية في المؤﺗمر التاﺳع عشر للجمعية البحرية
الدولية في ريجيكا  Rejekaعام  ،1959ودرﺳتھا لجنة من الفنيين ﺗحت إشراف وكالة الطاقة الذرية عام  1960ورفعت
ﺗقريرا عنھا ،وكانت كل ھذه الوثائق أﺳاﺳا لدراﺳات المؤﺗمر الدبلوماﺳي الخاص بقانون أعالي البحار الذي اجتمع بدعوة
من بلجيكا ووكالة الطاقة الذرية الدولية في أبريل عام  1961ومايو عام  ".1962أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع
ﺳابق ،ص .97 - 96
) -(3د  .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .554
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األمريكية واالﺗحاد السوفيتي أولى الدول التي امتلكت ﺳفنا نووية.

)(1

وفيما يلي نسلط الضوء على أھم

ضوعي ال ُموحد واجب التطبيق على دعاوى المسؤولية فيما
أحكام ﺗلك االﺗفاقية ،التي ﺗعتبر القانون ال َمو ُ
بين الدول الموقعة عليھا.

)(2

 .1األﺳباب التي دعت إلى عقد االﺗفاقية وأھدافھا:
ﺗُعد المسئولية الدولية التي ﺗنشأ من ﺗشغيل السفن النووية وجھا من أوجه المسئولية الدولية التي
ﺗنجر من اﺳتخدام الطاقة النووية وقت السلم ،له ظروف ومالبسات خاصة ﺗتطلب عقد معاھدة خاصة
لتنظيمھا .فالسفينة النووية مصدر خطر متحرك ،يصاحبه أينما حل احتمال حدوث األضرار نتيجة لوقوع
حادث نووي ،واألضرار النووية المنجرة عن ھذا الحادث قد ﺗصيب ضحايا بعيدين عن مصدر
الضرر ،كما أن بعض ھذه األضرار قد ال يتجلى فور وقوع الحادث ،بل يظھر فيما بعد ،كل ذلك يستدعي
إبرام اﺗفاق يقابل ھذه المالبسات .كما أن المال الالزم للتعويض عن األضرار الجسيمة التي ﺗحدث جراء
وقوع الحوادث النووية يفوق عادة طاقة أصحاب السفن أو مشغليھا ،وھذا بدوره يقتضي أن يتضمن
االﺗفاق ﺗضامنا يُ َعاون على أداء التعويضات الضرورية .زيادة على ذلك فإن القوانين الوطنية في أغلب
الدول ال ﺗوفر حماية كافية لمن ﺗصيبھم األضرار النووية ،وھذا أيضا يتطلب وضع نصوص وأحكام
لضمان الحماية وما ﺗقتضيه من ﺗعويض.

)(3

وﺗھدف ھذه االﺗفاقية إلى ﺗوفير حماية مالية كافية ضد األخطار النووية لمن يُطالب بھا ،دون
ﺗعريض أصحاب السفن النووية أو من يُ َش ِغلونھا إلى مسئولية ال طاقة لھم لتحملھا .ولما كانت ھذه االﺗفاقية
من االﺗفاقيات الھامة التي ﺗنظم اﺳتخدام الطاقة النووية في مجال قد ﺗتأثر به أي دولة من دول العالم
خصوصا الدول التي لھا شواطئ بحرية وموانئ ﺗرﺗادھا ھذه السفن ،لذا وجب دراﺳة بعض أحكامھا.

)(4

 .2نطاق ﺗطبيق أحكام االﺗفاقية:
من ناحية النطاق اإلقليمي ،نصت المادة  13من االﺗفاقية محل البحث على أن أحكامھا ﺗكون
واجبة التطبيق على األضرار النووية التي ﺗنتج من حوادث نووية ﺗقع في أي مكان من العالم بسبب الوقود
النووي ،أو البقايا أو النفايات المشعة ،المتعلقة بسفينة نووية ﺗرفع علم دولة متعاقدة ،وھذا الحكم يتماشى
من جھة ،مع طبيعة التلوث النووي المنجر عن ﺗشغيل السفن النووية ،حيث أن ﺗلك السفن ﺗجوب البحار
كافة ومخاطر التلوث ﺗصاحبھا في ﺗحركھا .كما أنه يتماشى ،من جھة أخرى ،مع طبيعة االﺗفاقية ،فھي
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .97
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .554
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص.98 - 97
) -(4المرجع السابق ،ص  .98للمزيد من التفاصيل حول ھذه االﺗفاقية ،أنظر:
- 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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من اﺗفاقيات القانون الخاص العامة ،التي يجوز االنضمام إليھا من طرف كل الدول األعضاء في منظمة
األمم المتحدة ،أو في الوكاالت الدولية المتخصصة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية) .المادة  25فقرة (.1

)(1

ومن ناحية النطاق الشخصي ،ﺗسري أحكام المسؤولية المدنية ،التي ﺗُقررھا ھذه االﺗفاقية ،على
السفن النووية ال ُمسجلة في الدول األطراف .والسفينة النووية ھي أي ﺳفينة ﺗعمل بواﺳطة مولد نووي ،أي
مولد يكون مصدر الطاقة فيه ﺗفاعال نوويًا ،ﺳواء كانت ھذه الطاقة ﺗُ ْستَخدم لتسيير السفينة أو ألي غرض
آخر .أما الوقود النووي فھو "أي مادة ﺗُ ْنتِج الطاقة نتيجة لعملية االنشطار النووي المستخدمة
أو المخصصة لسفينة نووية) ".المادة  1فقرة  1و (5

)(2

وفي ھذا السياق ﺗتعھد الدول األطراف باﺗخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ﺗشغيل السفن النووية التي
ﺗرفع علمھا دون ﺗسجيل أو ﺗصريح ﺗضمنه).المادة  (1/15وعلى كل دولة طرف أال ﺗُسجل أو ﺗمنح
ﺗصاريح ﺗشغيل ﺳفن نووية ﺗرفع علم دول أخرى) .المادة  (4/15على أن ھذا ال يمنع الدول المتعاقدة من
ﺗطبيق قانونھا الوطني الخاص بتشغيل السفن النووية في مياھھا الداخلية أو في بحرھا اإلقليمي .كما
ﺗسري ھذه االﺗفاقية على السفن النووية للدول األعضاء من ﺗاريخ عملھا ،ويُعتبر مالكھا ُمشغال لھا من بدء
صنعت فيھا) .المادة (16
عملھا حتى رفعھا العلم ،كما ﺗُعتَبر أنھا ﺗرفع علم الدولة التي ُ

)(3

على أن ھناك اﺳتثناء قررﺗه االﺗفاقية ،مقتضاه أن أحكامھا ال ﺗسري على السفن الحربية والسفن
التي ﺗمتلكھا أو ﺗُشغلھا الدول ألغراض غير ﺗجارية ،فال ﺗتعرض للحجز أو الضم أو االﺳتيالء أو حتى
العرض على المحاكم المختصة في دولة أجنبية )المادة  ،(3/10أي أن أحكام ھذه االﺗفاقية ال ﺗسري على
السفن غير التجارية ،حربية أو علمية أو خيرية أو طبية.

)(4

والسفينة الحربية "ھي أي ﺳفينة

من األﺳطول الحربي للدولة ،عليھا العالمات الدولية المميزة ،ﺗحت قيادة قائد بحري مسئول ُمخَ ول
من حكومة الدولة ُمقَيد اﺳمه في كشف البحرية ،ويعمل عليھا بحارة من القوات البحرية النظامية".
)المادة(11/1

)(5

ولقد "كان موقف االﺗفاقية فيما يختص بحوادث السفن النووية الحربية موضع جدال بين رأيين
متعارضين ،فالرأي األول يرى أن ﺗتضمن االﺗفاقية المسئولية عن األضرار التي ﺗحدث من السفن النووية
الحربية .ويستند على أن أغلب السفن النووية  -لعدة ﺳنين قادمة -ﺳتكون ﺳفنا حربية .ويعني ذلك أن
ﺗضمين السفن الحربية النووية يعتبر ضمانا لمصلحة من يشغلون السفن التجارية عند اصطدامھا بسفن
حربية نووية .وكان الرأي المعارض -ويرى عدم ﺗضمين االﺗفاقية لألضرار التي ﺗحدث من السفن
الحربية النووية -يرى أن أي أضرار ﺗحدث من ھذه السفن ال يمكن أن ﺗخضع ألحكام قانون وطني ،وھو
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .554
) -(3) (2المرجع السابق ،ص .555
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .102
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .555
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نطاق عمل ھذه االﺗفاقية وأداﺗھا ،ولكنھا ﺗخضع ألحكام القانون الدولي العام .كما أن التضمين قد يُؤدي
إلى فھم أن اﺳتخدام الطاقة النووية لألغراض الحربية عمل مشروع .لذا اﺳتقر الرأي على اﺳتبعاد
التضمين ،على أﺳاس أن أي اﺗفاق خاص بالسفن النووية الحربية يجب أن ﺗتضمنه اﺗفاقيات خاصة".

)(1

ويمكن القول بأنه "إذا كانت مبادئ القانون الدولي ﺗُبَرر مثل ھذا االﺳتثناء ،بالنظر إلى حصانة
الدولة وﺳيادﺗھا ،إال أنه غير ُمبرر من ناحية المالءمة والعدالة .فالواقع أن أكثر حوادث التلوث البحري
بالمواد النووية ،ﺗنشأ من حوادث السفن الحربية ،خصوصًا الغواصات وغيرھا من القطع البحرية
اإلﺳتراﺗيجية .فھي أكثر السفن التي ﺗعمل بالوقود النووي ،أو ﺗحمل المواد واألﺳلحة النووية .فمع
ھذا االﺳتثناء ﺳوف يتعرض من لحقھم الضرر ،من التلوث النووي للبيئة البحرية ،لضياع حقوقھم
التعويضية ،ﺗحت ﺳتار فكرة الحصانة والسيادة .فالطرف الضعيف ،وھو المضرور ،يُضحى به لصالح
الطرف العمالق األقوى".

)(2

أما من ناحية النطاق الموضوعي ،فإن ھذه االﺗفاقية ﺗسري على األضرار النووية التي ﺗقع جراء
حادث ﺳببه وقود نووي أو نفايات مشعة ﺗصدر عن ﺳفينة نووية .وال ُم َراد باألضرار النووية "الخسائر
في األرواح ،أو اإلصابات ،والخسائر واألضرار التي ﺗحدث في الممتلكات ،الناﺗجة عن الخواص
اإلشعاعية ،أو عن اجتماع الخواص اإلشعاعية والسامة واالنفجارية ،وكل ما ينتج عن الوقود
النووي ،أو النفايات ال ُمشعة أو أي خسائر أو أضرار أخرى) ".المادة (7/1

)(3

 . 3طبيعة المسؤولية النووية:
جعلت االﺗفاقية محل البحث مسؤولية مشغل السفينة النووية مسؤولية مطلقة ،وھذا ما نصت عليه
في مادﺗھا  1/2بقولھا" :يُعتبر مشغل السفينة النووية مسئوال مسئولية مطلقة عن جميع األضرار
النووية ،عندما يَثبُت أن ھذه األضرار وقعت نتيجة لحادثة نووية ،مسببة عن وقود نووي ،أو بقايا أي
فضالت مشعة ،ﺗتعلق بھذه السفينة ".وعلى ھذا األﺳاس ،فإن المضرور يكفيه ،كي يكسب دعواه ،أن يثبت
عالقة السببية بين الضرر الذي أصابه وبين الحادثة النووية التي وقعت من السفينة دون النظر إلى خطأ
المشغل من عدمه.

)(4

وھذا التيسير على المضرور قد بدا من وجه آخر ،وھو أن بعض األضرار النووية ال ﺗتجلى
فورًا ،بل يتطلب ظھورھا مدة زمنية طويلة نسبيًا ،ومنھا ﺳرطان الدم والعقم والتشوھات وغيرھا وبالتالي
يصعب على المضرور إثبات عالقة السببية بين الحادث النووي وبين إصابته .ولذلك قررت االﺗفاقية

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .106
) -(3) (2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .556
) -(4المرجع السابق ،ص .558
Voir aussi: Pascal (Maurice) , Op. cit, P. 357.
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أن المضرور ال يُحْ َرم في ھذه الحاالت من التعويض ،بل يُ َع َوض وفقا لنُظم التأمين الصحي واالجتماعي
في كل دولة ،ويكون لجھة التأمينات أن ﺗرجع ،بما دفعته ،على مشغل السفينة.

)(1

 .4المسئول عن األضرار النووية:
وضعت االﺗفاقية محل البحث نظاما معينا لتحديد المسئولية التي ﺗنشأ عن ﺗشغيل السفن
النووية ،إذ مركزﺗھا في شخص واحد ھو مشغل السفن النووية ،وأعفت أي شخص غير مشغل للسفينة
من المسئولية  -حتى لو ثبت خطؤه أو إھماله -إال في حدود ضيقة ،فقد نصت المادة  2فقرة  2أنه "ال
يُعتَبر أي شخص آخر مسئول عن ھذه األضرار النووية غير مشغل السفينة يستثنى من ذلك ما ﺗنص عليه
ھذه االﺗفاقية (2)".على أن اعتبار مشغل السفينة النووية ھو المسئول الوحيد ،ال يعني امتداد مسؤوليته إلى
جميع أنواع األضرار التي ﺗُحْ ِدثھا السفينة النووية ،فقد قررت االﺗفاقية أن مسؤوليته ال ﺗُ َغطي األضرار
النووية التي ﺗحدث للسفينة النووية ذاﺗھا ،ومعداﺗھا ،ووقودھا ،ومخزوناﺗھا.

)(3

)المادة  (3/2وﺗجدر

اإلشارة إلى أن المستغل أو المشغل "ھو الشخص الذي صرحت له "دولة التسجيل" بتشغيل ﺳفينة نووية
أو الدولة المتعاقدة عندما ﺗشغل السفينة نفسھا) ".المادة .(4/1

)(4

وإن الھدف من حصر المسؤولية في مشغل السفينة النووية ،ﺳواء كان مالكا لھا أم مستغال
فقط ،ھو التيسير على المضرور في التعرف على المدعى عليه ،وكما يقول البعض ،فإن "الحكمة
في ﺗركيز المسؤولية على مشغل السفينة ظاھرة ،إذ أن المنفعة التي يستفيد منھا المشغلون يجب أن يُقابلھا
ﺗحميلھم مسؤولية أي طرف ثالث ،ألن إلزام طرف ثالث بالمسؤولية ﺳوف يُؤدي إلى ﺗعقيد اإلجراءات
الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ،وكل ذلك ليس في صالح من يُصيبه الضرر".

)(5

وﺗجدر اإلشارة إلى أن "ﺗركيز المسئولية طبقا ألحكام االﺗفاقية ال يتعارض مع المسئولية الدولية
التي يفرضھا العرف الدولي قِبل الدولة التي ﺗُشغل ﺳفينة نووية دون اﺗخاذ إجراءات أمن كافية ،فتُسبب
أضرارا ﺗصيب اآلخرين .ألن االﺗفاقية ﺗنظم المسئولية طبقا للقانون الوطني وال عالقة لھا بما ينشأ
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .559 - 558
نصت المادة  6من االﺗفاقية محل البحث على أنه" :عندما ﺗتضمن القوانين الوطنية الخاصة بالتأمين
الصحي ،أو التأمين االجتماعي ،أو الضمان االجتماعي ،أو ﺗعويض العمال أو نظام التعويض الخاص بأمراض
الحرف ،عندما ﺗتضمن ﺗعويضًا عن األضرار النووية ،فإن حقوق المستفيدين طبقًا لھذه األنظمة أو وكالئھم ،أو الرجوع
على مشغل السفينة ،حسب ھذا النظام ﺳوف ﺗحدده قوانين الدولة ال ُمتعاقدة التي وضعت ھذا النظام .فإذا كان قانون الدولة
يسمح بدعوى المتمتعين بھذه األنظمة ،وحقوق الوكالء ومطالبتھم ﺗجاه ُمشغل السفينة بما يُوافق ما جاء في االﺗفاقية ،فال
يكون لذلك ﺗأثير على مسؤولية مشغل السفينة مما يجعلھا ﺗتعدى المبلغ المحدد في الفقرة األولى من المادة  ."3أنظر :نفس
المرجع ،ص .559
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .99
) -(3إن "إعفاء جميع األشخاص من المسئولية عدا مشغل السفينة  -حتى لو ثبت عليھم الخطأ أو اإلھمال -ينطبق أيضا
إذا ما أصاب الضرر السفينة النووية نفسھا طبقا لما جاء في المادة  2فقرة  ،3حتى إذا كان مشغل السفينة ليس صاحبھا".
أنظر :المرجع ﺳابق ،ص .100
) -(5) (4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .557 - 556
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من أوضاع طبقا للعرف الدولي بين الدول .ولو أن بعض نصوصھا لھا المظھر الدولي غير أنھا ليست
قواعد ﺗحدد التزامات طبقا لعرف دولي .وكل ما ﺗضمنته من قواعد خاصة بتنظيم مسئولية الدول يتعلق
بالمسئولية المدنية ،خصوصًا إذا قامت الدولة نفسھا بتشغيل ﺳفينة نووية ،أو يتعلق بالضمانات التي ﺗَكفلھا
لمن يُصيبه أضرار من ﺗشغيل ﺳفينة نووية مسجلة في ھذه الدولة ".وحتى ما جاء بھا من نصوص
ﺗُلزم الدول المتعاقدة بأال ﺗسمح بتشغيل ﺳفينة ﺗحمل علمھا دون ﺗسجيل أو ﺗصريح منھا) ،طبقا للمادة 15
فقرة  (1)(1ال يتعارض مع ما ﺳبق اﺳتخالصه ،إذ أن كل ھذه النصوص ُوضعت ضمانا لحق من يصيبه
الضرر في التعويض.

)(2

ولقد أوردت ھذه االﺗفاقية ُحكمين يخصان ﺗداخل األنشطة الضارة من السفن النووية ،وﺗحديد
المشغل الذي يتحمل المسؤولية المدنية:
األول :ويخص "ﺗحديد المسئولية عن األضرار التي ﺗحدث نتيجة حادث نووي ،أو نتيجة ألحداث
متعددة بينھا حادث متعلق بسفينة نووية ،وكان من الصعب التمييز بين ھذه األضرار ،فيرجع بھا جميعا
على األضرار الناﺗجة من الحادث النووي ".وھذا يعني أن المسئولية ﺗُالزم المشغل حتى لو كانت الحادثة
النووية نشأت من ﺗصادم السفينة النووية بسفينة أخرى ﺗقليدية ،وثبت أن الخطأ أو اإلھمال من صاحب
السفينة التقليدية ومشغلھا ،فإنه ال ﺗقع على ھذا األخير ﺗبعة ھذه المسؤولية .أما إذا "كانت األضرار
المشتركة وقع بعضھا نتيجة حادث ﺳفينة نووية وﺗسبب البعض اآلخر من انبعاث إشعاع أو ﺳموم
أو انفجار آثار إشعاعية أخرى ،فليس في ھذه االﺗفاقية ما يحد أو يُؤثر على المسئولية الخاصة باألضرار
الناشئة عن غير حادث السفينة النووية ،ﺳواء ما يختص منھا بمن أصابه الضرر أو ما يختص بإشراك
أو الرجوع على الشخص المسئول عن األضرار التي لم ﺗتضمنھا ھذه االﺗفاقية) ".المادة (.4

)(3

الثاني :ويخص الحالة التي ﺗقع فيھا مسؤولية األضرار النووية على أكثر من مشغل
واحد ،وﺗكون األضرار المتعلقة بھم ُمتداخلة ال يمكن ﺗمييزھا ،فإنه يكون ھؤالء المشغلون مسئولين
بالتضامن بينھم عن ھذه األضرار ،على أال ﺗتعدى مسؤولية كل منھم الحدود التي بينتھا االﺗفاقية
في مادﺗھا ) .3المادة (1/7

)(4

ويبقى لكل مشغل حق الرجوع بالمسئولية على اآلخرين حسب درجة خطأ

كل منھم .وإذا ﺗعذر ﺗحديد ذلك ،ﺗُقَسم بينھم المسئولية بالتساوي) .المادة  (3/7وﺗجدر اإلشارة إلى أنه إذا
) -(1فإذا ﺗسببت ﺳفينة نووية في أضرار نووية قبل التصريح بتشغيلھا من الدولة المتعاقدة التي ﺗرفع علمھا ،كان مالك
السفينة  -وقت وقوع الحادث -مشغلھا ،ويلتزم بجميع االلتزامات التي حددﺗھا ھذه االﺗفاقية )المادة  .(2 /15كما ﺗلتزم الدولة
المتعاقدة ھذه بجميع االلتزامات الخاصة بالدولة المسجلة في حدود ما ﺗقرره االﺗفاقية )المادة  ،(3/15ومنعا من ﺗوزيع ھذه
االلتزامات فقد ﺗعھدت الدول المتعاقدة بعدم ﺗسجيل أو منح ﺗصاريح ﺗشغيل لسفن ﺗحمل أعالم دول أخرى )المادة .(4/15
أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .101
) -(2المرجع السابق ،ص .100
) -(3المرجع السابق ،ص  101 ،100و .110
) -(4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .558 - 557
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كانت السفن النووية التي ﺗسببت في حدوث األضرار ﺗابعة جميعھا لمشغل واحد ،يكون ھذا المشغل
مسئوال عن كل ﺳفينة على حده في حدود ما جاء في المادة .3

)(1

وباإلضافة إلى ذلك ،خ ﱠولت ھذه االﺗفاقية للمشغل حق الرجوع بالمسئولية على من قام
ب أضرارا ﺗتعلق بتشغيل ﺳفينة نووية ،وكذلك حق الرجوع على
بعمل ،أو حاول ذلكُ ،متَ َع ِمدا ،و َﺳبَ َ
الشخص أو األشخاص المسئولين عن انتشال السفينة النووية إذا وقعت الحادثة النووية أثناء ذلك ،دون
الرجوع إلى المشغل نفسه أو الدولة المسجلة أو الدولة التي وقعت في مياھھا اإلقليمية حادثة غرق
السفينة (2).كما يكون للمشغل حق الرجوع في حالة ما إذا كان ھذا الحق قد ﺗحدد صراحة في العقد) .المادة
)(3

.(6/2

 . 5حاالت اإلعفاء من المسؤولية:
إذا كانت مسؤولية مشغل السفينة النووية ھي مسؤولية مطلقة ،ال ﺗتوقف على وجود خطأ
في جانبه ،فإن ھذا ال يعني ﺗحمله المسؤولية في جميع األحوال ،وإال كان في ذلك إرھاق له ،وھو
ما قد يُؤدي إلى قعوده عن ممارﺳة نشاطه وﺗوقف مشروعه ،ولذلك فقد راعت االﺗفاقية أن ھناك حاالت
يُعفى فيھا المشغل من المسؤولية عن األضرار ،إما إعفا ًءا كليًا أو جزئيًا.

)(4

أ -ففيما يخص اإلعفاء الكلي ،قررت االﺗفاقية حالتين:
األولى :ال يُسأل مشغل السفينة النووية عن األضرار التي ﺗنشأ من الحوادث النووية التي ﺗقع قبل
اﺳتالمه للوقود النووي،

)(5

أو بعد أن يُ َسلِم الوقود النووي أو النفايات المشعة إلى شخص آخر مسئول

عن األضرار النووية التي ﺗحدث منھا ،خوله القانون ھذا العمل) .المادة (4/2

)(6

الثانية :ال يُسأل مشغل السفينة النووية إذا ثبت أن األضرار النووية نتجت عن حادثة وقعت
مباشرة كنتيجة للحرب أو األعمال العدوانية ،أو الحرب األھلية ،أو الثورة) .المادة " (8وھذه الحالة الثانية
نوع من الخطأ المفترض ال الثابت ،فإن ذلك
ﺗبدو منطقية ،ألنه ،إذا كانت المسؤولية المطلقة ﺗقوم على
ٍ
الخطأ ال يوجد إذا نتج الضرر عن عامل يخرج عن َ
طوع مشغل السفينة وإرادﺗه ،كالحرب وغيرھا
من أعمال العنف التي ال يمكن دفعھا".

)(7

وﺗجدر اإلشارة إلى أن ھذه االﺗفاقية لم ﺗستبعد المسئولية

في حالة الكوارث الطبيعية ،ولم ﺗجعلھا ﺳببا لإلعفاء من المسئولية.

)(8

) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .101
) -(2المرجع السابق ،ص .100 - 99
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .560
) -(5) (4المرجع السابق ،ص .559
) -(6د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .99
) -(7د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .560 - 559
) -(8د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص  .63 - 62أنظر أيضا :د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص .265
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ب -أما فيما يتعلق باإلعفاء الجزئي ،فيكون في الحالة التي يُ ْثبِت فيھا مشغل السفينة أن األضرار
النووية قد نتجت كليا أو جزئيا عن عمل أو امتناع أحدثه المضرور عمدا وﺗأثر به (1)،وھنا ﺗُبَ ِرئ المحاكم
المختصة مشغل السفينة كليًّا أو جزئيًا من المسؤولية) .المادة " (5/2وھذا الحكم يبدو أيضا عادال ،ألنه
ال ينبغي أن يُسأل المشغل في الحاالت التي يكون فيھا للمضرور دخل أو دور في إحداث الضرر ،حيث
ال يجوز له أن يستفيد من خطئه .وإن كان المشغل قد دفع ﺗعويضا له فيكون له حق الرجوع به عليه".

)(2

 . 6حدود المسؤولية وضماناﺗھا:
"عند ﺗحديد المبلغ الالزم للتعويض عن األضرار التي ﺗنتج من ﺗشغيل السفن النووية كانت ھناك
عدة اعتبارات أﺳاﺳية لھا أثر على ﺗقدير المبلغ الالزم لضمان التعويض ،وعلى أﺳلوب ﺗوفير الضمانات
الالزمة ،وﺗحديد أﺳلوب األداء المناﺳب .وكانت مصلحة من يصيبه األضرار أحد العوامل الرئيسية التي
ُوضعت في االعتبار عند ﺗحديد المبلغ المناﺳب لضمان التعويض ،فمصلحة المدعي باإلضرار ﺗقتضي
ﺗوفير مبالغ ﺗتناﺳب مع جسامة األضرار التي نزلت به وضرورة التعويض عنھا ﺗعويضا مناﺳبا ،دون
إرھاق لمشغلي السفن النووية أو أصحابھا .مما دعا إلى التفكير في ﺗحديد معدل للمبلغ المناﺳب لضمان
التعويض عن كل حادثة نووية".

)(3

"وكان ھناك اﺗجاھان ،أولھما ،ﺗتزعمه الواليات المتحدة األمريكية والدول اآلفروآﺳيوية ،وكان
يقضي بوضع معدل كبير لھذا المبلغ دون اعتبار لقدرة التأمين الوطني على أدائه ،والثاني ،وكانت ﺗُ َسانده
الدول االﺳكندينافية ،وليبيريا ،واالﺗحاد السوفيتي ،وكان يقضي بوضع معدل محدود يعطيه التأمين الدولي
دون الرجوع إلى ضمان مالي من الدولة المسجلة .وقياﺳا على المبلغ المحدد لضمان التعويض
عن الحوادث النووية غير البحرية ،التي جرت دول أوروبا على ﺗحديده ،مع مالحظة ﺗفاوت نسبة جسامة
األضرار في كل حالة".

)(4

ولقد اﺳتقر الرأي على ﺗحديد المبلغ الالزم لضمان كل حادث نووي متعلق بسفينة نووية بما يُعادل
 1500مليون فرنك طبقا للمادة  ،1/3وھو مبلغ يَلزَ م ضمان أدائه من الدولة المسجلة في الحوادث
الكبرى (5).وبالرغم من وقوع ھذا الحادث نتيجة لخطأ مشغل السفينة ،فإن ذلك التحديد ال يتضمن الفوائد
) -(1د .أحمد محمود ﺳعد ،مرجع ﺳابق ،ص .185
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .560
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .102
) -(4المرجع السابق ،ص .103 -102
) -(5المرجع السابق ،ص .103
ولقد ُحدد المبلغ الالزم لضمان التعويض بالعمالت األخرى على أﺳاس ثابت باعتبار أن الفرنك "يعادل ما قدره
خمسة وﺳتون ونصف مليجرام من الذھب عيار ﺗسعمائة ،ويُ َحول التعويض المقرر إلى العمالت الوطنية في أعداد
صحيحة ،ويخضع التحويل إلى العمالت الوطنية غير الذھب ألﺳاﺳي الذھب الذي ﺗستند عليه العملة عند ﺗاريخ الدفع".
)المادة  3فقرة  .(4أنظر :نفس المرجع والصفحة.
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والنفقات التي ﺗُقررھا المحكمة للتعويض طبقا لالﺗفاقية) .المادة (1/3

)(1

ولضمان مصلحة من يصيبه

صص ھذا المبلغ خالصا لضمان ﺗعويض المدعي الذي أصابته أضرار الحادثة النووية.
الضرر ،فقد ُخ ِ

)(2

حيث ﺗنص المادة  9على بقاء األموال التي ﺗوفرھا الدولة الضامنة للتأمين أو للضمان المالي ،المشار
إليه ،معدة للتعويض الذي يقرر طبقا ألحكام االﺗفاقية ،فال يستطيع المشغل أن يُ َحصﱢ ل من ﺗلك األموال
ﺗعويضًا عن األضرار النووية التي ﺗلحق بالسفينة ،وھذا ما نصت عليه المادة  3/2بقولھا" :ال ﺗغطي
مسؤولية مشغل السفينة النووية ،كما ﺗضمنتھا ھذه االﺗفاقية ،األضرار النووية التي ﺗحدث للسفينة النووية
ذاﺗھا ،ومعداﺗھا ،ووقودھا ،ومخزوناﺗھا".

)(3

وضمانا لتوفير ذلك المبلغ ،عند الحكم لصالح المضرور ،فإن "على مشغل السفينة أن يقوم
بالتأمين أو عمل ضمانات مالية أخرى ﺗُ َغطي مسؤوليته عن األضرار النووية ،بالمقدار ونوع
العملة ،وحسب الطريقة ،كما ﺗُحددھا الدولة المسجلة ،على أن ﺗَضْ َمن ھذه الدولة دفع التعويضات
عن األضرار النووية التي يُ ْلزَ م بھا مشغل السفينة ،وذلك بتوفير األموال الالزمة بالقدر المحدد في الفقرة
األولى من ھذه المادة) ،أي المادة  (3عندما ال ﺗُ َغطي الضمانات المالية أو التأمين التعويض المطلوب".
)المادة(2/3

)(4

"ولما كانت ھناك إصابات نووية ال يمكن إثباﺗھا إال بطريقة إحصائية ،وھو ما يعجز المصاب
باألضرار عن ﺗوفيره  -عندما ال ﺗظھر عالقة واضحة بين الحادث وبين إصابته -فقد خ ﱠولت
االﺗفاقية ،التعويض بواﺳطة النظم االجتماعية مثل الضمان الجماعي أو التأمين الصحي أو ﺗعويض
العمال ،إذا ﺗضمنت ھذه األنظمة ﺗعويضًا عن األضرار النووية على أن يعود النظام على مشغل السفينة
بعد ذلك) ".المادة (6

)(5

 . 7المدة المحددة لحق المطالبة بالتعويض:
حددت االﺗفاقية المدة التي يسري خاللھا حق المطالبة بالتعويض عن األضرار التي ﺗنجر
من حادثة نووية متصلة بسفينة نووية بعشر ﺳنوات ،ولقد أثبتت الحقائق العلمية في اليابان زيادة الفترة
المحتمل ظھور اإلصابات النووية خاللھا عن ھذه المدة .وضمان مصلحة ال ُمصاب ﺗقتضي أن ﺗزيد مدة
ﺳريان حق المطالبة عن المدة المحتمل ظھور اإلصابة خاللھا ،ولكن بالنسبة لصعوبة إقامة دعوى
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .560
) -(2د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .103
) -(4) (3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .561
وﺗجدر اإلشارة إلى أنه "إذا كان مبلغ التعويض نتيجة لحادثة نووية ،ينتظر أن يتجاوز الحد األقصى المحدد وفقا
لالﺗفاقية ،فإن لمحكمة الدولة المسجلة أن ﺗلزم المشغل أو الدولة المسجلة بوضع المبلغ ﺗحت يدھا ،لمقابلة دعوى التعويض.
وعندئذ يعتبر ھذا المبلغ حدا ماليًا بالنسبة للحادثة ،ويدفع نقدا إلى المحكمة ،أو بتوفير الضمانات الكافية القتناعھا بأن المبالغ
ﺳتكون متوافرة لمقابلة دعاوى ﺗقام بطلب التعويض) ".المادة  (11أنظر :نفس المرجع والصفحة.
) -(5د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .104 - 103
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التعويض بعد مدة طويلة ،وﺗفاديا لتعطيل ﺗعويض الحوادث الكبرى ،حددت المادة  5مدة عشر ﺳنوات
كحل وﺳط ،إذ نصت في فقرﺗھا  1على أنه يَبطل حق المطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة
من الحوادث النووية المتعلقة بسفن نووية ،وفقا لھذه االﺗفاقية ،إذا لم يُتَخذ إجراء المطالبة به خالل عشر
ﺳنوات من وقوع الحادث النووي .ويبقى حق المطالبة قابال للتعديل لمقابلة أية ُمضاعفات لألضرار التي
ﺗظھر فيما بعد ،حتى بعد انقضاء المدة المحددة ،طالما لم يصدر الحكم النھائي الخاص بذلك) .المادة
)(1

(4/5

"فإذا ما كان  -طبقا للقانون الوطني للدولة المسجلة -ﺗأمين مشغل السفينة ،ضماناﺗه المالية ،ﺗمتد
لمدة أطول من عشر ﺳنوات ،فقد يتضمن القانون الوطني ما يفيد أن حقوق التعويض ضد مشغل السفينة
ﺗبطل بعد مدة أطول من عشر ﺳنوات .ويجب أال ﺗزيد على المدة التي ﺗُحددھا الدولة المسجلة لضمان
مشغل السفينة .ولكن ذلك ال يُ َعطل حق التعويض  -طبقا لھذه المعاھدة -ألي شخص يُطالب به نتيجة
ألضرار في األرواح أو إصابات مشغل السفينة ،قبل مرور العشر ﺳنوات) ".المادة (1/5

)(2

وضمانا لحق من يصيبه الضرر  -حتى بعد انتھاء االﺗفاقية بالنسبة لطرف أو لكل األطراف-
نصت المادة  19على أنه عند انتھاء ھذه االﺗفاقية ،أو انتھائھا بالنسبة لدولة من الدول األطراف
فيھا ،طبقا للمادة  ،27ﺗبقى أحكامھا ﺳارية بالنسبة لجميع األضرار النووية المسببة من وقوع حادث
نووي  -ناﺗج من وقود نووي أو بقايا أو فضالت ُمشعة متعلقة بسفينة نووية مسجلة أو ُمعطى لھا ﺗصريح
للعمل بواﺳطة أي دولة من الدول المتعاقدة -قبل ھذا االنتھاء ،بشرط أن يكون الحادث النووي المذكور
قد وقع قبل ھذا االنتھاء ،أو حدث في المدة الالحقة لتاريخ االنتھاء وقبل انقضاء مدة خمسة وعشرين عاما
منذ ﺗاريخ ﺗسجيل السفينة النووية أو التصريح لھا بالعمل .ويعني ھذا أن كل المسئولين عن األضرار
النووية التي ﺗحدث من ﺳفن نووية خالل ھذه الفترة يخضعون ألحكام ھذه االﺗفاقية حتى بعد انقضائھا.

)(3

بعد أن أجملنا بعض ما جاء في ھذه االﺗفاقية من أحكام يتجلى لنا "أن أحكامھا قد راعت مصلحة
من يصيبه أضرار ناﺗجة من حادثة نووية ،فركزت المسئولية في مشغل السفينة في جميع الظروف ﺗسھيال
إلجراءات التأمين والتقاضي .وقد اﺳتبعدت االﺗفاقية من أحكامھا كل ما يخص الحوادث النووية التي
ﺗحدث نتيجة للحرب ،كما اﺳتبعدت ما يخص السفن الحربية والغواصات النووية ".وھذا االﺳتبعاد يشكل
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .104
) -(2وﺗجدر اإلشارة إلى أنه "عندما ﺗحدث أضرار نووية مسببة من وقود نووي ،أو بقايا أو فضالت نووية
مسروقة ،أو مفقودة أو متروكة ،فإن المدة المنوه عنھا في الفقرة األولى من ھذه المادة ،ﺗُح َسب من وقت وقوع
الحادث ،الذي ﺳبب الضرر ،على أال ﺗزيد على مدة عشرين ﺳنة من وقوع السرقة ،أو الفقد ،أو الترك) ".المادة (2/5
و "يُحدد القانون الوطني الجاري ﺗطبيقه فترة ال ﺗقل عن ثالث ﺳنوات ﺗمر بين الوقت الذي يعلم فيه المدعي بالضرر
والشخص المسئول عن ھذا الضرر ،على أال ﺗزيد الفترة عما جاء بالفقرة األولى والثانية) ".المادة (3/5
) -(3د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .104
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إحدى األﺳباب الكبرى لعدم دخول ھذه االﺗفاقية حيز التنفيذ إلى حد اآلن" (1).وﺗسھيال لإلجراءات الخاصة
بالتقاضي فقد َخ ﱠولت االﺗفاقية المدعي بالتعويض حق اختيار المحاكم التي ﺗنظر في دعواه على أن ﺗكون
من دولة التسجيل المتعاقدة أو الدولة التي حدثت في مياھھا اإلقليمية الحادثة النووية إذا كانت طرفا في
االﺗفاقية .وبذا وضعت ھذه االﺗفاقية أحكاما ايجابية لتنظيم المسئولية عن األضرار النووية في مجال من
مجاالﺗھا وھو مجال اﺳتخدام الطاقة النووية في ﺗسيير السفن (2)".كما أن من بين ايجابيات ھذه االﺗفاقية
العامة ھي إبرام الدول لعدة اﺗفاقيات ثنائية الحقة لھا ،اﺳتھدفت ﺗنظيم أوجه المسئولية عن األضرار
الناﺗجة من ﺗشغيل السفن النووية.

)(3

ثانيا  -اتفاقية بروكسل بشأن المسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية لعام
1971م:
"ال ﺗترﺗب األضرار النووية فقط بسبب الحوادث التي ﺗقع للسفن التي ﺗعمل بالوقود
النووي ،وﺗؤدي إلى ﺗلويث البيئة البحرية .بل إن ھذا التلويث قد يجد مصادره فيما ﺗنقله السفن بأنواعھا
كافة ،من مواد نووية بطريق البحر (4)".وألن اﺗفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية
لعام 1962م ،والتي ﺳبق لنا دراﺳتھا ،ﺗعجز عن مواجھة كافة حاالت التلوث النووي للبيئة
البحرية" ،وﺗحقيق حماية كافية لألشخاص والممتلكات التي يلحقھا الضرر ،خصوصا وأن مشغلي
السفن ،بالنظر إلى األخطار التي يتعرضون لھا ،ومبالغ التعويض الباھظة التي يُ َ
طالَبُون بھا ﺗعويضا
عن األضرار النووية ،قد بدءوا يمتنعون عن قبول نقل المواد النووية .وھو ما يھدد بتوقف المشروعات
)(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.

)-(2د.محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .107،106ألكثر ﺗفاصيل عن خصوصية الخطر النووي البحري أنظر:
- 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.

) -(3لإلطالع على بعض ھذه االﺗفاقيات الثنائية أنظر :د .محسن أفكيرين ،مرجع ﺳابق ،ص  315 ،264و .316
) -(4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  .563ﺗعني المواد النووية 1" :الوقود النووي ،وھو أي مادة غير
اليورانيوم الطبيعي المستھلك يمكن أن ﺗُنتِج الطاقة بطريق االنشطار التلقائي المتسلسل خارج المفاعل ،ﺳواء كان ذلك
بمفردھا أو بعد خلطھا بمادة أخرى -2 .النواﺗج والنفايات ال ُمشعة ".أنظر :نفس المرجع ،ص .564 -563
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والمنشآت النووية .وكان البد من وضع اﺗفاقية ﺗُخَ فِف المسؤولية ،أو ﺗرفعھا ،عن كاھل الناقل البحري
وﺗحملھا على المنشآت والمشروعات النووية ذاﺗھا".

)(1

وبغية النھوض بتلك المھمة ،ان ُعقِد مؤﺗمر دولي بمدينة بروكسل في الفترة من  29نوفمبر إلى 17
ديسمبر 1971م ،وانتھى إلى إقرار اﺗفاقية دولية

)(2

عامة في  17ديسمبر عام 1971م ،وھي االﺗفاقية

المتصلة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية (3).ولقد ﺗم ﺗوقيعھا في ذلك الوقت من
طرف  12دولة ،كما صادقت عليھا  5دول ،ودخلت حيز التنفيذ منذ  15جويلية .1975

)(4

وﺗُ َك ﱢمل ھذه االﺗفاقية كل من اتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية
لعام 1960م ،واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام 1963م .ويبدو ھذا الطابع
التكميلي من نص المادة األولى ،والذي يُقرر أن الناقل البحري ،أو مالك السفينة ،يُعفى من المسؤولية إذا
كان القائم بتشغيل المنشأة النووية مسئوال عن الضرر بموجب اﺗفاقية باريس أو فيينا .ولما كانت ھذه
االﺗفاقية ُمكملة الﺗفاقيتي باريس وفيينا ،واللتين ﺗأخذان صراحة بالمسؤولية المطلقة لمشغل المنشأة النووية
عن األضرار التي ﺗحدث للغير ،فال خالف في أنھا ﺗتبنى نظرية المسؤولية المطلقة.

)(5

كما جعلت ھذه االﺗفاقية المسئولية المدنية عن الضرر الذي ينتج بسبب حادث نووي ،أثناء عملية
النقل البحري للمواد النوويةُ ،م َركَزَ ة في مشغل المنشأة النووية دون غيره من األشخاص،

)(6

وھذا

ما نصت عليه في ديباجتھا بقولھا :أن "مشغل المنشأة النووية يكون وحده مسئوال عن األضرار التي
ﺗُسببھا حادثة نووية أثناء النقل البحري للمواد النووية".

)(7

أما عن نطاق اإلعفاء من المسؤولية :فقد قررت المادة األولى إعفاء الناقل البحري
من المسؤولية الناجمة عن الحوادث التي ﺗتم أثناء نقل المواد النووية ،ويصير مشغل المنشأة النووية
ھو المسئول الوحيد ،إال أن اإلعفاء ال يقتصر على الحوادث المذكورة وحسب ،بل يمتد إلى :من ناحية
األضرار الناشئة عن حادثة نووية وﺗلحق بالمنشأة النووية ذاﺗھا أو الممتلكات في مكان المنشأة والتي
) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .564
)(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.
) -(3د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .564

)(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.
) -(5د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  480و .566
) -(6د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع ﺳابق ،ص .120
) -(7د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .480 - 479
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ﺗُ ْستَخدم أو يمكن اﺳتخدامھا بالتبعية لتلك المنشأة .ومن ناحية أخرى ،األضرار الناشئة عن حادثة نووية
وﺗلحق بوﺳائل النقل التي كانت عليھا المواد النووية أثناء الحادثة )المادة  .(2ھذا وقد أبانت االﺗفاقية
عن أن أحكامھا ال ﺗُؤثر على مسؤولية مشغلي السفن النووية عن األضرار الناجمة عن حادثة نووية ﺗقع
بسبب الوقود النووي ،أو النفايات المشعة لتلك السفينة )المادة  ،(3وذلك عمال بأحكام اﺗفاقية بروكسل لعام
1962م ،بشأن مسؤولية مشغلي السفن النووية .كما أن أحكام اإلعفاء التي قررﺗھا ال ﺗُؤثر على مسؤولية
أي شخص يتسبب في وقوع ضرر بعمل أو امتناع قام به بقصد إحداث الضرر) .المادة(2/2

)(1

كما قررت االﺗفاقية في مادﺗھا األولى أن أي شخص قد يُعتبر مسئوال ﺗطبيقا الﺗفاقية دولية
أو قانون وطني في ميدان النقل البحري ،عن ضرر ناجم من حادثة نووية يُعفى من ھذه المسؤولية:
أ -إذا كان القائم بتشغيل منشأة نووية مسئوال عن ھذا الضرر بمقتضى اﺗفاقية باريس أو فيينا.
ب -إذا كان القائم بتشغيل منشأة نووية مسئوال عن ھذا الضرر طبقا لقانون وطني يحكم المسؤولية
عن ھذا الضرر ،شريطة أن يكون ھذا القانون في جميع األحوال مالئما للشخص الذي يقع عليه الضرر
كما ھو الشأن في كل من اﺗفاقيتي باريس وفيينا .وإذا كان النص يتكلم عن "أي شخص" قد يعتبر
مسئوال ،يتم إعفاؤه من المسؤولية ،فھو يقصد ،في المقام األول ،مشغلي السفن ،الناقلين أو المالك .على أن
ھذا ال يمنع من مد اإلعفاء من المسؤولية إلى أشخاص آخرين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن األضرار
الناجمة من الحوادث النووية.

)(2

"وعلى ھذا ،إذا كان مشغل السفينة مسئوال ،وفقا الﺗفاقية بروكسل لعام 1962م ،عن أضرار
الحوادث التي يُسببھا الوقود النووي أو الفضالت المشعة ،فإنه يُعفى من المسؤولية عن أضرار الحوادث
الناﺗجة عن المواد النووية التي يقوم بنقلھا لحساب منشأة أو مشروع نووي ،ويقع عبء ﺗلك المسؤولية
على عاﺗق ﺗلك المنشأة أو المشروع ،ومسؤولية ھذا األخير مسؤولية مطلقة".

)(3

) -(1د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .566
) -(2المرجع السابق ،ص .565 - 564
) -(3المرجع السابق ،ص  .565وللمزيد من التفاصيل حول ھذه االﺗفاقية ،أنظر:
- 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.

وألكثر 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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المطلب الثاني :المسؤولية الدولية عن األضرار
الناتجة من استخدام الطاقة النووية في األغراض العسكرية وقت السلم.
وھي ﺗتفرع إلى المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية ومن
صناعة وامتالك ھذه األﺳلحة.

الفرع األول :المسؤولية الدولية
عن األضرار الناتجة من تجارب تفجيرات األسلحة النووية.
طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي ،وطبقا لتمتع الدولة بسيادﺗھا في نطاق إقليمھا ،للدولة
أن ﺗستخدم أراضيھا وفق إرادﺗھا في أي غرض من األغراض بما في ذلك إجراء ﺗجارب التفجيرات
النووية ،مادام أنه ليس ھناك معاھدات أو اﺗفاقات ﺗُ َحرم إجراءھا .ولكن مبدأ السيادة ال ُمطلقة مبدأ غير
مقبول في القانون الدولي ،فالدولة لھا أن ﺗباشر ﺳيادﺗھا فوق إقليمھا وداخل أراضيھا بما ال يمس حقوق
السيادة للدول األخرى .وقد ارﺗضت الدول االلتزام باحترام ھذا المبدأ ،فإذا خالفته ﺗكون مسئولة
عن األضرار التي ﺗُسببھا للدول األخرى نتيجة لھذه المخالفة.

) (1

فإذا ما أجرت الدولة ﺗجارب ﺗفجيرات نووية  -أيًّا كان ﺳببھا -داخل حدود إقليمھا وانجر عنھا
أضرار أصابت األفراد أو الممتلكات التابعة لدولة أخرى ذات ﺳيادة ،أو لوثت أرضھا أو ماءھا أو جوھا
ﺗلوثا إشعاعيا ينتج عنه أضرار ،ووقعت ھذه األضرار في إقليم الدولة األخرى ،فإن العمل الذي ﺳبب ھذا
الضرر يعتبر عمال غير مشروع يمس حقوق السيادة للدولة التي أصابھا الضرر .فاألفراد الذين أصابھم
الضرر يتمتعون بحماية دولھم والمساس بھذه الحماية يعتبر ﺗَعرُضا لسيادﺗھا .واألضرار والتلوث الذي
يصيب أرض الدولة ومياھھا وما عليھا من ممتلكات عمل يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق
األمم المتحدة .وكلھا ﺗقضي باحترام السيادة اإلقليمية للدولة ،وعدم التعسف من الجانب اآلخر في مباشرة
السيادة متى كان لذلك أثر يمتد إلى نطاق العالقات الدولية.

)(2

"وفي نطاق العنصر الجوي من إقليم الدولة فإن ﺗلوثه باإلشعاع النووي يتعارض مع ﺳيادة دولته
كما يكون حائال يمنع اﺳتخدامه لألغراض المشروعة ،ال بواﺳطة الدولة صاحبة السيادة وال بواﺳطة
أي من الدول األخرى .كما ﺗُ ْعتَبر ھذه األعمال مخالفة اللتزام قرره العرف الدولي وھو "أال ﺗسمح دولة
 مع علمھا بذلك -باﺳتخدام إقليمھا في األعمال التي ﺗتعارض مع حقوق الدول األخرى" كما ھي مخالفةلمبادئ قررھا الميثاق ومنھا أن ﺗعيش الدول معا في "حسن الجوار"".

)(3

) -(2) (1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .72
) -(3المرجع السابق ،ص .73 - 72
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نخلص مما ﺗقدم إلى أن إجراء ﺗجارب التفجيرات النووية بواﺳطة الدولة داخل حدود إقليمھا ،إذا
ﺗعدت أضرار ھذه التجارب حدودھا إلى إقليم الدول األخرى ،أو إلى أجوائھا ،أو إلى الفضاء
الخارجي ،فإن ذلك يُ َعد مساﺳا بسيادة الدول األخرى ،وبما يتفرع عن السيادة من حقوق في النطاق
الخارجي أو النطاق الداخلي الشخصي أو اإلقليمي.

)(1

وفي ھذا السياق ،أثارت األخطار واألضرار التي أصابت ﺳكان جزر مارشال والمواطنين
األمريكيين ،والرعايا اليابانيين نتيجة ﺗفجير القنبلة الحراري نووية فوق جزيرة بكيني عام 1954م ،وما
انجر عن ھذه التجارب من ﺗساقط الغبار النووي بعدة دول ﺗقع في نصف الكرة الشمالي ،أثارت ھذه
األحداث مشكالت وخَ لَقَت مسئوليات دولية ،حيث قدم ﺳكان جزر مارشال احتجاجا إلى األمم المتحدة
على ما أصابھم من أضرار .كما احتجت اليابان على ما أصاب رعاياھا ،وﺗقدمت الھند في أول ديسمبر
عام  1955بمشروع قرار إلى األمم المتحدة ُمقترحة ﺗحريم أو إيقاف ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة الحراري
نووية خوفا من نتائجھا الضارة بصحة ﺳكان نصف الكرة الشمالي .وبالتالي فإن ھذه األحداث أثارت -
كما ذكرنا ﺳابقا" -جدال قانونيا حول مدى شرعية إجراء ھذه التجارب ،ومسئولية الدول التي ﺗُجريھا عن
األضرار التي ﺗُصيب الدول األخرى ،والمبادئ القانونية التي يمكن ﺗطبيقھا في ھذا المجال ،خاصة وأن
االﺗفاقيات الدولية لم ﺗتضمن ما يمنع الدول من إجراء التجارب النووية ،إال بعد عقد اﺗفاقية الحظر الجزئي
إلجراء ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية ،وبالنسبة للدول التي وقعتھا فقط".

) (2

وإذا كنا قد بيﱠنا أن مبدأ المسئولية المطلقة صالح للتطبيق في حالة األضرار الناشئة عن اﺳتخدام
الطاقة النووية في األغراض السلمية رغم ما يُتَخذ من احتياطات وما يُوضع لھا من ضمانات ،فمن
البديھي أن يُطبق ھذا المبدأ في حالة األضرار الناشئة عن اﺳتخدام الطاقة النووية في صناعة وﺗجربة
األﺳلحة النووية .كما كان ھذا المبدأ ھو األﺳاس الذي قامت عليه القواعد واألحكام القانونية التي ﺗُ َحدد
المسئولية عن األضرار النووية ،منھا ما جاء في معاھدة موﺳكو الخاصة بالحظر الجزئي إلجراء ﺗجارب
التفجيرات النووية لعام 1963م ،والتي ﺗُ َحرم إجراء التجارب النووية لألغراض السلمية إذا كانت ﺗُسبب
انتقال النشاط اإلشعاعي إلى الجو أو البحر أو الفضاء الخارجي أو إقليم أي دولة أخرى.

)(3

وبالتالي فإن الدولة التي ﺗخالف ھذا االلتزام وﺗُجري على إقليمھا ﺗفجيرات نووية ،ﺗرﺗكب بذلك
مخالفة دولية  -وفقا لنظرية المسئولية المطلقة -وﺗكون مسئولة عن األضرار التي ﺗصيب الدول األخرى
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .73
) -(3) (2المرجع السابق ،ص .81 - 80
يتضح من أحكام اﺗفاقية الحظر الجزئي إلجراء ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية "أنه إذا قامت دولة ذات ﺳيادة
طرف في االﺗفاقية بإجراء ﺗجربة لتفجير ﺳالح نووي فوق أراضيھا ،داخل حدود إقليمھا ،ونتج عن ھذه التجربة أضرار
أصابت رعايا أو ممتلكات دولة أخرى ذات ﺳيادة ،داخل حدود إقليم ھذه الدولة األخرى ،فإنھا ﺗكون بذلك قد خالفت المبادئ
العامة للقانون الدولي وارﺗكبت ُمخالفة دولية ﺗلتزم إزاءھا بالمسئولية الدولية ﺗجاه الدولة التي أصابھا الضرر ،إذا لم ﺗُ ِحط
بھذه التجربة ظروف ومالبسات ﺗجعلھا عمال مقبوال ".أنظر :نفس المرجع ،ص .82
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إذا ما أمكن إثباﺗھا ،حتى ولو كانت قد اﺗخذت ما يلزم من االحتياطات لمنع ﺗسرب ھذه األضرار .كما ال
يمكن ﺗبرير ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية عمال مشروعا على أﺳاس ﺗوفر نية دفع ﺗعويضات
عن األضرار التي ﺗُسببھا.

)(1

"وإذا أخذنا بقواعد المسئولية الدولية ونظرية التعسف في اﺳتعمال الحق فإنھا ﺗمنع الدول
من اﺳتخدام أراضيھا إلجراء ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية ،إذ أنه من المعروف علميًّا أن مثل
ھذه التجارب ﺗُسبب أضرارا ﺗصيب الدول األخرى ورعاياھا .والدفع ھنا بحق الدفاع الشرعي عن النفس
أمر غير مقبول ألن ذلك ال يمتد إلى ﺗبرير اﺳتخدام ﺳالح "ﺗدميره شامل دون ﺗمييز"".

)(2

وإذا ما مررنا إلى ﺗطبيق ما أجملناه لتحديد المسئولية الدولية التي انجرت عن ﺗجربة بكيني لعام
1954م ،نجد أن إصابة المواطنين األمريكيين نتيجة ھذه التجربة لم ﺗخلق مشكلة دولية ،ألنھم يخضعون
للقوانين األمريكية الداخلية ،وقد وضعت حكومتھم  -كما وضعت حكومات عدة دول أخرى -قواعد
وأحكام في القوانين الداخلية ﺗُنَ ِظم اﺳتخدام الطاقة النووية واألضرار الناجمة عنھا.

)(3

أما فيما يخص ﺳكان جزر المارشال فإن دراﺳة المركز القانوني لألضرار التي أصابتھم ﺗتطلب
بحث وضعيتھم من الوصاية ،حيث ﺗخضع جزر المحيط الھادئ ،ومن بينھا جزر مارشال لنظام الوصاية
الذي أُنشئ وفقا ألحكام الباب الثاني عشر من ميثاق األمم المتحدة .وقد ُوضعت ھذه الجزر ﺗحت وصاية
الواليات المتحدة األمريكية و ُعدت ذات أھمية إﺳتراﺗيجية طبقا الﺗفاق خاص ُعقد بين األمم المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية ،صادق عليه مجلس األمن في  2أفريل عام  .1947وال ﺗَمنح شروط
الوصاية ،للدولة التي يُ ْعھَد إليھا بھا على إقليم ،حق السيادة على ھذا اإلقليم ،وإنما يكون لھا حق اإلدارة
ﺗحت إشراف مجلس الوصاية "دون أن يُؤثر ذلك في بقاء اإلقليم محتفظا بكيانه القانوني الخاص ،وال
في بقاء رعويتھم الخاصة"" ،وﺗبقى السيادة على ھذه األقاليم ثابتة لشعوبھا وحدھا ال يشاركھا فيھا أحد".
وﺗقضي المادة  73من ميثاق األمم المتحدة بأن ﺗجعل الدولة القائمة باإلدارة  -وھي الواليات المتحدة
األمريكية في ھذه الحالة -مصالح ﺳكان اإلقليم المشمول بالوصاية في المقام األول ،وﺗُ َعاملھم بإنصاف
وﺗحميھم من ضروب اإلﺳاءة .كما ﺗقضي المادة  6من اﺗفاقية الوصاية الخاصة بھذه الجزر ،بأن ﺗعمل
الواليات المتحدة األمريكية على التقدم االقتصادي واالكتفاء الذاﺗي للسكان ،وأن ﺗُشجع على أعمال الصيد
والصناعات البحرية ،كما ﺗعمل على حماية السكان من فقد أراضيھم ومصادر ثروﺗھم.

)(4

ولقد أفادت اللجنة التي كلﱠفھا مجلس الوصاية بزيارة جزر بكيني  -في ﺗقريرھا -أن ﺳكان بكيني
الذين أُخلوا إلى جزيرة كيلي قد ﺗحملوا مشقة كبيرة وحُرموا من البحيرات ال ُمتسعة ذات الصيد
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .82 - 81
) -(2المرجع السابق ،ص .81
) -(3المرجع السابق ،ص .83 – 82
) -(4المرجع السابق ،ص .83
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الوفير ،وكانوا يعتمدون عليھا كمصدر لثروﺗھم وغذائھم .وباإلضافة إلى ذلك فإن اإلشعاع النووي أثر
على نمو أطفالھم وأصاب عددا منھم بأمراض اإلشعاع .وقد أصابت ھذه األضرار ﺳكان الجزيرة وھم
داخل حدود إقليمھم جراء التجربة النووية التي أجرﺗھا الدولة القائمة باإلدارة .ومن ال ُم َسلﱠم به أن إجراءھا
يتعارض مع ما جاء بالمواد التي ﺳبق ذكرھا من الميثاق واﺗفاقية الوصاية .ويُشكل بذلك مخالفة دولية
ﺗتحمل الواليات المتحدة األمريكية ﺗبعة المسئولية الدولية إزاءھا قِبل الدولة الموضوعة ﺗحت الوصاية.

)(1

كما ينطبق ھذا المبدأ على إجراء التجارب النووية في المستعمرات واألقاليم التي ال ﺗتمتع بالحكم الذاﺗي.

)(2

كما أنه عقب ھذا االختبار النووي األمريكي لعام 1954م ،ﺗعرض زورق الصيد الياباني
"فوكوريو مارو" وطاقمه ومعداﺗه إلى ﺗأثيرات نووية،

)(3

حيث أنه بينما كان بعض الرعايا اليابانيين

يمارﺳون الصيد في البحار العالية ،داخل المنطقة الخطرة أو خارجھا ،أصابتھم أضرار نتيجة إلجراء ھذه
التجربة ،أدت إلى وفاة ومرض بعض الصيادين والبحارة ،كما أدت إلى ﺗلوث محصول الصيد
من األﺳماك ،وأحدثت خسائر في الصناعات البحرية ،ومن الواضح دون شك أن ذلك يُعتبر خرقا لمبدأ
حرية الصيد في البحار العالية وھو مبدأ قانوني اﺗفقت وﺗعاھدت عليه الدول" .وعلى ذلك ﺗكون الواليات
المتحدة األمريكية بإجرائھا ھذه التجربة قد ارﺗكبت مخالفة دولية وفق إرادﺗھا ﺳببت أضرارا للرعايا
اليابانيين ،وبھذا ﺗكون شروط المسؤولية الدولية الثالث قد ﺗوافرت في ھذا العمل .واﺳتجابت الحكومة
األمريكية لدفع التعويض للحكومة اليابانية "للتعويض عن األضرار التي أصابت الرعايا اليابانيين نتيجة
إجراء التجربة النووية دون اعتبار للمركز القانوني لھذا العمل" وقبلت الحكومة اليابانية ھذا التعويض
واعتبرﺗه ﺗرضية كافية ،ورغم ﺗحفظ السلطات األمريكية فقبولھا دفع التعويض دليل على اعترافھا بالخطأ
ويعني ھذا "أنھا قبلت التبعة القانونية ودفعت التعويض المقابل لھا" .وال يكون لقبول الحكومة اليابانية
بھذه الترضية أثر في زوال المسئولية لتُ َح ِول العمل غير المشروع إلى عمل مقبول نتيجة الرضا ،ألن ھذا
الرضا لم يسبق حدوث الضرر ولم يصاحبه ،وبذا ﺗكون المسئولية الدولية إزاء ھذه األضرار واضحة
يُؤكدھا ﺗوافر شروطھا دون أن ﺗحيطھا موانع ﺗمنع قيامھا".

)(4

)" -(1قد يُقال أن قيام المسئولية الدولية يقتضي أن ﺗكون الدولة التي أصابھا الضرر دولة كاملة السيادة وليست ﺗحت
الوصاية والرد على ذلك أن ھذا الشرط قد ُوضع لحماية الدولة ناقصة السيادة من ﺗحمل ﺗبعات الدولة القائمة باإلدارة".
أنظر :د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .84
) -(2المرجع السابق ،ص  .84 - 83وفي ھذا المجال ،أصدرت الجمعية العامة قرارا في الثالث والعشرين من نوفمبر
عام 1959م ﺗطلب فيه من فرنسا االمتناع عن إجراء ﺗجاربھا النووية في صحراء الجزائر .أنظر :نفس المرجع ،ص.84
) -(3د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .248 - 247
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .89
طالبت الحكومة اليابانية بتعويض مقداره  6مليون دوالر ﺗقريبا ،وفي النھاية وافقت الواليات المتحدة األمريكية
على دفع مليوني دوالر ولكن دون االعتراف رﺳميا بمسؤوليتھا ،الرﺗباط األمر بمسألة السيادة .أنظر :د .صالح عبد
الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص .248 - 247
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وھذا ما يُؤكد أن إجراء ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية في أعالي البحار يتعارض مع مبدأ
حرية البحار ،وأن ھذه التجارب إذا أضرت برعايا الدول الغير وممتلكاﺗھم وھم يباشرون نشاطا مشروعا
في ھذه المنطقة ،فإن ذلك يشكل خرقا لقوانين أعالي البحار وعمال غير مشروع ،يتحمل مرﺗكبه ﺗبعاﺗه.

)(1

وإلى جانب ھذه القضية ،طلبت أﺳتراليا ونيوزيلندا في ماي 1973م من محكمة العدل الدولية
إصدار حكم معلن حول االختبارات الذرية الجوية التي أجرﺗھا في حينه فرنسا

)(2

في المحيط الھادئ.

وبفارق قليل في األصوات ) (8إلى ) (6أصوات أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة للحماية في الشھر
التاليُ ،مو ِعزة إلى فرنسا بتجنب االختبار الذي ﺳيُوقع الغبار الذري في أراضي المدعين .وبالرغم
من اﺳتمرار االختبارات فإن المسئولين الفرنسيين أعلنوا عن نيتھم في وقف االختبار الجوي بحلول نھاية
عام 1974م ،وفي  20ديسمبر من ﺗلك السنة أصدرت المحكمة قرارھا النھائي مبينة فيه أن التصريحات
العلنية لفرنسا وصلت إلى حد االلتزام المفروض ذاﺗيا لتجنب إجراء ﺗجارب اختبارات أخرى ،وأن القضية
التي رفعتھا أﺳتراليا ونيوزيلندا لم ﺗعد ذات أھمية عملية.

)(3

وفي ھذه الدعوى ،حاولت كل من أﺳتراليا و زيلندا الجديدة التمسك بنوع من فكرة الدعوى
الجماعية أو الشعبية،

)(4

حيث ادعت كل منھما "أن التجارب التي ﺗقوم بھا فرنسا في عرض المحيط

باإلضافة إلى مساﺳھا بالمصالح الخاصة للدولتين ،فھي ﺗحدث أضرارا معتبرة بمصلحة المجموعة
الدولية ،ﺳواء من حيث التأثير على المحيط والثروات البحرية ،أو من حيث المساس بحرية المالحة
) -(1د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .89
)" -(2وكان دفاع فرنسا أمام محكمة العدل الدولية ھو أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية ،على أﺳاس أن إعالن
الحكومة الفرنسية الصادر في 1966/5/20م ،بقبولھا الخضوع لقضاء محكمة العدل الدولية وفقا للمادة  36فقرة
 2من النظام األﺳاس للمحكمة اﺳتبعد في الفقرة الثانية منه قبول اختصاص المحكمة بالنسبة للقضايا الخاصة بالنشاطات
المتعلقة بالدفاع الوطني ".ولكن المحكمة لم ﺗلتفت إلى ھذا الدفع .أنظر :عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع
ﺳابق ،ص .67 - 66
) -(3د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع ﺳابق ،ص  .273للمزيد من التفاصيل حول ھذه القضية ،أنظر:
e

- Ruzié (David), Droit international public, 14 éd, Dalloz, Paris, 1999, PP. 216 - 217.

) -(4د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص .441
"قد يمس الضرر المصلحة المشروعة للدولة ذاﺗھا وقد يمس مصالح مواطنيھا أو ملكيتھم الخاصة أو مؤﺳساﺗھم ،وعليه
فإنه يجب التأكد من وجود المصلحة المشروعة ،ثم البحث عن مدى ﺗوافر شروط رفع الدعوى ".وفي ھذا السياق "أكد
القضاء ومن بعده الفقه ،على قيام المسؤولية على أﺳاس خرق مصلحة مشروعة يحميھا القانون الدولي ،وعليه فإن الدعوى
ﺗسقط بانعدام المصلحة المشروعة .فقد رفضت محكمة العدل الدولية اختصاصھا للنظر في قضية جنوب غرب إفريقيا عام
 1962النعدام مصلحة مشروعة مباشرة لكل من إثيوبيا وليبيريا ،وكل منھما يشكل الطرف الذي رفع القضية ضد جنوب
أفريقيا .فالقاعدة العامة ھي أنه ال دعوى بدون مصلحة .وكثيرا ما أكد القضاء الدولي على المصلحة الشخصية
للمدعي ،وھي ﺗلك المصلحة التي يضمنھا له القانون ويحميھا ،ومنه يصعب الكالم عن المصلحة العامة أو مصلحة الجماعة
التي يمكن حمايتھا أمام القضاء الدولي .وھو ما ﺗوصلت إليه محكمة العدل الدولية في قضية جنوب غرب إفريقيا )المرحلة
الثانية( لعام  ،1966حيث قالت فيما يخص طلب ﺗطبيق نظام االنتداب بفعالية أنه" :منظور إليه من زاوية أخرى فإن ھذا
التعليل يعني الطلب من المحكمة السماح بما يعادل "الدعوى العمومية" أو حق أي عضو في المجتمع في رفع قضية
للمطالبة بمصلحة عامة .ولكن رغم أن مثل ھذا الحق معروف لدى بعض األنظمة الوطنية ،فإن القانون الدولي ال يعرف
ذلك في مرحلته الحالية "."...أنظر :أ .د .محمد بوﺳلطان ،مرجع ﺳابق ،ص .161 -160
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في أعالي البحار .ولم ﺗتعرض المحكمة للموضوع بسبب اعتبارھا أن الدعوى قد ﺳقطت وانعدام موضوع
القضية نتيجة التصريح الفرنسي ،أين ﺗلتزم السلطات الفرنسية بالتوقف عن ھذه التجارب في البحر".

)(1

وإذا كانت بعض اآلراء االﺳتقاللية لقضاة المحكمة قد رفضت صراحة قبول فكرة الدعوى
الجماعية أو الشعبية ،حيث يقول القاضي "دى كاﺳترو"  De Castroإن "المدعي ليس له أية صفة
قانونية ﺗسمح له بأن يتصرف كمتحدث باﺳم المجتمع الدولي ويطلب من المحكمة إدانة ﺳلوك فرنسا ".فإن
البعض اآلخر منھا رأى غير ذلك ،فالقاضي "بيترين"  Pétrenقد قال :إنه "يمكن أن نرى ﺗطورا مشابھا
يأخذ مكانه في مجال مجاور  ...وھو مجال حماية البيئة فالتجارب النووية في الجو ،بالنظر لما ﺗحمله من
مخاطر جسيمة بالتلوث البيئي ،ﺗعتبر مصدر قلق شديد للبشرية في الوقت الحاضر ،ومن الطبيعي أن ﺗُب َذل
الجھود على المستوى الدولي إلقامة الحواجز القانونية أمام ذلك النوع من التجارب ...فالقانون الدولي لم
يصل إلى مستوى القابلية للتطبيق على التجارب الجوية لألﺳلحة النووية ".ولعل من أھم ﺗلك الحواجز
إعطاء حق ﺗحريك المسئولية الدولية لكل دولة في مواجھة الدولة أو الدول األخرى التي ﺗمارس نشاطا
ُضر ببيئة الموارد المشتركة لإلنسانية.
ي ِ

)(2

كما أن التطور المعاصر للقانون الدولي يَعتَرف في عدة مواضيع بالمصلحة العامة أو مصلحة
المجموعة الدولية ،بل إنه يضع الكثير من النصوص لحمايتھا ،ولكنه يفتقر إلى إجراءات حمايتھا لعدم
وجود ﺳلطة عامة دولية.

)(3

نخلص مما ﺗقدم إلى أنه نظرا لما ﺗُسببه ﺗجارب األﺳلحة النووية من ﺗلوث للبيئة ،وما ﺗُخلفه
لحق الضرر برعايا ومصالح دول الجوار فضال عن أقاليم الدول
من آثار ضارة مباشرة أو غير مباشرة ﺗُ ِ
التي ﺗجري على أراضيھا التجارب النووية ،فھي بذلك ﺗعد عمال غير مشروع ومخالف لقواعد القانون
الدولي إللحاقھا الضرر باألقاليم المجاورة ،وبالتالي فإنه يجب على الدولة التي ﺗجريھا ﺗحمل المسئولية
الدولية بكل ما ﺗتضمنه من التزام بالتعويض وجبر لألضرار .أما فيما يخص ﺗجارب التفجيرات النووية
لألغراض السلمية ،فإن الدول  -وفقا لنظرية المخاطر -ال ﺗُعفى من ال ُمساءلة عن األضرار التي ﺗُخَ لِفھا
حتى ولو كان ﺗكييفھا القانوني بأنھا عمل مشروع وال غبار عليه من الناحية القانونية ،ألن المساءلة ﺗكون
بسبب ما ينطوي عليه ھذا النشاط من خطورة.

)(4

) -(1أ .د .محمد بوﺳلطان ،مرجع ﺳابق ،ص .161
) -(2د .أحمد عبد الكريم ﺳالمة ،مرجع ﺳابق ،ص  441و .443
) -(3أ .د .محمد بوﺳلطان ،مرجع ﺳابق ،ص .161
"إن ﺗواجد المصلحة العامة المشروعة التي يحميھا القانون يفترض عدم ﺳقوط المسؤولية الدولية عن طريق التراضي
والتخلي ،أو بفعل الدفاع الشرعي أو القوة القاھرة .أما بالنسبة لألضرار التي ﺗمس مصالح مواطني الدولة فيشترط الحماية
الدبلوماﺳية لرفعھا أمام القضاء الدولي ".أنظر :نفس المرجع والصفحة.
) -(4عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .74 - 73
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الفرع الثاني :المسئولية الدولية عن صناعة وامتالك األسلحة النووية.
"ﺗقوم دول كثيرة  -من بينھا من كان طرفا في بروﺗوكول جنيف عام  1925الخاص بتحريم
اﺳتخدام الغازات السامة -بصناعة وﺗخزين األﺳلحة التي ح ﱠرم ھذا البروﺗوكول اﺳتخدامھا في الحرب كما
ﺗصنع أﺳلحة جرثومية وﺗُكدﺳھا في مخازنھا ،وﺗُبَ ِرر ھذه الدول فعلھا ھذا ،بأنه قد ينشأ في ظروف طارئة
ضرورة الﺳتخدامھا في أعمال الثأر وھذا يتطلب ﺗجھيزھا من قبل ،وﺗطبيقا لھذا المبدأ فإن كل دولة ﺗامة
السيادة حرة في صناعة وامتالك األﺳلحة النووية ،غير أنه يُقَيد ھذا المبدأ شرطان ،أولھما أال ﺗكون الدولة
مرﺗبطة باﺗفاق دولي أو معاھدة دولية ﺗُلزمھا بعدم صناعة أو امتالك األﺳلحة النووية (1)،وثاني الشرطين
أال يكون في صناعة ھذه األﺳلحة أو امتالكھا أو ﺗخزينھا ما يُسبب أضرارا عامة لألفراد أو المصلحة
العامة أو الممتلكات الخاصة بالدول األخرى خارج حدود إقليم الدولة األولى".

)(2

وحتى في غياب اعتراف صريح بمبدأ المسئولية الدولية عن األضرار التي ﺗُسببھا صناعة
أو ﺗخزين أو امتالك األﺳلحة النووية ،فإن ھناك قبوال ضمنيا به ،وھذا ما اﺗضح من خالل قضية ﺳقوط
القنابل النووية األمريكية على الشاطئ اإلﺳباني لعام 1966م (3).فرغم ما أُحيطت به ھذه القضية
من ﺳرية ،ورغم كتمان عدد ونوع طلبات التعويض التي أُثيرت ،والقواعد التي طُبقت لتقدير ھذه
التعويضات ،ورغم كتمان جملة المبالغ التي ُدفعت فعال ،فقد قُدرت التعويضات بمبلغ  200.000دوالر
باإلضافة إلى المبالغ األخرى التي دفعھا السالح الجوي األمريكي إلزالة ما حدث من أضرار .وھذا
ما يُؤكد مسئولية الدول عن األضرار التي ﺗحدث ألفراد وممتلكات الدول األخرى جراء امتالكھا
أو ﺗخزينھا لألﺳلحة النووية.

)(4

ولقد أشار بروﺗوكول جنيف األول إلى أن األﺳلحة النووية ﺗبقى خاضعة للقواعد العرفية الموجودة
قبل صياغة وإعداد برﺗوكول جنيف األول ،ومن أبرز ھذه القواعد "شرط مارﺗن" ،وقد ُوضع ھذا الشرط
في ديباجة اﺗفاقية الھاي الرابعة لعام 1899م وعام 1907م ،ودخل بعد ذلك في صلب نص البروﺗوكول
اإلضافي األول لعام 1977م ،وفي ديباجة البروﺗوكول الثاني .وينص ھذا الشرط على أنه في حالة عدم
وجود قاعدة معينة في القانون التعاھدي ،يظل المحاربون في ِح َمى وﺗحت ﺳلطة القانون العرفي ومبادئ
اإلنسانية وما يُمليه الضمير العام.

)(5

) -(1ﺗضمنت معاھدة الصلح لعام 1947م مع إيطاليا وبلغاريا وفنلندا وھنجاريا ورومانيا ما يفيد بتعھد ھذه الدول بعدم
صناعة وامتالك أو ﺗجربة أي ﺳالح ذري ،كما كان آخر اإلجراءات التي اﺗخذت في مؤﺗمر لندن عام 1954م أن ﺗعھدت
جمھورية ألمانيا الفيدرالية للدول األطراف في معاھدة بروكسل بعدم صناعة أي أﺳلحة ذرية .أنظر :د .محمود خيري
بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .84
) -(2المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) -(3للمزيد من التفاصيل عن ھذه القضية ،أنظر :الفرع الثالث من المبحث األول التابع للفصل األول من ھذه الرﺳالة.
) -(4د .محمود خيري بنونة ،مرجع ﺳابق ،ص .85 - 84
) -(5عمر بن عبد ﷲ بن ﺳعيد البلوشي ،مرجع ﺳابق ،ص .75 - 74
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خــاﺗمة
لقد ﺗوصلنا في ختام دراﺳتنا ھذه لموضوع التلوث النووي في ضوء القانون الدولي إلى جملة
من النتائج التي ﺗقودنا من جھة ،إلى اإلجابة عن التساؤل الذي ﺳبق لنا طرحه في مقدمة ھذا العمل ،ومن
جھة أخرى إلى طرح مزي ٍد من التساؤالت التي ﺗفتح الباب أمام أعمال أخرى ،وﺗتمثل ھذه النتائج في:
ُلحق دمارا كبيرا بالبيئة واإلنسان ،فھو يُھدد الجنس البشري وبقاء الحضارة
 أن التلوث النووي ي ِولقد زاد من حدة ھذا التھديد زيادة مصادر ھذا الصنف من التلوث نوعًا وك ًّما جراء ظھور اﺳتعماالت
جديدة للطاقة النووية وزيادة عدد الدول المستخدمة لھا ،مما ضاعف من مخاطر وقوع الكوارث النووية.
 أن السيطرة على التلوث النووي أمر مستحيل ،نظرا لسرعة انتقاله عن طريق الھواء والماءوالتربة ،كما يستحيل التخلص من آثاره على البيئة واإلنسان نظرا المتدادھا في المكان والزمان ،حيث أنه
يُصيب المناطق المجاورة ،فيجعلھا غير صالحة للعيش لفترة طويلة ،كما أن آثاره الصحية ﺗنتقل إلى
األجيال الالحقة.
 عالمية مشكلة التلوث النووي ،فھو ال يعرف الحدود الجغرافية ،وبالتالي فإن كل البشريةمعنية به ما دامت ﺗعيش على نفس الكوكب ،وال يخص الدول النووية فحسب ،بل إن الدول غير النووية
ليست بمنأى عنه ،نظرا ألن ﺗلوث منطقة معينة يُؤدي إلى إلحاق أضرارا بكل بيئة الكرة األرضية.
 أن االﺳتخدامات السلمية للطاقة النووية ھي األخرى ﺗُح ِدث ﺗلوثا نوويا شأنھا شأن االﺳتخداماتالعسكرية ،وبالتالي فإن إدعاء الدول بعدم إضرارھا بالبيئة أمر غير صحيح ،بدليل ما ﺗُخَ لِفه الحوادث
النووية التي مازالت ﺗشھدھا المنشآت النووية إلى يومنا ھذا من آثار خطيرة ومدمرة.
 ﺗجاھل الدول النووية باألخص  -ﺳواء كانت ذات أﺳلحة نووية أم ال -لمسألة حماية اإلنسانوبيئته من التلوث النووي ،وعدم إعطائھا أھمية كبيرة ،بل وإحاطتھا بالسرية الﺳيما فيما يخص
ص ﱠعب من مھمة
االﺳتخدامات العسكرية ،مع ﺗغليبھا المصالح االقتصادية واألمنية والسياﺳية لھا ،مما َ
التعامل مع المشكلة وحلھا.
 أن الجھود الدولية المبذولة للوقاية من التلوث النووي الناجم عن التسلح النووي ومكافحته ﺗظلغير كافية ،ما دامت اﺗفاقية عدم انتشار األﺳلحة النووية لعام 1968م ال ﺗُحقق ﺗوازنا بين التزامات الدول
فھي ﺗعزز االحتكار النووي للدول األطراف ذات األﺳلحة النووية من خالل السماح لھا بامتالك ھذه
األﺳلحة دون أية رقابة أو إشراف ،وفي مقابل ذلك ﺗمنع باقي الدول األطراف غير ذات األﺳلحة النووية
من امتالك ھذه األﺳلحة دون أن ﺗُوفر لھا حماية ف ﱠعالة منھا ،بل وﺗفرض عليھا إشرافا ورقابة دوليين من
خالل نظام الضمانات الدولية ،زيادة على ذلك فإن بعض الدول ذات األﺳلحة النووية لم ﺗُوقع على ھذه
االﺗفاقية إلى حد اآلن .وعليه فإن كل ھذه النقاط السلبية ﺗُض ِعف من دور االﺗفاقية في الحماية من التلوث
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النووي الناجم عن التسلح النووي.
 أن اﺳتخدام األﺳلحة النووية يُعد عمال غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي للبيئة ،والحجةالقوية للبرھنة على ذلك ﺗتمثل في األضرار الواﺳعة االنتشار والطويلة األمد والجسيمة التي ﺗلحق بالبيئة
من جراء ھذا االﺳتخدام.
 أن الحماية الفعلية من التلوث النووي الناجم عن التسلح النووي لن ﺗتأﺗى إال من خالل إبراماﺗفاقية بشأن األﺳلحة النووية ﺗحظر اﺳتحداثھا أو إنتاجھا أو ﺗجريبھا أو نشرھا أو ﺗكديسھا أو نقلھا
أو التھديد بھا أو اﺳتعمالھا ،وﺗنص على إزالة ﺗلك األﺳلحة ،مع موافقة كل الدول عليھا وبھذا الشكل فقط
يمكن التوصل إلى حظر شامل لھذه األﺳلحة وإخالء العالم منھا ﺗماما.
 أن المنظمات الدولية وعلى رأﺳھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ُمطالبة بإدراج مسألة الحمايةمن التلوث النووي ضمن أولى أولوياﺗھا ،وبذل المزيد من الجھود والتعاون فيما بينھا لتوعية الدول
وﺗحسيس الرأي العام العالمي بخطورة ھذه المشكلة.
 أنه إذا كانت معاھدة موﺳكو لحظر إجراء ﺗجارب األﺳلحة النووية في الجو وفي الفضاءالخارجي وﺗحت ﺳطح الماء لعام 1963م قد أبقت للدول األطراف حق إجراء ﺗجارب التفجيرات النووية
في باطن األرض ،فقد نجحت الدول األطراف ذات األﺳلحة النووية من خالل اﺗفاقية عدم انتشار األﺳلحة
النووية لعام 1968م في ﺗجريد الدول األطراف غير ذات األﺳلحة النووية من ھذا الحق ،ومنعھا من
ي ﺗجارب ألغراض عسكرية أو ﺳلمية .وبالتالي فإن الحظر الشامل مطبق عليھا بموجب ھاﺗين
إجراء أ ﱠ
المعاھدﺗين وقبل إبرام معاھدة الحظر الشامل ،وليست في حاجة للمصادقة على معاھدة بھذا الخصوص.
وبالنتيجة يمكننا القول أن معاھدة موﺳكو قد عجزت عن ﺗحقيق حماية ف ﱠعالة من التلوث النووي
الناجم عن التجارب النووية نظرا للنقائص التي ﺗعتريھا ،لذلك ال بد من دخول معاھدة الحظر الشامل
ُترك
للتجارب النووية لعام 1996م حيز التنفيذ ،ومصادقة كل الدول عليھا أي ﺗحقيقھا العالمية حتى ال ي َ
المجال للدول غير األطراف إلجراء مثل ھذه التجارب ،وأن يخضع الجميع لنظام التحقق من االمتثال
الفعلي ألحكامھا حتى يكون ناجعا وف ﱠعاال.
 خطورة التلوث الناجم عن إغراق النفايات النووية على البيئة البحرية بما فيھا من ثروة حيوانيةوعلى اإلنسان الذي يتغذى منھا وعلى المالحة البحرية ،ولذلك ال بد على جميع الدول أن ﺗُبرم اﺗفاقية
دولية ﺗخص ھذه المسألة بالذات ،ﺗتعھد بموجبھا باالمتناع كليّا عن إغراق كافة أنواع النفايات النووية مھما
كانت كميتھا ومستوى إشعاعھا ،وفي أي مجال من المجاالت البحرية ،وذلك بُغية حماية البيئة البحرية من
ھذا المصدر الملوث.
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 أن حرمة النفس البشرية ال ﺗُ َعادلھا حرمة وال ﺗقدر بثمن ،وعليه فإن حماية صحة العمالوﺳالمتھم ضد اإلشعاعات 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
فيه ،ووضع النصوص الوطنية التي ﺗَضْ َمن لھم كل حقوقھم ال ُم َك َرﺳة دوليا بموجب اﺗفاقية جنيف بشأن
حماية العمال من اإلشعاعات ال ُمؤينة لعام 1960م.
 أن اﺗفاقيات األمان النووي ﺗُطبق فقط على آمان المنشآت أو المراكز النووية المدنية ،وعلى أمانالتصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة عندما ﺗكون ناجمة عن ﺗشغيل
مفاعالت نووية مدنية ،وعلى ھذا األﺳاس ما ھي القواعد القانونية المطبقة في مجال آمان المنشآت النووية
العسكرية وأمان الوقود المستھلك والنفايات المشعة الناﺗجة في إطار برامج عسكرية أو دفاعية للدول؟
 أنه على الرغم من التوﺳع العالمي في اﺳتخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكھربائية ،فإنهال ﺗوجد حتى اآلن نُظُم وضمانات كافية للسيطرة عليھا كليّا ،ومنع حدوث أي كوارث نووية ﺗكون آثارھا
بشعة على جميع الكائنات الحية والبيئة بأكملھا ،والدليل على ذلك ﺗكرار وقوع حوادث المفاعالت
النووية ،آخرھا كارثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية لعام 2011م ،والتي أثبتت عجز نُظم واﺗفاقيات
األمان النووي عن مجابھة الحوادث النووية التي ﺗُسببھا الكوارث الطبيعية .وعلى الرغم من ذلك ،فإننا
ال ننكر أن بلوغ درجة عالية من األمان النووي وإرﺳاء نظام أمان نووي عالمي ف ّعال ،يُسھم إلى حد
ما في التقليل من مخاطر التلوث النووي الناجم عن الحوادث النووية.
 أن اﺗفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية لعام 1980م ،والتي ﺗدخل ضمناﺗفاقيات األمن النووي ،حالھا حال اﺗفاقيات األمان النووي ،ﺗنطبق فقط على المواد النووية والمرافق
النووية المستخدمة في األغراض السلمية ،أي أنھا ال ﺗسري على المواد النووية المستخدمة في األغراض
العسكرية أو ال ُم ْستَبقاة لمثل ھذه األغراض وال على المرافق النووية المحتوية على مثل ھذه المواد ،حيث
ﺗبقى الدولة الحائزة لھا ھي المسئولة عنھا .واألﺳباب وراء ذلك في اعتقادنا ﺳياﺳية وأمنية ،حيث أن ھذه
الدول ﺗتمسك بسيادﺗھا وبالحفاظ على الطابع السري ألنشطتھا النووية العسكرية.
 أن أحكام االﺗفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي لعام 2005م ﺗُطَبق على المرافق النوويةواألجھزة النووية المستخدمة في األغراض السلمية والعسكرية ،ولكن يخرج من نطاق ﺗطبيقھا أنشطة
القوات المسلحة خالل نزاع مسلح ،فال ﺗسري عليھا أحكام ھذه االﺗفاقية وإنما يحكمھا القانون الدولي
اإلنساني .كما أن مكافحة اإلرھاب النووي ﺗتطلب ﺗعاونا دوليا فِعليًّا لحماية المرافق النووية والمواد
النووية والنفايات المشعة من السرقة واالختالس والتخريب ،ولتحريم المتاجرة غير المشروعة بالمصادر
المشعة شديدة الخطورة.
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 أن إنشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي وإعداد خطط للطوارئ النووية من شأنهأن يُسھم في الكشف المبكر عن أي ﺗلوث إشعاعي داخل إقليم الدولة أو خارجه ،واحتوائه في بدايته
أي قبل ﺗفاقمه ،وبالتالي التقليل من مخاطره.
 ال ﺗتمثل الطبيعة الخاصة لألضرار النووية في خطورﺗھا فحسب ،بل في صعوبة إثبات آثارھاغير المباشرة التي يصعب اكتشافھا فور وقوع الحادث النووي ،وقد ﺗتجلى خالل فترات متأخرة
نسبيا ،ويَعسر ﺗحديد مصدرھا.
 أنه إذا كان اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وقت السلم يُعد فعال مشروعا ﺗُقرهمبادئ القانون الدولي العام وقواعده ،فإن ذلك ال يمنع من ﺗرﺗيب المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة
من ھذا االﺳتخدام ،وھذا ما كرﺳته االﺗفاقيات الدولية في ھذا المجال ،حيث أﺳست ھذه المسؤولية على
نظرية المخاطرُ ،مستَھدفة في المقام األول ﺗوفير حماية كافية لحقوق المتضررين من عمليات التلوث
النووي ،بحيث أن المضرور عليه أن يُثبت فقط العالقة السببية بين الضرر الذي أصابه والحادث النووي
الذي وقع ،دون حاجة إلثباﺗه خطأ أي شخص ،كما أنه ﺗسھيال عليه ﺗم ﺗركيز المسؤولية في المشغل.
 أن نطاق ﺗطبيق اﺗفاقيات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام باﺳتثناء اﺗفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام 1960م -يشمل المرافقأو المنشآت النووية المدنية أو السلمية فقط ،على ھذا األﺳاس ما ھي القواعد القانونية التي ﺗحكم المسؤولية
المدنية عن األضرار التي ﺗتسبب فيھا حوادث المنشآت النووية العسكرية؟
 أن إدراج اﺗفاقيات المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عام للخسائرالناجمة عن إﺗالف البيئة والخسائر االقتصادية ضمن األضرار ال ُموجبة للتعويض ،يُعد ﺗطورا ھاما
في مفھوم األضرار النووية ،ومساھمة ف ﱠعالة في مجال حماية البيئة من التلوث النووي ،على الرغم
من أن مبالغ التعويض ﺗظل غير كافية لتغطية ھذه األضرار البيئية ،حيث ﺗُعد زھيدة مقارنة بالتكاليف
الباھظة التي ﺗتطلبھا عملية المعالجة ،كما أن إعادة الوضع إلى ما كان عليه أمر صعب إن لم نقل
مستحيل.
 أن مدة ﺗقادم أو ﺳقوط دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النووي للبيئة بوجه عامقصيرة ،الﺳيما بالنسبة لألضرار المتمثلة في الوفاة أو اإلصابة الشخصية والتي قد ال ﺗظھر إال بعد ُمضي
فترة زمنية طويلة ،ولذلك حسنا فعلت اﺗفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام
1963م حينما ع ﱠدلت ھذه المدة فيما يخص ھذا النوع من األضرار فرفعتھا من عشر ﺳنوات إلى ثالثين
ﺳنة ،و حبذا لو ﺗَح ُدو باقي االﺗفاقيات حدوھا.
 أثبتت الممارﺳة الدولية أنه ال يوجد ﺗطبيق فِعلي للمسؤولية الدولية ،وخاصة في حوادث ذاتخطورة كبيرة على البيئة كحادث ﺗشرنوبيل لعام 1986م ،فلم ﺗَرفع أية دولة دعوى أو ﺗتقدم بمطالبة ضد
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االﺗحاد السوفيتي عن الضرر الذي لحقھا من الغبار النووي المتساقط جراء ھذا الحادث.
 أن أحكام اﺗفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لعام 1962م ال ﺗسري علىالسفن الحربية والسفن التي ﺗمتلكھا أو ﺗُشغلھا الدول ألغراض غير ﺗجارية ،علمية كانت أو خيرية
أو طبية ،وھذا ما يُشكل إحدى األﺳباب الكبرى لعدم دخول ھذه االﺗفاقية حيز التنفيذ إلى حد اآلن .ويمكن
القول أن ھذا االﺳتثناء غير عادل ،فالواقع أن أكثر حوادث التلوث البحري بالمواد النووية ﺗنشأ
من حوادث السفن الحربية ،خصوصًا الغواصات وغيرھا من القطع البحرية اإلﺳتراﺗيجية ،فھي أكثر
السفن التي ﺗعمل بالوقود النووي ،أو ﺗحمل المواد واألﺳلحة النووية .كما أن ھذا االﺳتثناء ﺳوف يُ َعرﱢ ض
المتضررين من التلوث النووي للبيئة البحرية لضياع حقھم في التعويض ،ﺗحت ﺳتار فكرة الحصانة
والسيادة .وعلى ھذا األﺳاس ،ما ھي القواعد القانونية التي ﺗحكم المسؤولية المدنية عن أضرار حوادث
السفن النووية الحربية والغواصات النووية والسفن غير التجارية؟
 أن اﺗفاقية بروكسل بشأن المسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية لعام 1971مقد ُوضعت خصيصا لتخفيف المسؤولية عن األضرار التي ﺗُسببھا حادثة نووية أثناء النقل البحري للمواد
النووية ،أو رفعھا عن كاھل الناقل البحري أو مالك السفينة ،في حالة ما إذا كان مشغل المنشأة النووية
مسئوال عن ھذه األضرار بموجب اﺗفاقية باريس أو فيينا.
 أن ﺗجارب األﺳلحة النووية ﺗُ َعد عمال غير مشروع ومخالف لقواعد القانون الدولي إللحاقھاالضرر باألقاليم المجاورة ،وبالتالي يجب على الدولة التي ﺗُجريھا ﺗ ََح ُمل المسئولية الدولية بكل ما ﺗتضمنه
من التزام بالتعويض وجبر لألضرار .أما فيما يخص ﺗجارب التفجيرات النووية السلمية ،فال ﺗُعفى الدول
من المسؤولية عن األضرار التي ﺗُخَ لِفھا  -وفقا لنظرية المخاطر -حتى ولو كانت ﺗُكيﱠف قانونا بأنھا عمل
مشروع ،ألن المساءلة ھنا ﺗكون بسبب الخطورة التي ينطوي عليھا ھذا النشاط.
 يبقى التساؤل مطروحا حول األضرار الناجمة عن ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية وقتالحرب ،حيث أجرت بعض الدول االﺳتعمارية مثل ھذه التجارب في األقاليم التي كانت مستعمرة
من قِبلھا ،ومنھا التجارب الفرنسية في صحراء الجزائر إبان فترة االحتالل .فھل يحق للدول المتضررة
ﺗحميل الدول ال ُمتَسببة في الضرر المسؤولية الدولية ،وبالتالي مطالبتھا بالتعويض عن األضرار التي
لحقتھا جراء ھذه التجارب؟
 التأكيد على مسئولية الدول عن األضرار التي ﺗلحق بأفراد وممتلكات الدول األخرى جراءصناعتھا أو امتالكھا أو ﺗخزينھا لألﺳلحة النووية.
 انطالقا من كل ھذه النتائج التي ﺗوصلنا إليھا ،يمكننا أن نستخلص  -كإجابة عن السؤال الذيﺳبق لنا طرحه في مقدمة ھذا العمل -أن القواعد القانونية المكرسة دوليا ال ُتحقق حماية كافية وناجعة
من التلوث النووي ،ولذلك ال بد من ﺗكثيف التشاور والتعاون الدولي للوصول إلى إبرام نصوص دولية
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أخرى ﺗُدَعم ھذه الحماية ،وھذا لن يتجسد إال في ظل ﺗوفر اإلرادة السياﺳية لدى الدول الﺳيما منھا النووية
لحل ھذه المشكلة من جھة ،وإحجامھا عن التعتيم والسرية وإخفاء الحقائق عن الرأي العام من جھة
أخرى ،باإلضافة إلى ﺗوعية بعض الدول الﺳيما النامية منھا وغير النووية بخطورة ھذه المشكلة ،حتى
ﺗمتنع عن ﺗوريد النفايات النووية من الدول النووية المتقدمة ،ودفنھا في أقاليمھا مقابل مبالغ زھيدة.
ونُ ِشيد في األخير بسياﺳة ألمانيا في ھذا المجال ،فلقد أعلنت منذ البداية امتناعھا عن امتالك
األﺳلحة النووية ،كما كانت أول الدول الصناعية الكبرى التي ﺗتخذ قرارا عقب كارثة فوكوشيما النووية
اليابانية بالتخلي عن الطاقة النووية ،واﺳتبدالھا بمصادر متجددة إلنتاج الطاقة على الرغم من ﺗأثير ذلك
على التقدم الصناعي لھا ،نظرا ألنھا ﺗعتمد على المحطات النووية لتوليد  %22من احتياجاﺗھا من الطاقة.
ويبقى انتھاج كل الدول لھذه السياﺳة واعتبارھا مثاال يُؤﺗسى به السبيل األوحد لتحقيق حماية ف ﱠعالة وفِعلية
من التلوث النووي ،فال فائدة من النصوص والشعارات مادام يعوزھا التطبيق .كما يجب التعامل مع البيئة
على أنھا أمانة لتسليمھا لألجيال القادمة وإرث مشترك لإلنسانية ،وأن ﺗأﺗي حماية النفس البشرية وحماية
البيئة قبل المنفعة االقتصادية واألمنية والسياﺳية.
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)(1

اتفاقية فيينا لعام  1997بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية.
)النص اإلدماجي الذي أعدﺗه أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الﺗفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
المؤرخة في  21أيار/مايو  1963حسبما ُعدلت
ببروﺗوكول  12أيلول/ﺳبتمبر(.1997
إن األطراف المتعاقدة،

وقد ﺳلّمت باﺳتصواب إنشاء بعض المعايير ال ُدنيا لتوفير حماية مالية لمواجھة األضرار الناجمة
عن بعض االﺳتخدامات السلمية للطاقة النووية؛
وإذ ﺗعتقد أن وضع اﺗفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية ﺳيُس ِھم أيضا في ﺗنمية
العالقات الودية فيما بين األمم ،بغض النظر عن اختالف نُظُمھا الدﺳتورية واالجتماعية؛
قد قررت أن ﺗعقد اﺗفاقية ﺗخدم ﺗلك األغراض ،ومن ثم اﺗفقت على ما يلي:
المادة األولى
 -1ألغراض ھذه االﺗفاقية:
)أ( يعني "الشخص" أي فرد ،وأي شركة ،وأي ھيئة خاصة أو عامة  -ﺳواء كانت اعتبارية
أو غير اعتبارية -وأي مؤﺳسة دولية ﺗتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة ال ُمنشأة ،وأي دولة
أو أي من الوحدات المكونة للدولة.
)ب( يشمل التعبير "مواطن من طرف متعاقد" طرفا متعاقدا أو أي وحدة من الوحدات المكونة
له ،أو أي شركة ،أو أي ھيئة خاصة أو عامة -ﺳواء كانت اعتبارية أم غير اعتبارية ُ -مقَامة في إقليم
طرف متعاقد.
)ج( يعني "ال ُم َش ِغل"  -فيما يتعلق بالمنشأة النووية  -الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته
أو باعتباره مشغال لتلك المنشأة.

) – (1أنظر :النشرة اإلعالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
INFCIRC/566 July 1998. General Distr. Arabic.
Original: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
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)د( ﺗعني "دولة ال ُمن َشأة" الطرف المتعاقد الذي ﺗقع المنشأة النووية داخل أراضيه ،أو الطرف
المتعاقد الذي يتولى ﺗشغيل المنشأة أو يخضع ﺗشغيل المنشأة لسلطته ،إذا لم ﺗكن المنشأة واقعة داخل
أراضي أي دولة.
)ھـ( يعني "قانون المحكمة المختصة" القانون الذي ﺗطبقه المحكمة التي لھا والية قضائية بموجب
ھذه االﺗفاقية ،وھو يشمل أيضا أي قواعد يتضمنھا ذلك القانون بشأن ﺗنازع القوانين.
)و( يعني "الوقود النووي " أي مادة قادرة على ﺗوليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاﺗي.
)ز( ﺗعني "النواﺗج أو النفايات المشعة" أي مادة مشعة ﺗنتج من عمليات إنتاج أو اﺳتخدام وقود
نووي ،أو أي مادة ﺗصير مشعة من جراء ﺗعرضھا لإلشعاعات التي ﺗنبعث من ﺗلك العمليات؛ لكن ھذا
صنع النھائية التي جعلتھا صالحة لالﺳتعمال في أي
التعبير ال يتضمن النظائر المشعة التي بلغت مرحلة ال ُ
غرض علمي أو طبي أو زراعي أو ﺗجاري أو صناعي.
)ح( ﺗعني "المواد النووية":
' '1أي وقود نووي -خالف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد  -قادر على أن يُولد طاقة
وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاﺗي خارج المفاعل النووي؛
' '2والنواﺗج أو النفايات المشعة.
)ط( يعني "المفاعل النووي" أي بنية ﺗحتوي على وقو د نووي ُم َرﺗّب على نحو يتسنى معه
أن يحدث داخلھا انشطار نووي متسلسل ذاﺗي دون حاجة إلى مصدر نيوﺗرونات إضافي.
)ي( ﺗعني "المنشأة النووية":
' '1أي مفاعل نووي خالف المفاعالت التي ﺗُزَ ود بھا وﺳائل النقل البحري أو الجوي لتكون
مصدرا للقوى ﺳواء الدافعة أو المستخدمة ألي غرض آخر؛
' '2وأي مصنع يستخدم وقودا نوويا إلنتاج مواد نووية ،أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية ،بما
في ذلك أي مصنع إلعادة معالجة الوقود النووي بعد ﺗشعيعه؛
' '3وأي مرفق ﺗُخَ زن فيه مواد نووية ،خالف المخازن التي ﺗُخَ زن فيھا المواد النووية أثناء النقل؛
' '4والمنشآت األخرى التي يوجد فيھا وقود نووي أو نواﺗج مشعة أو نفايات مشعة وفقا لما يحدده
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وقت إلى آخر؛
على أنه يجوز لدولة المنشأة أن ﺗُقرر أن المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في موقع واحد ﺗُعتبر بمثابة
منشأة نووية واحدة.
)ك( ﺗعني "األضرار النووية"
' '1الوفاة أو اإلصابة الشخصية؛
' '2وفقدان أو ﺗلف الممتلكات؛
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وكل عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي يُحدده قانون المحكمة المختصة:
' '3الخسائر االقتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف المشار إليھما في الفقرﺗين الفرعيتين ' '1و''2
وبالقدر غير الوارد في ھاﺗين الفقرﺗين الفرعيتين ،إذا ما ﺗكبدھا شخص يحق له المطالبة بالتعويض
عن مثل ھذا الفقدان أو التلف؛
' '4وﺗكاليف ﺗدابير اﺳتعادة األوضاع في البيئة ال ُمتلفة ،ما لم يكن التلف طفيفا ،إذا كانت ھذه
التدابير قد اﺗخذت بالفعل أو يزمع اﺗخاذھا ،وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية ''2؛
' '5وفقدان الدخل ،الناجم عن منفعة اقتصادية من اﺳتخدام البيئة أو التمتع بھا ،ال ُمتكبد نتيجة لتلف
شديد يلحق بتلك البيئة ،وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية ''2؛
' '6وﺗكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى ﺳببتھا مثل ھذه التدابير؛
' '7وأي خسائر اقتصادية ،خالف أي خسائر ناﺗجة عن إﺗالف البيئة ،إذا أباح ذلك القانون العام
للمسؤولية المدنية الذي ﺗطبقه المحكمة المختصة،
وفي حالة الفقرات الفرعية من ' '1إلى ' '5و' '7أعاله ،بقدر ما ﺗكون الخسائر أو األضرار قد
نشأت أو نجمت عن اإلشعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصدر إشعاعات داخل منشأة نووية ،أو المنبعثة
من الوقود النووي أو النواﺗج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية ،أو التي ﺗُعزى
إلى مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو ُمرﺳلة إلى منشأة نووية ،ﺳواء كانت ناجمة
عن الخواص اإلشعاعية لھذه المواد ،أو مزيج من الخواص اإلشعاعية والخواص ال ُسمية أو االنفجارية
أو الخواص الخطرة األخرى لھذه المواد.
)ل( ﺗعني "الحادثة النووية" أي مصادفة ،أو أي ﺳلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد ،ﺗسبب
أضرارا نووية؛ أو ﺗخلق ﺗھديدا خطيرا ووشيكا بإحداث ھذه األضرار ،ولكن فيما يتعلق بالتدابير الوقائية
وحدھا.
)م( ﺗعني "ﺗدابير اﺳتعادة األوضاع" أي ﺗدابير معقولة أقرﺗھا السلطات المختصة في الدولة التي
اﺗخذت فيھا التدابير ،وﺗھدف إلى اﺳتعادة أو إحياء المكونات ال ُمتلفة أو المدمرة في البيئة ،أو إلى إدخال
مكونات مكافئة لھذه المكونات في البيئة حيثما كان ذلك معقوال  .ويُحدد قانون الدولة التي وقع فيھا الضرر
الجھة التي يحق لھا اﺗخاذ مثل ھذه التدابير.
)ن( ﺗعني "التدابير الوقائية" أي ﺗدابير معقولة يتخذھا أي شخص بعد وقو ع حادثة نووية بُغية
منع أو ﺗَ ْدنِية األضرار المذكورة في الفقرات الفرعية من )ك( ' '1إلى ' '5أو ' ،'7رھنا بأي موافقة
من جانب السلطات المختصة يقتضيھا قانون الدولة التي اﺗخذت فيھا التدابير.
)س( ﺗعني "التدابير المعقولة" التدابير التي ﺗُعتبر طبقا لقانون المحكمة المختصة مالئمة وﺗناﺳبية
والتي ﺗُراعى فيھا كل الظروف ،ومنھا على ﺳبيل المثال:
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' '1طبيعة ومدى الضرر ال ُمتَكبد أو ،في حالة التدابير الوقائية ،طبيعة ومدى خطورة مثل ھذا
الضرر؛
' '2ومدى احتمال فعالية مثل ھذه التدابير وقت اﺗخاذھا؛
' '3والخبرة العلمية والتقنية ذات الصلة.
)ع( ﺗعني "حقوق السحب الخاصة" الوحدة الحسابية كما يُحددھا صندوق النقد الدولي ويستخدمھا في
عملياﺗه ومعامالﺗه.
 -2يجوز لدولة المنشأة أن ﺗستثني من ﺗطبيق ھذه االﺗفاقية أي منشأة نووية أو كميات صغيرة من المواد
النووية إذا كان صغر حجم األخطار المحتملة يُسوغ ذلك ،شريطة
)أ( أن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حدد معايير اﺳتثناء المنشآت
النووية ،وأن يكون أي اﺳتثناء ﺗجريه دولة المنشأة مستوفيا لتلك المعايير؛
)ب(

وأن يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرر حدودا قصوى الﺳتثناء

الكميات الصغيرة من المواد النووية ،وأن يكون أي اﺳتثناء ﺗُجريه دولة المنشأة واقعا ضمن ھذه
الحدود المقررة.
يستعرض مجلس المحافظين دوريا معايير اﺳتثناء المنشآت النووية والحدود القصوى الﺳتثناء الكميات
الصغيرة من المواد النووية.
المادة األولى ألف
 -1ﺗنطبق ھذه االﺗفاقية على األضرار النووية أينما وقعت.
 -2مع ذلك يجوز أن يستثني ﺗشريع دولة المنشأة من ﺗطبيق ھذه االﺗفاقية ما يلي:
)أ( األضرار الواقعة في أراضي أي دولة غير متعاقدة؛
)ب(

أو األضرار الواقعة في أي منطقة بحرية ﺗُنشئھا دولة غير متعاقدة وفقا للقانون البحري

الدولي.
 -3ال يجوز ﺗطبيق أي اﺳتثناء بموجب الفقرة  2من ھذه المادة إال إزاء الدولة غير المتعاقدة التي:
)أ( يكون لديھا  -عند وقوع الحادثة -منشأة نووية ُمقامة في أراضيھا أو في أي منطقة بحرية أنشأﺗھا
وفقا للقانون البحري الدولي؛
)ب(

وال ﺗتعامل  -عند وقوع الحادثة -على أﺳاس المنفعة المتبادلة المتكافئة.

 -4أي اﺳتثناء يتم بموجب الفقرة  2من ھذه المادة ال يمس الحقوق المشار إليھا في الفقرة الفرعية ) 2أ(
من المادة التاﺳعة ،وال يمتد أي اﺳتثناء يتم بموجب الفقرة الفرعية ) 2ب( من ھذه المادة إلى الضرر
الواقع على متن السفن والطائرات أو الملحق بالسفن والطائرات.
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المادة األولى باء
ال ﺗسري ھذه االﺗفاقية على المنشآت النووية المستخدمة في أغراض غير ﺳلمية.
المادة الثانية
 -1يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية األضرار النووية التي يَثبُت أنھا كانت بسبب حادثة نووية
)أ( وقعت في منشأﺗه النووية؛
)ب(

أو ﺗنطوي على مواد نووية واردة من منشأﺗه النووية أو متولدة داخلھا ،وﺗكون قد حدثت:

' '1قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد ﺗحمل بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي مسؤولية
الحوادث النووية المنطوية على ﺗلك المواد النووية؛
' '2أو  -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل -قبلما يكون مشغل منشأة نووية أخرى قد ﺗكفل بتلك
المواد النووية؛
' '3أو  -إذا كانت المواد النووية ﺳتُستعمل في مفاعل نووي مركب في وﺳيلة نقل ليكون مصدرا
للقوى ﺳواء الدافعة أو المستخدمة ألي غرض آخر -قبلما يكون الشخص المأذون له على النحو الواجب
بتشغيل ھذا المفاعل قد ﺗكفل بتلك المواد النووية؛
' '4أو -إذا كانت المواد النووية قد أُرﺳلت إلى شخص موجود في أراضي دولة غير متعاقدة -قبلما
ﺗُف ّرغ ﺗلك المواد من وﺳيلة النقل التي أوصلتھا إلى أراضي ﺗلك الدولة غير المتعاقدة؛
)ج( أو ﺗنطوي على مواد نووية ُمرﺳلة إلى منشأﺗه النووية ،وﺗكون الحادثة النووية قد وقعت:
' '1بعدما ﺗكون مسؤولية الحوادث النووية المنطوية على ﺗلك المواد النووية قد انتقلت إليه
 بمقتضى أحكام صريحة في عقد كتابي -من مشغل منشأة نووية أخرى؛' '2أو  -في غياب أحكام صريحة من ذلك القبيل -بعدما يكون قد ﺗكفل بتلك المواد النووية؛
' '3أو بعدما يكون قد ﺗكفل بالمواد النووية وكانت واردة من شخص يشغل مفاعال نوويا مركبا
على وﺳيلة نقل ليكون مصدرا للقوى ﺳواء الدافعة أو المستخدمة ألي غرض آخر؛
' '4أو  -إذا كانت المواد النووية قد أرﺳلت ،بموافقة كتابية من المشغل ،من شخص موجود
في أراضي دولة غير متعاقدة -بعدما ﺗم شحن ﺗلك المواد النووية على وﺳيلة النقل التي ﺳتنقلھا خارج
أراضي ﺗلك الدولة؛
بشرط أنه إذا كانت األضرار النووية ناجمة عن حادثة نووية وقعت في منشأة نووية وﺗنطوي على مواد
نووية كانت مخزونة داخل ﺗلك المنشأة انتظارا للنقل ،لن ﺗنطبق أحكام الفقرة الفرعية )أ( من ھذه الفقرة إذا
كانت المسؤولية محصورة في مشغل آخر أو شخص آخر بموجب أحكام الفقرة الفرعية )ب( أو )ج( من
ھذه الفقرة.
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 -2يجوز لدولة المنشأة أن ﺗنص بالتشريع ،وطبقا للشروط التي قد ﺗحدد في ذلك التشريع ،على أنه يجوز
لناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية أن يُس ّمى أو يُعتَرف به ،ينا ًء على طلبه وبموافقة
المشغل المعني ،مشغال للمواد النووية  -في حالة الناقل -أو للنفايات النووية -في حالة المناول -وعندئذ
يعتبر الناقل أو المناول  -لكافة أغراض ھذه االﺗفاقية -مشغال لمنشأة نووية داخل أراضي ﺗلك الدولة.
) -3أ( عندما ﺗُ َرﺗِب األضرار النووية مسؤولية على أكثر من مشغل واحد ،ويتعذر فصل األضرار
المنسوبة إلى كل مشغل فصال معقوال ،يصبح ھؤالء المشغلون مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتعددة.
ويجوز لدولة المنشأة أن ﺗقصر األموال العامة المتاحة عن كل حادثة على الفارق -إن وجد -بين
المبالغ المحددة ھنا وبين المبلغ المحدد بموجب الفقرة  1من المادة الخامسة.
)ب(

عندما ﺗقع حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية في وﺳيلة النقل الواحدة ،أو عندما ﺗقع حادثة

نووية  -في حالة الخزن بعد النقل -في المنشأة النووية الواحدة ،وﺗسبب الحادثة النووية أضرارا
نووية ﺗُ َرﺗّب مسؤولية على أكثر من مشغل واحد ،فيجب أال ﺗتجاوز المسؤولية اإلجمالية أعلى
مبلغ ينطبق على أي من ھؤالء المشغلين وفقا للمادة الخامسة.
)ج( ال ﺗتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في أي من الحالتين المشار إليھما في الفقرﺗين الفرعيتين )أ(
و )ب( من ھذه الفقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.
 -4رھنا بأحكام الفقرة  3من ھذه المادة ،إذا وقعت حادثة نووية واحدة في منشآت نووية شتى ﺗابعة
لمشغل واحد ،يكون ھذا المشغل مسؤوال عن كل من ھذه المنشآت بمقدار ال يتجاوز المبلغ الذي
ينطبق عليه وفقا للمادة الخامسة .ويجوز لدولة المنشأة أن ﺗضع حدا لألموال العامة ال ُمتاحة ،على
النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ) 3أ( من ھذه المادة.
 -5ما لم يرد نص مخالف في ھذه االﺗفاقية ،ال يجوز ألي شخص غير المشغل أن يكون مسؤوال
عن األضرار النووية .بيد أن ذلك ال يُؤثر على ﺗطبيق أي اﺗفاقية دولية في مجال النقل ﺗكون نافذة
أو يكون باب التوقيع عليھا أو ﺗصديقھا أو االنضمام إليھا مفتوحا في التاريخ الذي يُفتح فيه باب
التوقيع على ھذه االﺗفاقية.
 -6ال يكون أي شخص مسؤوال عن أي خسائر أو أضرار ال ﺗندرج ضمن األضرار النووية بموجب
الفقرة الفرعية )ك( من الفقرة  1من المادة األولى وإن كان باإلمكان اعتبارھا أضرار نووية بموجب
أحكام ﺗلك الفقرة الفرعية.
 -7ﺗرفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان المالي عمال بالمادة السابعة ،إذا نص على
ذلك قانون المحكمة المختصة.
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المادة الثالثة
يتعين على المشغل المسؤول طبقا لھذه االﺗفاقية أن يزود الناقل بشھادة صادرة من المؤ ّمن أو ممن
ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن ينوب عنه.
غير أنه يجوز لدولة المنشأة أال ﺗشترط ھذا االلتزام فيما يتعلق بالنقل الذي يحدث بكامله داخل أراضيھا.
وﺗبين الشھادة اﺳم المشغل وعنوانه ومبلغ الضمان ونوعه ومدة ﺳريانه ،وال يجوز للشخص الذي أصدر
الشھادة أو الذي صدرت الشھادة بالنيابة عنه أن يطعن في ھذه البيانات .وﺗبين الشھادة أيضا المادة النووية
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 االﺗفاقية.
المادة الرابعة
 -1ﺗكون مسؤولية المشغل عن األضرار النووية بموجب ھذه االﺗفاقية مسؤولية مطلقة.
 -2إذا أثبت المشغل أن األضرار النووية نجمت كليا أو جزئيا عن إھمال جسيم من الشخص الذي أصابه
الضرر أو عن فعل قام به ھذا الشخص أو عن فعل أغفل ھذا الشخص القيام به بقصد إحداث
ضرر ،جاز للمحكمة المختصة  -إذا نص قانونھا على ذلك -أن ﺗعفي المشغل إعفاء كليا أو جزئيا
من االلتزام بدفع ﺗعويض عن الضرر الذي أصاب ھذا الشخص.
 -3ال ﺗقع أي مسؤولية على المشغل بموجب ھذه االﺗفاقية إذا أثبت أن األضرار النووية ﺗرجع مباشرة إلى
نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب أھلية أو عصيان مدني.
 -4في الحاالت التي ﺗُعزى فيھا األضرار ﺳواء النووية أم غير النووية إلى حادثة نووية أو إلى ﺳبب
ﺗشترك فيه حادثة نووية مع مصادفة أخرى أو أكثر ،ويتعذر الفصل بين األضرار النووية واألضرار
غير النووية فصال معقوال ،فإن األضرار غير النووية ﺗعتبر ألغراض ھذه االﺗفاقية أضرارا نووية
ناجمة عن ﺗلك الحادثة النووية .أما إذا كانت األضرار ﺗعزى إلى ﺳبب ﺗشترك فيه حادثة نووية
مشمولة بھذه االﺗفاقية مع انبعاث إشعاعي مؤين غير مشمول بھذه االﺗفاقية ،فلن يكون في ھذه االﺗفاقية
ما يحد أو ينتقص بأي شكل من مسؤولية أي شخص يمكن اعتباره مسؤوال عن االنبعاث اإلشعاعي
المؤين ھذا إزاء أي شخص يتعرض لألضرار النووية أو إزاء الدعاوى المرفوعة أو إزاء دفع
التعويضات.
 -5ال يكون المشغل مسؤوال بموجب ھذه االﺗفاقية عن األضرار التي ﺗصيب:
)أ( المنشأة النووية نفسھا وأي منشأة نووية أخرى ،بما في ذلك أي منشأة نووية قيد اإلنشاء ،في
الموقع الذي ﺗوجد فيه ﺗلك المنشأة؛
)ب(

وأي ممتلكات في ذلك الموقع ذاﺗه ﺗستخدم ،أو يعتزم أن ﺗستخدم ،ألغراض ﺗرﺗبط بأي

منشأة من ھذا القبيل.
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 -6ﺗعويض الضرر الواقع على وﺳائل النقل التي كانت ﺗوجد بھا المواد النووية المعنية وقت وقوع
الحادثة النووية ال يترﺗب عليه ﺗخفيض مسؤولية المشغل فيما يتعلق بضرر آخر إلى مبلغ يقل ﺳواء
عن  150مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ،أو عن أي مبلغ أكبر يحدده ﺗشريع الطرف
المتعاقد ،أو مبلغ يحدد بموجب الفقرة الفرعية ) 1ج( من المادة الخامسة.
 -7ليس في ھذه االﺗفاقية ما يُؤثر في مسؤولية أي شخص عن األضرار النووية التي يكون المشغل غير
مسؤول عنھا طبقا لھذه االﺗفاقية بموجب الفقرة  3أو  5من ھذه المادة ،والتي يكون ھذا الشخص قد
أحدثھا نتيجة القيام بفعل أو إغفال القيام بفعل بقصد إحداث الضرر.
المادة الخامسة
 -1يجوز أن ﺗقصر دولة المنشأة مسؤولية المشغل عن كل حادثة نووية على مبلغ ال يقل عن:
)أ( إما  300مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة؛
)ب(

وإما  150مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن ﺗوفر ھذه الدولة

 فيما يتجاوز ھذا المبلغ وحتى حد أقصى ال يقل عن  300مليون وحدة من وحدات حقوق السحبالخاصة -أمواال عامة لتعويض األضرار النووية؛
)ج( وإما مبلغ انتقالي ال يقل عن  100مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة أقصاھا
 15ﺳنة من ﺗاريخ بدء نفاذ ھذا البروﺗوكول ،فيما يتعلق بالحادثة النووية التي ﺗقع في غضون ھذه
المدة .ويجوز ﺗحديد مبلغ أقل من  100مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ،بشرط أن
ﺗتيح ﺗلك الدولة أمواال عامة للتعويض عن األضرار النووية ﺗسد الفارق بين ذلك المبلغ األقل
والـ  100مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
 -2بصرف النظر عن الفقرة  1من ھذه المادة يجوز لدولة المنشأة ،على ضوء طبيعة المنشأة النووية
أو الخالصات النووية المعنية والعواقب المرجح أن ﺗسفر عنھا حادثة بسببھا ،أن ﺗحدد مبلغا أقل
لمسؤولية المشغل بشرط أال يقل مثل ھذا المبلغ بأي حال من األحوال عن  5ماليين وحدة من وحدات
حقوق السحب الخاصة ،وبشرط أن ﺗتكفل دولة المنشأة بتوفير أموال عامة ﺗصل إلى المبلغ المحدد
بموجب الفقرة .1
 -3المبالغ التي ﺗحددھا دولة منشأة المشغل المسؤول ،وفقا للفقرﺗين  1و  2من ھذه المادة والفقرة  6من
المادة الرابعة ،ﺗنطبق أينما وقعت الحادثة النووية.
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المادة الخامسة ألف
 -1الفوائد والتكاليف التي ﺗحكم بھا المحكمة في قضايا التعويض عن األضرار النووية ﺗكون واجبة الدفع
عالوة على المبالغ المشار إليھا في المادة الخامسة.
 -2يجوز ﺗحويل المبالغ المشار إليھا في المادة الخامسة ،وفي الفقرة  6من المادة الرابعة إلى العمالت
الوطنية مع ﺗقريبھا إلى أرقام عشرية.
المادة الخامسة باء
يكفل كل طرف متعاقد لألفراد الذين ﺗكبدوا أضرارا إمكانية إنفاذ حقوقھم التعويضية دون
االضطرار إلى رفع دعاوى مستقلة ﺗبعا لمنشأ األموال التي ﺗم ﺗوفيرھا لھذه التعويضات.
المادة الخامسة جيم
 -1إذا كانت المحاكم صاحبة الوالية القضائية ھي محاكم طرف متعاقد خالف دولة المنشأة ،جاز للطرف
المتعاقد المسمى أوال أن يوفر األموال العامة المطلوبة بموجب الفقرﺗين الفرعيتين ) 1ب( و ) 1ج(
من المادة الخامسة وبموجب الفقرة  1من المادة السابعة ،عالوة على الفوائد والتكاليف التي ﺗحكم بھا
المحكمة .وﺗرد دولة المنشأة للطرف المتعاقد اآلخر أي مبالغ من ھذا القبيل يكون قد دفعھا .ويتفق
ھذان الطرفان المتعاقدان على إجراءات رد المبالغ.
 -2إذا كانت المحاكم صاحبة الوالية القضائية ھي محاكم طرف متعاقد خالف دولة المنشأة ،لزم على
الطرف المتعاقد الذي ﺗؤول الوالية القضائية لمحاكمه أن يتخذ جميع التدابير الالزمة لتمكين دولة
المنشأة من التدخل في الدعاوى ومن المشاركة في أي ﺗسوية ﺗتعلق بالتعويضات.
المادة الخامسة دال
 -1يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا لألطراف المتعاقدة لتعديل حدود المسؤولية
المشار إليھا في المادة الخامسة إذا أبدى الرغبة في ذلك ثلث األطراف المتعاقدة.
 -2ﺗعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي األطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوﺗة ،شريطة أن يكون نصف
األطراف المتعاقدة على األقل حاضرا عند إجراء التصويت.
 -3عند بحث اقتراح بتعديل الحدود يأخذ اجتماع األطراف المتعاقدة في اعتباره  -في جملة أمور -خطر
األضرار الناﺗجة عن وقوع حادثة نووية ،والتغيرات في القيم النقدية ،وقدرة ﺳوق التأمين.
) -4أ( يتولى مدير عام الوكالة إبالغ جميع األطراف المتعاقدة بأي ﺗعديل يُعتمد وفقا للفقرة  2من ھذه
المادة ،وذلك التماﺳا لقبولھا ھذا التعديل .ويعتبر التعديل مقبوال بعد انقضاء فترة  18شھرا على
اإلبالغ به ،شريطة أن يكون على األقل ثلث األطراف المتعاقدة  -وقت اعتماد التعديل أثناء االجتماع
المذكور -قد أخطرت مدير عام الوكالة بقبولھا ھذا التعديل .ويبدأ نفاذ أي ﺗعديل  -يقبل وفقا لھذه
الفقرة -بعد انقضاء  12شھرا على قبوله ،وذلك بالنسبة لألطراف المتعاقدة التي قبلته.
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)ب(

إذا انقضت فترة  18شھرا على اإلبالغ بالتعديل التماﺳا لقبوله ولم يقبل التعديل وفقا

للفقرة الفرعية )أ( ،فإن التعديل يعتبر مرفوضا.
 -5بالنسبة لكل طرف متعاقد يقبل ﺗعديال بعد أن يكون قد ﺗم قبوله لكن قبل أن يبدأ نفاذه ،أو بعد بدء نفاذه
وفقا للفقرة  4من ھذه المادة ،يبدأ نفاذ ھذا التعديل بعد انقضاء  12شھرا على قبوله من جانب ذلك
الطرف المتعاقد.
 -6إذا أصبحت الدولة طرفا في ھذه االﺗفاقية بعد بدء نفاذ ﺗعديل من التعديالت وفقا للفقرة  4من ھذه المادة
فإن ھذه الدولة  -ما لم ﺗعرب عن نية مخالفة -ﺗعتبر:
)أ( طرفا في االﺗفاقية بصيغتھا المعدلة على ھذا النحو؛
)ب(

وطرفا في االﺗفاقية غير المعدلة إزاء أي دولة طرف غير ملزمة بھذا التعديل.
المادة السادسة

) -1أ( ﺗزول حقوق التعويض بموجب ھذه االﺗفاقية ما لم ﺗرفع دعوى خالل:
' '1ثالثين ﺳنة من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،وذلك في حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية؛
' '2عشر ﺳنوات من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،وذلك فيما يتعلق بأي أضرار أخرى.
)ب(

على أنه إذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة لفترة أطول ،بمقتضى قانون دولة

المنشأة ،بتأمين أو بضمان مالي آخر بما في ذلك األموال الحكومية ،جاز لقانون المحكمة
المختصة أن ينص على أن حقوق مطالبة المشغل بالتعويض ال ﺗزول إال بعد ھذه الفترة األطول
التي ال يجوز أن ﺗتجاوز الفترة التي ﺗظل مسؤوليته مغطاة فيھا على ھذا النحو بمقتضى قانون
دولة المنشأة.
)ج( ال ﺗؤثر  -بأي حال -دعاوى التعويض عن الوفاة أو اإلصابة الشخصية ،أو عن األضرار
األخرى بموجب التمديد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب( أعاله ،إذا رفعت بعد انقضاء
عشر ﺳنوات من ﺗاريخ وقوع الحادثة النووية ،في حقوق التعويض المنصوص عليھا بموجب ھذه
االﺗفاقية ألي شخص يكون قد رفع دعوى على المشغل قبل انقضاء ﺗلك الفترة.
 -2حُذفت
 -3ﺗصبح حقوق التعويض بموجب ھذه االﺗفاقية عرضة للتقادم أو الزوال ،حسب ما ينص عليه قانون
المحكمة المختصة ،إذا لم ﺗرفع أي دعوى في غضون ثالث ﺳنوات من التاريخ الذي كان فيه الشخص
المتضرر  -أو كان يجب منطقيا أن يكون فيه -على معرفة بالضرر وبالمشغل المسؤول عن
الضرر ،بشرط عدم ﺗجاوز الفترات المحددة في الفقرﺗين الفرعيتين ) 1أ( و ) 1ب( من ھذه المادة.
 -4ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة نص مخالف ،يجوز ألي شخص يدعي اإلصابة بأضرار
نووية ويكون قد أقام دعوى ﺗعويض قبل انقضاء الفترة المنطبقة عمال بھذه المادة أن يُعدل دعواه
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لتضمينھا أي زيادة في األضرار حتى لو كانت ھذه الفترة قد انقضت ،بشرط أال يكون الحكم النھائي
قد صدر.
 -5عندما يتعين ﺗحديد الوالية القضائية طبقا للفقرة الفرعية )ب( من الفقرة  3من المادة الحادية
عشرة ،وﺗكون مطالبة قد قدمت قبل انقضاء الفترة المحددة طبقا لھذه المادة إلى أي من األطراف
المتعاقدة التي يحق لھا ﺗحديد ﺗلك الوالية القضائية ولكن الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد أقل من ﺳتة
أشھر ،ﺗرفع الدعوى قبل انقضاء ﺳتة أشھر على ﺗاريخ ذلك التحديد.
المادة السابعة
) -1أ( يجب أن يحتفظ المشغل بتأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن األضرار النووية
بالمقادير واألنواع والشروط التي ﺗحددھا دولة المنشأة .ويتعين على دولة المنشأة أن ﺗضمن دفع
التعويضات عن األضرار النووية التي ﺗقرر ﺗحميلھا على المشغل ،وذلك بأن ﺗوفر دولة المنشأة
األموال الالزمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي اآلخر عن الوفاء بھذه
التعويضات ،ولكن بدون ﺗجاوز الحد األقصى المقرر عمال بالمادة الخامسة ،إن ُوجد .وإذا كانت
مسؤولية المشغل غير محدودة ،جاز لدولة المنشأة أن ﺗضع حدا للضمان المالي للمشغل
المسؤول ،بشرط أال يقل ھذا الحد عن  300مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة .وﺗكفل
دولة المنشأة ﺳداد قيمة دعاوى التعويض عن األضرار النووية المثبتة على المشغل بقدر قصور
حصيلة الضمان المالي عن الوفاء بھذه القيمة ،ولكن بما ال يتجاوز قيمة الضمان المالي الذي ﺗحدده
ھذه الفقرة.
)ب(

بصرف النظر عن الفقرة الفرعية )أ( من ھذه الفقرة ،حيث مسؤولية المشغل غير

محدودة ،يجوز لدولة المنشأة  -في ظل مراعاة طبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية التي ﺗنطوي
عليھا ،والعواقب المحتملة لحادثة ﺗنشأ بسببھا -أن ﺗحدد مبلغا أقل للضمان المالي للمشغل ،بشرط أال
يقل المبلغ المحدد على ھذا النحو بأي حال من األحوال عن  5ماليين وحدة من وحدات حقوق السحب
الخاصة ،وبشرط أن ﺗكفل دولة المنشأة ﺳداد قيمة دعاوى التعويض عن األضرار النووية المثبتة على
المشغل عن طريق ﺗوفير األموال الالزمة بقدر قصور حصيلة التأمين أو الضمان المالي عن الوفاء
بھذه القيمة إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )أ( من ھذه الفقرة.
 -2ال يوجد في الفقرة  1من ھذه المادة ما يلزم طرفا متعاقدا أو أيا من الوحدات المكونة له ،كالدول
والجمھوريات ،بأن ﺗحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتھم بوصفھم مشغلين.
 -3األموال التي يوفرھا التأمين أو يوفرھا أي ضمان مالي آخر أو ﺗوفرھا دولة المنشأة عمال بالفقرة
 1من ھذه المادة أو الفقرﺗين الفرعيتين ) 1ب( و ) 1ج( من المادة الخامسة ﺗخص حصرا للتعويضات
المستحقة بموجب ھذه االﺗفاقية.
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 -4لن يقوم المؤمن أو غيره من الضامنين الماليين بتعليق أو إلغاء التأمين أو الضمان المالي اآلخر
المنصوص عليه في الفقرة  1من ھذه المادة بدون إرﺳال إشعار كتابي مھلته شھران إلى السلطة
العامة المختصة ،أو إشعار كتابي أثناء مدة نقل المواد النووية إذا كان التأمين أو الضمان المالي اآلخر
يتعلق بنقل مواد نووية.
المادة الثامنة
 -1رھنا بأحكام ھذه االﺗفاقية ،ﺗخضع طبيعة التعويض ،وشكله ،ومقداره ،وﺗوزيعه بشكل منصف
كذلك ،لقانون المحكمة المختصة.
 -2رھنا بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية ) 1ج( من المادة السادﺳة فإن األولوية في ﺗوزيع التعويض ،في
حالة دعاوى التعويض المرفوعة على المشغل التي ﺗكون فيھا األضرار التي يجب التعويض عنھا
بموجب ھذه االﺗفاقية ﺗتجاوز  -أو يرجح أن ﺗتجاوز -المبلغ األقصى المتاح بموجب الفقرة  1من المادة
الخامسة ،ﺗعطى للدعاوى المتعلقة بحاالت الوفاة أو اإلصابة الشخصية.
المادة التاسعة
 -1إذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين االجتماعي أو الضمان
االجتماعي أو ﺗعويض العاملين أو التعويض عن األمراض المھنية ﺗشمل ﺗعويضا عن األضرار
النووية ،فإن حقوق المستفيدين من ﺗلك النظم في الحصول على ﺗعويض بموجب ھذه االﺗفاقية ،وكذلك
حقوقھم في اإلدعاء ،بحكم ﺗلك النظم ،على المشغل المسؤول ﺗحدد  -رھنا بأحكام ھذه االﺗفاقية-
بموجب قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل ﺗلك النظم ،أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية
الدولية التي أنشأت ﺗلك النظم.
) -2أ( إذا دفع مواطن  -غير المشغل -من طرف متعاقد ﺗعويضا عن أضرار نووية بموجب اﺗفاقية دولية
أو بموجب قانون دولة غير متعاقدة ،فإن ذلك المواطن يحل  -في حدود المبلغ الذي دفعه -محل
الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب الحقوق التي كانت ھذه االﺗفاقية ﺳتكفلھا للشخص الذي
حصل على التعويض .وال يكتسب أي شخص حقوقا على ھذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق
بھما للمشغل أن يدعي عليه بموجب ھذه االﺗفاقية.
)ب(

ليس في ھذه االﺗفاقية ما يمنع مشغال ما ،يكون قد دفع ﺗعويضا عن أضرار نووية من

أموال غير األموال المنصوص عليھا في الفقرة  1من المادة السابعة ،من أن يسترد من الشخص
الذي وفر الضمان المالي عمال بتلك الفقرة ،أو من دولة المنشأة ،المبلغ الذي كان الشخص الذي
قبض منه التعويض ﺳيحصل عليه بموجب ھذه االﺗفاقية ،على أال يتجاوز ھذا االﺳترداد المبلغ
الذي دفعه.
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المادة العاشرة
يكون للمشغل حق اإلدعاء في حالتين فقط:
)أ( إذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي ،أو
)ب(

إذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن إغفال القيام بعمل بقصد إحداث أضرار؛

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 أمواال عامة بمقتضى ھذه االﺗفاقية.
المادة الحادية عشرة
 -1ما لم يرد نص مخالف في ھذه المادة ،ﺗظل الوالية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب
المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه.
 1مكرر  -في الحاالت التي ﺗقع فيھا حادثة نووية داخل المساحة التي ﺗشغلھا المنطقة االقتصادية الخالصة
لطرف متعاقد ،أو في مساحة ال ﺗتجاوز حدود منطقة اقتصادية خالصة ،إذا لم ﺗكن مثل ھذه المنطقة قد
أنشئت ،ومن المقرر إنشاؤھا ،ﺗكون محاكم ذلك الطرف ،ألغراض ھذه االﺗفاقية ،ھي وحدھا صاحبة
الوالية القضائية فيما يخص الدعاوى المتعلقة باألضرار النووية الناجمة عن ﺗلك الحادثة النووية .وﺗنطبق
الجملة السابقة إذا أبلغ ذلك الطرف المتعاقد الوديع بمثل ھذه المنطقة قبل وقوع الحادثة النووية .وليس في
ھذه الفقرة ما يفسر على أنه يسمح بممارﺳة الوالية القضائية بطريقة ﺗتعارض مع القانون البحري
الدولي ،بما في ذلك اﺗفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
 -2في الحاالت التي ال ﺗقع فيھا حادثة نووية داخل أراضي طرف متعاقد أو داخل منطقة ﺗم التبليغ عنھا
طبقا للفقرة  1مكرر أو حينما ال يكون باإلمكان ﺗحديد مكان الحادثة النووية بالتأكيد ،فإن الوالية
القضائية في ھذه الحاالت ﺗكون لمحاكم دولة المنشأة للمشغل المسؤول.
 -3إذا كانت الوالية القضائية ﺗؤول بموجب الفقرة  1أو  1مكرر أو الفقرة  2من ھذه المادة إلى محاكم
أكثر من طرف متعاقد واحد ،فإن ھذه الوالية القضائية ﺗكون على النحو التالي:
)أ( في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد وجزء آخر داخل
أراضي طرف متعاقد واحد ،ﺗكون الوالية القضائية لمحاكم ھذا األخير؛
)ب(

وفي كل الحاالت األخرى ﺗكون الوالية القضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد

باالﺗفاق بين األطراف المتعاقدة التي ﺗكون محاكمھا مختصة بموجب الفقرة  1أو  1مكرر
أو الفقرة  2من ھذه المادة.
 -4يكفل الطرف المتعاقد الذي ﺗؤول لمحاكمه الوالية القضائية انفراد محكمة واحدة فقط من محاكمه بھذه
الوالية فيما يتصل بأي حادثة نووية بعينھا.
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المادة الحادية عشرة ألف
يكفل الطرف المتعاقد الذي ﺗؤول لمحاكمه الوالية القضائية ،فيما يتعلق بدعاوى التعويض
عن األضرار النووية ،ما يلي:
)أ( جواز أن ﺗقيم أي دولة دعوى نيابة عن األشخاص الذين ﺗعرضوا ألضرار نووية ،والذين ھم من
رعايا ﺗلك الدولة أو ﺗوجد مساكنھم أو مقار إقامتھم في أراضيھا ،والذين يوافقون على ذلك؛
)ب(

وجواز أن يقيم أي شخص دعوى إلنفاذ الحقوق المنصوص عليھا في ھذه االﺗفاقية ،التي اكتسبھا

بالحلول أو التنازل.
المادة الثانية عشرة
 -1يكون الحكم الذي لم يعد خاضعا ألشكال الطعن االعتيادية والذي ﺗصدره محكمة الطرف المتعاقد
صاحبة الوالية القضائية موضع اعتراف إال في األحوال التالية:
)أ( إذا صدر ھذا الحكم عن طريق االحتيال؛
)ب(

أو إذا لم يعط الطرف الصادر ضده ھذا الحكم فرصة مناﺳبة لعرض قضيته؛

)ج( أو إذا ﺗعارض ھذا الحكم مع النظام العام للطرف المتعاقد المطالب باالعتراف به داخل
أراضيه ،أو ﺗنافر مع المعايير األﺳاﺳية للعدالة.
 -2يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة  1من ھذه المادة واجب التنفيذ ،بعد ﺗقديمه لھذا الغرض وفقا
للشكليات التي يقتضيھا قانون الطرف المتعاقد المطالب بذلك التنفيذ ،كما لو كان قد صدر عن إحدى
محاكم ذلك الطرف المتعاقد .وال يخضع موضوع الدعوى التي صدر الحكم بصددھا ألي إجراءات
قضائية أخرى.
المادة الثالثة عشرة
 -1ھذه االﺗفاقية والقانون الوطني المنطبق بموجبھا يطبقان دون أي ﺗمييز قائم على الجنسية أو محل
السكن أو محل اإلقامة.
 -2بصرف النظر عن الفقرة  1من ھذه المادة ،يجوز لتشريع دولة المنشأة  -بقدر ما يكون التعويض
عن األضرار النووية متجاوزا مبلغ الـ  150مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة -أن يحيد
عن أحكام ھذه االﺗفاقية فيما يخص األضرار 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
في ﺗلك األراضي ،وذلك بقدر عدم النص على فوائد متبادلة ذات قيمة معادلة.
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المادة الرابعة عشرة
ال يُعتد بالحصانات القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي في الدعاوى المرفوعة
بموجب ھذه االﺗفاقية أمام المحاكم التي ﺗكون مختصة وفقا للمادة الحادية عشرة ،إال فيما يتعلق بتدابير
التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة
ﺗتخذ األطراف المتعاقدة ﺗدابير مناﺳبة لكي ﺗضمن أن ما يدفع عمال بھذه االﺗفاقية من ﺗعويض عن
أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وﺗكاليف قضت بھا المحكمة ،أو من أقساط للتأمين وإعادة التأمين
وأموال يوفرھا التأمين أو إعادة التأمين أو ضمان مالي آخر ،أو ما ﺗوفره دولة المنشأة من أموال ،ﺳيكون
قابال للتحويل بدون رﺳوم إلى عملة الطرف المتعاقد الذي لحقت به األضرار ،وإلى عملة الطرف المتعاقد
الذي يقيم المدعي داخل أراضيه عادة ،وأن ﺗدفع أقساط ومدفوعات التأمين وإعادة التأمين بالعمالت
المحددة في عقد التأمين أو إعادة التأمين.
المادة السادسة عشرة
ال يحق ألي شخص أن يحصل بموجب ھذه االﺗفاقية على مقدار التعويض الذي يكون قد حصل
عليه من األضرار النووية ذاﺗھا بموجب اﺗفاقية دولية أخرى بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة
النووية.
المادة السابعة عشرة
ال ﺗؤثر ھذه االﺗفاقية على ﺗطبيق أي اﺗفاقات دولية أو اﺗفاقات دولية بشأن المسؤولية المدنية في
مجال الطاقة النووية ،ﺳواء كانت نافذة أو مفتوحة للتوقيع أو التصديق أو االنضمام في التاريخ الذي يُفتح
فيه باب التوقيع على ھذه االﺗفاقية ،وذلك فيما يتعلق بأطراف ﺗلك االﺗفاقات أو االﺗفاقيات.
المادة الثامنة عشرة
ال ﺗمس ھذه االﺗفاقية حقوق وواجبات الطرف المتعاقد بمقتضى األحكام العامة للقانون الدولي العام.
المادة التاسعة عشرة
 -1إذا دخل أي طرف متعاقد في اﺗفاق عمال بالفقرة الفرعية )ب( من الفقرة  3من المادة الحادية عشرة
فإنه يقوم دون إبطاء بتزويد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسخة من ذلك االﺗفاق لإلطالع
عليھا وﺗوزيعھا على األطراف المتعاقدة األخرى.
 -2ﺗزود األطراف المتعاقدة المدير العام بنسخ من قوانينھا ولوائحھا التي ﺗتعلق بمسائل ﺗشملھا ھذه
االﺗفاقية ،لإلطالع عليھا وﺗوزيعھا على األطراف المتعاقدة األخرى.
المادة العشرون
حُذفت
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المادة العشرون ألف
 -1إذا نشأ نزاع بين أطراف متعاقدة حول ﺗفسير ھذه االﺗفاقية أو ﺗطبيقھا ،كان على أطراف النزاع
أن ﺗتشاور بھدف ﺗسويته بالتفاوض أو بأي وﺳيلة ﺳلمية أخرى لتسوية المنازعات ﺗكون مقبولة لھا.
 -2إذا ﺗعذرت ﺗسوية أي نزاع من ھذا النوع المشار إليه في الفقرة  1من ھذه المادة في غضون ﺳتة
أشھر من ﺗاريخ طلب التشاور المقدم بمقتضى الفقرة  1من ھذه المادة ،يُحال النزاع بناء على طلب
أي من أطراف ھذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه .فإذا أحيل النزاع إلى
التحكيم وانقضت ﺳتة أشھر على ﺗاريخ الطلب دون أي يتمكن أطراف النزاع من االﺗفاق على ھيئة
التحكيم ،يجوز ألحد األطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى األمين العام لألمم
المتحدة ﺗعيين حكم واحد أو أكثر .وفي حالة ﺗنازع الطلبات المقدمة من أطراف النزاع ﺗكون األولوية
للطلب الموجه إلى األمين العام لألمم المتحدة.
 -3عند ﺗصديق ھذه االﺗفاقية أو قبولھا أو الموافقة عليھا أو االنضمام إليھا ،يجوز ألية دولة أن ﺗعلن أنھا
ال ﺗعتبر نفسھا ملزمة بواحد من إجراءي ﺗسوية المنازعات المنصوص عليھما في الفقرة  2من ھذه
المادة أو بكليھما .وال ﺗكون األطراف المتعاقدة األخرى ملزمة باإلجراء المنصوص عليه في الفقرة
 2من ھذه المادة لتسوية المنازعات ﺗجاه الطرف المتعاقد الذي أصدر إعالنا من ھذا القبيل.
 -4يجوز ألي طرف متعاقد يكون قد أصدر إعالنا وفقا للفقرة  3من ھذه المادة أن يسحبه في أي وقت
بموجب إخطار مقدم إلى الوديع.
المادة الحادية والعشرون
حُذفت
المادة الثانية والعشرون
حُذفت
المادة الثالثة والعشرون
حُذفت
المادة الرابعة والعشرون
حُذفت
المادة الخامسة والعشرون
حُذفت
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المادة السادسة والعشرون
في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس ﺳنوات على ﺗاريخ بدء نفاذ ھذه االﺗفاقية ،يدعو المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد مؤﺗمر للنظر في ﺗنقيحھا ،إذا أعرب ثلث األطراف المتعاقدة
عن رغبتھم في ذلك.
المادة السابعة والعشرون
حُذفت
المادة الثامنة والعشرون
يُسجل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ھذه االﺗفاقية وفقا للمادة  102من ميثاق األمم
المتحدة.
المادة التاسعة والعشرون
حُذفت
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قائمة المراجع
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أوال -المراجع باللغة العربية:
أ .الكتب:
 .1إبتسkkام سkkعيد الملكkkاوي ،جريمooة ﺗلويooث البيئooة :دراﺳooة مقارنooة ،دار الثقافooة للنشooر والتوزيooع ،عَمooان
)األردن(2008 ،م.
 .2أ .د .إبراھيم سليمان عيسى ،ﺗلوث البيئة أھم قضايا العصر المشكلة والحل ،ط  ،2دار الكتاب
الحديث ،القاھرة  -الكويت  -الجزائر2000 ،م.
 .3د .أحمد حامد البدري ،الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية )دراﺳة مقارنة( ،معھد
اإلدارة العامة ،المملكة العربية السعودية2010 ،م.
 .4د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة  -دراﺳة ﺗأصيلية في األنظمة الوطنية
واالﺗفاقية ،-مطابع جامعة الملك ﺳعود ،الرياض1997 ،م.
 .5د .أحمد محمود سعد ،اﺳتقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ،ط  ،2دار
النھضة العربية ،القاھرة2007 ،م.
 .6بن حمودة ليلى ،االﺳتخدام السلمي للفضاء الخارجي ،مجد المؤﺳسة الجامعية للدراﺳات والنشر
والتوزيع ،بيروت2008 ،م.
 .7أ .د .بوسلطان محمد ،مبادئ القانون الدولي العام  -الجزء األول ،-ط ،4ديوان المطبوعات
الجامعية ،بن عكنون2008 ،م.
 .8د .خالkkد مصkkطفى قاسkkم ،إدارة البيئooة والتنميooة المسooتدامة فooي ظooل العولمooة المعاصooرة ،الooدار الجامعيooة
اإلﺳكندرية2007 ،م.
 .9د .خلف حسين علي الدليمي ،الكوارث الطبيعية والحد من آثارھا ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عَمان
2009م.
 .10د .رياض صالح أبو العطا ،حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،األزاريطة
)اإلﺳكندرية(2009 ،م.
 .11د .سعيد السيد قنديل ،آليات ﺗعويض األضرار البيئية دراﺳة في ضوء األنظمة القانونية واالﺗفاقيات
الدولية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلﺳكندرية2004 ،م.
 .12د .سمير حامد الجمال ،الحماية القانونية للبيئة ،دار النھضة العربية ،القاھرة2007 ،م.
 .13د .سھى حميد سليم الجمعة ،ﺗلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام ،دار المطبوعات
الجامعية ،اإلﺳكندرية2009 ،م.
 .14صالح الدين عامر ،مقدمة لدراﺳة القانون الدولي العام ،دار النھضة العربية ،القاھرة2007 ،م.
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 .15د .صالح عبد الرحمن عبد الحديثي ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت2010 ،م.
 .16د .طkkkارق إبkkkراھيم الدسkkkوقي عطيkkkة ،األمoooن البيئoooي :النظoooام القoooانوني لحمايoooة البيئoooة ،دار الجامعoooة
الجديدة ،األزاريطة2009 ،م.
 .17عkامر محمkkود طkkراف ،إرھooاب التلoوث والنظooام العooالمي ،مجooد المؤﺳسoة الجامعيooة للدراﺳooات والنشooر
والتوزيع ،بيروت2002 ،م.
 .18عبد القادر رزيق المخادمي ،التلوث البيئي مخاطر الحاضر وﺗحديات المستقبل ،ط  ،2ديوان
المطبوعات الجامعية ،بن عكنون2006 ،م.
 .19علوي أمجد علي ،موﺳوعة القضاء والفقه للدول العربية -النظام القانوني للفضاء الخارجي واألجرام
السماوية ،-الجزء  ،93الدار العربية للموﺳوعات ،بيروت.
 .20د .عماد محمد ذياب الحفيظ ،البيئة )حمايتھا ،ﺗلوثھا ،مخاطرھا( ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عَمان
2005م.
 .21عمر بن عبد ﷲ بن سعيد البلوشي ،مشروعية أﺳلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون
الدولي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت2007 ،م.
 .22لورانس إ  .سسكند ،دبلوماﺳية البيئة :التفاوض لتحقيق اﺗفاقيات عالمية أكثر فعالية ،ﺗرجمة :د .أحمد
أمين الجمل ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاھرة1996 ،م.
 .23د .ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار الجامعة الجديدة2007 ،م.
 .24د .محسن أفكيرين ،القانون الدولي للبيئة ،دار النھضة العربية ،القاھرة2006 ،م.
 .25أ .د .محمد أمين عامر و أ .د .مصطفى محمود سليمان ،ﺗلوث البيئة مشكلة العصر :دراﺳة علمية
حول مشكلة التلوث وحماية صحة البيئة ،دار الكتاب الحديث )دار المصري للطباعة(1999 ،م.
 .26محمد عبد ﷲ محمد نعمان ،ضمانات اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية )دراﺳة قانونية
في ضوء القواعد والوثائق الدولية(2001 ،م.
 .27د .محمود خيري بنونة ،القانون الدولي واﺳتخدام الطاقة النووية ،ط  ،2مؤﺳسة دار
الشعب ،القاھرة1971 ،م.
 .28د .مصطفى سالمة حسين ود .مدوس فالح الرشيدي ،القانون الدولي للبيئة :دراﺳة للقواعد العامة
وأھم االﺗفاقيات الدولية واإلقليمية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ﺗُعنى بحماية
البيئة ،لجنة التأليف والتعريب والنشر2007 ،م.
 .29د .معمر رتيب محمد عبد الحافظ  ،القانون الدولي للبيئة وظاھرة التلوث ) ُخطوة لألمoام لحمايoة البيئoة
الدولية من التلوث( ،دار النھضة العربية ،القاھرة2007 ،م.
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 .30د .ممدوح حامد عطية ،أﺳلحة الدمار الشامل فoي الشoرق األوﺳoط بoين الشoك واليقoين؟ ،الoدار الثقافيoة
للنشر ،القاھرة2004 ،م.
 .31د .نبيلة إسماعيل رسالن ،التأمين ضد أخطار التلوث ،دار الجامعة الجديدة ،اإلﺳكندرية2007 ،م.
 .32وائل إبراھيم الفاعوري ومحمد عطوة الھروط ،البيئة حمايتھا وصيانتھا ،دار المناھج للنشر
والتوزيع ،عَمان2009 ،م.

ب  .الحوليات والمجالت:
 حولية نزع السالح ،منشورات األمم المتحدة ،المجلد  31لعام 2006م ،نيويورك2009 ،م. -ﺳلسلة المعارف الشاملة :الفضاء -األقمار الصناعية -االﺗصاالت2002 ،Edition Greps ،م.

ت  .المقاالت:
 .1د .أحمد رشاد قاﺳم" ،غاز الرادون :منشأه وخصائصه وأخطاره" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثاني
والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م.
 .2د .أحمد عصام فكري" ،قياس العناصر المشعة في الكائنات الحيوانية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد
السابع ،أفريل -ماي  -جوان1995 ،م.
 .3أ .د .أحمد محمود عيد" ،المستويات اإلشعاعية في بعض أماكن اﺳتخراج البترول" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السابع ،أبريل -مايو -يونيو1995 ،م.
" .4التعريف بالھيئة العربية للطاقة الذرية وأنشطتھا" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع ،يناير -فبراير
 مارس ،عدد خاص )بمناﺳبة مرور خمسين عاما على ﺗأﺳيس جامعة الدول العربية(1995 ،م." .5المؤﺗمر الوزاري العالمي حول الطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين )بكين/4/22 -20 :
 ،"(2009نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد الثاني2009 ،م.
" .6النظام الدولي للمعلومات النووية ) (INISفي عيده الخامس والعشرين" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السابع ،أبريل ،مايو ،يونيو1995 ،م.
 .7أنطوان بوفييه" ،األعمال والدراﺳات الحديثة المتعلقة بحماية البيئة في فترة النزاع المسلح" ،المجلة
الدولية للصليب األحمر ،السنة الخامسة ،العدد  ،28نوفمبر /ﺗشرين الثاني -ديسمبر /كانون
األول1992 ،م.
 .8إيريك دافيد" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية" ،المجلة الدولية
للصليب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد  ،53يناير /كانون الثاني  -فبراير /شباط ،عدد خاص :فتوى
محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األﺳلحة النووية والقانون الدولي اإلنساني1997 ،م.
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 .9بييـر روبرﺗو دانيزي" ،ﺗقصي الحقائق حول الغبار الذري المتساقط من التجارب النووية  :الجسيمات
الحارة والحرب الباردة" ،ﺗرجمة بسمة شباني ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد
الثالث1999 ،م.
 .10ﺗقرير ُموجز صادر عن منظمة الصحة العالمية" ،اليورانيوم المستنفد :مصادره وحاالت التعرض له
واآلثار الصحية المترﺗبة عليه" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثالث2002 ،م.
 .11ﺗيموثي ل.ھـ .ماك كورماك"" ،الدفع بعدم وجود قانون يحكم األﺳلحة النووية" محكمة العدل الدولية
ﺗتجنب ﺗطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني" ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،السنة
العاشرة ،العدد  ،53يناير /كانون الثاني  -فبراير /شباط ،عدد خاص :فتوى محكمة العدل الدولية
بشأن مشروعية األﺳلحة النووية والقانون الدولي اإلنساني1997 ،م.
 .12جمال عبد الرحمن ماشينة" ،وحدات التشعيع المستعملة في حفظ المنتجات الزراعية" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م.
 .13جوردون لينسلي" ،التأثيرات البيئية لالنبعاثات المشعة" ،ﺗرجمة :نھلة نصر ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م.
 .14جون ھـ .ماكنيل" ،فتوى محكمة العدل الدولية في "قضية األﺳلحة النووية" ﺗقويم أول" ،المجلة
الدولية للصليب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد  ،53يناير /كانون الثاني  -فبراير /شباط ،عدد خاص:
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األﺳلحة النووية والقانون الدولي اإلنساني1997 ،م.
 .15جون ويليامز" ،اليورانيوم والحرب ،آثار أﺳلحة اليورانيوم المستنفذ في العراق" ،ﺗرجمة نھلة
نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد األول2007 ،م.
 .16حسن مظفر الرزو" ،ﺗلوث الھواء بالمواد المشعة مصادرهُ و ُﺳبل معالجته وﺗأثيراﺗه على
البيئة" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع ،أكتوبر -نوفمبر -ديسمبر1995 ،م.
 "ﺗقنية منظومات التبريد في محطات ﺗوليد الطاقة النووية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلدالثامن ،العدد الثالث1996 ،م.
 .17د .حسين المھذبي" ،دور النظام الوطني لحساب ومراقبة المواد النووية وعالقته باﺗفاقات الضمانات
الدولية لممارﺳة أنشطة وبرامج نووية ذات صبغة ﺳلمية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثاني
والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م.
 .18د .حسين الونداوي" ،الرادون وﺗأثيره على البيئة واإلنسان" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي
عشر ،العدد الثالث1999 ،م.
 .19أ .د .خالد العيسى وآخرون" ،مصادر التلوث اإلشعاعي وشبكات اإلنذار المبكر )الرقابة اإلشعاعية
للتسربات والحوادث النووية(" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الرابع2004 ،م.
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 .20أ .د .ﺳيد أحمد السيد خالف" ،القنابل النووية وآثارھا المدمرة" ،مجلة أﺳيوط للدراﺳات
البيئية ،العدد األول ،جويلية 1991م.
 "النفايات النووية" ،مجلة أﺳيوط للدراﺳات البيئية ،العدد السادس ،يناير 1994م. .21د .ضو ﺳعد مصباح و أ .د .محمود نصر الدين" ،مستقبل ﺗوليد الكھرباء بالطاقة النووية" ،الھيئة
العربية للطاقة الذرية ،ﺗونس2006 ،م.
 .22أ .د.عدنان شھاب الدين" ،الطاقة النووية وآفاق اﺳتخداماﺗھا السلمية في دول مجلس
التعاون" ،مجلة التعاون ،السنة الخامسة والعشرون ،العدد الثالث والسبعون ،مارس 2011م.
 .23أ .دُ .عذاب طاھر الكناني" ،المواد المشعة الطبيعية في اﺳتخراج وصناعة النفط والغاز" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد األول2009 ،م.
 .24مانفريد مور" ،فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اﺳتخدام األﺳلحة النووية بعض األفكار
المطروحة حول نقاط قوة وضعف الفتوى" ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد
 ،53يناير /كانون الثاني – فبراير /شباط ،عدد خاص :فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية
األﺳلحة النووية والقانون الدولي اإلنساني1997 ،م.
 .25مترجم عن نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ،انعقاد المؤﺗمر الدولي حول حادث
ﺗشرنوبيل" ،ﺗرجمة نسرين الكوكي ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م.
 .26مترجم عن نشرة  - IAEAالمجلد  38العدد " ،1996/2مصر :المعاھدة اإلفريقية لمنطقة خالية
من السالح النووي" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن ،العدد الثالث1996 ،م.
 .27مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalيوغسالفيا :التلوث باليورانيوم"
ﺗرجمة نسرين اليحيى الكوكي ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م.
 .28مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalأوكرانيا  :العلماء يقترحون دفن
ﺗشرنوبيل" ،ﺗرجمة نسرين اليحيى الكوكي ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد
الثالث1999 ،م.
 .29مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalروﺳيا  :حادث ينتج عنه ﺗعرض
عاملين لإلشعاع في ﺗومسك" ،ﺗرجمة نسرين اليحيى الكوكي ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي
عشر ،العدد الثالث1999 ،م.
 .30مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalﺗقارير األمم المتحدة حول ﺗأثيرات
ﺗشير نوبل" ،ﺗرجمة نھلة نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الرابع عشر ،العدد األول2002 ،م.
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 .31مترجم عن مقالة منشورة في مجلة " ،"Nuclear Engineering Internationalعدد مايو /أيار
" ،2003االعتناء بالمصادر المشعة المتروكة ) ،"(Orphansﺗرجمة :نھلة نصر ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الثالث2004 ،م.
 .32مترجم عن مجلة " "Nuclear Engineering Internationalعدد أكتوبر /ﺗشرين األول
ُ " ،2003مراقبات مزدوجة االﺳتخدام على نطاق العالم" ،ﺗرجمة :نھلة نصر ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الثاني2004 ،م.
 .33مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalاألمم المتحدة ﺗُنَاقش التأثيرات
اإلشعاعية" ،ﺗرجمة نھلة نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السادس عشر ،العدد الثاني2004 ،م.
 .34مترجم عن مقالة منشورة في مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalﺗقييم عام لحادث
ﺗشرنوبيل التأثيرات الصحية واإلشعاعية" ،ﺗرجمة :د .ضو ﺳعد مصباح ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجاد السادس عشر ،العدد الثاني2004 ،م.
 .35مترجم عن مقالة منشورة في مجلة " "Nuclear Engineering Internationalعدد مايو /أيار
" ،2005السالم من أجل الذرة" ،ﺗرجمة :نھلة نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع
عشر ،العدد الثالث2005 ،م.
 .36مترجم عن مجلس االﺳتخبارات القومية في أبريل /نيسان " ،2006التقرير السنوي إلى الكونغرس
حول أمن وأمان المنشآت النووية والقوات العسكرية الروﺳية" ،إعداد :أمانة التحرير ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد األول2007 ،م.
 .37مترجم عن " ،BBC Newsمخاطر اإلشعاع الذري مماثلة للتلوث" ،إعداد أمانة التحرير ،نشرة
الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد الثاني2007 ،م.
 .38مترجم عن " ،The Gardianدراﺳة ﺗُرجح خطر اإلصابة بالسرطان من اليورانيوم
المستنفذ" ،إعداد :أمانة التحرير ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد الثاني2007 ،م.
 .39مترجم عن مجلة "" ،"Nuclear Engineering Internationalالتعاون في مجال نقل المواد ال ُمشعة
دوليا" ،إعداد :أمانة التحرير ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد األول2007 ،م.
 .40مترجم عن " "Astanaكازاخستان ،وزارة الشؤون الخارجية ،بتاريخ " ،2009/3/23كازاخستان
ﺗقود مبادرة "منطقة خالية من األﺳلحة النووية"" ،ﺗرجمة :نھلة نصر ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد
الحادي والعشرون ،العدد الثاني2009 ،م.
 .41أ .د .محمد بن إبراھيم الجار ﷲ" ،حاالت ﺗسرب اإلشعاع الذري" ،مجلة األمن ،العدد الثالث ،جمادى
اآلخرة 1411ھـ.
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 "نظرة عامة حول الرادون في المساكن" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن عشر ،العدداألول2006 ،م.
 "األدلة على ﺗسبب الرادون في اإلصابة بمرض ﺳرطان الرئة" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلدالعشرون ،العدد األول2008 ،م.
 .42د .محمد عبد الرحمن ﺳالمة" ،حول حادث الحرجية في محطة إعادة معالجة اليورانيوم
في اليابان" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م.
 .43د .محمد يحيى العاني" ،النُ َويﱠات المشعة في مياه الشرب وطرق إزالتھا" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السابع ،يوليو -أغسطس -ﺳبتمبر1995 ،م.
 "االﺗجاه إلى المفاعالت النووية إلنتاج الطاقة الكھربائية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الحاديعشر ،العدد الثالث1999 ،م.
 .44أ .د .محمود بركات" ،الطاقة النووية كمصدر للكھرباء في الدول العربية" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السابع أكتوبر  -نوفمبر -ديسمبر1995 ،م.
 "دور الھيئة العربية للطاقة الذرية في دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" ،نشرة الذرةوالتنمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثالث1999 ،م.
 "مكافحة االﺳتعمال اإلرھابي ألﺳلحة الدمار الشامل وبخاصة السالح النووي" ،نشرة الذرةوالتنمية ،المجلد العشرون ،العدد الرابع2008 ،م.
 .45أ .د .محمود نصر الدين" ،األمن واألمان النوويان وﺗطبيق نظام الضمانات في قرارات المؤﺗمر العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدورة السابعة واألربعين" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السادس
عشر ،العدد الثاني2004 ،م.
 "شبكة الرصد المبكر للتلوث اإلشعاعي وخطة الطوارئ النووية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلدالسادس عشر ،العدد الثالث2004 ،م.
 .46د .مكي الحسني" ،ھل يمكن للمفاعل النووي أن ينفجر كالقنبلة الذرية؟" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد السادس ،العدد الثامن ،آب  /أغسطس1994 ،م.
 .47أ .د .ممدوح فتحي عبد الصبور" ،اليورانيوم :آثاره الضارة وﺳلوكه في البيئة" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد الثامن عشر ،العدد األول2006 ،م.
" .48مؤﺗمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية )فينا ،"(2005/9/30 -26 :نشرة الذرة والتنمية ،المجلد السابع
عشر ،العدد الثالث2005 ،م.
 .49د .نبھان عبد الكريم حمدون" ،اليورانيوم" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد التاﺳع عشر ،العدد
الثاني2007 ،م.
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 .50نجيب بن عمر عوينات" ،المناطق الخالية من األﺳلحة النووية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد
العشرون ،العدد الثالث2008 ،م.
 "اﺗفاقيات ما بعد حادث ﺗشرنوبيل  1986لضمان ﺳالمة المرافق النووية" ،نشرة الذرةوالتنمية ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد األول2009 ،م.
 .51نجيب عوينات" ،المسؤولية الدولية عن اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية" ،نشرة الذرة
والتنمية ،المجلد العشرون ،العدد الثاني2008 ،م.
 .52نھلة نصر" ،المؤﺗمر الدولي حول الوقاية اإلشعاعية المھنية )جنيف ،"(2002/8/30 -26 :نشرة
الذرة والتنمية ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثالث2002 ،م.
 "المؤﺗمر العربي السادس لالﺳتخدامات السلمية للطاقة الذرية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الرابععشر ،العدد الرابع2002 ،م.
 "المؤﺗمر العربي التاﺳع لالﺳتخدامات السلمية للطاقة الذرية" ،نشرة الذرة والتنمية ،المجلدالعشرون ،العدد الرابع2008 ،م.
 "ال ُمنتدى العالمي حول ﺗحديات األمان النووي في عالم ُمسطح و ُمختلط ومفتوح )ﺳيول.19 : ،"(2010/4/20نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثاني والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م.
 "االجتماع الثالث لحوار إﺳتراﺗيجية األمان النووي )يوجييا كاراﺗا ،"(2010/4/ 23. 22 :نشرةالذرة والتنمية ،المجلد الثاني والعشرون ،العدد الثاني2010 ،م.

ث  -المراجع اإللكترونية:
 د .أحمد الطويل" ،قمة واشنطن النووية  ...قراءة ﺳياﺳية" ،متوفرة على الموقع االلكتروني:http://www.fustat.com/C_hist/tawil_5_10.shtml

 إﺳالم أبو العز" ،قمة األمن النووي في ﺳيول بين ضمان السالمة وھواجس اإلرھاب" 26 ،مارس2012م ،متوفرة على الموقع االلكترونيhttp://elbadil.com :

 حسان التليلي" ،ماذا بقي من كارثة فوكوشيما بعد مرور عام على حصولھا؟" ،ﺗصفع الموقعاإللكتروني:
http://www.france24.com/ar/20120307-japan-environment-fukushima-nucleardisaster-one-year-after

 ريتشارد بالك" ،ھل أدت كارثة فوكوشيما إلى ﺗراجع التأييد للطاقة النووية؟" ،ﺗصفح الموقعاإللكتروني:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/03/120310-japan_fukushima.shtml
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 الطبعة- األھرام: المصدر،" "أوباما يُطلِق أعمال أول قمة لألمن النووي في العالم، عاصم عبد الخالق: متوفرة على الموقع االلكتروني،العربية
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=118260&eid=506

 "دراﺳة في اﺗفاقيات األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب، علي ھادي حميدي الشكراوي. د. أ: متوفرة على الموقع االلكتروني، كلية القانون- جامعة بابل،"الدولي
 دراسة في اتفاقيات األممhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/pd
.المتحدة لمكافحة اإلرھاب الدولي
: ﺗصفع الموقع اإللكتروني،" "التحديات النووية بعد كارثة فوكوشيما اليابانية، منصور أبو العزمhttp://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/137485.aspx.

: متوفرة على الموقع اإللكتروني،Catastrophe Fukushima  كارثة فوكوشيماhttp://www.arp-asso.org/blog/?p=7305
http://ar.wikipedia.org

-

رo نُ ِش،"2012  "اختتام قمة األمن النووي في ﺳيول،" شبكة اإلﺳراء والمعراج "إﺳراج: ُكتب بواﺳطة: متوفر على الموقع اإللكتروني،م2012  مارس28 :بتاريخ
-

http://www.israj.net/arabic/index.php/2011-05-14-07-28-23/2011-05-15-00-2220/2011-07-29-05-03-45 /4351-------2012
Encarta ، الطاقة النووية،"Global Arabic Encyclopedia" م2004  الموﺳوعة العربية العالمية.Dvd rom  متوفرة في شكل،pro educ 2009- 2012

: المراجع باللغات األجنبية-ثانيا
A- Ouvrages :
1- Pascal (Maurice) , (sous la direction de) , Droit nucléaire, Eyrolles, Paris, 1979 .
2- Prieur (Michel), Droit de l'environnement, 3e éd, Dalloz, Paris, 1996.
3- Ruzié (David), Droit international public, 14e éd, Dalloz, Paris, 1999.
B- Articles :
1. 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.
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2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

: االتفاقيات الدولية-ثالثا
.م1958  اﺗفاقية جنيف ألعالي البحار لعام.1
.م1959  معاھدة أنتاركتيكا الخاصة بالقطب الجنوبي لعام.2
.م1960  اﺗفاقية جنيف بشأن حماية العمال من اإلشعاعات ال ُمؤينة لعام.3
 وبروﺗوكوالﺗھا،م1960  اﺗفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام.4
.ال ُم َع ِدلَة
.م1962  اﺗفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لعام.5
 معاھدة موﺳكو لحظر إجراء ﺗجارب األﺳلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وﺗحت ﺳطح.6
.م1963 الماء لعام
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 .7اﺗفاقية بروكسل ال ُم َك ِملة الﺗفاقية باريس بشأن بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام 1963م
وال ُم َع َدلة ببروﺗوكول إضافي لعام 1964م.
 .8اﺗفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام 1963م ،والبروﺗوكول ال ُم َع ِدل لھا لعام
1997م.
 .9المعاھدة المتعلقة بالمبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان اﺳتكشاف واﺳتخدام الفضاء الخارجي بما
في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى لعام 1967م.
 .10معاھدة ﺗالﺗيلولكو بشأن حظر األﺳلحة النووية في أمريكا الالﺗينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام
1967م.
 .11معاھدة عدم انتشار األﺳلحة النووية لعام 1968م.
 .12معاھدة حظر وضع األﺳلحة النووية وغيرھا من أﺳلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات
وفي باطن أرضھا لعام 1971م.
 .13اﺗفاقية بروكسل بشأن المسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية لعام 1971م.
 .14اﺗفاقية لندن بشأن منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972م.
 .15اﺗفاقية جنيف المتعلقة بحظر اﺳتخدام ﺗقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض
عدائية أخرى لعام 1977م.
 .16اﺗفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية لعام 1980م.
 .17معاھدة راروﺗونغا بشأن اعتبار جنوب المحيط الھادئ منطقة خالية من األﺳلحة النووية لعام 1985م.
 .18اﺗفاقية فينا بشأن التبليغ ال ُمبَ ِكر عن وقوع حادث نووي لعام 1986م.
 .19اﺗفاقية فينا بشأن ﺗقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986م.
 .20البروﺗوكول المشترك بشأن ﺗطبيق اﺗفاقية فينا واﺗفاقية باريس لعام 1988م.
 .21اﺗفاقية األمان النووي لعام 1994م.
 .22معاھدة بانكوك بشأن اعتبار جنوب شرق آﺳيا منطقة خالية من األﺳلحة النووية لعام 1995م.
 .23معاھدة بِليندابا إلنشاء منطقة خالية من األﺳلحة النووية في أفريقيا لعام 1996م.
 .24معاھدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م.
 .25اﺗفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية لعام 1997م.
 .26االﺗفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة لعام
1997م.
 .27االﺗفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النووي لعام 2005م.
 .28معاھدة ﺳيميباالﺗينسك إلنشاء منطقة خالية من األﺳلحة النووية في وﺳط آﺳيا لعام 2006م.
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ثانيا -اﺗفاقية بروكسل بشأن المسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية لعام
1971م.
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المطلب الثاني :المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض
العسكرية وقت السلم.
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الفرع األول :المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من ﺗجارب ﺗفجيرات األﺳلحة النووية.
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الفرع الثاني :المسئولية الدولية عن صناعة وامتالك األﺳلحة النووية.
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ملخص المذكرة:
يطرح موضوع "التلوث النووي في ضوء القانون الدولي" عدة إشكاليات اخترنا من بينھا
دراﺳة اإلشكالية التالية واإلجابة عنھا:
 ھل ﺗحقق القواعد القانونية المكرﺳة دوليا حماية ناجعة من التلوث النووي أم ال؟ولإلجابة على ھذه اإلشكالية اعتمدنا خطة بحث ﺗضم فصلين:
الفصل األول :والمعنون المساعي الدولية للحد من التلوث النووي ،ﺗناولنا في المبحث األول منه
ماھية التلوث النووي ،من خالل بيان مفھومه ومصادره وآثاره البيئية والصحية.
وفي المبحث الثاني الجھود الدولية للحماية من التلوث النووي ،من خالل بيان جھود المنظمات
الدولية ،وأھم مبادئ القانون الدولي المطبقة في مجال الحماية من التلوث النووي.
الفصل الثاني :والمعنون الحماية من التلوث النووي في ضـوء النصـوص الدولية ،خصصنا
المبحث األول منه لدراﺳة القواعد القانونية االﺗفاقية الخاصة بالحماية من التلوث النووي من خالل بيان
أھم االﺗفاقيات الدولية في ھذا المجال ،مع ﺗناول موضوعي األمان واألمن النوويان.
والثاني لدراﺳة المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث النووي ،بحيث بحثنا من جھة في المسؤولية
الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وقت السلم ،ومن جھة
أخرى في المسؤولية الدولية عن األضرار الناﺗجة من اﺳتخدام الطاقة النووية في األغراض العسكرية
وقت السلم.

248

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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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘــﺎح

اللغة االنجليزية

اللغة الفرنسية

اللغة العربية
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التلوث النووي
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Nuclear try

L’essaie nucléaire

التجارب النووية
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arm

L’arme nucléaire

األسلحة النووية

Nuclear
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L’installation nucléaire

المنشآت النووية

Nuclear security

La sécurité nucléaire

األمن النووي

Nuclear safety

La sûreté nucléaire

األمان النووي

Nuclear liability

La responsabilité nucléaire

المسؤولية النووية

Nuclear damage

Dommage nucléaire

األضرار النووية
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