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 شكر وتقدير

 فله كل الشكر والتقدير. العنبكي نزار الدكتور األستاذ مشرفي الفاضلاتقدم بالشكر الى 

 اللوزي أحمد الدكتوراقشة وهم كما أتوجه بالشكر للسادة األفاضل أعضاء لجنة المن

مني كل  معناء وجهد في الحضور إلى المناقشة فله واتكبد نالذي صباريني غازي الدكتور األستاذو

 الشكر والتقدير.
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Abstract 

The purpose of the study is to clarify the nature and dangers of toxic nuclear 

waste, to indicate the nature of the crime of transporting and burying toxic nuclear 

waste, and to indicate the criminal responsibility of countries for transmitting toxic 

nuclear waste. The elimination of nuclear waste in the State of production is one of the 

important principles of the Basel Convention Outside the country of origin where this 

principle was stated in paragraph 9 of the Preamble to the Basel Convention, in which 

Parties called for the environmentally sound disposal of hazardous wastes in the 

territory of the State where the waste generation occurred, Through their competent 

authorities or require the generator or exporter to notify the competent authorities in the 

State of import or transit State in writing of any proposed transfer of hazardous waste 

and other waste across the border. 

The study showed that any transfer or storage of hazardous wastes was the result 

of an illegal act committed by a person of public international law, in violation of an 

international norm that would not pollute the environment with such wastes, which 

would place international responsibility, regardless of the source of that contractual, 

International efforts at the international level to address hazardous wastes and other 

wastes have resulted in the adoption of the Basel Convention on the Control of 

Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal on 22 March 1989, 

as the first international convention of a binding nature in this area, International 

conventions on the protection of human health and the protection and preservation of 

the environment. 

 

Key words: crime of transfer and burial, nuclear and toxic waste, international law. 
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 الفصل األول

 مقدمة في خلفية الدراسة وأهميتها

 : تمهيد .0

طويلةتأتيخطو لفتراتزمنية البيئة على تؤثر كونها من النفاياتالنووية ودفن نقل رة

أهمية لمراعاة تم إذا خاصة كبير بشكل المادية الناحية من مكلفا  يكون معها والتعامل األمد،

تشكلمصدرإزعاج ألنها علىالبيئة، تأثيرها والعملعلىعدم عنالتجمعاتالبشرية، إبعادها

تقدمةوالناميةعلىحدسواء.للدولالم

والشكفيأنللنفاياتالنوويةخطورةكبيرةعلىاإلنسانوالبيئةسواءتلكالتييتمنقلها

بواسطةالحاويات،أوتلكالتيتستخدمفيصناعةالقذائفوالذخائر،إذأنمجرداستخدامتلك

سوفتؤديإلىان علىاألرضفإنها النوويةفيالموقع،القذائفوالذخائروبقاءها تشاراألشعة

أثرهاممتدا لمئاتالسنين.كذلكفإنتصديربعضالموادالمستخدمةفيالمفاعالتالنوويةبقىوي

المنتهيةالصالحية،بقصداستخدامهافيالدولالنامية،تنجمعنهمخاطركبيرةعلىالصحةوعلى

مشكل معالجة في القصور أوجه مواجهة وألجل منالبيئة. سواء النفاياتالنووية التخلصمن ة

الدولالمتقدمةبسببتعسفهاأوإهمالهاأوتجنبالتكلفةالمالية؛أومنالدولالناميةبسببتخلفها

وجهلهاوافتقارهاإلىالتكنولوجياالنووية،حرصالنظاماألساسيللوكالةالدوليةللطاقةالذريةعلى

لياتهاومفتشيهاعلىأيمشروعنووييقامفيكنفالوكالة،حيثفرضرقابةالوكالةبأجهزتهاوآ

النوويةوبناءالمفاعلنفسهوتركيبأجهزتهومعداتهوتراقبمدى تتحكمفيالتشغيلونقلالمواد
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توافرالمواصفاتالفنيةفيه،ومدىمراعاةالضوابطوالمعاييرالسلميةلألمانالنووي،وتشرفعلى

راقبالتشغيلبصورةدورية.تجاربالتشغيل،وت

بإلقاء يشك لقيامدولةبدفنالنفاياتالنوويةفيأرضدولةأخرىبشكلسر ي،أوقيامها

عليه يترتب قانونيا  أساسا  لها، التابع القاري الجرف في دفنها أو اإلقليمية مياهها في النفايات

مثلعدمقيامالدولةبصورةمتعمدةأوالمسئوليةالدولية،فهذهالمسؤوليةقدتتحققبسلوكسلبي

 النفاياتوالتسريباتالنوويةالتخاذاهمالها التخلصمن تكفل التي التدابيرواالحتياطاتاألمنية

المنبعثةمنمفاعالتهاومنشأتهاالنوويةبصورةسليمةالتضربجيرانها،أوعدمسماحهالمفتشي

نظ بتطبيق الذرية للطاقة الدولية يجعلهاالوكالة مما منشآتها، تشغيل عند الدولية الضمانات ام

تتسبببتسريباتإشعاعيةمضرةبالبيئةوالدولالمجاورة،أوعدمالقيامبالصيانةالدوريةللمنشئات

النووية،أوعدماتخاذاألساليبالسلميةفيتأمينالمفاعالتالنوويةخشيةالتكاليفالباهظةأو

ترشيدا لإلنفاق.

وءاألخطارالكبيرةوالتأثيراتالسلبيةللنفاياتالنوويةعلىالدولوالشعوب،ظهرتوفيض

الحاجةإلىتبنيالمجتمعالدوليالتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنها

 في الحدود 22عبر 1989آذار في النفاذ حيز ودخلت "5 هذه1992أيار أهمية وتكمن ،

النفاياتالخطرةأوالنقلغيرالمشروعاالتفاق أولاتفاقيةملزمةتوضعلمكافحةتجارة يةفيأنها

لتلكالنفايات،وبذلكتصدتاالتفاقيةلمايعرف"بإمبراليةالنفايات"فضال عنذلكأعطتاالتفاقية

ا نقل على الرقابة شددت وكذلك الحدود، عبر الخطرة النفايات لحركة مفصال  لنفاياتتنظيما 

والتخلصمنها،كمااهتمتبوضعأجهزةعلىالمستوىالدوليلمراقبةحركةالنفاياتالخطرةعبر

 عام التيجرىتبنيها النووية، للمواد المادية الحماية ومعاهدة أركان1979الحدود، من وتعد ،
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ةبشأناألمانالنوويفيمقاربةاألمنالنوويالعالمي،واعتمدتاتفاقيةالوكالةالدوليةللطاقةالذري

.وتتمثلأهدافاالتفاقيةفي1996أكتوبر24ودخلتحيزالنفاذفي1994يونيو17فيينافي

تحقيقمستوىعاٍلمناألمانالنوويوالحفاظعليهفيجميعأنحاءالعالممنأجلإنشاءوصيانة

ملةومنعوقوعحوادثلهاعواقبدفاعاتفع الةفيالمنشآتالنوويةضدالمخاطراإلشعاعيةالمحت

1979منمعاهدةالحمايةالماديةللموادالنووية،التيجرىتبنيهاعام2وأشارتالمادة.إشعاعية

إلىأنهذهاالتفاقيةتنطبقعلىالموادالنوويةالمستخدمةفياألغراضالسلميةأثناءالنقلالنووي

 المادتين باستثناء تنطبق وأنها 4و3الدولي، 3والفقرة المادة النووية5من المواد على منها،

 .المستخدمةفياألغراضالسلميةأثناءاستخدامهاوتخزينهاونقلهامحليا 

النووية النفايات ودفن نقل جريمة للبحثفي الدراسة هذه موضوع اختيار جاء هنا من

نالنفاياتالنوويةتتسببفيالسامةفيضوءالقانونالدولي،فالدولالتيتعملعلىنقلأودف

إحداثضرركبيرللدولالتييتمدفنالنفاياتالنوويةفيأراضيها.

 الدراسة: مشكلة .8

تثيرجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةوالسامةإشكالياتقانونيةكبيرة،إذأننقلالنفايات

ةوالقيودوالضوابطالتيطبقتهاالنوويةودفنهاوماتسببهمنأضرارخطيرةتخالفالمعاييرالدولي

الوكالةالدوليةوهيقيودومعاييرصارمةتتعلقبالمراقبةوالتفتيشبمافيذلكبصورةأساسيةتوافر

معاييراألمانوالسالمةبدء امنإعدادالمنشآتالنوويةومنثمقيامهابعملهاوانتاجالموادالنووية

 ثم ومن والمدنية، العسكرية فهناكبصورتها بشكلصحيح، السامة النووية النفايات مع التعامل

الذريةوتفضلاالعتماد الدوليةللطاقة اتفاقياتتعاونثنائيةمعالوكالة العديدمنالدولالتبرم
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علىمجهوداتهاالذاتيةالتيتمنحهافرصةإقامةبرامجسريةقدتنتهيبهاإلىتطويرأسلحةنووية

منقيودومعاييرالوكالةالصارمةفيالمراقبةوالتفتيش،كماأنهناكالعديدأوعلىاألقلالتهرب

أوتقرراالنسحابمنها كإسرائيل، للوكالةوالتخضعمنشأتهاإلشرافها منالدولالتيلمتنضم

ككورياالشمالية،وبالتاليالتمارسعليهاالوكالةسلطاتالمراقبةوالتفتيشالذييستهدفأمرين:

لهماأو  العسكري، االستخدام إلى النووية للطاقة السلمي االستخدام تحويل عدم وثانيهماضمان

منإعداد بدءا  والتحققمنتوافرمعاييراألمنوالسالمة النووية للمنشأة السليم ضمانالتشغيل

المنشأةوتشغيلهاوحتىمنمخلفاتونفاياتهذااالستخدام.

إمكانيةإعادةتدويرهاوتنشيطهاأولهماياتالنوويةفيأمرين:وفيالواقعتكمنخطورةالنفا

دخالهافيصناعةاألسلحةوالقنابل، عادةاستخدامهامرةثانيةوا  التخلصمنهابصورةوثانيهماوا 

السكان منها يعاني جدا  كبيرة أضرار يترتبعليها مما والسالمة، والصحة بالبيئة وضارة سيئة

عديدة لعقود والبيئة بسببهذا خطيرة النشاطجريمة هذا ويشك ل مناالستخدام، عنه ينجم وما

أضرار.فدفنالنفاياتالنوويةوالتخلصمنهايتمفيالغالببصورةسر ية،وقداليعرفالمسئول

عن واألدبية القانونية تعترفبمسؤوليتها ال الدول من العديد أن بل وقتطويل، بعد إال عنها

ويةإالبعدفواتمدةطويلة.النفاياتالنو

تتوضحمشكلةالدراسةمنخاللاألسئلةالتالية:

 ماطبيعةوأخطارالنفاياتالنوويةالسامة؟

 ماطبيعةجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامة؟ 

 ماالمسؤوليةالقانونيةالمترتبةعلىالدوللنقلهاالنفاياتالنوويةالسامة؟ 
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 هدف الدراسة:  .3

الدراسةإلى:تهدف

 .بيانطبيعةوأخطارالنفاياتالنوويةالسامة

 .بيانطبيعةجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامة 

 .بيانالمسؤوليةالجنائيةالمترتبةعلىالدوللنقلهاالنفاياتالنوويةالسامة 

 :الدراسةمحددات  .4

وهيالفترةالتيبدأت1945يتبدأبعامهذهالدراسةزمنيا فيالمدةالتجهتتالمحددات الزمانية:

بهامعاهداتعدمانتشاراألسلحةالنوويةولغايةإعدادهذهالرسالة.

الموضوعجميعدولالعالمالتيتمتلكاألسلحةالمحددات المكانية: يشملاإلطارالمكانيلهذا

النووية،باإلضافةإلىالدولالتيتقبلدفنالنفاياتالنوويةلديها.

الموضوعيللدراسةفيدراسةجريمةنقلودفنالنفاياتالمحددات الموضوعية: ينحصرالمحدد

فيظلالقانونالدولي.السامةالنووية

 مصطلحات الدراسة: .5

"عرفت)اتفاقيةبازل(النقلبأنه"نقلالنفاياتالخطرةأوالنفاياتاألخرىمننقل النفايات الخطرة: 

ضائيةالوطنيةلدولةأوعبرمنطقةخاضعةللواليةالوطنيةلدولةأخرىمنطقةخاضعةللواليةالق

دولتانعلى النقل أنتشتركفي شريطة أليدولة، القضائية للوالية التخضع منطقة عبر أو

.(1)األقل"

                                                           
 مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود.2المادة(1)
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فيدفن النفايات: تمارسبشكلشائعفيكثيرمنالبلدان، أو مقالع هي"طريقة  مناجم حجارة

 األرض. من المستخرجة فوهاتالحجارة أو تكونمهجورة جيدا  مدارة النفاياتبطريقة دفن وأن

الفضالت تبعثر إلى فتؤدي جيد بشكل تدار لم إذا أما مكلفة، وغير نظيفة طريقة

"،ويعرفأيضا بأنه"طمرالنفاياتجوفاألرض وارتشاحالفضالتالسائلةإلى الحشرات واجتذاب

يمكنأنيصلإلىاالالفوالموادالضارةإلىأقصىعمقيمكنالوصولإليهبالحفرالعميقالذي

الطريقةهياألفضلللتخلصمن مناالمتارويدعىبالدفنالجيولوجي"،ويرىبعضهمأنهذه

النفاياتوالموادالخطرةالضارة،إالأنهورغماالحتياطاتالتيأخذتلدفنالنفاياتالخطرة،فإن

.(1")لعاليةمناطقالدفنباتتتهددبحدوثكارثةبيئيةبليغةرغمتكلفتهاا

أنترىعدمالنفايات المشعة: بعد التيتعملالدولالناميةعلىنقلها المشعة هي"تلكالمواد

باليورانيوم عليه يطلق ما وهو سلمي، أم عسكري سواء نشاط أي في استخدامها إمكانية

.(2)المنضب"

اليوجدلهااستخداممنوعرفتالوكالةالدوليةللطاقةالذريةالنفاياتالمشعةبأنها:"مادة

المتوقعأنتحتويعلىموادمشعةتتجاوزالقدرالذييمكنلإلنسانتحملهأواليمكناستخدامها

فيأغراضأخرىمفيدة".

"يقصدبالسالحالنوويحسبمايعرفهالقسمالثانيمنبرتوكولباريس)البروتوكولالسالح النووي:

كلسالحيحتويأومصمملكييحتويأويستخدم1954لعامالثالث(بشأنالرقابةعلىالتسلح

                                                           
(1)Seymer, Lucy Ridgely Selected. Writings of Florence Nightingale, New York: The 
Macmillan Co, 1954, pp. 38287 

(2 ) الرحمن. عبد مسعد العدالةن نقل النفايات النووية إلى الدول الناميةالمسؤولية الدولية عزيدان، كلية ،
 .71،ص2114الجنائية،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
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وقودا نوويا أونظائرمشعةوالذيبفعلالتفجيرأوأيتحولذريآخرغيرمسيطرعليهأوبفعل

إشعاعاإلحتراقالذريأوالنظائرالمشعة،يكونقادرا علىالتدميرالشامل،الضررالمنتشر،أو

.(1)التسممالشامل"

 النظري: اراإلط .6

تتناولهذهالدراسةموضوعجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامةكجريمةيعاقبعليها

القانونالدولي،حيثأناإلتفاقياتالدوليةوالمعاهداتتضمنسالمةوأمنالمنشآتالنوويةبما

نخاللتوضيحيولدعنهآثارجسيمةعلىالفردوالمجتمع.ولتناولهذهالجريمةسوفيتمذلكم

خلفيةالدراسةوأهميتهاوعرضالدراساتالسابقةذاتالعالقةمنثمتتناولطبيعةجرائمنقلودفن

النفاياتالنوويةالسامةفيضوءالقانونالدوليوأخطارهامنخاللالتطرقإلىتعريفالنفايات

منتلكالجرائمبشكلالنوويةوعرضأخطارهذهالنفايات.تركزالدراسةبصورةخاصةعلىكل

الدولية الجنائية المسؤولية إلىمشكلة وتتطرقالدراسة علىمنفصلمنحيثطبيعتها، المترتبة

أركانجريمةدفنالنفاياتالنووية.الدوللنقلهاالنفاياتالنوويةبشكلغيرمشروعمنخاللتناول

وليةالجزائيةوالمدنيةالناجمةعناآلثارالقانونيةالمترتبةوالمسؤكذلكتتعرضالدراسةإلى

تتناولالدراسةخاتمةالدراسةوالتيتعرضالنتائجارتكابهذهالجرائمفيالقانونالدولي، وأخيرا 

التيتوصلتإليهاوالتوصياتالمقترحة.

 السابقة الدراسات .7

منأهمالدراساتالسابقةالتيعرضتمواضيعمشابهةلموضوعالدراسةهي:

                                                           
 .412،ص2111،عمان:داروائل،القانون الدولي اإلنسانيالعنبكي،نزار.(1)
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ا - )دراسة التلوث(1)(2117لالمي من الجنائية الحماية وتوضيح بيان إلى الدراسة هدفت ،

البيئةمن لحماية المكرسة إلىافتقارالتشريعاتالقانونية وأشارتالدراسة باإلشعاعالنووي،

اإلشعاعاتالنوويةإلىالتفعيالتالعمليةالالزمةلضماندقةتنفيذاالجراءاتلتوفيرالحماية

التلوثالالزم وجرائم عام، بشكل بالبيئة الماسة الجرائم ونوعية طبيعة تتناسبمع والتي ة،

التلوث خطر تالفي ولغرض بالتنفيذ اإلسراع أجل من خاص، بشكل النووي باإلشعاع

باإلشعاعالنووي.والطبيعةالخاصةلجرائمالتلوثباإلشعاعالنوويتتميزعنالجرائماألخرى

ح للبيئة، وذلكالملوثة منها، استثناء أنها إال العادية، الجرائم من تعد األصل في يثأنها

 لطبيعتهاالخاصةالمتعلقةبمصلحةاجتماعية.

هدفتالدراسةإلىالعملعلىحمايةالبيئةالطبيعيةوصحةاإلنسان(2)(،2114دراسةزيدان) -

القانونالدوليخاصة يتعلقبنقلالنفاياتفيالدولالنامية،والعملعلىتفعيلأحكام فيما

صورها، كانت أي ا  النامية الدول إلى النووية النفايات نقل من للحد النامية، للدول النووية

تحتاجإلىمئاتالملياراتمن المتقدمة فيالدول النفاياتالنووية إلىأن وأشارتالدراسة

ألف25حدةاألمريكيةمثال الدوالراتحتىيمكنوضعهافيمدافنآمنة،ففيالوالياتالمت

النفاياتتكلفهامن دفعبعض111مليارإلى23مركزلتجميعهذه ما مليارا دوالر،وهذا

عصاباتالمافيابالعملعلىنقلهذهالنفاياتإلىالدولالناميةسواءبطريقةالتهريبأومن

 خاللعقدصفقاتمعبعضالمسئولينفيهذهالدول.

                                                           

.برلين:المركزالديمقراطيمقارنة دراسة -الحماية الجنائية من التلوث باالشعاع النووي(الالمي،نورحسين،1)
.2117العربيللدراساتاإلستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية.

(2 الرحمن. عبد مسعد زيدان، العدالةالمسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية( كلية ،
 .2114الجنائية،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية.



9 
 

 
 

،هدفتالدراسةإلىبياننقلالنفاياتداخلالدولةوخطرنقلهاإلى(1)(2116دراسةمتولي) -

المواد من وغيرها والكيماوية السامة النفايات والسيما بالسكان، آهلة أماكن أو أخرى دولة

الخطرة،ومايترتبعلىذلكمنأضرارتؤديإلىتحملالمسؤوليةالدولية،ولكنلمتسلط

 الضوء الدراسة هذه ضار بشكل التخلص عن بالمسئولية المتعلقة األحكام لنفاياتلعلى

النووية،خاصةأنإنشاءالمفاعالتالنوويةتعودللعالممنجديدوتثورمعهامشاكلالتخلص

 مننفاياتهذهالمفاعالت.

منهجية الدراسة .8

المنهجالوصفيالتحليلي:منخاللوصفواقعجريمة الدراسةعلىاستخدام نقلتقوم

فيالقوانين الواردة النصوصالقانونية وتحليل الدولي، فيالقانون السامة النفاياتالنووية ودفن

واإلتفاقياتالدوليةذاتالصلة.

 أدوات الدراسة: .9

 .اإلتفاقياتوالمعاهداتوالوثائقالدوليةالمتعلقةبالنفاياتالنوويةالسامة

 موضوعالدراسة.مباديءالقانونالدوليالعامةالمتعلقةب 

 

  

                                                           

،العددمجلة السياسة الدوليةخالدالسيد،حظرنقلالنفاياتالخطرةفيضوءأحكامالقانونالدولي،(متولي،1)
(168،)2116. 
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 الفصل الثاني

 ماهية النفايات النووية ومشكلة التخلص منها

 تمهيد:

الحرب بعد قبلبعضالدولألغراضنووية من والمواد استغاللبعضالعناصر شك ل

والبيئة اإلنسان حياة تهدد والتي الخطرة النووية النفايات تراكم في مهما  عامال  الثانية، العالمية

إلىالمحيطة باإلضافة مشعة الكهربائيةعلىمواد المفاعالتالنوويةإلنتاجالطاقة وتعتمد فيه،

استغاللهاواستخدامهاإلنتاجعناصروموادذاتنشاطإشعاعيالستخدامهافيعددمنالمجاالت

فاياتالبحثيةوالصناعيةوالطبيةوغيرها،ينتجعنهذااالستغاللللموادالنوويةمخلفاتتعرفبالن

أوتلك أداءالغرضالذيوجدتمنأجله، تبقىبعد نوويةمشعة كلمادة بها النووية،ويقصد

التي الستعمالها،وقبلتوضيحجرائمنقلودفنالنفاياتالنوويةانتهتالمواد المحددة صالحيتها

وويةالسامةفيالسامةفيضوءالقانونالدوليوأخطارها،البدمنالتعرفعلىماهيةالنفاياتالن

المبحثالثانيفيتناولموضوعالتخلصمن أما القانونالدوليمنخاللالمبحثاألول، ضوء

النفاياتالنوويةوأضرارها.
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 المبحث األول

 ماهية النفايات النووية السامة في ضوء القانون الدولي

اللهاالتركيزعليها،تباينتتعريفاتمفهومالنفاياتالنوويةبحسبالزاويةالتييتممنخ

سواءمنحيثمدىاالستفادةمنهاأوطريقةتخزينها،أومنحيثمخاطرهاوآثارهاعلىالبيئة،

وكانللمنظماتالدوليةواالتفاقيات،لذاظهرتتعريفاتمختلفةللنفاياتالنوويةفيالفقهالقانوني

 سنستهل هنا من النووية، تعريفالنفايات نصيبمن ماهيةالدولية بالتعرفعلى الدراسة هذه

في السامة النووية النفايات تعريف خالل من الدولي القانون ضوء في السامة النووية النفايات

المطلباألول،ويوضحالمطلبالثانيضمانالنقلاآلمنللنفاياتالنوويةالسامة.

 المطلب األول

 تعريف النفايات النووية السامة

فاقياتالدوليةإلىمفهومالنفاياتالنوويةالسامة،إذعرفتها؛المادةأشارتالعديدمناالت

باريس 1961األولىمنإتفاقية فيينا األولىالتفاقية والمادة ،1963 أن المجتمع الدولي اهتم "،

بحماية البيئة من المواد الكيماوية والنفايات الخطيرة باإلضافة إلى االهتمام بالغالف الجوي 

األمثل للطاقة واالستخدام
م، لمراقبة التجارة الدولية 9191آذار عام  22عقدت اتفاقية في  إذ .(1)"

م، لمنع استيراد 9119اتفاقية باماكو : منها، كما عقدت عدة اتفاقيات منها والتخلصللنفايات الخطرة 

الكيماوية1998روتردامالنفايات الخطيرة، واتفاقية  المواد استيراد تنظم خ.والتي هذاومن الل

ياتالنوويةالسامةبتقسيمالمطلبإلىفرعين؛يتناولالفرعاألولماهيةاالمطلبسيتمتعريفالنف

إمكانية حيث من النووية النفايات تعريف فيتناول الثاني الفرع أما السامة، النووية النفايات

استخدامها.
                                                           

 .1963فييناالتفاقيةاألولىوالمادة،1961باريسإتفاقيةمناألولىالمادة(1)
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 الفرع االول

 النفايات النووية السامةهية ما

 التشريعاتأشارت نصالوطنية في النووية(1)78المادة األنشطة تنظيم قانون من

قادر-خالفاليورانيومالطبيعيواليورانيومالمستنفد–واإلشعاعيةالمصري،بأنها:"أيوقودنووي

 أخرى، مواد مع أو لوحده، طاقة يولد أن المفاعلبانشطارعلى خارج ذاتي، متسلسل، نووي

.(2)والنفاياتالمشعة"النووي،وكذلكالنواتجأ

نوويمتسلسلبانشطارأماالوقودالنوويفيعرفبأنه:"أيمادةقادرةعلىتوليدالطاقة،

وأماالنواتجأوالنفاياتالمشعة،الواردةفيتعريفالموادالنوويةفتعرفبأنها:"أيمادة،(3)ذاتي"

يمادةتصبحمشعة،منجراءتعرضهامشعةتنتجمنعملياتإنتاجأواستخداموقودنووي،أوأ

بلغتمرحلة التي المشعة، النظائر ذلك يشمل وال العمليات، تلك تنبعثمن التي لإلشعاعات،

،فيأيغرضعلميأوطبي،أوزراعي،أوتجاريأولالستعمالالصنعالنهائية،لتكونصالحة

.(4)صناعي"

 بازللعام منأناتفاقية تتضم1989بالرغم لم النفاياتالخطرة، لمفهوم نمانتعريفا  وا 

.النفاياتالتيتنتميإلىأيفئةواردةفيالملحقأحددتأنواعوأصنافلهذهالنفاياتومنها:"

النفاياتالتيال فيالملحقالثالثوب. كانتالتتميزبأيمنالخواصالواردة األولإالإذا
                                                           

منقانونتنظيماألنشطةالنوويةواالشعاعيةالمصري78المادة(1)
(كماع2) المادة أوالثوريدم،أوأيمركباتكيميائيةلهذين3رفتها "عناصراليورانيوم، مننفسالقانونبأنها:

طبيعيا  الموجودة بخالفتلكالعناصرومركباتها، أوكميات، بأيتركيزات، بكافةالعنصرين، البلوتونيوم ،وكذا
مركباته".

األضرارالنوويةلدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.(منقانونالمسؤوليةالمدنيةعن1(المادة)3)
(منقانونالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالنوويةلدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة2(المادة)4)
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ليهابموجبالتشريعالمحليلطرفالتصديرأواالستيرادأوتشملهاالفقرةأولكنهاتعرفأوينظرإ

ألغراضهذهاالتفاقيةتعني)النفاياتاألخرى(النفاياتالتيتنتميوالعبوربوصفهانفاياتخطرة.

 الحدود. عبر للنقل تخضع والتي الثاني الملحق في واردة فئة أي هذهوإلى نطاق من تستثنى

ضعلكونهامشعةلنظمرقابةدوليةأخرىمنبينهاصكوكدوليةمطبقةاالتفاقيةالنفاياتالتيتخ

تستثنىمننطاقهذهاالتفاقيةالنفاياتالناجمةعنالعملياتوبشكلمحددعلىالموادالمشعة.

وذكرتاالتفاقيةأنواعهافيالملحقاألول.(1)العاديةللسفنوالتييغطيتصريفهاصكدوليأخر"

لكعلىالنحوالتالي:مناالتفاقيةوذ

:تناولتالنفاياتالسائلةوتتضمننفاياتالمستشفياتوالنفاياتالصيدليةوالمذيبات"الفئة األولى"

:ويرادبهاتقسيمالنفاياتتبعا لمكوناتها،"الفئة الثانية"والعضوية.والموادسريعةااللتصاق...الخ.

الزئبق مثل والمسرطنة السامة النفايات أوفهناك المتفجرة النفايات وهناك واستوسوالرصاص،

الملتهبةمثلالموادالمتفجرةوالموادسهلةاإلشتعالوغيرهامنالنفاياتشديدةالخطورة،وغيرذلك

."منالنفاياتالخطرةالتيتحددهاالتشريعاتالوطنيةللدول

ويةضمنفئاتالنفاياتاتفاقيةبازللمتشرإلىالنفاياتالنو"مماسبقيمكنالقولبأن

بالخطورة تتسم النفاياتالنووية أشارتإلىأن قد واضعيتلكاالتفاقية حيثأنرؤية الخطرة،

الشديدة،ولذلكتماخضاعهالتنظيمقانونيدوليمستقلوسابقعلىوجوداتفاقيةبازل،وبالتالي

األساس للنظام والتخلصمنها فيها والتحكم عليها الرقابة الذريةتخضع للطاقة الدولية للوكالة ي

في سواء والنفاياتالمشعة بالمواد المختصة الفنية هيالجهة باعتبارها ولمفتشيالوكالة وآلياتها

التخلصمنها أو بازل(2)"استخدامها األولىمناتفاقية منالمادة الثالثة ولذلكفإننصالفقرة .

.(3)"ألحكامهايستبعدالنفاياتالنوويةصراحةمنالخضوع"
                                                           

فينقل اتفاقيةبازل(1)  النفايات بشأنالتحكم لعام عبرالحدود والتخلصمنها نقالعنالرابط:.1989الخطرة
https://www.basel.int/Portals 

 .75(زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص2)
/مناتفاقيةبازلعلىاستبعادالموادالنوويةمنهاعلىالنحوالتالي:1/3(وتنصالمادة3)

" Wastes which , as a result of being radioactive, are subject to other international control systems, 
including international instruments applying specilically to radioactive materials, are exclusded from the 
scope of this convention".  
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النفايات في التحكم بشأن بازل التفاقية القانوني النظام في نقصا  يعد هذا أن شك وال

:(1)الخطرةوالتخلصمنهاوذلكلألسباباآلتية

إنالنظاماألساسيووثائقالضماناتسواءاألولىأوالمعدلةلمتوردنظاما متكامال كالذي" -1

 للتحكم بازل اتفاقية في تكملةجاء يجب كان وبالتالي النووية، النفايات من والتخلص

النصوصالعامةالتيجاءتفيالنظاماألساسيللوكالة،بماوردفياتفاقيةبازل.

(3إنالنفاياتالنوويةالتقلخطورةحتىيتماستبعادهاصراحةبموجبالمادةاألولىفقرة) -2

خطورة النفايات أشد هي بل بازل، اتفاقية حكمةمن هناك ليس وبالتالي اإلطالق، على

الوكالة دستور كفاية فيظلعدم بازلخاصة الخضوعالتفاقية من مناستثنائها واضحة

 .(2)الذريةالدوليةللطاقة

إنالنظامالقانونيللوكالةالدوليةللطاقةالذريةوبسببالقيودالتييفرضهاعلىاالستخدام -3

بتهالمستمرةلعدمالتحولبهذااالستخدامإلىالغرضالعسكريمنالسلميللطاقةالذريةومراق

الذرية، للطاقة الدولية الوكالة من الدول من انسحابالعديد أو إحجام إلى يؤدي أن شأنه

.ولذاهاالدولةمستخدمةللموادالنوويةوهيفيخارجالوكالةوالتخضعألحكامتبقىوبالتالي

 ."حالةبعدنطاقاتفاقيةبازلإلىالنفاياتالنوويةأيضا كاناألفضلمعالجةهذهال

 الفرع الثاني

 تعريف النفايات النووية من حيث إمكانية استخدامها

التخلصمنها أويلزم التخلصمنها أوأشياءيتم "مواد بأنها تعرفالنفاياتبشكلعام

،وهذهالنفاياتقدتكونموادصلبةأوبطريقةآمنةطبقا ألحكامالقانونالدوليوالتشريعاتالوطنية

أو المعدات "تلك أنها تعرفعلى كما النفاياتحسبخطورتها"، تقسيم ويتم غازية، أو سائلة
                                                           

فينقل اتفاقيةبازل(1)  النفايات بشأنالتحكم لعام عبرالحدود والتخلصمنها نقالعنالرابط:.1989الخطرة
https://www.basel.int/Portals

 .بازلاتفاقيةمن(3)فقرةاألولىالمادة(2)
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المالبسالواقيةالتيتستخدمفيالمفاعالتالنووية،ومنثمفإنهذهاألشياءتدخلبعداالستعمال

ودالمستهلكفيإدارةالمحطاتالنوويةوالتيتكونالنهائيفيعدادالنفاياتالخطرةكماأنالوق

غيرقابلةلإلستخداموتحتاجإلىتخزينفيأماكنآمنةحتىالتؤثرعلىالبيئة مشعة،ولكنها

.(1)المحيطة"

ويشملالمجالالماديالتفاقيةبازلفئةمنالنفاياتالتيتعتبربأنها"موادأوأشياءأخرى

القانونالوطني".وهيالتييجريأويعتزمال وفقا ألحكام أومطلوبالتخلصمنها تخلصمنها

كلمنالنفاياتالمحددةفيالمرفقاألولمناالتفاقية،والنفاياتالتيتعتبرخطرةبموجب"تشمل

إالأنهااالتشريع فيالمرفقالثاني، وكذلكالنفاياتالمحددة الطرففياالتفاقية، لمحليللدولة

تخضعأستثنتم للسفنكونها العملياتالعادية عن والنفاياتالناجمة النفاياتالنووية ننطاقها

.(2)"لنظامقانونياخر

نووية مواد "هي النووية فالنفايات النووية، التفجيرات المترتبعلى األثر ناحية من أما

كيلومترا "،151يمكنأنتتفجرفوقسطحاألرضوتؤديإلىتلوثإشعاعيلمناطقيبلغقطرها

جراءالتجاربالنوويةالفرنسيةفيالصحراءالجزائريةومانجمعنهامنبقايا"كماحدثفيالجزائر

وتشيرآراء مشعة"، تحملمواد ألنها تمثلنفايات، الذراتالنوويةومركباتوسياراتشحنكلها

هومعدنثقيلعاليالسمي ة،وهوأخرىحولالنفاياتالنووية"بأنهاتتمثلفياليورانيومالمنضبو

ناتجثانويلعمليةتخصيباليورانيوم،وهومثلهمثلاليورانيومالطبيعيمادةسامةمنالناحيتين

الكيميائيةواإلشعاعية،وعلىالرغممنإطالقلفظمنضبعليهإالأنهيظلمحتفظا بنسبةإشعاع

.يعي"%منالطاقةاالشعاعيةلليورانيومالطب61تعادل

                                                           

 .129مرجعسابق،ص،زيدان،مسعدعبدالرحمن(1)
.1989اتفاقيةبازللعام(2)
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"جميعأشكالاألسلحةالعسكريةوالمعداتأمامنالناحيةالعسكرية،فالنفاياتالنوويةهي

قذائفهاباليورانيومالمنضب،ويؤديإلىمخاطرىالتيتضربالبيئة،خاصةتلكاألسلحةالتيتطل

رةجدا "،وهناكجسيمةبالبيئة،ويمتدأثرهاإلىفتراتطويلة،ويكونتكلفةمعالجةهذاالتلوثكبي

األضرار التيتتصاعد المشعة الخطرة الكيماوية المواد "تلك هي النفاياتالنووية ترىبأن آراء

فيالبحاروالمحيطاتبشكليعدنوعا مناإلرهابالبيئيلمالهمنمخاطر منها،ويتمالقاؤها

.علىالحياةوحياةاإلنسان"

للقانونو وفقا  يمكنعرفتالنفاياتالنووية التيال النفاياتالمشعة "تلك بأنها الفرنسي

أهمية أو تقنية أي لها تتوافر ال أو الحالية الظروف في تصنيعها إعادة أو استخدامها إعادة

.و(1)اقتصادية" نفاياتنوويةنتيجةاستخدامالطاقةالذريةفي"منالجديربالذكرأنفرنسا لديها

 سنة من إلىسن2115مفاعالتها ، 2119ة بنحو تقدر فيصورة1151، نفاياتنووية طن

يورانيوممنضبوهذهالكميةتشك لمشكلةكبيرةأمامالحكوماتالفرنسيةوالشعبالفرنسيبمالها

المشكلةاقترحتبعض تحتويهمنإشعاعاتلهصفةأبدية،وفيضوءهذه لما منآثارضارة

،وهيفكرةخطيرةللغاية،ألنهإذاماحدثالفضاءإلىالجهاتفيفرنساإرسالالنفاياتالنووية

األضرار بحدود التكهن يستطيع أحد ال وارد أمر وهو النفايات لهذه الحامل للصاروخ انفجار

."والمخاطرالتيتتعرضلهاالبيئةوالبشرعلىاألرض

"بعضاألش أنها على عرفتها فقد النووية للنفايات العالمية الصحة منظمة التيأما ياء

بينما اقتصادية"، أوأهمية وبذلكأصبحتغيرذاتقيمة لها، الالزم أصبحتخارجاالستخدام

وكالةالدوليةللطاقةالذريةبأنها"أيمادةاليوجدلهااستخدامأزيدعرفتالنفاياتالنوويةوفقا لل

تح لإلنسان يمكن الذي القدر تتجاوز مشعة مواد على وتحتوي المتوقع يمكنمن ال أو مله

.(2)استخدامهافيأغراضأخرىمفيدة"

                                                           

 .71،ص(زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق1)
 .72مرجعسابق،ص(زيدان،مسعدعبدالرحمن،2)
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السائلةأوالصلبةأوالغازية سبقيمكنالقولبأنالنفاياتالنوويةهي"تلكالمواد مما

التيتحدثاشعاعا نوويا يؤثرفيالبيئةتأثيرا ضارا لفتراتزمنيةطويلةويهددحياةاإلنسانوالبيئة

ناستخدامهافيمجاالتأخرى".التيتوضحفيهاواليمك

 المطلب الثاني
 السامة ضمان النقل اآلمن للنفايات النووية

لنقلالبريأوالبحريايشملأمانالنقلللموادالمشعةالتزامبالوقايةمناإلشعاعاتأثناء

ادأوالجويالداخليوالدوليبواسطةتدابيرخاصةتتعلقبوضعاألختاموالعالماتالخاصةبالمو

التيتحددمستوياتاإلشعاع، الخاصة األنظمة حكامشروطالشحنوالتفريغ،ومراعاة النووية،وا 

تقرره الذي النحو على الطوارئ أحكام تراعى المواد نقل أثناء نووي حادث وقوع حالة وفي

.المنظماتالوطنيةوالدوليةذاتالصلة،بغيةحمايةاألشخاصوالممتلكاتوالبيئة

تمتقسيمالمطلبإلىفرعين؛جاءالسامةإلىضمانالنقلاآلمنللنفاياتالنوويةوللتعرف

الدولةفيمجالالنقلالفرعاألولبعنوان النوويةاآلمنمسؤولية تنللمواد بينما الفرعالثانياول،

.واالستثناءاتالواردةعليهلتصديرالنفاياتالنوويةالسامةمبدأالحظرماهية

 لالفرع االو

 للمواد النووية اآلمنمسؤولية الدولة في مجال النقل 

 النووية للنفايات االمن النقل الالزمةلضمان االستعدادات كافة المرسل يتخذ أن ينبغي

لتيسيرتفتيشالشحناتالمرسلة، ينبغيللسلطةالمختصةفيالدولةوضعاللوائحوالتنظيماتو"

.(1)"واإلبالغعنأيحالةلعدماالمتثالالتيتحددمستوياتاإلشعاعأوالتلوث،

                                                           

(1) المشعة، النقلالمأمونللمواد ،2112الئحة عنالوكالة SSR-6العدد منسلسلةمعاييراألمانالصادرة
(STI/PUB/1570) 
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 وتبدأ النقل فيمجال الدولة التشريعياألمنمسؤولية اإلطار منوضع النووية للمواد

 للموادالمشعةإلىحينانتقالالمسؤوليةإلىالدولةالمتلقية،وأنآوالرقابيالذييضمننقال  من 

إضافةهيئةعلىللسلطاتالمختصةالتيتشملتحددبوضوحمسؤولياتاألمنالنووي،وتسندها

الحدودواالستخباراتواألمنوالهيئاتوالرقابةلألمنالنووي الجماركومراقبة منها هيئاتأخرى،

الصحيةوغيرها،وينبغيأنتضمنالدولةتبادلالمعلوماتبينتلكالهيئاتبشكلفع ال،وضمان

لشاحنةأنالىالمعلوماتالحساسة،كماينبغيللدولةموثوقيةاألشخاصالمأذونلهمبالوصولإ

تنظر للنقل جاهزيتها في بالنقل السماح اقبل النقلالدولوكذلكلدولي بعملية لديهاالمعنية

،ومنهادولالعبورلكييتسنىلكلالدولالتأكدمنالجاهزيةالكاملةللتعاملمعالنفاياتالنووية

ورتتماشىمعقوانينهاالوطنية،كماينبغيلجميعأطرافعمليةالعبورأنالترتيباتالمقترحةللعب

.(1)"وضعالترتيباتالمناسبةللحفاظعلىاالتصاالتوحمايةأيةمعلوماتحساسة

ذكرتاتفاقيةبازلفيشأنالنفاياتالخطرةونقلهاعبرالحدودمجموعةمنااللتزاماتو

القانونيةالعامةوالمتمثلةبالتالي:

يؤديزيادةمعدلتوليدالنفاياتالخطرةفي":أواًل: خفض توليد النفايات الخطرة إلى الحد األدنى

العصرالحديثإلىظهورحالةمنالقلقوالتوترلدىالدوللمالهأثرعلىحياةاإلنسانوالبيئة

فأنالمحيطةفيه،إذتؤديأساليبالحياةالمعاصرةإلىانتاجكمياتضخمةمن النفايات،لهذا

وأضرار لمخاطر والبيئة اإلنسان يعرضصحة أن شأنه من حدا  بلغ قد النفاياتالخطرة حجم

يصعبتداركها،لذاأدركتالدولاألطراففياتفاقيةبازلأنأكثرالوسائلفاعليةلحمايةالبيئة

أدنىحد إلى تخفيضانتاجها النفاياتهو التيتشكلها األضرار أكدتعلىهذا(2)"من ولقد ،
                                                           

منسلسلةاألمنالنووي،فيينا،13توصياتاألمنالنوويبشأنالحمايةالماديةللموادوالمرافقالنووية،العدد(1)
2111. 

اعتبارزيادةمعدالتتوليدالنفاياتالخطرةمنالدولالمنتجةللنفاياتالخطرة،علىهفيحالةااللتزامبتطبيق(2)
هوالذييؤديالىزيادةرغبةالدولفيابعادالمخاطرالصحيةوالبيئيةعنسكانهاوبيئتهاعنطريقنقلهاالى

 خارجأقليمها.
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االتفاقيةتدركخطر نصه"أناألطراففيهذه ما المعنىديباجةاتفاقيةبازل،حيثجاءفيها

ذتضع األضرارالتيتلحقبالصحةالبشريةوالبيئةمنجراءالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرى،وا 

أنأكثرالطرقفعاليةلحمايةالصحةالبشريةوالب يئةمنالمخاطرالتيتشكلهاهذهفياعتبارها

.(1)النفاياتهوتخفيضتوليدهاإلىأدنىحدمنحيثكميتهاأوالخطرالذيتنطويعليه"

 الفقرة الرابعة نصه2وأكدتالمادة ما فيها إذجاء المعنى، مناتفاقيةبازلعلىهذا /أ

النفا والنفاياتاألخرى"يتخذكلطرفالتدابيرالالزمةبغية:")أ(ضمانخفضتوليد ياتالخطرة

.(2)داخلهإلىالحداألدنى،معاألخذفياالعتبارالجوانباالجتماعيةوالتكنولوجيةواالقتصادية"

يجبعلى علىذلك، التيتكفلخفضانتاجتوليدالوبناء  التدابيرالالزمة دولاألطرافأتخاذ

تنفيذهذاااللتزاممنقبلالدولالمتقدمةأكبرالنفاياتالخطرةإلىأدنىحدممكن،وتكونمسؤولية

لكونهاالمنتجةالرئيسيةللنفاياتالخطرةفيالعالم،بعكسالدولالناميةالتييكونانتاجهاللنفايات

قدمةبتبنياجراءاتوطنيةلتقليلتوليدالنفاياتالخطرةإلىالحدتالخطرةأقل،لذلكتلتزمالدولالم

 األخذ مع االجتماعيةاألدنى، االعتبارات ألن مطلقا  التزاما  ليس االلتزام هذا أن االعتبار في

/أ2الفقرة(4)لكنيؤخذعلىنصالمادةوواالقتصاديةوالتكنولوجيةيجبأنتؤخذفيالحسبان.

"انهلميضعنسبا محددةلخفضانتاجالنفاياتالخطرة،كماأنهجاءخاليا منأيةمددزمنيةلتنفيذ

إلىالتعاقدعلىانجاز االتفاقيةأقربإلىصياغةالمبادئمنها االلتزام،ومنثمكانتهذه هذا

.(3)التزاماتمحددةتحققالهدفمنها"

                                                           

(1)( 3الفصل بازل اتفاقية ديباجة من ) الحدود عبر والتخلصمنها النفاياتالخطرة نقل في التحكم لعامبشأن
1989.

(2)Kummer, Katharina, the international regulation of trans boundary traffic in 

hazardous wastes the 1989 Basel convention, International and Comparative Law 
Quarterly,volume 41 , lssue3, 1992, P.539 

بشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودالفصلمناتفاقيةبازل(أ/2(منالفصل)4(المادة)(3
1989مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام/د(2)
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منديباجةاالتفاقيةإلىضرورة21:أشارتالفقرةثانيًا: تخفيض نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

/د2اتالخطرةعبرالحدودالدولية،فالمادةالرابعةالفقرةقيامالدولاألطرافبتقليلحركةالنفاي

مناالتفاقيةقدنصتعلىأن"يتخذكلطرفالتدابيرالالزمةبغيةضمانخفضنقلالنفايات

والفع الة بيئيا  السليمة يتفقمعاإلدارة األدنىبما إلىالحد والنفاياتاألخرىعبرالحدود الخطرة

يجريالنقلبطريقةتوفرالحمايةللبيئةوالصحةالبشريةمناآلثارالضارةالتيلهذهالنفايات،وأن

النقل" عنهذا تنجم مجلسمنظمة(2)(1)قد ذهبإليه ما االلتزام، لهذا التطبيقاتالعملية ومن .

(OCEDالذيأصدرقرارا بتوصيةعام)يحثالدولاألطرافبالمنظمةعلىخفضأو1991،

لنفاياتالخطرة،كمايلزمهاباتخاذمايلزممنإجراءاتلخفضحركةالنفاياتإلىتقليصحركةا

أقلحدممكن،طالماأنهذهالنفاياتلمتدخلضمنالنفاياتالتيسوفيعاداستخدامهاأوالتي

.(3)للتخلصاآلمنمنهاسوفيتماعادتهامرةأخرىإلىدولةاإلنتاج

النفايات الخطرة واالستثناءات الواردة عليهثالثًا: االلتزام بحظر تصدير  الدول": سعي يشير

مخاوف وجود إلى النفاياتالخطرة تصدير بمنع العام المبدأ تطبيق إلى االتفاقية األطراففي

عالميةمنتلكالعمليات،خصوصا بعدتزايدالعقودالمبرمةبينالدولالمتقدمةوالدولالناميةلنقل

 سنةالنفاياتالسامة المبرمة العقود ذلك على األمثلة ومن متواضعة، أموال مقابل األخيرة إلى

بينمنتجيالنفاياتالخطرةفيالدولالمتقدمةوبعضالدولاإلفريقيةالتيتقدرقيمةالطن1988
                                                           

 (1) احمد، جامالمعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدوليخدير، ماجستيرغيرمنشورة، رساله عة،
 1989وينظرايضاالقرار:لعام44،ص2113عكنون،

مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود/د(2(منالفصل)4(المادة)(2
 1989لعام

 (3) احمد، ماجستيرغيرمنالمعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدوليخدير، رساله جامعة، شورة،
وينظرايضاالقرار:44،ص2113عكنون،

Decision-Recommendation C(90)178/FINAL on the Reduction of Trans frontier 
Movements of Wastes (31 January 1991. 
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بين ما المخزنةفيإفريقيا تقدرفي40و2,5الواحدمنالنفاياتالخطرة فيما أمريكيا ، دوالرا 

.(1)"دوالرأمريكي300إلى75لبلدانالمتقدمةبا

 الفرع الثاني

 واالستثناءات الواردة عليهلتصدير النفايات النووية السامة مبدأ الحظر ماهية 

ضرارالتيتقعأثناءعملياتنقلالنفاياتالنوويةفقدوضعتالشروطوااللياتنتيجةلأل

لخطرة،لذاظهرالحظرلتصديرالنفاياتالنوويةالخطرة،للنفاياتالنوويةاالتيتضمنالنقلاالمن

وفيمايليعرضلمبدأالحظرواالستثناءاتالواردةعليه:

مبدأ حظر تصدير النفايات الخطرة: -1

يردالمبدأالعامبحظرتصديرالنفاياتالخطرةفيمواضعمختلفةمناتفاقيةبازل،منها"

تحظرتصديرالنفاياتالخطرةإلىاألطرافالتيحظرتب،التي-/أ6(الفقرة4نصالمادة)

من إلىاقاليمها ويعدحقالدولةفيحظردخولالنفاياتالخطرة دخولالنفاياتإلىأراضيها،

السيادية أر(2)الحقوق النفاياتإلى دخول بحظر األطرافالتيتمارسحقها الدول ضيهااوتلتزم

عنطبإبالغ العامةاألطرافاألخرىبقرارها علىاألطرافالمتعاقدة(3)ريقاألمانة يقع حينئذ .

إلى النفايات بتصدير السماح وعدم الخطرة النفايات استيراد حظرت التي األطراف قرار احترام

/بإذتنصبأن"تحظراألطرافتصديرالنفاياتالخطرةأو4/1أراضيها،وهذاماتؤكدهالمادة

                                                           
غيرمنشورة،دكتوراه،اطروحةالحماية الدولية للبيئة في أطار منظمة التجارة العالميةبوشدوب،محمدفايز،((1

الجزائر، الجزائر، األخضربدراسةحولحركة،124،ص2113جامعة السالم قامتالمنظمةغيرالحكومية
ماليينطنمننفاياتخطرةالىالبلدانالناميةفي6النفاياتالخطرةفيالعالم،وقدتوصلتنتائجهاالىدخول

.1989الى1987الفترةالممتدةمنسنة
 .منديباجةاتفاقيةبازل6(الفقرة(2

/أ(مناالتفاقية"تبلغاألطرافالتيتمارسحقهافيحظراستيرادالنفاياتالخطرة1(الفصل)4تنصالمادة)(3)
 ".13أوالنفاياتاألخرىبغرضالتخلصمنها،األطرافاألخرىبقرارهاعمالبالمادة
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 تسمح ال أو علىالنفاياتاألخرى النفايات". هذه األطرافالتيحظرتاستيراد إلى بتصديرها

أساسذلكيعدتصديرالنفاياتإلىأيمنالدولالتيحظرتاستيرادتلكالنفاياتسواءبشكل

فرديأمعنطريقاتفاقياتدوليةاتجارا غيرمشروع،وقدتمالنصعلىذلكفيمؤتمراألمم

(21،إذالتزمتلهذاالغرضاألطراففيإطارأجندةالقرن)1992المتحدةللبيئةوالتنميةسنة

بالقضاءعلىتصديرالنفاياتالخطرةإلىالبلدانالتيتحظراستيرادهاسواءبشكلفرديأوعن

.(1)"طريقاالتفاقياتالدولية

ثلفيمايلي:(الفقرةثانيا )هـ(علىالحاالتالتيينطبقفيهامبدأالحظر،وتتم4وتنصالمادة)

حظرتصديرالنفاياتالخطرةإلىالدولالتيحظرتبموجبتشريعاتهاالوطنيةاستيراد-:األولى"

النفاياتوابلغتاألطرافاألخرىبقرارها.

و/أو-:الثانية االقتصادي تكامل )منظمة إلى تنتمي التي الدول إلى النفايات تصدير حظر

لتيحظرتاستيرادالنفاياتبموجبتشريعاتهاأيضا .السياسي(والسيماالدولالناميةوا

التخلصمن"-:الثالثة عملية بأن األطراف لدى اعتقاد هناك كان إذا النفايات تصدير حظر

.(2)النفاياتلنتداربطريقةسليمةبيئيا "

(علىالدولاألطرافحظرتصدير5(الفقرة)4كمافرضتاتفاقيةبازلبمقتضىالمادة)

غيرالنف الدول من استيرادها حظر أو األطراف غير للدول األخرى النفايات أو الخطرة ايات

 المذكورةذهبادراجالرياحبموجبالمادة التي11األطراف،لكنالحظرالمقرربموجبالمادة

                                                           

،1994/ايار27-16مذكرةمناالمانةالعامة،الدورةالثانية،االممالمتحدة،المجلساالقتصادياالجتماعي،(1)
 ((E   CN.17   1994   7رقمالوثيقة7الدورةالثانية،ص

مناتفاقيةبازلعلىعدمالسماحبتصديرنفاياتخطرةأونفاياتأخرىالى(ثانياالفقرة)هـ(4تنصالمادة)(2) 
تكاملاقتصاديو/أوسياسيتكونأطرافا،والسيماالىالبلدانالناميةدولةأومجموعةدولتنتميالىمنظمة

التيحظرتبموجبتشريعهاكلالواردات،أواذاكانلديهسببيدعوهالىاالعتقادبأنالنفاياتقيدالنظرلن
تداربطريقةسلبيةبيئيا،طبقاللمعاييرالتيتحددهاالطراففياجتماعهااالول.
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يكون سمحتبتصديرواستيرادالنفاياتالخطرةبينالدولاألعضاءوغيراألعضاءوذلكعندما

االتفاقياتمنهناكات فاقياتثنائيةأوإقليميةتنظمذلك،لكنبشرطيجبأنالتقلأحكامهذا

بازل اتفاقية بها جاءت التي األحكام عن البيئية سالمتها بازل(1)حيث اتفاقية فرضت كذلك .

التيوا مشتركا حظرا علىتصديرالنفاياتالخطرةإلىالمناطقالتيتعتبرتراث"4/6بموجبالمادة

ومنهذتع بازلهتبرملكلإلنسانيةجمعاء، حيثلدىاتفاقية القطبالجنوبي، المناطقمنطقة

تطبيقمعينفيالقطبالجنوبيبسببكميةالنفاياتالمتولدةفيمناطقمثلسيبيرياوشبهجزيرة

ب اتفاقية أهمية وتبرز الجنوبي، القطب مياه النفاياتعبر هذه نقل واحتمالية بالنسبةكوال، ازل

 المادة بمقتضى صراحة تحظر التي االتفاقية، فيشروط الجنوبي القطب تصدير4/6لمنطقة

.(2)جنوبا "61النفاياتالخطرةللتخلصمنهاداخلالمناطقجنوبخطعرض

ويتضحمماتقدم،أناتفاقيةبازللمتفرضحظرا مطلقا علىحركةالنفاياتالخطرةعبر

نما أخذتبالحظرالنسبيأيحظرتصديرالنفاياتالخطرةإلىمناطقمعينة.الحدود،وا 

االستثناءات التي تسمح بتصدير النفايات الخطرة:-2

هناكبعضالحاالتالتيتسمحبتصديرالنفاياتالخطرةإلىأقاليمالدولاألخرىعندما

النف لهذه المنتجة الدولة حدود خارج التخلصمنها ظروفوشروط حيثتكون من اياتأفضل

مما استثناء، الحدود عبر الخطرة النفايات نقل يبقى أن يجب لكن والصحية، البيئية السالمة

الترخيصبنقلالنفاياتالخطرة كلالتدابيرواالجراءاتلعدم يستوجبمنالدولاألطرافأتخاذ

االستثناءاتماجاءفيعبرالحدودإالفيالحاالتالتيتتوفرفيهاهذهاالستثناءات.ومنهذه

(بعدمالسماحبحركاتالنفاياتالخطرةعبرالحدودمندولة25ديباجةاتفاقيةبازلفيالفقرة)

                                                           
.1989(مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام11)مادة(ال(1

(2)vidas, Davor, protecting the polar marine environment law and polhgy for 
pollution prevention, Cambridge university press ,2004 P.71  
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توليدهاإلىأيدولةأخرىإالإذاأجريتفيظلالظروفالتيتحولدونتعرضصحةاإلنسان

عندما وبالتالييسمحبتصديرالنفاياتالخطرة إلىأيخطر، تنقلبطريقةالتؤثرعلىوالبيئة

علىمبدأالحظرفيكاستثناء،وكذلكيسمحبتصديرالنفايات(1)سالمةالبيئةفيالدولالمستوردة

:(2)الحالةالتييتمفيهااستيفاءالشروطالثالثةالتالية

صالمناسبة:عندماالتتوفرلدولةالتصديرالقدرةالتقنيةوالمرافقالضرورية،أومواقعالتخلأوالً "

لكيتتخلصمنالنفاياتالمعنيةبطريقةسليمةبيئيا ،لكنهذااالستثناءمحلنظرلسببيناألول

واإلفريقيةوهياألخرىالتمتلك إلىالدولالنامية علىاألرجحيتم يتمثلبنقلالنفاياتالخطرة

منالتعاملمعالنفاياتالخطرة،والسبب التقنيةالتيتمكنها االستثناءالقدرة الثانيقديكونهذا

مبررا للدوللالدعاءعدمامتالكهاالتكنولوجياوالتقنيةالالزمةللتعاملمعالنفاياتومنثماالستفادة

مناالستثناءالمذكورونقلهاإلىالدولاألخرىممايفرغالحظرمنمضمونه.

مثانياً  خام كمواد المعنية للنفايات حاجة هنالك تكون قد أو: تدوير إعادة صناعات أجل ن

االستعادةفيدولةاالستيراد.

الدولثالثاً  تقررها أخرى معايير مع يتفق الحدود عبر النقل كان إذا النفايات بتصدير يسمح :

توجدهذهالمعاييرفي األعضاءبشرطأنالتخرجتلكالمعاييرعنأهدافاالتفاقية،وعادةما

تمراألطراف،وفيهذهالحاالتالثالثة،تشترطاالتفاقيةاستيفاءمعيار"القراراتالتييعتمدهامؤ

."اإلدارةالسليمةبيئيا "للنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرى

                                                           

(1)( ا25الفقرة منديباجة لعام( الحدود عبر والتخلصمنها فينقلالنفاياتالخطرة التحكم بازلبشأن تفاقية
1989 

برنامجاالممالمتحدةللبيئة،نشرةعنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةعبرالحدود،منشورةالنشراتالصحفيةل(2) 
 www.basel.Intعلىموقعاتفاقيةبازل،نقالعنالرابط:
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يحتاجإلىمناطقواسعةذاتتركيبةجيولوجيةثابتة،وتصميمات"أندفنالنفاياتالنووية

،وهذامايزيدمنالمخاوفبشأناستخدامالطاقةمناسبةلخزنالنفاياتقبلالتخلصمنهانهائيا 

رزفياجراءاتخزنالنفاياتقبلالتخلصمنهانهائيا أنالنوويةالسلمية،ومنشأنالتقدمالمح 

وتعملدولأخرىعلى دولمنتحسينتلكاالجراءات، حيثتمكنتعدة المخاوف، هذه يبدد

خصيببالبلوتونيومالذييكونالتأثيراإلشعاعيلنفاياتهبحثإمكانياتاستبدالاليورانيومعاليالت

.(1)"أقلبكثيرمنتأثيرالنفاياتالناتجةعناليورانيوم

" 8وفي باإلجماع2115يوليو الذرية للطاقة الدولية الوكالة األطراففي الدول تبنت

بينها،فأصبحتبذلكتعرفباتفاقيةالحمايةالمادية فيما للموادوالمرافقالنووية،تعديلالمعاهدة

يهدفالتعديلإلىتحسينالحمايةالفعليةللموادوالمنشئاتالنووية،إالأنهلميدخلحيزالنفاذرغم

الترويجإلطاراألمنالنوويالذيتدعمهالوكالةالدوليةللطاقةالذريةبتنظيمحلقاتالعملفيعدة

االتفاقية دخول بأهمية الدول لتوعية تبعتمناطق التي أدتالتوجهاتالجديدة لقد النفاذ. حيز

إلىتبنيعددا منالمبادئالتيينبغيأنتحكماالستخدام2111مرحلةمابعدأحداثسبتمبر

دراجنصصريحفيديباجةاالتفاقيةالمعدلةلتأكيدحقجميعالدولفيوالسلميللطاقةالنووية، ا 

 واستخدامها النووية الطاقة أهميةتطوير على ألحت ومستقبال ، حاضرا  السلمية األغراض في

التعاونالدوليفيذلك،كماتمالتأكيدعلىدوراالتفاقيةفيدعمهدفيعدماالنتشارومكافحة

.(2)"االرهاب،بواسطةوضعتدابيرفعالةتكفلالحمايةالماديةللموادوالمرافقالنووية

" أدخلتعلى المتحدةوراعتالتعديالتالتي األمم مقاصد مع انسجامها مدى االتفاقية

فذكرتمنبينهامبدأحسنالجواروتعزيزعالقاتالصداقةوالتعاونفيمابينالدول،كماحرصت

                                                           

.126مرجعسابق،صفايز،بوشدوب،محمد(1) 
 .46مرجعسابق،صخدير،احمد،(2) 
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علىبيانأنهدفالمعاهدةاليقتصرعلىتحقيقالسالمةوالحمايةالماديةللموادالنوويةعلى

األهد ليشمل يمتد بل الوطني، منعالمستوى مجاالت في الدولي المجتمع إليها يصبو التي اف

وأعمالاإلرهابالنووي النووية، المشروعبالمواد االتجارغير ومكافحة النووية، انتشاراألسلحة

الدولي.وفيمجالالمسؤوليةحرصتاالتفاقيةعلىتوسيعنطاقاألطرافالمسؤولةعناألضرار

التأكيدعلىتركيز فرغم تغفلمسؤوليةالنووية، لم المسؤوليةفيشخصالقائمبالتشغيلإالأنها

فيشترطأنيتضمنذلك المادية، الحماية الدولةفيوضعاإلطارالتشريعيوالرقابيالذييحكم

المواد ونقل النووية المرافق على للتفتيش آلية ووضع التراخيص، ومنح للتقييم، نظاما  اإلطار

تن يتولى أن على والماديةالنووية، البشرية بالموارد مدعمة مختصة سلطة التشريعي اإلطار فيذ

الالزمة،تتمتعباالستقالليةفيمواجهةأيأجهزةأخرىتكونمسئولةعنعملياتترويجالطاقة

.(1)"النووية

المشروعللموادالنوويةكآليةغيروقدأهتمتالوكالةالدوليةللطاقةالذريةبمكافحةالتداول"

اناألمنالنووي،وهيالمسألةالتيأثارتانشغالالمجتمعالدوليخاصةعقبتفككاالتحادلضم

وينطويالتداولغيرالمشروعمنالموادالنووية.كبيرةالسوفييتي،ونشرتقاريرعناختفاءكميات

أ أوخزنها أوللموادالنوويةوالمصادرالمشعةاألخرىعلىاستالمموادنوويةأوتوفيرها ونقلها

.(2)"التخلصمنهابصورةغيرمرخصبها،سواءأكانذلكوطنيا أودوليا 

نظمته" دولي مؤتمر عقد النووية بالمواد المشروع غير االتجار عمليات لخطورة ونظرا 

بأسكوتالندا،حضرته منظمةدولية،خرج11دولة،و61الوكالةالدوليةللطاقةالذريةفيأدنبرة

                                                           

 /أمناتفاقيةالحمايةالماديةللموادالنووية.2المادة(1)
(2) نجيببنعمر، للدراساتالجامعيةوالنشرالقانون الدولي النووي والطاقة الذريةعوينات، ،مؤسسةحمادة

 .75،ص2111والتوزيع،اربد،
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 النوويةبنتائج بالمواد المشروع غير االتجار عمليات تزايد بشأن الدولي المجتمع قلق ،"جسدت

:(1)خلصالمؤتمرإلى

 االستمرارفيتطويرتكنولوجياتحديثةخاصةبالمواداالنشطاريةيصعبكشفها." -1

 تبادلالتكنولوجياتالحديثةمعالدولالتيتفتقرإليها. -2

 دغيرالمراقبةوالتيتحتاجإلىتقويةقدراتالكشف.النظربعيناالعتبارإلىالحدو -3

 ."صياغةاستراتيجياتاتصالفعالةإلعالمالجماهير -4

لذا والبيئة والمجتمع الفرد علىصحة كبيرا  تشكلخطرا  النفاياتالنووية ان نجد وعليه

التؤثرعلىحرصتالتشريعاتالدوليةعلىتحديدهاوبيانمخاطرهاوالتعاملمعهابطريقةأمنة

 .البيئة

 المطلب الثالث
 ة في الدول الناميةيو مشكلة النفايات النو 

 أن إلي المتحدة لألمم التابعة الذرية الطاقة وكالة عن الصادرة التقارير %91تشير

 تنتجمن المتحدة فالواليات الكبرى، الصناعية الدول تنتجها الخطورة شديدة الكيماوية النفايات

منالنفا تنتج7ياتالكيماويةوالنوويةسنوياوحدها 5ماليينطن،والدولالصناعيةفيأوروبا

ماليينطن،وكندامليوناواحدا،وروسيامليوناواحدا،أمادولالعالمفتنتجمجتمعةمليونطنمن

.(2)النفايات

                                                           

 لالمأمونللموادالمشعة،مرجعسابق.الئحةالنق(1)
 لنفايات مقابر إلى تحوال أفريقيا وغرب الصومال النووية، النفايات دفن ملف يفتح مصري باحث(. 1661مراد، أحمد )(2)

 .https://www.albayan.ae/one-world/2001-07-18-1. نقال عن الرابط: أوروبا
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:(1)وهناكثالثةأشكالللنفاياتالنووية

:أوال النفايات الغازية مطلقاتوهىتطلقعادة علىشكل واقتصادية العتباراتفنية الجو في

مثل االنشطار ونواتج والنيتروجين والكربون التريتيوم مثل خفيفة مشعة عناصر تشمل غازية

الكريتونواليودوالزينونإليجانبالنظائرالمشعةاألخرى.

والمن:ثانيا النفايات السائلة الكروم أهمها نواتجمشعة والكوبالتوالزنكوهيتحتوىعلى جنيز

والسيزيوم،ويجبحفظهذهالنفاياتفيخزاناتصلبةفيموقعالمنشأةلفتراتطويلةقدتتجاوز

عشرسنوات.

فيخنادقعلىعمقيتراوح:ثالثا النفايات الصلبة ويتمتخزينذاتالمستوياتالمنخفضةمنها

جافةصحراويةومنعزلةومراقبةمنأمتارمنسطحاألرض،ويتمذلكفيمناطق8إلى5من

حيثالمياهالجوفية،أماذاتالمستوياتالمرتفعةفتدفنداخلخزاناتصلبةعلىأعماقتتجاوز

الكيلومترفيباطناألرض.

فيالعالمتطرحنفسهاكمدافنللنفايات،ومنأهمهذهالدولتشاددولةفقيرة44نهناكإ

نغالوموريتانياوبوركينافاسو،حيثتستقبلسنوياعشراتاآلالفمنوالكونغووماليوالنيجروالس

أطنانالنفاياتالنوويةوالكيماويةالسامةالتىأدتإلىإتالفمساحاتشاسعةمنالغاباتهناك؛

كذلكظلتقارةآسيالسنواتطويلةمستودعالنفاياتالدولالصناعية،وبحسبتقريردوليتمدفن

ومايدفعالدولالصناعيةلدفنسنواتفقط.4دولةآسيويةخالل11طنفينحوستةماليين

النفاياتقد دفن أنسعر والبيئية، الصحية إلىالمخاطر إضافة خارجأراضيها، السامة نفاياتها

                                                           

مقابرإلىتحوالأفريقياوغربالصومالالنووية،النفاياتدفنملفيفتحمصريباحث(.2116)حسنفتحي،(1)
 http://hadarat.ahram.org.eg:الرابطعننقال.أوروبالنفايات
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منعام المدير86تضاعفعشراتالمراتبدءا الدكتورمصطفىكمالطلبة ذكره لما ووفقا ،

دوالرا،فيحينأن41نامجاألممالمتحدةللبيئة،إندفنالطنفيأفريقيابلغالتنفيذيالسابقلبر

15ضعفالهذاالرقموفىأوروبامابين36إلى14هذاالسعرفيأيةواليةأمريكيةيتراوحمابين

ولقدتورطفيهذهالتجارةوزراءوسياسيونوشخصياتعالميةكانمنهمضعفالهذاالرقم.21إلى

التجارة؛حيثوصلزو السابقة،بلأنشئتشركاتلهذه جمارجريتتاتشررئيسةوزراءبريطانيا

إلىأفريقيابسعر811سعردفنالطنعنطريقشركاتإيطاليةإلى دوالر41دوالر،وتنقلها

.(1)للطنالواحد

نفاياتهاالوطنالعربيكغيرهمندولالعالمالناميكانهدفالبعضالدولالصناعيةلدفن

 الخطيرة اإلشعاعية بالنفايات المحملة السفن استغلت نهجها هو وكما والكيماوية، التيالنووية

تجوببحارالعالمبؤرالتوترفيالعالمالعربيلتفريغسمومهاالمشعة،وكانتلبنانهدفامبكرالها

عاما،15استغرقتالتييةبسببظروفانعداماألمنورقابةالحكومةالمركزيةخاللالحرباألهل

وتورطتالميليشياتفيهذهالتجارةالمسمومةفيصفقاتمشبوهةلتأمينالسالحوجنىاألموال،

حققفيهاالمدعىالعامتورطستةالتيوفىالتسعينياتبدأنبشهذاالملف،ومنالقضاياالقليلة

اءبيروتمنألمانيا،وأعيدتبرميالمنالنفاياتالنوويةوصلتإلىمين26أشخاصفيشحن

ثبتدفن كما أخرى، النفاياتمرة الحرب،11هذه فيأثناء آالفبرميلمنالنفاياتاإليطالية

.(2)طنامنالنفاياتالبالستيكيةالسامةمنألمانيا!!681لجلبهوحكمعلىلبنانيبالسجن

ثنتانإسبانيتانوواحدةشركاتا3اتهمتمنظمة"السالماألخضر"97وفىسبتمبرعام

تحوىموادسامةصناعيةفيأحداألماكنبالقربمنالتيلبنانيةبإلقاءعدةمئاتمنالبراميل

                                                           

 ،مرجعسابق.مراد، أحمد(1)
 ،مرجعسابق.حسنفتحي،(2)



31 
 

 
 

ذاكانتتلكعينةلعددمحدودمنالمتورطينبعدالحرباألهلية،لناأننتصورحجم بيروت.وا 

 السامة والكيماوية االتيالنفاياتالنووية الحربفيزمنحكمدفنتفياألراضي خالل للبنانية

نفسها األخيرة حيثتطرح إلسرائيل، المجاورة العربية الدول من كغيره لبنان ويكتوي المليشيات.

التزالتمارسدفننفاياتهاالتيكمجمعللنفاياتالسامةفيالعالم،فهيالدولةالوحيدةفيالعالم

فيُنشرأمريكيوكانتقرير.رولبنانوقبرصالصناعيةفيالبحارممايهددبالخطرشواطئمص

 منعام في1999يونيو النفاياتالنووية من إسرائيلبدفنكمياتكبيرة قيام كشفالنقابعن

3مراتخالل4أراضيصادرتهامنالضفةالغربية،وتكررتهذهاالتهاماتالفلسطينيةإلسرائيل

ألفطنفقط48ذيأشارإلىتخلصإسرائيلمنسنوات،ويعززمنذذلكتقريرالبنكالدوليال

فىاألماكنالمخصصةلها،98ألفطنعام111منمجموعالنفاياتالنوويةوالكيماويةالبالغ

ألفطنمن61ألفطنرفضتاإلفصاحعنأماكندفنها،كماأنإسرائيلدفنتنحو52وأن

ا النقبفيبراميلغيرمحكمة فيصحراء لغلقيمكنأنتتسربإلىمصادرالنفاياتالسامة

المياهوالزراعة،وأكثرالدولتعرضاألخطارهذهالنفاياتهياألردن،وترددأناألردنكانتهدفا

المناورات أثناء أمريكية نفاياتنووية فييونيوالتيلدفن جنوبالبالد القواتاألمريكية أجرتها

.(1)ادةسكانالعقبةأنفسهممستغلةالتسهيالتالمقدمةإليها،وذلكبشه97

التنمية لوكالة السابق المقر في النووية للنفايات مقبرة السلطات اكتشفت اليمن وفى

اإلقليمية المياه الحديثعناستعمال وفىالصوماليكثر كيلوجرام، مائة تقدربنحو األمريكية

فنالوالياتالمتحدةلنفاياتترددتعندالتيكمكانللتخلصمنالنفاياتاإلشعاعية،والشائعات

السلطات أن علمنا إذا ذلك في غرابة وال اليقين، مرتبة إلى ترقى للصومال غزوها أثناء نووية

                                                           

 .سابقمرجعأحمد،مراد،(1)
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البوسنيةاتهمتقواتحفظالسالمببناءمستودعكبيرلتخزينالنفاياتالنوويةوالكيميائيةفيقرية

يسبعيداعناألذهانماترددعنتحويلجنوبكلدانيفيالمنطقةالواقعةبينسراييفووتوزال،ول

أماموريتانيافقدنفتماأثيرحولقيامأفريقياإلىمقبرةللنفاياتالنوويةقبلتولىمانديالالحكم.

أكبرمحاكمةسياسيةحولهذهالقضية،99إسرائيلبدفننفاياتهاالنوويةفيها،وشهدتفيمارس

األمي داده ولد أحمد فيها باباهاتهم القوىالديمقراطيالمعارضوحمدانولد لحزباتحاد نالعام

عضوالمكتبالسياسيللحزبآنذاكبتهمةترويجشائعاتبشأنإبرامالحكومةصفقةمعإسرائيل

الجزائر. من النجاباتالكبرىالقريبة فيصحراء النفاياتالنووية أحبطتيوفلدفن 15مصر

مليون15ألفطنوقيمتها31ةسامةإلىأراضيهاتبلغزنتهانحومحاولةلنقلنفاياتكيميائي

دوالر،وقدتلقتمصربالغامنجهاتدوليةبوصولالشحناتوهىفيطريقهاعرضالبحر،

 عام التجار أحد خاصلبعضالمصانع،98وحاول وقود أنها على النفايات من شحنة إدخال

.(1)ءالغربيةوحينماانكشفأمرهحاولدفنهافيالصحرا

 المبحث الثاني
 التخلص من النفايات النووية وأضرارها

تختلفالنفاياتمنحيثدرجةخطورتهاوتأثيرهاعلىالبيئةوالبشر،حيثتأتيالنفايات

النوويةعلىقمةهذهالنفاياتخطورةوضررا بالبيئةواإلنسانيليهاالنفاياتالصناعية،ثمالنفايات

وانية،وتأتيخطورةالنفاياتالنوويةمنكونهاتؤثرعلىالبيئةلفتراتزمنيةطويلةالزراعيةوالحي

األمد،والتعاملمعهايكونمكلفا منالناحيةالماديةبشكلكبيرخاصةإذاتممراعاةأهميةُبعدها

للدو ازعاج مصدر تشكل ألنها البيئة، على تأثيرها عدم على والعمل التجمعاتالبشرية، لعن

الكبرىأوالناميةعلىحدسواء.ولبيانكيفيةالتخلصمنالنفاياتالنوويةالسامةوبيانأضرارها،

                                                           

 ،مرجعسابق.حسنفتحي،(1)
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المبحثمنخاللالمطلباألولالتعرفعلىكيفيةالتخلصمنالنفايات سيتمالتطرقفيهذا

.نيفيوضحأضرارالنفاياتالنوويةالنووية،أماالمطلبالثا

 المطلب األول

 ن النفايات النوويةالتخلص م

المطلب موضوعالتخلصمنالنفاياتالنوويةالسامةمنخاللالتعرفإلىويتناولهذا

االلتزاماتالقانونيةالعامةازاءالتخلصمنماهيةالتخلصمنالنفاياتالنوويةفيالفرعاألول،و

فيالفرعالثاني.النفاياتالخطرة

 الفرع االول

 يات النوويةالتخلص من النفا هيةما

وكيفية النووية بالنفايات تتمثل األضرار من الكثير النووية الطاقة استخدام عن ينتج

فإنمسألةالتخلصمنالنفاياتالنوويةتثيرعدة،لذاالتخلصمنهاوتأثيرهاعلىالبيئةواإلنسان

اياتالنوويةإشكالياتعلىالمستوىالدولي،حيثتستخدمبعضالدولطرقغيرآمنةلدفنالنف

لىإفيباطناألرضأوإغراقهافيالبحر،بينماتعمددولأخرىإلىإرسالهابواسطةالصواريخ

الخارجي الدول،،الفضاء لجميع متاحة وغير أخالقيا ، نقدا  تثير األخيرة الطريقة كانتهذه ذا وا 

لألغراضالسلمية الخارجي بتخصيصالفضاء دوليا  (1)وتخالفالتزاما  في، اإلغراق مسألة فإن

البحارشكلتمحوراالهتمامفيالمعاهداتالمتعلقةبمنعالتلوثفيالبحاروالمحافظةعلىالبيئة

.(2)"البحرية
                                                           

التخل1) سميرمحمد، فاضل، ) القانونالدوليالعام، أحكام فيالبحارفيضوء مجلة صمنالفضالتالذرية
.169،ص1976،القاهرة،32عددالمصرية للقانون الدولي،

مدةحياتها A نفايات-(تصنفالنفاياتالنوويةحسبمستوىاالشعاعوعمرالنصفإلىثالثةأنواع:2)
مدةحياتهاBسنةعموما ،نفايات31نخفضلهاعمرنصفاليتجاوزقصيرةنسبيا ،تتميزبمستوىإشعاعيم

ناتجةعناالنشطارالنوويتتميزبقوةنشاطإشعاعيمدةحياتهاCنفايات–أطولقدتصلإلىمليونسنة
م حق الدولة في استخداطويلةتستمرلمئاتاآلالفمنالسنينلمزيدمنالتفاصيلراجع:عبدالقادر،مهداوي،

،2119،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعالدكتورمواليالطاهر،سعيدالطاقة النووية لألغراض السلمية
.31-29صص
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النفاياتالنوويةوتأثيراتهاعلىالبيئةواإلنسان،تمالتوصلإلىالعديد وفيإطارخطورة

الشأنومنهامعاهدةحظروضع األسلحةالنوويةوأسلحةالتدميرالشاملمنالمعاهداتفيهذا

كمانصتاتفاقيةقانونالبحارلعام1971األخرىفيقاعالبحار،والمحيطاتوباطنتربتهالعام

،وعلىواجبالسفن88علىتخصيصأعاليالبحارلألغراضالسلميةوذلكوفقا للمادة1982

لتدابيرالوقائيةخاللممارستهالحقالمرورالبريءالنوويةأوالسفنالتيتحملموادنوويةمراعاةا

،هذاباإلضافةإلىالتزاماتدوليةأخرىمنصوص23فيمنطقةالبحراالقليميللدولوفقا للمادة

عالنريوللبيئةوالتنميةعام1972عليهافيكلمنإعالناستوكهولمعام .وبالرغم1992،وا 

دوال كثيرةكانتتخالفهذهااللتزامات،منبينهادولية،إالأنمنالنصوصالواضحةوالتعهداتال

اقالنفاياتالنوويةفيالباسيفيكي،وبريطانياالتيتلقىرالوالياتالمتحدةاألمريكيةالتيقامتبإغ

فيبحرالمانشالعبواتالنوويةالمشتملةعلىالفضالتالصلبة،وفرنساالتيأنشأتخطأنابيب

.(1)"إلغراقالفضالتالذريةالسائلةبعدتخفيفهابالماءداخلالمانش

 الفرع الثاني

 ازاء التخلص من النفايات الخطرة االلتزامات القانونية العامة

لقدألزمتاتفاقيةبازلالدولاألطرافااللتزامبالتخلصاآلمنمنالنفاياتالخطرة،وهذا

 بيئيا ، سليمة النفاياتبطريقة إدارة توليدهايستوجب دولة النفاياتفي هذهوالتخلصمن ومن ،

االلتزاماتمايلي:

بيئيا أوالً  السليمة "اإلدارة بازل اتفاقية تعرف بيئيا : سليمة إدارة الخطرة النفايات بإدارة االلتزام :

طرةللنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىبأنهااتخاذجميعالخطواتالعمليةلضمانإدارةالنفاياتالخ

هذه مثل عن تنجم قد التي الضارة اآلثار من اإلنسان تقيصحة النفاياتبصورة من وغيرها

                                                           

171(فاضل،سميرمحمد،مرجعسابق،ص1)
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النفايات(1)النفايات" أو الخطرة للنفايات بيئيا  السليمة باإلدارة االلتزام فأن التعريف لهذه ووفقا  .

يتكفلحمايةالبيئةمنكافةالتدابيرالضروريةالتباتخاذاألخرىيقصدبهالتزاماألطرافالمعنية

التدابيرجمع األضرارالتيقدتحدثاثناءنقلالنفاياتالخطرةعبرالحدودالدولية،وتشملهذا

ومناولةوتعبئةالنفاياتالخطرةموضعالنقلفيصناديقالتعبئةبشكلجيدولصقالبطاقاتعليها

األطرافأنتشترطالتيأوجبتعلى4/8وغيرها،فالمصدرالرئيسيلهذاااللتزامهونصالمادة

فيدولة سواء البيئة التضر سليمة إدارة للحدود والنفاياتاألخرىالعابرة النفاياتالخطرة إدارة

.(2)االستيرادأمفيدولةالتصديرأوأيمكانآخر

ةبأنهذاااللتزاميطبقعلىالدولةالمصدرةوالدولةالمستورديتضحمنخاللهذهالمادة

دولة في الخطرة للنفايات بيئيا  السليمة اإلدارة اشترطت ألنها سواء، حد على الترانزيت ودولة

من التحلل تستطيع ال العبور دولة أو المستوردة الدول فأن ولذا اخر، مكان في أو االستيراد

فعليهاالسعينحومسؤوليتهاعناإلدارةالسليمةبيئيا لتلكالنفايات،وعندماالتستطيعالوفاءبذلك

طلبالمساعدةواالعتمادعلىالتدابيرالتيحددتهااالتفاقيةلطلبالتعاونالدوليأومنعاالستيراد

الدولة على بألقائها المسؤولية تحمل عن بنفسها النأي تستطيع ال المصدرة الدولة أما نهائيا .

 منأن التأكد الترانزيتبليجبعليها دولة أو سوفتدارالمستوردة المصدرة النفاياتالخطرة

بطريقةسليمةبيئيا قبلاجراءعمليةالتصدير،وعندئذينبغيعليهاالسماحبإعادةالنفاياتإذاكان

.(3)ذلكضروريا 

                                                           

(1) :8ف)2المادة وينظرايضا بازل، مناتفاقية ) للبيئة، المتحدة برنامجاألمم المتحدة، تقرير وثائقاالمم
الوثيقة31،ص2112كانوناالول13-9جنيف،جتماع السادس لمؤتمر االطراف في اتفاقية بازلاال ، 

(UNEP /CHW.6/23)  
142متولي،خالدالسيد،مرجعسابق،ص(2)
.129مرجعسابق،صبوشدوب،محمدفايز،(3)
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تشديدالرقابةعلىتخزينونقل"وقدحددتأمانةاالتفاقيةبأناإلدارةالسليمةبيئيا تتضمن

استخدام عادة التدويرواالسترجاعوالتخلصالنهائيللنفايات،ولقدولدتالدولومعالجةوا  عادة وا 

للنفاياتالخطرة بيئيا  السليمة اإلدارة ماهية لتحديد التقنية المبادئالتوجيهية من األطرافالعديد

أن العامة التوجيهية الوثيقة توجه التحديد، وعلىوجه بازل، التفاقية والنفاياتاألخرىالخاضعة

-:(1)"إلدارةالسليمةبيئيا للنفاياتالخطرةينبغيأنتقومعلىعدهمعاييروهيا

وجودبنيةتحتيةتنظيميةوتنفيذيةتضمناالمتثالللقوانينالمعمولبها." -أ

توفرمواقعومرافقمرخصةعلىمستوىعاليمنالتكنولوجيالمكافحةالتلوثوالتعاملمع -ب

محد بطريقة الخصوصمستوىالتكنولوجياالنفاياتالخطرة يراعيعلىوجه علىأن دة،

ومكافحةالتلوثفيدولةالتصدير.

علىمشغليالمواقعوالمرافقالذينيقومونبإدارةالنفاياتالخطرةرصدآثارتلكاألنشطة. -ج

أتخاذاإلجراءاتاألزمةإذااتضحمنخاللعمليةالرصدظهورانبعاثاتغيرمقبولةمن -د

النفاياتالخطرة.ارةإدجراء

يجبأنيكوناألشخاصالمشاركينفيإدارةالنفاياتالخطرةقادرينومدربينعلىمستوى -ه

."عالٍ

االلتزاماتالتينصت أهم من للنفاياتالخطرة السليمة اإلدارة تعد تقدم، علىما وبناء 

 تتضمن استراتيجيات تضع أن الدول توجبعلى التي بازل، اتفاقية واآللياتعليها التشريعات

واألساليبوالطرقإلدارةالنفاياتالخطرةبطريقةسليمةبيئيا ،وفقا لمانصتعليهاتفاقيةبازلوما

.(2)دعتإليهمقرراتالدولاألطراففياالتفاقية

                                                           

.48مرجعسابق،صخدير،احمد،(1)
(2)widawsky, Lisa, in my backyard: how enabling hazardous waste trade to developing 

nations can improve the Basel convention s ability to achieve environmental justice, 

Environmental law (vol.38: 577) 2008 , P.590   



36 
 

 
 

:التخلصمنالنفاياتفيأماكنقريبةمنمكانتوليدها:يعدالتخلصمنالنفاياتفيدولةثانياً 

النفاياتإلىخارجاإل نقل مشكلة بازللمعالجة اتفاقية التيجاءتبها المبادئالهامة نتاجأحد

(منديباجةاتفاقيةبازلإذدعتاألطرافإلى9أماكنتوليدها،حيثوردهذاالمبدأفيالفقرة)

ا توليد حصل التي الدولة أراضي في بيئيا  سليمة بطريقة الخطرة النفايات لنفاياتالتخلصمن

.(1)فيها

علىالدولاألطراف"بأن4/2ووردهذاالمبدأأيضا فيصلباالتفاقية،فقدنصتالمادة

 النفاياتوفقا  للتخلصمن المناسبة الترتيبات إقليمها.لإلجراءاتوضع في أنالمتاحة بالتأكيد

ع سوفيقضي توليدها دولة في الخطرة النفايات التخلصمن بمبدأ النفاياتااللتزام حركة لى

النفاياتالخطرة التيتنجمعنحركة وبالتاليالقضاءعلىالمشاكلالبيئية عبرالحدود الخطرة

عبرالحدود،لكنفيالحقيقةهناكثمةصعوبةفيتطبيقه،منقبلالدولالصناعية،علىاعتبار

الصناعية،فلمتدخرهذاالدولأغلبيةالدولالمنتجةللنفاياتالخطرةهيالدولالمتقدمةأيالدول

العالم إلىدول النفاياتالخطرة فرضحظرعلىنقل فيمفاوضاتبازلفيسبيلعدم جهدا 

الثالثفكيفتقبلبالتخلصمننفاياتهاعلىأراضيها،فالصعوبةتكمنفيمدىاستعدادهذاالدول

."فيالتخلصمنالنفاياتفيأراضيها

 المطلب الثاني

 السامةالنووية  نفاياتالأضرار 

القرنالعشرينوازدياداالهتمامبعدمنتصفالقرن بداية العالميبالبيئةمنذ االهتمام بدأ

أومنناحيةالتخطيطالبيئي،وكان العشرين،واالهتمامبالبيئةسواءمنناحيةالمحافظةعليها

نتيجةاآلثارالسيئةألنشطةاإلنسانالتيألحقتالضررب التطورفيذلك البيئة،وكذلكنتيجة
                                                           

1989لتخلصمنهاعبرالحدودلعام(منديباجةاتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوا9الفقرة)(1)
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أدتإلى بنفاياتغازيةسامة والتيأدتإلىتلوثالبيئة مختلفالمجاالتوبالذاتالصناعية،

التدهورفيالعالقةبيناإلنسانوالبيئةكانالبد تلويثالتربةوالماءوالهواءعلىحدسواء.هذا

بيئةلمواجهةالسلوكالخاطئمناإلنسانتجاهمعهمنوجودقوانينتنظمالعالقةبيناإلنسانوال

ووضعبعضاألنظمةفيالمجاالتوانينالمتعلقةبحمايةالبيئةالبيئة،لذلكبدأتالدولبسنالق

 حماية إلى تؤدي تقسيمالبيئة.التي تم السامة، النووية النفايات أضرار إلى وللتعرف هنا من

السامة،بينماتناولالفرعالثانيالنوويةهيةأضرارالنفاياتالمطلبإلىفرعينتناولالفرعاألولما

 واقعمشكلةالنفاياتالنووية.

 الفرع االول

 السامةالنووية  ماهية أضرار النفايات

واإلنسان علىالبيئة وأثارها النووية الطاقة النوويةبالتاليوتكمنأضراراستخدام أضرارالطاقة

يةواالشعاعاتوالحوادثالنووية(،تشكلالنفاياتالنوويةبأشكالهاالثالثةأثناءالسلم)النفاياتالنوو

الصلبةوالغازيةوالسائلة،مدعاةرعبمتزايدعلىامتدادالعالم،بعدماثبتأنآالفاألطنانمن

هذهالنفاياتقدأدتإلىانتشارأمراضوأوبئةخطيرة،ولوثتالتربةوالمزروعاتوالمياهالجوفية

والهواءوا استخدامها(1)لسطحية من التيخلصاإلنسان المواد هيكل عامة والنفاياتبصفة .

وأصبحتغيرذاتجدوىله،أوالموادالتيتنشأعناألنشطةالبشريةالمختلفةوليستلهامنفعة

نواتج هي المشعة النفايات بأن القول يمكن المنطلق هذا ومن التخلصمنها، اإلنسان ويريد

،وقدجرىالعرفالدوليعلىتصنيفالنفايات(2)خداماتالتكنولوجياالنوويةفيكافةاألنشطةاست

المشعةمنناحيةدرجةاشعاعيتهاإلىثالثمستوياتإشعاعيةوهي:

                                                           

127مرجعسابق،صعوينات،نجيببنعمر،(1)
128-127المرجعالسابقنفسه،صصعوينات،نجيببنعمر،(2)
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النفايات منخفضة المستوى االشعاعي - وهي ذاتإشعاع": مواد تحتويعلى النفاياتالتي

عم ذات مشعة مواد على أو إلىضعيف بسرعة تتحلل بحيث قصير، إشعاعي نصف ر

مستوياتإشعاعيةالتذكر،وهذهالنفاياتيمكنالتعاملمعهايدويا مباشرةباستخدامالقفازات

ال أنالتخلصمنها كما التيتحميالعاملينمنأيتلوثبها، والمالبسالمناسبة الواقية

االس نفاياتومخلفات كل وتعتبر أيصعوبة، والزراعيةيشكل والصناعية الطبية تخدامات

ومعظمالتطبيقاتاألخرىمنالنفاياتالمنخفضةاإلشعاع،ويتمالتخلصمنهاعادةفيالجو

بحيثالتشكلخطر والتشريعاتالصارمة حسبالقواعد وتخفيضها وتنقيتها ترشيحها بعد

مهاإلىأقصىحد،ثمدفنهاعلىاإلنسانأوالبيئة،أويتمالتخلصمنهابتركيزهالتقليلحج

.(1)"فيأماكنخاصة

النفايات متوسطة المستوى االشعاعي - وهي ذاتاشعاع": مواد على تحتوي التي النفايات

إلىمستوى بسرعة تتحلل يجعها نصفقصير فينفسالوقتذاتعمر ولكنها متوسط،

يزاتخاصةتشملمنأشعاعيمنخفضوهذهيتمالتعاملمعهامنخاللحواجزواقيةوتجه

.(2)"بعضاألحياناستخدامأجهزةالتحكمعنبعد

النفايات عالية المستوى االشعاعي: - ذاتمستويات"وهي مواد على تحتوي التي النفايات

ةلبحيثتظلعلىمستوياتأشعاعيإشعاعيةعالية،وفينفسالوقتذاتعمرنصفطوي

يكونمنخاللحواجزواقعيةسميكةوأجهزةتحكمعنلفتراتطويلة،ويلتزمالتعاملمعهاأن

هذه تضافرتأضرار الخارجية، البيئة أو عليها العاملين وبين أيتالمسبينها لمنع بعد،

النفاياتمعمئاتمالييناألطنانمننفاياتأخرىكيماوية،صلبةأوسائلةأوغازية،ناتجة

                                                           

.172(فاضل،سميرمحمد،مرجعسابق،ص1)
.128المرجعالسابق،صعوينات،نجيببنعمر،(2)
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البرية،ناهيكعنمخلفاتالحروبوالمناوراتعنالمصانعووسائطالنقلالجويةوالبحريةو

.(1)"العسكريةواختباراتاألسلحةوالذخائرالمختلفة

 الفرع الثاني

 واقع مشكلة النفايات النووية

النفاياتشيئا فشيئا بعدماعمالضررواألذىبأشكال العالميدركمخاطرهذه لقدبدأ

تشملمختلفة،منإختاللمناخيأوارتفاعمعدالت متوالدة ينذربمضاعفاتعديدة بما الحرارة

الساحلية المناطق يغرق نحو على البحر مياه منسوب ارتفاع وبالتالي القطبين، جليد ذوبان

النباتيوتلويثالمحاصيل نحسارالغطاء إلىالجفافوالتصحروا  بفيضاناتتزيلمئاتالمدن،

إلىأنتشارأمراضفتاكةوأوبئةغيرمسبوقةبسببتالزراعيةوالثروةالحيوانية،وتشيراالحصائيا

س النفاياتالمختلفة نزيادة مثلمصانع التيتويا  األمريكية بحواليقالوالياتالمتحدة نفاياتها در

مليونطنسنويا منالنفاياتالمشعةالسامة،وتلقيمصانع48،منها(مليونطنسنويا 121)

وبريطان وألمانيا كلمنفرنسا 71يا منها مليونطنمنالنفايات22مليونطنمنالنفايات،

السامة (2)المشعة في صدر تقرير أعلن لقد ،7 لمخاطر2113مارس األوروبية اللجنة عن

الحكومة مستشار كريسبسبي، يترأسها مستقال  عالما  ثالثين تضم علمية لجنة وهي اإلشعاع،

البر عن الناجم التلوث إن فقطالبريطانية، النووية واألسلحة الكيماوية،(3)امج األسلحة دون ،

في أخذ ما ذا وا  منالبشر، وستينمليونا  خمسة أودتبحياة قد والنفاياتالصناعية والجرثومية

يمكنتلمسآثارالكارثةالشاملةالتيتسببتبهاواالعتبارتضاعفنسبةاإلشعاعخمسمرات،

                                                           

.174(فاضل،سميرمحمد،مرجعسابق،ص1)
)2) Roland, Morau,  la menace terroris tenucleaire biologique. Chimique, Rocherparis, 

2002, pp. 17-33 
،مجلة الجندي(عبدالرحمن،خيرالدين،النفاياتالنوويةوالكيماويةالتقلخطورةعنأسلحةاإلبادةالشاملة،3)

.386،2119،العدد33السنة
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التيالتكترثإالللقوةوالسطوةوالثروة،دوناالكتراث،لمصيرهذاأنانيةالقوىواألطرافالمهيمنة

.(1)العالم

فمعوتكمن خطورة النفايات النووية في االشعاعات  ،تطور وتقدمها تفاعلهالدول معاوتزايد

البيئة،ومعزيادةاالعتمادعلىالطاقةالنوويةفيالحياةالعاديةفإنالخطراألكبرعلىاإلنسان

بينذراتأيةمادةيمر–السكونية-الكهربائيةاالستاتيكيةياإلشعاعالمؤينأيوجودالتأينأوه

التي عنمواقعها تقذفاإللكتروناتبعيدا  عندما تحدثعادة العملية اإلشعاعوهذه منخاللها

اللكتروناتتحيطبالذرات،هذهاألخيرةتتكونمننواةذاتذراتشحنةكهربائيةموجبة،تحيطبا

ةبفصلهذهالشحناتوذلكبإزالتهانالتيتحملشحنةكهربائيةسالبةوحينتقوماإلشعاعاتالمتأي

تتفاعلبصورةسريعةمعالذراتاألخرىأومجموعة لإلكتروناتفإنالذراتوااللكتروناتالحرة

)الجزئيات( الحية(2)ذرات واألشعة الخاليا في ضررا  تسبب العملية وهذه الذري، ولإلشعاع

يتمثلفياإلشعاعالذريالطبيعيويقصدبهاألشعةالكونيةالواردةمنالفضاءاألولمصدرين:

فيتمثلفياإلشعاعالثانيالخارجيوالعناصرالمشعةالموجودةفيالقشرةاألرضية،أماالمصدر

ومفاعال النووية التفجيرات عن الناتج اإلشعاع به ويقصد المصنع الطاقةالذري ومحطات ت

النووية،وتتكوناألشعةمنثالثأنواعمنها:أشعةألفاوهيغيرقادرةعلىاختراقالجلد،وأشعة

.(3)"سنتمتر2و1بيتاوهيالتيتستطيعالمرورعبرنسيجالجسمالبشريلمسافة

كثيفةمنوأشعةجاماوالتياليستطيعإيقافهاإالالرصاصالسميكأوالخرسانةأوطبقة"

الماءوعنداستخدامالطاقةالنوويةفياألغراضالسلميةأوالعسكريةفإناإلنسانأوالكائنالحي

يتعرضلإلشعاعاتالمختلفةعنطريقاالستنشاقلهواءمحملبالنظائرالمشعةفيصورةغبار
                                                           

4،ص1995.ترجمةعائدةعبودرضا،مطبعةالقادسية،بيروت،حقائق عن الحرب النووية،بيتر،(آوديون1)
(2 والبيئة، االنسان على النووية الطاقة مخاطر عالء، التميمي، الرابط:( عن ،www.geocities.comنقال

.7،ص2111
،العددمجلة الجنديالمشعة.الجزءاألول.(مشالي،عبدالحميدعبدالعزيز.أخطارالتعرضلإلشعاعوالنظائر3)

.33،2116،سنة388
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طريقالجلدأوغازاتأوعنطريقالفممثلأكلوشربمشروباتملوثةبالموادالمشعةأوعن

خاصةإذاكانهناكجروح،وفيالحقيقةاليمكنرؤيةاإلشعاعأوسماعهأوالشعوربهأوتذوقه

أوشمرائحتهأيأنهباختصارعديماللونوالطعموالرائحة،وبالرغممنهذافإنهمنالممكنأن

االشعاع اعتبار يمكن الموتوالهالكفيمدىثوانيمعدوداتوال منيتسببفي وبأيشكل

وحين لضحاياه، مبرحة والمصحوببآالم سببالموتالبطيء حيثأنه رحوما ، قاتال  األشكال

–يفشلاإلشعاعفيالقتلفإنهيتركآثارهالقاسيةعلىالجسموالمتمثلةفيأمراضالعقم،اللوكيميا

تشوهاتخلقية،عتامةعدسة،االضطراباتالموروثةعقليةوجسدية،السرطان(1)"-ابيضاضالدم

بقولها:Furistu Katasumiفوريستوسومياالعينوغيرهاالكثير.وهذاماأكدتعليهالدكتورةكت

لى وا  "إناإلشعاعاتالناجمةعنالقنابلالتيسقطتعلىهيروشيماوناغازاكيأدتإلىالوفاة

اإلشعاعا انتشار مقدار حسب اختالالت أو خبيثة المكانأمراضوأورام بعد على مرتكزا  ت،

."اإلنفجارالمتواجدفيهالضحيةأوالضحاياعننقطة

الحوادثالنووية، عن نقلأما وفيوسائل إجراءاتاألمانفيالمفاعالتالنووية فرغم

الموادالنوويةلتجنبأياحتمالللحوادثالمتوقعةوغيرالمتوقعة،ووضعالخططالمسبقةللتعامل

الحوادثالنوويةمهماكانتصرامةاإلجراءات"ةوقوعها،فمنالجديربالذكربأنمعهافيحال

.(2)فإنالحوادثمتوقعحدوثها،وهذهالحوادثقدتقعبفعلخطأبشريأوتقنيأوطبيعي

                                                           

اسومي،الحالةالصحيةوالقانونيةلضحاياالقنابلالذريةوالهيدروجينيةعلىهيروشيماوناغازاكي،كت(فوريستو،1)
.55-52،صص:في الملتقى الدولي

(مشالي،عبدالحميدعبدالعزيز،مرجعسابق.2)
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 الفصل الثالث

 دفن النفايات النووية السامةو نقل جريمة 

هاالبيئة،وتكونالمحلالذييقععليهتعتبراألرضأحدالعناصرالثالثالتيتتألفمن"

علىالبيئة.ونتيجةلتزايدأنشطةاإلنسانالملوثةللبيئة،سواءكانتهذهالواقعةاالعتداءفيالجرائم

التي والنزاعات كالحروب عسكرية حربية أنشطة أم وغيرها، النووية كالتجارب سلمية األنشطة

ة،فقدزادتحدةوخطورةالتلوث،وزيادةالنفاياتوالمخلفاتتستخدمفيهاأسلحةملوثةوضارةبالبيئ

عن المخلفاتالناجمة كذلك الصناعية، والثورة التصنيع تكنولوجيا في الكبير التقدم عن الناتجة

السفن،والنفاياتالناجمةعنالتجاربالذرية،وعناستخدامالطاقةالنوويةفياألغراضالسلمية،

لغاياتالتخلصمنالمخلفاتالنوويةبدفنهافيباطناألرضفيبعضوقيامبعضالدولو

 .)1("الدولالنامية،مماأدىإلىتلوثالتربة،واإلخاللبتركيبتها

 نقل جريمة موضوع إلى وللتطرق إلىدفن الفصل تقسيم تم السامة، النووية النفايات

لودفنالنفاياتالنوويةالسامة،بينماتضمنمبحثين؛تناولالمبحثاألولالركنالماديلجريمةنق

 المبحثالثانيالركنالمعنويلجريمةنقلودفنالنفاياتالنووية.

 

                                                           

هشا1) ) بشير، القاهرةحماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانيم لإلصدارات:، القومي المركز
 .44،ص2111القانونية،
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 المبحث األول

 الركن المادي لجريمة نقل ودفن النفايات النووية السامة

الجماعة باسم الجنائي جزاءه ينفذ و مشروع، غير فعل )كل:هي الدولية الجريمة أن

 جريمةيكونمجرما منقبلالمجتمعالدوليقبلارتكابهيسمى الفعلغيرالمشروع فهذا (الدولية

 يرتكبها التي الدولية الجرائم حصرتمو الدوليكما باسمالمجتمع وتنفذ ، العقوبة عليه تطبقو ،دولية

ينفيحالدولي. القانونفيفقط الدول من آخرينأشخاص ضد دولة أعضاء بوصفهم األفراد

بأنها:"واقعةإجراميةمخالفةلقواعدالقانونالدوليتضربمصالح(Glacierر)عر فهاالفقيهجالسي

 الدولالتييحميهاهذاالقانون"

المشر عغيرمشروعة ،)1(أنالركنالماديهوالذييحددمادياتالجريمةوالتياعتبرها

سا نصوصقانونية وجوبوجود الجنائية الشرعية تطبيقألهموتقتضي وهذا االعتداء لفعل بقة

الشرعية مبدأ وهو الجنائي القانون مبدأ.المبادئفي ويقتضي العقوبة، وشرعية الجريمة شرعية

الشرعيةوضوحالنصالتجريميبحيثيحددالفعلالمجرمالذييشكلاعتداءعلىالبيئة،ويشترط

،وهذايسهلاألمرعلى)2(قتضىقانونجنائيالعتبارالفعلأنيكونمنهيا عنهأومأمورا بهبم

القاضيويؤديإلىتحقيقالعدالةوفعاليةفيالتطبيق.وسيتمالتعرفعلىالركنالماديلجريمة

الركننقلودفنالنفاياتالنوويةالسامةمنخاللالمطلباألولمنالمبحثوالذيجاءبعنوان

الركنالماديلجريمةوالمطلبالثانيوالذيتضمن،النفاياتالمشعةبدونترخيصلنقلالمادي

.دفنالنفاياتالنووية

  

                                                           

،2112(،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،4،ط)شرح قانون العقوبات القسم العام(المجالي،نظامتوفيق،1)
 .91ص

 .84،ص2118القاهرة،،الجزءالثالث،نائيةالموسوعة الججندي،(عبدالملك،2)
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  األولالمطلب 

 النفايات المشعة بدون ترخيصلنقل الركن المادي 

تتمثلالعناصرالماديةفيهذهالجريمةبـــ:

أواًل السلوك اإلجرامي 

ترخ على بالحصول ذلك ويتمثل المشعة، النفايات استيراد "سلوك منهو يصصادر

المختصة" ويرادبمصطلحاالستيرادهو"القيامبجلبالسلعوالخدماتمنأحد(1)الجهةاإلدارية ،

،وهويحملفيذلكخطورةالسماحأليكاناستيرادالموادوالنفاياتالمشعة(2)البلدانإلىأخر"

رعلىصحةاإلنسان.معوجودخطرمترتبعلىاستيرادالموادوقدتتعلقبأسبابمعينةقدتؤث

القانونويتمثل قانونيةمشروعةينظمها واالستيرادعموما هو"اصطالحاقتصاديلعملية

.(3)فيإدخالالسلعةإلىنطاقاإلقليمسواءبصحبةشخصأمعنطريقشحنهامنالخارج"

استيرادها،زالقانونيوهذاهوالمعنىالعاملالستيرادإذينطبقعلىالسلعوالموادالتييج

للقانونومنثمفأنإدخالالموادوالنفاياتالمشعة الممنوعةفهومحظوروفقا  المواد استيراد أما

إلىحدوداإلقليمبأيشكلمناألشكالسواءبصحبةشخصأمعنطريقشخصأمشركةمن

( المادة أشارتإليه لما محظوروفقا  البي21الخارجهو وتحسين قانونحماية من العراقي،( ئة

نلميكن وكذلكفأنالسماحبمرورأيشحنةمنالنفاياتالمشعةفيإقليمالدولةمحظورحتىوا 

يقصدإدخالهاإلىحدوداإلقليمفيكفيالمرورفقط.ويشكلالنصالمتعلقبحظراالستيرادللنفايات

دوال  التيتعد فيالدول كبيرة أهمية للنفاياتالنوويةالمشعة أشارمجلسالشورى.مصدرة وقد

                                                           

.1958لسنة2رقمالتعليماتمركزالوقايةمناالشعاع،(1) 
.القاهرة:دارالكتبالجرائم الدولية في ضوء القانون الجنائي والشريعة اإلسالميةعثمان،أحمدعبدالحكيم،(2)

.2119،112القانونية.
.569،ص1989،القاهرة:دارالنهضةالعربية،العقوبات، القسم العامشرح قانون نجيب،محمودحسني،(3)
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أنهيجبالتركيزعلىضرورةامتدادقوانين"المصريإلىأهميةذلكفجاءفيتوصياتالتقارير

األمنالنوويإلىجميعالمجاالتالنوويةوليسعلىالمفاعالتفقطبلتشملالسفنالنوويةعند

.(1)"مرورهافيالمياهاالقليمية

السلوكاإلجراميبصور تتمثلبالسماحويتخذ فيأخذصورة مختلفةأخرىغيراالستيراد

للسفنالمحملةبالنفاياتبالمرورفيالبحراالقليميأوبالمنطقةالبحريةالخالصةبدونتصريح

منتجاتلها مكوناتأو أو المشعة أو النووية المواد وكذلكاستيراد اإلدارية. الجهة يصدرمن

اله بدونموافقة إشعاعية النوويالتييتمطبيعة تحقيقشروطاألمنواألمان وعدم الرقابية، يئة

تحديدهاعنداالستيراد.

:ثانيًا: محل الجريمة

(21وهوبحسبماأشارإليهالمشرعالعراقيفيقانونحمايةوتحسينالبيئةفيالمادة)

ذلكالمواداالشعاعيةالموادالخطرة،وهذايعنيأنهقدشملكلمنالنفاياتالمشعةوك"منهبأنه

.(2)"طالماأنهتماستيرادهابطريقةمخالفةللقانون

بالفعلاإليجابيالصادرمنالجهةالمعنويةأو"ويتمثلالسلوكاإلجراميلجريمةالتداول

االفراد،فهوفعلإراديينصبعلىالعناصرالمادية،ومنثمسوفيتوافرالقصدالجرميالعام

إلرادةواليشترطتوافرنيةخاصةوذلكألنالمشرعأرادأنيوسعنطاقالتجريمبعنصريةالعلموا

القصد ويشترطلقيام للجريمة. المعنوية لتحقيقالعناصر يكفيلوجوده العام فأنالقصد ومنثم

بشروط يعلم أن يشترط ال ولكن االعتداء، محل المصلحة بموضوع الجاني يعلم أن الجنائي

.(3)"ليسمنعناصرالجريمةالعقاب،ألنهذا

                                                           

ميرفتمحمد،(1) غيرالمسؤولية الجائية عن االلتزامات السلمية للطاقة النووية البارودي، دكتوراه أطروحة ،
.341،ص1993منشورة،جامعةالقاهرة،

.571نجيب،مرجعسابق،محمودحسني،(2)
.342تمحمد،مرجعسابق،البارودي،ميرف(3)
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ويجبعلىالجانيأنيكونلديهفكرةعامةأوقدرةعلىتصوراألفعالالتيارتكبها،وأن

يعلمأنفعلهأوسلوكهاإلجرامييشكلجريمةيعاقبعليهاالقانون،ففيجريمةالتداوليجبأن

تخلفالع وذلكألن للجريمة، المادية بالعناصر للجانيعلم المسؤوليةيكون قيام دون يحول لم

بالتداولمنحيثخطورةالمادةالنوويةواالثارهالجنائية،فيلزمأنيكونعالما بالوقائعأثناءقيام

لوأسيءاستخدامهاوأنيكونعالما أنتصرفهسيؤديإلىالمساسبمصلحةأو المترتبةعليها

ةأونوويةتسببالضررإنلميتممراعاةحقيحميهالقانون،وأنيعلمأنهذهالمادةهيمشع

بكلهذا علم فإذا المشعة( )المادة المستخدمة بالوسيلة أنيكونعالما  ويلزم اإلجراءاتالالزمة،

تحققعنصرالعلملجريمةالتداولبالموادالمشعة.

حققالعلمأمااإلرادةفإنهاتأتيالحقا بعدماتحققالعلم،ألنالقصدالجرمياليتحققبت"

أنتتجهإرادةالجانينحوتحقيقالسلوكأوالعناصرالماديةللجريمة،أيأنتتجه نما وحده،وا 

إرادتهإلىتداولتلكالموادالمشعةدونترخيصصادرمنالسلطةالمختصةوسواءكانالسلوك

يةللجرائمالنوويةكافة.ومنايجابيا أوسلبيا ،لذاتعداإلرادةشرطا أساسيا لتحققالمسؤوليةالجنائ

المالحظأنالقصدالجرميبشكلعامفيجرائمالتلوثيثيربعضالصعوباتخصوصا عندتلوث

.(1)"الهواءنظرا للطبيعةالخاصةلهذهالجرائم،وأيضا لطبيعةالعناصرالمكونةلها

تحققالجريمة،إذوبناء علىماأشارتإليهالتشريعاتأنهيكفيوجودقصدجرميعامل

بالقصد اكتفتفقط بل الجريمة هذه تحقق أجل من خاصة نية توافر تشترط التشريعاتلم أن

الجرميالعام.




                                                           

.571نجيب،مرجعسابق،محمودحسني،(1) 
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  الثانيالمطلب 

 الركن المادي لجريمة دفن النفايات النووية

يكونإذوجودنصقانونييجرمالفعل،الماديلجريمةدفنالنفاياتالنوويةيفترضالركن

التسمحبمحاكمةالشخصعلىفننانجدأنطبيعتهعرفيةأموجودا فيالجريمةالدولية،إالالنص

،لذايحرمهعملاليعدفيالعرفالدوليجريمةعندارتكابها،واليوجدأيمشروعللقانونالدولي

لىجوارالعرفالدوليتوجداالتفاقياتالالماديفإنالركن التيدوليةيستمدوجودهمنالعرف،وا 

تحتلالمرتبةالتاليةللعرفالدوليفيمصادرالقانونالدولي،بلإنالعديدمناالتفاقياتالدولية

تحالإلىالعرفالدولي.

عمدتالدولالمتقدمةإلىاعتمادأسلوبآخرللتخلصمنالنفاياتالخطرةيكونأسهل"

لالدولالفقيرةونقلنفاياتهاإليهاويساعدهاوأقلتكلفةمنسابقيه،ويتمثلهذااألسلوبفياستغال

للدولالفقيرةالشيءالذييسهلعلىالدولالغنيةشراءوالحكوميعلىتحقيقذلكالفساداإلداري

المياه في أو البر في والمشعة حموالتالنفاياتالسامة بتفريغ للسماح المسؤولينورشوتهم ذمم

.(1)"اإلقليميةلبلدانهم

أ العامعملصبحت الرأي من مرأى وعلى العلن، في تتم الخطرة بالنفايات االتجار يات

العالمي،وبذلكتحولتحركةالنفاياتالخطرةإلىمشكلةعالمية،وخصوصا حينماتنتقلإلىالبالد

تجهيزاتفي تمتلك أن يتوقع وال منها، للتخلصالسليم تجهيزاتمناسبة تمتلك ال التي النامية

أنتصدرهذهالممارساتالالإنسانيةمنالدولالتيتتباكىعلىؤسفلقريب،واألمرالمالمستقبلا

المعلنة سياساتها في تتبنى الدول هذه أن أيضا  والمبكية المضحكة والمفارقة اإلنسان، حقوق

منخاللتلويثبيئةاآلخرين. فيأنتحافظعلىبيئتها وماشعاراتبيئية،وهيالتجدحرجا 

االشمئزازأنتصرالدولالصناعيةعالنيةبأنتصديرالنفاياتالخطرةإلىدولالعالمالثالثيثير
                                                           

.88معمررتيبمحمد،مرجعسابق،صعبدالحافظ،(1) 
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فنيللمشكلة، وأنتقفهذهالدولضدقراريتعلقبحظرتصديرهذهالنفاياتإلى"هوأفضلحل 

الدول،بلإنأقصىمااستطاعت1989الدولالناميةإبانانعقادمؤتمر)بازل(بسويسرافيعام

المشاركةفيالمؤتمرالمذكورأنتصلإليه،هووضعبندفياالتفاقيةالتيأسفرعنها الفقيرة

المؤتمرينصعلىاالعترافبحقكلدولةفيمنعاستيرادالنفاياتالخطرة،وبموجبذلكتلزم

 .(1)"استيرادهااالتفاقيةاألطرافالموقعةعليهابعدمشحنالنفاياتالسامةإلىالدولالتيحظرت

وهوو خالله، من الجريمة تتحقق الذي الفقري العمود جريمة ألي المادي الركن يعتبر

بأنهفعلماديله" ويمكنتعريفالركنالماديللجريمة:) المظهرأوالشكلالخارجيللجريمة،

الحواس( باعتبارهاجريمةجزائية)2( طبيعةماديةملموسةتدركه البيئية والجريمة البدمنتوافر،

ارتكاب في النية أو التفكير أو العزم يعاقبعلىمجرد الجزائيال والقانون الماديبها، الركن

السلوكمادياتالجريمة، ويشكلهذا الخارجي، يجبأنيظهرسلوكفيالعالم نما وا  الجريمة،

.)3("والقانونيعاقبعلىالفعلأوالتركالمكونينللجريمة

ينتج"الماديللجريمةبأنه:وقدعرفالركن كلسلوكإيجابيأوسلوكمحظورشرعا ،

شرعا  محمية المساسبمصلحة السلوك)4( "عنه في يقع قد البيئية الجريمة الماديفي والركن ،

اإليجابيوقديقعفياإلمتناع.

هيسلوكجرمييصدرمنالجاني،" يتكونمنعناصرثالثة الماديللجريمة والركن

يجةجرمية،وعالقةسببية.والبدفيكلجريمةمنسلوكيصدرعنالمجرم،ويخشىالمشر عونت

بالعقاب. القانون يتدخل ال صوره من صورة في سلوك الفاعل من يصدر لم فإذا ضررا ، منه

الوقتاليصدر لىهذا فاإلنسانقبلأنيقدمعلىالجريمةيفكرفيها،ويصممعلىارتكابها،وا 
                                                           

مرجعسابق.جندي،عبدالملك،(1)
 .235ص،عمان:دارالثقافة،شرح قانون العقوبات القسم العام (المجالي،نظامتوفيق،2)
 .54(عبدالملك،جندي،مرجعسابق،ص3)
 .19مرجعسابق،صبيتر،آوديون،(4)
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،والسلوكالذييتمثل)1("منوع،ولكنوضعهيختلفعندماتترجمالفكرةإلىعملمحظورسلوك،م

،وهوصورةمنباالمتناعبالفعلالذييصدرمنالجانيوهذاالسلوكقديكونإيجابيا وقديكون

بأنه: تعريفالسلوكاإليجابي ويمكن السلبي، خارجي"السلوك مظهر لها إرادية عضوية حركة

امتناعالجانيعنالقيامبهدفت أنالسلوكالسلبيهوالذييتحققعند كما حقيقا ثارمعينة،

 عنإغاثةملهوففيكارثة.كاالمتناع.)2("بعمليوجبهالقانون،ويعاقبإذاامتنععنالقيامبه

الجرمية:و العدوان"هيالنتيجة وهيمحصلة الذييترتبعلىالسلوكاإلجرامي، األثر

مدلولالذي لها اإلجرامية والنتيجة القانونحمايةجنائية، أوالحقالذييقررله ينالالمصلحة

ماديوهوالتغييروالتعديلالذييحدثفيالعالمالخارجيكأثرللسلوكالمجرم،ومدلولقانوني

القانون لبالتغيير،وبالتاليالنتيجةالجرميةتتمث)3("ويتمثلباالعتداءعلىالمصلحةالتييحميها

الذييحدثفيالعالمالخارجيكأثرمترتبللسلوكاإلجراميالذيقامبهالجاني،ومثالذلكفي

زالة جريمةالسرقةيكونالمالفيحيازةالمجنيعليهقبلأنيرتكبالجانيفعلهفيسرقةالمال،وا 

دخالهفيحيازتهوانتقالهإلىحيازةالجانيوهي النتيجةالجرميةفيالسرقة.حيازةالمجنيعنه،وا 

علىأحد الذييقع بالضرر تتمثل البيئة على تقع التي الجرائم في اإلجرامية والنتيجة

العناصرالمكونةللبيئةأوالخطرالذيقديتعرضذلكالعنصرله،والنتيجةاإلجراميةفيالجرائم

 بسببالسلوكاإلجرامي، تقع البيئة على ه"الواقعة الإالأن طابعخاصكونها لها النتيجة ذه

إلىأشخاص يتعدىأثرها نما بعينهكماهوالحالفيالجرائمالجنائيةالعادية،وا  تصيبشخصا 

نماقد غيرمحددينأومتعددين،كذلكفإنهذهالنتيجةقدالتظهربالحالبعدوقوعاالعتداء،وا 

                                                           

 .111،ص1996،عمان:دارالثقافة،شرح قانون العقوبات األردني القسم العامنجم،محمدصبحي،(1)
 .67،ص1982،بغداد:دارالقادسيةللطباعة،الوجيز في شرح قانون العقوباتضاريخليل،(محمود،2)
 .241صق،نظامتوفيقمرجعالساب(المجالي،3)
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أحيانا ،وقدتحدثهذهالنتيجةداخلالدولةالتيظهورتلكالنتائجإلىفتراتزمنيةقدتطولرخأيت

.)1("وقعبهااالعتداءعلىالبيئةوقديمتدأثرهإلىدولمجاورةكأنيحملهالهواءأوالماء

لقيامالركنالماديالبدأنتكونالنتيجةاإلجراميةمترتبةعلىالفعلأوالسلوكالصادرو

بالنتيجة،وبالتاليفهيالعنصرالذييتطلبهالقانونلقيامأيأنيكونالفعلهوسب"منالجاني،

.)2("وهيالصلةالتيتربطبينالفعلوالنتيجة،ليتقررعلىأساسهاالمسؤوليةالجنائية"هذاالركن،

وهيالتيتسندالنتيجةالجرميةإلىالفعل،وهيعالقةبينسببومسبب،أيبينعل ةومعلول،

.)3(أساسيلمسؤوليةمرتكبالفعلعنهذهالنتيجةوهيتقررتوافرشرط

كشفتمنظمة"جرينبيسالدوليةللبيئة"عنالركنالماديلجريمةنقلالنفاياتالنوويةوقد

 إلىأنهخاللالفترة نقل1998-1987مشيرة نفاياتسامةإلىكلمنأمريكا115تم شحنة

التصرفاتتخالفالتزاماتدوليةخاصةفيمايتعلقبالبيئةالالتينيةوالدولاالفريقية،وذلكألنهذه

وحقوقاإلنسان،ومنثمفإنأيشخصأمربإرسالهذهالشحناتأوشاركفيهذهالجريمةبأي

طريقةيقعتحتطائلةالمساءلةالجنائيةالدولية،سواءكانمسؤوال بالدولالمعنيةأوغيرمسئول،

النقليعدشريكا فيهذهالجريمةالتيتهدرحياةالبشروتحرمهموكلمنأسهمأوسهلعملية

 تصلحللعيشفيها. آمنة األسلحة"منبيئة فيصناعة النفاياتالنووية هذه وفيحالاستخدام

،وأفغانستانعام2113والقذائفلالعتداءعلىالدولاألخرىكماحدثفياحتاللالعراقعام

عدعلىاستخدامهذهاألسلحةيجبوضعهتحتالمساءلةالجنائية،فإنكلمنأمرأوسا2111

الدوليةباعتبارهمجرمحربساعدفيإبادةمجموعةبشريةأوأمربها،وهيجريمةواضحةالمعالم

                                                           

 .41مرجعسابق،صجندي،عبدالملك،(1)
 .115مرجعسابق،صصبحي،محمدنجم،(2)
 .82صالسابق،مرجع،زيدان،مسعدعبدالرحمن(3)
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علىالبشر الماديالمتمثلفيالسلوكالمؤديإلىنتيجةمباشرةوآثارخطيرة خاصةمنركنها

ازالتآثارهاباقية،ومنالمنتظرأنتبقىلمئاتأواالفالسنين،وتحتاجوالبيئةفيهذهالدول،وم

."إلىإمكانياتغيرعاديةللتعاملمعها

كذلكيتوافرالركنالماديفيظلوجودموقفسلبيمنقبلدولةماتجاهمفاعلنووي

ويحد المجاورة األخرى الدول إلى اإلشعاعاتالنووية أثر يمتد أن يمكن بالبيئةتملكه ثأضرارا 

وصحةاإلنسانفيهذهالدول،خاصةفيضوءاالرتباطبينهذهاألشعةالمتسربةواآلثارالمدمرة

فيالدولاألخرى،والمثالالواضحلهذهالحالةهومفاعلديمونةاإلسرائيليوعدماعترافالكيان

للد المدمرة آثارها من الرغم على عنه الصادرة باألشعة مصر،الصهيوني خاصة المجاورة، ول

.(1)"والسعودية،واألردن،ناهيكعناألراضيالفلسطينيةالمحتلة

فيسياقالحديثعنتلوثالبيئةبالنفاياتالخطرة،فإنهمنقبيلاألعمالاإليجابيةالتي

البيئ تلوث إلى تؤدي التي األفعال من فعل بارتكاب الدولة قيام دولي، إللتزام انتهاكا  ةتعتبر

بالنفاياتالخطرة،ويتجسدذلكمثال فيإغراقالنفاياتوالمواداألخرى،والمدرجةفيالمرفقاألول

ياتوالمواداألخرىوالمحظورإغراقهاوفقا للمادةامناتفاقيةلندنلمنعالتلوثالبحريبإغراقالنف

.(2)"الرابعةمناالتفاقيةحظرا مطلقا

ذهاألفعاليعدعمال إيجابيا نتيجةلخرقأحكامالمادةالرابعةومنهفإنقيامالدولبمثله

ما االيجابية األعمال بين ومن النفايات، هذه بإغراق القيام تحظر التي المذكورة، االتفاقية من

أشارتإليهالمادةالتاسعةمناتفاقيةبازل،وذلكلماتقومالدولةبتصديرنفاياتهاإلىدولةأخرى

مشروعة،وذلكدونالحصولعلىموافقةهذهالدولةأودونإخطارالدولالمعنية،بطريقةغير

                                                           
 .83صالسابق،مرجع،زيدان،مسعدعبدالرحمن(1)

.131مرجعسابق،ص،عبدالحافظ،محمدرتيب(2)
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وهومايعدإتجارا غيرمشروعيخالفاتفاقيةبازلوالمبادئالعامةللقانونالدولي.وبصفةعامة

تيكلعملمخالفاللتزامدوليبعدمالقيامبعمل،وتقومالدولةبه،يعتبرمناألعمالااليجابيةال

.(1)"تثيرالمسؤوليةالدولية

تفرضه بفعل القيام عن باالمتناع وذلك سلبيا ، شكال  الدولة تصرف يأخذ أن يمكن

االلتزاماتالدولية،ومنهاأنتمتنعالدولةعناتخاذاالجراءاتالوقائيةالتيتمنعتلوثبيئةدولة

.(2)أخرى

عدمالمبادرةبوضعالتشريعاتالوطنية"،ومناألعمالالسلبيةالتييمكنأنتأتيهاالدولة

لمنعاالتجارغيرالمشروع،والمعاقبةعليهوفقا لماتقتضيهالمادةالتاسعةمناتفاقيةبازل.كذلك

مناألعمالالسلبيةأيضا عدماتخاذالدولاألطراففياتفاقيةبازلكافةالتدابيرالالزمةمنأجل

وا النفاياتالخطرة هذهخفضتوليد حيثكمية وذلكمن ممكن، حد  أدنى إلى لنفاياتاألخرى

تنطويعليه،إضافةإلىعدمااللتزامبضمانتوفيرمرافقكافيةيالنفاياتأومنحيثالخطرالذ

استخدامالدولللتكنولوجيامللتخلصمنتلكالنفاياتداخلأقاليمدولاالنتاج.وكلذلكبسببعد

يتولدعنهانفاياتخطرةبقدراإلمكان،وبصفةعامةكلعملمخالفاللتزامالسليمةبيئيا ،والتي

قبيلاألعمال يعتبرمن الدولة، به بفعلوالتقوم الدوليللقيام القانون منقواعد قاعدة تفرضه

."السلبية

 

  

                                                           

مناتفاقيةبازل.9المادة(1) 
.54المرجعالسابق،صالحكيم،عبدأحمدان،عثم(2)
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 المبحث  الثاني 

 الركن المعنوي لجريمة نقل ودفن النفايات النووية

التيتربطبينمادياتالجريمةوشخصيةالركنالمعنويللجريم عنالعالقة ةهوعبارة

وجوداإلرادةوتتمثلفيويترتبعليهاجزاءاتقانونيةيقانوناعتبارالجاني،وهذهالعالقةمحل

إلرتكابالجريمة،لجانيل أما للجريمة المعنوي لسلوك"الركن الموجهة اآلثمة اإلرادة على يقوم

للقا المخالف بأركانالجاني العلم الجاني، لدى واإلرادة العلم على المعنوي الركن ويقوم نون،

رادةارتكابهوتحقيقالنتيجةالجرمية،ويمكناستخالصإرادةالجاني الجريمةوعدمقانونيةالفعلوا 

.)1("منخاللالسلوكالمادي

خاللمطلبينتناولمننقلودفنالنفاياتالنوويةوعليهسيتمتناولالركنالمعنويلجريمة

الركن الثاني المطلب تناول بينما النووية، النفايات نقل لجريمة المعنوي الركن االول المطلب

النفاياتالنووية.دفنالمعنويلجريمة

 المطلب األول

 الركن المعنوي لجريمة نقل النفايات النووية

" على سواء معينة، لجريمة ارتكابه عن شخصما المستوىالداخليأوتتطلبمحاسبة

يخضعألحكام وهذا لتلكالجريمة، ارتكابه الماديوالمعنويعند توافرركنينأساسيين؛ الدولي،

شرعيةالجريمةوالعقوبةالمعترفبهكأساسقانونييلتزمبهالمشرع لمبدأ القانونالمعنيإعماال 

ة،ومنهابالطبعجريمةنقلالنفاياتوالقاضيفيحالتطبيقالقواعدالقانونيةعلىالجرائمالمعني

.(2)"النوويةإلىالدولالناميةلمايترتبعليهامنآثارمدمرة

                                                           

 .9،ص1978،القاهرة:دارالنهضةالعربية،النظرية العامة للقصد الجنائيحسني،محمودنجيب،(1)
 .32،ص2119،القاهرة:دوندارنشر،السودان والمحكمة الجنائية الدوليةاألشعل،عبداهلل،(2)
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 للركنالماديفيتكوينالجريمة،"يعتبرالركنالمعنويالقائم مكمال  واإلرادة علىالعلم

واألصلأال الجانيكشرطللتجريم، لمالحقة المعنويفيالجريمة الركن تجريمويجبتوافر يتم

الفعلمالميكنقائما علىاإلرادةالحرةالسليمة،وللمالحقةفيالجريمةالبيئيةيجبتوافرالقصد

فيمباشرةالنشاطدونتوافرقصدخاص،فربانالسفينةالذييقومبإلقاءالنفاياتفيالبحريكون

الجرمدوناشتراطقصدهالتخلصمنالنفاياتوليستلويثالبحر،إالأنهيتممالحقت هعنهذا

 الخاص. الذييكفيتوافرالقصد الجرميالعام فقطفيالقصد هنا المعنوية التتمثلالعناصر

أو بدفن هنا جرميخاصالمتمثل قصد توافر أيضا  نما وا  واإلدارة، العلم عنصرية وجود توافره

.(1)"معالجةالنفايات

 العام للقصد أنيكون"بالنسبة يلزم الماديةالسلوكفاعلهنا بالعناصر اإلجراميعالما 

 تقوم إنشاؤها التيتم المنشأة أيبأن إرادةبللجريمة وأنتتجه والمشعة النفاياتالخطرة معالجة

على فقط الحصول أو المختصة السلطة قبل من موافقة دون المنشآت تلك إقامة إلى الجاني

المختصةمندونالحصو لدفنالنفايات.الموافقةمنالسلطة القصدلعلىأذنمنالوزارة أما

والمعالجةتلزمأنتكونبعيدا عن،الجرميالخاصهنافهوالمعالجةأودفنالنفاياتاالشعاعية

التجمعاتالسكنيةوأنيزودالموقعبمستلزماتاألمانوالوقايةويمكنإعادةاستخدامالوقودلتوليد

فيحفرخاصةمعزولةعنسطحاألرض،ومتىماتحققتعناصرالطاقةلدفنالنفاياتالخطرة

هذهالجريمةهنايأتيدورالمشر عفيتحديدالعقوبةالمناسبةعلىمرتكبهذهالجريمة،واليمكن

أنتقعهذهالجريمةبالخطأألنهاجريمةشكليةتتكونمنالقيامبفعلمندونترخيصوبالتالي

.(2)"اءبانصرافاإلرادةإلىالفعللتحققهاتتحققالجريمة،أياالكتف

                                                           

2119لسنة27حسينالبيئةالعراقيرقم(منقانونحمايةوت21المادة)(1) 
.37األشعل،عبداهلل،مرجعسابق،ص(2)
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النفاياتالمشعةمعالعلمبحقيقةوطبيعةالموادالمشعةوضررهاعلىصحة" أناستيراد

توافرالقصد العناصرالمعنويةللجريمةالتييشترطفيها الفعليكونانمعا  رادة اإلنسانوالبيئةوا 

رورعبدالحدودبدونأذنأوموافقةصادرةمنسلطةالجرميالعامفقط.فمجرداالستيرادأوالم

مختصةأومكلفةبمنحاالذنتعدوحدهاأمرا كافيا إلثباتالجريمةبدونالحاجةإلىضرورةتوافر

أيقصدجرميخاص.فإذاماارتكبتالجريمةفيأيظرفمنالظروفبتوافرخطأأوجهل

ريمةأوظرفمنظروفهاالمشددةفأنهيسألاستنادا بالوقائعالمكونةأليعنصرمنعناصرالج

إلىهذهالحالةحتىوأنكانتفهذاالينفيعنهالجريمة،وذلكألنهمقترنبالعلمبالقانونسواء

.(1)"قانونالعقوباتأمأيقانونعقابيأخرفهوأمرمفترضفيالناسكافة

فلمتؤكدتماما علىقصدالشخصالذيوعلىالرغممنإشارةالتشريعاتإلىهذهالجريمة

يقومباالستيرادإالأنسكوتالمشرععنبيانصورةالعناصرالمعنويةمعناهأنهاليتطلبفي

هذهالجريمةسوىقصدجرميعامدونضرورةتوافرأيقصدجرميخاص،فيشترطفيهذه

فعلهُيشكلجريمةيعاقبعليهاتوافرالجريمةأنيكونمنقامبالفعلعالما بالدالئلكافةعلىأن

.وكذلكعلمهبتطوراتفعلهفيضوءالطبيعةالخاصةللموادالنوويةوالمشعة،فإن(2)قيامالجريمة

علمهبكلهذهيفترضعندهاأنينصرفعلمهإلىكوناالستيرادللموادالمشعةودونأذنمن

القانون.و نماالبدأنتتجهالسلطةالمختصةتعدجريمةيعاقبعليها لكناليكفيالعلموحدهوا 

إرادتهأيضا إلىهذهالجريمة،إذيجبأنيكونكاملاإلرادةفياستيرادتلكالموادالنوويةودون

موافقةالسلطةالمختصة.لذافأنهذهالجريمةتأخذالعناصرالمعنويةفيهافيصورةعمديةمتى

تصورهابشكلغيرعمديألنهامنالجرائمالشكليةوبالتالييكفيماتوافرالعلمواإلرادةواليمكن

انصرافاإلرادةإلىالفعلوبدونأذنلتحققالجريمة.
                                                           

.1969لسنة111منقانونالعقوباتالعراقيرقم37المادة(1)
259،ص2115،القاهرة:دارالنهضةالعربية،شرح قانون العقوبات، القسم العامعتيق،السيدسعيد،(2)
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 المطلب  الثاني  

 الركن المعنوي لجريمة دفن النفايات النووية

تعتبرمشكلةدفنالنفاياتالخطرةمنأهمالمشاكلالتيتواجهالدولالصناعيةوالناميةلما

بدأل ولقد وماء، وتربة وهواء حية كائنات من عناصرها بجميع البيئة على سلبي تأثير من ها

سنواتكانتالنفايات فمنذ علىالبيئة، للنفاياتالخطرة التأثيراتالسلبية بدراسة حديثا  االهتمام

أ مما فيالبحارأوالمحيطاتأوعلىاليابسة، إما منالمصانعتلقىعشوائيا  ثرتأثيرا الخطرة

سلبيا علىالبيئة،وخاصةعلىالمياهالجوفية،حيثأنالعصاراتالسائلةمنالنفاياتتتسربإلى

داخلالتربة،حاملةمعهاالكثيرمنالعناصرالمضرةبصحةاإلنسانوالكائناتالحية،ملوثةللمياه

.(1)الجوفيةوالتربة

نهاعلىأقصىعمقيمكنالوصولإليه،خاللدف"ويتمالتخلصمنالنفاياتالخطرةمن

سواءبالحفرالعميقالذييمكنأنيصلإلىعدةاالفمناألمتارأوبشقأنفاقمنجميةعلى

.(2)"نفساألعماق،وهيطريقةمعروفبالدفنالبيولوجي

هذاويعتبرالدفنالوسيلةالوحيدةالمناسبةللتخلصمنالنفاياتالنووية،وذلكبدفنهافي

يؤخذجبقاتط وما بالسكان، والمناطقالمأهولة الجوفية عنمصادرالمياه بعيدة معب دة يولوجية

.(3)علىهذهالطريقةأنهامكلفةجدا وتتطلبنفقاتعاليةلتطبيقها

هذاويالحظأنهوقبلعمليةردمالنفاياتالخطرةهناكعدةجوانبيجبأنتؤخذبعين

نشاءا لمكب،بدءا باختيارموقعالمكبالذييراعىفياختيارهعد ةعواملاالعتبارعندتصميموا 

                                                           

ورقة مقدمة للمشاركة في ورشة المعاييرالدوليةللتخلصمنالنفاياتالخطرة،قمصية،فيوليت؛اسحق،جاد،(1)
االبحاثالعمل بعنوان: توحيد الجهود لبناء جسم فلسطيني خاضع للمقاييس والمعايير الفلسطينية معهد ،

.1993التطبيقية،القدس،
.84عبدالحافظ،معمررتيبمرجعسابق،ص(2)

.56صالسابق،المرجعم،عبدالحكيأحمدعثمان،(3) 
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 ومناخية بكيفيةوجيولوجيةهيدرولوجية مرورا  واالجتماعية االقتصادية العوامل إلى باإلضافة ،

تصميمالمكببشكليضمنعدمتسربالنفاياتإلىداخلالتربة،ثمكيفيةتشغيلومراقبةالمكب

ت وعدم سالمة معلضمان بالنفايات امتالئه بعد المكب موقع إغالق األخير وفي البيئة، لويث

الجوفيةوالتربةوالهواء استمراريةعمليةالمراقبةعنطريقمراقبةالغطاءباستمراروفحصالمياه

الحاجة عند الستخدامها الردم بموقع خرائط توفير إلى باإلضافة دوري، بشكل بالموقع المحيط

.(1)طيطالمدنخصوصا عندتخ

يشترطفيإرادةالجانيلقيامالمسؤولية،أنتكونمميزة،أيالقدرةعلىفهمطبيعة"هنا
إليه. إرادته الذييوجه االتجاه أيتحديد االختيار، األساسيالفعلوماهيتهوحرية وذكرالنظام

للمحكمةالجنائيةالدوليةفيالمادةالسادسةمنهعلىالجرائمالدوليةومنهاجريمةاإلبادةالجماعية
المعنية المحكمة لتقدير يخضع وتوافره الركن هذا وتقدير فيها المعنوي الركن توفر يلزم التي

ت من التأكد عليها والتي الدولية الجريمة في الركنبالمحاكمة يستخلصمنها التي األدلة وافر
نكانتالمادةالمذكورةحددتحاالتمعينةخاصةفي المعنوي،وفقا لظروفكلحالةأوواقعةوا 

علىالنحواآلتي:6الفقرة)ب(منالمادة
 أنيسفرفعلمرتكبالجريمةإلىالحاقأذىبدنيأومعنويجسيمبشخصأوأكثر. .1

 شخاصمنتمينإلىجماعةقوميةأودينيةأواثنيةأوعرقيةمعينة.أنيكونالشخصأواأل .2

 أنينويمرتكبالجريمةإهالكتلكالجماعة. .3

 (2)."أنيصدرهذاالسلوكضدجماعةوأنيكونمنشأنهإحداثأضراربالغةبها .4

،(3)تبينمماسبقأنالركنالمعنويفيالجريمةالدوليةاليسندإالإلىالشخصالطبيعي
وأنالذييتحملالمسئوليةفيالمقاماألولوُيسألعنالقصدالجنائيهوالشخصالطبيعيممثل

                                                           

.7المرجعالسابق،صجاد،اسحق،فيوليت؛قمصية،(1) 
(2) الرحمن. عبد مسعد العدالةالمسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول الناميةزيدان، كلية ،

 84،ص2114الجنائية،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية.
،بيروت،دارمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المسئولية الجنائية للرؤساء واألفرادالجرائم والحسين،خليل،(3)

 .211،ص2119المنهل،
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العقو تتحمل فإنها الدولة أما المتصرفباسمها، أو الجنائيةبالدولة بالعقوبة الملحقة التبعية ات
أل فيها السلطة ممثلي أحد أو الدولة رئيس الشخصالطبيعي يتحملها والتي يعملاألصلية نه

للغير التصرفضرر ترتبعلىهذا ذا وا  عالمها، وا  بجيشها ويتحركمدعوما  ويتصرفباسمها
.(1)سواءداخلالدولةأوخارجهافإنهاتتحملتبعيةذلك

مع التعامل وكيفية المسئولية، لطبيعة المعقول والفهم السليم المنطق مع يتفق ما وهو

القض المشرعأو قبل من سواء الجنائيأحكامها والقصد تحليل"اء. منخالل يمكناستخالصه

التصرفاتالسابقةعلىالجريمةالدولية،أوالمعاصرةلها،وهوماحدثمثال أثناءغزوالعراقعام

.(2)"م،منقبلأمريكاوحلفائهم2113

 كوفيعنانفيعام المتحدة السابقلألمم أشاراألمينالعام غزو"إلىأن2119وقد

راقواحتاللهقدشك لعمال غيرقانونيوغيرشرعي،وهذاالموقفيظهربحقالركنالمعنويالع

فيهذهالجريمةالدوليةباإلضافةإلىالجرائماألخرىالمرتبطةبهاومنهانقلالنفاياتالنوويةإلى

ذالميحدثذلكفإن القواعدالقانونيةاألراضيالعراقيةوتأثردولالجواربهذهالنفاياتالخطيرة،وا 

الدوليةتكونمحلشكخاصةفيضوءتطبيقأحكامهاعلىمستوىالدولفيالعالمالنامي،دون

الدولالصناعيةأوالكبرى،ولذافإنالشرعيةالدوليةعلىالمحكإذالميتمتطبيقهاعلىالجميع

 الفاعلة، الدولية القانونية القواعد وذلكفيضوء أويجبأنتحكمدوناستثناءات، والتيتحكم

."سلوكالدولفيالمجتمعالدولي

  

                                                           
 .84،مرجعسابق،صزيدان،مسعدعبدالرحمن(1)
 .35األشعل،عبداهلل،مرجعسابق،ص(2)
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 الفصل الرابع

 المسؤولية الجنائية عن جريمة دفن ونقل النفايات النووية السامة

العقوباتوالذي قانون في النصوصالقانونية تقررها التي الحماية هي الجنائية الحماية

القا للنصوص والمخالفة المجرمة األفعال األفعال،يحدد لهذه المفروضة والعقوبة العقابية نونية

ياألشياءاإلباحة،والحمايةالجنائيةتتممنخاللالنصوصالقانونيةالعقابية،حيثأناألصلف

فإن هوبالتالي نصيشير وجود من البد شرعيةلقللعللتجريم وهو الشرعية لمبدأ تطبيقا وذلك .

مبد ويقضي العقوبة، وشرعية الجريمة الشرعية أ األفعالويجب تحدد النصوصالتي تكون أن

الشرعيةتقتضيأنتكونمحددة أنالعقوبةبموجبمبدأ كما واضحة، بصورة المجرمةمحددة

وواضحة،وهذامانصتعليهالتشريعاتالجنائيةفيدولالعالموتضمنتهكذلكبعضالدساتير.

فعالغيرالمشروعةعنالحقوقوالمصالحالمحمية،درءجميعاأل"يقصدبها:والحماية اصطالحاً 

.)1("وكلمايؤديإلىالمساسبهابماقررهالقانونالجنائيمنجزاءاتمناسبة

ولبيانالمسؤوليةالجنائيةعنجريمةدفنونقلالنفاياتالنوويةالسامةتمتقسيمالفصلإلى

عن الجنائية المسؤولية المبحثاألول تناول بينمامبحثين؛ السامة، النفاياتالنووية نقل جريمة

يتناولالمبحثالثانيالمسؤوليةالجنائيةعنجريمةدفنالنفاياتالنوويةالسامة.

  

                                                           

.95،ص2111،،بغدادالحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا،العالي،محمدشالل(1)
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 المبحث األول

 المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل النفايات النووية السامة

الدول من تصرفاتصادرة نتيجة تنشأ خاصة، للدول الدولية المسؤولية لهإن ممن أو ة

،لذلكيتوجبمنالبدايةالبحثعنكيفيةينمعنويوأينعالقةبالدولةمنأجهزةوأشخاصطبيعي

وقدتعددتاالتجاهاتفيمجال،قيامالمسؤوليةالدوليةوظروفهاوعنأسسهاوشروطهاوأركانها

نكانتهذهاألسسمختلفةومت باينة،إالأنهاأخذتاألساسالذيتقومعليهالمسؤوليةالدولية،وا 

حي زا معتبرا فيمجالدراسةالمسؤوليةالدولية،غيرأنهذهاألسسكانتبمثابةاألسسالرئيسةأو

المباشرةلقيامالمسؤوليةالدوليةوالمتفقعليها،وبعضهااآلخرُعد تأسساثانويةغيرمتفقعليها

الدولية المسؤولية األفيمجال الختالفهذه قانونيةونظرا  قواعد تحديد فيإطار سسوتباينها

في وتطبيقا  تأثيرا  علىاألساساألكثر االعتماد الالزم كانمن الدولية، للمسؤولية منظمة دولية

منمسؤوليةعلىأساس باقياألسسالرئيسة فياالعتبارمستقبال  األخذ مع الدولية المسؤولية

كونها الموضوعية المسؤولية أو علىالمخاطر الدوليبجانباألساسالقائم ظهرتفيالقانون

الفعلغيرالمشروعالرئيس،وذلكفيإطاراالتفاقياتالدوليةالخاصةبمواضيعمحددةفيالقانون

.(1)الدوليوفيالعالقاتالدولية

 طول كبير بشكل منهاويتفاوت النهائي التخلص هي للجدل إثارة  األكثر القضايا أنإحدى

 كنفاياتعنهما المعَلن المستهَلك النووي والوقود المشعة النفاياتبأن للقول الالزم الزمنية المدة

 بضعة من ذلك يتراوح أن ويمكن ،ةالبيئ أواإلنسان صحة على محتمال خطرا  يمثل يعد لم كليهما

 ومئات ع،اإلشعاعالية للنفايات السنين آالف إلى المشعة، النفايات أنواع لبعضسنوات أو أشهر

 مخاوف والمواطنين الحكومات تساور النحو، هذاوعلى .المستهَلك للوقود السنين من اآلالف
                                                           

.146صمرجعسابق،،عبدالحافظ،محمدرتيب(1)
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 طريق عن البعيد المدى على األمان ويتوف ر.والبعيد القريب المدى على األمان حولمشروعة

 جودو ورغم.التخزينبواسطة مناآل التصرف يتحقق للتخلص، مناسب مرفق ولحينإقامة التخلص،

 أبدا يكفي ال فإنه العالم، أنحاء جميع في التطوير قيد زالت ما أوتنفيذها تم ومستدامة مأمونة حلول

 ومراجعة األمان تقييم من البد مرفق، لكلفبالنسبة.مختلف مكان في الحل ذات إنتاج إعادة مجرد

 معالجة ذلك فلويك.المختصة السلطات إحدى ِقَبل من األمان حالة أساس علىالترخيص طلب

 لحماية الالزمة الترتيبات واتخاذ والمواطنين الحكوماتجانب من المشروعة المخاوف لتلك كاملة

 المدى في حاجة ثمة طويلةوبالتالي عملية للتخلص مرفق ترخيص يكون ما وغالبا  .والبيئةالناس

 .منها التخلص لحينبأمان النفايات لتخزين القريب

المسؤولية أن إلىفاألصل وللتعرف الدولي. أشخاصالقانون بين إال تثور ال الدولية

 السامة، نقلالنفاياتالنووية الجنائيةعنجريمة الدولةالمسؤولية منالتعرفإلىمسؤولية البد

المصدرةللنفاياتالخطرةفيالمطلباألولمنالمبحث،وااللتزاماتالقانونيةالعامةلعملياتنقل

 يةفيالمطلبالثاني.النفاياتالنوو

 المطلب األول

 مسؤولية الدولة المصدرة للنفايات الخطرة

من" أصبح قد بالبيئة مساس على تنطوي التي األعمال عن الدولة مسؤولية مبدأ أن

المبادئالمستقرةفيالقانونالدولي،وأنهقدتجاوزوالشكذلكالنطاقالذيكانيطبقفيهفي

القانونالدوليا لتقليدي،لكيينظرإليهبوصفهواحدا مناألسسواألصولالتييقومعليهاظل 

.(1)"القانونالدوليللبيئة

                                                           
،رسالةدبلومالدراساتالعليافيالعالقاتالدوليةالمسؤولية الدولية عن االضرار البيئية،بسامابراهيمحمود،(1)

.97ص،2115والدبلوماسية،كليةالعلومالسياسيةواالداريةوالدبلوماسية،الجامعةاإلسالمية،لبنان،
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اجتمعالخبراءالقانونيونلمراجعةمسودةبروتوكولاتفاقيةبازل1993وفيسبتمبرعام"

دأشارتمنأجلتقديمالتعويضلضحاياالضررالناجمعننقلالنفاياتالخطرةعبرالحدود،فق

إلىاألضرارالبيئيةالناجمةعننقلالنفاياتالخطرةبينالدول،حيثيوصيالبروتوكولبتبني

مسؤوليةالدولةالمصدرةللنفاياتالخطرةمنهنا،وللتعرفإلىنظامالمسؤوليةالقانونيةالمطلقة.

الدولةا تناولالفرعاألولاسنادمسؤولية المطلبإلىفرعين، للنفاياتالنووية،تمتقسيم لمصدرة

بينماتناولالفرعالثانيمسؤوليةالدولةعنتصديرالنفاياتالنووية.

 الفرع األول

 لدولة المصدرة للنفايات النوويةلمسؤولية الاسناد 

يعدإسنادالعملالمشروعأوغيرالمشروعإلىأحدأشخاصالقانونالدوليمنالشروط

لحاقهإلىفاعله،والذييجبأناألساسيةلقيامالمسؤوليةا لدولية،ويقصدباإلسنادنسبةالفعلوا 

.(1)"يكونأحدأشخاصالقانونالدولي،سواء كانتدولةأومنظمةدولية

الفقه من تطلبكل للمسؤولية(3)والقضاء(2)وقد المنشئة الواقعة إسناد الدوليينضرورة

 إلىشخصمنأشخاصالقانونالدولي، منعناصرالدولية يشكلعنصرا  بإعتبارأناإلسناد

(4)المسؤوليةالدولية.

 المبدأ 21أشار النفاياتالخطرة، من البيئة فيمجالحماية استكهولم اعالن هو"من

ادتهافياستغاللثرواتهاوفقا لسياستهاالبيئية،وبالموازاةمعذلكإلتزامهابضمانيأحقيةالدولةوس

أوتحترقابتهاالتضرببيئةدولأخرىأوببيئةالمطلعأناألنشطة داخلحدودسلطاتها بها

                                                           
.26محمدصنيتان،مرجعسابق،صالزعبي،(1)
 منهؤالءالفقهاء:جيرهاردفانغالن،أوبنهايموبراونلي.(2)
فيقضيةفوسفاتمراكش،بينبريطانيا1938علىسبيلالمثالحكمالمحكمةالدائمةللعدلالدوليعام(3)

 ضاءبمسؤوليةالدولة.وفرنساحيثطالبتالمحكمةبضرورةتوافرشرطاالسنادللق
.2111منمشروعلجنةالقانونالدوليحولمسؤوليةالدوللعام3المادة(4)
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المضمونعلىحركةالنفايات إلىتطبيقهذا جئنا ذا مناطقتقعخارجحدودالواليةالوطنية،وا 

الخطرة،فنجدأنالدولةملزمةبعدمالسماحبمرورالنفاياتالخطرةإلىمناطقالتخضعلسيادة

مشروعة،أوإلىمناطقالتخضعلسيادةالدول،وهيمناطقالتراثالمشتركدولةأخرىغير

."لالنسانية،وكذلكااللتزامبحظرامتدادآثارالنفاياتالخطرةإلىأقاليمالدولاألخرى

 ليستفقط21ويتضحمنخاللتفسيرالمبدأ المصدرة أنالدولة مناعالناستكهولم

لتلوثبمحيطدولةأخرىعنطريقاتخاذاإلجراءاتالوقائيةالالزمة،ملزمةباإلمتناععنإلحاقا

نماهيملزمةأيضا باتخاذجميعاإلجراءاتالالزمةوالعقالنيةلمنعأينشاطأي ا كانتطبيعته، وا 

علمتبهالدولة،أولمتعلمبه،منشأنهأنيلحقضررا بمحيطدولةأخرى.وكنتيجةحتمية سواء 

مسؤ لمتبادرإلىاتخاذاإلجراءاتالالزمةوالضروريةفإن  لكونها وليةالدولةالمصدرةتقوم؛وهذا

منالمادةالثانيةمناتفاقية11وعرفتالفقرةفيمواجهةوضعيةخطيرةكانتسببا فيإحداثها.

نفاياتخطرةبازل"الدولةالمصدرة"بأنها:"الطرفالذييخططأويبدأمنه،أوبدأمنهبالفعلنقل

(1)أونفاياتأخرىعبرالحدود".

نكانقرارتصديرالنفاياتيصدرفيأغلبالحاالتمنعمالءاقتصاديين،إال" فحتىوا 

.(2)"أنوراءهؤالءالعمالءيوجددولةوسلطةشعبيةتقدمرخصا تسمحللعمالءبتصديرالنفايات

الس" بها نذكرومنبينالمهاموااللتزماتالتيتلتزم المصدرة داخلالدولة التنتفيذية لطة

علىسبيلالمثال:

التأكدمناألهليةالقانونيةلألشخاصالذينيقومونبعمليةنقلالنفاياتالخطرةوالتصريحلهم -

 (3)."بالقيامبالتصديرفيحالةعدمأهليتهمللقيامبهذااألمر

                                                           
مناتفاقيةبازل.2/11المادة(1)
 .419مرجعسابق،صابراهيم،بسامحمود،(2)
.1989لعاممناتفاقيةبازل4/7المادة(3)
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ستورد،وااللتزاماتالناشئةعنه،ومدةالتأكدمنصالحيةالعقدالمبرمبينجهةالتصديروالم -

 (1)تطابقهامعااللتزاماتالدولية.

التخلصمنالنفاياتالخطرةهيطريقةسليمة - التأكدمنأنالطريقةالتيسيتممنخاللها

 (2)بيئيا .

تلك - إستيراد مسبقا  حظرت التي الدول إلى الخطرة النفايات تصدير على الموافقة عدم

 (3)النفايات.

دمالسماحبتصديرنفاياتخطرةأونفاياتأخرىإلىدولةأخرىأومجموعةدولتنتميع -

إلى خاصة وبصفة بازل، اتفاقية في أطرافا  تكون سياسي أو اقتصادي تكامل منظمة إلى

 (4)البلدانالناميةوالتيحظرتبواسطةتشريعاتهاالداخليةاستيرادالنفايات.

المص - الشركة تلقي من الدولةالتأكد بموافقة خطابا  بالتصدير المعنيين األشخاص أو درة

(5)المستوردة.

 الفرع الثاني

 مسؤولية الدولة عن تصدير النفايات النووية

بطريقة التابعةلها الكياناتالخاصة الدولةعنأنشطة أشارتاتفاقيةبازلإلىمسؤولية

 حيثنصتفيالمادة "في9/3غيرمباشرة، علىأنه نفاياتمنها أو نقلنفاياتخطرة حالة

أخرىعبرالحدود،يعتبرإتجارا غيرمشروع،كونهنتيجةتصر فقامبهالمستوردأوالمتخل ص،

 أو المستورد يتولى أن االستيراد دولة التخلصمنالمتخلصتضمن لزوم عند ذاتها هي أو ،

                                                           
.1989لعامبمناتفاقيةبازل6/3المادة(1)
.1989لعاممناتفاقيةبازل4/8المادة(2)
.1989لعامبمناتافقيةبازل4/1المادة(3)
.1989لعامهـــمناتفاقيةبازل4/2المادة(4)
.1989أمناتفاقيةبازللعام6/3المادة(5)
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يو ثالثين غضون في بيئيا  سليمة بطريقة النظر قيد االستيرادالنفايات دولة إبالغ وقت من ما 

باالتجارغيرالمشروع".كمانصتالفقرةالرابعةمنالمادةنفسهاعلىأنه:"فيالحاالتالتيال

يمكنإسنادمسؤوليةاالتجارغيرالمشروعإلىالمصدر،أوالمولد،أوالمستورد،أوالمتخلص،

اءمنخاللالتعاونالتخلصمنالنفاياتتضمناألطرافالمعنية،أوأطرافأخرىحسباالقتض

أوفيمكانآخر وبأسرعوقتممكن،سواءفيدولةاالستيراد، بيئيا ، النظربطريقةسليمة قيد

(1)حسباالقتضاء".

منخاللهذهالمادةتبينأنمسؤوليةالدولةتتقررإذاماقصرتفيالتخلصالسليممن

را تمسببيئةدولةأخرى،وذلكحتىلوكانالقائمبالنقلأوالنفاياتالخطرة،ونتجعنذلكأضرا

التصديرأواالستيرادكياناتخاصة،طالماأنالدولةلهاالسيطرةالفعليةوالرقابةالمباشرةعليها.

ويستهدفوقفالفعلغيرالمشروعوضعحدللخروجالواقععلىالتزامدولي،وهوبذلكاليتداخل

للمسؤوليةالدولية،والتيتستهدفمعالجةاآلثارالضارةالتيتكونقدنشأتقبلمعاآلثاراألخرى

(2)وقفالعملالدوليغيرالمشروع.

خاللها من يمكن عديدة صور تصور يمكن الخطرة، النفايات وتخزين نقل مجال وفي

ةوغيرهامنللدولةالمتضررةأنتطلبوقفالفعلغيرالمشروع،مثلحظرإغراقالنفاياتالمشع

النفاياتاألخرىفيالبحاروالمحيطات،والتوقفعنعملياتاالتجارفيالنفاياتالخطرة،مما

قدحركتالسفن يترتبعليهوقفعملياتالنقللتلكالنفايات،حتىولوكانتالدولةالمصدرة

(3)لنفاياتالخطرة.الناقلةلهابالفعل،وذلكلمخالفتهااللتزامدوليبعدمالنقلغيرالمشروعل

                                                           
 .1989مناتفاقيةبازللعام4-9/3أنظرالمادة(1)
 .18،مصر:مركزالصفا،صتعويض االضرار البيئيةاليات (.2112قنديل،سعيدالسيد)(2)
،ص2113الحقوقية،الحلبي،بيروت:منشوراتالجوي للغالف الدولية الحمايةجمعه.عبدالجبار،بشير(3)

184.
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فلوأخذنا الضرر، تفاقم هومنع والغرضمنالمطالبةبوقفالفعلغيرالمشروعدوليا 

البحر في النووية النفايات تصريف بحظر المتعلق الدولي االلتزام انتهاك المثال سبيل على

المتوسطالقريبةالمتوسط،فإنهذاالسلوكاليؤديإلىالمساسبالبيئةالبحريةلدولساحلالبحر

منمنطقةالحادثفقط،بلمنالمرجحأنتمتدآثاراالشعاعالنوويلتؤثرفيالبيئةالبحريةلدول

التصريفالمتعمدللنفاياتالخطرة،له البحرالمتوسطبأكمله،لذلكفإنالمبادرةبإيقافمثلهذا

ونفس عنه. الناجم الضرر بإصالح المطالبة يفوق ما األهمية عمليةمن على ينطبق األمر

لمعالجتها الالزمة التكنولوجيا تملك ال التي النامية، الدول إلى الخطرة النفايات بنقل االستمرار

(1)والتخلصمنهابطريقةسليمةبيئيا ممايهددبأضرارفادحةللبيئةوالصحةاإلنسانية.

سيؤدي المشروع غير النشاط بوقف المطالبة فإن ذلك، إلى وقوعإضافة إيقاف إلى

معطبيعةالضرر، تماشيا  الضرر،ومنهتفادينتائجأخرىقدتترتبعلىالنتائجاألولى،وهذا

الذيلهنتائجمتعددةتظهرتدريجيا وتستغرقفتراتزمنيةلترتيبكافةآثارها.هذاوتجدراإلشارة

صورأنيكونهناكتعويضإالإلىأنفيمجالالمسؤوليةالمدنيةوالتعويضعنها،يرىأنهاليت

عنالضرر)هذاهومعنىالمسؤولية(،وبناء عليهفإنوقفالنشاطغيرالمشروعيكونأجنبيا عن

المسؤوليةالمدنيةبقواعدهاالخاصة،وبمعنىأخروفقا لمفهومهذااالتجاه،اليتصورأننكونفي

المسؤولي وال التعويض، قواعد وقفالنشاطبصدد إالحالة التظهر فالمسؤولية لذلك، بالتبعية ة

بالطبع بشكلتبعيعندمايتسببالفعلغيرالمشروعفيإحداثضرريستوجبتعويضه،وهذا

(2)يختلفعنوضعنهايةلمصدرالفعلغيرالمشروع.


                                                           

.475عبدالحافظ،معمررتيب،مرجعسابق،ص(1)
 .186جمعه،مرجعسابق،صعبدالجبار،بشير(2)
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 المطلب الثاني

 االلتزامات القانونية العامة لعمليات نقل النفايات النووية

 الحوادث معظم للنفتقع المستقبلة الدولة مستوى على )الدولةااإليكولوجية الخطرة يات

المستوردة(سواء أثناءتفريغهاأوتخزينها،أومعالجتها،أوعندالتخلصمنها،أوباستعمالطرق

للمادة وفقا  مناتفاقيةبازل:"أيطرفيخططأو2/11مختلفةأخرى،وتعني"دولةاالستيراد"

 نقل فيه بغرضيقيم أو فيه بغرضالتخلصمنها الحدود، نفاياتأخرىعبر أو نفاياتخطرة

(1)شحنهاقبلالتخلصمنهافيمنطقةاليقعفينطاقالواليةالقضائيةأليدولة"

فيهذاالمطلب،تناولالفرعااللتزاماتالقانونيةالعامةلعملياتنقلالنفاياتالنوويةولبيان

تناولالفرعالثانيولةالمستوردةمسؤوليةالداألولمنه بينما االلتزاماتالمتعلقةللنفاياتالنووية،

 .بنقلالنفاياتالخطرةوكيفيةالتخلصمنها

 الفرع األول

 للنفايات النووية مسؤولية الدولة المستوردة

:(2)تقوممسؤوليةالدولةالمستوردةفيالحاالتالتالية

بإ - المستوردة الدولة تقوم الالزمةعندما التكنولوجيا تملك ال وهي الخطرة النفايات ستيراد

والتكنولوجية التقنية للقدرات إمتالكها عدم بسبب النفايات، تلك من بيئيا  السليم للتخلص

 .للتخلصمنالنفايات

النفايات - األشخاصالعاديينمنإستيراد أو الكياناتالخاصة لمنع الواجبة العناية بذل عدم

 لتاليفإنإهمالهذاااللتزاميرتبمسؤوليتهاالدولية.الخطرة،وبا

                                                           

 .1989لعامتفاقيةبازلمنا2/11المادة(1)
 .1989لعامجمناتفاقيةبازل4/2المادة(2)
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منوعليه، بيئيا  التخلصالسليم وهي معينة نتيجة بتحقيق ملزمة المستوردة الدولة فإن

النفاياتالخطرةوحمايةالبيئةمنالتلوث،وهذاااللتزاماليجبتفسيرهعلىأنهإنتقاصمنسيادة

حقي في هو بل المستوردة االلتزامالدولة وهذا المجاورة، والدول الدولة تلك بيئة لحماية األمر قة

يتوافقمعالمبدأالعامالمتعارفعليهفينطاقالعالقاتالدوليةوالقاضيبحمايةالبيئةبوجهعام

حالةعدمتجريمهاللفعلغيرالمشروعللنفايات"تترتبمسؤوليةالدولةالمستوردةفيومنالتلوث.

ذكانعليهاإدراجاالتجارغيرالمشروعفيالنفاياتضمنقوانينهاالوطنيةللقضاءعلىالخطرة،إ

.(1)"المحاوالتغيرالشرعيةلدخولالنفاياتالخطرةعلىأراضيها

أمرالوقاية يثبتإهمالالدولةالمستوردة الحالةعندما فالمسؤوليةالدوليةتترتبفيهذه

وقوعهحقا ،ألنعاملاإلهمالهوعادةمايكونالسببفيقياممنحدوثتلوثبيئي،أكثرمنه

وتجدراإلشارةإلىأنهإذاتعذرتحديدمنكانوراءعملية،البعضبنشاطاتغيرمشروعةدوليا 

9/4،ففيهذهالحالةقدنصتالمادة"االتجارغيرالمشروع،أيالمصد رأوالمستوردأوالمنتج

كلالدولالمعنيةباألمرملزمةجميعهاعلىالتعاونمعا للتخلصمنالنفاياتمناتفاقيةبازل"أن

الخطرةفيأقصرأجلممكن،معاحترامالمعاييراإليكولوجيةالعقالنيةالمتفقعليها.ومسؤولية

دولةالعبور:يقصدبدولةالعبورأيدولةعدادولةالتصديرأواالستيراد،يخططأويجريعبرها

.(2)فاياتخطرةأونفاياتأخرى"نقلن

النفايات التيتمرعبرأراضيها العبورهيالدولة النصيتضحأندولة منخاللهذا

الخطرةأوالنفاياتاألخرى،وذلكمنالدولةالمصدرةإلىالدولةالمستوردةالتييتمالتخلصمن

                                                           

 .1989لعاممناتفاقيةبازل3/9المادة(1)
 .1989لعاممناتفاقيةبازل12/2المادة(2)
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دورا كبيرا فيمسرحالتحركاتعبرالنفاياتداخلإقليمها،وفيحقيقةاألمرالتلعبدولةالعبور

الحدوديةلنقلالنفاياتالخطرة،لكنعادةمايتمتمريرتلكالنفاياتالمنقولةمندولة)أ(إلىدولة

 السببنصتالمادة ولهذا العبور، علىترابدولة الدولة6/1)ب( بازلعلى"أن اتفاقية من

العب دولة بإعالم أوالمنتجةملزمة بنقلالنفالمصدرة بكلالتحركاتالخاصة ياتحتىاورخطيا 

تقومهذهاألخيرةبتسليمترخيصلألولى،وفورتسليمدولةالعبورمذكرةالطلبالخطيمنالدولة

ملزمةبتقديمإجاباتهافيظرفزمنيحدهستونيوما ،"6/4،فإن هاطبقاألحكامالمادة(1)"المصدرة

.(2)خةمناإلجابةالخطيةإلىاألمانةالعامةلمعاهدةبازل"وتقومبنفسالوقتبتقديمنس

مماسبقيتضحأنالدولةالمصدرةالتستطيعأنتبادربعمليةنقلالنفاياتالخطرةقبل

المذكورةالمدةأنتحصلعلىقبولدولةالعبور،إالأن هإذالمتقمهذهاألخيرةبتقديماجابتهافي

(61 فإنالدولة العامةيوما ( األمانة إعالم بعد النفاياتالخطرة بنقل أنتقوم تستطيع المصدرة

التفاقيةبازل.وبالتاليتسألدولةالمرورعناألضرارالتيتلحقبالبيئةأثناءعمليةالنقل،إذالم

لمتفعلذلكفهيمقصرةومخالفةلاللتزامببذل تتخذالتدابيرالالزمةلمنعتلكاألضرار،وطالما

العنايةالواجبةأثناءعمليةنقلالنفاياتعبرأراضيها،والذيفرضتهعليهااتفاقيةبازل،ممايعد

عمال غيرمشروعوموجبللمسؤوليةالدولية.

ومناألمثلةعلىعدماتخاذالتدابيرالالزمة،السماحبتمريرالنفاياتالخطرةعلىسكة"

ويعلىاشاراتمرورمخصصةلذلك،أوأنتكونتلكحديديةغيرمهيأةلذلك،بحيثأنهاالتح

وعدمتطبيقهاإللتزاماتها،وباختصار يثبتإهمالها السكةالحديديةمتلفةولميتمتصليحها،وبهذا

                                                           

 .1989لعاممناتفاقيةبازل6/1المادة(1)
 .1989لعاممناتفاقيةبازل6/4المادة(2)
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يمكنالقولأنماينطبقعلىالدولةالمستوردةينطبقعلىدولةالعبورفكالهماملزمببذلالعناية

ةالخطرةالتيتتمعلىأراضيها،ومعظماألنشطةالخطرةفيمجالالالزمةللسيطرةعلىاألنشط

الرسميةأو الدولةمنخاللأنشطتها نقلوتخزينالنفاياتالخطرة،التنتجعنأنشطةتمارسها

الكياناتالخاصة نماتنتجعنأنشطةتقومبها 1)الوحداتالتابعةلها،وا  داخلالدول،ولم اكانت(

صةالمستقلةعنالدولةالتعد عضوا منأعضائها،أوجهازا منأجهزتها،فإنهاهذهالكياناتالخا

.(2)"تسببتفيأفعالضارةبالبيئة

 الفرع الثاني

 االلتزامات المتعلقة بنقل النفايات الخطرة وكيفية التخلص منها

رةفرضتاتفاقيةبازلالتزاماتدقيقةعلىالدولاألعضاءبخصوصنقلالنفاياتالخط

:(3)عبرالحدودوتتمثلهذهااللتزاماتفي

 االلتزام بمنع توليد النفايات الخطرة وخفضها إلى أدنى حّد ممكن: . أ

هيكلةفضلأ" وبإعادة نظيفة مواد بإنتاج تبدأ المصدر عند النفايات من للتقليل سياسة

إلىحر وتحويلها أنتقل صمنحةراالنفاياتقدراإلمكان، النفايات.للتدفئةمنشأنها ولحلجم

والنفايات النفاياتالخطرة خفضتوليد علىمبدأ نصتاالتفاقية النفاياتالخطرة انتشار مشكلة

األخرىإلىأدنىحدممكن،وذلكمنحيثكميةهذهالنفايات،أومنحيثالخطرالذيتنطوي

                                                           

ياناتالخاصة،أيمنشأةتدارلصالحاألفرادبعيدا عنسيطرةالجهاتالتابعةللدولة،المقصودبمصطلحالك(1)
الكيان هذا يكون ويستويفيذلكأن لصالحصاحبالمنشأة، أو الشخصي، لصالحهم عاديون أفراد ويديرها

 الخاصفيصورةمنشأةفردية،أوشكلشركةأوفيشكلجمعية.
 .477صسابق،مرجعرتيب،معمرالحافظ،عبد(2)
 .185صسابق،مرجع،جمعهعبدالجبار،بشير(3)
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للتخلصمنتلكالنفا بضمانتوفيرمرافقكافية االلتزام معضرورة دولةعليه، ياتداخلاقليم

،وأكدتهالمادةالرابعةفيفقرتهاإتفاقيةبازلاالنتاج،وهوماتمتكريسهفيالفقرةالثالثةمنديباجة

الثانية،حيثأوصتالدولاألطرافعلىاتخاذالتدابيرالالزمةلخفضتوليدالنفاياتالخطرةمع

.(1)"ةوالتكنولوجيةاألخذفياالعتبارالعواملاالقتصاديةواالجتماعي

المناسبللقضاء ليسالتخلصمنالنفايات،ألنهليسالحل  االلتزام أنالهدفمنهذا

عمليةالتخل صمنالنفاياتالخطرةتحتاجإلىنفقاتباهظةزيادة المشكلة،خاصةوأن  علىلب 

تسببها.قدعلىالكوارثالبيئيةالتي

 طرة عبر الحدود:االلتزام بتقليص حركة النفايات الخ . ب

اشتملتأحكاماالتفاقيةوالقراراتالتيات خذهامؤتمراألطرافعلىالعديدمنااللتزامات

التيمنشأنهاتقييدحريةالد ولاألطراففيتصديرواستيرادالنفاياتالخطرةأوالنفاياتاألخرى

أهمالبنودالتالية:لغرضالتخل صمنهاأواستيرادهاأواعادةتدويرها،وهيملخصةفي

التزامالدولاألطرافبوجوبالتخلصمنالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىبالقربمنأماكن -

 :(2)إنتاجها

يعد مبدأمعالجةالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهابالقربقدراإلمكانمنمكانانتاجهامن

 على يقع أن ه ذلك ومفاد االتفاقية، في الجوهرية المطلوبةالمبادئ التدابير يت خذ أن طرف كل

لضمانإنشاءالمرافقوالمواقعالالزمةللتخل صمنالنفاياتبطريقةسليمةبيئيا قدراإلمكانفي

اإلكتفاءالذاتي. يعرفبمبدأ ثممكانتوليدها،وهوما وتهدفاالتفاقيةمنوراءذلكإلىالحد ،

                                                           

 .1989لعامبازلأمناتفاقية-4/2انظرالمادة(1)
 .187صسابق،مرجع،جمعهعبدالجبار،بشير(2)
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كلدولةعلىالتخلصالقضاءالتدريجيعلىحركةنقلالنفاياتا لخطرةعبرالحدود،فهيتحث 

النفاياتالخطرة ويبقىبالتاليتصدير منانتاجها، فياألماكنالقريبة منالنفاياتالخطرة كلي ا 

تجاهالدولاألخرىاستثناء .

ىالتزامالدولاألطرافبعدمالسماحبنقلالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىمندولةتوليدهاإل -

 .(1)دولةأخرى،إالوفقا لشروطالتهد دالصحةالبشريةوالبيئةوتتفقمعأحكامهذهاالتفاقية

اليسمحبنقلالنفاياتالخطرةمندولةإلىأخرىإال فينطاقضي قللغايةوبشرطأنيكون -

ا كانالبلد إذا ما أيفيحالة البيئية، األمثلمنالناحية النقليمث لالحل  لمصد رالهذا

الخطرة النفايات للتخل صمن المناسبة المواقع أو الضرورية والمرافق التقنية، القدرة يمتلك

مطلوبة األخيرة كانتهذه إذا النفاياتالخطرة الس ماحبنقل يمكن كما بيئيا ، سليمة بطريقة

ليةإلعادةاالستخدامأوللصناعاتاالسترداديةفيدولةا  .(2)الستيرادباعتبارهامادةأو 

 التزامالدولاألطرافبعدمالسماحبتصديرالنفاياتالخطرة: -

 المادة 4نصت المبدأ هذا على االتفاقية "إلتزام"من على األولى الفقرة في بتأكيدها
بحظر قام بلد أي  إلى الخطرة النفايات من شحنة أي ة بمغادرة السماح بعدم األطرافالمتعاقدة

يات".وفيكلاألحواليجبابالغقرارالحظرالكليأوالجزئيالستيرادالنفاياتاستيرادتلكالنفا
الخطرةألمانةاالتفاقية،والتيتبل غبدورهااألطرافالمتعاقدةاألخرىلتقوماألطرافالمتعاقدةبعدم

القرار لهذا احتراما  إقليمها من الخطرة النفايات بتصدير "السماح األطراف مؤتمر وفي الثالث.
أسفرتالمفاوضاتعلىاعتمادتعديلالتفاقيةبازلسمي1995سبتمبر22المنعقدبجنيففي

بالحظر" المتصل الخطرة(3)"بالتعديل النفايات جميع تصدير "حظر على التعديل هذا وينص
المشمولةباالتفاقية".

                                                           

 .1989لعامبازلدمناتفاقية-4/2منالديباجةوالمادة23-9انظرالفقرة(1)
 .1989اتفاقيةبازللعامأمن-4/9أنظرالمادة(2)
 .189صسابق،مرجعجمعه،عبدالجبار،بشير(3)
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 االلتزام بإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئياً  -ج

ىالمادةالثانيةمناالتفاقيةوالخاصةبالتعاريفنجدضمنالفقرةالثامنةتعريفبالرجوعإل

 الخطوات جميع "اتخاذ يعني والذي بيئيا ، السليمة الخطرةالعمليةاإلدارة النفايات إدارة لضمان

هةالتيقدتنتجعنهذيةمناآلثارالعكسيوالنفاياتاألخرىبطريقةتحميالصحةالبشريةوالبيئ

النظرعنالدولة(1)"النفايات بغض  منااللتزاماتاألساسيةفياتفاقيةبازل، االلتزام هذا ويعد  ،

:(2)،وكماهيموضحةتاليا "الطرفالملتزمة،سواء كانتمصدرةأومستوردةأودولةعبور

 الرقابة الصارمة والفّعالة لحركة نقل النفايات الخطرة .0

ابةصارمةوفع الةلتحقيقأهدافاالتفاقية،حيثنصتهذهيجبأنيكونالنقلتحترق

األخيرةعلىجملةمنالوسائللتحقيقهذهالرقابةالفعالةوالصارمة،وتنقسمهذهالوسائلإلىرقابة

غير )االتجار المشروع غير النقل حاالت على وأخرى الخطرة، للنفايات المشروع النقل على

المشروعبالنفايات(.

 النقل المشروع للنفايات الخطرة مراقبة . أ

2/3تناولتاتفاقيةبازلمسألةالنقلالمشروعللنفاياتالخطرةعبرالحدودضمنالمادة

والنفاياتاألخرىمنمنطقةتدخلضمناالختصاصالوطني بأنها:"كلحركةللنفاياتالخطرة

أخرىأوأنتكونالنفاياتللدولة،متجهةإلىمنطقةأخرىتدخلضمناالختصاصالوطنيلدولة

.(3)فيحالةعبورلتلكالمنطقةمنالدولةاألخرى"

                                                           

 .1989مناتفاقيةبازللعام2/8أنظرالمادة(1)
 .1989مناتفاقيةبازللعام4/8أنظرالمادة(2)
 .1989مناتفاقيةبازللعام2/3المادة(3)
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اتفاقيةبازلأرادتوضعآليةلمراقبةحركةالنفاياتالخطرة والمالحظعلىهذهالمادةأن 

أوسعمن النفاياتالخطرة فمصطلححركة ذاتها، النقلفقطفيحد وليسلعملية الحدود، عبر

رسالومعالجةوالتخلصمصطلحالنقل،حي ثأدخلتاالتفاقيةضمنحركةالنقل:)جمعوتغليفوا 

منالنفاياتالخطرة(.هذاوقديتمالنقلعبردولةواحدةأوعدةدول)دولةالعبور(ففيهذهالحالة

يجبإخطارها،ومدهابنفسالمعلوماتالمقدمةلدولةاالستيراد،والمتعلقةبكلحركةلنقلالنفايات

ا للمادة استنادا  الحالةمنحتاالتفاقيةلدولةالعبورحقالقبولأوالرفض6/1لخطرة ،وفيهذه

يوما منتاريخاستالماألخطار،فإذالمتردخاللتلكالمدة،فلدولةالتصديرأنتقوم61خالل

.(1)بعمليةتصديرللنفاياتدونانتظاررددولةالعبور

غيابهذهاآلليةويؤكدهذااإلجراءصرامةآ ليةالمراقبةالتينصتعليهااالتفاقية،إذأن 

الخضوع دون فياالتفاقية ليستطرفا  دولعبور عبر نفاياتها بتمرير الدول من للكثير يسمح

المراقبةالمحددةفياالتفاقية.إلجراءات

 مراقبة النقل غير المشروع للنفايات )االتجار غير المشروع( . ب

كذلكبالنقللمتكتفاتفاق النقلالمشروعللنفاياتفقط،بلامتدإهتمامها يةبازلبتنظيم

 الفقرة عبرت فقد النفايات، لهذه المشروع يخالج19غير الذي القلق عن االتفاقية ديباجة من

المجتمعالدولينتيجةالنقلغيرالمشروعللنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىعبرالحدود.

لغيرالمشروع:"كلنقللنفاياتخطرةأولنفاياتأخرىعبرالحدودعلىوالمقصودبالنق

 فيالمادة المحدد 9النحو (2)مناالتفاقية وبالرجوعلنصالمادة قد9، أنها نجد مناالتفاقية

حددتحاالتالنقلغيرالمشروعللنفاياتالخطرةوحصرتهافيمايلي:

                                                           

.1989لعامبازلمناتفاقية6/4المادة(1)
 .1989لعامبازلمناتفاقية2/21ةأنظرالماد(2)
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الالزملكافةالدولالمعنيةسواء تعلقاألمربدولةالعبور،إذاتمالنقلدونااللتزامباإلخطار" -

 أودولةاالستيراد.

إذاتمالنقلدونالحصولعلىموافقاتالدولالمعنيةعنطريقالتزويرأواالدعاءالكاذب -

 أوالغشأورشوةالسلطاتالمختصة.

لالتفاقية - وفقا  النقلدونالحصولعلىالموافقاتالمطلوبة تم والتيتشترطأنتكونإذا ،

 مكتوبة،وموضحبهارضاءالدولةالمستوردةوالدولاألخرىالمعنية.

عندماتكونشحنةالنفاياتالخطرةالتيتمإرسالهاتختلفعنالبياناتالمدونةعلىالبطاقة -

 المصاحبةلها،أومخالفةللمعلوماتالواردةفياإلخطارالمرسلإلىالدولةالمعنية.

المتعمدعندما - كاإللقاء للقانون، العامة والمبادئ بازل اتفاقية ألحكام مخالفا  النقل يكون

(1)."للنفاياتالخطرةفيالبحاروالمحيطات

 

  

                                                           

 .1989لعامبازلمناتفاقية9/1أنظرالمادة(1)
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 المبحث الثاني

 المسؤولية الجنائية عن جريمة دفن النفايات النووية السامة

ة،ممايؤديإلىفائضمنتقومالدولالكبرىبصناعةالقنابلالنوويةبأعدادوكمياتهائل

النفاياتالمشعةالناتجةعنتلكالصناعة،ممايشكلتلوثا بيئيا علىمياهالبحاروالمحيطات،كما

فقدلجأتالدولالنوويةأثناء".(1)أندفنهافيباطناألرضيؤديبعدفترةإلىتلوثالمياهالجوفية

نمخلفاتتلكالتجاربفيبعضالدولالفقيرةمقابلإجرائهالتجاربهاعلىاألسلحةالنوويةإلىدف

ودولافريقية كانالحالفيالصومالأوموريتانيا كما أواالقتصادية بعضالمساعداتالمالية

بدونمعاييرعلميةمما فيالعراءأودفنها أوأنتتركمخلفاتتجاربها وشرقأوسطيةأخرى،

رةكمافعلتفرنسافيإفريقياالوسطىوالصحراءالجزائريةيجعلهاعرضةللتعريةفيالدولالمستعم

أن بدون لعقود االختباراتللتلوثباإلشعاعاتالسامة بتلك المحيطة عرضالبيئة مما خاصة،

المسؤوليةالقانونيةواألخالقيةعنأثارالنفايات تسعىالدولالنوويةإلىتطهيرهاوهومايحملها

.(2)"مةلتلكالبيئةعلىمستقبلاألجيالالقاد

النووية النفايات دفن جريمة عن الجنائية المسؤولية موضوع إلى المبحث هذا سيتطرق

السامةوذلكمنخاللبياناألساسالقانونيلتحملمسؤوليةاألضرارالناتجةعنالتخلصمن

الدولة تضمنمسؤولية المطلبالثانيفقد أما فيالمطلباألول، عناألضرارالنفاياتالنووية

الناتجةعنتخلصهامنالنفاياتالنوويةفيالبحار.

                                                           
 .131مرجعسابق،صبوشدوب،محمدفايز،(1)
 .71الزعبي،محمدصنيتان،مرجعسابق،ص(2)
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 المطلب األول

 األساس القانوني لتحمل مسؤولية األضرار الناتجة عن دفن النفايات النووية

اختلفتآراءالفقهاءحولوضعأساستنظيميقانونيدوليلحمايةالبيئةمنالتلوث،إذ

وليةالدوليةعلىمبدأحسنالجوار،فيماذهبالبعضاالخرأشارالبعضإلىأهميةتأسيسالمسؤ

إلىتأييداللجوءإلىمبدأعدمالتعسففياستعمالالحق،غيرأنأغلبالفقهالدوليذهبإلى

اللجوءإلىنظريةالمخاطرأوالمسؤوليةالمطلقةكأساسلمسؤوليةالدولةعناألضرارالناتجةعن

التلوثالنوويالذيينتجعنالموادالمشعةأثناءعملياتاستخالصأوتلوثالبيئةفيمايتعلقب

فيالبحارللتخلصمنها. النوويةأواستخدامالطاقةالنوويةونقلالنفاياتأوإغراقها نقلالمواد

فالتأسيسعلىالمسؤوليةالمطلقةاليعنيرفضالتأسيسعلىمبدأحسنالجواروأيضا مبدأعدم

ستعمالالحقألنهقديطبقفيحالةحدوثضررنوويملوثللبيئةنتيجةلمخالفةالتعسففيا

.(1)"الدولةاللتزامدولي،فتسألبالتاليالدولةعلىأساسالعملغيرالمشروعدوليا 

ضمان أجل من واإلدارية القانونية التدابير من عدد باتخاذ أطرافها بازل اتفاقية ألزمت

عهاموضعالتنفيذ،وتتمثلتلكالتدابيرفياصدارتشريعاتوطنية،وتشملاحتراماالتفاقيةووض

التصرفات لمنع وجزائية وطنية وتشريعات االتفاقية، بتنفيذ تتعلق إدارية لوائح التشريعات هذه

.(2)المخالفةلالتفاقية

طرف(منالمادةالرابعة،إذجاءفيهامانصه"يقومكل4وقدنصتعلىذلكفيالفقرة)

في بما التدابيرالقانونيةواإلداريةوالتدابيراألخرىالمالئمةلتنفيذأحكاماالتفاقيةوتنفيذها بأتخاذ

                                                           
،القاهرة:النظم القانونية الدولية لنظام استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية غنيم،سوزانمعوض.(1)

 .152،ص2111الدارالجامعيةالجديدة،
 .133مرجعسابق،صبوشدوب،محمدفايز،(2)
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عليها" والمعاقبة لالتفاقية المخالفة التصرفات لمنع التدابير بتلك(1)ذلك اإلخالل على ويترتب .

لقانونااللتزاماتوقوعالدولةالمخلةبالتزاماتهاتحتطائلةالمسؤولي ةالدولية،إذأناتفاقيةفيينا

نافذة1969المعاهداتلعام "كلمعاهدة السادسةوالعشرينمنها فيالمادة المبدأ قدأكدتهذا

تكونملزمةألطرافهاوعليهمتنفيذهابحسننية"ولهذافأنالتنفيذبحسننيةيلزماألطرافباالمتناع

االتفاقية،لذلكفأناألطرافملزمونباتخاذاإلجراءاتعنكلماقديحولدونتحقيقالغرضمن

.(2)الكفيلةبوضعاالتفاقيةموضعالتنفيذ

فيتنفيذ" حسنالنية المركزيلمبدأ علىالدور الدوليانمرارا  والتحكيم القضاء أكد ولقد

الذيستشارياالااللتزاماتالدولية،فقدسبقللمحكمةالدائمةللعدلالدوليأنأوضحتفيالرأي

(أنمبدأحسنالنيةيوجباحترام1932أصدرتهفيقضيةمعاملةالوطنيينالبولنديينفيدانزغ)

أحكاماالتفاقيةنصا وروحا ،ورفضتالمحكمةالتنفيذالحرفيالدقيقللمعاهدةإذاكانمنشأنذلك

ا(أوضحتالمحكمة"أنمبدأانتهاكروحالمعاهدة،وفيقضيةالتجاربالنووية)استرالياضدفرنس

نيةهوأحدالمبادئاألساسيةالتيتسيطرعلىإنشاءوتنفيذااللتزاماتالقانونية،أي ا كانالحسن

الذي الوقت هذا في خاصة الدولي، للتعاون الزم شرط المتبادلة والثقة االلتزامات، هذه مصدر

.(3)"أصبحفيهالتعاونالغنىعنهفيالعديدمنالمجاالت

فياألصلعلىأساسالخطأ، تقوم الجنائيةعناالخاللبواجبالرقابة فإنالمسؤولية

فالقانونيلزمبعضاألفرادبمراقبةنشاطاآلخرينواالشرافعليهم،فاذاأمتنعأوقصرأحدهمعن
                                                           

تعتبرفرنسامناوائلالدولالتياصدرتتشريعاتوطنيةلمعالجةالنفاياتالخطرةبعدابراماتفاقيةبازل،حيثاصدرت((1
والذياحكامةتهدفالىمنعاوخفضانتاجالنفاياتالخاصبالتخلصمنالنفايات1992لسنة92/646القانونرقم

وخاصةالتيتتعلقبالمصانعوتوزيعالمنتجات،وكذلكيهدفالقانونالىتنظيمنقلالنفاياتالخطرة،وايضايهدفلمعالجة
عادةاستعمالها.النفاياتباعادةاستخدامهاودورتهاأوأيعملاخريرميالىالحصولمنتلكالنفاياتعلىمواديمكنا

فاروق. ياسرمحمد الجديدة،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة المنياوي، دارالجامعة االسكندرية: ،
 .86،ص2118

 .184ص(عبدالجبار،بشيرجمعه،مرجعسابق،(2
داروائلللنشر،،الجزءاالول،عمان:3طالمصادر(، –القانون الدولي العام )المقدمة محمديوسف.،علوان(3)

 311،ص2117
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اللوائحقامتتنفيذااللتزامالقانونيالذييقععلىعاتقهوالمتمثلفيإشرافهعلىتابعيهفيتنفيذ

بواجب باإلخالل تتمثل هنا الجنائية المسؤولية فإن لذا يستوجبعقابه. ما اإلمتناعجريمة بهذا

إلتزام من كان لذا للتلوث، يعرضالبيئة المنشآتمثال  تقاعسرؤساء أنه إذ واإلشراف، الرقابة

وضةعليهم.ولكونالمسؤوليةوتحميلهمالمسؤوليةالجنائيةفيحالةاخاللهمبهذهااللتزاماتالمفر

عتدبهاإالبتوافريالجنائيةعنالفعلالصادرمنالغيروالتيتعداستثناءنجدأنالتشريعاتال

:(1)مجموعةمنالشروطوهي

 أواًل: ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة باإلشعاع النووي"

عبليجبأيضا أنيقعسلوكاليكفيأنيقعتقصيرأوإهمالمنالمتبوعفيرقابةالتاب

شرط أهم الشرط هذا ويعد سلبيا ، أم إيجابيا  السلوك أكان سواء التابع، قبل من القانون يجرمه

لتطبيقالمسؤوليةالجنائيةعنفعلالغيرفيجرائمالتلوثباإلشعاعالنووي،ولكنهذهالمسؤولية

إ غيرعمدذاتختلفبحسبفيما أو عمدية استلزمكانتالجريمة عمدية كانتالجريمة فإذا ية.

فإنتوافرالقصدالجرميلهذاالتابعال القانونضرورةتوافرالقصدالجرميلدىمرتكبها،ومنثم 

يحولدونإقامةالمسؤوليةالجنائيةعلىالمتبوع،والذيلميتوافرفيحقهسوىالخطأالتنظيمي

إلشراف.أماإذاكانالمتبوعهواآلخرتوافرلديهالقصدوالمتمثلباإلخاللبواجباتهفيالرقابةوا

القصد يشترط حينما القانون وذلكعلىأساسأن تابعيه، أفعال عن مسؤوال  يكون الجرميهنا

الجرميفيجريمةمعينةيجبالتأكدمنتحققالقصدالجنائيلدىالمتبوعوعدماالكتفاءبإهماله

 (2)فيالرقابةعلىتابعيه

بالنسبةللجرائمغيرالعمديةفإنفياألصلالمسؤوليةالتقومإالعلىالقصدالجرمي،أما

هنا المتمثل العمدي غير الخطأ بمجرد تكفي القانون نصعليها حاالتاستثنائية هنالك ولكن
                                                           

 .143،ص2117،االسكندرية:منشأةالمعارف،الحماية الجنائية للبيئة من التلوثطه،محمودأحمد،(1)
.281،ص2115،القاهرة:دارالنهضةالعربية،الحماية الجنائية للبيئة البحريةمنشاوي،محمدأحمد،(2)
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بالتقصيراإلشرافي،إذيوجدالتزامقانونيعلىعاتقالمتبوعبالعملعلىمراعاةنصوصالقانون

قابةتابعيهلمنعوقوعمخالفات،فإذاترتبعلىاإلخاللبواجبالرقابةواإلشرافنتيجةإجراميةور

مترتبةعلىفعلالغير،فإنمسؤوليةالمتبوععنهذهالنتيجةتقومدونالحاجةإلىنصصريح

رادةالمشرعضمنالنصالقانوني .(1)يقررهذهالمسؤوليةواليتطلباألمرسوىإدراكوا 

ذا يصبحصاحبالمنشأةأوالمتبوععموما مسؤوال عنالخطأغيرالعمديالصادرمن وا 

أن إذ للعملفيمجالاالشاعات، المنظمة القواعد بمخالفة الجنائية تتحققالمسؤولية اذ التابع،

ولالمتبوعملزمقانونا بمراعاتها،وتقعالمسؤوليةعلىأساسالنقصاإلشرافي،ومنثمفهومسؤ

كلماحدثإخاللمنالتابعوأدىإلىتحققواحدةمنجرائمالتلوثباالشعاعالنوويمبنيةعلى

أساسعدماحتياطالمتبوعوعدماتخاذاالجراءاتالواجبةلتفاديوقوعمثلهذهالجرائم.

 ثانيًا: وقوع سلوك خاطئ من المتبوع

فرضعليهشخصيا مراعاةشروطوطرقتمتدالمسؤوليةالجنائيةإلىالمتبوع،ألنالقانوني

والقوانين األحكام مخالفة نتيجة النووية الجرائم من جريمة وقعت فإذا المنشآت، هذه استغالل

المفروضةوالمتعلقةسواءبالبيئةأمالمتعلقةباالشعاعالنوويعندهاوجبتمسألتهجنائيا والترجع

لىمديرالمنشأةأوالمؤسسةأوالمالك.إذأنالمتبوعهذهالمسؤوليةإلىجريمةالتابعبلتستندإ

واجب بمعنى المهنية، والعادات واللوائح والقواعد للقوانين طبقا  الحرصالمكلفبه واجب عليه

الخبرةوتوافرالحرصالمكلفبهمديرالمشروعوالذييتضمنالتزامالمديربحسناختيارعماله

.(2)ديهملالفنيةالتيتشترطهاالوظيفة



                                                           

 .143طه،محمودأحمد،مرجعسابق،ص(1)
.281صسابق،منشاوي،محمدأحمد،مرجع(2)



81 
 

 
 

ثالثًا: وجود عالقة سببية بين خطأ المتبوع وسلوك التابع أو بين سلوك التابع والنتيجة الجرمية 

 من ناحية أخرى:

اليكفيوقوعتقصيرمنقبلسلوكالمتبوعووقوعجريمةمنالتابعبليلزمأيضا وجود

فيلزمأنتكونجريمةالمتبوعنتيجةجرميةيع القانون،وأنهاكانتعالقةسببيةبينهما اقبعليها

كافيا  سببا  التابع سلوك يكون أن على فياإلمتناعوالرقابة، الخاطئوالمتمثل التابع سلوك من

إلحداثالنتيجةالجرميةوالمبنيعلىالخطأالصادرمناإلهمالوالذييؤديإلىانتهاكأوعدم

الخطأهومفترض،واليلزماحترامالقواعدالقانونيةمنجانبالتابع،ويجدرا إلشارةإلىأنهذا

دهمعبءاإلثبات،بمعنىأنكلمخالفةللوائحوالتييرتكبهاالتابعتفرضعدماتخاذحبتحميلأ

الحيطةالالزمةمنقبلالمتبوعووجودخطألديهيتعارضمعالتزامقانونييفرضعليهمنعتلك

.(1)"شاعاتالنوويةالجريمةوالتيأدتإلىتلوثالبيئةباإل

 رابعًا: عدم تفويض المتبوع الختصاصه 

للقيام لشخصآخر فوضتاختصاصه ما للغيرإذا بالنسبة الجنائية المسؤولية التنعقد

النظريةكعذرالعفاء القضاءالفرنسيبهذه أخذ بواجبالرقابةواإلشرافعلىأعمالتابعيهوقد

،نظرا ألنالمتبوعغالبا اليمكنهمالقيامبكلاألعمالمنرقابةالمتبوعبالنسبةلجرائمتلويثالبيئة

المجال إلىشخصمختصبهذا فوضاختصاصه أثبتأنه ما فإذا بالمنشأة، شرافالخاصة وا 

ومزودبكلالسلطاتالالزمةللقيامبعمله،ففيهذهالحالةيعفىالمتبوعمنالمسؤوليةالجنائيةعن

.(2)اعالنوويجرائمالتلويثباإلشع
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 المطلب الثاني

 مسؤولية الدولة عن األضرار الناتجة عن تخلصها من النفايات النووية في البحار

الدولعلىدفننفاياتهاالنوويةفيباطناألرضأوتلجأالدولإلىإغراقهابعضتعتمد

ألنهذهالعمليةفيالبحرباعتبارهاالطريقةاألفضلوهوماينطويعليهمنخطرمحققبالبيئة

المطلبإلىبيانتتمبطرقغيرآمنة. الدولةعناألضرارالناتجةعنوسيتطرقهذا مسؤولية

منالنفاياتالنوويةفيالبحار منخاللالفرعاألولمنهوالذيجاءبعنوانالمسؤوليةتخلصها

بعنوا الثاني والفرع البحار، في النفاياتالنووية ودفن نقل عن منالدولية بازل موقفاتفاقية ن

 التعاونفيإدارةالنفاياتالنووية.

 الفرع األول

 المسؤولية الدولية عن نقل ودفن النفايات النووية في البحار

المجتمعالدوليللتحركبهدفتقنينأسهمتوسائلالتخلصمنالنفاياتالنوويةفيدفع

للطاقةالذريةالتيحددتأهدافالسالمةإلدارةوتحديدمعاييرالسالمةبالتعاونمعالوكالةالدولية

،وحددتالتدابيرالوقائيةإلدارة1991النفاياتالنوويةفتمإعدادوثائقتحددمعاييرلذلكفيعام

حركةالنفاياتالعابرةللحدود،فهذاالنوعمنالتلوثفيحاجةماسةإلىسياسةشاملةلمكافحته،

.(1)"علىالمستوييناإلقليميوالدوليوالتخلصمنأضرارهفيالبحار

 بأعاليالبحاروالتيألزمتمنخالل1958وفيعام توقيعاتفاقيةجنيفالخاصة تم

تلوثالبحارعنطريقإغراقالنفاياتالمشعة لمنع اإلجراءاتالالزمة باتخاذ دولة كل بنودها

وليةالمختصة،كماألزمتجميعالدولوااللتزامبجميعالقواعدواللوائحالتيتضعهاالمنظماتالد
                                                           

،موقعالحوار4161،العدددراسات وابحاث قانونيةالمرزوقي،أنس.قواعدحمايةالبيئةالبحريةمنالتلوث،(1)
 .65،ص2113المتمدن،
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بالتعاونمعهذهالمنظماتلمنعتلوثالبحارنتيجةألينشاطيستخدمالموادالمشعةأوأيطاقة

ضارة،فالمادةالخامسةوالعشرونمناالتفاقيةفرضتعلىجميعالدولالتزاما بعدمتلويثالبيئة

النف بإغراق وعليهااالبحرية فيه المشعة الشروطيات بتحديد تتكفل التي التشريعات تسن أن

.(1)واألوضاعالتييتمعلىأساسهاالتخلصمنالمخلفاتالنوويةفيالبحار

 فيعام تشجععلىدفق1972أما مبادئعدة البشرية للبيئة أصدرمؤتمراستوكهولم

وق الطبيعية، الموارد التلوثوتنمية من البيئة حماية في الدولي تجاربالتعاون المؤتمر أدان د

األسلحةالذريةوأكدعلىضرورةعدولالدولعنمشروعاتهافيهذاالمجالنظرا لكونهاأخطر

اإلعالن ظهرتمنخالل توصياتعديدة تلويثالبيئة لموضوع أفرد كما التلوثأثرا ، مصادر

العلميةالفع الةللتقليلباألخصفيمايتعلقبمكافحةمصادرالتلوثالبحريمنهااستخدامالوسائل

الكميات لتسجيل سجل إنشاء إمكانية ودراسة التخلصمنها يتم التي والخطرة السامة المواد من

الهامةمنالمخلفاتالنوويةالتييتمالتخلصمنهافيالبيئةوتشجيعدراسةكلمشاكلالمخلفات

.(2)منظمةالصحةالعالميةالذريةوذلكبالتعاونمعالوكالةالدوليةللطاقةالذريةو

الدولبأنتتخذ "تلتزم السابعمنمبادئالمؤتمرعلىأن: نصالمبدأ ففيإطارذلك،

جميعالخطواتالممكنةلمنعتلوثالبحاربالموادالتييمكنأنتعرضصحةالبشرللخطر،وأن

بمر تضر وأن البحرية، واألحياء الحية بالمواد الطبيعياتضر االستحمام معفق تتدخل أن أو ة

.(3)االستخداماتالمشروعةللبحار"

إلىمكافحةالتلوثالبحريالناتجعن1972بينماهدفتاتفاقيةمنعالتلوثالبحريلعام

كلاألطرافأن "التزام على: الرابعة نصتالمادة إذ فيالبحار، النفاياتبإلقائها التخلصمن

                                                           
 .187معوض،مرجعسابق،صغنيم،سوزان(1)
 .91المرزوقي،أنس،مرجعسابق،ص(2)
 .671غنيم،سوزانمعوض،مرجعسابق،ص(3)
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فيأيشكلكانتأوفيأيحالةفيالبيئةالبحرية،وقدتحظرإغراقالنفاياتأوالمواداألخرى

.(1)حظرتقلبالنفاياتشديدةاإلشعاع"

 البحرية،حملتالمادة التلوثالبيئيللبيئة لخطورة المتحدة194ونظرا  مناتفاقيةاألمم

يلزممنتدابيرلمنعتلوث1982لقانونالبحارلعام اتخاذجميعما البيئةالدولمسؤوليةعدم

البحرية،وعدماتخاذهااالجراءاتالكاملةالتيتضمنعدمإلحاقأضرارمنأنشطتهافينطاق

"وجوب إلى أخرى فقرة في وأشارتنفسالمادة األخرىذاتالسيادة، بالدول رقابتها أو واليتها

السماحبتلويثاإلقالععنإطالقالموادالضارةأوالسامةسواءمنالبرأوالجوأوإغراقهاوعدم

.وقدذهبمؤتمراألممالمتحدة(2)البيئةالبحريةمنخاللالبحريةمنخاللالمنشآتالمقامةفيها"

فينفساالتجاهعندمانصالمبدأ1992الثانيحولالبيئةوالتنميةالذيعقدفيالبرازيلعام

 كل تملك الدول "أن على منه فالالثاني مواردها استغالل في البيئيةحقوق مخططاتها إطار ي

والتنمويةولكنهاتعدمسؤولةعنضمانأنالتتسببهذهاألنشطةفيأضراربيئيةلدولأخرىأو

مناطقالتخضعلسيادتها،وبذلكازداداقتناعالدولبهكأحدقواعدالقانونالدولي،وبالتاليفإن

الفةالمسؤوليةالدوليةعناألضرارالتيمخالفتهتعتبرعمال غيرمشروعدوليا يحملالدولالمخ

.(3)"تلحقبالدولاألخرى

تصريفالنفايات علىحظر منها الخامسة ألزمتالمادة القطبالجنوبي، معاهدة وفي

الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة وضع معاهدة نظمت كما المنطقة، تلك في النووية

باطنأرضهاإغراقالنفاياتفيالبحاروالمحيطات،كماالشاملعلىقاعالبحاروالمحيطاتوفي

 فيعام تعديلالمعاهدة النفايات.1994تمحظرإغراقالنفاياتفيالبحربعد لخطورة ونظرا 

                                                           
.1972مناتفاقيةمنعالتلوثالبحريلعام4المادة(1)
 .1982اتفاقيةقانونالبحارلعام(2)
مجلة دفاتر ستخداماالمنللطاقةالنووية،،القانونالدوليواالفوكوشيمامهداوي،عبدالقادر.منهيروشيماإلى(3)

 .88،ص2111،جامعةقاصديمرباح،ورقلة،الجزائر،5،العددالسياسية والقانون
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التوصلإلىاتفاقيةأمانالتصرففيالوقود1997النوويةوأثرهاعلىالبيئةواإلنسان،تمفيعام

لنفاياتالمشعةوالتيأشارتإلىمعاييراألمانالالزمةفيتصميمالمستهلكوأمانالتصرففيا

مرافقالتصرففيالوقودالمستهلكوحددتمتطلباتاألمانللتصرففيالنفاياتالمشعة،فنصت

الوقود التصرففي مراحل فيجميع دفاعاتفع الة هناك تكون األولىعلىوجوبأن مادتها

داألخطارالمحتملةسواءلألفرادأوالبيئةحتىتلبياحتياجاتالجيلالمستهلكوالنفاياتالنوويةض

وألزمت حددتاالتفاقيةمجاالتتطبيقها كما الحاليوضمانتطلعاتومستقبلاألجيالالقادمة،

للوقود االشعاعية المخاطر من وحمايتها والبيئة األفراد كفالة على المتعاقدة األطراف االتفاقية

.(1)المستهلك

 الفرع الثاني

 موقف اتفاقية بازل من التعاون في إدارة النفايات النووية

بيئيا  السليمة اإلدارة تحقيق أجل من التعاون على األطراف الدول بازل اتفاقية ألزمت

للنفاياتالخطرة،وقدجاءتالمادةالعاشرةالفقرةاألولىلتأكدعلىأهميةالتعاون،إذنصتعلى

للنفاياتالخطرةوغيرهاتتعاوناألطراف" بعضهامعبعضمنأجلتحسيناإلدارةالسليمةبيئيا 

فيفقراتهاصورالتعاون،وتتمثلفيما العاشرة لذلكحددتالمادة مننفاياتوتحقيقها".وتحقيقا 

يأتي:

أعطاء .1 طريق عن بالتعاون األطراف الدول بازل اتفاقية ألزمت المعلوماتي: التعاون
لخاصةبالنفاياتالخطرة،سواءتعلقتالمعلوماتبالنفاياتنفسهاأوبالممارسةالمعلوماتا

.(2)التقنيةالمستخدمةفياإلدارةالسليمةبيئيا للنفاياتالخطرة
دعتاتفاقيةبازلاألطرافإلىالتعاونفيالتعاونفيرصدآثارإدارةالنفاياتالخطرة: .2

رةمنأجلتقييممدىآثارتلكاألنشطةعلىالصحةرصدآثارأنشطةإدارةالنفاياتالخط
                                                           

 .273عبدالقادر،المرجعالسابقنفسه،ص،مهداوي(1)
حدودلعامبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرال/أمناتفاقيةبازل2ف11المادة(2)

1989



86 
 

 
 

فعلىمشغليالمواقعوالمرافقالذينيقومونبإدارةالنفاياتالخطرةرصدآثارالبشريةوالبيئة.
تلكاألنشطة،لكييتمأتخاذاالجراءاتالالزمةلحمايةالبيئةوالصحةالبشريةإذاأتضحمن

.(1)رمقبولةمنجراءإدارةالنفاياتالخطرةخاللعمليةالرصدظهورانبعاثاتغي
وأنظمتها .3 لقوانينها وفقا  تتعاون أن األطرافعلى بازل اتفاقية حثت التكنولوجي: التعاون

الوطنية،فيإيجادوتطبيقتكنولوجياحديثةتخفضمننسبةالنفايات،وتحسن وسياساتها
مشكل على القضاء بهدف الموجودة التكنولوجيا جودة النفاياتمن إنتاج معدالت زيادة ة

بيئيا ، سليمة بطريقة إدارتها لضمان وكفاءة فاعلية أكثر آليات إلى والوصول الخطرة،
في والبيئية واالجتماعية االقتصادية سواء المحتملة األضرار جميع دراسة ذلك ويقضي

هذهاألداةفيمتناول.وسعيا مناالتفاقيةبأنتكون(2)استحداثوتطبيقالتكنولوجياالجديدة
يدجميعاألطراففقدألزمتاالتفاقيةاألطرافبالتعاونفيميداننقلالتكنولوجيامنالدول
الحائزةلهاإلىالدولاألخرىالتيهيبحاجةإليهالتنفيذالتزاماتهاالواردةفياالتفاقية،إذ

هاوسياساتهاالوطنية،فينقلنصت"علىاألطرافأنتتعاونبنشاط،وفقا لقوانينهاوأنظمت
والنفاياتاألخرى، للنفاياتالخطرة بيئيا  السليمة باإلدارة المتصلة اإلدارة ونظم التكنولوجيا
وتتعاونأيضا فيتنميةالقدراتالتقنيةبيناألطرافالمتعاقدةوالسيمااألطرافالتيتحتاج

.(3)إلىالمساعدةالتقنيةوتطلبهافيهذاالميدان"
حثت .4 الخطرة: للنفايات بيئيا  السليمة لإلدارة التقنية التوجيهية المبادئ وضع في التعاون

البعضفيوضعمبادئتوجيهيةوتقنية االتفاقيةالدولاألطرافعلىالتعاونمعبعضها
.(4)مناسبةوقواعدسلوكلتحقيقاإلدارةالسليمةبيئيا للنفاياتالخطرة

                                                           

بشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام/ب(مناتفاقيةبازل2ف)11المادة(1)
1989

مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام/ج(2ف)11المادة(2)
1989

اتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام/د(من2ف)11المادة(3)
1989

اتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعاممنه(/2ف)11المادة(4)
1989



87 
 

 
 

األطرافالمتعاقدةعلىاستخدامسبال مالئمةلمساعدةالدولالناميةحثتاالتفاقيةوأخيرا 

السليمةللنفاياتالخطرة،كماشجعتاألطرافعلىالتعاونمع فيالمسائلالتقنيةونظماإلدارة

من البيئة لحماية النامية للدول الالزمة التوجيهات تقديم أجل من المختصة، الدولية المنظمات

 .(1)ةالنفاياتالخطر

 المطلب الثالث

 التعويض عن نقل ودفن النفايات النووية

أنبروتوكولبازلينشئنظاما للمسؤوليةيقومعلىأساسالمسؤوليةالصارمةوالمسؤولية

القائمةعلىأساساألخطاءمعا .االأنه،حتىفيهذهالحالة،فالنظامالسائدهونظامالمسؤولية

،مبينةفيمنالبروتوكول5مةعلىأساسالخطأالتيتفرضهاالمادةالصارمة.والمسؤوليةالقائ

الحاالتالتي فقطفي تنطبق وأنها الصارمة، المسؤولية بنظام اإلخالل "عدم إلى تشير  عبارة

ألحكامتطبيقاتفاقيةبازل،االمتثاليسببفيهاالشخصأويسهمفيتسبيبضررمنخاللعدم

 إهماله أو نيته سوء البيولوجيأو للتنوع والضرر بأفعال. القيام عن تخلفه أو بأفعـال قيامه في

الناشئعنأنشطةخطـرةمنشأنهأنيقع،حسبماهومفروض،تحتطائلةنظامالمسؤولية

ومعيار بطبيعتها. الخطرة لألنشطة المقترح النظام وهو البيئية األضرار عن العام، الصارمة

هيفيخاتمةالمطافقرارسياسي.فهلالكائناتالحيةالمحورةهيموادالمسؤوليةالتيتفرضو

مسألةالتتسنى هذه المسؤوليةالصارمة، إلىتحريكنظام عبرالحدود ينبغيأنيؤديتحركها

تسويتهاإاللألطراف.ويكفيأنيشيرإلىأنعبارة"األنشطةأوالموادالخطرة"تتضمنكذلك

ا والمواد تنطويعلىاألنشطة ولكنها الخطرة، منخفضلحدوثالواقعة لتيتنطويعلىاحتمال

                                                           

تالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعامبشأنالتحكمفينقلالنفايا(مناتفاقيةبازل4-3ف)11المادة(1)
1989
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السببالذيأديإلىأنالنهجالتحوطيقد هو وهذا ، فعال  حدثتالواقعة ما إذا ضرركبير

وعليهتطرقهذاالمطلبإلىأصبحالسياسةاألولىالتييسترشدبهابروتوكولالسالمةاألحيائية.

منخاللالتعرفإلىالمسؤوليةالصارمةويضعننقلودفنالنفاياتالنوويةالتعبيانوتوضيح

بازلفيالفرع تعويضوفقاتفاقية التييترتبعليها السامة النفاياتالنووية علىنقل المترتبة

والتعرفإلىأشكالالتعويضعننقلودفنالنفاياتالنوويةفيالفرعالثاني.األولمنالمطلب،

 ألولالفرع ا

الصارمة المترتبة على نقل النفايات النووية السامة التي يترتب عليها تعويض وفق المسؤولية 

 اتفاقية بازل

القانون خرق عن الدولة مسؤولية مبدأ تضم الدولية البيئة األضرار عن المسؤولية أن

يةعناألضرارالدولي،وهومبدأيؤذنبظهورجدولاألعمالالبيئيالعالمي،وتضمكذلكالمسؤول

الناشئةعنأنشطةمسموحبهابموجبالقانونالدولي.والمبدأالعامفيالقانونالدوليالقائلبأن

الدولملزمةبأنتحميداخلإقليمهاحقوقالدولاألخرىفيالسالمةاإلقليميةوحرمةأراضيها،قد

ومنخاللالقراراتالقضائيةتوسعترقعتهعلىمرالسنينمنخاللاألعرافالتيطبقتهاالدول

 Trailفيموضوعالتحكيم1941-1938التيتغطياألضرارالبيئيةعبرالحدود.وفيالفترة

Smelter arbitration,(1).أكدتالمحكمةالتحكيميةأنه"بموجبمبادئالقانونالدوليوكذلك

والسماحباستعمالإقليمهابطريقةبموجبقانونالوالياتالمتحدة،التملكأيدولةحقاستعمالأ

لممتلكاتأوألشخاصفيذلك أخرىأو دولة إلىإقليم فيأو أبخرة أو بأدخنة تسببأضرارا 

اإلقليم".

                                                           

.1982-1916تقاريرعنأحكامالتحكيمالدولي،األممالمتحدة،المجلدالثالث،(1)
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في1949وهذاالمبدأ،أيمبدأمسؤوليةالدولة،أعادتتأكيدهمحكمةالعدلالدوليةفي

"مبادئعامةومعترفا بهاتماما فيالقانون،حيثالحظتالمحكمةأنهناك(1)قضيةقناةكورفو

الدوليبشأنالتزامكلدولةبأالتسمحعنعلممنهاباستعمالإقليمهاألفعالمنافيةلحقوقالدول

في التحكيمية المحكمة وكذلكأكدته النوكس1956األخرى"، فيموضوعبحيرة .(2)فيتحكيم

فيرأيهااالستشاريحولقانونيةالتهديدباستعمال،قالتمحكمةالعدلالدولية1996وفيعام

الواقعةتحتواليتها إلتزامعامعلىالدولبأنتكفلاحتراماألنشطة وجود النوويةإن" األسلحة

الوطنيةهياآلنجزءمنمجموعة الدولاألخرىأولمجاالتخارجةعنالرقابة لبيئة ورقابتها

.(3)ة"القانونالدوليالمتعلقةبالبيئ

1989هناكثالثةصكوكمتعددةاألطراففيهذهالفئة.وهذهالصكوكهياتفاقيةعام

طريقالسككالحديديةأوعنبشأنالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالمسببةأثناءنقلسلعخطرة

تعويضبشأنالمسؤوليةوال1969الطرقالبريةأوسفنالمالحةالداخلية،واالتفاقيةالدوليةلعام

 ضارة خطرة مواد بنقل يتعلق فيما األضرار عن البحر)عن (؛HNS Conventionطريق

بشأنالمسؤوليةوالتعويضعناألضرارالناشئةعنتحركاتالنفايات1999وبروتوكولبازللعام

الخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود.

"الناقل"لسلعخطرةعنصارمةعلىمسؤوليةالمشارإليهاتفرض1989أناتفاقيةعام

في الخسـارة يلي)أ( تشملما بأنها األضرارالتيتحدثأثناءنقلتلكالسلع.واألضرارمحددة

األرواحأواإلصاباتالشخصية؛)ب(ضياعالممتلكاتأواألضراربها؛)ج(الضياعأواإلضرار

والتعويض الوقائية. التدابير تكلفة )د( البيئة؛ تلويث طريق فيعن محصور البيئة تشويه عن

تكاليفالتدابيرالمعقولةإلعادةاألوضاعإلىسابقهاسواءأكانتهذهالتدابيـرقداتخذتأوسوف
                                                           

Rep .4،1949محكمةالعدلالدولية(1)
 (.111)المادة1957محكمةالعدلالدولية(2)
ILM 809 1996،1996،35يوليه8رأياستشاريفي3))
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.والتنطبقاالتفاقيةعلىاألضرارالناشئةعنالموادالنووية،إذاكانالقائمبتشغيلالمرفق"تتخذ

باريسأوفيينا.وتطبيقاالتفاقيةمقصوركذلكالنوويمسؤوال عنتلكاألضراربموجباتفاقيتي

علىاألضرارالمسببةفيإقليمطرفمتعاقدوعلىالتدابيرالوقائيةإينمااتخذت.والناقلمعفيمن

أوظاهرة تكوناألضرارناشئةعنفعلحربأوقتالأوحربأهليةأوتمرد المسؤوليةحيثما

بلةللتفاديوالللمقاومة؛وعندماتكوناألضرارناشئةبأكملهاطبيعيةذاتطبيعةأستثنائيةوغيرقا

بفعلمنطرفثالث؛أوألنمرسلالسلعأوأيشخصأخرلمالقيامبفعلأوعدمالقيامبسبب

الطبيعةالخطرةللسلع.وحيثماالتوجدمسؤوليةعلىالناقلفيالحالةبيقمبإلتزاماتهبإبالغالناقل

مرسلأوالشخصاألخريفترضأنههوالناقلألغراضتطبيقهذهاالتفاقية.األخيرة،فإنال

 الفرع الثاني

 أشكال التعويض عن نقل ودفن النفايات النووية

يعدالردالعينيهوأفضلصورالتعويضقبوال للدولطالماكانممكنا ،حيثأنهيزيلكل

النفاياتالن إلقاء فيمجال للسلوكالضاروخاصة يهمأثر حيثما غيرمشروعة بصورة ووية

الدولةالمضرورةويشغلبالهاكثيرا هيورعاياهاهوالتخلصمنالنفاياتالتيدفنتفيأراضيها

زالةكلأثرضارلهاخاصةإذاكانتتلكالدولةالتملكالوسائلالتكنولوجيةالتيتمكنهامن وا 

بينماتملكذلكوالشكالدولالتيألقتبهاوالتيمعالجةهذهالنفاياتوالتخلصمنهابصورةآمنة

.(1)كانتعليهعليهاإعادةالحالإلىما

أنالتعويضالنقديعنأضرارالنفاياتالنوويةيعدمناألمورشديدةالصعوبةالتعويض النقدي:

.(2)ألنهيصعبحصراألضرارالناجمةعنها،ومعرفةاآلثارالمباشرةلهاعلىوجهالتحديد

                                                           

 89ص،1991جامعةالقاهرة،،المسئولية الدولية عن المساس بسالمة البيئة البحريةهاشم،صالح،(1)
 .317ص،2115العربية،النهضةدار:القاهرة،القانون الدولي العام،العناني،ابراهيم(2)
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ينبغيعلىالقضاءالدوليسواءكانتمحاكمتحكيمأومحكمةالعدلالدوليةأنيأخذلذا

تفاقم ومدى الحادثة وقوع قبل الناطق هذه لسكان واالقتصادية الصحية العامة الحالة باعتباره

اللهوتصاعدالحاالتالمصابةبعدوقوعالحادثةوأنيأخذفياعتبارهالمدىالزمنيالذيتستمرخ

وقوعتلكاألضراركمالهأنيستعينباإلحصائياتوتقاريرالمنظماتالدوليةوأراءأهلالخبرةفي

.(1)هذاالمجال

ال بصورة التخلصمنها أنالضررالناجمعنالنفاياتالنوويةهوضررمحققفمجرد

أضر أنتترتبعليها فالبد تصيبتراعىفيهاضماناتاألمنوالسالمةالمعمولبها ارمباشرة

يكون اإلنسانوتضرعلىالسكانوالبيئةوكلمنيحتكأو حيثتؤثرفيصحة منها، مقربة

بالحيوانوالتربةالتيتحتويها،وبالتالييسهلإثباتالضررويسهلتقديرقيمةالتعويضالمستحق

فيحالةوقوعحادثوعنهبمجردمقارنةالمنطقةالتيتحتويالنفاياتالنوويةبغيرهامنالمناطق.

يخصنفاياتخطرةواتخاذتدابيرمالئمةللتعويضالفوريعنالضررالناجمعننقلتلكالنفايات

.(2)عبرالحدودبمافيذلكالحوادثالتيتقعنتيجةلإلتجارغيرالمشروعبتلكالمواد

اإلض أو الشخصية االصابة أو الحياة )فقدان العادي الضرر الضرر، رارويشمل

المتضررة البيئة حالة السترجاع الالزمة التدابير وتكاليف االقتصادية والخسارة بالممتلكات(،

عن المسؤول هو المصد ر أو والُمخطر صارمة والمسؤولية البيئية( )األضرار الوقائية والتدابير

لقصورالضررالحاصلحتىتؤولالنفاياتإلىمتعهدالتصريف.ويمكنتحميلالمسؤوليةعنا

وينطبقالبروتوكول اإلغفال. الناشئةعناالهمالأو أو الطائشة أو بشأنالتصرفاتالمقصودة

علىاألراضيالواقعةضمنواليةاألطرافبمافيذلككلالمناطقالبريةأوالبحريةأوالمناطق

                                                           

 328ص،2116،العلميالنشرمجلس،الكويت،القانون الدولي العاماالعنزي،رشيدحمد،(1)
 .319ص ،سابق مرجع،العناني،ابراهيم(2)
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 الطرفالمعنيالمسؤوليةاإلداريةوالتنظيميةطبقا  التييتحملفيها للقانونالدوليفيماالفضائية

يخصحمايةصحةاإلنسانأوالبيئة.وهوالينطبقإالعلىالضررالناشئفيمنطقةتخضع

للواليةالقضائيةالوطنيةلطرفمابسببحادثمنالحوادثالمعرفة،وكذلكفيالمناطقالتيال

كالدولعلىمنافعتخضعللواليةالقضائيةالوطنيةودولالعبورغيراألطرافشريطةحصولتل

.(1)متبادلةعلىأساساالتفاقاتالدوليةالمبرمة

االتفاقية خالل من النووية بالمرافق يتعلق فيما للمسؤولية شامل نظام أسس وضع تم

المتعلقةبالمسؤوليةمنقبلالغيرفيميدانالطاقةالنووية)اتفاقيةباريس(المبرمةبرعايةمنظمة

واالتفاقيةالمتعلقةبالمسؤوليةالمدنيةعن1961الميداناالقتصاديفيعامالتعاونوالتنميةفي

،وتم1963األضرارالنووية)اتفاقيةفينا(المبرمةبرعايةالوكالةالدوليةللطاقةالنوويةفيعام

 عام المشترك1988في البروتوكول بعنوان االتفاقيتين هاتين بين المشترك البروتوكول اعتماد

تعلقبتطبيقاتفاقيةفيناواتفاقيةباريس)البروتوكولالمشترك(،ويتمثلالغرضمناتفاقيةباريسالم

فيضماندفعتعويضكاٍفوعادللألشخاصالمتضررينبسبب"الحوادثالنووية"،وذلكيغطي

المتحكم أو العادية االشعاعي االطالق حاالت يغطي وال التدريجي االشعاعي التلوث حاالت

.(2)يهاف

النوويةالمسؤوليةالمطلقةعنالضرر وتضعاالتفاقيةأسسنظاملتحميلمشغلالمنشأة

الحاصلبمافيذلكالموتواألضرارالتيتلحقبالممتلكاتغيرالمنشأةالنوويةذاتها،أوفقدانها،

 باريسعام التفاقية التكميلية االتفاقية بإبرام تلكاالتفاقية بروكسيل1961وتمتتكملة )اتفاقية

.وعنددخولالبروتوكولالمشتركحيزالنفاذتمالتنسيقبينمعظمسمات1963التكميلية(لعام

                                                           

 .321ص ،سابق مرجعهاشم،صالح،(1)
 328ص ،سابق مرجعاالعنزي،رشيدحمد،(2)
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الماليةمنالضررالناجمعن علىالحماية .وتنصاألخيرة فيينا اتفاقيةباريسوسماتاتفاقية

 فريدة فينا واتفاقية األغراضالسلمية، في النووية الطاقة فياستخدام تدخل أنها إذ نوعها من

واالصابات الموت النووي الضرر ويشمل السواء، على والدول األفراد "األشخاص" مصطلح

.(1)الشخصيةواألضرارالالحقةبالممتلكات

اعتمدتاتفاقيةالتعويضالتكميليعناألضرارالنوويةوهيتضعأسس1997فيعام

يرالتينصتعليهااتفاقيتافييناوباريسبغيةزيادةمبلغنظامعالميللمسؤوليةيكملويعززالتداب

التعويضعنالضررالنووي،ويتعينتأمينالمبلغالمدفوعتعويضا عنالضررالنوويالحاصل

العمومية فيذلكالموارد المعنيةبما األطرافالمتعاقدة ماليةتوفرها فيكلحادثنوويبموارد

المحد للصيغة طبقا  المتعلقةالمقدمة االجراءات بيان تم وقد االتفاقية. بموجب للمساهمات دة

بتوفير النداءاتالخاصة طالق النوويوا  الضرر بوقوع اإلخطار فيذلك بما التكميلي بالتمويل

وتخصيص وصرف المحاكم إلى اللجوء في والحق النووية المنشآت وجرد العمومية األموال

.(2)األموال

اتفاقيةالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالناجمةأثناءنقلالبضائعاعتمدت1989فيعام

الخطرةعنطريقالبروالسككالحديديةوسفنالمالحةالداخلية.ويتمثلالغرضالمتوخىمنهذه

لنقلالبضائعالخطرةعنطريقالبروالسككالحديدية االتفاقيةفيتشجيعالطرقالمأمونةتقنيا 

اخلية،وذلكبفرضقواعدموحدةبخصوصالمسؤولية،وتحديدمبالغكافيةعلىوسفنالمالحةالد

وعلى تقع التي الحوادث على االتفاقية وتنطبق . الحاصل الضرر عن تعويضا  السرعة وجه

األضرارالتيتحدثفيالدولاألطراف.وهيتشملالمطالباتغيرالمنصوصعليهافيعقود

                                                           

 .321ص ،سابق مرجع،العناني،ابراهيم(1)
 328ص ،سابق مرجعاالعنزي،رشيدحمد،(2)
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ملالحاالتالتييتمفيهاشحنالبضائعفيمركبةتحملهاسفينةماأونقلالبضائع،ولكنهاالتش

مسائل بمقتضىاالتفاقية، بالمسؤولية، الخاصة وتشملاألحكام ما. أوطائرة محمولةبحرا  طائرة

اإلثباتوطرائقتحديدأسبابوقوعالضرروتقسيمالمسؤولية.وعلىالدولاألعضاءسنتشريعات

اماالتفاقية.محليةإلنفاذأحك
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 الخاتمة

والتخلص البيئةمناألضرارالناتجةعنتوليدونقلالنفاياتالخطرة بحماية هناكإلتزام

تم نما وا  فقط، االتفاقياتالدولية القانونيفي أساسه اليجد االلتزام وأنهذا الحدود، عبر منها

التفاقية،ومنبينهاالقراراتوالتوصياتالتأكيدعلىهذاااللتزامفيكافةالممارساتالدوليةغيرا

الدولية، والمنظمات المؤتمرات عن الصادرة االعالنات وكذلك الدولية، المنظمات عن الصادرة

ومنبينها للقانون، إلىالمبادئالعامة إضافة والهيئاتالقضائية عنالمحاكم الصادرة واألحكام

عدمالتعسففياستعمالالحق،مبدأحسن الحفاظعلىمبدأ الملوثالدافع،مبدأ الجوار،مبدأ

البيئةوالمحافظةعليها،وبناء عليهيحظربصفةمطلقةنقلالنفاياتالخطرةمنالدولالمتقدمةإلى

الدولالنامية،وكذلكإلىالدولالتيتحظراستيرادتلكالنفايات،سواء بموجبتشريعاتهاالوطنية

تفاقياتدوليةتحظرذلك،كمايحظرنقلالنفاياتالخطرةإلىالدولأومنخاللاالنضمامإلىا

التيتفتقرإلىالقدراتالتقنيةالالزمة،والمواقعالمناسبةللتخلصمنهذهالنفاياتبطريقةسليمة

بيئيا .

اشتملتاتفاقيةبازلواالتفاقياتعلىالعديدمنالضماناتالالزمةللوفاءبأحكامها،والتي

نهاتجريماالتجارغيرالمشروعبالنفاياتالخطرةوالتعويضعناألضرارالناتجةعننقلمنبي

البارزفيتفعيلالقواعدالقانونيةرتلكالنفاياتوالتخلصمنهاعبرالحدود.وتلعبالمسؤوليةالدو

االجراءاتالو فشل فيحال تأتي )التعويض(، نتائج من يترتبعليها وما البيئة، قائية،لحماية

عاتقعلىترتبيباعتبارهاإجراءعالجيالصالحاألضرارالبيئيةوجبرهابطريقةمنطقية،حيث

المتسببفيالضررالناجمعننقلالنفاياتالخطرةالتزاما بدفعتعويضللمضرور.





96 
 

 
 

نقل جريمة وأركان ، النووية النفايات نقل عن الدولية المسؤولية طبيعة الدراسة تناولت

اياتالنوويةخاصةالركنالماديوالمعنويفيها،وبياناألسسالقانونيةالتيتقومعليهاهذهالنف

حيث الدولي، القانون وقواعد بالبيئة المتعلقة استعراضالقواعد منخالل الدولية تعدالمسؤولية

،التيتوجبعلىاإلدارةالسليمةللنفاياتالخطرةمناهمااللتزاماتالتينصتعليهااتفاقيةبازل

الدولأنتضعاستراتيجياتتتضمنالتشريعاتوااللياتواالساليبوالطرقإلدارةالنفاياتالخطرة

بطريقةسليمةبيئيا ،وفقا لمانصتعليهاتفاقيةبازلومادعتاليهمقرراتالدولاألطراففي

االتفاقية.

دئالهامةالتيجاءتبهااتفاقيةبازليعدالتخلصمنالنفاياتفيدولةاالنتاجاحدالمبا

( الفقرة في المبدأ هذا حيثورد توليدها، اماكن النفاياتالىخارج نقل مشكلة من9لمعالجة )

ديباجةاتفاقيةبازلإذدعتاألطرافالىالتخلصمنالنفاياتالخطرةبطريقةسليمةبيئيا في

 النفاياتفيها التيحصلتوليد أراضيالدولة وقد انفرضتاتفاقيةبازلعلىدولةالتصدير،

السلطات يخطر أن المصدر أو المولد من تطلب او  المختصة سلطاتها طريق عن تخطر

المختصةفيدولةاستيراداودولةالعبوركتابةبأينقلمقترحللنفاياتالخطرةوالنفاياتاالخرى

االخطار يتضمن ان ويجب الحدود، واعبر المرفقالمعلومات في عليها المنصوص لبيانات

ويجبارسالاخطار)أ(الخامس االستيراد، دولة تقبلها ويجبكتابةاالخطاربلغة مناالتفاقية،

واحدفقطلكلدولةمعنيةبحركةالنفاياتوالهدفمناآلخطارهوامدادالسلطةالمختصةللبلدان

نفسها،وبشأنالعمليةالمقترحةللتخلصمنقولةلعنمادةاالمعنيةبمعلوماتمفصلةودقيقةوكاملة

.منالنفاياتوالتفاصيلاألخرىالمتصلةبالشحنةالمقترحة
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 النتائج :

 وخلصتالدراسةالىنتائجمنأهمها:

 من الهدف أن عن والتعويض المسؤولية بشأن بازل بروتوكول في األطراف أعلن

لفوريعنالضررالناجمعننقلالنفاياتالبروتوكولهوتوفيرضمانالتعويضالكافيوا

 الخطرةوالنفاياتاالخرىوالتخلصمنهاعبرالحدود.

 يستوجبأنمخالفةالدولةلاللتزامالقانونيبالحفاظعلىالبيئةمنالتلوثبالنفاياتالخطرة

تشكلعمال  أنتلكالمخالفة باعتبار تلكالمخالفة، عن الناتجة عناألضرار مساءلتها

 يرمشروع.غ

 أنكلنقلأوتخزينللنفاياتالخطرةينجمعنعملغيرمشروع،يرتكبهأحدأشخاص

انتهاكا لقاعدةدوليةتقضيبعدمتلويثالبيئةبهذهالنفايات،مما القانونالدوليالعاميعد 

يرتبالمسؤوليةالدولية،بصرفالنظرعنمصدرهذهالقاعدةتعاقديةكانتأوعرفيةأو

 ضائية.ق

 والنفايات الخطرة النفايات لمعالجة الدولي المستوى على المبذولة الدولية الجهود أفرزت

عبر والتخلصمنها الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية اعتماد األخرى

،إذتعدأولاتفاقيةدوليةعالميةذاتطابعإلزاميفيهذا1989مارس22الحدودفي

 المجال.

 أنالدولمسؤولةعنتنفيذالتزاماتهاالدوليةالمتعلقةبحمايةالصحةالبشريةوحمايةالبيئة

عليها البشريةوالحفاظ بالبيئة المعني المتحدة االمم مؤتمر بإعالن االتفاقية ذك رت إذ ،

 للطبيعة1972ستوكهولم العالمي الميثاق مبادئوأهدافومهام االعتبار ووضعتفي
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القاالذياعتم بوصفه العامة الجمعية يتعلقبحمايةدته فيما االخالقية البشريةعدة البيئة

 وصيانةالمواردالطبيعية.

 للنفايات السليمةبيئيا  التزمتفياتفاقيةبازلباإلدارة قد أنالدولاألطراففياالتفاقية

 أودولة استيراد تصديرأودولة الطرفدولة سواءكانتالدولة ويظهرالخطرة، عبور،

منهاعلىاتخاذجميعالخطواتالعملية2ذلكمنخاللتأكيدنصاالتفاقيةفيالمادة

والنفاياتاألخرىبطريقةتحميالصحةالبشريةوالبيئةمن النفاياتالخطرة لضمانإدارة

 عكسةالتيقدتنتجعنهذهالنفايات.ناالثارالم

 المسؤوليةالدولية،حيثترتبالتزاما دوليا جديدا يعتبرالتعويضالنتيجةالطبيعيةلثبوت

علىالشخصالدوليالمسؤول،يتمثلفيتعويضكافةالنتائجالتيتترتبعلىالعمل

 غيرالمشروع.

 فيالتوصلالى يخصرغبتها فيما النامية بازلأوضاعوظروفالدول تجاهلتاتفاقية

ةنحوالدولالنامية،االأنالدولاألطراففيحظرتاملنقلالنفاياتعبرالحدود،وخاص

،والذيينص3/1اتفاقيةبازلسعتلمعالجةاالمرفياالجتماعالثالثبموجبالمقرر

الدول الى الصناعية الدول من الخطرة النفايات تصدير على مطلق فرضحظر على

.النامية
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 التوصيات 

 توصي:فإنهااسةوبناءا علىالنتائجالتيتوصلتاليهاالدر

  السامة النووية النفايات ودفن نقل جريمة أن من الرغم تعلى إنتهاكا للقانونعد خطيرا

 تتمالمعاقبةعليهاجنائيا .تضعتشريعاتقانونيةالدوليالزالتالتشريعاتالدوليةلم

 العملعلىتشجيعالدولعلىاالنضمامالىاتفاقيةبازللضمانمشاركةاكبرعددمن

ال اذ نطاقحماية في التيتكونضرورية صناعيا المتقدمة الدول وخاصة فيها الدول

الدول مندونمشاركة والصينالفاعلةمعنىألياتفاقية اليابانوالوالياتالمتحدة مثل

وغيرها.

 توسيعالنطاقالموضوعيالتفاقيةبازلبحيثيشملالنفاياتالنووية،وبالتاليخضوعذلك

 نالنفاياتللتنظيمالقانونيالذيوضعتهاتفاقيةبازل.النوعم

 أهميةوضعالقواعدالجنائيةالدوليةموضعالتنفيذلردعالمسؤولينعننقلالنفاياتالنووية

أومنخاللإنشاءمحاكم الجناياتالدولية، إلىالدولالناميةسواءمنخاللمحكمة

 متخصصةفيهذاالصدد.

 لىمستوىالقوانينالداخليةلمواجهةجريمةنقلالنفاياتالنووية،بحيثتشديدالعقوباتع

 يتممحاسبةكلمنشاركفيهاسواءكانواأجانبأومواطنين.

 التعاملمعالنفاياتالنوويةعلىأنهانفاياتخطرة،ألنهاالتقلخطورةعنمثيالتهامن

فوقهاضرر،وضرورةالتنسيقوالتعاونبينالنفاياتالكيميائيةأواألحيائية،إنلمتكمت

 أمانتيإتفاقيةبازلوالوكالةالدوليةللطاقةالذريةفيهذاالمجال.
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 التي الشروط على تحايل ألي منعا  ، الخطرة النفايات لتصدير كلي حظر على العمل

إتفاقيةبازللتصديرتلكالنفايات،واعتبارذلكجريمةدوليةفيحقال بيئة،تضمنتها

وأكثرمنذلكجريمةضداالنسانية،وفيسبيلذلكوجبالعملعلىإنفاذتعديلإتفاقية

،والذيينصعلىحظرتصديرالنفاياتالخطرةمنالدولالمذكورة1995بازللسنة

فيالملحقالسابعمناتفاقيةبازل)دولمنظمةالتعاونوالتنميةاالقتصادية،المفوضية
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في الخطرة للنفايات منتج أول باعتبارها األمريكية المتحدة الواليات رأسها وعلى الكبرى

 العالم.

  



111 
 

 
 

 المصادر والمراجع

 المصادر:

 ،2118القاهرة،،الجزءالثالث،الموسوعة الجنائيةجندي،عبدالملك. 

 لمراجع العربية:ا

 الكتب:

 ،2116العلمي،النشرمجلس،الكويت،القانون الدولي العاماالعنزي،رشيدحمد.

 ،2119،القاهرة:دوندارنشر،السودان والمحكمة الجنائية الدوليةاألشعل،عبداهلل. 

 ،روت،.ترجمةعائدةعبودرضا،مطبعةالقادسية،بيحقائق عن الحرب النوويةآوديون،بيتر

1995.

 ،نجيب،حسني العربية،شرح قانون العقوبات، القسم العاممحمد النهضة دار القاهرة: ،

1989.

 ،1978،القاهرة:دارالنهضةالعربية،النظرية العامة للقصد الجنائيحسني،محمودنجيب. 

  خليل، رؤساء الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المسئولية الجنائية للحسين،

 .2119،بيروت،دارالمنهل،واألفراد

  سعيد، منتصر ،الجريمة الدولية، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالميةحمودة،

 .2111اإلسكندرية:دارالفكرالجامعي،

 .المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول الناميةزيدان،مسعدعبدالرحمن،

 .2114ئية،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،كليةالعدالةالجنا



112 
 

 
 

 ،القاهرة،المحكمة الجنائية الدولية. االختصاصات والمبادئ العامةسعيد،ساميعبدالحليم.

 .2118دارالنهضةالعربية،

 ،2117،االسكندرية:منشأةالمعارف،الحماية الجنائية للبيئة من التلوثطه،محمودأحمد. 

 2111،بغداد،الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا،اللالعالي،محمدش.

  معمررتيبحمد. الحافظ، دارالمسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرةعبد ،

 .2118الكتبالقانونية،

 الحقوقية،الحلبي،بيروت:منشوراتالجوي للغالف الدولية الحمايةجمعه.عبدالجبار،بشير

2113.

 ،2115،القاهرة:دارالنهضةالعربية،شرح قانون العقوبات، القسم العامعتيق،السيدسعيد.

  الحكيم، عبد أحمد .الجرائم الدولية في ضوء القانون الجنائي والشريعة اإلسالميةعثمان،

 .2119القاهرة:دارالكتبالقانونية.

 الجزءاالول،عمان:3طمصادر(،ال –القانون الدولي العام )المقدمة محمديوسف.،علوان،

 .2117داروائلللنشر،

  حنفي، حسين داراالنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النوويةعمر، القاهرة: ،

 .2118النهضةالعربية،

 2115العربية،النهضةالقاهرة:دار،القانون الدولي العام،العناني،ابراهيم. 

 .2111،عمان:داروائل،لي اإلنسانيالقانون الدو العنبكي،نزار. 

  نجيببنعمر، للدراساتالقانون الدولي النووي والطاقة الذريةعوينات، حمادة مؤسسة ،

 .2111الجامعيةوالنشروالتوزيع،اربد،



113 
 

 
 

 .سوزانمعوض النظم القانونية الدولية لنظام استخدام الطاقة النووية في األغراض  غنيم،

 .2111ارالجامعيةالجديدة،،القاهرة:الدالسلمية

  للتخلصمنالنفاياتالخطرة، الدولية المعايير جاد، اسحق، فيوليت؛ ورقة مقدمة قمصية،

للمشاركة في ورشة العمل بعنوان: توحيد الجهود لبناء جسم فلسطيني خاضع للمقاييس 

.1993التطبيقية،القدس،،معهداالبحاثوالمعايير الفلسطينية

 مصر:مركزالصفااليات تعويض االضرار البيئية(.2112لسيد)قنديل،سعيدا،. 

 ،برلين:دراسة مقارنة -الحماية الجنائية من التلوث باالشعاع النوويالالمي،نورحسين.

.2117المركزالديمقراطيالعربيللدراساتاإلستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية.

 ،(،عمان:دارالثقافةللنشر4،ط)ت القسم العامشرح قانون العقوباالمجالي،نظامتوفيق

 .2112والتوزيع،

 ،235ص،عمان:دارالثقافة،شرح قانون العقوبات القسم العام المجالي،نظامتوفيق. 

 ،خليل،محمود للطباعة،الوجيز في شرح قانون العقوباتضاري القادسية دار بغداد: ،

1982. 

 ،2115،القاهرة:دارالنهضةالعربية،ية للبيئة البحريةالحماية الجنائمنشاوي،محمدأحمد.

 .فاروق ياسرمحمد دارالمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئةالمنياوي، االسكندرية: ،

 .2118الجامعةالجديدة،

 ،1996،عمان:دارالثقافة،شرح قانون العقوبات األردني القسم العامنجم،محمدصبحي. 

  صالح، القاهرة،،مسئولية الدولية عن المساس بسالمة البيئة البحريةالهاشم، جامعة

1991. 



114 
 

 
 

 ،المركزالقومي:،القاهرةحماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنسانيهشامبشير

 .2111لإلصداراتالقانونية،

  أميرفرج، دارالالمحكمة الجنائية الدولية ومشكلة دارفوريوسف، اإلسكندرية: مطبوعات،

 .2119الجامعية،

 األطروحات والرسائل الجامعية:

 ،أطروحةلسلمية للطاقة النوويةاائية عن االلتزامات نالمسؤولية الج البارودي،ميرفتمحمد،

.1993دكتوراهغيرمنشورة،جامعةالقاهرة،

  فايز، محمد اطالحماية الدولية للبيئة في أطار منظمة التجارة العالميةبوشدوب، روحة،

.2113دكتوراةغيرمنشورة،جامعةالجزائر،الجزائر،

 ،رسالةدبلومالدراساتالعليافيالمسؤولية الدولية عن االضرار البيئية،بسامابراهيمحمود،

العالقاتالدوليةوالدبلوماسية،كليةالعلومالسياسيةواالداريةوالدبلوماسية،الجامعةاإلسالمية،

.2115لبنان،

 رسالهماجستيرغيرالمعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي،احمد،خدير،

.2113منشورة،جامعةعكنون،

 ،رسالةالمسؤولية الدولية عن األضرار التي تسببها النفايات النوويةالزعبي،محمدصنيتان،

.2111ماجستيرغيرمنشورة،جامعةالشرقاألوسط،

 مهد القادر، عبد رسالةحق الدولة في استخدام الطاقة النووية لألغراض السلميةاوي، ،

.2119ماجستيرغيرمنشورة،جامعالدكتورمواليالطاهر،سعيد



115 
 

 
 

 الدوريات والمجالت:

 اإلبادة أسلحة عن خطورة تقل ال والكيماوية النووية النفايات الدين، خير الرحمن، عبد

.386،2119لعدد،ا33،السنةمجلة الجنديالشاملة،

 القانون أحكام ضوء في البحار في الذرية الفضالت التخلصمن محمد، سمير فاضل،

.1976،القاهرة،32عددمجلة المصرية للقانون الدولي،الدوليالعام،

  الدولي، القانون أحكام ضوء في الخطرة النفايات نقل حظر  السيد، خالد مجلة متولي،

 .2116(،168)،العددالسياسة الدولية

  التلوث، من البحرية البيئة حماية قواعد أنس. العدددراسات وابحاث قانونيةالمرزوقي، ،

 .2113،موقعالحوارالمتمدن،4161

 .مشالي،عبدالحميدعبدالعزيز.أخطارالتعرضلإلشعاعوالنظائرالمشعة.الجزءاألول

.33،2116،سنة388،العددمجلة الجندي

 ما،القانونالدوليواالستخداماالمنللطاقةالقادر.منهيروشيماإلىفوكوشيبدمهداوي،ع

،جامعةقاصديمرباح،ورقلة،الجزائر،5،العددمجلة دفاتر السياسية والقانونالنووية،

2111. 

 القوانين:

 1969لسنة111قانونالعقوباتالعراقيرقم.

 ويةلدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.قانونالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالنو

 2119لسنة27قانونحمايةوتحسينالبيئةالعراقيرقم



116 
 

 
 

  المشعة، للمواد المأمون النقل 2112الئحة ، األمان SSR-6العدد معايير سلسلة من

 (STI/PUB/1570)الصادرةعنالوكالة

 1949محكمةالعدلالدولية.

 1957محكمةالعدلالدولية. 

 1958لسنة2الوقايةمناالشعاع،رقمقانون.

 2111مشروعلجنةالقانونالدوليحولمسؤوليةالدوللعام.

 اإلتفاقيات الدولية:

 .اتفاقيةالحمايةالماديةللموادالنووية 

 1989اتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام 

 1989اتفاقيةبازللعام.

 1982اتفاقيةقانونالبحارلعام. 

 1972اتفاقيةمنعالتلوثالبحريلعام.

 ،الثانية الدورة العامة، االمانة من مذكرة االجتماعي، المجلساالقتصادي المتحدة، االمم

 ((E   CN.17   1994   7رقمالوثيقة7،الدورةالثانية،ص1994/ايار16-27

 والتخلصمنهاعبرالحدودلعامبشأنالديباجةاتفاقيةبازل تحكمفينقلالنفاياتالخطرة

1989.

 مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود.2المادة 

 



117 
 

 
 

 المواقع اإللكترونية:

 1989الخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام النفايات بشأنالتحكمفينقل اتفاقيةبازل.

 https://www.basel.int/Portalsالعنالرابط:نق

  والبيئة، االنسان على النووية الطاقة مخاطر عالء، عنالتميمي، نقال

.www.geocities.com،2111الرابط:

 :الرابط عن نقال نت، الجزيرة النووية. النفايات ومعالجة تخزين احمد، محمدن،

http://www.aljazeera.net 

 برنامجاالممالمتحدةللبيئة،نشرةعنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةعبرلالنشراتالصحفية

 www.basel.Intالحدود،منشورةعلىموقعاتفاقيةبازل،نقالعنالرابط:

 ،تقرير االجتماع السادس لمؤتمر االطراف وثائقاالممالمتحدة،برنامجاألممالمتحدةللبيئة

في اتفاقية بازل ، 13-9جنيف كا االول ص2112نون ،31 الوثيقة ، (UNEP 

/CHW.6/23)  

 :الدولية ردوات والتقارينال

 ،1982-1916تقاريرعنأحكامالتحكيمالدولي،األممالمتحدة،المجلدالثالث.

  العدد النووية، والمرافق للمواد المادية الحماية النوويبشأن سلسلة13توصياتاألمن من

 .2111األمنالنووي،فيينا،



118 
 

 
 

 .التكـــفـيتعاونفنيبينالشركاتالنفطية«البيئة».معاييرالنفايات النفطيةفرحات،غادة

،القبس2115ومعهداألبحاثالكويتتجتازعنقالزجاجةفيالتخلصمنالنفاياتالخطرة،

أبريل.12

 المراجع األجنبية:

 Decision-Recommendation C(90)178/FINAL on the Reduction of 

Trans frontier Movements of Wastes (31 January 1991. 

 Kummer, Katharina, the international regulation of trans boundary 

traffic in hazardous wastes the 1989 Basel convention, International 

and Comparative Law Quarterly,volume 41 , lssue3, 1992. 

 Roland, Morau,  la menace terroristenucleairebiologique. Chimique, 

Rocherparis, 2002. 

 Seymer, Lucy Ridgely Selected. Writings of Florence Nightingale, 

New York: The Macmillan Co, 1954. 

 vidas, Davor, protecting the polar marine environment law and 

polhgy for pollution prevention, Cambridge university press ,2004 .  

 widawsky, Lisa, in my backyard: how enabling hazardous waste trade 

to developing nations can improve the Basel convention s ability to 

achieve environmental justice, Environmental law (vol.38: 577) 2008 

.   


