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Abstract: 

 
 Man has taken advantage of technological development positively in 
developing and facilitating his daily life. The environment has also 

benefited greatly from this development through various devices and 

discoveries in various fields such as renewable energies and nuclear 

energy, in which man has made remarkable progress and used it for 

peaceful purposes such as generating electrical energy or using X-
rays in Medicine or for exploration purposes such as space invasion, 

satellite launching, or military purposes. 

On the other hand, man took advantage of this rapid development in 

other negative uses by harming himself and his environment.The 

competition for armaments led to the deterioration of the ecosystem 

through pollution caused by industrial sources deliberately through 
experiments and the manufacture of nuclear weapons, or by mistake 

such as accidents in nuclear installations due to lack of Take 

precautions. The effects of environmental pollution by nuclear 

radiation whether in peacetime or wartime, and its disastrous 

consequences on both humans and the environment in the short and 
long term prompted the international community to search for 

mechanisms to reduce the negative uses of nuclear energy, so it 

concluded agreements, held conferences and established bodies in 

order to spare the world another environmental disaster that future 

generationspay for. 

Through our intervention, we will try to research these mechanisms 
and their effectiveness in combating environmental crime resulting 

from pollution of the environment by nuclear rays, especially with 

the amazing and accelerating development in the field of nuclear 

energy, the race towards arms, and the dangers that this energy in 

particular poses compared to others. 
In order to address the issue, we decided to adopt a bilateral plan. In 

the first axis of the study, we deal with the most important dangers 

that nuclear radiation creates on the natural environment. In the 

second axis, we deal with the most important international 

mechanisms that exist to confront environmental crime committed 

due to the remnants of nuclear radiation. We examine the 
effectiveness of these mechanisms with a focus on the most 

important agreements concluded in this regard and even the 
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conferences and establishmentsthat have been held and established 
by bodies with allocating a partof this study to the role of the 

ordinary and criminal international judiciary to combat 

environmental crimes caused by nuclear radiation. We end the 

intervention with a set of suggestions that we consider necessary to 

support the existing efforts to preserve the environment and protect  

it from these risks. 

Key words: International Protection; Nuclear Radiation; Environment. 
 

 
 

 

 الحماية الدولية للبيئة الطبيعية من التلوث باإلشعاعات النووية
 

ن   3حياة حسي 

 4فايزة بن نارص
 الملخص

ي استعماالت أخرى سلبية فأضر  سناا لكن بالمقابل استغل ال 
ر
هذا التطور المتاارع ف
ي من خالل  إىلبنفاه وببيئته، حيث أدى التنافس من أجل التالح 

تدهور النظام البيئ 
 النووية، سلةةالناجم عن المصادر الصناعية عمدا عن طريق التجارب وصناعة ال التلوث 

ها.                                                 أو                 بطريق الخطأ كةوادث المنشآت النووية بابب عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة وغير

ي بالشعاعات النووية 
زمن الةرب وماله من نتائج  أو  سواء زمن الالمإ  آثار التلوث البيئ 

 إىلوالبيئة معا، دفع المجتمع الدوىلي  سناا كارثية، عىل المدى القصير والطويل، عىل ال 
يات وعقد تفاقالبةث عن آليات للةد من االستعماالت الالبية للطاقة النووية، فأبرم ال 

ة أخرى تدفع ثمنها الجيال المؤتمرات وأسنشأ هيئات بغرض تجنيب العالم كوارث بيئي
 القادمة.                                                       

ي مكافةة الجريمة 
ر
ي هذه اآلليات ومدى فعاليتها ف

ر
سنةاول من خالل دراستنا البةث ف

ي ظل التطور المذهل والمتاارع 
ر
البيئية الناجمة عن تلويث البيئة بالشعة النووية سيما ف

ي مجال
ر
الطاقة النووية والاباق نةو التالح، وما تشكله هذه الطاقة بالتةديد من أخطار  ف

ها.                               مقارنة مع غير

ي المةور الول من الدراسة 
ر
ولمعالجة الموضوع ارتأينا انتهاج خطة ثنائية بةيث نتناول ف

ي يخلفها الشعاع النووي عىل البيئة الط
ي مةور ثا  أهم المخاطر الئ 

ر
بيعية، ثم نتناول ف

أهم اآلليات الدولية الموجودة لمواجهة الجريمة البيئية المرتكبة بابب مخلفات 
ر عىل أهم ال  كير

ي مدى فعالية هذه اآلليات مع الي 
ر
يات تفاقالشعاعات النووية، ونبةث ف

مة بهذا الشأ  وحئ  ما تم عقده من مؤتمرات وإسنشاؤه من هيئات ر  مع تخصيص ،المير حير
ي لمكافةة الجرائم البيئية الناجمة عن 

من الدراسة لدور القضاء الدوىلي العادي منه والجنائ 
ورية لدعم الجهود  ي نراها ضر

احات الئ  الشعة النووية، وننهي مداخلتنا بجملة من االقي 
 .الموجودة من أجل المةافظة عىل البيئة وحمايتها من تلك المخاطر

 .الشعاعات النووية ؛ةالبيئ؛ ية الدوليةالةما: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 
ر حق ال  ي بيئة  سناا يعالج موضوع الةماية الدولية للبيئة الطبيعية من التلوث بالشعاعات النووية فكرة المقاربة بير

ر
ف

ش ببيئة سليمة بالعي سناا نظيفة والةق بالتنمية من خالل تعزيز الةق باالستخدام الالمي للطاقة النووية، ل  حق ال 
ار ياتلزم حماية البيئة من كل ال  ي تةقق استمرارية  ضر

ي يمكن أ  تلةق بها، السيما أ  البيئة من القيم االجتماعية الئ 
الئ 

 وماتقبال 
ً
ا ي هو جزء ال يتجزأ من البيئة، وهذا ما ياتتبع وجود أحكام قانونية سواء عىل  ،الةياة حاضر ل  الجنس البشر

ي بكل صوره وعىل وجه الخصوص  أو الماتوى الدوىلي 
الداخىلي تتعلق بتقرير الةماية للبيئة ومواجهة التلوث البيئ 

ي مجتمعنا المعاض كونه يصيب ال 
ر
والةيوا   سناا التلوث النووي الشعاعي الذي يعد من أخطر المشاكل البيئية ف

مكن التةكم فيه بل يتوقف عىل عوامل والنبات والبيئة بوجه عام فالمدى الذي تنتشر إليه الشعاعات النووية ال ي
فور التعرض  سناا وآثاره الضارة قد ال تظهر عىل ال  ،ها إتجاهالمائية و أو  طبيعية متباينة كشعة التيارات الهوائية

ة قد تطول وقد تمتد  ار كما أ  هذه ال   ،أجيال متعاقبة إىللإلشعاعات بل قد تظهر بعد في  تصيب البيئة بمخاطر  ضر
، هذا ما دفعنا جايمة يتعذ ي

ي غالب الحيا  إرجاعها لمصدرها الةقيق 
ر
دراسة هذا الموضوع بتاليط الضوء عىل  إىلر ف

 .االليات الدولية الكفيلة بةماية البيئة من التلوث النووي الشعاعي 

ي الول بهدف حظر استخدا
ر
، فكانت ف ر ر متوازيير ي خطير

ر
ي تنظيم الطاقة النووية ف

ر
م الطاقة وقد سارت الجهود الدولية ف

ي ال 
ر
ي الغرض الالمية  غراضالنووية ف

ر
ي بهدف منع تةويل الطاقة النووية الماتخدمة ف

ي الثائر
ر
العاكرية، وكانت ف

ر التنفيذ، وبعضها يهدف تفاقالعاكرية فتم عىل أثر ذلك وضع عدِد من ال  غراضلل  ي دخلت حير
 إىليات الدولية الئ 

ي وتةت سطح الماء لعام  سلةةية حظر تجارب ال إتفاقحظر التجارب النووية ك ي الفضاء الخارجر
ر
ي الجو وف

ر
النووية ف

ي للتجارب النووية، و إتفاقالمعروفة كذلك ب 1964
 ،1996ية الةظر الشامل للتجارب النووية لعام إتفاقية الةظر الجزئ 

ضها الخرى يهدف وبع ،1968النووية لعام  سلةةمنع االنتشار النووي مثل معاهدة حظر انتشار ال  إىلوبعضها يهدف 
ي لعام إتفاقالنووية ك سلةةإسنشاء مناطق خالية من ال  إىل ي  سلةةية حظر ال إتفاقو  1959ية القطب الجنوئر

ر
النووية ف

يات تنطوي تةت ما يام بالقانو  الدوىلي النووي غير أ  حماية البيئة من تفاق، كل تلك ال 1967أمريكا الالتينية لعام 
ي إطار القانو  الدوىلي النووي فقطالتلوث النووي الشعاعي ال 

ر
 للقانو  الدوىلي  ، تنة ر ف

ً
فهذه الةماية كانت عنوانا

 عن القانو  الدوىلي تفاقللبةار بإبرام مجموعة من ال 
ً
ي أولت البيئة البةرية بالةماية، فضال

ي ال يات الدولية الئ 
 سناائر

توك ي الير
ر
ي الول لعام والذي جعل البيئة مةور اهتمامه فقد أورد نصوصا ضيةة ف

ر
يات إتفاقالملةق ب 1977ول االضاف

ي  1949جنيف الرب  ع لعام 
ر
ي البيئة ل إتفاقوف

ر
عدائية أخرى  غراضل أو  عاكرية غراضية حظر استخدام تقنيات التغيير ف

ار  إىلتؤدي  أسلةةحظرت استهداف البيئة واستخدام أي  1977لعام  بالغة وشديدة وواسعة االنتشار وهو ما ينطبق  أضر
ي تعد من المصادر الرئياية للتلوث الشعاعي النووي سلةةعىل ال 

وال ننىس قواعد القانو   ،النووية واالشعاعية والئ 
ي 
ر
ي قرارها الصادر ف

ر
ي الذي جعل من االعتداء عىل البيئة جريمة دولية صنفته المةكمة الجنائية الدولية ف

الدوىلي الجنائ 
، ومن جانب آخر نجد أ  البيئة يةكمها مجموعة من المبادئ البيئية الدولية يةسناانعىل أنه جريمة ضد ال  2016سبتمير 
ي يجب عىل الدول اتباعها عند القيام  إىلتهدف 

امات الدولية الئ  ر ي نطاق االلي 
ر
حماية البيئة وصيانتها، وهي تدخل ف

تبة عىل قيام وثبوت الماؤولية الدولية وهي  ما تعرف بالمبادئ العالجية،  بالسنشطة البيئية بعضها من المبادئ المي 
م بها الدول ر ، والبعض اآلخر تلي  ي

ر البيئ  ام بدفع التعويض عن ال رر ر اثناء ممارسة االسنشطة أو  االفراد قبلأو  كمبدأ االلي 
ار تدارك ال  إىلالصناعية تهدف  البيئية وهي ما يطلق عليها بالمبادئ الوقائية، كمبدأ عدم التعاف باستعمال الةق  ضر

حماية البيئة من التلوث  إىلن الجوار، ومبدأ الوقاية واالحتياطات الممكنة، ويؤدي التقيد الةازم بهذا المبادئ ومبدأ حا
ي بكافة صوره. 

 البيئ 
ي موضوع الةماية الدولية للبيئة من 

ر
ي عقدت للبةث ف

ي دور المؤتمرات الدولية الئ 
ر
ز آليات الةماية ف من جهة أخرى تير

و لعام 1972تمر ستوكهولم لعام أثر الشعاعات النووية كمؤ  المؤتمرات  إىل، بالضافة 1992، ومؤتمر ريو دي جانير
، وكذا دور الهيئات الدولية  وعىل رأسها المنظمات الدولية و القليمية 1968االستعراضية لمعاهدة عدم االنتشار لعام 
ي  ي تلعب دور الجهاز الرقائر

ي الذي يقرر الماؤولية أو  واء العاديناهيك عن دور القضاء الدوىلي س ،المتخصصة الئ 
الجنائ 

ي حال انتهاك ا
ر
 قواعد القانو  الدوىلي المتعلقة بةماية البيئة. لدولية و الفردية ف

ي أهمية وخطورة التلوث الناجم عن الشعاعات النووية كنوع خاص من أنواع التلوث نظرا 
ر
ز أهمية الموضوع ف تير

ي 
ر
ي ياببها سواء ف

ة الئ  اعات المالةة بالنابة للكائنات أو  أوقات الالم للمخلفات الخطير ر ي حاالت الير
ر
الكير من ذلك ف

ة عىل  ،سناا ال الةية عموما بما فيها  وكذلك بالنابة للبيئة بصفة خاصة. إ  الهدف من هذه الدراسة إبراز اآلثار الخطير
ي أهم اآلليات الدولية

ر
لمواجهة هذا النوع من التلوث ومدى  البيئية الناجمة عن التلوث الشعاعي النووي، والبةث ف

ي ذلك، وقد ارتأينا اختيار هذا الموضوع بناء عىل بعض الدوافع الشخصية والموضوعية، فتمثلت دوافعنا 
ر
فعاليتها ف

ي معرفة دقيقة آلثار ومخاطر الشعاعات النووية ومخلفاتها عىل البيئة وبالتاىلي عىل ال 
ر
ي الرغبة ف

ر
بعيدا  سناا الشخصية ف

ي الصةراء الجزائرية لم عن اآل 
ر
ي نعرفها جميعا كثقافة عامة، خاصة وأ  الجزائر كانت ضةية لتجارب نووية ف

ثار العامة الئ 
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ي خبايا هذا الموضوع، أما الدوافع 
ر
ناها فرصة للخوض ف  حقها من الدراسة وبالتاىلي اعتير

ر
تالط عليها الضواء ولم توف

ي التوعية بشأ
ر
ي المااهمة ف

ر
تبة عىل البيئة  ،  حوادث المنشآت النوويةالموضوعية فتكمن ف وتنبيه الرأي العام لآلثار المي 

ات النووية واآلثار الناجمة كذلك عن استعمال ال  اعات  سلةةو الناجمة عن التجارب والتفجير ر النووية خالل الير
                                         .غير الدوليةأو  سواء الدولية منها  المالةة

لإلحاطة بموضوع البةث طرحنا الشكالية التالية: ما المقصود بالتلوث الشعاعي النووي؟ وما مدى نجاعة اآلليات و 
ي حماية البيئة من هذا التلوث؟                                             

ر
 القانونية الدولية ف

ي وق
ي المةور  إىلمنا بتقايم الموضوع ولإلجابة عىل هذه الشكالية اتبعنا المهج التةليىلي الوصقر

ر
مةورين بةيث نتناول ف

ي يخلفها الشعاع 
الول من الدراسة الطار المفاهيمي  للبيئة والتلوث الشعاعي النووي من خالل تبيا  أهم المخاطر الئ 
ي مةور ثا  أهم اآلليات الدولية الموجودة لمواجهة الجري

ر
مة البيئية المرتكبة النووي عىل البيئة الطبيعية، ثم نتناول ف

ر عىل أهم ال  كير
ي مدى فعالية هذه اآلليات مع الي 

ر
مة بهذا تفاقبابب مخلفات الشعاعات النووية، ونبةث ف يات المير

 من الدراسة لدور القضاء الدوىلي العادي  ،الشأ  وحئ  ما تم عقده من مؤتمرات وإسنشاؤه من هيئات
ر مع تخصيص حير

ي لمكافةة الجرائم 
ي نراها منه والجنائ 

احات الئ  البيئية الناجمة عن الشعة النووية، وننهي مداخلتنا بجملة من االقي 
ورية لدعم الجهود الموجودة من أجل المةافظة عىل البيئة وحمايتها من تلك المخاطر.   ضر

   
ي باإلشعاعات النووية: األولالمبحث 

 اإلطار المفاهيمي للتلوث البيئ 
ي لإل  ي  سناا إ  التدخل الالئر

ر
ي يعيش فيها أدى ف

ونتيجة لذلك زادت  ،تدهور وإتالف العناض المكونة لها  إىلالبيئة الئ 
ي طالت البيئة الطبيعية

ي فاقت حدود  ،الخطار و التهديدات الئ 
فقد عرف المجتمع الدوىلي الكثير من الحداث الئ 

ي و العلمي الذي أوجد ما يعرف بالمواد  ،المألوف ي ظل التطور التكنولوجر
ر
ة سواء  خاصة ف الشعاعية ذات الخطورة الكبير
ي هذا المةور من الدراسة أو  عىل الكائنات الةية

ر
ي بالشعاعات  إىلالبيئة عىل حد سواء، سنتطرق ف

مفهوم التلوث البيئ 
ي يخلفها التلوث بالشعاعات النووية سواء عىل الم ،مصادر هذا النوع من التلوث إىلثم  ،النووية

ا أهم اآلثار الئ  وارد وأخير
 عىل الكائنات الةية عموما. أو  ،البيئية

ي باإلشعاعات النووية  ول: األالمطلب 
مفهوم التلوث البيئ   

ي ظل االستخدام الواسع للطاقة النووية وتعدد مجاالت هذا 
ر
يعد التلوث الشعاعي للبيئة من أخطر أنواع التلوث خاصة ف

الطاقة الكهربائية ومةان ال غئر عنه لبعض صفات االستخدام، إذ أصبةت هذه الطاقة مصدرا أساسيا لنتاج 
ي 
ر
وة الةيوانية والمااهمة ف ي التقليل من فقد المنتجات الزراعية وتنمية الير

ر
المنتوجات الصناعية، كما تلعب دورا فعاال ف

ي مجال الصةة والطب لتشخيص بعض المراض وعالج بعضها، و مع ذلك قد 
ر
حفظ الغذية من التلف، كما تاتخدم ف

ي استخدام هذه الشعاعات النووية دو   إىلتةول هذه الطاقة ت
ر
ي عىل الخ رر واليابس إذا ما أرسف ف

سالح فتاك يقضر
ي إذا ما فاقت الجرعات الشعاعية الةدود 

ي تلوث البيئة والمااس بالتواز  البيئ 
ر
ضوابط مةددة، فقد تتابب ف

اعات المالةة  ر للبيئة.                                 وما تاببه من خراب ودمار الماموح بها، ناهيك عن استخدامها خالل الير  
تعريف البيئة األول: الفرع   

، حيوا  ونبات( تتأثر فيما إسناا ) وكائنات حية.( ..من موارد طبيعية )ماء، هواء، تربة،.  سناا البيئة هي كل ما يةيط بال 
ي كلّ 

ر
ها تشمل العناض المشيدة والمتمثلة ف

ّ
ية عىل وجه الرض، إضافة  بينها، كما أن العالقات  إىلما أنجزته البشر

ي تشمل عالقة ال 
 .سناا بال  سناا االجتماعية والئ 

: تعريفالفرع  ي
 التلوث الشعاعي النووي الثائر

ي "
ي بيئة معينة فوق الةد الماموح به وبشكل ي رر بال   التلوث الشعاعي يعئر

ر
والكائنات  سناا وجود سنشاط إشعاعي ف

أو  عناضها من ماءأو  أحد مكونات البيئة إىلإشعاعية أو  ويقصد بالتلوث الشعاعي كذلك "تشب مواد مشعة "، الةية
 (48، صفةة 2019)يوسف ، خالفه أو  تربةأو  هواء

ي المفا
ر
ة نتيجة حوادث تةصل ف من أو  عالت النوويةكما يعرف التلوث الشعاعي عىل أنه انبعاث إشعاعات خطير

ي الشعاع بجرعات ضارة تعمل عىل تدمير خاليا الكائن الحي عند التعرض أو  النفايات المشعة
ر
أي مصدر ياتعمل ف

ي الهواءأو  لإلشعاع بشكل مبارسر 
ر
ها ف ر بةأو  الماءأو  غير مبارسر خالل تركير  (371صفةة  ،2008)الاعدي ،     الغذاء. أو  الي 

ي لإلشعاع النووي فيمكن أ  سناتشهد هنا بالتعريف الذي وضعه القانو  الجزائري بوصفه 
أما بخصوص المفهوم القانوئر

ي الجزائر من خالل المادة الثانية من المرسوم رقم 
ر
ي تتعرض لها البيئة ف

ي  05/118أحد الملوثات الئ 
ر
أفريل  11الصادر ف

ر المادة المعرضة له  إىلجايمي قد يؤدي أو  مغناطيىسي  المؤينة كل إشعاع كهرو حيث جاء فيها: "الشعاعات 2005 تأيير
ة ة"أو  بصفة مبارسر ي  05/118)المرسوم  غير مبارسر

ر
 (2005،  11/04/2005الصادر ف
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ات النوو  ي  سلةةاستخدام ال أو  يةوالمالحظ أ  معظم التعريفات بينت مصادر التلوث الشعاعي الناتجة من التفجير
ر
ف

ز تعريفا دقيقا للتلوث أو  تشبات للمواد المشعة من المةطات النوويةأو  الةروب من النفايات المشعة ولم يير
 .   الشعاعي

، بشكل ي رر بال  ر ي وسط معير
ر
 التلوث الشعاعي هو وجود إشعاعات نووية ف

ّ
 جّل التعريفات اتفقت عىل أ 

ّ
 أ 

ّ
 سناا إال

 ية الخرى ويؤثر عىل العناض البيئية. والكائنات الة
: مصادر المطلب  ي

ن
ي باإلشعاعات النووية:  الثان

 التلوث البيئ 
ر  إىليصدر الشعاع النووي من عدة مصادر يمكن تصنيفها  فيها وال  سناا مصادر طبيعية ال دخل لإل  ،مصدرين اثنير

ارنتج عنها من ويتةمل بذلك ما ي سناا ،ومصادر صناعية من صنع ال  ،يتةمل ماؤوليتها   .أضر
 المصادر الطبيعية األول: الفرع 

ي تكوينها، فهي عناض طبيعية تكونت مع بدء الخليقة عىل كوكب  سناا مصادر الشعاع الطبيعي هي مصادر ال دخل لإل 
ر
ف

ي الشعة ا ،الرض، وتمثل الجزء الكير من الشعاع الذي تتعرض له النظم البيئية
ر
لقادمة وتتمثل "المصادر الطبيعية ف

بة بة، حيث تتوقف عىل نوع الي  ي تتأثر بالموقع واالرتفاع، والصادرة من الي 
ي ومن الشمس والئ  يد  ،من الفضاء الخارجر ر في 

، ومياه البةر، والنافورات و ي
ي الصخور الغرانيتية عن الرملية، والمنبعثة من حجارة المبائر

ر
ي جام  ف

ر
المياه الجوفية، وف

ي  سناا ال 
ر
وبات (38، صفةة 2009)عبد الةميد ،  سناا  جام ال ذاته عالوة عىل ما ف .   ومرجعه الغذية والمشر

 .(261، صفةة 2016)صادق، 
: الفرع  ي

ن
 المصادر الصناعية الثان

، أشعة إكس والدوية المشعة سناا ة ال مل مصادر التلوث الشعاعي الصناعية  المصادر الناتجة عن أسنشطتش
ي العلوم البيولوجية بالضافة 

ر
ي المجاالت الطبية والمواد المشعة الماتعملة ف

ر
الشعة الصادرة من  إىلالماتخدمة ف

ونية و تشمل كذلك االستخدامات الصناعية والزراعية والعلمية  سلةةالمفاعالت النووية وال  النووية والجهزة اللكي 
ول، تعقيم أدوية وأطعمة، والجه ي تتضمن الااعات، لوحات مضيئة، سجائر، ورق، خطوط أنابيب بي 

لية والئ  ر زة المير
ات والةروب النووية، ها، نفايات مشعة من المفاعالت النووية ومن التفجير تشعيل المةطات  صمامات تليفزيو ، وغير

...وغير  ،النووية  (31، صفةة 2008)سعيدا  ،   هاحوادث المفاعالت النووية والتشب الشعاعي
آثار التلوث الناتج عن اإلشعاعات النووية:المطلب الثالث  

ر و  وجير
تصيب آثار الشعاع النووي الموارد البيئية من هواء وتربة ومياه، فالهواء هو خليط من عدة غازات أهمها النيي 

ر  بة فهي الوسط تةتاجه جميع الكائن ،الكاجير ات الةية للقيام بوظائفها الةيوية عن طريق عملية التنفس، أما الي 
الوجود نتيجة لعادة تكوين الطبقة العليا من الغالف الصخري   تةت تأثير الماء و الهواء و  إىلالطبيعي الذي ظهر 

ي حالة انعدامهالكائنات الةية، أما الماء فهو أساس الةياة لجميع الكائنات الةية وتاتةيل ال
ر
تلوثه،  بالضافة أو  ةياة ف

 الكائنات الةية بأنواعها.                                                                             إىلان راف آثار التلوث الشعاعي  كذلك  إىل
 آثار اإلشعاع النووي عىل الموارد البيئية األول: الفرع 

ي عدة أشكال أهمها: يظهر تلوث الموارد ا
ر
 لبيئية من هواء وتربة وماء ف

يائية أو  إدخال لمواد أو  تلوث الهواء بالشعاع النووي: وقد عرف عىل أنه كل تشيب - ر كيبة الفير
عناض مشعة عىل الي 

وطالما أ  الهواء  ،(59، صفةة 2011كايد، )ال الةد الذي ي رر بصةة الكائنات الةية والبيئة عموما  إىللعن ر الهواء 
وري لةياة كافة الكائنات الةية )مةمد  فنائها وزوالها.  إىلوبالتاىلي فإ  تلوثه بهذه الشعاعات الاامة قد يؤدي  ،ضر

  (19-11، الصفةات 2014صالح ، 
بة بالشعاعات النووية: تلوث ال- بة بالشعاعات النووية بمعناه العلمي هو وجود عناض مشعة غريبة عىل تلوث الي  ي 

بة وال   (59، صفةة 2011)الكايد،  سناا مكونات البيئة الرضية وتؤثر سلبا عىل الي 
بة بالشعاعات النووية إما بابب التشبات الشعاعية التاي تةدث نتيجة  ي تتعرض لها وتتلوث الي 

بعض الةوادث الئ 
وينتج  المنضب،من اليورانيوم  والمغلفة بطبقةالقنابل المضادة للدروع أو  الذريةبابب القنابل أو  المفاعالت النووية

بة بالشعاعات تلوث النباتات  )صادق، . يتناولها والةيوا  الذي سناا ال  إىلوتنتقل منها  والمزروعات،عن تلوث الي 
 (264، صفةة 2016

، من شأنها أ  تغير الخصائص - ي
ي الوسط المائ 

ر
تلوث المياه بالشعاعات النووية: تلوث المياه عموما هو إدخال أية مادة ف

يائية والكيميائية ر ي مخاطر عىل صةة ال أو  الفير
ر
ية ، وت رر بالةيوانات والنباتات الير سناا البيولوجية للماء، وتتابب ف

تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه، ويةدث تلوث المياه بالشعاعات النووية أو  والمائية وتمس بجمال المواقع،
ي أماكن غير آمنة ومةمية بةيث تتشب 

ر
أو  المصادر الطبيعية كمياه النهار  إىلعندما تلق  النفايات والمخلفات النووية ف

ات  المياه الجوفية والبةار. أو  البةير
 (37، صفةة 2014)مةمد صالح ، 
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: آثار اإلشعاع النووي عىل الكائنات الحية ي
ن
 الفرع الثان

ي صورة غبار ذري وهذا التااقط 
ر
ات النووية ف تتااقط المواد ذات النشاط الشعاعي من الهواء الجوي نتيجة التفجير

ة عن طريق  سناا ال  إىليصل  ة عن طريق الغذاء من النباتات والةيوانات أو  التنفس،بصورة مبارسر بصورة غير مبارسر
ب والكائنات البةرية كالسماك، بالضافة  تااقطها عىل الماطةات المائية من البةار  إىلومصادر مياه الشر

ي عير الالالة الغذا سناا ال  إىلالنباتات والةيوانات المائية ومنها  إىلوالمةيطات والنهار ومنها 
ئية، ناهيك عىل الراضر

ية من خالل الةشائش إىلالزراعية فتنعكس عىل النباتات ثم   (277، صفةة 2008)الاعدي ، . الةيوانات الير
ات الضارة لإلشعاعات النووية تنجم من  سناا يعتير ال   الكائنات الةية تأثرا بالشعاعات، وأ  التأثير

عملية التأين من أكير
ر ذرات  سناا الناتجة من الخاليا المكونة للسناجة الةية، وعند تعرض جام ال  ة بتأيير للشعة المؤينة، تقوم هذه الخير

ة وجايمة أو  الخاليا بشكل مبارسر  ر مخاطرها أنها تابب إصابات وأمراضا كثير غير مبارسر حاب نوع الشعة، ومن بير
ي  والةيوا ، وبخاصة المراض سناا لإل  الشطانية وأمراض الدم والجلد والنخاع العظمي والجهاز الهضمي والجهاز العصئر

 المراض الوراثية والتشوهات الجنينية.  إىلبالضافة  (215، صفةة 2014)الشوي،  والجهاز التنفىسي 
 

ي 
ن
 باإلشعاعات النووية اآلليات الدولية لحماية البيئة من التلوث :المبحث الثان

ي فاقت حدود المألوف، االمر الذي 
شهدت البيئة الكثير من الكوارث بابب التلوث الناجم عن الشعاعات النووية الئ 

 والخطار المةدقةسن قواعد دولية من أجل ضما  حماية البيئة بجميع مكوناتها من المشاكل  إىلدفع المجتمع الدوىلي 
ة بها، وكفالة حق الجيال ال ي ةاضر

ر
وتجلت جهود المجتمع الدوىلي من خالل إبرام  وصةية،بيئة نظيفة  والماتقبلة ف

ي ضما  تنفيذ ما نصت عليه قواعد القانو   إىلبالضافة  المؤتمرات،وعقد  ياتتفاقال 
ر
دور الهيئات الدولية والقليمية ف

ي هذا الشأ . 
ر
 الدوىلي للبيئة ف

  يات الدوليةتفا بيئة من خالل اإل آليات الحماية الدولية للاألول: المطلب 
ي إطار حماية البيئة من التلوث عموما ومن التلوث الشعاعي النووي بشكل 

ر
يات تفاقأبرمت العديد من ال  خاص،ف

ي للمواد المشعة 
ي تضمنت نصوصا تعالج هذا الموضوع من عدة زوايا، للةد من انتشار االستخدام العشوائ 

الدولية الئ 
   لها.  واالستخدام الالمي 

ي للتجارب النووية لعام 
 
 1963أوال: معاهدة موسكو للحظر الجزن

ي هذه المعاهدة بتةريم وعدم إجراء أي تجربة لتفجير سالح نووي
ر
ي أي وقت أو  يتعهد كل عضو ف

ر
تفجير نووي آخر ف

افه ي أو  تةت إرسر ي ذلك الفضاء الخارجر
ر
ي الجو وفق حدوده، بما ف

ر
عية ف ي أعاىلي أو  تةت الماءأو  تةت سلطته الشر

ر
ف

ي 
ه خارج الةدود القليمية للدولة الئ  ي أي مكا  آخر إذا ما كا  هذا التفجير يابب سنشاطا إشعاعيا يظهر تأثير

ر
البةار، و ف

افها  عية، ومن استقرائنا لهذه الفقرة سناتنتج بأ  المعاهدة لم تةظر أو  يجرى االنفجار تةت إرسر تةت سلطتها الشر
ي 
ر
ر ،  باطن الرض رغم خطورته وتهديده لتلويث الموارد الطبيعية الباطنيةضاحة إجراء تجارب نووية ف -2014)زرقير

 (136-135، الصفةات 2015
مة عام  سلحةية عدم انتشار األ إتفا ثانيا:   1968النووية المبر

يمكن التةقق منه من جانب الدول النووية ومنع جاءت هذه المعاهدة لتعزيز إجراءات نزع الاالح والتعاو  الذي 
ي أوساط الدول غير النووية، كما تضمنت مبادئ وأحكام ترمي 

ر
تةقيق أهداف فورية عاجلة، تتضمن منع  إىلانتشاره ف
ي ال  سلةةانتشار ال 

ر
ام بنظام الضمانات، تتةقق آليا  غراضالنووية وتطوير استخدام الطاقة النووية ف ر  الالمية مع االلي 

ي مراحل آجلة، كأثر مبارسر لتنفيذ أحكامها، تتضمن منع الةرب 
ر
بعد وضع المعاهدة موضع التنفيذ، وأخرى تتةقق ف

ر سالمة الشعوب ومنع سباق التالح، والعمل عىل وقف جميع التجارب النووية والتخفيف من حدة  النووية وتأمير
ر الدول، ووقف صناعة ال  ، وتقوية الروابط بير النووية، وتدمير ما هو موجود طبقا لمعاهدة تعقد من  لةةسالتوتر الدوىلي

 (95-94، الصفةات 2014-2013)مناد ،  جل الةظر الشامل للتالح. أ
 1994ية األمان النووي لعام إتفا ثالثا: 

امات تةقيق أهداف الما  النوو  إىلية عىل تشجيع الطراف والاعي تفاقتعمل ال  ر ي المتفق عليها، عن طريق الوفاء بالي 
ي وثيقة 

ر
يعي وتنظيمي مالئم، ينطبق مع المبادئ الواردة ف ، من خالل وضع إطار تشر ي

الما  عىل الماتوى الوطئر
ي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية" آما 

ي تشمل اختيارالمواقع  أساسيات الما  الئ 
المنشآت النووية" والئ 

ي تخص  التشييد والتشغيل وتقدير الما  والتةقق منه وضما والتصميم و 
الجودة والتأهب لةاالت الطوارئ، والئ 

 .المةطات الرضية المدنية لتوليد الطاقة النووية وما يرتبط بها
(OCDE-OECD, 1994, p. 92) 
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ي التبليغ المبكر وتقديم المساعإتفا رابعا: 
ي حالة و وع حادث نووي لعام يئ 

ن
 1986دة ف

ي حالة وقوع حادث نووي لعام إتفاقتتعلق 
ر
 سنشاط يخضع لواليةأو  ، بأي حادث يشمل أي مرفق1986ية التبليغ المبكر ف

قد ينجم عنه انطالقها أو  يةتمل أ  يةدث منه انطالق لمواد مشعة، ونجم عنهأو  سيطرة دولة طرف يةدث منهأو 
ي حالة وقوع حادثا  الدولة عير الةدود الدو 

ر
لية، يمكن أ  تكو  له أهمية من حيث الاالمة الشعاعية لدولة أخرى، وف

رت ماديا بالةدث النووي، وطبيعته ووقت  ي ت رر
ر عليها أ  تبادر عىل الفور بتبليغ الدول الئ  الطرف ذات الصلة يتعير
ويد  ر  إىلتلك الدول بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل حدوثه وموقعه بالتةديد كلما كا  ذلك مالئما، وا  تشع بي 

ي تلك الدول، وفقا لما نصت عليه المادة 
ر
ية، كما يجوز للدول الطراف أ  تفاقمن ال  5أدئر حد من اآلثار الشعاعية ف
ة  (102، صفةة 2014-2013)مناد ،  .عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذريةأو  تقدم التبليغ والمعلومات مبارسر

مة لعام إتفا خامسا:   1996ية الحظر الكىلي للتجارب النووية المبر
ات النووية سواء لل  ار الالمية عىل جميع الدول لما لها من أو  العاكرية غراضتةرم هذه االثفاقية جميع التفجير  أضر
ي تجرى فيها والكائنات ال

ي تصيبها، عكس ما جاءت به معاهدة حظر انتشار ال إشعاعية جمة عىل البيئة الئ 
 سلةةةية الئ 
ي  سلةةالنووية الذي شمل الةظر فيها عىل الدول غير المالكة لل 

ر
ر الرادة الاياسية للدول ف النووية فقط، وهذا ما يبير

ا عىل ورق.    (85، صفةة 2013) ديب الشعيب ،  التخىلي عن برامجها النووية لكنها لم تنفذ لةد اآل  بقيت حير
مة عام  سلحةسادسا: معاهدة حظر األ   2017النووية المبر

م الدول المصدقة عىل المعاهدة ببنودها المتكونة من  ر ي  20تلي 
ر
امات عىل سبيل المثال ما جاء ف ر مادة، ومن هذه االلي 

ر عىل كل دولة طرف أ  تةافظ كةد أدئر  03المادة  اماتها بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة فإنه يتعير ر  عىل الي 
ي 
ر
ي كانت سارية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة دو  المااس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها ف

الذرية الئ 
م  ر عىل كل دولة طرف أ  تير إ  لم  ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأ  تنفذه إتفاقالماتقبل، كما يتعير

  تكن فعلت ذلك بعد. 
ي تةظر  أسلةةالنووية تاريخية لكونها تةظر كل  سلةةتعتير معاهدة حظر ال 

الدمار الشامل وهي مكملة للمعاهدات الئ 
يد الضغط عىل الدول النووية من أجل  ،الكيميائية والبيولوجية سلةةال  ر ي وأنها سي 

ويصف المؤيدو  لها بأنها إنجاز تاريحر
ي تمتلك أخذ ماألة نز 

ر أ  الدول الئ  ي حير
ر
، ف ،  أسلةةع سالحها الذري بجدية أكير نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي

، وأعرب ر العام أنطونية وأنه لن يكو  للةظر أي تأثير عىل خفض المخزو  العالمي ي بيا  عن أمله بأ   المير
ر
يش ف غوتير

تةقيق هدف نزع الاالح النووي الذي طال  إىلدد الهادف تعزز هذه المعاهدة الةوار الشامل والتعاو  الدوىلي المتج
 انتظاره. 

   (2017)هيئة المم المتةدة ، 
ي المادة 

ر
ي النووية  سلةةالقضاء عىل ال  إىلمنها بعنوا  الاعي  04كما جاء ف

ر
المعنونة بالتنفيذ عىل  05المادة  وورد ف

ي والمادة 
  نوا  مااعدة الضةايا وإصالح البيئةتةت ع 06الصعيد الوطئر

ر للشخاص  .1 ي من المااعدة المراعية للان ونوع الجنس، دو  تميير
تقوم كل دولة طرف بتوفير ما يكقر

رين من استخدام ال  ر بواليتها المت رر ي من تجربتها، وفقا للقانو  الدوىلي ال أو  النووية سلةةالمشمولير
 سناائر

، الو  سناا والقانو  الدوىلي لةقوق ال  ي
ي ذلك توفير الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفاائر

ر
اجب التطبيق، بما ف

 واالقتصادي. وتهئر  لهم كذلك أسباب الدماج االجتماعي 
ي تكو  ملوثة نتيجة أو  تقوم كل دولة طرف، فيما يتعلق بالمناطق المشمولة بواليتها  .2

الخاضعة لايطرتها الئ 
الجهزة المتفجرة النووية الخرى، باتخاذ التدابير أو  النووية سلةةاستخدام ال أو  السنشطة المتصلة بتجريب

ي للمناطق 
ورية والمناسبة من أجل الصالح البيئ   الملوثة. ال رر

ر  .3 ي الفقرتير
ر
امات المنصوص عليها ف ر امات أي دول أخرى بموجب القانو   2و 1ال تخل االلي  ر أعاله بواجبات والي 

 "يات الثنائية. تفاقال أو  الدوىلي 
ي هذه المعاهدة  12ما نصت المادة ك

ر
ي جاء فيها " تشجع كل دولة طرف الدول غير الطراف ف

عىل عالمية المعاهدة والئ 
 إىلتةقيق انضمام جميع الدول  إىلاالنضمام إليها، سعيا أو  الموافقة عليها أو  قبولها أو  التصديق عليها أو  عىل التوقيع

  ".هذه المعاهدة
: آليات   ي

ن
 الحماية الدولية من خالل المؤتمرات الدوليةالمطلب الثان

ي من خاللها تقوم المم المتةدة بمناقشة  إىلتعتير المؤتمرات الدولية الهادفة 
حماية البيئة الفضاءات والدوات الئ 

ة لةالة البيئة نتيجة مختلف أشكال  المشاكل البيئية ومةاولة إيجاد الةلول، وتمرير رسائلها حول الوضعية الخطير
ي اهتمت بةماية البيئة عموما  لتلوث،ا

الناجم عن الشعاعات النووية بشكل خاص  ومن التلوثومن أهم المؤتمرات الئ 
 نجد: 
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 1972الفرع األول: مؤتمر ستوكهولم لعام 
ي اختصاصها  أكدت مبادئ المؤتمر عىل أ  الدول مائولة عن كفالة أ 

ر
ي تدخل ف

تخضع لرقابتها أو  ال تؤدي السنشطة الئ 
ار ال  إىل ، كما تمخض عن المؤتمر جهازا دوليا أو  ببيئة الدول الخرى ضر ي

بيئة المناطق فيما وراء حدود االختصاص الوطئر
-2010)ن ر هللا،  تابعا للمم المتةدة يعرف ب  "برنامج المم المتةدة للبيئة "يختص بالنشاطات المتعلقة بالبيئة. 

 (97ةة ، صف2011
ورة المةافظة عىل  ي حالة إهمال إحدى الدول صيانة وحماية البيئة، وضر

ر
كما أكد المؤتمر عىل قيام الماؤولية الدولية ف

ي الماتقبل، حفاظا عىل حقوق الجيال القادمة، مع 
ر
مواردها واستغالل الموارد غير المتجددة بشكل يصونها من النفاذ ف

ورة تعوي 26تأكيد المبدأ   أسلةةالنووية و  سلةةوبيئته من اآلثار الضارة الناتجة عن استخدام ال  سناا ض ال عىل ضر
ي ، الماؤولية الجنائية عن تلوث البيئة،  التدمير الشامل. 

 (273، صفةة 2015)عبد المعطي الةورائر
و لعام  : مؤتمر ريو دي جانب  ي

ن
 1992الفرع الثان

ي تةدق بال أو  البيئة والتنمية وعرف بمؤتمر 
ي مواجهة التةديات والمخاطر الئ 

ر
 سناا قمة الرض، حيث جاء هذا الخير ف

ي التاري    خ، حيث ضم 
ر
ه أكير من  178وبيئته، وهو أكير اجتماع عالمي ف رئيس دولة وحكومة، ياتهدف  100دولة، ح رر

ي المبدأ  ،حماية كوكب الرض وموارده ومناخه
ر
ر النووي ال يعرف حدودا سياسية وال جغرافية، أ  ال رر  27وأشار ف

ي ال يعرف حدودا 
ي المبدأ   ،والتلوث البيئ 

ر
 مع القانو  الدوىلي  24كما أكد ف

ي اتخاذ تدابير تتماشر
ر
ي التفكير ف

منه عىل "ينبعر
 ." ي نظر القانو  الدوىلي

ر
يره ف ي أوقات الةروب من التدمير الشامل للبيئة الذي ال يمكن تير

ر
، 1992)الايد ،   بغية الةد ف

 (08صفةة 
ازيلية سناوق ما يىلي  و الير ي انته بها مؤتمر ريو دي جانير

 :ومن أهم هذه التوصيات الئ 

 مبدأ الرقابة واالحتياط. 

 ي للموارد الطبيعية المتاحة
 .مبدأ االستغالل العقالئر

 مبدأ التنمية الماتدامة. 

 كةمبادئ التعاو  والتضام  .ن والماؤولية المشي 

  ارمبدأ الماؤولية عن ال  .ضر
 1968الفرع الثالث: المؤتمرات االستعراضية لمعاهدة عدم االنتشار لعام 

ي عام 
ر
ر النفاذ ف ، تم عقد مؤتمرات استعراضية للمعاهدة مرة كل خمس سنوات وقد سع  1970منذ دخول المعاهدة حير

ي ي تفاقال  إىلكل مؤتمر 
ي  إىلقيم تنفيذ بنود المعاهدة ويقدم توصيات بشأ  التدابير اآليلة عىل إعال  نهائ 

ر
ي ف

المضر
ي عقدت سنوات  إىلتعزيزها وقد تم التوصل 

ي المؤتمرات االستعراضية الئ 
ر
ي اآلراء بشأ  العال  الختامي ف

ر
، 1975توافق ف

ي أعوام 2000و 1985
ر
 1995و  1990، 1980، لكن ذلك لم يتةقق ف

 مؤتمرات: ونذكر من أهم هذه ال

 ي لمعاهدة عدم االنتشار وتمديدها لعام
    1995 المؤتمر االستعراضر

  ي لمعاهدة عدم االنتشار لعام
 2000المؤتمر االستعراضر

  ي لمعاهدة عدم االنتشار وتمديدها لعام
 2005المؤتمر االستعراضر

  ي لمعاهدة عدم االنتشار وتمديدها لعام
 2010المؤتمر االستعراضر

 الحماية الدولية من خالل الهيئات الدولية تياالثالث: آلالمطلب 
ي مجال حماية البيئة

ر
ي لعبت  دورا كبير ف

وشكلت البيئة هدفا وموضوعا من مواضيعها، نجد المنظمات ،من الهيئات الئ 
غير حكومية حيث سعت هذه المنظمات جاهدة من اجل الةفاظ عىل البيئة أو  الدولية بأنواعها حكومية كانت

ي تهددها وحمايتها من  
كا لإل  ،كل الخطار الئ  ة تراثا مشي  ية مما يتطلب حمايتها من أجل الجيال سناانباعتبار هذه الخير

ي من خالل دور كل مةكمة العدل الدولية والمةكمة الجنائية 
القادمة، كما نجد القضاء الدوىلي بشقيه العادي و الجنائ 
ها و الجنائية بةق الدول والفراد الذين ينتهكو  القواعد الدولية الدولية من حيث إرساء الماؤولية الدولية المدنية من

 لةماية البيئة. 
 الفرع األول: المنظمات الدولية المتخصصة

ي جعلت من موضوع حماية البيئة هدفا لها ونذكر منها: 
 هناك العديد من المنظمات الدولية الئ 

 أوال: منظمة األمم المتحدة
قامت منظمة المم المتةدة بعقد الكثير من المؤتمرات الدولية الخاصة بةماية البيئة من التلوث ومن أهمها مؤتمر 

ي بيئة نظيفة" وكا  من أهم توصياته كذلك إسنشاء  سناا والذي كا  من أهم توصياته "حق ال  1972ستوكهولم عام 
ر
ف

ي ديامير عام جهاز يهتم بشؤو  البيئة، وبناء عىل ذلك أسنشأت الجمعي
ر
"برنامج المم  1972ة العامة للمم المتةدة ف

و عام  ها 1992المتةدة للبيئة"، ومؤتمر ريو دي جانير  . وغير
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 (311، صفةة 2016)مةمد عبد الصمد، 
ي الدوىلي وتنميته وسنشر المعارف البيئ

ر الجهود الوطنية والدولية وتعمل المنظمة عىل متابعة الوضع البيئ  ية للتنايق بير
ي إطار المم المتةدة و 

ر
امج البيئية وتقديم المااعدات الالزمة ف ي مجال البيئة، وتمويل الير

ر
جانب هذا الجهاز  إىلف

ي إطار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ر
ي ، . المذكور أسنشئت لجا  فرعية أخرى عديدة تعئر بالموضوع ذاته ف

ر
)طرف

 (164-163، الصفةات 2012
 ثانيا: الوكالة الدولية للطا ة الذرية

ي استعمال 
ر
ي ف

ي العالم للتعاو  العلمي والتقئر
ر
تعتير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المةفل الةكومي الدوىلي الول ف

ي ال 
ر
مةافظة عىل البيئة من التلوث وخاصة التلوث الناجم عن كما تاع الوكالة لل الالمية، غراضالتكنولوجيا النووية ف

ي أو  ،المنشآت النووية
ر
غير سلمية، وتقديم المااعدات الالزمة لةماية البيئة  أغراضمن استخدام بعض السنشطة ف

ىل ية من التلوث، والوقاية من أخطار النتائج الضارة، وتعمل عىل تقييد الدول بمعايير الاالمة وتطبيقها عسناانال 
ي تقوم بها بواسطة 

حيث  (144، صفةة 2018)جامل العبيدي، . جماعيةأو  يات ثنائيةإتفاقالعمليات والسنشطة الئ 
ي 
ر
 :تتلخص أهدافها ف

 وقاية البشر والنظمة البيئية من الشعاعات المؤينة 

 ر المثل لآلثار البيئية الناتجة من  التكنولوجيا النووية  التةاير
 تايير االستخدام الماتدام للموارد الطبيعية وإدارتها

 االستخدامات الالمية للطاقة النووية 

 ممارسة الرقابة عىل استخدامات الطاقة الذرية 
ي النقل الالمي للمواد 

ر
ي تطور قواعد القانو  الدوىلي ف

ر
عت  لقد ساهمت الوكالة الدولية للطاقة النووية ف النووية، كما رسر

أنها أقرت الخطوط العريضة لرصد ومنع التلوث  إىلإضافة  1973اللوائح المتعلقة باالمة نقل المواد المشعة لعام 
الشعاعي الذي يصيب المجتمع والبيئة، وكذا معالجة النفايات الشعاعية والتخلص منها، كما أكدت الوكالة عىل منع 

 ،[37ووية]التلوث المةيط بالمخلفات الن
 ثالثا: لجنة األمم المتحدة لتأثب  اإلشعاع الذري
( المتعلق بإسنشاء لجنة المم المتةدة العلمية الخاصة بتأثير الشعاع 913نص قرار الجمعية العامة للمم المتةدة رقم )

ي 
ر
صة بالشعاع من ، عىل مهام اللجنة وهي القيام بجمع المعلومات والبيانات الخا1955ديامير  3النووي الصادر ف

ي المم المتةدة
ر
حات الفنية لتنظيم البيانات وجمعها واختبارها أو  الدول العضاء ف الوكاالت المتخصصة، ووضع المقي 

وتةديد نوع المعدات وطريقة استخدامها لقياس الشعاع، مع دراسة التقارير الفنية واالستفادة منها، ووضع تقارير 
ر ماتويا ه عىل ال سنوية عن ذلك مع تبيير ، صفةة 2014-2013)مناد ، . وما يةيط به سناا ت الشعاع ونتائجه وتأثير

124) 
 رابعا: منظمة الصحة العالمية

تاع المنظمة لمااعدة الدول النامية من أجل الوقاية من المراض الوبائية، للتقليل من سنابة الوفيات وتدعيم 
ختلفة بهدف حماية الدول من انتشار الوبئة والمراض المرتبطة بالفقر ونقص المياه والغذاء، كما تقوم السنشطة الم

ي وضع المعايير الصةية للبيئة، بهدف تةديد الةدود الماموح بها لكل مادة 
ر
بالتعاو  مع برنامج المم المتةدة للبيئة ف

،  من المواد الملوثة للبيئة.  ي
 (116، صفةة 2017-2016)علوائر

 خامسا: منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
يعية 1945أسنشئت المنظمة عام  ي جمع وسنشر المعلومات التشر

ر
، مقرها مدينة روما بإيطاليا، يقوم سنشاط المنظمة ف

يم المااعدات الفنية للدول العضاء وإعداد والدراسات القانونية بشأ  المجاالت الخطرة للغذاء والزراعة والبيئة وتقد
 (325-324، الصفةات 2016)مةمد عبد الصمد،  يات الدولية والقليمية ذات الصلة بالبيئة. تفاقال 

 سادسا: اللجنة الدولية للو اية اإلشعاعية
ي مجال الوقاية من الشعة المؤينة، وهي لجنة ماجلة مؤساة تعتير اللجنة الدولية للوقاية الشعاعية اله

ر
يئة الرئياية ف

ية، ماتقلة وغير حكومية، تم إسنشاؤها عقب المؤتمر الدوىلي للتصوير الشعاعي والذي عقد عام  ، وهي شبكة 1929خير
ي مختلف مجاالت الوقاية من الشعاع،  وتتكو  اللجنة من لجن

ر
ر ف ة رئياية وأمانة دولية تتألف من عدة متخصصير

، وكذا لجنة  ي لجنة اآلثار الشعاعية، ولجنة الجرعات الناجمة عن التعرض الشعاعي
ر
علمية وخمس لجا  دائمة تتمثل ف

ا لجنة وقاية  ي مجال الطب، وأيضا لجنة تطبيق توصيات اللجنة الدولية للوقاية الشعاعية، وأخير
ر
الوقاية الشعاعية ف

  ة المةتملة من المصادر المختلفة. البيئة من الخطار الشعاعي
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ي شكل   ،االستخدام المثل لعلم الوقاية الشعاعية لةماية البشر  إىلتهدف اللجنة  
ر
كما تعمل عىل تقديم تقارير ف

، الذي يقدم إرشادات حول كيفية تطبيق توصيات اللجنة لةماية الناس الذين 111مطبوعات من بينها التقرير رقم 
ات طويل ي المناطق الملوثة إشعاعيا بعد وقوع حادث نووييعيشو  لفي 

ر
  عقب حالة طوارئ إشعاعية. أو  ة ف

  سابعا: المنظمة البحرية الدولية
ي حماية البيئة البةرية وحل مشاكل التلوث البةري، كما تاع  1958تأسات عام 

ر
ي  إىلتااهم من خالل سنشاطاتها ف

تبئر
 شاكل التلوث البةري الناجم عن الافن، وبيا  الجوانب القانونية بشأنهاالمعايير العملية بشأ  الاالمة البةرية وحل م

 إىلموضع التنفيذ، بالضافة  ياتتفاقووضع ال أسنشأت المنظمة لهذا الغرض لجنة البيئة البةرية لتاهيل مهام المنظمة 
ي 
ر
ي مجال مكافةة التلوث البةري ف

ر
ر الةكومات عىل تنفيذ المعايير المقبولة دوليا ف الةاالت الطارئة، وتقديم تةفير
يات الدولية والتوصية بها للةكومات والمنظمات الدولية تفاقالمااعدات للدول النامية، كما تعمل عىل صياغة ال 

ي مجال تلوث البيئة البةرية
ر
  (141، صفةة 2016)لكةل ، . الةكومية ف

: المنظمات اإل ليم ي
ن
 ية المتخصصةالفرع الثان

إ  المنظمات القليمية المتخصصة شأنها شأ  المنظمات الدولية الخرى تاع لتةقيق أهدافها بالتعاو  مع الدول 
والوكالة الوروبية  الذرية،والهيئة العربية للطاقة  الذرية،والهيئات الدولية الخرى، وهي الجماعة الوروبية للطاقة 

 للطاقة النووية. 
 األوروبية للطا ة الذرية أوال: الجماعة

كة  أوروبية أطرافأبرمت ستة دول  ي الاوق الوروبية المشي 
ر
ي إتفاقف

ر
بروما لبةث ماألة هيئة تعئر  1957مارس  25ية ف

ي  الطاقة،بمجال 
، بداية قيام الدول الوروبية التعاو  من أجل استخدام الطاقة النووية 1958حيث اعتير أول جانقر

ر الدول الالمية وكذ غراضلل  وهذا ما أدى  العضاء،لك العمل عىل إيجاد صناعة نووية وتشجيع تبادل المعلومات بير
ي يناير  إىل

ر
ي 1973زيادة عدد الدول المشاركة فيما بعد حيث انضمت الدنمرك، إيرلندا والمملكة المتةدة ف

ر
، ثم اليونا  ف

ي يناير  1981يناير 
ر
تغال واسبانيا ف    1968وانضمت الير

ي إطار استخدامات الطاقة النووية من خالل إسنشاء الاوق النووية  كما يعمل
ر
كة ف الوراتوم عىل تشجيع النشاطات المشي 

ي تنظم تجميع وتةليل المعلومات وتزويد الدول بالمواد والمعدات النووية، فضال عن وضع نظام للرقابة وتةقيق 
الئ 

 (37، صفةة 2016-2015)بن زايد، تنفيذه. المن النووي وضما  
 ثانيا: الهيئة العربية للطا ة الذرية

ي تنمية 
ر
ي من أهدافها ومهامها المااهمة ف

بدعم من مجلس الجامعة العربية أسنشئت الهيئة العربية للطاقة الذرية والئ 
ي ورفع ماتواه االقتصادي واالجتماعي والعلمي عن طريق االستخداما ي المجتمع العرئر

ر
ت الالمية للطاقة الذرية ف
ي تنمية العلوم النووية وتطبيقاتها الالمية، كما 

ر
ي ف  أقطار الوطن العرئر

ر مختلف المجاالت، وخلق مناخ علمي متناسق بير
ي العالمي والمااهمة فيه. 

ر
 (66-65، الصفةات 2010)منصوري،  تعمل عىل ماايرة التقدم العلمي والثقاف
 ثالثا: الوكالة األوروبية للطا ة النووية

ي 
ر
، من قبل المنظمة الوروبية للتعاو  االقتصادي، وهي 1957ديامير  17أسنشأت الوكالة الوروبية للطاقة النووية ف

ي المجال النووي، مع قيامها بتكثيف الجهود لتغي
ر
ر دول أوروبا ف ير منظمة حكومية دولية، هدفها تشجيع التعاو  بير

اليا الحقا، 1972وكالة الطاقة النووية بابب انضمام اليابا  إليها عام  إىلاسمها  ، والواليات المتةدة المريكية وأسي 
 إىلتعمل الوكالة عىل تشجيع وتطوير االستخدامات الالمية للطاقة النووية ومنع تةويلها  دولة، 31 إىلليصل العدد 

ر ،  العاكرية.  غراضال    (286، صفةة 2015-2014)زرقير
ي حماية البيئة من اإلشعاعات النووية

ن
 المطلب الرابع: دور القضاء الدولي ف

تعتير المةاكم القضائية الدولية، كمةكمة العدل الدولية والمةكمة الدولية لقانو  البةار والمةكمة الجنائية الدولية من 
ي س

ر أهم الهيئات الئ  ، وذلك من خالل مختلف الحكام والقرارات بير ي
ي إسنشاء وتطوير قواعد القانو  الدوىلي البيئ 

ر
اهمت ف

اعات البيئية عموما  ر ي الير
ر
ي فصلت ف

ي ما يىلي دور كل من مةكمة العدل الدولية والمةكمة  ،القضائية الئ 
ر
وسنلخص ف

ي ما يخص التلوث الناجم عن الشعاعات النووية. 
ر
 الجنائية الدولية ف

 دور محكمة العدل الدولية  :رع األولالف
ي 
ي نظر الدعاوى الئ 

ر
ي الرئيىسي للمم المتةدة، غير أ  اختصاصها يقت ر ف

إ  مةكمة العدل الدولية تعد الجهاز القضائ 
ر مئ  رأت أ  هناك  ر الدول فقط، لتصدر حكما قضائيا ملزما لكىل الطرفير ي تنشأ بير

اعات الئ  ر ترفعها الدول أمامها حول الير
ي الخصومة القضائية المطروحة أمامها. ان

ر
 تهاك صادر عن أحد الطراف ف

اهتم قضاء مةكمة العدل الدولية بالعديد من القضايا البيئية، من خالل القضايا المعروضة عىل هيئتها حيث كا  لها 
ي مجال المةافظة عىل البيئة سجلتها 

ر
ي إقرار مجموعة من القواعد والمبادئ الساسية ف

ر
العديد من القضايا  دور فعال ف
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ة مثل قضية مضيق كورفو سنة  اليا ضد فرسناا 1949الدولية الشهير   قضية المجر وسلوفاكيا حول نهر 1973، قضية اسي 
  .  1997الدانوب عام 

ي 
ر
ي حماية البيئة بأنها قامت بإسنشاء دائرة خاصة بقضايا البيئة ف

ر
ي تجلت 1993عام جويلية  19ويتجاد دورها ف

، والئ 
ي مااهمت

ر
ي فتواها الصادرة ف

ر
وعية التهديد  1996جويلية عام  8ها عىل سبيل المثال ف  سلةةاستخدام ال أو  بشأ  مشر

ي الطلب المقدم من نيوزيلندا فيما يتعلق بالتجارب النووية عام 
ر
، فمةكمة العدل الدولية 1995النووية، وأيضا فتواها ف
ي رأيها بشأ  ال 

ر
ي  سلةةأشارت ف

ر
 (314، صفةة 2016)مةمد عبد الصمد،   بيئة سليمة. النووية بوجود الةق ف

ي الرأي االستشاري لمةكمة العدل الدولية بشأ  ماألة "هل التهديد باستخدام ال 
ر
ي أو  النووية سلةةجاء ف

ر
استخدامها ف

ي رأت م
؟ " والئ  اعات  سلةةن جهة أ  استخدام ال أي ظرف من الظروف ماموح به بموجب القانو  الدوىلي ر ي الير

ر
ف

النووية ينطوي عىل  سلةة، ومن جهة أخرى رأت أ  استخدام ال سناا المالةة يمثل انتهاكا للقانو  الدوىلي لةقوق ال 
ي  سلةةاعتداء خطير عىل القواعد الخاصة بالقانو  الدوىلي للبيئة بابب استخدام ال 

النووية بوصفه أمرا غير قانوئر
 د القانو  الدوىلي المتعلقة بصو  البيئة وحمايتها. بةاب قواع

ي الخير 
ر
ي وجوب تطبيق القانو  الدوىلي ال  إىلوخلصت المةكمة ف

وعية استخدام ال سناائر النووية  سلةة عىل عدم مشر
ي رأيها االستشاري أو إتفاق عدم وجود قاعدة عرفية إىلبعدما انتهت 

ر
انونية أنه "ال توجد قاعدة ق إىلية تةكمها وانتهت ف

.  سلةةاستخدام ال أو  عرفية تنص عىل الاماح بالتهديد أو  يةإتفاق   النووية، وتقرر حظرا شامال لهذا الخير
ي 
ر
اليا ف اع حول إجراء الةكومة الفرسناية تجارب لل  1973ماي  9كما أقامت أسي  ر  سلةةدعوى ضد فرسناا فيما يتعلق بير

ي الغالف الجوي بالمةيط الهادي، حيث
ر
الية من المةكمة أ  تقرر وتعلن أ  إجراء  النووية ف طلبت الةكومة السي 

، وأ  تأمر بأ  ال تجري  سلةةالمزيد من التجارب لل  ي الغالف الجوي ال يتاق مع قواعد القانو  الدوىلي
ر
النووية ف

تة، وبالفعل طلبها من المةكمة تطبيق تدابير الةماية المؤق إىلالةكومة الفرسناية المزيد من هذه التجارب، إضافة 
ر عىل الةكومة الفرسناية تجنب القيام بالتجارب  أصدرت المةكمة أمرا بشأ  التدابير المؤقتة للةماية بقولها "يتعير

اىلي 
ي القليم السي 

ر
ي تشب الغبار الذري المشع المتااقط ف

ر
ي تتابب ف

ت ، الصفةا2011)معوض غنيم ، . النووية الئ 
485-489) 

ر الوىل عام  ي مناسبتير
ر
ي  1995والثانية عام  1973وكذلك شكوى نيوزيلندا ضد فرسناا أمام مةكمة العدل الدولية ف

ر
وف
ة قامت برفع دعوى قضائية من أجل بةث ماألة التجارب النووية وطالبت بمنع فرسناا من أي فعل قد  هذه الخير

ي 
ر
ار يتابب ف وع، وينتهك حقوق نيوزيلندا والدول  تلةق بها، و أ  قيام فرسناا  أضر بمثل هذه التجارب يعتير عمال غير مشر

ي 
ر
الخرى، واستندت نيوزيلندا عىل مبدأ حماية البيئة البةرية من الشعاعات النووية وحظر إلقاء النفايات النووية ف

ام جماعي يقع عىل كافة الدول تل ر م فيه باالمتناع عىل استخدام أعماق البةار، فضال أ  نيوزيلندا ترى أنه هناك الي  ر ي 
ار أراضيها لل   .بالدول الخرى ضر

نوبيل وتجارب  ها عىل  تبة عن انفجار مفاعل تشير
ر اآلثار المي  ودفعت الةكومة الفرسناية من خالل إجراء مقارنة بير

ي قامت بها وما خلفته من  سلةةالنووية وانتهت بأ  أثار تجارب ال  سلةةال 
ار النووية الئ  لبيئة أقل بكثير عما عىل ا أضر

نوبيل من تلوث نووي، وعليه قضت المةكمة برفض الدعوى وكذا طلب التدخل من  تابب فيها انفجار مفاعل تشير
اليا.    طرف أسي 

ورة حظر استخدام ال  إىلكما تطرقت مةكمة العدل الدولية  النووية باعتبارها تابب آالما مفرطة وتضاعف  سلةةضر
ر تف اروق بكثير اآلالم وال من معاناة المتةاربير ي  ضر

وعة،  الالزمة الئ  ال يمكن تجنبها لتةقيق الهداف العاكرية المشر
ا  سلةةوأ  استخدام ال  ورية تتجاوز كثير الةرب، وأ  االمتناع عن إحداث هذه  أغراضالنووية يابب معاناة غير ضر

 (109-108، الصفةات 2014-2013)مهدي ، .     المعاناة يشكل مبدأ من مبادئ القانو  الدوىلي 
ي ينجم عنها معاناة زائدة سلةةويعد مبدأ حظر استخدام أنواع ال 

ي أو  مفرطةأو  الئ 
ر
ورية أحد المبادئ الثابتة ف غير ضر

ي القانو  الدوىلي ال 
ر االعتبارات العاكرية واال سناائر ية من أجل سناانعتبارات ال ، ومفاده أنه يجب إيجاد قدر من التواز  بير

وعة وأنه عند استخدام أي نوع من ال  إىلالوصول  وري وز  الفوائد  سلةةحدود الةرب المشر المزايا أو  يكو  من ال رر
ي مقابل المتطلبات ال 

ر
يؤديا  نفس الهدف العاكري وجب استبعاد  سلةةية، فإذا وجد نوعا  من ال سناانالعاكرية ف

  زائدةأو  أآلما مفرطةأو  الاالح الذي يابب معاناة
ي الةياة 

ر
ر حئ  وإ  وجه استخدامه  إىلفيؤدي  ،إ  استخدام الاالح النووي ينتهك الةق ف سلب حق الةياة من المدنيير

ار أهداف عاكرية مةددة ل  آثاره واسعة النطاق ال يمكن احتواء  إىل عند  سناا ه، ولقد قدمت لجنة حقوق ال أضر
ي  سلةةالمدنية والاياسية مالحظات عامه تؤكد تعارض استخدام ال  دراسة العهد الدوىلي للةقوق

ر
النووية مع الةق ف
، بل يشمل اليوم  ي

الةياة، و إ  انتهاك هذا الةق ال يكو  فقط باستعمال القوة والتعذيب ل  ذلك التعذيب بدائ 
ار ال أو  التعذيب انتهاك حرمة الجاد بإدخال مواد سامة للجام قصد التعذيب ة تعريض الشخاص وخاص ضر

ار لإلشعاعات النووية وهذا ما تؤكده تلك ال  ي  سلةةوبالتاىلي فإ  استخدام هذه ال  ،واآلثار الناجمة عنها  ضر
ر
ينتهك الةق ف
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ي المادة )
ر
وكذلك ينتهك مبادئ قانو   ،( من العهد الدوىلي بشأ  الةقوق الاياسية والمدنية6الةياة المنصوص عليه ف

ي والقانو   سناا حقوق ال 
، صفةة 2014-2013)مهدي ، . وبيئته سناا لما ينجر عنه من آثار وخيمة عىل ال  ،الدوىلي البيئ 

123)      
 دور المحكمة الجنائية الدولية ثانيا: 

ي متابعة ومعاقبة 
ر
ي الجر تعتير المةكمة الجنائية الدولية اآللية الرئياية المعول عليها ف الدولية، مهما كانت  ائممرتكئر

م عام  ، كما 2010والمعدل عام  1998صفاتهم ومراكزهم لتةقيق العدالة الجنائية الدولية وفقا انظامها الساشي المير
تتمتع المةكمة بالشخصية القانونية الدولية، ولديها الهلية القانونية الالزمة لممارسة وظائفها وتةقيق مقاصدها، 

ي أوقات الالم
ر
اعات سواء ف ر  (359، صفةة 2017)بوحية ،  المالةة.  وأوقات الير

سيخ دعائم نظام  ، إذ جاءت لي  ي
ي مجال القانو  الدوىلي الجنائ 

ر
وتمثل المةكمة الجنائية الدولية الدائمة أهم تطور ف

ي دوىلي دائم وجديد للماؤولية الدولية الجنائية للفراد عن انت
والقانو   سناا هاكاتهم للقانو  الدوىلي لةقوق ال قانوئر

ي الدوىلي ال 
ي ، الماؤولية الجنائية عن تلوث البيئة، . سناائر

ويعتير النظام ,  (270، صفةة 2015)عبد المعطي الةورائر
ي 
ر
ر النفاذ ف ي جرمت ضاحة  2002 جويلية عام 01الساشي للمةكمة الجنائية الدولية الذي دخل حير

الوثيقة الوحيدة الئ 
اعات المالةة.  ر   االعتداء عىل البيئة الطبيعية أثناء الير

من النظام الساشي للمةكمة  5حيث يشمل اختصاص المةكمة الجنائية الدولية من حيث الموضوع وفقا لنص المادة 
 .وجرائم العدوا ية، سناانال  رائم ضد وجعىل أرب  ع جرائم دولية هي جريمة البادة الجماعية، وجرائم الةرب، 

ي مجال التصدي للجرائم البيئية انما يمثل توسعا ايجابيا الختصاصها كو  الجرائم 
ر
إ  تدخل المةكمة الجنائية الدولية ف

ي اختصاص 
ر
ي سبق وأ  أدرجت ف

ي الجرائم الئ 
 
 المةكمة. البيئية ال تقل خطورة عن باف

 (01، صفةة 2020ناض ، )شي 
ح البادة الجماعية 6نص المادة ) إىلوبالرجوع  ي رسر

ر
ي فصلت ف

/ج( من النظام الساشي للمةكمة الجنائية الدولية الئ 

، نجد أ  جريمة تلويث البيئة جريمة إبادة جماعية  تدخل  ومن ثموبتطبيق هذا النص عىل الجريمة البيئية وب  هذا المعئر
ي اختصاص المةكمة 

ر
ي لجماعة وطنيةأو  الجنائية، إذا كانت الغاية من التلوث إهالك كىلي ف

قومية، وعىل أو  إثنيةأو  جزئ 
 تلوث البيئة، ومن ثم إهالك المجموعة الماتهدفة إىلذات إشعاعات خطرة تؤدي  أسلةةسبيل المثال إطالق 

ي تع7/1نص المادة ) إىلوكذلك استنادا 
ية فإنه مما ال سناانرف الجريمة ضد ال /ك( من النظام الساشي للمةكمة والئ 

ار شك فيه أ  إحداث  رة )جزء من الاكا (،  إىلجايمة بالبيئة يمكن أ  يؤدي  أضر ر بالبيئة المت رر وهذا هالك القاطنير
ي التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لذا يعد تدمير البيئة جريمة ضد إسناانمن قبيل الفعال الال يعد 

ر
ية بالةرما  من الةق ف

 يةنسنااال 
( من النظام الساشي للمةكمة، خاصة الفقرة 8/2المادة ) إىلكما تصنف الجرائم البيئية عىل أنها جرائم حرب استنادا 

ي نصت بصورة ضيةة عىل أ  الجرائم الواقعة عىل البيئة تشكل جريمة حرب، 
ة منها والئ  ضمن  وبالتاىلي تدخلالخير

 (2018)عبد ربه ابراهيم ،  نطاق اختصاص المةكمة الجنائية الدولية. 
ي الول الخاص بالمةكمة الجنائية الدولية لعام 

، أقر تعديالت من بينها 2010والجدير بالذكر أ  المؤتمر االستعراضر
( من النظام الساشي للمةكمة والمتعلقة بجريمة الةرب لتشمل أيضا استخدام الاموم 8توسيع نطاق المادة )

ها من الغازات أو  الاامةأو  الماممة، فضال عن استخدام الغازات الخانقة سلةةال و  ط أ   وجميع ما غير ي حكمها، بشر
ر
ف

ي تثبت وجود نزاع 
ي عىل علم بالظروف الواقعية الئ 

نا به، وأ  يكو  الجائر ي سياق نزاع مالح ويكو  مقي 
ر
يصدر الالوك ف

 .مالح
ي تختص بها المةكمة بغض النظر عن  وحيث أ  استخدام هذه المواد يعد جريمة

ي نطاق الجرائم الئ 
ر
حرب تدخل ف

ية، فإ  النص سيؤدي  )أمةمدي . من مخاطر عىل البيئة سلةةحماية جنائية للبيئة لما لهذه ال  إىلإحداثها لخاائر بشر
 (33، صفةة 2020بوزينة ، 
ي سبتمير القرار الصادر عن  إىلواستنادا 

ر
، الذي أكد عىل تمديد اختصاص المةكمة 2016المةكمة الجنائية الدولية ف

ي 
ا لها وهذا بإعالنها بأنها ستبدأ بتصنيف الجرائم الئ  ي تشكل تدمير

ي تمس بالبيئة والئ 
الجنائية الدولية ليشمل الجرائم الئ 

ي  إىلتؤدي 
اع غير القانوئر ر

ي واالني 
ي من أصةابها عىل أنها جرائم ضد  تدمير البيئة وسوء استخدام الراضر

لملكية الراضر
ي من  ،يةسناانال 

ي بيئ 
وعليه نرى أ  هذا القرار بمثابة نقلة نوعية و مبادرة قوية وفعالة من أجل إرساء قضاء دوىلي جنائ 

فلقد  النووية، سلةةأجل الةماية الفعلية للبيئة الدولية من االعتداء الذي يطالها، وبإسقاط ذلك عىل استخدام ال 
ي لهذا النوع من الجرائم البيئية عىل ضوء النظام الساشي للمةكمة 

تعددت اآلراء الفقهية من حيث التكييف القانوئر
ي ترتكب من جراء استخدام ال 

النووية تعتير من قبيل  سلةةالجنائية الدولية، إال أ  الرأي الراجح يرى أ  الجريمة الئ 
النظام الساشي للمةكمة الجنائية الدولية وبالتاىلي يمكن القول أنه بمقتضر  ( من8/2جرائم الةرب حاب نص المادة )

ي متابعة و معاقبة مجرمي الةرب الذين ينتهكو  حدود  ،نص هذه المادة
ر
تكو  المةكمة الجنائية الدولية مختصة ف
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اع المالح، و من ثمة فإ  استخدام الاالح النووي يدخل ضمن هذه  سلةةاستخدام ال  ر الطائفة من الجرائم بل زمن الير
ي يخلفها عىل البيئة و ال 

ي  سناا يجب تجريم حئ  مختلف الفعال المرتبطة بالاالح النووي نظرا لآلثار المدمرة الئ 
ر
حئ  ف

ي النشاطات النووية لذلك  8أوقات الالم، خاصة و أ  نص المادة 
 
)الاالفة الذكر( ال تنص عىل التصنيع و التخزين وباف

النووية  سلةةتخزين ال أو  إنتاجأو  سيع نطاق اختصاص المةكمة الجنائية الدولية ليشمل صناعةكا  البد من تو 
وما  ،النووية سلةةدول أخرى المر الذي يضمن القوة التنفيذية للجهود الدولية نةو الةد من انتشار ال  إىلوتصديرها 

  وما تا
ر
ة بأحد المراف ي لبنا  بابب تخزين مواد خطير

ر
ار بب فيه من خراب ودمار و حدث مؤخرا ف  سناا طالت ال  أضر

 والبيئة معا لكير دافع لتجريم مثل تلك الفعال، خاصة وأ  الاالح النووي أشد خطورة و دمارا. 
 

 خاتمة: 
ي ع رنا الةاىلي بابب ما تتعرض له من تهديدات تشكل خطرا عىل 

ر
يعتير موضوع حماية البيئة من المواضيع الهامة، ف

ية وم نوبيل“اتقبلها، غير أ  حادث حياة  البشر ي أواسط الثمانينات ” تشر
ر
ة لم يشهد لها   إىلالذي أدى ف كارثة بيئية خطير

ي سنة  " فوكوياما" العالم مثيال، وحادثة 
ر
ب هذه البالد نبهت  2011الذي عرفته اليابا  ف ي الذي ضر بابب الزلزال الكوئر

وعىل المجاالت والوساط البيئية  سناا عىل صةة ال المجتمع الدوىلي لمخاطر التشيبات والشعاعات النووية 
ارتفاع االحتجاجات المنادية  بالتخىلي عن المفاعالت النووية من أجل تفادي مخاطرها  إىلالمختلفة، وقد أدى ذلك 

 وعىل البيئة.  سناا الفتاكة عىل ال 
ورة  ة المضادة لإلشعاعات النووية، لهذا لها عن طريق الةماي التصديإ  كل هذه الكوارث، أوجبت عىل دول العالم، ضر

حاولنا من خالل هذه الورقة البةثية أ  نقدم نبذة عن موضوع تلوث البيئة بالشعة النووية والذي يعتير من أخطر أنواع 
ي تاع إتفاقأهم اآلليات الدولية من  إىلالتلوث، كما تعرضنا 

الةد من هذا النوع من  إىليات و مؤتمرات و أجهزة الئ 
: التل ي ما يىلي

ر
احات يمكن تلخيصها ف  وث ومكافةته، ومن خالل كل ما تقدم خلصنا لجملة من النتائج و االقي 

 النتائج: 
ة للبيئة نظرا لما تخلفه من - ار تعتير المواد الشعاعية من الملوثات الخطير  .عليها وعىل الكائنات الةية أضر
ر مصادر طبيعية وأخرى ص- ار ناعية وهذا المصدر الخير أكير تتنوع مصادر الشعاع النووي بير  ا بالبيئةأضر
ار يخلف الشعاع النووي - ة عىل البيئة وعىل الكائنات الةية وتبق  آثارها لعقود من الزمن. أضر  ا خطير
ر - ي  إىلساهمت  وأجهزة دوليةيات ومؤتمرات إتفاقتتنوع اآلليات الدولية لةماية البيئة من الشعاعات النووية بير

ر
حد ما ف

 غير كافية والبد تفعيلها أكير  إىلالمجتمع الدوىلي  توعية
  ودعمها. مخاطر استخدام المواد المشعة إال أنها تبق 

احات:   اال ب 
ر تفاقيجب عىل الدول الموقعة عىل ال  - ام بأحكامها كما يتعير ر

يات المتعلقة بةظر استخدام المواد الشعاعية االلي 
ر  توقف الدول المالكة للتكنولوجيا النووية ي تقوم بها لكونها تمثل تهديدا للالم والمن الدوليير

عن التجارب الئ 
ي تاببها للبيئة

 .ناهيك عن الخطار الئ 
ى هي أداة ضغط عىل الدول الضعيفة لذا وجب التخلص منها سلةةال  -  .النووية الموجودة لدى الدول الكير
 .تشجيع االستخدام الالمي للطاقة النووية -
 .قات المتجددة الصديقة للبيئة كالطاقة الشمايةتشجيع العمل بالطا -
ي المنشآت النووية لل  -

ر
 .الالمية غراضتةقيق وسائل المن والاالمة ف

ار عىل الدول التعاو  لصالح ال  -  .البيئية الناجمة عن االستخدام الخطير لإلشعاعات النووية ضر
رة من التجارب النووية إذا تعذر إص - ورة تعويض الدول المت رر ارالح ال ضر   .ضر
-  . ر برعاية منظمة المم المتةدة ومجلس المن الدوىلي ى دعم الالم والمن الدوليير  عىل الدول الكير
ي تؤثر عىل البيئة من جهة، وتنعكس عىل الكائنات الةية الخرى  -

حظر إنتاج المواد المشعة والقابلة لالسنشطار، والئ 
ي تنتشر 

  تعدى حدود الدولة الواحدة وتبق  آثارها الالبية لانوات عدة. أبعد الةدود لت إىلمن جهة ثانية، والئ 
ي للمصادر المشعة وتشديد الرقابة عليها -

 االستخدام العقالئر
 التخلص من النفايات النووية بطريقة آمنة كونها تشكل مصدرا من مصادر الشعاع النووي -
ي المنشآت النووية لل  -

ر
 ميةالال غراضتطبيق قواعد الما  والاالمة ف

ي المجال النووي.    -
ر
 تقوية البنية القانونية والتنظيمية للدول ف

اعات الدولية بطرق  - ر ورة حل الير ي تاتخدم فيها شئ  أنواع ال  سلمية واالبتعاد ضر
اعات المالةة الئ  ر  سلةةعن الير

 المةرمة دوليا ومنها الاالح النووي
ي تاتخدم المواد الشعاعية سواء زمن الالم تفعيل قواعد الماؤولية الدولية المدنية منها والجنائية -

أو  للدول الئ 
ي الدول. 

 
 الةرب وتشديد العقوبات الدولية عليها حئ  تكو  رادعا لباف
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