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جريمة نقل ودفن النفايات النووية والسامة في ظل القانون الدولي
إعداد
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إشراف
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الملخص
هدفت الدراسة لبيان طبيعة وأخطار النفايات النووية السامة ،وبيان طبيعة جريمة نقل
النفاياتالنوويةالسامةودفنها،وبيانالمسؤوليةالجنائيةالمترتبةعلىالدوللنقلهاالنفاياتالنووية
السامة،إذيعدالتخلصمنالنفاياتالنوويةفيدولةاالنتاجأحدالمبادئالهامةالتيجاءتبها
اتفاقية بازل لمعالجة مشكلة نقل النفايات الى خارج اماكن توليدها،حيث ورد هذا المبدأ في الفقرة
()9من ديباجة اتفاقية بازل إذ دعت األطراف الى التخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة
بيئيافيأراضيالدولةالتيحصلتوليدالنفاياتفيها،وقدفرضتاتفاقيةبازلعلىدولةالتصدير
ان تخطر عن طريق سلطاتها المختصة  او تطلب من المولد أو المصدر أن يخطر السلطات
المختصة في دولة استيراد او دولة العبور كتابة بأي نقل مقترح للنفايات الخطرة والنفايات االخرى
عبرالحدود.
وبينت الدراسة أن كل نقل أو تخزين للنفايات الخطرة ينجم عن عمل غير مشروع ،يرتكبه
أحدأشخاصالقانونالدوليالعاميعدانتهاكالقاعدةدوليةتقضيبعدمتلويثالبيئةبهذهالنفايات،
ممايرتبعليهالمسؤوليةالدولية،بصرفالنظرعنمصدرهذهالقاعدةسواءكانتتعاقديةأو
عرفية أو قضائية ،وأفرزت الجهود الدولية المبذولة على المستوى الدولي لمعالجة النفايات الخطرة
والنفايات األخرى اعتماد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر
الحدودفي22مارس،1989إذتعدأولاتفاقيةدوليةعالميةذاتطابعإلزاميفيهذاالمجال،
وأن الدول مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحة البشرية وحماية البيئة
والحفاظعليها.
الكلمات المفتاحية :جريمةنقلودفن،النفاياتالنوويةوالسامة،القانونالدولي.
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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
 .0تمهيد:
تأتي خطورة نقل ودفن النفايات النووية من كونها تؤثر على البيئة لفترات زمنية طويلة
األمد ،والتعامل معها يكون مكلفا من الناحية المادية بشكل كبير خاصة إذا تم لمراعاة أهمية
إبعادها عن التجمعات البشرية ،والعمل على عدم تأثيرها على البيئة ،ألنها تشكل مصدر إزعاج
للدولالمتقدمةوالناميةعلىحدسواء.
والشكفيأنللنفاياتالنوويةخطورةكبيرةعلىاإلنسانوالبيئةسواءتلكالتييتمنقلها
بواسطةالحاويات،أوتلكالتيتستخدمفيصناعةالقذائفوالذخائر،إذأنمجرداستخدامتلك
القذائف والذخائروبقاءها علىاألرضفإنها سوفتؤديإلىانتشاراألشعة النوويةفي الموقع،
ويبقى أثرهاممتدا لمئاتالسنين.كذلكفإنتصديربعضالموادالمستخدمةفيالمفاعالتالنووية
المنتهيةالصالحية،بقصداستخدامهافيالدولالنامية،تنجمعنهمخاطركبيرةعلىالصحةوعلى
البيئة .وألجل مواجهة أوجه القصور في معالجة مشكلة التخلص من النفايات النووية سواء من
الدولالمتقدمةبسببتعسفهاأوإهمالهاأوتجنبالتكلفةالمالية؛أومنالدولالناميةبسببتخلفها
وجهلهاوافتقارهاإلىالتكنولوجياالنووية،حرصالنظاماألساسيللوكالةالدوليةللطاقةالذريةعلى
فرضرقابةالوكالةبأجهزتهاوآلياتهاومفتشيهاعلىأيمشروعنووييقامفيكنفالوكالة،حيث
تتحكمفيالتشغيلونقلالموادالنوويةوبناءالمفاعلنفسهوتركيبأجهزتهومعداتهوتراقبمدى
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توافرالمواصفاتالفنيةفيه،ومدىمراعاةالضوابطوالمعاييرالسلميةلألمانالنووي،وتشرفعلى
تجاربالتشغيل،وتراقبالتشغيلبصورةدورية.
يشكلقيامدولةبدفنالنفاياتالنوويةفيأرضدولةأخرىبشكلسري،أوقيامهابإلقاء
النفايات في مياهها اإلقليمية أو دفنها في الجرف القاري التابع لها ،أساسا قانونيا يترتب عليه
المسئوليةالدولية،فهذهالمسؤوليةقدتتحققبسلوكسلبيمثلعدمقيامالدولةبصورةمتعمدةأو
اهمالها التخاذ التدابير واالحتياطات األمنية التي تكفل التخلص من النفايات والتسريبات النووية
المنبعثةمنمفاعالتهاومنشأتهاالنوويةبصورةسليمةالتضربجيرانها،أوعدمسماحهالمفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق نظام الضمانات الدولية عند تشغيل منشآتها ،مما يجعلها
تتسبببتسريباتإشعاعيةمضرةبالبيئةوالدولالمجاورة،أوعدمالقيامبالصيانةالدوريةللمنشئات
النووية،أوعدماتخاذاألساليبالسلميةفيتأمينالمفاعالتالنوويةخشيةالتكاليفالباهظةأو
ترشيدالإلنفاق.
وفيض وءاألخطارالكبيرةوالتأثيراتالسلبيةللنفاياتالنوويةعلىالدولوالشعوب،ظهرت
الحاجةإلىتبنيالمجتمعالدوليالتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنها
عبر الحدود في  22آذار  "1989ودخلت حيز النفاذ في  5أيار  ،1992وتكمن أهمية هذه
االتفاق يةفيأنهاأولاتفاقيةملزمةتوضعلمكافحةتجارةالنفاياتالخطرةأوالنقلغيرالمشروع
لتلكالنفايات،وبذلكتصدتاالتفاقيةلمايعرف"بإمبراليةالنفايات"فضالعنذلكأعطتاالتفاقية
تنظيما مفصال لحركة النفايات الخطرة عبر الحدود ،وكذلك شددت الرقابة على نقل النفايات
والتخلصمنها،كمااهتمتبوضعأجهزةعلىالمستوىالدوليلمراقبةحركةالنفاياتالخطرةعبر
الحدود ،ومعاهدة الحماية المادية للمواد النووية ،التي جرى تبنيها عام  ،1979وتعد من أركان
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مقاربةاألمنالنوويالعالمي،واعتمدتاتفاقيةالوكالةالدوليةللطاقةالذريةبشأناألمانالنوويفي
فيينافي 17يونيو 1994ودخلتحيزالنفاذفي 24أكتوبر.1996وتتمثلأهدافاالتفاقيةفي
ٍ
تحقيقمستوىعال مناألمانالنوويوالحفاظعليهفيجميعأنحاءالعالممنأجلإنشاءوصيانة
دفاعاتفعالةفيالمنشآتالنوويةضدالمخاطراإلشعاعيةالمحتملةومنعوقوعحوادثلهاعواقب
إشعاعية.وأشارتالمادة2منمعاهدةالحمايةالماديةللموادالنووية،التيجرىتبنيهاعام1979
إلىأنهذهاالتفاقيةتنطبقعلىالموادالنوويةالمستخدمةفياألغراضالسلميةأثناءالنقلالنووي
الدولي ،وأنها تنطبق باستثناء المادتين  3و 4والفقرة  3من المادة  5منها ،على المواد النووية
المستخدمةفياألغراضالسلميةأثناءاستخدامهاوتخزينهاونقلهامحليا.
من هنا جاء اختيار موضوع هذه الدراسة للبحث في جريمة نقل ودفن النفايات النووية
السامةفيضوءالقانونالدولي،فالدولالتيتعملعلىنقلأودفنالنفاياتالنوويةتتسببفي
إحداثضرركبيرللدولالتييتمدفنالنفاياتالنوويةفيأراضيها.

 .8مشكلة الدراسة:
تثيرجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةوالسامةإشكالياتقانونيةكبيرة،إذأننقلالنفايات
النوويةودفنهاوماتسببهمنأضرارخطيرةتخالفالمعاييرالدوليةوالقيودوالضوابطالتيطبقتها
الوكالةالدوليةوهيقيودومعاييرصارمةتتعلقبالمراقبةوالتفتيشبمافيذلكبصورةأساسيةتوافر
معاييراألمانوالسالمةبدءامنإعدادالمنشآتالنوويةومنثمقيامهابعملهاوانتاجالموادالنووية
بصورتها العسكرية والمدنية ،ومن ثم التعامل مع النفايات النووية السامة بشكل صحيح ،فهناك
العديدمن الدول التبرماتفاقيات تعاونثنائية معالوكالة الدوليةللطاقة الذرية وتفضلاالعتماد
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علىمجهوداتهاالذاتيةالتيتمنحهافرصةإقامةبرامجسريةقدتنتهيبهاإلىتطويرأسلحةنووية
أوعلىاألقلالتهربمنقيودومعاييرالوكالةالصارمةفيالمراقبةوالتفتيش،كماأنهناكالعديد
من الدول التيلمتنضمللوكالة وال تخضعمنشأتهاإلشرافهاكإسرائيل،أو تقرراالنسحابمنها
ككورياالشمالية،وبالتاليالتمارسعليهاالوكالةسلطاتالمراقبةوالتفتيشالذييستهدفأمرين:
أولهما ضمان عدم تحويل االستخدام السلمي للطاقة النووية إلى االستخدام العسكري ،وثانيهما
ضمان التشغيل السليم للمنشأة النووية والتحقق من توافر معايير األمن والسالمة بدءا من إعداد
المنشأةوتشغيلهاوحتىمنمخلفاتونفاياتهذااالستخدام.
وفيالواقعتكمنخطورةالنفاياتالنوويةفيأمرين:أولهماإمكانيةإعادةتدويرهاوتنشيطها
واعادةاستخدامهامرةثانيةوادخالهافيصناعةاألسلحةوالقنابل،وثانيهما التخلصمنهابصورة
سيئة وضارة بالبيئة والصحة والسالمة ،مما يترتب عليها أضرار كبيرة جدا يعاني منها السكان
والبيئة لعقود عديدة ،ويشكل هذا النشاط جريمة خطيرة بسبب هذا االستخدام وما ينجم عنه من
أضرار.فدفنالنفاياتالنوويةوالتخلصمنهايتمفيالغالببصورةسرية،وقداليعرفالمسئول
عنها إال بعد وقت طويل ،بل أن العديد من الدول ال تعترف بمسؤوليتها القانونية واألدبية عن
النفاياتالنوويةإالبعدفواتمدةطويلة.
تتوضحمشكلةالدراسةمنخاللاألسئلةالتالية:
 ماطبيعةوأخطارالنفاياتالنوويةالسامة؟
 ماطبيعةجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامة؟
 ماالمسؤوليةالقانونيةالمترتبةعلىالدوللنقلهاالنفاياتالنوويةالسامة؟
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 .3هدف الدراسة:
تهدفالدراسةإلى:
 بيانطبيعةوأخطارالنفاياتالنوويةالسامة.
 بيانطبيعةجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامة.
 بيانالمسؤوليةالجنائيةالمترتبةعلىالدوللنقلهاالنفاياتالنوويةالسامة.

 .4محددات الدراسة:
المحددات الزمانية :تتجه هذهالدراسةزمنيا فيالمدةالتيتبدأبعام 1945وهيالفترةالتيبدأت
بهامعاهداتعدمانتشاراألسلحةالنوويةولغايةإعدادهذهالرسالة.
المحددات المكانية :يشملاإلطارالمكانيلهذاالموضوعجميعدولالعالمالتيتمتلكاألسلحة
النووية،باإلضافةإلىالدولالتيتقبلدفنالنفاياتالنوويةلديها.
المحددات الموضوعية :ينحصر المحدد الموضوعيللدراسةفي دراسةجريمة نقل ودفن النفايات
النوويةالسامةفيظلالقانونالدولي.

 .5مصطلحات الدراسة:
نقل النفايات الخطرة" :عرفت(اتفاقيةبازل)النقلبأنه"نقلالنفاياتالخطرةأوالنفاياتاألخرىمن
منطقةخاضعةللواليةالقضائيةالوطنيةلدولةأوعبرمنطقةخاضعةللواليةالوطنيةلدولةأخرى
أو عبر منطقة ال تخضع للوالية القضائية ألي دولة ،شريطة أن تشترك في النقل دولتان على
األقل"(.)1

()1المادة2مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود.
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دفن النفايات :هي "طريقة تمارس بشكلشائعفيكثيرمنالبلدان،في مقالع حجارةأو مناجم
مهجورة أو فوهات الحجارة المستخرجة من األرض .وأن دفن النفايات بطريقة مدارة جيدا تكون
طريقة نظيفة وغير مكلفة ،أما إذا لم تدار بشكل جيد فتؤدي إلى تبعثر الفضالت
واجتذاب الحشرات وارتشاحالفضالتالسائلةإلى جوفاألرض"،ويعرفأيضابأنه"طمرالنفايات
والموادالضارةإلىأقصىعمقيمكنالوصولإليهبالحفرالعميقالذييمكنأنيصلإلىاالالف
مناالمتارويدعىبالدفنالجيولوجي"،ويرىبعضهمأنهذهالطريقةهياألفضلللتخلصمن
النفاياتوالموادالخطرةالضارة،إالأنهورغماالحتياطاتالتيأخذتلدفنالنفاياتالخطرة،فإن
مناطقالدفنباتتتهددبحدوثكارثةبيئيةبليغةرغمتكلفتهاالعالية"(.)1
النفايات المشعة  :هي "تلك المواد المشعة التي تعمل الدول النامية على نقلها بعد أن ترى عدم
إمكانية استخدامها في أي نشاط سواء عسكري أم سلمي ،وهو ما يطلق عليه باليورانيوم
المنضب"(.)2
وعرفتالوكالةالدوليةللطاقةالذريةالنفاياتالمشعةبأنها":مادةاليوجدلهااستخداممن
المتوقعأنتحتويعلىموادمشعةتتجاوزالقدرالذييمكنلإلنسانتحملهأواليمكناستخدامها
فيأغراضأخرىمفيدة".
السالح النووي" :يقصدبالسالحالنوويحسبمايعرفهالقسمالثانيمنبرتوكولباريس(البروتوكول
الثالث)بشأنالرقابةعلىالتسلحلعام1954كلسالحيحتويأومصمملكييحتويأويستخدم
)(1

Seymer, Lucy Ridgely Selected. Writings of Florence Nightingale, New York: The

Macmillan Co, 1954, pp. 38287

( )2زيدان ،مسعد عبد الرحمن .المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية ،كلية العدالة
الجنائية،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،2114،ص.71
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وقودانووياأونظائرمشعةوالذيبفعلالتفجيرأوأيتحولذريآخرغيرمسيطرعليهأوبفعل
إشعاعاإلحتراقالذريأوالنظائرالمشعة،يكونقاد ار علىالتدميرالشامل،الضررالمنتشر،أو
التسممالشامل"(.)1

 .6اإلطار النظري:
تتناولهذهالدراسةموضوعجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامةكجريمةيعاقبعليها
القانون الدولي ،حيثأناإلتفاقيات الدولية والمعاهدات تضمن سالمة وأمن المنشآت النووية بما
يولدعنهآثارجسيمةعلىالفردوالمجتمع.ولتناولهذهالجريمةسوفيتمذلكمنخاللتوضيح
خلفيةالدراسةوأهميتهاوعرضالدراساتالسابقةذاتالعالقةمنثمتتناولطبيعةجرائمنقلودفن
النفاياتالنوويةالسامةفيضوءالقانونالدوليوأخطارهامنخاللالتطرقإلىتعريفالنفايات
النوويةوعرضأخطارهذهالنفايات.تركزالدراسةبصورةخاصةعلىكل منتلكالجرائمبشكل
منفصل من حيث طبيعتها ،وتتطرق الدراسة إلى مشكلة المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة على
الدوللنقلهاالنفاياتالنوويةبشكلغيرمشروعمنخاللتناولأركانجريمةدفنالنفاياتالنووية.
كذلكتتعرضالدراسةإلىاآلثارالقانونيةالمترتبةوالمسؤوليةالجزائيةوالمدنيةالناجمةعن
ارتكابهذهالجرائمفيالقانونالدولي،وأخي ار تتناولالدراسةخاتمةالدراسةوالتيتعرضالنتائج
التيتوصلتإليهاوالتوصياتالمقترحة.

 .7الدراسات السابقة
منأهمالدراساتالسابقةالتيعرضتمواضيعمشابهةلموضوعالدراسةهي:

()1العنبكي،نزار.القانون الدولي اإلنساني،عمان:داروائل،2111،ص.412
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-

دراسة الالمي ( ،)1()2117هدفت الدراسة إلى بيان وتوضيح الحماية الجنائية من التلوث
باإلشعاع النووي ،وأشارت الدراسة إلى افتقار التشريعات القانونية المكرسة لحماية البيئة من
اإلشعاعاتالنوويةإلىالتفعيالتالعمليةالالزمةلضماندقةتنفيذاالجراءاتلتوفيرالحماية
الالزم ة ،والتي تتناسب مع طبيعة ونوعية الجرائم الماسة بالبيئة بشكل عام ،وجرائم التلوث
باإلشعاع النووي بشكل خاص ،من أجل اإلسراع بالتنفيذ ولغرض تالفي خطر التلوث
باإلشعاعالنووي.والطبيعةالخاصةلجرائمالتلوثباإلشعاعالنوويتتميزعنالجرائماألخرى
الملوثة للبيئة ،حيث أنها في األصل تعد من الجرائم العادية ،إال أنها استثناء منها ،وذلك
لطبيعتهاالخاصةالمتعلقةبمصلحةاجتماعية.

-

دراسةزيدان()2(،)2114هدفتالدراسةإلىالعملعلىحمايةالبيئةالطبيعيةوصحةاإلنسان
فيالدولالنامية،والعملعلىتفعيلأحكامالقانونالدوليخاصة فيمايتعلقبنقلالنفايات
النووية للدول النامية ،للحد من نقل النفايات النووية إلى الدول النامية أيا كانت صورها،
وأشارت الدراسة إلى أن النفايات النووية في الدول المتقدمة تحتاج إلى مئات المليارات من
الدوالراتحتىيمكنوضعهافيمدافنآمنة،ففيالوالياتالمتحدةاألمريكيةمثال  25ألف
مركزلتجميعهذهالنفاياتتكلفهامن 23مليارإلى 111مليا ار دوالر،وهذامادفعبعض
عصاباتالمافيابالعملعلىنقلهذهالنفاياتإلىالدولالناميةسواءبطريقةالتهريبأومن
خاللعقدصفقاتمعبعضالمسئولينفيهذهالدول.

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

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

دراسةمتولي(،)1()2116هدفتالدراسةإلىبياننقلالنفاياتداخلالدولةوخطرنقلهاإلى
دولة أخرى أو أماكن آهلة بالسكان ،والسيما النفايات السامة والكيماوية وغيرها من المواد
الخطرة،ومايترتبعلىذلكمنأضرارتؤديإلىتحملالمسؤوليةالدولية،ولكنلمتسلط
هذه الدراسة الضوء على األحكام المتعلقة بالمسئولية عن التخلص بشكل ضار للنفايات
النووية،خاصةأنإنشاءالمفاعالتالنوويةتعودللعالممنجديدوتثورمعهامشاكلالتخلص
مننفاياتهذهالمفاعالت.

 .8منهجية الدراسة
تقوم الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي:من خالل وصف واقع جريمة نقل
ودفن النفايات النووية السامة في القانون الدولي ،وتحليل النصوص القانونية الواردة في القوانين
واإلتفاقياتالدوليةذاتالصلة.

 .9أدوات الدراسة:
 اإلتفاقياتوالمعاهداتوالوثائقالدوليةالمتعلقةبالنفاياتالنوويةالسامة.
 مباديءالقانونالدوليالعامةالمتعلقةبموضوعالدراسة.

()1متولي،خالدالسيد،حظرنقلالنفاياتالخطرةفيضوءأحكامالقانونالدولي،مجلة السياسة الدولية،العدد
(.2116،)168
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الفصل الثاني
ماهية النفايات النووية ومشكلة التخلص منها
تمهيد:
شكل استغالل بعض العناصر والمواد من قبل بعض الدول ألغراض نووية بعد الحرب
العالمية الثانية ،عامال مهما في تراكم النفايات النووية الخطرة والتي تهدد حياة اإلنسان والبيئة
المحيطة فيه ،وتعتمد المفاعالت النووية إلنتاج الطاقة الكهربائية على مواد مشعة باإلضافة إلى
استغاللهاواستخدامهاإلنتاجعناصروموادذاتنشاطإشعاعيالستخدامهافيعددمنالمجاالت
البحثيةوالصناعيةوالطبيةوغيرها،ينتجعنهذااالستغاللللموادالنوويةمخلفاتتعرفبالنفايات
النووية،ويقصد بهاكل مادة نوويةمشعة تبقى بعدأداءالغرضالذي وجدتمنأجله،أو تلك
المواد التي انتهت صالحيتها المحددة الستعمالها،وقبل توضيحجرائمنقلودفن النفايات النووية
السامةفيضوءالقانونالدوليوأخطارها،البدمنالتعرفعلىماهيةالنفاياتالنوويةالسامةفي
ضوء القانون الدولي من خالل المبحث األول ،أما المبحث الثاني فيتناول موضوع التخلص من
النفاياتالنوويةوأضرارها.
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المبحث األول
ماهية النفايات النووية السامة في ضوء القانون الدولي
تباينتتعريفاتمفهومالنفاياتالنوويةبحسبالزاويةالتييتممنخاللهاالتركيزعليها،
سواءمنحيثمدىاالستفادةمنهاأوطريقةتخزينها،أومنحيثمخاطرهاوآثارهاعلىالبيئة،
لذاظهرتتعريفاتمختلفةللنفاياتالنوويةفيالفقهالقانوني،وكانللمنظماتالدوليةواالتفاقيات
الدولية نصيب من تعريف النفايات النووية ،من هنا سنستهل هذه الدراسة بالتعرف على ماهية
النفايات النووية السامة في ضوء القانون الدولي من خالل تعريف النفايات النووية السامة في
المطلباألول،ويوضحالمطلبالثانيضمانالنقلاآلمنللنفاياتالنوويةالسامة.
المطلب األول
تعريف النفايات النووية السامة
أشارتالعديدمناالتفاقياتالدوليةإلىمفهومالنفاياتالنوويةالسامة،إذعرفتها؛المادة
األولى من إتفاقية باريس  ،1961والمادة األولى التفاقية فيينا " ،1963أن المجتمع الدولي اهتم
بحماية البيئة من المواد الكيماوية والنفايات الخطيرة باإلضافة إلى االهتمام بالغالف الجوي
واالستخدام األمثل للطاقة"( .)1إذ عقدت اتفاقية في  22آذار عام 9191م ،لمراقبة التجارة الدولية
للنفايات الخطرة والتخلص منها ،كما عقدت عدة اتفاقيات منها :اتفاقية باماكو 9119م ،لمنع استيراد
النفايات الخطيرة ،واتفاقية روتردام 1998والتي تنظم استيراد المواد الكيماوية .ومن خالل هذا
المطلبسيتمتعريفالنفاياتالنوويةالسامةبتقسيمالمطلبإلىفرعين؛يتناولالفرعاألولماهية
النفايات النووية السامة ،أما الفرع الثاني فيتناول تعريف النفايات النووية من حيث إمكانية
استخدامها.
()1المادةاألولىمنإتفاقيةباريس،1961والمادةاألولىالتفاقيةفيينا.1963
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الفرع االول
ماهية النفايات النووية السامة
أشارت التشريعات الوطنية في نص المادة )1( 78من قانون تنظيم األنشطة النووية
واإلشعاعيةالمصري،بأنها":أيوقودنووي–خالفاليورانيومالطبيعيواليورانيومالمستنفد-قادر
على أن يولد طاقة لوحده ،أو مع مواد أخرى ،بانشطار نووي متسلسل ،ذاتي ،خارج المفاعل
النووي،وكذلكالنواتجأوالنفاياتالمشعة"(.)2
أماالوقودالنوويفيعرفبأنه":أيمادةقادرةعلىتوليدالطاقة،بانشطار نوويمتسلسل
ذاتي"(،)3وأماالنواتجأوالنفاياتالمشعة،الواردةفيتعريفالموادالنوويةفتعرفبأنها":أيمادة
مشعةتنتجمنعملياتإنتاجأواستخداموقودنووي،أوأيمادةتصبحمشعة،منجراءتعرضها
لإلشعاعات ،التي تنبعث من تلك العمليات ،وال يشمل ذلك النظائر المشعة ،التي بلغت مرحلة
الصنعالنهائية،لتكونصالحةلالستعمال،فيأيغرضعلميأوطبي،أوزراعي،أوتجاريأو
صناعي"(.)4
بالرغم من أن اتفاقية بازل لعام  1989لم تتضمن تعريفا لمفهوم النفايات الخطرة ،وانما
حددتأنواعوأصنافلهذهالنفاياتومنها":أ.النفاياتالتيتنتميإلىأيفئةواردةفيالملحق
األول إال إذا كانت ال تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث وب .النفايات التي ال
()1المادة78منقانونتنظيماألنشطةالنوويةواالشعاعيةالمصري

()2كماعرفتهاالمادة 3مننفسالقانونبأنها":عناصراليورانيوم،أوالثوريدم،أوأيمركباتكيميائيةلهذين
العنصرين ،بأي تركيزات ،أو كميات ،بخالف تلك العناصر ومركباتها ،الموجودة طبيعيا،وكذا البلوتونيوم بكافة
مركباته".

()3المادة()1منقانونالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالنوويةلدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.
()4المادة()2منقانونالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالنوويةلدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة
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تشملهاالفقرةأولكنهاتعرفأوينظرإليهابموجبالتشريعالمحليلطرفالتصديرأواالستيرادأو
العبوربوصفهانفاياتخطرة.وألغراضهذهاالتفاقيةتعني(النفاياتاألخرى)النفاياتالتيتنتمي
إلى أي فئة واردة في الملحق الثاني والتي تخضع للنقل عبر الحدود  .وتستثنى من نطاق هذه
االتفاقيةالنفاياتالتيتخضعلكونهامشعةلنظمرقابةدوليةأخرىمنبينهاصكوكدوليةمطبقة
بشكلمحددعلىالموادالمشعة .وتستثنىمننطاقهذهاالتفاقيةالنفاياتالناجمةعنالعمليات
العاديةللسفنوالتييغطيتصريفهاصكدوليأخر"(.)1وذكرتاالتفاقيةأنواعهافيالملحقاألول
مناالتفاقيةوذلكعلىالنحوالتالي:
"الفئة األولى":تناولتالنفاياتالسائلةوتتضمننفاياتالمستشفياتوالنفاياتالصيدليةوالمذيبات
العضوية.والموادسريعةااللتصاق...الخ.و"الفئة الثانية":ويرادبهاتقسيمالنفاياتتبعالمكوناتها،
فهناك النفايات السامة والمسرطنة مثل الزئبق واستوس والرصاص ،وهناك النفايات المتفجرة أو
الملتهبةمثلالموادالمتفجرةوالموادسهلةاإلشتعالوغيرهامنالنفاياتشديدةالخطورة،وغيرذلك
منالنفاياتالخطرةالتيتحددهاالتشريعاتالوطنيةللدول".
مماسبقيمكنالقولبأن"اتفاقيةبازللمتشرإلىالنفاياتالنوويةضمنفئاتالنفايات
الخطرة ،حيث أن رؤية واضعي تلك االتفاقية قد أشارت إلى أن النفايات النووية تتسم بالخطورة
الشديدة،ولذلكتماخضاعهالتنظيمقانونيدوليمستقلوسابقعلىوجوداتفاقيةبازل،وبالتالي
تخضع الرقابة عليها والتحكم فيها والتخلص منها للنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وآلياتها ولمفتشي الوكالة باعتبارها هي الجهة الفنية المختصة بالمواد والنفايات المشعة سواء في
استخدامها أو التخلص منها"( .)2ولذلك فإن نص الفقرة الثالثة من المادة األولى من اتفاقية بازل
"يستبعدالنفاياتالنوويةصراحةمنالخضوعألحكامها"(.)3
()1اتفاقيةبازل بشأن التحكم فينقل النفايات الخطرةوالتخلص منها عبر الحدود لعام  .1989نقال عن الرابط:
https://www.basel.int/Portals
()2زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.75
()3وتنصالمادة/3/1مناتفاقيةبازلعلىاستبعادالموادالنوويةمنهاعلىالنحوالتالي:
" 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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وال شك أن هذا يعد نقصا في النظام القانوني التفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات
الخطرةوالتخلصمنهاوذلكلألسباباآلتية(:)1
" -1إنالنظاماألساسيووثائقالضماناتسواءاألولىأوالمعدلةلمتوردنظاما متكامال كالذي
جاء في اتفاقية بازل للتحكم والتخلص من النفايات النووية ،وبالتالي كان يجب تكملة
النصوصالعامةالتيجاءتفيالنظاماألساسيللوكالة،بماوردفياتفاقيةبازل.
 -2إنالنفاياتالنوويةالتقلخطورةحتىيتماستبعادهاصراحةبموجبالمادةاألولىفقرة()3
من اتفاقية بازل ،بل هي أشد النفايات خطورة على اإلطالق ،وبالتالي ليس هناك حكمة
واضحة من استثنائها من الخضوع التفاقية بازل خاصة في ظل عدم كفاية دستور الوكالة
الدوليةللطاقةالذرية(.)2
 -3إنالنظامالقانونيللوكالةالدوليةللطاقةالذريةوبسببالقيودالتييفرضهاعلىاالستخدام
السلميللطاقةالذريةومراقبتهالمستمرةلعدمالتحولبهذااالستخدامإلىالغرضالعسكريمن
شأنه أن يؤدي إلى إحجام أو انسحاب العديد من الدول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وبالتاليتبقى الدولةمستخدمةللموادالنوويةوهيفيخارجالوكالةوالتخضعألحكامها.ولذا
كاناألفضلمعالجةهذهالحالةبعدنطاقاتفاقيةبازلإلىالنفاياتالنوويةأيضا".
الفرع الثاني
تعريف النفايات النووية من حيث إمكانية استخدامها
تعرف النفايات بشكل عام بأنها "مواد أو أشياء يتم التخلص منها أو يلزم التخلص منها
بطريقةآمنةطبقاألحكامالقانونالدوليوالتشريعاتالوطنية،وهذهالنفاياتقدتكونموادصلبةأو
سائلة أو غازية ،ويتم تقسيم النفايات حسب خطورتها" ،كما تعرف على أنها "تلك المعدات أو
()1اتفاقيةبازل بشأن التحكم فينقل النفايات الخطرةوالتخلص منها عبر الحدود لعام  .1989نقال عن الرابط:
https://www.basel.int/Portals

()2المادةاألولىفقرة()3مناتفاقيةبازل.
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المالبسالواقيةالتيتستخدمفيالمفاعالتالنووية،ومنثمفإنهذهاألشياءتدخلبعداالستعمال
النهائيفيعدادالنفاياتالخطرةكماأنالوقودالمستهلكفيإدارةالمحطاتالنوويةوالتيتكون
مشعة،ولكنهاغيرقابلةلإلستخداموتحتاجإلىتخزينفيأماكنآمنةحتىالتؤثرعلىالبيئة
المحيطة"(.)1
ويشملالمجالالماديالتفاقيةبازلفئةمنالنفاياتالتيتعتبربأنها"موادأوأشياءأخرى
التييجريأويعتزمالتخلصمنهاأومطلوبالتخلصمنهاوفقا ألحكامالقانونالوطني".وهي
تشمل" كلمنالنفاياتالمحددةفيالمرفقاألولمناالتفاقية،والنفاياتالتيتعتبرخطرةبموجب
التشريع المحلي للدولة الطرف في االتفاقية ،وكذلك النفايات المحددة في المرفق الثاني ،إال أنها
أستثنت م ن نطاقها النفايات النووية والنفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن كونها تخضع
لنظامقانونياخر"(.)2
أما من ناحية األثر المترتب على التفجيرات النووية ،فالنفايات النووية "هي مواد نووية
يمكنأنتتفجرفوقسطحاألرضوتؤديإلىتلوثإشعاعيلمناطقيبلغقطرها151كيلومت ار"،
كماحدثفيالجزائر"جراءالتجاربالنوويةالفرنسيةفيالصحراءالجزائريةومانجمعنهامنبقايا
الذرات النووية ومركبات وسيارات شحن كلها تمثل نفايات ،ألنها تحمل مواد مشعة" ،وتشير آراء
انيومالمنضبوهومعدنثقيلعاليالسمية،وهو

أخرىحولالنفاياتالنووية"بأنهاتتمثلفياليور
ناتجثانويلعمليةتخصيباليورانيوم،وهومثلهمثلاليورانيومالطبيعيمادةسامةمنالناحيتين
الكيميائيةواإلشعاعية،وعلىالرغممنإطالقلفظمنضبعليهإالأنهيظلمحتفظابنسبةإشعاع
تعادل%61منالطاقةاالشعاعيةلليورانيومالطبيعي".
()1زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.129
()2اتفاقيةبازللعام.1989
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أمامنالناحيةالعسكرية،فالنفاياتالنوويةهي "جميعأشكالاألسلحةالعسكريةوالمعدات
التيتضربالبيئة،خاصةتلكاألسلحةالتيتطلىقذائفهاباليورانيومالمنضب،ويؤديإلىمخاطر
جسيمةبالبيئة،ويمتدأثرهاإلىفتراتطويلة،ويكونتكلفةمعالجةهذاالتلوثكبيرةجدا"،وهناك
آراء ترى بأن النفايات النووية هي "تلك المواد الكيماوية الخطرة المشعة التي تتصاعد األضرار
منها،ويتمالقاؤهافيالبحاروالمحيطاتبشكليعدنوعا مناإلرهابالبيئيلمالهمنمخاطر
علىالحياةوحياةاإلنسان".
وعرفت النفايات النووية وفقا للقانون الفرنسي بأنها "تلك النفايات المشعة التي ال يمكن
إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها في الظروف الحالية أو ال تتوافر لها أي تقنية أو أهمية
اقتصادية"( .)1ومنالجديربالذكرأنفرنسا"لديهانفاياتنوويةنتيجةاستخدامالطاقةالذريةفي
مفاعالتها من سنة  ،2115إلى سنة  ،2119تقدر بنحو  1151طن نفايات نووية في صورة
يورانيوممنضبوهذهالكميةتشكلمشكلةكبيرةأمامالحكوماتالفرنسيةوالشعبالفرنسيبمالها
منآثارضارةلماتحتويهمنإشعاعاتلهصفةأبدية،وفيضوءهذهالمشكلةاقترحتبعض
الجهاتفيفرنساإرسالالنفاياتالنوويةإلىالفضاء،وهيفكرةخطيرةللغاية،ألنهإذاماحدث
انفجار للصاروخ الحامل لهذه النفايات وهو أمر وارد ال أحد يستطيع التكهن بحدود األضرار
والمخاطرالتيتتعرضلهاالبيئةوالبشرعلىاألرض".
أما منظمة الصحة العالمية للنفايات النووية فقد عرفتها على أنها "بعض األشياء التي
أصبحت خارج االستخدام الالزم لها ،وبذلك أصبحت غير ذات قيمة أو أهمية اقتصادية" ،بينما
عرفتالنفاياتالنوويةوفقا للوكالةالدوليةللطاقةالذريةبأنها"أيمادةاليوجدلهااستخدامأزيد
من المتوقع وتحتوي على مواد مشعة تتجاوز القدر الذي يمكن لإلنسان تحمله أو ال يمكن
استخدامهافيأغراضأخرىمفيدة"(.)2
()1زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.71

()2زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.72

17

مماسبق يمكنالقول بأنالنفايات النووية هي"تلك المواد السائلةأوالصلبةأوالغازية
التيتحدثاشعاعانوويايؤثرفيالبيئةتأثي ارضا ارلفتراتزمنيةطويلةويهددحياةاإلنسانوالبيئة
التيتوضحفيهاواليمكناستخدامهافيمجاالتأخرى".
المطلب الثاني
ضمان النقل اآلمن للنفايات النووية السامة
يشملأمانالنقلللموادالمشعةالتزامبالوقايةمناإلشعاعاتأثناءالنقلالبريأوالبحري
العالماتالخاصةبالمواد

أوالجويالداخليوالدوليبواسطةتدابيرخاصةتتعلقبوضعاألختامو
النووية،واحكام شروط الشحنوالتفريغ ،ومراعاة األنظمة الخاصة التيتحدد مستويات اإلشعاع،
وفي حالة وقوع حادث نووي أثناء نقل المواد تراعى أحكام الطوارئ على النحو الذي تقرره
المنظماتالوطنيةوالدوليةذاتالصلة،بغيةحمايةاألشخاصوالممتلكاتوالبيئة.
وللتعرفإلىضمانالنقلاآلمنللنفاياتالنوويةالسامةتمتقسيمالمطلبإلىفرعين؛جاء
الفرعاألولبعنوان مسؤولية الدولةفيمجال النقل اآلمن للمواد النووية،بينماتناول الفرع الثاني
ماهيةمبدأالحظرلتصديرالنفاياتالنوويةالسامةواالستثناءاتالواردةعليه.
الفرع االول
مسؤولية الدولة في مجال النقل اآلمن للمواد النووية
لضمان النقل االمن للنفايات النووية ينبغي أن يتخذ المرسل كافة االستعدادات الالزمة
لتيسيرتفتيشالشحناتالمرسلة،و"ينبغيللسلطةالمختصةفيالدولةوضعاللوائحوالتنظيمات
التيتحددمستوياتاإلشعاعأوالتلوث،واإلبالغعنأيحالةلعدماالمتثال"(.)1

( )1الئحة النقل المأمون للمواد المشعة ،2112 ،العدد -SSR 6من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة
)(STI/PUB/1570
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وتبدأ  مسؤولية الدولة في مجال النقل األمن للمواد النووية من وضع اإلطار التشريعي
والرقابيالذييضمننقال آمن للموادالمشعةإلىحينانتقالالمسؤوليةإلىالدولةالمتلقية،وأن
تحددبوضوحمسؤولياتاألمنالنووي،وتسندهاللسلطاتالمختصةالتيتشمل على إضافةهيئة
الرقابةلألمن النووي وهيئات أخرى،منها الجماركومراقبة الحدود واالستخبارات واألمنوالهيئات
الصحيةوغيرها،وينبغيأنتضمنالدولةتبادلالمعلوماتبينتلكالهيئاتبشكلفعال،وضمان
موثوقيةاألشخاصالمأذونلهمبالوصولإلىالمعلوماتالحساسة،كماينبغيللدولةالشاحنةأن
تنظر في جاهزيتها للنقل قبل السماح بالنقل الدولي وكذلك الدول المعنية بعملية النقل لديها
الجاهزيةالكاملةللتعاملمعالنفاياتالنووية،ومنهادولالعبورلكييتسنىلكلالدولالتأكدمن
أنالترتيباتالمقترحةللعبورتتماشىمعقوانينهاالوطنية،كماينبغيلجميعأطرافعمليةالعبور
وضعالترتيباتالمناسبةللحفاظعلىاالتصاالتوحمايةأيةمعلوماتحساسة"(.)1
وذكرتاتفاقيةبازلفيشأنالنفاياتالخطرةونقلهاعبرالحدودمجموعةمنااللتزامات
القانونيةالعامةوالمتمثلةبالتالي:
أوالً :خفض توليد النفايات الخطرة إلى الحد األدنى":يؤديزيادةمعدلتوليدالنفاياتالخطرةفي
العصرالحديثإلىظهورحالةمنالقلقوالتوترلدىالدوللمالهأثرعلىحياةاإلنسانوالبيئة
المحيطةفيه،إذتؤديأساليبالحياةالمعاصرةإلىانتاجكمياتضخمةمن النفايات،لهذافأن
حجم النفايات الخطرة قد بلغ حدا من شأنه أن يعرض صحة اإلنسان والبيئة لمخاطر وأضرار
يصعبتداركها،لذاأدركتالدولاألطراففياتفاقيةبازلأنأكثرالوسائلفاعليةلحمايةالبيئة
من األضرار التي تشكلها النفايات هو تخفيض انتاجها إلى أدنى حد"( ،)2ولقد أكدت على هذا
( )1توصياتاألمنالنوويبشأنالحمايةالماديةللموادوالمرافقالنووية،العدد 13منسلسلةاألمنالنووي،فيينا،
.2111

) (2فيحالةااللتزامبتطبيقه منالدولالمنتجةللنفاياتالخطرة،على اعتبارزيادةمعدالتتوليدالنفاياتالخطرة

هوالذييؤديالىزيادةرغبةالدولفيابعادالمخاطرالصحيةوالبيئيةعنسكانهاوبيئتهاعنطريقنقلهاالى

خارجأقليمها.
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المعنىديباجةاتفاقيةبازل،حيثجاءفيهامانصه"أناألطراففيهذهاالتفاقيةتدركخطر
األضرارالتيتلحقبالصحةالبشريةوالبيئةمنجراءالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرى،واذتضع
فياعتبارهاأنأكثرالطرقفعاليةلحمايةالصحةالبشريةوالبيئةمنالمخاطرالتيتشكلهاهذه
النفاياتهوتخفيضتوليدهاإلىأدنىحدمنحيثكميتهاأوالخطرالذيتنطويعليه"(.)1
وأكدتالمادةالرابعةالفقرة /2أمناتفاقية بازل علىهذاالمعنى،إذجاء فيها ما نصه
"يتخذكلطرف التدابير الالزمة بغية(":أ) ضمان خفض توليد النفاياتالخطرةوالنفايات األخرى
داخلهإلىالحداألدنى،معاألخذفياالعتبارالجوانباالجتماعيةوالتكنولوجيةواالقتصادية"(.)2
وبناء على ذلك ،يجب على الدول األطراف أتخاذ التدابير الالزمة التي تكفل خفض انتاج توليد
النفاياتالخطرةإلىأدنىحدممكن،وتكونمسؤوليةتنفيذهذاااللتزاممنقبلالدولالمتقدمةأكبر
لكونهاالمنتجةالرئيسيةللنفاياتالخطرةفيالعالم،بعكسالدولالناميةالتييكونانتاجهاللنفايات
الخطرةأقل،لذلكتلتزمالدولالمتقدمةبتبنياجراءاتوطنيةلتقليلتوليدالنفاياتالخطرةإلىالحد
األدنى ،مع األخذ في االعتبار أن هذا االلتزام ليس التزاما مطلقا ألن االعتبارات االجتماعية
واالقتصاديةوالتكنولوجيةيجبأنتؤخذفيالحسبان  .ولكنيؤخذعلىنصالمادة( )4الفقرة/2أ
"انهلميضعنسبامحددةلخفضانتاجالنفاياتالخطرة،كماأنهجاءخاليامنأيةمددزمنيةلتنفيذ
هذاااللتزام،ومنثمكانتهذهاالتفاقيةأقربإلى صياغةالمبادئمنهاإلىالتعاقدعلىانجاز
التزاماتمحددةتحققالهدفمنها"(.)3
)(1الفصل ( )3من ديباجة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام
.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

))3المادة()4منالفصل(/2أ) مناتفاقيةبازل بشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودالفصل

(/2د)مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام1989
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ثانياً :تخفيض نقل النفايات الخطرة عبر الحدود:أشارتالفقرة21منديباجةاالتفاقيةإلىضرورة
قيامالدولاألطرافبتقليلحركةالنفاياتالخطرةعبرالحدودالدولية،فالمادةالرابعةالفقرة/2د
مناالتفاقيةقدنصتعلىأن"يتخذكلطرفالتدابيرالالزمةبغيةضمانخفضنقلالنفايات
الخطرة والنفايات األخرىعبر الحدود إلى الحد األدنى بمايتفق مع اإلدارة السليمة بيئيا والفعالة
لهذهالنفايات،وأن يجريالنقلبطريقةتوفرالحمايةللبيئةوالصحةالبشريةمناآلثارالضارةالتي
قد تنجم عن هذا النقل"( .)2()1ومن التطبيقات العملية لهذا االلتزام ،ما ذهب إليه مجلس منظمة
()OCEDالذيأصدرق ار اربتوصيةعام،1991يحثالدولاألطرافبالمنظمةعلىخفضأو
تقليصحركةالنفاياتالخطرة،كمايلزمهاباتخاذمايلزممنإجراءاتلخفضحركةالنفاياتإلى
أقلحدممكن،طالماأنهذهالنفاياتلمتدخلضمنالنفاياتالتيسوفيعاداستخدامهاأوالتي
سوفيتماعادتهامرةأخرىإلىدولةاإلنتاجللتخلصاآلمنمنها(.)3
ثالثاً :االلتزام بحظر تصدير النفايات الخطرة واالستثناءات الواردة عليه" :يشير سعي الدول
األطراف في االتفاقية إلى تطبيق المبدأ العام بمنع تصدير النفايات الخطرة إلى وجود مخاوف
عالميةمنتلكالعمليات،خصوصابعدتزايدالعقودالمبرمةبينالدولالمتقدمةوالدولالناميةلنقل
النفايات السامة إلى األخيرة مقابل أموال متواضعة ،ومن األمثلة على ذلك العقود المبرمة سنة
 1988بينمنتجيالنفاياتالخطرةفيالدولالمتقدمةوبعضالدولاإلفريقيةالتيتقدرقيمةالطن
) (1خدير ،احمد ،المعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي ،رساله ماجستير غير منشورة ،جامعة
عكنون،2113،ص44وينظرايضاالقرار:لعام1989

))2المادة()4منالفصل(/2د)مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود
لعام1989

) (3خدير ،احمد ،المعالجة القانونية للنفايات الخطرة في القانون الدولي ،رساله ماجستير غير منشورة ،جامعة
عكنون،2113،ص44وينظرايضاالقرار:

Decision-Recommendation C(90)178/FINAL on the Reduction of Trans frontier
Movements of Wastes (31 January 1991.
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الواحدمنالنفاياتالخطرةالمخزنةفيإفريقيامابين 2,5و 40دوال ار أمريكيا،فيماتقدرفي
البلدانالمتقدمةب75إلى300دوالرأمريكي"(.)1
الفرع الثاني
ماهية مبدأ الحظر لتصدير النفايات النووية السامة واالستثناءات الواردة عليه
نتيجةلألضرارالتيتقعأثناءعملياتنقلالنفاياتالنوويةفقدوضعتالشروطواالليات
التيتضمنالنقلاالمنللنفاياتالنوويةالخطرة،لذاظهرالحظرلتصديرالنفاياتالنوويةالخطرة،
وفيمايليعرضلمبدأالحظرواالستثناءاتالواردةعليه:
 -1مبدأ حظر تصدير النفايات الخطرة:
" يردالمبدأالعامبحظرتصديرالنفاياتالخطرةفيمواضعمختلفةمناتفاقيةبازل،منها
نصالمادة()4الفقرة/6أ -ب،التيتحظرتصديرالنفاياتالخطرةإلىاألطرافالتيحظرت
دخول النفايات إلى أراضيها ،ويعد حق الدولة في حظر دخول النفايات الخطرة إلى اقاليمها من
أرضيها
الحقوق السيادية( )2وتلتزم الدول األطراف التي تمارس حقها بحظر دخول النفايات إلى ا
بإبالغ األطراف األخرى بقرارها عن طريق األمانة العامة( .)3حينئذ يقع على األطراف المتعاقدة
احترام قرار األطراف التي حظرت استيراد النفايات الخطرة وعدم السماح بتصدير النفايات إلى
أراضيها،وهذاماتؤكدهالمادة/1/4بإذتنصبأن"تحظراألطرافتصديرالنفاياتالخطرةأو
))1بوشدوب،محمدفايز ،الحماية الدولية للبيئة في أطار منظمة التجارة العالمية،اطروحةدكتوراه غيرمنشورة،
جامعة الجزائر ،الجزائر ،2113،ص،124قامت المنظمة غير الحكومية السالم األخضر بدراسة حول حركة
النفاياتالخطرةفيالعالم،وقدتوصلتنتائجهاالىدخول6ماليينطنمننفاياتخطرةالىالبلدانالناميةفي
الفترةالممتدةمنسنة1987الى.1989

))2الفقرة6منديباجةاتفاقيةبازل.

)(3تنصالمادة()4الفصل(/1أ)مناالتفاقية"تبلغاألطرافالتيتمارسحقهافيحظراستيرادالنفاياتالخطرة
أوالنفاياتاألخرىبغرضالتخلصمنها،األطرافاألخرىبقرارهاعمالبالمادة."13
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النفايات األخرى أو ال تسمح بتصديرها إلى األطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات" .على
أساسذلكيعدتصديرالنفاياتإلىأيمنالدولالتيحظرتاستيرادتلكالنفاياتسواءبشكل
فرديأمعنطريقاتفاقياتدوليةاتجا ار غيرمشروع،وقدتمالنصعلىذلكفيمؤتمراألمم
المتحدةللبيئةوالتنميةسنة،1992إذالتزمتلهذاالغرضاألطراففيإطارأجندةالقرن()21
بالقضاءعلىتصديرالنفاياتالخطرةإلىالبلدانالتيتحظراستيرادهاسواءبشكلفرديأوعن
طريقاالتفاقياتالدولية"(.)1
وتنصالمادة()4الفقرةثانيا(هـ)علىالحاالتالتيينطبقفيهامبدأالحظر،وتتمثلفيمايلي:
"األولى-:حظرتصديرالنفاياتالخطرةإلىالدولالتيحظرتبموجبتشريعاتهاالوطنيةاستيراد
النفاياتوابلغتاألطرافاألخرىبقرارها.
الثانية -:حظر تصدير النفايات إلى الدول التي تنتمي إلى (منظمة تكامل االقتصادي و/أو
السياسي)والسيماالدولالناميةوالتيحظرتاستيرادالنفاياتبموجبتشريعاتهاأيضا.
الثالثة" -:حظر تصدير النفايات إذا كان هناك اعتقاد لدى األطراف بأن عملية التخلص من
النفاياتلنتداربطريقةسليمةبيئيا"(.)2
كمافرضتاتفاقيةبازلبمقتضىالمادة()4الفقرة()5علىالدولاألطرافحظرتصدير
النف ايات الخطرة أو النفايات األخرى للدول غير األطراف أو حظر استيرادها من الدول غير
األطراف،لكنالحظرالمقرربموجبالمادةالمذكورةذهبادراجالرياحبموجبالمادة 11التي

)(1االممالمتحدة،المجلساالقتصادياالجتماعي،مذكرةمناالمانةالعامة،الدورةالثانية/27-16،ايار،1994
الدورةالثانية،ص7رقمالوثيقة))E CN.17 1994 7

) (2تنصالمادة()4ثانياالفقرة(هـ) مناتفاقيةبازلعلىعدمالسماحبتصديرنفاياتخطرةأونفاياتأخرىالى
دولةأومجموعةدولتنتميالىمنظمةتكاملاقتصاديو/أوسياسيتكونأطرافا،والسيماالىالبلدانالنامية
التيحظرتبموجبتشريعهاكلالواردات،أواذاكانلديهسببيدعوهالىاالعتقادبأنالنفاياتقيدالنظرلن

تداربطريقةسلبيةبيئيا،طبقاللمعاييرالتيتحددهاالطراففياجتماعهااالول.
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سمحتبتصديرواستيرادالنفاياتالخطرةبينالدولاألعضاءوغيراألعضاءوذلكعندمايكون
هناكات فاقياتثنائيةأوإقليميةتنظمذلك،لكنبشرطيجبأنالتقلأحكامهذااالتفاقياتمن
حيث سالمتها البيئية عن األحكام التي جاءت بها اتفاقية بازل( .)1كذلك فرضت اتفاقية بازل
بموجبالمادة"6/4حظ ارعلىتصديرالنفاياتالخطرةإلىالمناطقالتيتعتبرتراثامشتركاوالتي
تعتبر ملك لإلنسانية جمعاء ،ومن هذه المناطق منطقة القطب الجنوبي ،حيث لدى اتفاقية بازل
تطبيقمعينفيالقطبالجنوبيبسببكميةالنفاياتالمتولدةفيمناطقمثلسيبيرياوشبهجزيرة
كوال ،واحتمالية نقل هذه النفايات عبر مياه القطب الجنوبي ،وتبرز أهمية اتفاقية بازل بالنسبة
لمنطقة القطب الجنوبي في شروط االتفاقية ،التي تحظر صراحة بمقتضى المادة  6/4تصدير
النفاياتالخطرةللتخلصمنهاداخلالمناطقجنوبخطعرض61جنوبا"(.)2
ويتضحمماتقدم،أناتفاقيةبازللمتفرضحظ ارمطلقا علىحركةالنفاياتالخطرةعبر
الحدود،وانماأخذتبالحظرالنسبيأيحظرتصديرالنفاياتالخطرةإلىمناطقمعينة.
-2االستثناءات التي تسمح بتصدير النفايات الخطرة:
هناكبعضالحاالتالتيتسمحبتصديرالنفاياتالخطرةإلىأقاليمالدولاألخرىعندما
تكون ظروف وشروط التخلص منها خارج حدود الدولة المنتجة لهذه النفايات أفضل من حيث
السالمة البيئية والصحية ،لكن يجب أن يبقى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود استثناء ،مما
يستوجب من الدول األطراف أتخاذ كل التدابير واالجراءات لعدم الترخيص بنقل النفايات الخطرة
عبرالحدودإالفيالحاالتالتيتتوفرفيهاهذهاالستثناءات.ومنهذهاالستثناءاتماجاءفي
ديباجةاتفاقيةبازلفيالفقرة()25بعدمالسماحبحركاتالنفاياتالخطرةعبرالحدودمندولة
))1المادة()11مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام.1989

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

24

توليدهاإلىأيدولةأخرىإالإذاأجريتفيظلالظروفالتيتحولدونتعرضصحةاإلنسان
والبيئة إلى أي خطر ،وبالتالي يسمح بتصدير النفايات الخطرة عندما تنقل بطريقة ال تؤثر على
سالمةالبيئةفيالدولالمستوردة(،)1وكذلكيسمحبتصديرالنفاياتكاستثناءعلىمبدأالحظرفي
الحالةالتييتمفيهااستيفاءالشروطالثالثةالتالية(:)2
"أوالً:عندماالتتوفرلدولةالتصديرالقدرةالتقنيةوالمرافقالضرورية،أومواقعالتخلصالمناسبة
لكيتتخلصمنالنفاياتالمعنيةبطريقةسليمةبيئيا،لكنهذااالستثناءمحلنظرلسببيناألول
يتمثل بنقل النفايات الخطرة على األرجح يتم إلى الدول النامية واإلفريقية وهي األخرى ال تمتلك
القدرةالتقنيةالتيتمكنهامنالتعاملمعالنفاياتالخطرة،والسبب الثانيقديكونهذااالستثناء
مبر ارللدوللالدعاءعدمامتالكهاالتكنولوجياوالتقنيةالالزمةللتعاملمعالنفاياتومنثماالستفادة
مناالستثناءالمذكورونقلهاإلىالدولاألخرىممايفرغالحظرمنمضمونه.
ثانياً :قد تكون هنالك حاجة للنفايات المعنية كمواد خام من أجل صناعات إعادة تدوير أو
االستعادةفيدولةاالستيراد.
ثالثاً :يسمح بتصدير النفايات إذا كان النقل عبر الحدود يتفق مع معايير أخرى تقررها الدول
األعضاءبشرطأنالتخرجتلكالمعاييرعنأهدافاالتفاقية،وعادةماتوجدهذهالمعاييرفي
الق ارراتالتييعتمدهام ؤتمراألطراف،وفيهذهالحاالتالثالثة،تشترطاالتفاقيةاستيفاءمعيار"
اإلدارةالسليمةبيئيا"للنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرى".

) (1الفقرة ( )25من ديباجة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام
1989

) (2النشراتالصحفيةلبرنامجاالممالمتحدةللبيئة،نشرةعنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةعبرالحدود،منشورة
علىموقعاتفاقيةبازل،نقالعنالرابطwww.basel.Int:
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أندفنالنفاياتالنووية"يحتاجإلىمناطقواسعةذاتتركيبةجيولوجيةثابتة،وتصميمات
مناسبةلخزنالنفاياتقبلالتخلصمنهانهائيا،وهذامايزيدمنالمخاوفبشأناستخدامالطاقة
النوويةالسلمية،ومنشأنالتقدمالمحرزفياجراءاتخزنالنفاياتقبلالتخلصمنهانهائيا أن
يبدد هذه المخاوف ،حيث تمكنت عدة دولمن تحسين تلك االجراءات ،وتعمل دول أخرى على
بحثإمكانياتاستبدالاليورانيومعاليالتخصيببالبلوتونيومالذييكونالتأثيراإلشعاعيلنفاياته
أقلبكثيرمنتأثيرالنفاياتالناتجةعناليورانيوم"(.)1
"وفي  8يوليو  2115تبنت الدول األطراف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية باإلجماع
تعديلالمعاهدةفيمابينها،فأصبحتبذلكتعرفباتفاقيةالحمايةالمادية للموادوالمرافقالنووية،
يهدفالتعديلإلىتحسينالحمايةالفعليةللموادوالمنشئاتالنووية،إالأنهلميدخلحيزالنفاذرغم
الترويجإلطاراألمنالنوويالذيتدعمهالوكالةالدوليةللطاقةالذريةبتنظيمحلقاتالعملفيعدة
مناطق لتوعية الدول بأهمية دخول االتفاقية حيز النفاذ .لقد أدت التوجهات الجديدة التي تبعت
مرحلةمابعدأحداثسبتمبر 2111إلىتبنيعددا منالمبادئالتيينبغيأنتحكماالستخدام
السلميللطاقةالنووية،وادراجنصصريحفيديباجةاالتفاقيةالمعدلةلتأكيدحقجميعالدولفي
تطوير الطاقة النووية واستخدامها في األغراض السلمية حاض ار ومستقبال ،ألحت على أهمية
التعاونالدوليفيذلك،كماتمالتأكيدعلىدوراالتفاقيةفيدعمهدفيعدماالنتشارومكافحة
االرهاب،بواسطةوضعتدابيرفعالةتكفلالحمايةالماديةللموادوالمرافقالنووية"(.)2
"وراعت التعديالت التي أدخلت على االتفاقية مدى انسجامها مع مقاصد األمم المتحدة
فذكرتمنبينهامبدأحسنالجواروتعزيزعالقاتالصداقةوالتعاونفيمابينالدول،كماحرصت
) (1بوشدوب،محمدفايز،مرجعسابق،ص.126
) (2خدير،احمد،مرجعسابق،ص.46
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علىبيانأنهدفالمعاهدةاليقتصرعلىتحقيقالسالمةوالحمايةالماديةللموادالنوويةعلى
المستوى الوطني ،بل يمتد ليشمل األهداف التي يصبو إليها المجتمع الدولي في مجاالت منع
انتشار األسلحة النووية ،ومكافحة االتجار غير المشروع بالمواد النووية ،وأعمال اإلرهاب النووي
الدولي.وفيمجالالمسؤوليةحرصتاالتفاقيةعلىتوسيعنطاقاألطرافالمسؤولةعناألضرار
النووية ،فرغمالتأكيدعلى تركيز المسؤوليةفي شخص القائمبالتشغيل إال أنها لم تغفلمسؤولية
الدولةفي وضع اإلطار التشريعي والرقابي الذي يحكمالحماية المادية ،فيشترطأن يتضمن ذلك
اإلطار نظاما للتقييم ،ومنح التراخيص ،ووضع آلية للتفتيش على المرافق النووية ونقل المواد
النووية ،على أن يتولى تنفيذ اإلطار التشريعي سلطة مختصة مدعمة بالموارد البشرية والمادية
الالزمة،تتمتعباالستقالليةفيمواجهةأيأجهزةأخرىتكونمسئولةعنعملياتترويجالطاقة
النووية"(.)1
"وقدأهتمتالوكالةالدوليةللطاقةالذريةبمكافحةالتداولغيرالمشروعللموادالنوويةكآلية
لضم اناألمنالنووي،وهيالمسألةالتيأثارتانشغالالمجتمعالدوليخاصةعقبتفككاالتحاد
السوفييتي،ونشرتقاريرعناختفاءكمياتكبيرة منالموادالنووية .وينطويالتداولغيرالمشروع
للموادالنوويةوالمصادرالمشعةاألخرىعلىاستالمموادنوويةأوتوفيرهاأوخزنهاأونقلهاأو
التخلصمنهابصورةغيرمرخصبها،سواءأكانذلكوطنياأودوليا"(.)2
"ونظ ار لخطورة عمليات االتجار غير المشروع بالمواد النووية عقد مؤتمر دولي نظمته
الوكالةالدوليةللطاقةالذريةفيأدنبرةبأسكوتالندا،حضرته 61دولة،و 11منظمةدولية،خرج

()1المادة/2أمناتفاقيةالحمايةالماديةللموادالنووية.

( )2عوينات ،نجيب بن عمر ،القانون الدولي النووي والطاقة الذرية ،مؤسسةحمادة للدراسات الجامعية والنشر
والتوزيع،اربد،2111،ص.75
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بنتائج جسدت قلق المجتمع الدولي بشأن تزايد عمليات االتجار غير المشروع بالمواد النووية"،
خلصالمؤتمرإلى(:)1
" -1االستمرارفيتطويرتكنولوجياتحديثةخاصةبالمواداالنشطاريةيصعبكشفها.
 -2تبادلالتكنولوجياتالحديثةمعالدولالتيتفتقرإليها.
 -3النظربعيناالعتبارإلىالحد ودغيرالمراقبةوالتيتحتاجإلىتقويةقدراتالكشف.
 -4صياغةاستراتيجياتاتصالفعالةإلعالمالجماهير".
وعليه نجد ان النفايات النووية تشكل خط ار كبي ار على صحة الفرد والمجتمع والبيئة لذا
حرصتالتشريعاتالدوليةعلىتحديدهاوبيانمخاطرهاوالتعاملمعهابطريقةأمنةالتؤثرعلى
البيئة.
المطلب الثالث

مشكلة النفايات النووية في الدول النامية
تشير التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة إلي أن %91
من النفايات الكيماوية شديدة الخطورة تنتجها الدول الصناعية الكبرى ،فالواليات المتحدة تنتج
وحدهامنالنفاياتالكيماويةوالنوويةسنويا 7ماليينطن،والدولالصناعيةفيأوروباتنتج5
ماليينطن،وكندامليوناواحدا،وروسيامليوناواحدا،أمادولالعالمفتنتجمجتمعةمليونطنمن
النفايات(.)2

()1الئحةالنقلالمأمونللموادالمشعة،مرجعسابق.

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

أوروبا .نقال عن الرابطhttps://www.albayan.ae/one-world/2001-07-18-1. :
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وهناكثالثةأشكالللنفاياتالنووية(:)1
أوال النفايات الغازية :وهى تطلق عادة في الجو العتبارات فنية واقتصادية على شكل مطلقات
غازية تشمل عناصر مشعة خفيفة مثل التريتيوم والكربون والنيتروجين ونواتج االنشطار مثل
الكريتونواليودوالزينونإليجانبالنظائرالمشعةاألخرى.
ثانيا النفايات السائلة :وهي تحتوى على نواتج مشعة أهمها الكروم والمنجنيز والكوبالت والزنك
والسيزيوم،ويجبحفظهذهالنفاياتفيخزاناتصلبةفيموقعالمنشأةلفتراتطويلةقدتتجاوز
عشرسنوات.
ثالثا النفايات الصلبة :ويتمتخزينذاتالمستوياتالمنخفضةمنهافيخنادقعلىعمقيتراوح
من 5إلى 8أمتارمنسطحاألرض،ويتمذلكفيمناطقجافةصحراويةومنعزلةومراقبةمن
حيثالمياهالجوفية،أماذاتالمستوياتالمرتفعةفتدفنداخلخزاناتصلبةعلىأعماقتتجاوز
الكيلومترفيباطناألرض.
إنهناك44دولةفقيرةفيالعالمتطرحنفسهاكمدافنللنفايات،ومنأهمهذهالدولتشاد
والكونغووماليوالنيجروالسنغالوموريتانياوبوركينافاسو،حيثتستقبلسنوياعشراتاآلالفمن
أطنانالنفاياتالنوويةوالكيماويةالسامةالتىأدتإلىإتالفمساحاتشاسعةمنالغاباتهناك؛
كذلكظلتقارةآسيالسنواتطويلةمستودعالنفاياتالدولالصناعية،وبحسبتقريردوليتمدفن
نحوستةماليينطنفي 11دولةآسيويةخالل 4سنواتفقط.ومايدفعالدولالصناعيةلدفن
نفاياتها السامة خارج أراضيها ،إضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية ،أن سعر دفن النفايات قد
()1فتحي،حسن(.)2116باحثمصرييفتحملفدفنالنفاياتالنووية،الصومالوغربأفريقياتحوالإلىمقابر
لنفاياتأوروبا.نقالعنالرابطhttp://hadarat.ahram.org.eg:
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تضاعف عشراتالمرات بدءامن عام ،86ووفقالما ذكره الدكتورمصطفىكمالطلبة المدير
التنفيذيالسابقلبرنامجاألممالمتحدةللبيئة،إندفنالطنفيأفريقيابلغ 41دوالرا،فيحينأن

هذاالسعرفيأيةواليةأمريكيةيتراوحمابين14إلى36ضعفالهذاالرقموفىأوروبامابين15
إلى21ضعفالهذاالرقم.ولقدتورطفيهذهالتجارةوزراءوسياسيونوشخصياتعالميةكانمنهم
زوجمارجريتتاتشررئيسةوزراءبريطانياالسابقة،بلأنشئتشركاتلهذهالتجارة؛حيثوصل

سعردفنالطنعنطريقشركاتإيطاليةإلى 811دوالر،وتنقلهاإلىأفريقيابسعر 41دوالر
للطنالواحد(.)1
الوطنالعربيكغيرهمندولالعالمالناميكانهدفالبعضالدولالصناعيةلدفن نفاياتها
النووية والكيماوية ،وكما هو نهجها استغلت السفن المحملة بالنفايات اإلشعاعية الخطيرة التي
تجوببحارالعالمبؤرالتوترفيالعالمالعربيلتفريغسمومهاالمشعة،وكانتلبنانهدفامبكرالها
بسببظروفانعداماألمنورقابةالحكومةالمركزيةخاللالحرباألهليةالتياستغرقت15عاما،
وتورطتالميليشياتفيهذهالتجارةالمسمومةفيصفقاتمشبوهةلتأمينالسالحوجنىاألموال،
وفىالتسعينياتبدأنبشهذاالملف،ومنالقضاياالقليلةالتي حققفيهاالمدعىالعامتورطستة
أشخاصفيشحن 26برميالمنالنفاياتالنوويةوصلتإلىميناءبيروتمنألمانيا،وأعيدت
هذه النفايات مرة أخرى ،كما ثبت دفن 11آالف برميل من النفايات اإليطالية في أثناء الحرب،
وحكمعلىلبنانيبالسجنلجلبه681طنامنالنفاياتالبالستيكيةالسامةمنألمانيا!!(.)2
وفىسبتمبرعام 97اتهمتمنظمة"السالماألخضر" 3شركاتاثنتانإسبانيتانوواحدة
لبنانيةبإلقاءعدةمئاتمنالبراميلالتي تحوىموادسامةصناعيةفيأحداألماكنبالقربمن
()1مراد ،أحمد،مرجعسابق.

()2فتحي،حسن،مرجعسابق.
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بيروت.واذاكانتتلكعينةلعددمحدودمنالمتورطينبعدالحرباألهلية،لناأننتصورحجم
النفايات النووية والكيماوية السامة التي دفنت في األراضي اللبنانية خالل الحرب في زمن حكم
المليشيات .ويكتوي لبنان كغيره من الدول العربية المجاورة إلسرائيل ،حيث تطرح األخيرة نفسها
كمجمعللنفاياتالسامةفيالعالم،فهيالدولةالوحيدةفيالعالمالتي التزالتمارسدفننفاياتها
الصناعيةفيالبحارممايهددبالخطرشواطئمصرولبنانوقبرص.وكانتقريرأمريكيُنشرفي
يونيو من عام 1999كشف النقاب عن قيام إسرائيل بدفن كميات كبيرة من النفايات النووية في
أراضيصادرتهامنالضفةالغربية،وتكررتهذهاالتهاماتالفلسطينيةإلسرائيل4مراتخالل3
سنوات،ويعززمنذذلكتقريرالبنكالدوليالذيأشارإلىتخلصإسرائيلمن48ألفطنفقط
منمجموعالنفاياتالنوويةوالكيماويةالبالغ 111ألفطنعام98فىاألماكنالمخصصةلها،
وأن52ألفطنرفضتاإلفصاحعنأماكندفنها،كماأنإسرائيلدفنتنحو61ألفطنمن
النفايات السامة في صحراء النقب في براميل غير محكمة الغلق يمكن أن تتسرب إلى مصادر
المياهوالزراعة،وأكثرالدولتعرضاألخطارهذهالنفاياتهياألردن،وترددأناألردنكانتهدفا
لدفن نفايات نووية أمريكية أثناء المناورات التي أجرتها القوات األمريكية جنوب البالد في يونيو
97مستغلةالتسهيالتالمقدمةإليها،وذلكبشهادةسكانالعقبةأنفسهم(.)1
وفى اليمن اكتشفت السلطات مقبرة للنفايات النووية في المقر السابق لوكالة التنمية
األمريكية تقدر بنحو مائة كيلو جرام ،وفى الصومال يكثر الحديث عن استعمال المياه اإلقليمية
كمكانللتخلصمنالنفاياتاإلشعاعية،والشائعاتالتي ترددتعندفنالوالياتالمتحدةلنفايات
نووية أثناء غزوها للصومال ترقى إلى مرتبة اليقين ،وال غرابة في ذلك إذا علمنا أن السلطات

()1مراد،أحمد،مرجعسابق.
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البوسنيةاتهمتقواتحفظالسالمببناءمستودعكبيرلتخزينالنفاياتالنوويةوالكيميائيةفيقرية
كلدانيفيالمنطقةالواقعةبينسراييفووتوزال،وليسبعيداعناألذهانماترددعنتحويلجنوب
أفريقياإلىمقبرةللنفاياتالنوويةقبلتولىمانديالالحكم .أماموريتانيافقدنفتماأثيرحولقيام
إسرائيلبدفننفاياتهاالنوويةفيها،وشهدتفيمارس99أكبرمحاكمةسياسيةحولهذهالقضية،
اتهم فيها أحمد ولد داده األمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطي المعارض وحمدان ولد باباه
عضوالمكتبالسياسيللحزبآنذاكبتهمةترويجشائعاتبشأنإبرامالحكومةصفقةمعإسرائيل
لدفن النفايات النووية في صحراء النجابات الكبرى القريبة من الجزائر .وفي مصر أحبطت 15
محاولةلنقلنفاياتكيميائيةسامةإلىأراضيهاتبلغزنتهانحو 31ألفطنوقيمتها 15مليون
دوالر،وقدتلقتمصربالغامنجهاتدوليةبوصولالشحناتوهىفيطريقهاعرضالبحر،
وحاول أحد التجار عام 98إدخال شحنة من النفايات على أنها وقود خاص لبعض المصانع،
وحينماانكشفأمرهحاولدفنهافيالصح ارءالغربية(.)1

المبحث الثاني
التخلص من النفايات النووية وأضرارها
تختلفالنفاياتمنحيثدرجةخطورتهاوتأثيرهاعلىالبيئةوالبشر،حيثتأتيالنفايات
النوويةعلىقمةهذهالنفاياتخطورةوضر اربالبيئةواإلنسانيليهاالنفاياتالصناعية،ثمالنفايات
الزراعيةوالحي وانية،وتأتيخطورةالنفاياتالنوويةمنكونهاتؤثرعلىالبيئةلفتراتزمنيةطويلة
اعاةأهميةبعدها
األمد،والتعاملمعهايكونمكلفا منالناحيةالماديةبشكلكبيرخاصةإذاتممر
ُ
عن التجمعات البشرية ،والعمل على عدم تأثيرها على البيئة ،ألنها تشكل مصدر ازعاج للد ول
الكبرىأوالناميةعلىحدسواء.ولبيانكيفيةالتخلصمنالنفاياتالنوويةالسامةوبيانأضرارها،
()1فتحي،حسن،مرجعسابق.
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سيتمالتطرقفيهذاالمبحثمنخاللالمطلباألولالتعرفعلىكيفيةالتخلصمنالنفايات
النووية،أماالمطلبالثانيفيوضحأضرارالنفاياتالنووية.
المطلب األول
التخلص من النفايات النووية
ويتناولهذاالمطلبموضوعالتخلصمنالنفاياتالنوويةالسامةمنخاللالتعرفإلى
عاألول،وااللتزاماتالقانونيةالعامةازاءالتخلصمن

ماهيةالتخلصمنالنفاياتالنوويةفيالفر
النفاياتالخطرةفيالفرعالثاني.
الفرع االول
ماهية التخلص من النفايات النووية
ينتج عن استخدام الطاقة النووية الكثير من األضرار تتمثل بالنفايات النووية وكيفية
التخلصمنهاوتأثيرهاعلىالبيئةواإلنسان،لذا فإنمسألةالتخلصمنالنفاياتالنوويةتثيرعدة
إشكالياتعلىالمستوىالدولي،حيثتستخدمبعضالدولطرقغيرآمنةلدفنالنفاياتالنووية
فيباطناألرضأوإغراقهافيالبحر،بينماتعمددولأخرىإلىإرسالهابواسطةالصواريخإلى
الفضاء الخارجي ،واذا كانت هذه الطريقة األخيرة تثير نقدا أخالقيا ،وغير متاحة لجميع الدول،
وتخالف التزاما دوليا بتخصيص الفضاء الخارجي لألغراض السلمية( ،)1فإن مسألة اإلغراق في
البحارشكلتمحوراالهتمامفيالمعاهداتالمتعلقةبمنعالتلوثفيالبحاروالمحافظةعلىالبيئة
البحرية"(.)2
( )1فاضل ،سمير محمد ،التخلص من الفضالت الذرية في البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العام ،مجلة
المصرية للقانون الدولي،عدد،32القاهرة،1976،ص.169
()2تصنفالنفاياتالنوويةحسبمستوىاالشعاعوعمرالنصفإلىثالثةأنواع -:نفايات  Aمدةحياتها
قصيرةنسبيا،تتميزبمستوىإشعاعيمنخفضلهاعمرنصفاليتجاوز31سنةعموما،نفاياتBمدةحياتها
أطولقدتصلإلىمليونسنة– نفايات Cناتجةعناالنشطارالنوويتتميزبقوةنشاطإشعاعيمدةحياتها
طويلةتستمرلمئاتاآلالفمنالسنينلمزيدمنالتفاصيلراجع:عبدالقادر،مهداوي،حق الدولة في استخدام
الطاقة النووية لألغراض السلمية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعالدكتورمواليالطاهر،سعيد،2119
صص.31-29

33

وفيإطارخطورةالنفاياتالنوويةوتأثيراتهاعلىالبيئةواإلنسان،تمالتوصلإلىالعديد
منالمعاهداتفيهذاالشأنومنهامعاهدةحظروضع األسلحةالنوويةوأسلحةالتدميرالشامل
األخرىفيقاعالبحار،والمحيطاتوباطنتربتهالعام1971كمانصتاتفاقيةقانونالبحارلعام
 1982علىتخصيصأعاليالبحارلألغراضالسلميةوذلكوفقا للمادة،88وعلىواجبالسفن
النوويةأوالسفنالتيتحملموادنوويةمراعاةالتدابيرالوقائيةخاللممارستهالحقالمرورالبريء
فيمنطقةالبحراالقليميللدولوفقاللمادة،23هذاباإلضافةإلىالتزاماتدوليةأخرىمنصوص
عليهافيكلمنإعالناستوكهولمعام،1972واعالنريوللبيئةوالتنميةعام.1992وبالرغم
منالنصوصالواضحةوالتعهداتالدولية،إالأندوالكثيرةكانتتخالفهذهااللتزامات،منبينها
الوالياتالمتحدةاألمريكيةالتيقامتبإغراقالنفاياتالنوويةفيالباسيفيكي،وبريطانياالتيتلقى
فيبحرالمانشالعبواتالنوويةالمشتملةعلىالفضالتالصلبة،وفرنساالتيأنشأتخطأنابيب
داخلالمانشإلغراقالفضالتالذريةالسائلةبعدتخفيفهابالماء"(.)1
الفرع الثاني
االلتزامات القانونية العامة ازاء التخلص من النفايات الخطرة
لقدألزمتاتفاقيةبازلالدولاألطرافااللتزامبالتخلصاآلمنمنالنفاياتالخطرة،وهذا
يستوجب إدارة النفايات بطريقة سليمة بيئيا ،والتخلص من النفايات في دولة توليدها ،ومن هذه
االلتزاماتمايلي:
أوالً :االلتزام بإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئيا :تعرف اتفاقية بازل "اإلدارة السليمة بيئيا
للنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىبأنهااتخاذجميعالخطواتالعمليةلضمانإدارةالنفاياتالخطرة
وغيرها من النفايات بصورة تقي صحة اإلنسان من اآلثار الضارة التي قد تنجم عن مثل هذه

()1فاضل،سميرمحمد،مرجعسابق،ص171
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النفايات"( .)1ووفقا لهذه التعريف فأن االلتزام باإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة أو النفايات
األخرىيقصدبهالتزاماألطرافالمعنيةباتخاذ كافةالتدابيرالضروريةالتيتكفلحمايةالبيئةمن
األضرارالتيقدتحدثاثناءنقلالنفاياتالخطرةعبرالحدودالدولية،وتشملهذاالتدابيرجمع
ومناولةوتعبئةالنفاياتالخطرةموضعالنقلفيصناديقالتعبئةبشكلجيدولصقالبطاقاتعليها
وغيرها،فالمصدرالرئيسيلهذاااللتزامهونصالمادة 8/4التيأوجبتعلىاألطرافأنتشترط
إدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى العابرة للحدود إدارة سليمة ال تضر البيئة سواء في دولة
االستيرادأمفيدولةالتصديرأوأيمكانآخر(.)2
يتضحمنخاللهذهالمادة بأنهذاااللتزاميطبقعلىالدولةالمصدرةوالدولةالمستوردة
ودولة الترانزيت على حد سواء ،ألنها اشترطت اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة في دولة
االستيراد أو في مكان اخر ،ولذا فأن الدول المستوردة أو دولة العبور ال تستطيع التحلل من
مسؤوليتهاعناإلدارةالسليمةبيئيالتلكالنفايات،وعندماالتستطيعالوفاءبذلكفعليهاالسعينحو
طلبالمساعدةواالعتمادعلىالتدابيرالتيحددتهااالتفاقيةلطلبالتعاونالدوليأومنعاالستيراد
نهائيا .أما الدولة المصدرة ال تستطيع النأي بنفسها عن تحمل المسؤولية بألقائها على الدولة
المستوردة أو دولة الترانزيت بل يجب عليها التأكد من أن النفايات الخطرة المصدرة سوف تدار
بطريقةسليمةبيئياقبلاجراءعمليةالتصدير،وعندئذينبغيعليهاالسماحبإعادةالنفاياتإذاكان
ذلكضروريا(.)3

) (1المادة  2ف ( )8من اتفاقية بازل ،وينظر ايضا  :وثائق االمم المتحدة ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقرير
االجتماع السادس لمؤتمر االطراف في اتفاقية بازل،جنيف 13-9كانوناالول،2112ص،31الوثيقة
)(UNEP /CHW.6/23

)(2متولي،خالدالسيد،مرجعسابق،ص142

)(3بوشدوب،محمدفايز،مرجعسابق،ص.129
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وقدحددتأمانةاالتفاقيةبأناإلدارةالسليمةبيئياتتضمن"تشديدالرقابةعلىتخزينونقل
ومعالجةواعادةاستخدامواعادةالتدويرواالسترجاعوالتخلصالنهائيللنفايات،ولقدولدتالدول
األطراف العديد من المبادئ التوجيهية التقنية لتحديد ماهية اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة
والنفايات األخرى الخاضعة التفاقية بازل ،وعلى وجه التحديد ،توجه الوثيقة التوجيهية العامة أن
اإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالخطرةينبغيأنتقومعلىعدهمعاييروهي"(-:)1
أ-

"وجودبنيةتحتيةتنظيميةوتنفيذيةتضمناالمتثالللقوانينالمعمولبها.

ب -توفرمواقعومرافقمرخصةعلىمستوىعاليمنالتكنولوجيالمكافحةالتلوثوالتعاملمع
النفايات الخطرة بطريقة محددة ،على أن يراعي على وجه الخصوص مستوى التكنولوجيا
ومكافحةالتلوثفيدولةالتصدير.
ج -

علىمشغليالمواقعوالمرافقالذينيقومونبإدارةالنفاياتالخطرةرصدآثارتلكاألنشطة.

د-

أتخاذاإلجراءاتاألزمةإذااتضحمنخاللعمليةالرصدظهورانبعاثاتغيرمقبولةمن
جراءإدارةالنفاياتالخطرة.

ه -يجبأنيكوناألشخاصالمشاركينفيإدارةالنفاياتالخطرةقادرينومدربينعلىمستوى
عال".
ٍ
وبناء على ما تقدم ،تعد اإلدارة السليمة للنفايات الخطرة من أهم االلتزامات التي نصت
عليها اتفاقية بازل ،التي توجب على الدول أن تضع استراتيجيات تتضمن التشريعات واآلليات
واألساليبوالطرقإلدارةالنفاياتالخطرةبطريقةسليمةبيئيا،وفقا لمانصتعليهاتفاقيةبازلوما
دعتإليهمقرراتالدولاألطراففياالتفاقية(.)2
)(1خدير،احمد،مرجعسابق،ص.48

(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
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ثانياً:التخلصمنالنفاياتفيأماكنقريبةمنمكانتوليدها:يعدالتخلصمنالنفاياتفيدولة
اإل نتاج أحد المبادئ الهامة التي جاءت بها اتفاقية بازل لمعالجة مشكلة نقل النفايات إلى خارج
أماكنتوليدها،حيثوردهذاالمبدأفيالفقرة()9منديباجةاتفاقيةبازلإذدعتاألطرافإلى
التخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئيا في أراضي الدولة التي حصل توليد النفايات
فيها(.)1
ووردهذاالمبدأأيضافيصلباالتفاقية،فقدنصتالمادة2/4بأن"علىالدولاألطراف
وضع الترتيبات المناسبة للتخلص من النفايات وفقا لإلجراءات المتاحة في إقليمها .بالتأكيد أن
االلتزام بمبدأ التخلص من النفايات الخطرة في دولة توليدها سوف يقضي على حركة النفايات
الخطرة عبر الحدود وبالتالي القضاء على المشاكل البيئية التي تنجم عن حركة النفايات الخطرة
عبرالحدود،لكنفيالحقيقةهناكثمةصعوبةفيتطبيقه،منقبلالدولالصناعية،علىاعتبار
أغلبيةالدولالمنتجةللنفاياتالخطرةهيالدولالمتقدمةأيالدولالصناعية،فلمتدخرهذاالدول
جهدا في مفاوضات بازل في سبيل عدم فرض حظر على نقل النفايات الخطرة إلى دول العالم
الثالثفكيفتقبلبالتخلصمننفاياتهاعلىأراضيها،فالصعوبةتكمنفيمدىاستعدادهذاالدول
فيالتخلصمنالنفاياتفيأراضيها".
المطلب الثاني
أضرار النفايات النووية السامة
بدأاالهتمام العالمي بالبيئةمنذ بداية القرن العشرين وازدياداالهتمامبعدمنتصف القرن
العشرين،واالهتمامبالبيئةسواءمنناحيةالمحافظةعليهاأومنناحيةالتخطيطالبيئي،وكان
ذلك  نتيجة اآلثار السيئةألنشطة اإلنسانالتي ألحقتالضرر بالبيئة،وكذلك نتيجةالتطور في
)(1الفقرة()9منديباجةاتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام1989
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مختلف المجاالت وبالذات الصناعية ،والتي أدت إلى تلوث البيئة بنفايات غازية سامة أدت إلى
تلويثالتربةوالماءوالهواءعلىحدسواء.هذاالتدهورفيالعالقةبيناإلنسانوالبيئةكانالبد
معهمنوجودقوانينتنظمالعالقةبيناإلنسانوالبيئةلمواجهةالسلوكالخاطئمناإلنسانتجاه
البيئة،لذلكبدأتالدولبسنالقوانينالمتعلقةبحمايةالبيئةووضعبعضاألنظمةفيالمجاالت
التي تؤدي إلى حماية البيئة .من هنا وللتعرف إلى أضرار النفايات النووية السامة ،تم تقسيم
المطلبإلىفرعينتناولالفرعاألولماهيةأضرارالنفاياتالنوويةالسامة،بينماتناولالفرعالثاني
واقعمشكلةالنفاياتالنووية.
الفرع االول
ماهية أضرار النفايات النووية السامة
تكمن أضرار استخدام الطاقة النووية وأثارها على البيئة واإلنسان  وبالتالي أضرار الطاقة النووية
أثناءالسلم(النفاياتالنوويةواالشعاعاتوالحوادثالنووية)،تشكلالنفاياتالنوويةبأشكالهاالثالثة
الصلبةوالغازيةوالسائلة،مدعاةرعبمتزايدعلىامتدادالعالم،بعدماثبتأنآالفاألطنانمن
هذهالنفاياتقدأدتإلىانتشارأمراضوأوبئةخطيرة،ولوثتالتربةوالمزروعاتوالمياهالجوفية
والسطحية والهواء( .)1والنفايات بصفة عامة هي كل المواد التي خلص اإلنسان من استخدامها
وأصبحتغيرذاتجدوىله،أوالموادالتيتنشأعناألنشطةالبشريةالمختلفةوليستلهامنفعة
ويريد اإلنسان التخلص منها ،ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن النفايات المشعة هي نواتج
استخداماتالتكنولوجياالنوويةفيكافةاألنشطة(،)2وقدجرىالعرفالدوليعلىتصنيفالنفايات
المشعةمنناحيةدرجةاشعاعيتهاإلىثالثمستوياتإشعاعيةوهي:
()1عوينات،نجيببنعمر،مرجعسابق،ص127

()2عوينات،نجيببنعمر،المرجعالسابقنفسه،صص128-127
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 النفايات منخفضة المستوى االشعاعي :وهي "النفايات التي تحتوي على مواد ذات إشعاعضعيف أو على مواد مشعة ذات عمر نصف إشعاعي قصير ،بحيث تتحلل بسرعة إلى
مستوياتإشعاعيةالتذكر،وهذهالنفاياتيمكنالتعاملمعهايدويا مباشرةباستخدامالقفازات
الواقية والمالبس المناسبة التي تحمي العاملين من أي تلوث بها ،كما أن التخلص منها ال
يشكل أي صعوبة ،وتعتبر كل نفايات ومخلفات االستخدامات الطبية والصناعية والزراعية
ومعظمالتطبيقاتاألخرىمنالنفاياتالمنخفضةاإلشعاع،ويتمالتخلصمنهاعادةفيالجو
بعد ترشيحها وتنقيتها وتخفيضها حسب القواعد والتشريعات الصارمة بحيث ال تشكل خطر
علىاإلنسانأوالبيئة،أويتمالتخلصمنهابتركيزهالتقليلحجمهاإلىأقصىحد،ثمدفنها
فيأماكنخاصة"(.)1
 النفايات متوسطة المستوى االشعاعي :وهي "النفايات التي تحتوي على مواد ذات اشعاعمتوسط ،ولكنها في نفس الوقت ذات عمر نصف قصير يجعها تتحلل بسرعة إلى مستوى
أشعاعيمنخفضوهذهيتمالتعاملمعهامنخاللحواجزواقيةوتجهيزاتخاصةتشملمن
بعضاألحياناستخدامأجهزةالتحكمعنبعد"(.)2
 النفايات عالية المستوى االشعاعي :وهي "النفايات التي تحتوي على مواد ذات مستوياتإشعاعيةعالية،وفينفسالوقتذاتعمرنصفطويلبحيثتظلعلىمستوياتأشعاعية
لفتراتطويلة،ويلتزمالتعاملمعهاأنيكونمنخاللحواجزواقعيةسميكةوأجهزةتحكمعن
بعد ،لمنع أي تالمس بينها وبين العاملين عليها أو البيئة الخارجية ،تضافرت أضرار هذه
النفاياتمعمئاتمالييناألطنانمننفاياتأخرىكيماوية،صلبةأوسائلةأوغازية،ناتجة
()1فاضل،سميرمحمد،مرجعسابق،ص.172

()2عوينات،نجيببنعمر،المرجعالسابق،ص.128
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يةوالبرية،ناهيكعنمخلفاتالحروبوالمناورات
عنالمصانعووسائطالنقلالجويةوالبحر 
العسكريةواختباراتاألسلحةوالذخائرالمختلفة"(.)1
الفرع الثاني
واقع مشكلة النفايات النووية
لقدبدأالعالميدركمخاطرهذهالنفاياتشيئا فشيئا بعدماعمالضررواألذىبأشكال
مختلفة ،منإختالل مناخيأو ارتفاعمعدالت الح اررة بما ينذر بمضاعفاتعديدةمتوالدة تشمل
ذوبان جليد القطبين ،وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحر على نحو يغرق المناطق الساحلية
بفيضانات تزيل مئات المدن ،إلى الجفاف والتصحر وانحسار الغطاء النباتي وتلويث المحاصيل
الزراعيةوالثروةالحيوانية،وتشيراالحصائياتإلىأنتشارأمراضفتاكةوأوبئةغيرمسبوقةبسبب
زيادة النفايات المختلفة سنويا مثل مصانع الواليات المتحدة األمريكية التي تقدر نفاياتها بحوالي
()121مليونطنسنويا،منها 48مليونطنسنويا منالنفاياتالمشعةالسامة،وتلقيمصانع
كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا  71مليون طن من النفايات ،منها  22مليونطن من النفايات
المشعة السامة( ،)2لقد أعلن تقرير صدر في  7مارس  2113عن اللجنة األوروبية لمخاطر
اإلشعاع ،وهي لجنة علمية تضم ثالثين عالما مستقال يترأسها كريس بسبي ،مستشار الحكومة
البرامج واألسلحة النووية فقط( ،)3دون األسلحة الكيماوية،
البريطانية ،إن التلوث الناجم عن 
والجرثومية والنفايات الصناعية قد أودت بحياة خمسة وستين مليونا من البشر ،واذا ما أخذ في
االعتبارتضاعفنسبةاإلشعاعخمسمرات ،ويمكنتلمسآثارالكارثةالشاملةالتيتسببتبها

()1فاضل،سميرمحمد،مرجعسابق،ص.174

))2

Roland, Morau, la menace terroris tenucleaire biologique. Chimique, Rocherparis,
2002, pp. 17-33
() 3عبدالرحمن،خيرالدين،النفاياتالنوويةوالكيماويةالتقلخطورةعنأسلحةاإلبادةالشاملة،مجلة الجندي،
السنة،33العدد.2119،386
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أنانيةالقوىواألطرافالمهيمنةالتيالتكترثإالللقوةوالسطوةوالثروة،دوناالكتراث،لمصيرهذا
العالم(.)1
وتكمن خطورة النفايات النووية في االشعاعات فمع تطور الدول وتقدمها  ،وتزايد تفاعلها مع
البيئة،ومعزيادةاالعتمادعلىالطاقةالنوويةفيالحياةالعاديةفإنالخطراألكبرعلىاإلنسان
هواإلشعاعالمؤينأيوجودالتأينأيالكهربائيةاالستاتيكية-السكونية–بينذراتأيةمادةيمر
من خاللها اإلشعاع وهذه العملية تحدث عادة عندما تقذف اإللكترونات بعيدا عن مواقعها التي
تحيطبالذرات،هذهاألخيرةتتكونمننواةذاتذراتشحنةكهربائيةموجبة،تحيطبااللكترونات
التيتحملشحنةكهربائيةسالبةوحينتقوماإلشعاعاتالمتأينةبفصلهذهالشحناتوذلكبإزالتها
لإلكتروناتفإنالذراتوااللكتروناتالحرةتتفاعلبصورةسريعةمعالذراتاألخرىأومجموعة
ذرات (الجزئيات)( ،)2وهذه العملية تسبب ضر ار في الخاليا واألشعة الحية ولإلشعاع الذري
مصدرين:األول يتمثلفياإلشعاعالذريالطبيعيويقصدبهاألشعةالكونيةالواردةمنالفضاء
الخارجيوالعناصرالمشعةالموجودةفيالقشرةاألرضية،أماالمصدرالثاني فيتمثلفياإلشعاع
الذري المصنع ويقصد به اإلشعاع الناتج عن التفجيرات النووية ومفاعالت ومحطات الطاقة
النووية،وتتكوناألشعةمنثالثأنواعمنها:أشعةألفاوهيغيرقادرةعلىاختراقالجلد،وأشعة
بيتاوهيالتيتستطيعالمرورعبرنسيجالجسمالبشريلمسافة1و2سنتمتر"(.)3
" وأشعةجاماوالتياليستطيعإيقافهاإالالرصاصالسميكأوالخرسانةأوطبقةكثيفةمن
الماءوعنداستخدامالطاقةالنوويةفياألغراضالسلميةأوالعسكريةفإناإلنسانأوالكائنالحي
يتعرضلإلشعاعاتالمختلفةعنطريقاالستنشاقلهواءمحملبالنظائرالمشعةفيصورةغبار
()1آوديون،بيتر،حقائق عن الحرب النووية.ترجمةعائدةعبودرضا،مطبعةالقادسية،بيروت،1995،ص4

( )2التميمي ،عالء ،مخاطر الطاقة النووية على االنسان والبيئة ،نقال عن الرابط،www.geocities.com:
،2111ص.7

()3مشالي،عبدالحميدعبدالعزيز.أخطارالتعرضلإلشعاعوالنظائرالمشعة.الجزءاألول.مجلة الجندي،العدد
،388سنة.2116،33
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أوغازاتأوعنطريقالفممثلأكلوشربمشروباتملوثةبالموادالمشعةأوعن طريقالجلد
خاصةإذاكانهناكجروح،وفيالحقيقةاليمكنرؤيةاإلشعاعأوسماعهأوالشعوربهأوتذوقه
أوشمرائحتهأيأنهباختصارعديماللونوالطعموالرائحة،وبالرغممنهذافإنهمنالممكنأن
يتسبب في الموت والهالك في مدى ثواني معدودات وال يمكن اعتبار االشعاع وبأي شكل من
األشكال قاتال رحوما ،حيث أنه سبب الموت البطيء والمصحوب بآالم مبرحة لضحاياه ،وحين
يفشلاإلشعاعفيالقتلفإنهيتركآثارهالقاسيةعلىالجسموالمتمثلةفيأمراضالعقم،اللوكيميا–
ابيضاضالدم)1("-السرطان،االضطراباتالموروثةعقليةوجسدية،تشوهاتخلقية،عتامةعدسة
العينوغيرهاالكثير.وهذاماأكدتعليهالدكتورةكتاسوميفوريستوFuristu Katasumiبقولها:
"إناإلشعاعاتالناجمةعنالقنابلالتيسقطتعلىهيروشيماوناغازاكيأدتإلىالوفاةوالى
أمراض وأورام خبيثة أو اختالالت حسب مقدار انتشار اإلشعاعات ،مرتك از على بعد المكان
المتواجدفيهالضحيةأوالضحاياعننقطةاإلنفجار".
أما عن الحوادث النووية ،فرغم إجراءات األمان في المفاعالت النووية وفي وسائل نقل
الموادالنوويةلتجنبأياحتمالللحوادثالمتوقعةوغيرالمتوقعة،ووضعالخططالمسبقةللتعامل
معهافيحالةوقوعها،فمنالجديربالذكربأن"الحوادثالنوويةمهماكانتصرامةاإلجراءات
فإنالحوادثمتوقعحدوثها،وهذهالحوادثقدتقعبفعلخطأبشريأوتقنيأوطبيعي(.)2

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

()2مشالي،عبدالحميدعبدالعزيز،مرجعسابق.
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الفصل الثالث
جريمة نقل ودفن النفايات النووية السامة
"تعتبراألرضأحدالعناصرالثالثالتيتتألفمنهاالبيئة،وتكونالمحلالذييقععليه
االعتداءفيالجرائمالواقعةعلىالبيئة.ونتيجةلتزايدأنشطةاإلنسانالملوثةللبيئة،سواءكانتهذه
األنشطة سلمية كالتجارب النووية وغيرها ،أم أنشطة حربية عسكرية كالحروب والنزاعات التي
تستخدمفيهاأسلحةملوثةوضارةبالبيئة،فقدزادتحدةوخطورةالتلوث،وزيادةالنفاياتوالمخلفات
الناتجة عن التقدم الكبير في تكنولوجيا التصنيع والثورة الصناعية ،كذلك المخلفات الناجمة عن
السفن،والنفاياتالناجمةعنالتجاربالذرية،وعناستخدامالطاقةالنوويةفياألغراضالسلمية،
وقيامبعضالدول ولغاياتالتخلصمنالمخلفاتالنوويةبدفنهافيباطناألرضفيبعض
الدولالنامية،مماأدىإلىتلوثالتربة،واإلخاللبتركيبتها").(1
للتطرق إلى موضوع جريمة نقل  ودفن النفايات النووية السامة ،تم تقسيم الفصل إلى
مبحثين؛تناولالمبحثاألولالركنالماديلجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةالسامة،بينماتضمن
المبحثالثانيالركنالمعنويلجريمةنقلودفنالنفاياتالنووية.


( )1هشام بشير ،حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني ،القاهرة :المركز القومي لإلصدارات
القانونية،2111،ص.44
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المبحث األول
الركن المادي لجريمة نقل ودفن النفايات النووية السامة
أن الجريمة الدولية هي( :كل فعل غير مشروع ،و ينفذ جزاءه الجنائي باسم الجماعة
الدولية) فهذا الفعلغيرالمشروع يكونمجرمامنقبلالمجتمعالدوليقبلارتكابهيسمىجريمة
دولية ،وتطبق عليه العقوبة  ،وتنفذ باسمالمجتمع الدوليكما وتمحصر الجرائم الدولية التي يرتكبها
األفراد بوصفهم أعضاء دولة ضد أشخاص آخرين من الدول فقط  في القانون الدولي .في حين
عرفهاالفقيهجالسير()Glacierبأنها":واقعةإجراميةمخالفةلقواعدالقانونالدوليتضربمصالح
الدولالتييحميهاهذاالقانون"
أنالركنالماديهوالذييحددمادياتالجريمةوالتياعتبرهاالمشرعغيرمشروعة)،(1
وتقتضي الشرعية الجنائية وجوب وجود نصوص قانونية سابقة لفعل االعتداء وهذا تطبيق ألهم
المبادئ في القانون الجنائي وهو مبدأ الشرعية .شرعية الجريمة وشرعية العقوبة ،ويقتضي مبدأ
الشرعيةوضوحالنصالتجريميبحيثيحددالفعلالمجرمالذييشكلاعتداءعلىالبيئة،ويشترط
العتبارالفعلأنيكونمنهيا عنهأومأمو اربهبمقتضىقانونجنائي)،(2وهذايسهلاألمرعلى
القاضيويؤديإلىتحقيقالعدالةوفعاليةفيالتطبيق.وسيتمالتعرفعلىالركنالماديلجريمة
نقلودفنالنفاياتالنوويةالسامةمنخاللالمطلباألولمنالمبحثوالذيجاءبعنوانالركن
الماديلنقل النفاياتالمشعةبدونترخيص،والمطلبالثانيوالذيتضمنالركنالماديلجريمة
دفنالنفاياتالنووية.

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

()2عبدالملك،جندي،الموسوعة الجنائية،الجزءالثالث،القاهرة،2118،ص.84
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المطلب األول
الركن المادي لنقل النفايات المشعة بدون ترخيص
تتمثلالعناصرالماديةفيهذهالجريمةب ــ:
أوالً السلوك اإلجرامي
هو "سلوك استيراد النفايات المشعة ،ويتمثل ذلك بالحصول على ترخيص صادر من
الجهةاإلدارية المختصة"( ،)1ويراد بمصطلحاالستيراد هو"القيامبجلبالسلع والخدماتمنأحد
البلدانإلىأخر"(،)2وهويحملفيذلكخطورةالسماحأليكاناستيرادالموادوالنفاياتالمشعة
معوجودخطرمترتبعلىاستيرادالموادوقدتتعلقبأسبابمعينةقدتؤثرعلىصحةاإلنسان.
واالستيراد عموما هو "اصطالح اقتصادي لعملية قانونية مشروعةينظمها القانونويتمثل
فيإدخالالسلعةإلىنطاقاإلقليمسواءبصحبةشخصأمعنطريقشحنهامنالخارج"(.)3
وهذاهوالمعنىالعاملالستيرادإذينطبقعلىالسلعوالموادالتييجيزالقانوناستيرادها،
أمااستيرادالموادالممنوعةفهومحظوروفقا للقانونومنثمفأنإدخالالموادوالنفاياتالمشعة
إلىحدوداإلقليمبأيشكلمناألشكالسواءبصحبةشخصأمعنطريقشخصأمشركةمن
الخارج هو محظور وفقا لما أشارت إليه المادة ( )21من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي،
وكذلكفأنالسماحبمرورأيشحنةمنالنفاياتالمشعةفيإقليمالدولةمحظورحتىوانلميكن
يقصدإدخالهاإلىحدوداإلقليمفيكفيالمرورفقط.ويشكلالنصالمتعلقبحظراالستيرادللنفايات
المشعة أهمية كبيرة في الدول التي تعد دوال مصدرة للنفايات النووية .وقد أشار مجلس الشورى

) (1مركزالوقايةمناالشعاع،التعليماترقم2لسنة.1958

)(2عثمان،أحمدعبدالحكيم،الجرائم الدولية في ضوء القانون الجنائي والشريعة اإلسالمية.القاهرة:دارالكتب
القانونية.112،2119.

)(3حسني،محمودنجيب،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،القاهرة:دارالنهضةالعربية،1989،ص.569
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المصريإلىأهميةذلكفجاءفيتوصياتالتقارير"أنهيجبالتركيزعلىضرورةامتدادقوانين
األمنالنوويإلىجميعالمجاالتالنوويةوليسعلىالمفاعالتفقطبلتشملالسفنالنوويةعند
مرورهافيالمياهاالقليمية"(.)1
ويتخذالسلوكاإلجرامي بصور مختلفةأخرىغير االستيراد فيأخذ صورة تتمثل بالسماح
للسفنالمحملةبالنفاياتبالمرورفيالبحراالقليميأوبالمنطقةالبحريةالخالصةبدونتصريح
يصدر من الجهة اإلدارية .وكذلك استيراد المواد النووية أو المشعة أو مكونات أو منتجات لها
طبيعة إشعاعية بدون موافقة الهيئة الرقابية ،وعدم تحقيق شروط األمن واألمان النووي التي يتم
تحديدهاعنداالستيراد.
ثانياً :محل الجريمة:
وهوبحسبماأشارإليهالمشرعالعراقيفيقانونحمايةوتحسينالبيئةفيالمادة()21
منهبأنه"الموادالخطرة،وهذايعنيأنهقدشملكلمنالنفاياتالمشعةوكذلكالمواداالشعاعية
طالماأنهتماستيرادهابطريقةمخالفةللقانون"(.)2
ويتمثلالسلوكاإلجراميلجريمةالتداول"بالفعلاإليجابيالصادرمنالجهةالمعنويةأو
االفراد،فهوفعلإراديينصبعلىالعناصرالمادية،ومنثمسوفيتوافرالقصدالجرميالعام
بعنصريةالعلموا إلرادةواليشترطتوافرنيةخاصةوذلكألنالمشرعأرادأنيوسعنطاقالتجريم
ومن ثم فأن القصد العام يكفي لوجوده لتحقيق العناصر المعنوية للجريمة .ويشترط لقيام القصد
الجنائي أن يعلم الجاني بموضوع المصلحة محل االعتداء ،ولكن ال يشترط أن يعلم بشروط
العقاب،ألنهذاليسمنعناصرالجريمة"(.)3
) (1البارودي ،ميرفت محمد ،المسؤولية الجائية عن االلتزامات السلمية للطاقة النووية ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة،جامعةالقاهرة،1993،ص.341

)(2حسني،محمودنجيب،مرجعسابق.571،

)(3البارودي،ميرفتمحمد،مرجعسابق.342،
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ويجبعلىالجانيأنيكونلديهفكرةعامةأوقدرةعلىتصوراألفعالالتيارتكبها،وأن
يعلمأنفعلهأوسلوكهاإلجرامييشكلجريمةيعاقبعليهاالقانون،ففيجريمةالتداوليجبأن
يكون للجاني علم بالعناصر المادية للجريمة ،وذلك ألن تخلف العلم يحول دون قيام المسؤولية
الجنائية،فيلزمأنيكونعالما بالوقائعأثناءقيامه بالتداولمنحيثخطورةالمادةالنوويةواالثار
المترتبةعليهالوأسيءاستخدامهاوأنيكونعالما أنتصرفهسيؤديإلىالمساسبمصلحةأو
حقيحميهالقانون،وأنيعلمأنهذهالمادةهيمشعةأونوويةتسببالضررإنلميتممراعاة
اإلجراءات الالزمة ،ويلزم أن يكونعالما بالوسيلة المستخدمة (المادة المشعة) فإذا علم بكل هذا
تحققعنصرالعلملجريمةالتداولبالموادالمشعة.
"أمااإلرادةفإنهاتأتيالحقابعدماتحققالعلم،ألنالقصدالجرمياليتحققبتحققالعلم
وحده،وانماأنتتجهإرادةالجانينحوتحقيقالسلوكأوالعناصرالماديةللجريمة،أيأنتتجه
إرادتهإلىتداولتلكالموادالمشعةدونترخيصصادرمنالسلطةالمختصةوسواءكانالسلوك
ايجابيا أوسلبيا،لذاتعداإلرادةشرطا أساسيا لتحققالمسؤوليةالجنائيةللجرائمالنوويةكافة.ومن
المالحظأنالقصدالجرميبشكلعامفيجرائمالتلوثيثيربعضالصعوباتخصوصاعندتلوث
الهواءنظ ارللطبيعةالخاصةلهذهالجرائم،وأيضالطبيعةالعناصرالمكونةلها"(.)1
وبناء علىماأشارتإليهالتشريعاتأنهيكفيوجودقصدجرميعاملتحققالجريمة،إذ
أن التشريعات لم تشترط توافر نية خاصة من أجل تحقق هذه الجريمة بل اكتفت فقط بالقصد
الجرميالعام.


) (1حسني،محمودنجيب،مرجعسابق.571،
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المطلب الثاني
الركن المادي لجريمة دفن النفايات النووية
يفترضالركنالماديلجريمةدفنالنفاياتالنوويةوجودنصقانونييجرمالفعل،إذيكون
النصموجودافيالجريمةالدولية،إالأننانجدأنطبيعتهعرفيةفالتسمحبمحاكمةالشخصعلى
عملاليعدفيالعرفالدوليجريمةعندارتكابها،واليوجدأيمشروعللقانونالدولييحرمه،لذا
فإنالركنالمادي يستمدوجودهمنالعرف،والىجوارالعرفالدوليتوجداالتفاقياتالدوليةالتي
تحتلالمرتبةالتاليةللعرفالدوليفيمصادرالقانونالدولي،بلإنالعديدمناالتفاقياتالدولية
تحالإلىالعرفالدولي.
" عمدتالدولالمتقدمةإلىاعتمادأسلوبآخرللتخلصمنالنفاياتالخطرةيكونأسهل
وأقلتكلفةمنسابقيه،ويتمثلهذااألسلوبفياستغاللالدولالفقيرةونقلنفاياتهاإليهاويساعدها
علىتحقيقذلكالفساداإلداريوالحكومي للدولالفقيرةالشيءالذييسهلعلىالدولالغنيةشراء
ذمم المسؤولين ورشوتهم للسماح بتفريغ حموالت النفايات السامة والمشعة في البر أو في المياه
اإلقليميةلبلدانهم"(.)1
أصبحت عمل يات االتجار بالنفايات الخطرة تتم في العلن ،وعلى مرأى من الرأي العام
العالمي،وبذلكتحولتحركةالنفاياتالخطرةإلىمشكلةعالمية،وخصوصاحينماتنتقلإلىالبالد
النامية التي ال تمتلك تجهيزات مناسبة للتخلص السليم منها ،وال يتوقع أن تمتلك تجهيزات في
المستقبلالقريب،واألمرالمؤسفأنتصدرهذهالممارساتالالإنسانيةمنالدولالتيتتباكىعلى
حقوق اإلنسان ،والمفارقة المضحكة والمبكية أيضا أن هذه الدول تتبنى في سياساتها المعلنة
شعاراتبيئية،وهيالتجدحرجا فيأنتحافظعلىبيئتهامنخاللتلويثبيئةاآلخرين .وما
يثيراالشمئزازأنتصرالدولالصناعيةعالنيةبأنتصديرالنفاياتالخطرةإلىدولالعالمالثالث
) (1عبدالحافظ،معمررتيبمحمد،مرجعسابق،ص.88
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هوأفضلحلفنيللمشكلة "،وأنتقفهذهالدولضدقراريتعلقبحظرتصديرهذهالنفاياتإلى
الدولالناميةإبانانعقادمؤتمر(بازل)بسويسرافيعام،1989بلإنأقصىمااستطاعتالدول
الفقيرةالمشاركةفي المؤتمر المذكورأن تصلإليه،هووضعبندفي االتفاقيةالتيأسفرعنها
المؤتمرينصعلىاالعترافبحقكلدولةفيمنعاستيرادالنفاياتالخطرة،وبموجبذلكتلزم
االتفاقيةاألطرافالموقعةعليهابعدمشحنالنفاياتالسامةإلىالدولالتيحظرتاستيرادها"(.)1
ويعتبر الركن المادي ألي جريمة العمود الفقري الذي تتحقق الجريمة من خالله ،وهو
"المظهرأو الشكل الخارجيللجريمة ،ويمكنتعريفالركنالماديللجريمة (:بأنه فعل ماديله
طبيعة ماديةملموسة تدركه الحواس))  ،(2والجريمة البيئية باعتبارهاجريمةجزائية البدمنتوافر
الركن المادي بها ،والقانون الجزائي ال يعاقب على مجرد العزم أو التفكير أو النية في ارتكاب
الجريمة ،وانما يجب أن يظهر سلوك في العالم الخارجي ،ويشكل هذا السلوك ماديات الجريمة،
والقانونيعاقبعلىالفعلأوالتركالمكونينللجريمة").(3
وقدعرفالركن الماديللجريمةبأنه" :كلسلوكإيجابيأوسلوكمحظورشرعا،ينتج
عنه المساس بمصلحة محمية شرعا")  ،(4والركن المادي في الجريمة البيئية قد يقع في السلوك
اإليجابيوقديقعفياإلمتناع.
"والركن المادي للجريمة يتكون من عناصر ثالثة هي سلوك جرمي يصدر من الجاني،
ونتيجةجرمية،وعالقةسببية.والبدفيكلجريمةمنسلوكيصدرعنالمجرم،ويخشىالمشرع
منه ضر ار ،فإذا لم يصدر من الفاعل سلوك في صورة من صوره ال يتدخل القانون بالعقاب.
فاإلنسانقبلأنيقدمعلىالجريمةيفكرفيها،ويصممعلىارتكابها،والىهذاالوقتاليصدر
)(1عبدالملك،جندي،مرجعسابق.
()2المجالي،نظامتوفيق ،شرح قانون العقوبات القسم العام،عمان:دارالثقافة،ص.235
()3عبدالملك،جندي،مرجعسابق،ص.54
()4آوديون،بيتر،مرجعسابق،ص.19
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سلوك،ممنوع،ولكنوضعهيختلفعندماتترجمالفكرةإلىعملمحظور")،(1والسلوكالذييتمثل
بالفعلالذييصدرمنالجانيوهذاالسلوكقديكونإيجابيا وقديكونباالمتناع،وهوصورةمن
السلوك السلبي ،ويمكن تعريف السلوك اإليجابي بأنه" :حركة عضوية إرادية لها مظهر خارجي
بهدف تحقيق اثار معينة ،كما أن السلوك السلبيهو الذي يتحققعند امتناع الجانيعن القيام
بعمليوجبهالقانون،ويعاقبإذاامتنععنالقيامبه").(2كاالمتناععنإغاثةملهوففيكارثة.
والنتيجة الجرمية :هي "األثر الذي يترتب على السلوك اإلجرامي ،وهي محصلة العدوان
الذي  ينال المصلحة أو الحق الذي يقرر له القانون حماية جنائية ،والنتيجة اإلجرامية لها مدلول
ماديوهوالتغييروالتعديلالذييحدثفيالعالمالخارجيكأثرللسلوكالمجرم،ومدلولقانوني
ويتمثلباالعتداءعلىالمصلحةالتييحميهاالقانون")،(3وبالتاليالنتيجةالجرميةتتمثلبالتغيير
الذييحدثفيالعالمالخارجيكأثرمترتبللسلوكاإلجراميالذيقامبهالجاني،ومثالذلكفي
جريمةالسرقةيكونالمالفيحيازةالمجنيعليهقبلأنيرتكبالجانيفعلهفيسرقةالمال،وازالة
حيازةالمجنيعنه،وادخالهفيحيازتهوانتقالهإلىحيازةالجانيوهيالنتيجةالجرميةفيالسرقة.
 والنتيجة اإلجرامية في الجرائم التي تقع على البيئة تتمثل بالضرر الذي يقع على أحد
العناصرالمكونةللبيئةأوالخطرالذيقديتعرضذلكالعنصرله،والنتيجةاإلجراميةفيالجرائم
الواقعة على البيئة تقع بسبب السلوك اإلجرامي" ،إال أن هذه النتيجة لها طابع خاص كونها ال
تصيبشخصا بعينهكماهوالحالفيالجرائمالجنائيةالعادية،وانمايتعدىأثرهاإلىأشخاص
غيرمحددينأومتعددين،كذلكفإنهذهالنتيجةقدالتظهربالحالبعدوقوعاالعتداء،وانماقد
()1نجم،محمدصبحي،شرح قانون العقوبات األردني القسم العام،عمان:دارالثقافة،1996،ص.111

()2محمود،ضاريخليل،الوجيز في شرح قانون العقوبات،بغداد:دارالقادسيةللطباعة،1982،ص.67
()3المجالي،نظامتوفيقمرجعالسابق،ص.241
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يتأخرظهورتلكالنتائجإلىفتراتزمنيةقدتطولأحيانا،وقدتحدثهذهالنتيجةداخلالدولةالتي
وقعبهااالعتداءعلىالبيئةوقديمتدأثرهإلىدولمجاورةكأنيحملهالهواءأوالماء").(1
ولقيامالركنالماديالبدأنتكونالنتيجةاإلجراميةمترتبةعلىالفعلأوالسلوكالصادر
منالجاني"،أيأنيكونالفعلهوسببالنتيجة،وبالتاليفهيالعنصرالذييتطلبهالقانونلقيام
هذاالركن "،وهيالصلةالتيتربطبينالفعلوالنتيجة،ليتقررعلىأساسهاالمسؤوليةالجنائية").(2
وهيالتيتسندالنتيجةالجرميةإلىالفعل،وهيعالقةبينسببومسبب،أيبينعلةومعلول،
وهيتقررتوافرشرطأساسيلمسؤوليةمرتكبالفعلعنهذهالنتيجة).(3
وقدكشفتمنظمة"جرينبيسالدوليةللبيئة"عنالركنالماديلجريمةنقلالنفاياتالنووية
مشيرةإلىأنه خالل الفترة  1998-1987تم نقل 115شحنة نفايات سامةإلىكلمن أمريكا
الالتينيةوالدولاالفريقية،وذلكألنهذهالتصرفاتتخالفالتزاماتدوليةخاصةفيمايتعلقبالبيئة
وحقوقاإلنسان،ومنثمفإنأيشخصأمربإرسالهذهالشحناتأوشاركفيهذهالجريمةبأي
طريقةيقعتحتطائلةالمساءلةالجنائيةالدولية،سواءكانمسؤوالبالدولالمعنيةأوغيرمسئول،
وكلمنأسهمأوسهلعمليةالنقليعدشريكا فيهذهالجريمةالتيتهدرحياةالبشروتحرمهم
من بيئة آمنة تصلح للعيش فيها" .وفي حال استخدام هذه النفايات النووية في صناعة األسلحة
والقذائفلالعتداءعلىالدولاألخرىكماحدثفياحتاللالعراقعام،2113وأفغانستانعام
،2111فإنكلمنأمرأوساعدعلىاستخدامهذهاألسلحةيجبوضعهتحتالمساءلةالجنائية
الدوليةباعتبارهمجرمحربساعدفيإبادةمجموعةبشريةأوأمربها،وهيجريمةواضحةالمعالم

()1عبدالملك،جندي،مرجعسابق،ص.41

()2نجم،محمدصبحي،مرجعسابق،ص.115

()3زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعالسابق،ص.82
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خاصة منركنهاالماديالمتمثل فيالسلوك المؤدي إلى نتيجة مباشرةوآثار خطيرة علىالبشر
والبيئةفيهذهالدول،ومازالتآثارهاباقية،ومنالمنتظرأنتبقىلمئاتأواالفالسنين،وتحتاج
إلىإمكانياتغيرعاديةللتعاملمعها".
كذلكيتوافرالركنالماديفيظلوجودموقفسلبيمنقبلدولةماتجاهمفاعلنووي
تملكه يمكن أن يمتد أثر اإلشعاعات النووية إلى الدول األخرى المجاورة ويحدث أض ار ار بالبيئة
وصحةاإلنسانفيهذهالدول،خاصةفيضوءاالرتباطبينهذهاألشعةالمتسربةواآلثارالمدمرة
فيالدولاألخرى،والمثالالواضحلهذهالحالةهومفاعلديمونةاإلسرائيليوعدماعترافالكيان
الصهيوني باألشعة الصادرة عنه على الرغم من آثارها المدمرة للدول المجاورة ،خاصة مصر،
والسعودية،واألردن،ناهيكعناألراضيالفلسطينيةالمحتلة"(.)1
فيسياقالحديثعنتلوثالبيئةبالنفاياتالخطرة،فإنهمنقبيلاألعمالاإليجابيةالتي
تعتبر انتهاكا إللتزام دولي ،قيام الدولة بارتكاب فعل من األفعال التي تؤدي إلى تلوث البيئة
بالنفاياتالخطرة،ويتجسدذلكمثالفيإغراقالنفاياتوالمواداألخرى،والمدرجةفيالمرفقاألول
مناتفاقيةلندنلمنعالتلوثالبحريبإغراقالنفاياتوالمواداألخرىوالمحظورإغراقهاوفقا للمادة
الرابعةمناالتفاقيةحظ ارمطلقا"(.)2
ومنهفإنقيامالدولبمثلهذهاألفعاليعدعمال إيجابيا نتيجةلخرقأحكامالمادةالرابعة
من االتفاقية المذكورة ،التي تحظر القيام بإغراق هذه النفايات ،ومن بين األعمال االيجابية ما
أشارتإليهالمادةالتاسعةمناتفاقيةبازل،وذلكلماتقومالدولةبتصديرنفاياتهاإلىدولةأخرى
بطريقةغير مشروعة،وذلكدونالحصولعلىموافقةهذهالدولةأودونإخطارالدولالمعنية،

()1زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعالسابق،ص.83

)(2عبدالحافظ،محمدرتيب،مرجعسابق،ص.131
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وهومايعدإتجا ارغيرمشروعيخالفاتفاقيةبازلوالمبادئالعامةللقانونالدولي.وبصفةعامة
كلعملمخالفاللتزامدوليبعدمالقيامبعمل،وتقومالدولةبه،يعتبرمناألعمالااليجابيةالتي
تثيرالمسؤوليةالدولية"(.)1
يمكن أن يأخذ تصرف الدولة شكال سلبيا ،وذلك باالمتناع عن القيام بفعل تفرضه
االلتزاماتالدولية،ومنهاأنتمتنعالدولةعناتخاذاالجراءاتالوقائيةالتيتمنعتلوثبيئةدولة
أخرى(.)2
ومناألعمالالسلبيةالتييمكنأنتأتيهاالدولة"،عدمالمبادرةبوضعالتشريعاتالوطنية
لمنعاالتجارغيرالمشروع،والمعاقبةعليهوفقا لماتقتضيهالمادةالتاسعةمناتفاقيةبازل.كذلك
مناألعمالالسلبيةأيضاعدماتخاذالدولاألطراففياتفاقيةبازلكافةالتدابيرالالزمةمنأجل
خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى إلى أدنى حد ممكن ،وذلك من حيث كمية هذه
النفاياتأومنحيثالخطرالذيتنطويعليه،إضافةإلىعدمااللتزامبضمانتوفيرمرافقكافية
للتخلصمنتلكالنفاياتداخلأقاليمدولاالنتاج.وكلذلكبسببعدماستخدامالدولللتكنولوجيا
السليمةبيئيا،والتي يتولدعنهانفاياتخطرةبقدراإلمكان،وبصفةعامةكلعملمخالفاللتزام
تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي للقيام بفعل وال تقوم به الدولة ،يعتبر من قبيل األعمال
السلبية".

) (1المادة9مناتفاقيةبازل.
)(2عثمان،أحمدعبدالحكيم،المرجعالسابق،ص.54
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المبحث الثاني
الركن المعنوي لجريمة نقل ودفن النفايات النووية
الركن المعنوي للجريمة هو عبارة عن العالقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية
الجاني،وهذهالعالقةمحلاعتبار قانوني ويترتبعليهاجزاءاتقانونيةوتتمثلفيوجوداإلرادة
للجاني إلرتكاب الجريمة ،أما الركن المعنوي للجريمة "يقوم على اإلرادة اآلثمة الموجهة لسلوك
الجاني المخالف للقانون ،ويقوم الركن المعنوي على العلم واإلرادة لدى الجاني ،العلم بأركان
الجريمةوعدمقانونيةالفعلوارادةارتكابهوتحقيقالنتيجةالجرمية،ويمكناستخالصإرادةالجاني
منخاللالسلوكالمادي").(1
وعليهسيتمتناولالركنالمعنويلجريمةنقلودفنالنفاياتالنوويةمنخاللمطلبينتناول
المطلب االول الركن المعنوي لجريمة نقل النفايات النووية ،بينما تناول المطلب الثاني الركن
المعنويلجريمةدفنالنفاياتالنووية.
المطلب األول
الركن المعنوي لجريمة نقل النفايات النووية
"تتطلب محاسبة شخص ما عن ارتكابه لجريمة معينة ،سواء على المستوى الداخلي أو
الدولي ،توافر ركنين أساسيين؛ المادي والمعنوي عند ارتكابه لتلك الجريمة ،وهذا يخضع ألحكام
القانونالمعنيإعماال لمبدأشرعيةالجريمةوالعقوبةالمعترفبهكأساسقانونييلتزمبهالمشرع
والقاضيفيحالتطبيقالقواعدالقانونيةعلىالجرائمالمعنية،ومنهابالطبعجريمةنقلالنفايات
النوويةإلىالدولالناميةلمايترتبعليهامنآثارمدمرة"(.)2

()1حسني،محمودنجيب،النظرية العامة للقصد الجنائي،القاهرة:دارالنهضةالعربية،1978،ص.9

()2األشعل،عبداهلل،السودان والمحكمة الجنائية الدولية،القاهرة:دوندارنشر،2119،ص.32
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يعتبر الركن المعنوي القائم "على العلم واإلرادة مكمال للركن المادي في تكوين الجريمة،
ويجب توافر الركن المعنوي في الجريمة لمالحقة الجاني كشرط للتجريم ،واألصل أال يتم تجريم
الفعلمالميكنقائما علىاإلرادةالحرةالسليمة،وللمالحقةفيالجريمةالبيئيةيجبتوافرالقصد
فيمباشرةالنشاطدونتوافرقصدخاص،فربانالسفينةالذييقومبإلقاءالنفاياتفيالبحريكون
قصدهالتخلصمنالنفاياتوليستلويثالبحر،إالأنهيتممالحقتهعنهذاالجرمدوناشتراط
توافر القصد الخاص .ال تتمثل العناصر المعنوية هنا فقط في القصد الجرمي العام الذي يكفي
توافره وجود عنصرية العلم واإلدارة ،وانما أيضا توافر قصد جرمي خاص المتمثل هنا بدفن أو
معالجةالنفايات"(.)1
بالنسبة للقصد العام "هنا يلزم أن يكون فاعل السلوك اإلجرامي عالما بالعناصر المادية
للجريمة أي بأن المنشأة التي تم إنشاؤها تقوم بمعالجة النفايات الخطرة والمشعة وأن تتجه إرادة
الجاني إلى إقامة تلك المنشآت دون موافقة من قبل السلطة المختصة أو الحصول فقط على
الموافقةمنالسلطة المختصةمن دون الحص ول علىأذنمن الو ازرةلدفن النفايات .أماالقصد
الجرميالخاصهنافهوالمعالجةأودفنالنفاياتاالشعاعية ،والمعالجةتلزمأنتكونبعيدا عن
التجمعاتالسكنيةوأنيزودالموقعبمستلزماتاألمانوالوقايةويمكنإعادةاستخدامالوقودلتوليد
الطاقةلدفنالنفاياتالخطرة فيحفرخاصةمعزولةعنسطحاألرض،ومتىماتحققتعناصر
هذهالجريمةهنايأتيدورالمشرعفيتحديدالعقوبةالمناسبةعلىمرتكبهذهالجريمة،واليمكن
أنتقعهذهالجريمةبالخطأألنهاجريمةشكليةتتكونمنالقيامبفعلمندونترخيصوبالتالي
تتحققالجريمة،أياالكتفاءبانصرافاإلرادةإلىالفعللتحققها"(.)2

) (1المادة()21منقانونحمايةوتحسينالبيئةالعراقيرقم27لسنة2119
)(2األشعل،عبداهلل،مرجعسابق،ص.37
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"أناستيرادالنفاياتالمشعةمعالعلمبحقيقةوطبيعةالموادالمشعةوضررهاعلىصحة
اإلنسانوالبيئةوارادةالفعليكونانمعا العناصرالمعنويةللجريمةالتييشترطفيهاتوافرالقصد
الجرميالعامفقط.فمجرداالستيرادأوالمرورعبدالحدودبدونأذنأوموافقةصادرةمنسلطة
مختصةأومكلفةبمنحاالذنتعدوحدهاأم اركافياإلثباتالجريمةبدونالحاجةإلىضرورةتوافر
أيقصدجرميخاص.فإذاماارتكبتالجريمةفيأيظرفمنالظروفبتوافرخطأأوجهل
بالوقائعالمكونةأليعنصرمنعناصرالجريمةأوظرفمنظروفهاالمشددةفأنهيسألاستنادا
إلىهذهالحالةحتىوأنكانتفهذاالينفيعنهالجريمة،وذلكألنهمقترنبالعلمبالقانونسواء
قانونالعقوباتأمأيقانونعقابيأخرفهوأمرمفترضفيالناسكافة"(.)1
وعلىالرغممنإشارةالتشريعاتإلىهذهالجريمةفلمتؤكدتماماعلىقصدالشخصالذي
يقومباالستيرادإالأنسكوتالمشرععنبيانصورةالعناصرالمعنويةمعناهأنهاليتطلبفي
هذهالجريمةسوىقصدجرميعامدونضرورةتوافرأيقصدجرميخاص،فيشترطفيهذه
فعلهيشكلجريمةيعاقبعليهاتوافر
الجريمةأنيكونمنقامبالفعلعالمابالدالئلكافةعلىأن
ُ
قيامالجريمة(.)2وكذلكعلمهبتطوراتفعلهفيضوءالطبيعةالخاصةللموادالنوويةوالمشعة،فإن
علمهبكلهذهيفترضعندهاأنينصرفعلمهإلىكوناالستيرادللموادالمشعةودونأذنمن
السلطةالمختصةتعدجريمةيعاقبعليهاالقانون .ولكناليكفيالعلموحدهوانماالبدأنتتجه
إرادتهأيضا إلىهذهالجريمة،إذيجبأنيكونكاملاإلرادةفياستيرادتلكالموادالنوويةودون
موافقةالسلطةالمختصة.لذافأنهذهالجريمةتأخذالعناصرالمعنويةفيهافيصورةعمديةمتى
ماتوافرالعلمواإلرادةواليمكنتصورهابشكلغيرعمديألنهامنالجرائمالشكليةوبالتالييكفي
انصرافاإلرادةإلىالفعلوبدونأذنلتحققالجريمة.
)(1المادة37منقانونالعقوباتالعراقيرقم111لسنة.1969

)(2عتيق،السيدسعيد،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،القاهرة:دارالنهضةالعربية،2115،ص259
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المطلب الثاني
الركن المعنوي لجريمة دفن النفايات النووية
تعتبرمشكلةدفنالنفاياتالخطرةمنأهمالمشاكلالتيتواجهالدولالصناعيةوالناميةلما
ل ها من تأثير سلبي على البيئة بجميع عناصرها من كائنات حية وهواء وتربة وماء ،ولقد بدأ
االهتمام حديثا بدراسة التأثيرات السلبية للنفايات الخطرة على البيئة ،فمنذ سنوات كانت النفايات
الخطرة من المصانع تلقى عشوائيا إما في البحار أو المحيطات أو على اليابسة ،مما أثر تأثي ار
سلبياعلىالبيئة،وخاصةعلىالمياهالجوفية،حيثأنالعصاراتالسائلةمنالنفاياتتتسربإلى
داخلالتربة،حاملةمعهاالكثيرمنالعناصرالمضرةبصحةاإلنسانوالكائناتالحية،ملوثةللمياه
الجوفيةوالتربة(.)1
ويتمالتخلصمنالنفاياتالخطرةمن"خاللدفنهاعلىأقصىعمقيمكنالوصولإليه،
سواءبالحفرالعميقالذييمكنأنيصلإلىعدةاالفمناألمتارأوبشقأنفاقمنجميةعلى
نفساألعماق،وهيطريقةمعروفبالدفنالبيولوجي"(.)2
هذاويعتبرالدفنالوسيلةالوحيدةالمناسبةللتخلصمنالنفاياتالنووية،وذلكبدفنهافي
طبقات جيولوجية معبدة بعيدة عن مصادر المياه الجوفية والمناطق المأهولة بالسكان ،وما يؤخذ
علىهذهالطريقةأنهامكلفةجداوتتطلبنفقاتعاليةلتطبيقها(.)3
هذاويالحظأنهوقبلعمليةردمالنفاياتالخطرةهناكعدةجوانبيجبأنتؤخذبعين
االعتبارعندتصميموانشاءالمكب،بدءا باختيارموقعالمكبالذييراعىفياختيارهعدةعوامل
)(1قمصية،فيوليت؛اسحق،جاد،المعاييرالدوليةللتخلصمنالنفاياتالخطرة،ورقة مقدمة للمشاركة في ورشة
العمل بعنوان :توحيد الجهود لبناء جسم فلسطيني خاضع للمقاييس والمعايير الفلسطينية ،معهد االبحاث
التطبيقية،القدس.1993،
)(2عبدالحافظ،معمررتيبمرجعسابق،ص.84

) (3عثمان،أحمدعبدالحكيم،المرجعالسابق،ص.56
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هيدرولوجية ومناخية وجيولوجية ،باإلضافة إلى العوامل االقتصادية واالجتماعية مرو ار بكيفية
تصميمالمكببشكليضمنعدمتسربالنفاياتإلىداخلالتربة،ثمكيفيةتشغيلومراقبةالمكب
لضمان سالمة وعدم تلويث البيئة ،وفي األخير إغالق موقع المكب بعد امتالئه بالنفايات مع
استم ارريةعمليةالمراقبةعنطريقمراقبةالغطاءباستمراروفحصالمياهالجوفيةوالتربةوالهواء
المحيط بالموقع بشكل دوري ،باإلضافة إلى توفير خرائط بموقع الردم الستخدامها عند الحاجة
خصوصاعندتخطيطالمدن(.)1
"هنا يشترطفيإرادةالجانيلقيامالمسؤولية،أنتكونمميزة،أيالقدرةعلىفهمطبيعة
الفعل وماهيته وحرية االختيار ،أي تحديد االتجاه الذي يوجه إرادته إليه .وذكر النظام األساسي
للمحكمةالجنائيةالدوليةفيالمادةالسادسةمنهعلىالجرائمالدوليةومنهاجريمةاإلبادةالجماعية
التي يلزم توفر الركن المعنوي فيها وتقدير هذا الركن وتوافره يخضع لتقدير المحكمة المعنية
بالمحاكمة في الجريمة الدولية والتي عليها التأكد من توافر األدلة التي يستخلص منها الركن
المعنوي،وفقالظروفكلحالةأوواقعةوانكانتالمادةالمذكورةحددتحاالتمعينةخاصةفي
الفقرة(ب)منالمادة6علىالنحواآلتي:
 .1أنيسفرفعلمرتكبالجريمةإلىالحاقأذىبدنيأومعنويجسيمبشخصأوأكثر.
 .2أنيكونالشخصأواألشخاصمنتمينإلىجماعةقوميةأودينيةأواثنيةأوعرقيةمعينة.
 .3أنينويمرتكبالجريمةإهالكتلكالجماعة.
 .4أنيصدرهذاالسلوكضدجماعةوأنيكونمنشأنهإحداثأضراربالغةبها".

()2

تبينمماسبقأنالركنالمعنويفيالجريمةالدوليةاليسندإالإلىالشخصالطبيعي(،)3
أنالذييتحملالمسئوليةفيالمقاماألولويسألعنالقصدالجنائيهوالشخصالطبيعيممثل
و
ُ
) (1قمصية،فيوليت؛اسحق،جاد،المرجعالسابق،ص.7

( )2زيدان ،مسعد عبد الرحمن  .المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية ،كلية العدالة

الجنائية،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،2114.ص84
()3حسين،خليل،الجرائم وال محاكم في القانون الدولي الجنائي ،المسئولية الجنائية للرؤساء واألفراد،بيروت،دار
المنهل،2119،ص.211
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الدولة أو المتصرف باسمها ،أما الدولة فإنها تتحمل العق وبات التبعية الملحقة بالعقوبة الجنائية
األصلية والتي يتحملها الشخص الطبيعي رئيس الدولة أو أحد ممثلي السلطة فيها ألنه يعمل
ويتصرف باسمها ويتحرك مدعوما بجيشها واعالمها ،واذا ترتب على هذا التصرف ضرر للغير
سواءداخلالدولةأوخارجهافإنهاتتحملتبعيةذلك(.)1
وهو ما يتفق مع المنطق السليم والفهم المعقول لطبيعة المسئولية ،وكيفية التعامل مع
أحكامها سواء من قبل المشرع أو القضاء .والقصد الجنائي "يمكن استخالصه من خالل تحليل
التصرفاتالسابقةعلىالجريمةالدولية،أوالمعاصرةلها،وهوماحدثمثالأثناءغزوالعراقعام
2113م،منقبلأمريكاوحلفائهم"(.)2
وقد أشار األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان في عام  2119إلى أن "غزو
العراقواحتاللهقدشكلعمال غيرقانونيوغيرشرعي،وهذاالموقفيظهربحقالركنالمعنوي
فيهذهالجريمةالدوليةباإلضافةإلىالجرائماألخرىالمرتبطةبهاومنهانقلالنفاياتالنوويةإلى
األراضيالعراقيةوتأثردولالجواربهذهالنفاياتالخطيرة،واذالميحدثذلكفإن القواعدالقانونية
الدوليةتكونمحلشكخاصةفيضوءتطبيقأحكامهاعلىمستوىالدولفيالعالمالنامي،دون
الدولالصناعيةأوالكبرى،ولذافإنالشرعيةالدوليةعلىالمحكإذالميتمتطبيقهاعلىالجميع
دون استثناءات ،وذلك في ضوء القواعد القانونية الدولية الفاعلة ،والتي تحكم أو يجب أن تحكم
سلوكالدولفيالمجتمعالدولي".

()1زيدان،مسعدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.84
()2األشعل،عبداهلل،مرجعسابق،ص.35
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الفصل الرابع
المسؤولية الجنائية عن جريمة دفن ونقل النفايات النووية السامة
الحماية الجنائية هي الحماية التي تقررها النصوص القانونية في قانون العقوبات والذي
يحدد األفعال المجرمة والمخالفة للنصوص القانونية العقابية والعقوبة المفروضة لهذه األفعال،
والحمايةالجنائيةتتممنخاللالنصوصالقانونيةالعقابية،حيثأناألصلفياألشياءاإلباحة،
وبالتالي فإنه للتجريم البد من وجود نص يشير للعقل .وذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية وهو شرعية
الجريمة وشرعية العقوبة ،ويقضي مبدأ الشرعية ويجب أن تكون النصوص التي تحدد األفعال
المجرمة محددة بصورة واضحة ،كماأنالعقوبة بموجبمبدأالشرعية تقتضيأن تكونمحددة
وواضحة،وهذامانصتعليهالتشريعاتالجنائيةفيدولالعالموتضمنتهكذلكبعضالدساتير.
والحماية اصطالحاًيقصدبها" :درءجميعاألفعالغيرالمشروعةعنالحقوقوالمصالحالمحمية،
وكلمايؤديإلىالمساسبهابماقررهالقانونالجنائيمنجزاءاتمناسبة").(1
ولبيانالمسؤوليةالجنائيةعنجريمةدفنونقلالنفاياتالنوويةالسامةتمتقسيمالفصلإلى
مبحثين؛ تناول المبحث األول المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل النفايات النووية السامة ،بينما
يتناولالمبحثالثانيالمسؤوليةالجنائيةعنجريمةدفنالنفاياتالنوويةالسامة.

()1العالي،محمدشالل،الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا،بغداد،2111،ص.95
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المبحث األول
المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل النفايات النووية السامة
إن المسؤولية الدولية للدول خاصة ،تنشأ نتيجة تصرفات صادرة من الدولة أو ممن له
عالقةبالدولةمنأجهزةوأشخاصطبيعيين أو معنويين،لذلكيتوجبمنالبدايةالبحثعنكيفية
قيامالمسؤوليةالدوليةوظروفهاوعنأسسهاوشروطهاوأركانها ،وقدتعددتاالتجاهاتفيمجال
األساسالذيتقومعليهالمسؤوليةالدولية،وانكانتهذهاألسسمختلفةومتباينة،إالأنهاأخذت
حي ازمعتب ارفيمجالدراسةالمسؤوليةالدولية،غيرأنهذهاألسسكانتبمثابةاألسسالرئيسةأو
المتفقعليها،وبعضهااآلخرعدتأسساثانويةغيرمتفقعليها
المباشرةلقيامالمسؤوليةالدوليةو
ُ
في مجال المسؤولية الدولية ونظ ار الختالف هذه األسس وتباينها في إطار تحديد قواعد قانونية
دولية منظمة للمسؤولية الدولية ،كان من الالزم االعتماد على األساس األكثر تأثي ار وتطبيقا في
المسؤولية الدولية مع األخذ في االعتبار مستقبال باقي األسس الرئيسة من مسؤولية على أساس
المخاطر أو المسؤولية الموضوعية كونها ظهرت في القانون الدولي بجانب األساس القائم على
الفعلغيرالمشروعالرئيس،وذلكفيإطاراالتفاقياتالدوليةالخاصةبمواضيعمحددةفيالقانون
الدوليوفيالعالقاتالدولية(.)1
أنإحدى القضايا األكثر إثارة للجدل هي التخلص النهائي منهاويتفاوت بشكل كبير طول
المدة الزمنية الالزم للقول بأن النفايات المشعة والوقود النووي المستهلَك المعلَن عنهما كنفايات
كليهما لم يعد يمثل خط ار محتمال على صحة اإلنسانأو البيئة ،ويمكن أن يتراوح ذلك من بضعة
أشهر أو سنوات لبعض أنواع النفايات المشعة ،إلى آالف السنين للنفايات عالية اإلشعاع ،ومئات
اآلالف من السنين للوقود المستهلَك .وعلى هذا النحو ،تساور الحكومات والمواطنين مخاوف
)(1عبدالحافظ،محمدرتيب،مرجعسابق،ص.146
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مشروعة حول األمان على المدى القريب والبعيد .ويتوفر األمان على المدى البعيد عن طريق
التخلص ،ولحينإقامة مرفق مناسب للتخلص ،يتحقق التصرف اآلمن بواسطةالتخزين.ورغم وجود
حلول مأمونة ومستدامة تم تنفيذهاأو ما زالت قيد التطوير في جميع أنحاء العالم ،فإنه ال يكفيأبدا
مجرد إعادة إنتاج ذات الحل في مكان مختلف.فبالنسبةلكل مرفق ،البد من تقييم األمان ومراجعة
طلب الترخيص على أساس حالة األمان من ِقَبل إحدى السلطات المختصة .ويكفل ذلك معالجة
كاملة لتلك المخاوف المشروعة من جانب الحكومات والمواطنين واتخاذ الترتيبات الالزمة لحماية
الناسوالبيئة .وغالبا ما يكون ترخيص مرفق للتخلص عملية طويلةوبالتالي ثمة حاجة في المدى
القريب لتخزين النفايات بأمانلحين التخلص منها.
فاألصل أن المسؤولية الدولية ال تثور إال بين أشخاص القانون الدولي .وللتعرف إلى
المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل النفايات النووية السامة ،البد من التعرف إلىمسؤولية الدولة
المصدرةللنفاياتالخطرةفيالمطلباألولمنالمبحث،وااللتزاماتالقانونيةالعامةلعملياتنقل
النفاياتالنوويةفيالمطلبالثاني.
المطلب األول
مسؤولية الدولة المصدرة للنفايات الخطرة
" أن مبدأ مسؤولية الدولة عن األعمال التي تنطوي على مساس بالبيئة قد أصبح من
المبادئالمستقرةفيالقانونالدولي،وأنهقدتجاوزوالشكذلكالنطاقالذيكانيطبقفيهفي
ظل القانونالدوليالتقليدي،لكيينظرإليهبوصفهواحدا مناألسسواألصولالتييقومعليها
القانونالدوليللبيئة"(.)1
( )1حمود ،بسامابراهيم ،المسؤولية الدولية عن االضرار البيئية،رسالةدبلومالدراساتالعليافيالعالقاتالدولية
والدبلوماسية،كليةالعلومالسياسيةواالداريةوالدبلوماسية،الجامعةاإلسالمية،لبنان،2115،ص.97
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"وفيسبتمبرعام 1993اجتمعالخبراءالقانونيونلمراجعةمسودةبروتوكولاتفاقيةبازل
منأجلتقديمالتعويضلضحاياالضررالناجمعننقلالنفاياتالخطرةعبرالحدود،فقدأشارت
إلىاألضرارالبيئيةالناجمةعننقلالنفاياتالخطرةبينالدول،حيثيوصيالبروتوكولبتبني
نظامالمسؤوليةالقانونيةالمطلقة.منهنا،وللتعرفإلىمسؤوليةالدولةالمصدرةللنفاياتالخطرة
تمتقسيم المطلبإلى فرعين ،تناول الفرع األولاسنادمسؤولية الدولةالمصدرة للنفايات النووية،
بينماتناولالفرعالثانيمسؤوليةالدولةعنتصديرالنفاياتالنووية.
الفرع األول
اسناد المسؤولية للدولة المصدرة للنفايات النووية
يعدإسنادالعملالمشروعأوغيرالمشروعإلىأحدأشخاصالقانونالدوليمنالشروط
األساسيةلقيامالمسؤوليةالدولية،ويقصدباإلسنادنسبةالفعلوالحاقهإلىفاعله،والذييجبأن
يكونأحدأشخاصالقانونالدولي،سواءكانتدولةأومنظمةدولية"(.)1
وقد تطلب كل من الفقه( )2والقضاء( )3الدوليين ضرورة إسناد الواقعة المنشئة للمسؤولية
الدولية إلى شخص من أشخاص القانون الدولي ،بإعتبار أن اإلسناد يشكل عنص ار من عناصر
المسؤوليةالدولية)4(.
أشار المبدأ  21من اعالن استكهولم في مجال حماية البيئة من النفايات الخطرة" ،هو
أحقيةالدولةوسيادتهافياستغاللثرواتهاوفقا لسياستهاالبيئية،وبالموازاةمعذلكإلتزامهابضمان
أناألنشطةالمطلع  بهاداخلحدودسلطاتهاأوتحترقابتهاالتضرببيئةدولأخرىأوببيئة

()1الزعبي،محمدصنيتان،مرجعسابق،ص.26

()2منهؤالءالفقهاء:جيرهاردفانغالن،أوبنهايموبراونلي.

()3علىسبيلالمثالحكمالمحكمةالدائمةللعدلالدوليعام1938فيقضيةفوسفاتمراكش،بينبريطانيا
وفرنساحيثطالبتالمحكمةبضرورةتوافرشرطاالسنادللقضاءبمسؤوليةالدولة.

()4المادة3منمشروعلجنةالقانونالدوليحولمسؤوليةالدوللعام.2111
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مناطقتقعخارجحدودالواليةالوطنية،واذاجئناإلىتطبيقهذاالمضمونعلىحركةالنفايات
الخطرة،فنجدأنالدولةملزمةبعدمالسماحبمرورالنفاياتالخطرةإلىمناطقالتخضعلسيادة
دولةأخرىغير مشروعة،أوإلىمناطقالتخضعلسيادةالدول،وهيمناطقالتراثالمشترك
لالنسانية،وكذلكااللتزامبحظرامتدادآثارالنفاياتالخطرةإلىأقاليمالدولاألخرى".
ويتضح من خالل تفسير المبدأ  21من اعالن استكهولم أن الدولة المصدرة ليست فقط
ملزمةباإلمتناععنإلحاقالتلوثبمحيطدولةأخرىعنطريقاتخاذاإلجراءاتالوقائيةالالزمة،
وانماهيملزمةأيضا باتخاذجميعاإلجراءاتالالزمةوالعقالنيةلمنعأينشاطأيا كانتطبيعته،
سواءعلمتبهالدولة،أولمتعلمبه،منشأنهأنيلحقضر اربمحيطدولةأخرى.وكنتيجةحتمية
فإن مسؤوليةالدولةالمصدرةتقوم؛وهذالكونهالمتبادرإلىاتخاذاإلجراءاتالالزمةوالضرورية
فيمواجهةوضعيةخطيرةكانتسببا فيإحداثها .وعرفتالفقرة 11منالمادةالثانيةمناتفاقية
بازل"الدولةالمصدرة"بأنها":الطرفالذييخططأويبدأمنه،أوبدأمنهبالفعلنقلنفاياتخطرة
أونفاياتأخرىعبرالحدود")1(.
"فحتىوانكانقرارتصديرالنفاياتيصدرفيأغلبالحاالتمنعمالءاقتصاديين،إال
أنوراءهؤالءالعمالءيوجددولةوسلطةشعبيةتقدمرخصاتسمحللعمالءبتصديرالنفايات"(.)2
"ومن بين المهام وااللتزمات التي تلتزم بها السلطة التنتفيذية داخل الدولة المصدرة نذكر
علىسبيلالمثال:
 التأكدمناألهليةالقانونيةلألشخاصالذينيقومونبعمليةنقلالنفاياتالخطرةوالتصريحلهمبالقيامبالتصديرفيحالةعدمأهليتهمللقيامبهذااألمر".

()1المادة11/2مناتفاقيةبازل.

()2حمود،بسامابراهيم،مرجعسابق،ص.419
()3المادة7/4مناتفاقيةبازللعام.1989

()3
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 التأكدمنصالحيةالعقدالمبرمبينجهةالتصديروالمستورد،وااللتزاماتالناشئةعنه،ومدةتطابقهامعااللتزاماتالدولية.

()1

 التأكدمنأنالطريقةالتيسيتممنخاللهاالتخلصمنالنفاياتالخطرةهيطريقةسليمة()2

بيئيا.

 عدم الموافقة على تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي حظرت مسبقا إستيراد تلكالنفايات.

()3

 ع دمالسماحبتصديرنفاياتخطرةأونفاياتأخرىإلىدولةأخرىأومجموعةدولتنتميإلى منظمة تكامل اقتصادي أو سياسي تكون أطرافا في اتفاقية بازل ،وبصفة خاصة إلى
()4

البلدانالناميةوالتيحظرتبواسطةتشريعاتهاالداخليةاستيرادالنفايات.

 التأكد من تلقي الشركة المصدرة أو األشخاص المعنيين بالتصدير خطابا بموافقة الدولةالمستوردة)5(.
الفرع الثاني
مسؤولية الدولة عن تصدير النفايات النووية
أشارتاتفاقية بازلإلى مسؤولية الدولة عن أنشطة الكياناتالخاصةالتابعةلهابطريقة
غير مباشرة ،حيث نصت في المادة  3/9منها على أنه "في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات
أخرىعبرالحدود،يعتبرإتجا ارغيرمشروع،كونهنتيجةتصرفقامبهالمستوردأوالمتخلص،
تضمن دولة االستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص ،أو هي ذاتها عند لزوم التخلص من
()1المادة3/6بمناتفاقيةبازللعام.1989
()2المادة8/4مناتفاقيةبازللعام.1989

()3المادة1/4بمناتافقيةبازللعام.1989
()4المادة2/4ه ــمناتفاقيةبازللعام.1989
()5المادة3/6أمناتفاقيةبازللعام.1989
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النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا في غضون ثالثين ي وما من وقت إبالغ دولة االستيراد
باالتجارغيرالمشروع".كمانصتالفقرةالرابعةمنالمادةنفسهاعلىأنه":فيالحاالتالتيال
يمكنإسنادمسؤوليةاالتجارغيرالمشروعإلىالمصدر،أوالمولد،أوالمستورد،أوالمتخلص،
تضمناألطرافالمعنية،أوأطرافأخرىحسباالقتضاءمنخاللالتعاونالتخلصمنالنفايات
قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا ،وبأسرع وقت ممكن ،سواء في دولة االستيراد ،أو في مكان آخر
حسباالقتضاء")1(.
منخاللهذهالمادةتبينأنمسؤوليةالدولةتتقررإذاماقصرتفيالتخلصالسليممن
النفاياتالخطرة،ونتجعنذلكأض ار ارتمسببيئةدولةأخرى،وذلكحتىلوكانالقائمبالنقلأو
التصديرأواالستيرادكياناتخاصة،طالماأنالدولةلهاالسيطرةالفعليةوالرقابةالمباشرةعليها.
ويستهدفوقفالفعلغيرالمشروعوضعحدللخروجالواقععلىالتزامدولي،وهوبذلكاليتداخل
معاآلثاراألخرىللمسؤوليةالدولية،والتيتستهدفمعالجةاآلثارالضارةالتيتكونقدنشأتقبل
وقفالعملالدوليغيرالمشروع)2(.
وفي مجال نقل وتخزين النفايات الخطرة ،يمكن تصور صور عديدة يمكن من خاللها
للدولةالمتضررةأنتطلبوقفالفعلغيرالمشروع،مثلحظرإغراقالنفاياتالمشعةوغيرهامن
النفاياتاألخرىفيالبحاروالمحيطات،والتوقفعنعملياتاالتجارفيالنفاياتالخطرة،مما
يترتبعليهوقفعمليات النقل لتلك النفايات ،حتى ولوكانت الدولة المصدرة قدحركتالسفن
الناقلةلهابالفعل،وذلكلمخالفتهااللتزامدوليبعدمالنقلغيرالمشروعللنفاياتالخطرة)3(.
()1أنظرالمادة4-3/9مناتفاقيةبازللعام.1989

()2قنديل،سعيدالسيد(.)2112اليات تعويض االضرار البيئية،مصر:مركزالصفا،ص.18

()3عبدالجبار،بشيرجمعه.الحماية الدولية للغالف الجوي،بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية،2113،ص
.184
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والغرض من المطالبة بوقف الفعل غير المشروع دوليا هو منع تفاقم الضرر ،فلو أخذنا
على سبيل المثال انتهاك االلتزام الدولي المتعلق بحظر تصريف النفايات النووية في البحر
المتوسط،فإنهذاالسلوكاليؤديإلىالمساسبالبيئةالبحريةلدولساحلالبحرالمتوسطالقريبة
منمنطقةالحادثفقط،بلمنالمرجحأنتمتدآثاراالشعاعالنوويلتؤثرفيالبيئةالبحريةلدول
البحرالمتوسطبأكمله،لذلكفإنالمبادرةبإيقافمثلهذاالتصريفالمتعمدللنفاياتالخطرة،له
من األهمية ما يفوق المطالبة بإصالح الضرر الناجم عنه .ونفس األمر ينطبق على عملية
االستمرار بنقل النفايات الخطرة إلى الدول النامية ،التي ال تملك التكنولوجيا الالزمة لمعالجتها
والتخلصمنهابطريقةسليمةبيئياممايهددبأضرارفادحةللبيئةوالصحةاإلنسانية)1(.
إضافة إلى ذلك ،فإن المطالبة بوقف النشاط غير المشروع سيؤدي إلى إيقاف وقوع
الضرر،ومنهتفادينتائجأخرىقدتترتبعلىالنتائجاألولى،وهذاتماشيا معطبيعةالضرر،
الذيلهنتائجمتعددةتظهرتدريجيا وتستغرقفتراتزمنيةلترتيبكافةآثارها.هذاوتجدراإلشارة
إلىأنفيمجالالمسؤوليةالمدنيةوالتعويضعنها،يرىأنهاليتصورأنيكونهناكتعويضإال
عنالضرر(هذاهومعنىالمسؤولية)،وبناءعليهفإنوقفالنشاطغيرالمشروعيكونأجنبياعن
المسؤوليةالمدنيةبقواعدهاالخاصة،وبمعنىأخروفقالمفهومهذااالتجاه،اليتصورأننكونفي
حالة وقف النشاط بصدد قواعد التعويض ،وال المسؤولية بالتبعية لذلك ،فالمسؤولية ال تظهر إال
بشكلتبعيعندمايتسببالفعلغيرالمشروعفيإحداثضرريستوجبتعويضه،وهذابالطبع
يختلفعنوضعنهايةلمصدرالفعلغيرالمشروع)2(.

()1عبدالحافظ،معمررتيب،مرجعسابق،ص.475
()2عبدالجبار،بشيرجمعه،مرجعسابق،ص.186
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المطلب الثاني
االلتزامات القانونية العامة لعمليات نقل النفايات النووية
تقع معظم الحوادث اإليكولوجية على مستوى الدولة المستقبلة للنفايات الخطرة (الدولة
المستوردة)سواء أثناءتفريغهاأوتخزينها،أومعالجتها،أوعندالتخلصمنها،أوباستعمالطرق
مختلفةأخرى،وتعني"دولةاالستيراد"وفقا للمادة 11/2مناتفاقيةبازل":أيطرفيخططأو
يقيم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود ،بغرض التخلص منها فيه أو بغرض
شحنهاقبلالتخلصمنهافيمنطقةاليقعفينطاقالواليةالقضائيةأليدولة"()1
ولبيانااللتزاماتالقانونيةالعامةلعملياتنقلالنفاياتالنوويةفيهذاالمطلب،تناولالفرع
األولمنهمسؤوليةالدولةالمستوردة للنفاياتالنووية،بينماتناولالفرعالثانيااللتزاماتالمتعلقة
بنقلالنفاياتالخطرةوكيفيةالتخلصمنها.
الفرع األول
مسؤولية الدولة المستوردة للنفايات النووية
تقوممسؤوليةالدولةالمستوردةفيالحاالتالتالية(:)2
 عندما تقوم الدولة المستوردة بإستيراد النفايات الخطرة وهي ال تملك التكنولوجيا الالزمةللتخلص السليم بيئيا من تلك النفايات ،بسبب عدم إمتالكها للقدرات التقنية والتكنولوجية
للتخلصمنالنفايات.
 عدم بذل العناية الواجبة لمنع الكيانات الخاصة أو األشخاص العاديين من إستيراد النفاياتالخطرة،وبالتاليفإنإهمالهذاااللتزاميرتبمسؤوليتهاالدولية.

()1المادة11/2مناتفاقيةبازللعام.1989

()2المادة2/4جمناتفاقيةبازللعام.1989

68

وعليه ،فإن الدولة المستوردة ملزمة بتحقيق نتيجة معينة وهي التخلص السليم بيئيا من
النفاياتالخطرةوحمايةالبيئةمنالتلوث،وهذاااللتزاماليجبتفسيرهعلىأنهإنتقاصمنسيادة
الدولة المستوردة بل هو في حقيقة األمر لحماية بيئة تلك الدولة والدول المجاورة ،وهذا االلتزام
يتوافقمعالمبدأالعامالمتعارفعليهفينطاقالعالقاتالدوليةوالقاضيبحمايةالبيئةبوجهعام
منالتلوث  .وتترتبمسؤوليةالدولةالمستوردةفي"حالةعدمتجريمهاللفعلغيرالمشروعللنفايات
الخطرة،إ ذكانعليهاإدراجاالتجارغيرالمشروعفيالنفاياتضمنقوانينهاالوطنيةللقضاءعلى
المحاوالتغيرالشرعيةلدخولالنفاياتالخطرةعلىأراضيها"(.)1
فالمسؤوليةالدوليةتترتبفيهذهالحالةعندمايثبتإهمالالدولةالمستوردةأمرالوقاية
منحدوثتلوثبيئي،أكثرمنهوقوعهحقا،ألنعاملاإلهمالهوعادةمايكونالسببفيقيام
البعضبنشاطاتغيرمشروعةدوليا ،وتجدراإلشارةإلىأنهإذاتعذرتحديدمنكانوراءعملية
االتجارغيرالمشروع،أيالمصدرأوالمستوردأوالمنتج"،ففيهذهالحالةقدنصتالمادة4/9
مناتفاقيةبازل"أنكلالدولالمعنيةباألمرملزمةجميعهاعلىالتعاونمعاللتخلصمنالنفايات
الخطرةفيأقصرأجلممكن،معاحترامالمعاييراإليكولوجيةالعقالنيةالمتفقعليها.ومسؤولية
دولةالعبور:يقصدبدولةالعبورأيدولةعدادولةالتصديرأواالستيراد،يخططأويجريعبرها
نقلنفاياتخطرةأونفاياتأخرى"(.)2
من خالل هذا النصيتضحأن دولة العبور هي الدولة التي تمرعبر أراضيهاالنفايات
الخطرةأوالنفاياتاألخرى،وذلكمنالدولةالمصدرةإلىالدولةالمستوردةالتييتمالتخلصمن

()1المادة9/3مناتفاقيةبازللعام.1989

()2المادة2/12مناتفاقيةبازللعام.1989
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النفاياتداخلإقليمها،وفيحقيقةاألمرالتلعبدولةالعبور دو اركبي ارفيمسرحالتحركاتعبر
الحدوديةلنقلالنفاياتالخطرة،لكنعادةمايتمتمريرتلكالنفاياتالمنقولةمندولة(أ)إلىدولة
(ب) على تراب دولة العبور ،ولهذا السبب نصت المادة  1/6من اتفاقية بازل على "أن الدولة
المصدرةأو المنتجةملزمة بإعالم دولة العبور خطيا بكل التحركات الخاصة بنقل النفايات حتى
تقومهذهاألخيرةبتسليمترخيصلألولى،وفورتسليمدولةالعبورمذكرةالطلبالخطيمنالدولة
المصدرة"(،)1فإنهاطبقاألحكامالمادة"4/6ملزمةبتقديمإجاباتهافيظرفزمنيحدهستونيوما،
وتقومبنفسالوقتبتقديمنسخةمناإلجابةالخطيةإلىاألمانةالعامةلمعاهدةبازل"(.)2
مماسبقيتضحأنالدولةالمصدرةالتستطيعأنتبادربعمليةنقلالنفاياتالخطرةقبل
أنتحصلعلىقبولدولةالعبور،إالأنهإذالمتقمهذهاألخيرةبتقديماجابتهافيالمدة المذكورة
( 61يوما) فإن الدولة المصدرة تستطيع أن تقوم بنقل النفايات الخطرة بعد إعالم األمانة العامة
التفاقيةبازل.وبالتاليتسألدولةالمرورعناألضرارالتيتلحقبالبيئةأثناءعمليةالنقل،إذالم
تتخذالتدابيرالالزمةلمنعتلكاألضرار،وطالمالمتفعلذلكفهيمقصرةومخالفةلاللتزامببذل
العنايةالواجبةأثناءعمليةنقلالنفاياتعبرأراضيها،والذيفرضتهعليهااتفاقيةبازل،ممايعد
عمالغيرمشروعوموجبللمسؤوليةالدولية.
" ومناألمثلةعلىعدماتخاذالتدابيرالالزمة،السماحبتمريرالنفاياتالخطرةعلىسكة
حديديةغيرمهيأةلذلك،بحيثأنهاالتحويعلىاشاراتمرورمخصصةلذلك،أوأنتكونتلك
السكةالحديديةمتلفةولميتمتصليحها،وبهذايثبتإهمالهاوعدمتطبيقهاإللتزاماتها،وباختصار

()1المادة1/6مناتفاقيةبازللعام.1989
()2المادة4/6مناتفاقيةبازللعام.1989
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يمكنالقولأنماينطبقعلىالدولةالمستوردةينطبقعلىدولةالعبورفكالهماملزمببذلالعناية
الالزمةللسيطرةعلىاألنشطةالخطرةالتيتتمعلىأراضيها،ومعظماألنشطةالخطرةفيمجال
نقلوتخزين النفايات الخطرة ،ال تنتجعنأنشطةتمارسها الدولةمن خالل أنشطتهاالرسميةأو
الوحداتالتابعةلها،وانماتنتجعنأنشطةتقومبهاالكياناتالخاصة( )1داخلالدول،ولماكانت
هذهالكياناتالخاصةالمستقلةعنالدولةالتعدعضوامنأعضائها،أوجها ازمنأجهزتها،فإنها
تسببتفيأفعالضارةبالبيئة"(.)2
الفرع الثاني
االلتزامات المتعلقة بنقل النفايات الخطرة وكيفية التخلص منها
فرضتاتفاقيةبازلالتزامات دقيقة على الدولاألعضاء بخصوصنقلالنفايات الخطرة
عبرالحدودوتتمثلهذهااللتزاماتفي(:)3
حد ممكن:
أ .االلتزام بمنع توليد النفايات الخطرة وخفضها إلى أدنى ّ
"أفضل سياسة للتقليل من النفايات عند المصدر تبدأ بإنتاج مواد نظيفة وبإعادة هيكلة
وتحويلهاإلىحررة للتدفئة من شأنها أنتقلص من حجم النفايات .ولحل
ا
النفايات قدراإلمكان،
مشكلة انتشار النفايات الخطرة نصت االتفاقية على مبدأ خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات
األخرىإلىأدنىحدممكن،وذلكمنحيثكميةهذهالنفايات،أومنحيثالخطرالذيتنطوي
( )1المقصودبمصطلحالكياناتالخاصة،أيمنشأةتدارلصالحاألفرادبعيدا عنسيطرةالجهاتالتابعةللدولة،
ويديرها أفراد عاديون لصالحهم الشخصي ،أو لصالح صاحب المنشأة ،ويستوي في ذلك أن يكون هذا الكيان
الخاصفيصورةمنشأةفردية،أوشكلشركةأوفيشكلجمعية.

()2عبدالحافظ،معمررتيب،مرجعسابق،ص.477
()3عبدالجبار،بشيرجمعه،مرجعسابق،ص.185
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عليه ،مع ضرورة االلتزام بضمان توفير مرافق كافية للتخلص من تلك النفايات داخل اقليم دولة
االنتاج،وهوماتمتكريسهفيالفقرةالثالثةمنديباجةإتفاقيةبازل،وأكدتهالمادةالرابعةفيفقرتها
الثانية،حيثأوصتالدولاألطرافعلىاتخاذالتدابيرالالزمةلخفضتوليدالنفاياتالخطرةمع
األخذفياالعتبارالعواملاالقتصاديةواالجتماعيةوالتكنولوجية"(.)1
أن الهدف من هذا االلتزام ليس التخلص من النفايات ،ألنه ليس الحل المناسب للقضاء
علىلب المشكلة،خاصةوأن عمليةالتخلصمنالنفاياتالخطرةتحتاجإلىنفقاتباهظةزيادة
علىالكوارثالبيئيةالتيقدتسببها.
ب .االلتزام بتقليص حركة النفايات الخطرة عبر الحدود:
اشتملتأحكاماالتفاقيةوالق ارراتالتياتخذهامؤتمراألطرافعلىالعديدمنااللتزامات
التيمنشأنهاتقييدحريةالدولاألطراففيتصديرواستيرادالنفاياتالخطرةأوالنفاياتاألخرى
لغرضالتخلصمنهاأواستيرادهاأواعادةتدويرها،وهيملخصةفيأهمالبنودالتالية:
-

التزامالدولاألطرافبوجوبالتخلصمنالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىبالقربمنأماكن
إنتاجها(:)2
يعدمبدأمعالجةالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهابالقربقدراإلمكانمنمكانانتاجهامن

المبادئ الجوهرية في االتفاقية ،ومفاد ذلك أنه يقع على كل طرف أن يتخذ التدابير المطلوبة
لضمانإنشاءالمرافقوالمواقعالالزمةللتخلصمنالنفاياتبطريقةسليمةبيئيا قدراإلمكانفي
مكان توليدها ،وهو مايعرف بمبدأ اإلكتفاءالذاتي .وتهدف االتفاقية من وراء ذلك إلى الحد ،ثم
()1انظرالمادة-2/4أمناتفاقيةبازللعام.1989

()2عبدالجبار،بشيرجمعه،مرجعسابق،ص.187
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القضاءالتدريجيعلىحركةنقلالنفاياتالخطرةعبرالحدود،فهيتحث كلدولةعلىالتخلص
كليا من النفايات الخطرة في األماكن القريبة من انتاجها ،ويبقى بالتالي تصدير النفايات الخطرة
تجاهالدولاألخرىاستثناء.
 التزامالدولاألطرافبعدمالسماحبنقلالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىمندولةتوليدهاإلىدولةأخرى،إالوفقالشروطالتهددالصحةالبشريةوالبيئةوتتفقمعأحكامهذهاالتفاقية(.)1
 اليسمحبنقلالنفاياتالخطرةمندولةإلىأخرىإالفينطاقضيقللغايةوبشرطأنيكونهذا النقل يمثل الحل األمثل من الناحية البيئية ،أي في حالة ما إذا كان البلد المصدر ال
يمتلك القدرة التقنية ،والمرافق الضرورية أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات الخطرة
بطريقة سليمة بيئيا ،كما يمكن السماح بنقل النفايات الخطرة إذا كانت هذه األخيرة مطلوبة
باعتبارهامادةأوليةإلعادةاالستخدامأوللصناعاتاالسترداديةفيدولةاالستيراد(.)2
 التزامالدولاألطرافبعدمالسماحبتصديرالنفاياتالخطرة:نصت المادة  4من االتفاقية على هذا المبدأ "بتأكيدها في الفقرة األولى على "إلتزام
األطراف المتعاقدة بعدم السماح بمغادرة أية شحنة من النفايات الخطرة إلى أي بلد قام بحظر
استيرادتلكالنفايات".وفيكلاألحواليجبابالغقرارالحظرالكليأوالجزئيالستيرادالنفايات
الخطرةألمانةاالتفاقية،والتيتبلغبدورهااألطرافالمتعاقدةاألخرىلتقوماألطرافالمتعاقدةبعدم
السماح بتصدير النفايات الخطرة من إقليمها احتراما لهذا القرار" .وفي مؤتمر األطراف الثالث
المنعقدبجنيففي 22سبتمبر 1995أسفرتالمفاوضاتعلىاعتمادتعديلالتفاقيةبازلسمي
"بالتعديل المتصل بالحظر"()3وينص هذا التعديل على "حظر تصدير جميع النفايات الخطرة
المشمولةباالتفاقية".
()1انظرالفقرة23-9منالديباجةوالمادة-2/4دمناتفاقيةبازللعام.1989
()2أنظرالمادة-9/4أمناتفاقيةبازللعام.1989
()3عبدالجبار،بشيرجمعه،مرجعسابق،ص.189
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ج -االلتزام بإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئياً
بالرجوعإلىالمادةالثانيةمناالتفاقيةوالخاصةبالتعاريفنجدضمنالفقرةالثامنةتعريف
اإلدارة السليمة بيئيا ،والذي يعني "اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة
والنفاياتاألخرىبطريقةتحميالصحةالبشريةوالبيئيةمناآلثارالعكسيةالتيقدتنتجعنهذه
النفايات"( ،)1ويعد هذا االلتزام من االلتزامات األساسية في اتفاقية بازل ،بغض النظر عن الدولة
الطرفالملتزمة،سواءكانتمصدرةأومستوردةأودولةعبور"،وكماهيموضحةتاليا(:)2
الفعالة لحركة نقل النفايات الخطرة
 .0الرقابة الصارمة و ّ
يجبأنيكونالنقلتحترقابةصارمةوفعالةلتحقيقأهدافاالتفاقية،حيثنصتهذه
األخيرةعلىجملةمنالوسائللتحقيقهذهالرقابةالفعالةوالصارمة،وتنقسمهذهالوسائلإلىرقابة
على النقل المشروع للنفايات الخطرة ،وأخرى على حاالت النقل غير المشروع (االتجار غير
المشروعبالنفايات).
أ .مراقبة النقل المشروع للنفايات الخطرة
تناولتاتفاقيةبازلمسألةالنقلالمشروعللنفاياتالخطرةعبرالحدودضمنالمادة3/2
بأنها":كلحركةللنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىمنمنطقةتدخلضمناالختصاصالوطني
للدولة،متجهةإلىمنطقةأخرىتدخلضمناالختصاصالوطنيلدولةأخرىأوأنتكونالنفايات
فيحالةعبورلتلكالمنطقةمنالدولةاألخرى"(.)3

()1أنظرالمادة8/2مناتفاقيةبازللعام.1989
()2أنظرالمادة8/4مناتفاقيةبازللعام.1989
()3المادة3/2مناتفاقيةبازللعام.1989
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والمالحظعلىهذهالمادةأن اتفاقيةبازلأرادتوضعآليةلمراقبةحركةالنفاياتالخطرة
عبر الحدود ،وليس لعملية النقل فقط في حد ذاتها ،فمصطلح حركة النفايات الخطرة أوسع من
مصطلحالنقل،حيثأدخلتاالتفاقيةضمنحركةالنقل(:جمعوتغليفوارسالومعالجةوالتخلص
منالنفاياتالخطرة).هذاوقديتمالنقلعبردولةواحدةأوعدةدول(دولةالعبور)ففيهذهالحالة
يجبإخطارها،ومدهابنفسالمعلوماتالمقدمةلدولةاالستيراد،والمتعلقةبكلحركةلنقلالنفايات
الخطرةاستنادا للمادة،1/6وفيهذهالحالةمنحتاالتفاقيةلدولةالعبورحقالقبولأوالرفض
خالل 61يوما منتاريخاستالماألخطار،فإذالمتردخاللتلكالمدة،فلدولةالتصديرأنتقوم
بعمليةتصديرللنفاياتدونانتظاررددولةالعبور(.)1
ويؤكدهذااإلجراءصرامةآليةالمراقبةالتينصتعليهااالتفاقية،إذأنغيابهذهاآللية
يسمح للكثير من الدول بتمرير نفاياتها عبر دول عبور ليست طرفا في االتفاقية دون الخضوع
إلجراءاتالمراقبةالمحددةفياالتفاقية.
ب .مراقبة النقل غير المشروع للنفايات (االتجار غير المشروع)
لمتكتفاتفاق يةبازلبتنظيمالنقلالمشروعللنفاياتفقط،بلامتدإهتمامهاكذلكبالنقل
غير المشروع لهذه النفايات ،فقد عبرت الفقرة  19من ديباجة االتفاقية عن القلق الذي يخالج
المجتمعالدولينتيجةالنقلغيرالمشروعللنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىعبرالحدود.
والمقصودبالنقلغيرالمشروع":كلنقللنفاياتخطرةأولنفاياتأخرىعبرالحدودعلى
النحو المحدد في المادة  9من االتفاقية ( ،)2وبالرجوع لنص المادة  9من االتفاقية نجد أنها قد
حددتحاالتالنقلغيرالمشروعللنفاياتالخطرةوحصرتهافيمايلي:

()1المادة4/6مناتفاقيةبازللعام.1989

()2أنظرالمادة21/2مناتفاقيةبازللعام.1989
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 "إذاتمالنقلدونااللتزامباإلخطارالالزملكافةالدولالمعنيةسواءتعلقاألمربدولةالعبور،أودولةاالستيراد.
-

إذاتمالنقلدونالحصولعلىموافقاتالدولالمعنيةعنطريقالتزويرأواالدعاءالكاذب
أوالغشأورشوةالسلطاتالمختصة.

 إذا تم النقل دون الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا لالتفاقية ،والتي تشترط أن تكونمكتوبة،وموضحبهارضاءالدولةالمستوردةوالدولاألخرىالمعنية.
-

عندماتكونشحنةالنفاياتالخطرةالتيتمإرسالهاتختلفعنالبياناتالمدونةعلىالبطاقة
المصاحبةلها،أومخالفةللمعلوماتالواردةفياإلخطارالمرسلإلىالدولةالمعنية.

 عندما يكون النقل مخالفا ألحكام اتفاقية بازل والمبادئ العامة للقانون ،كاإللقاء المتعمدللنفاياتالخطرةفيالبحاروالمحيطات")1(.

()1أنظرالمادة1/9مناتفاقيةبازللعام.1989

76

المبحث الثاني
المسؤولية الجنائية عن جريمة دفن النفايات النووية السامة
تقومالدولالكبرىبصناعةالقنابلالنوويةبأعدادوكمياتهائلة،ممايؤديإلىفائضمن
النفاياتالمشعةالناتجةعنتلكالصناعة،ممايشكلتلوثابيئياعلىمياهالبحاروالمحيطات،كما
أندفنهافيباطناألرضيؤديبعدفترةإلىتلوثالمياهالجوفية(".)1فقدلجأتالدولالنوويةأثناء
إجرائهالتجاربهاعلىاألسلحةالنوويةإلىدفنمخلفاتتلكالتجاربفيبعضالدولالفقيرةمقابل
بعض المساعدات المالية أو االقتصادية كما كان الحال في الصومال أو موريتانيا ودول افريقية
وشرقأوسطية أخرى،أو أن تتركمخلفات تجاربهافيالعراءأو دفنها بدونمعايير علميةمما
يجعلهاعرضةللتعريةفيالدولالمستعمرةكمافعلتفرنسافيإفريقياالوسطىوالصحراءالجزائرية
خاصة ،مما عرض البيئة المحيطة بتلك االختبارات للتلوث باإلشعاعات السامة لعقود بدون أن
تسعىالدولالنوويةإلىتطهيرهاوهومايحملهاالمسؤوليةالقانونيةواألخالقيةعنأثارالنفايات
علىمستقبلاألجيالالقادمةلتلكالبيئة"(.)2
سيتطرق هذا المبحث إلى موضوع المسؤولية الجنائية عن جريمة دفن النفايات النووية
السامةوذلكمنخاللبياناألساسالقانونيلتحملمسؤوليةاألضرارالناتجةعنالتخلصمن
النفايات النووية في المطلب األول ،أما المطلب الثاني فقد تضمن مسؤولية الدولة عن األضرار
الناتجةعنتخلصهامنالنفاياتالنوويةفيالبحار.

()1بوشدوب،محمدفايز،مرجعسابق،ص.131
()2الزعبي،محمدصنيتان،مرجعسابق،ص.71
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المطلب األول
األساس القانوني لتحمل مسؤولية األضرار الناتجة عن دفن النفايات النووية
اختلفتآراءالفقهاءحولوضعأساستنظيميقانونيدوليلحمايةالبيئةمنالتلوث،إذ
أشارالبعضإلىأهميةتأسيسالمسؤوليةالدوليةعلىمبدأحسنالجوار،فيماذهبالبعضاالخر
إلىتأييداللجوءإلىمبدأعدمالتعسففياستعمالالحق،غيرأنأغلبالفقهالدوليذهبإلى
اللجوءإلىنظريةالمخاطرأوالمسؤوليةالمطلقةكأساسلمسؤوليةالدولةعناألضرارالناتجةعن
تلوثالبيئةفيمايتعلقبالتلوثالنوويالذيينتجعنالموادالمشعةأثناءعملياتاستخالصأو
نقلالموادالنوويةأواستخدامالطاقةالنوويةونقلالنفاياتأوإغراقهافيالبحارللتخلصمنها.
فالتأسيسعلىالمسؤوليةالمطلقةاليعنيرفضالتأسيسعلىمبدأحسنالجواروأيضا مبدأعدم
التعسففياستعمالالحقألنهقديطبقفيحالةحدوثضررنوويملوثللبيئةنتيجةلمخالفة
الدولةاللتزامدولي،فتسألبالتاليالدولةعلىأساسالعملغيرالمشروعدوليا"(.)1
ألزمت اتفاقية بازل أطرافها باتخاذ عدد من التدابير القانونية واإلدارية من أجل ضمان
احتراماالتفاقيةووضعهاموضعالتنفيذ،وتتمثلتلكالتدابيرفياصدارتشريعاتوطنية،وتشمل
هذه التشريعات لوائح إدارية تتعلق بتنفيذ االتفاقية ،وتشريعات وطنية وجزائية لمنع التصرفات
المخالفةلالتفاقية(.)2
وقدنصتعلىذلكفيالفقرة()4منالمادةالرابعة،إذجاءفيهامانصه"يقومكلطرف
بأتخاذالتدابيرالقانونيةواإلداريةوالتدابيراألخرىالمالئمةلتنفيذأحكاماالتفاقيةوتنفيذهابمافي
( )1غنيم،سوزانمعوض .النظم القانونية الدولية لنظام استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية،القاهرة:
الدارالجامعيةالجديدة،2111،ص.152

()2بوشدوب،محمدفايز،مرجعسابق،ص.133
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ذلك التدابير لمنع التصرفات المخالفة لالتفاقية والمعاقبة عليها"( .)1ويترتب على اإلخالل بتلك
االلتزاماتوقوعالدولةالمخلةبالتزاماتهاتحتطائلةالمسؤوليةالدولية،إذأناتفاقيةفيينالقانون
المعاهداتلعام 1969قدأكدت هذا المبدأفيالمادة السادسة والعشرين منها"كلمعاهدةنافذة
تكونملزمةألطرافهاوعليهمتنفيذهابحسننية"ولهذافأنالتنفيذبحسننيةيلزماألطرافباالمتناع
عنكلماقديحولدونتحقيقالغرضمناالتفاقية،لذلكفأناألطرافملزمونباتخاذاإلجراءات
الكفيلةبوضعاالتفاقيةموضعالتنفيذ(.)2
"ولقد أكد القضاء والتحكيم الدوليان م ار ار على الدور المركزي لمبدأ حسن النية في تنفيذ
االلتزاماتالدولية،فقدسبقللمحكمةالدائمةللعدلالدوليأنأوضحتفيالرأياالستشاري الذي
أصدرتهفيقضيةمعاملةالوطنيينالبولنديينفيدانزغ()1932أنمبدأحسنالنيةيوجباحترام
أحكاماالتفاقيةنصاوروحا،ورفضتالمحكمةالتنفيذالحرفيالدقيقللمعاهدةإذاكانمنشأنذلك
انتهاكروحالمعاهدة،وفيقضيةالتجاربالنووية(استرالياضدفرنسا)أوضحتالمحكمة"أنمبدأ
حسنالنيةهوأحدالمبادئاألساسيةالتيتسيطرعلىإنشاءوتنفيذااللتزاماتالقانونية،أيا كان
مصدر هذه االلتزامات ،والثقة المتبادلة شرط الزم للتعاون الدولي ،خاصة في هذا الوقت الذي
أصبحفيهالتعاونالغنىعنهفيالعديدمنالمجاالت"(.)3
فإن المسؤولية الجنائية عن االخالل بواجب الرقابة تقوم في األصل على أساس الخطأ،
فالقانونيلزمبعضاألفرادبمراقبةنشاطاآلخرينواالشرافعليهم،فاذاأمتنعأوقصرأحدهمعن
) )1تعتبرفرنسامناوائلالدولالتياصدرتتشريعاتوطنيةلمعالجةالنفاياتالخطرةبعدابراماتفاقيةبازل،حيثاصدرت

القانونرقم 646/92لسنة 1992الخاصبالتخلصمنالنفايات والذياحكامةتهدفالىمنعاوخفضانتاجالنفايات
وخاصةالتيتتعلقبالمصانعوتوزيعالمنتجات،وكذلكيهدفالقانونالىتنظيمنقلالنفاياتالخطرة،وايضايهدفلمعالجة
النفاياتباعادةاستخدامهاودورتهاأوأيعملاخريرميالىالحصولمنتلكالنفاياتعلىمواديمكناعادةاستعمالها.

المنياوي،ياسر محمد فاروق .المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،االسكندرية :دار الجامعة الجديدة،
،2118ص.86
))2عبدالجبار،بشيرجمعه،مرجعسابق،ص.184
)(3علوان ،محمديوسف.القانون الدولي العام (المقدمة – المصادر) ،ط،3الجزءاالول،عمان :داروائلللنشر،
،2117ص311
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تنفيذااللتزامالقانونيالذييقععلىعاتقهوالمتمثلفيإشرافهعلىتابعيهفيتنفيذاللوائحقامت
بهذا اإلمتناع جريمة ما يستوجب عقابه .لذا فإن المسؤولية الجنائية هنا تتمثل باإلخالل بواجب
الرقابة واإلشراف ،إذ أنه تقاعس رؤساء المنشآت مثال يعرض البيئة للتلوث ،لذا كان من إلتزام
وتحميلهمالمسؤوليةالجنائيةفيحالةاخاللهمبهذهااللتزاماتالمف روضةعليهم.ولكونالمسؤولية
الجنائيةعنالفعلالصادرمنالغيروالتيتعداستثناءنجدأنالتشريعاتاليعتدبهاإالبتوافر
مجموعةمنالشروطوهي(:)1
"أوالً :ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة باإلشعاع النووي
اليكفيأنيقعتقصيرأوإهمالمنالمتبوعفيرقابةالتابعبليجبأيضاأنيقعسلوك
يجرمه القانون من قبل التابع ،سواء أكان السلوك إيجابيا أم سلبيا ،ويعد هذا الشرط أهم شرط
لتطبيقالمسؤوليةالجنائيةعنفعلالغيرفيجرائمالتلوثباإلشعاعالنووي،ولكنهذهالمسؤولية
تختلف بحسب فيما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية .فإذا كانت الجريمة عمدية استلزم
القانونضرورةتوافرالقصدالجرميلدىمرتكبها،ومنثم فإنتوافرالقصدالجرميلهذاالتابعال
يحولدونإقامةالمسؤوليةالجنائيةعلىالمتبوع،والذيلميتوافرفيحقهسوىالخطأالتنظيمي
والمتمثلباإلخاللبواجباتهفيالرقابةواإلشراف.أماإذاكانالمتبوعهواآلخرتوافرلديهالقصد
الجرمي هنا يكون مسؤوال عن أفعال تابعيه ،وذلك على أساس أن القانون حينما يشترط القصد
الجرميفيجريمةمعينةيجبالتأكدمنتحققالقصدالجنائيلدىالمتبوعوعدماالكتفاءبإهماله
()2

فيالرقابةعلىتابعيه

أما بالنسبةللجرائمغيرالعمديةفإنفياألصلالمسؤوليةالتقومإالعلىالقصدالجرمي،
ولكن هنالك حاالت استثنائية نص عليها القانون تكفي بمجرد الخطأ غير العمدي المتمثل هنا
()1طه،محمودأحمد،الحماية الجنائية للبيئة من التلوث،االسكندرية:منشأةالمعارف،2117،ص.143

()2منشاوي،محمدأحمد،الحماية الجنائية للبيئة البحرية،القاهرة:دارالنهضةالعربية،2115،ص.281
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بالتقصيراإلشرافي،إذيوجدالتزامقانونيعلىعاتقالمتبوعبالعملعلىمراعاةنصوصالقانون
ورقابةتابعيهلمنعوقوعمخالفات،فإذاترتبعلىاإلخاللبواجبالرقابةواإلشرافنتيجةإجرامية

مترتبةعلىفعلالغير،فإنمسؤوليةالمتبوععنهذهالنتيجةتقومدونالحاجةإلىنصصريح
يقررهذهالمسؤوليةواليتطلباألمرسوىإدراكوارادةالمشرعضمنالنصالقانوني(.)1
واذا يصبحصاحبالمنشأةأوالمتبوععموما مسؤوال عنالخطأغيرالعمديالصادرمن
التابع ،اذ تتحقق المسؤولية الجنائية بمخالفة القواعد المنظمة للعمل في مجال االشاعات ،إذ أن
المتبوعملزمقانونا بمراعاتها،وتقعالمسؤوليةعلىأساسالنقصاإلشرافي،ومنثمفهومسؤول
كلماحدثإخاللمنالتابعوأدىإلىتحققواحدةمنجرائمالتلوثباالشعاعالنوويمبنيةعلى
أساسعدماحتياطالمتبوعوعدماتخاذاالجراءاتالواجبةلتفاديوقوعمثلهذهالجرائم.
ثانياً :وقوع سلوك خاطئ من المتبوع
تمتدالمسؤوليةالجنائيةإلىالمتبوع،ألنالقانونيفرضعليهشخصيامراعاةشروطوطرق
استغالل هذه المنشآت ،فإذا وقعت جريمة من الجرائم النووية نتيجة مخالفة األحكام والقوانين
المفروضةوالمتعلقةسواءبالبيئةأمالمتعلقةباالشعاعالنوويعندهاوجبتمسألتهجنائيا والترجع
هذهالمسؤوليةإلىجريمةالتابعبلتستندإلىمديرالمنشأةأوالمؤسسةأوالمالك.إذأنالمتبوع
عليه واجب الحرص المكلف به طبقا للقوانين والقواعد واللوائح والعادات المهنية ،بمعنى واجب
الحرصالمكلفبهمديرالمشروعوالذييتضمنالتزامالمديربحسناختيارعمالهوتوافر الخبرة
الفنيةالتيتشترطهاالوظيفةلديهم(.)2


()1طه،محمودأحمد،مرجعسابق،ص.143

()2منشاوي،محمدأحمد،مرجعسابق،ص.281
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ثالثاً :وجود عالقة سببية بين خطأ المتبوع وسلوك التابع أو بين سلوك التابع والنتيجة الجرمية
من ناحية أخرى:
اليكفيوقوعتقصيرمنقبلسلوكالمتبوعووقوعجريمةمنالتابعبليلزمأيضا وجود
عالقةسببيةبينهمافيلزمأنتكونجريمةالمتبوعنتيجةجرميةيعاقبعليهاالقانون،وأنهاكانت
من سلوك التابع الخاطئ والمتمثل في اإلمتناع والرقابة ،على أن يكون سلوك التابع سببا كافيا
إلحداثالنتيجةالجرميةوالمبنيعلىالخطأالصادرمناإلهمالوالذييؤديإلىانتهاكأوعدم
احترامالقواعدالقانونيةمنجانبالتابع،ويجدراإلشارةإلىأنهذاالخطأهومفترض،واليلزم
بتحميلأحدهمعبءاإلثبات،بمعنىأنكلمخالفةللوائحوالتييرتكبهاالتابعتفرضعدماتخاذ
الحيطةالالزمةمنقبلالمتبوعووجودخطألديهيتعارضمعالتزامقانونييفرضعليهمنعتلك
الجريمةوالتيأدتإلىتلوثالبيئةباإلشاعاتالنووية"(.)1
رابعاً :عدم تفويض المتبوع الختصاصه
ال تنعقد المسؤولية الجنائية بالنسبة للغير إذا ما فوضت اختصاصه لشخص آخر للقيام
بواجبالرقابة واإلشراف علىأعمال تابعيهوقدأخذالقضاء الفرنسي بهذهالنظريةكعذر العفاء
المتبوعبالنسبةلجرائمتلويثالبيئة،نظ ارألنالمتبوعغالبا اليمكنهمالقيامبكلاألعمالمنرقابة
واشراف الخاصة بالمنشأة ،فإذا ما أثبت أنه فوض اختصاصه إلى شخص مختص بهذا المجال
ومزودبكلالسلطاتالالزمةللقيامبعمله،ففيهذهالحالةيعفىالمتبوعمنالمسؤوليةالجنائيةعن
جرائمالتلويثباإلشعاعالنووي(.)2

()1طه،محمودأحمد،مرجعسابق،ص.143

()2منشاوي،محمدأحمد،مرجعسابق،ص.281
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المطلب الثاني
مسؤولية الدولة عن األضرار الناتجة عن تخلصها من النفايات النووية في البحار
تعتمدبعضالدولعلىدفننفاياتهاالنوويةفيباطناألرضأوتلجأالدولإلىإغراقها
فيالبحرباعتبارهاالطريقةاألفضلوهوماينطويعليهمنخطرمحققبالبيئة ألنهذهالعملية
تتم بطرق غير آمنة.وسيتطرق هذاالمطلب إلى بيان مسؤولية الدولة عناألضرار الناتجة عن
تخلصها من النفايات النوويةفي البحار من خاللالفرعاألولمنهوالذيجاء بعنوانالمسؤولية
الدولية عن نقل ودفن النفايات النووية في البحار ،والفرع الثاني بعنوان موقف اتفاقية بازل من
التعاونفيإدارةالنفاياتالنووية.
الفرع األول
المسؤولية الدولية عن نقل ودفن النفايات النووية في البحار
أسهمتوسائلالتخلصمنالنفاياتالنوويةفيدفعالمجتمعالدوليللتحركبهدفتقنين
وتحديدمعاييرالسالمةبالتعاونمعالوكالةالدوليةللطاقةالذريةالتيحددتأهدافالسالمةإلدارة
النفاياتالنوويةفتمإعدادوثائقتحددمعاييرلذلكفيعام،1991وحددتالتدابيرالوقائيةإلدارة
حركةالنفاياتالعابرةللحدود،فهذاالنوعمنالتلوثفيحاجةماسةإلىسياسةشاملةلمكافحته،
والتخلصمنأض اررهفيالبحارعلىالمستوييناإلقليميوالدولي"(.)1
وفي عام  1958تم توقيعاتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار والتي ألزمت من خالل
بنودها كل دولة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تلوث البحار عن طريق إغراق النفايات المشعة
وااللتزامبجميعالقواعدواللوائحالتيتضعهاالمنظماتالدوليةالمختصة،كماألزمتجميعالدول
( )1المرزوقي،أنس.قواعدحمايةالبيئةالبحريةمنالتلوث،دراسات وابحاث قانونية،العدد،4161موقعالحوار
المتمدن،2113،ص.65
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بالتعاونمعهذهالمنظماتلمنعتلوثالبحارنتيجةألينشاطيستخدمالموادالمشعةأوأيطاقة
ضارة،فالمادةالخامسةوالعشرونمناالتفاقيةفرضتعلىجميعالدولالتزاما بعدمتلويثالبيئة
البحرية بإغراق النفايات المشعة فيه وعليها أن تسن التشريعات التي تتكفل بتحديد الشروط
واألوضاعالتييتمعلىأساسهاالتخلصمنالمخلفاتالنوويةفيالبحار(.)1
أما في عام  1972فقد أصدر مؤتمر استوكهولم للبيئة البشرية مبادئ عدة تشجع على
التعاون الدولي في حماية البيئة من التلوث وتنمية الموارد الطبيعية ،وقد أدان المؤتمر تجارب
األسلحةالذريةوأكدعلىضرورةعدولالدولعنمشروعاتهافيهذاالمجالنظ ارلكونهاأخطر
مصادر التلوث أث ار ،كما أفرد لموضوع تلويث البيئة توصيات عديدة ظهرت من خالل اإلعالن
باألخصفيمايتعلقبمكافحةمصادرالتلوثالبحريمنهااستخدامالوسائل العلميةالفعالةللتقليل
من المواد السامة والخطرة التي يتم التخلص منها ودراسة إمكانية إنشاء سجل لتسجيل الكميات
الهامةمنالمخلفاتالنوويةالتييتمالتخلصمنهافيالبيئةوتشجيعدراسةكلمشاكلالمخلفات
الذريةوذلكبالتعاونمعالوكالةالدوليةللطاقةالذرية ومنظمةالصحةالعالمية(.)2
ففي إطار ذلك ،نص المبدأ السابع من مبادئ المؤتمر على أن" :تلتزم الدول بأن تتخذ
جميعالخطواتالممكنةلمنعتلوثالبحاربالموادالتييمكنأنتعرضصحةالبشرللخطر،وأن
بمرفق االستحمام الطبيعية أو أن تتدخل مع
تضر بالمواد الحية واألحياء البحرية ،وأن تضر ا
االستخداماتالمشروعةللبحار"(.)3
بينماهدفتاتفاقيةمنعالتلوثالبحريلعام 1972إلىمكافحةالتلوثالبحريالناتجعن
التخلص من النفايات بإلقائها في البحار ،إذ نصت المادة الرابعة على" :التزام كل األطراف أن

()1غنيم،سوزانمعوض،مرجعسابق،ص.187
()2المرزوقي،أنس،مرجعسابق،ص.91

()3غنيم،سوزانمعوض،مرجعسابق،ص.671

84

تحظرإغراقالنفاياتأوالمواداألخرى فيأيشكلكانتأوفيأيحالةفيالبيئةالبحرية،وقد
حظرتقلبالنفاياتشديدةاإلشعاع"(.)1
ونظ ار لخطورة التلوث البيئي للبيئة البحرية ،حملت المادة  194مناتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحارلعام  1982الدولمسؤولية عدماتخاذجميع ما يلزممن تدابيرلمنع تلوث البيئة
البحرية،وعدماتخاذهااالجراءاتالكاملةالتيتضمنعدمإلحاقأضرارمنأنشطتهافينطاق
واليتها أو رقابتها بالدول األخرى ذات السيادة ،وأشارت نفس المادة في فقرة أخرى إلى "وجوب
اإلقالععنإطالقالموادالضارةأوالسامةسواءمنالبرأوالجوأوإغراقهاوعدمالسماحبتلويث
البيئةالبحريةمنخاللالبحريةمنخاللالمنشآتالمقامةفيها"(.)2وقدذهبمؤتمراألممالمتحدة
الثانيحولالبيئةوالتنميةالذيعقدفيالب ارزيلعام 1992فينفساالتجاهعندمانصالمبدأ
الثاني منه على "أن الدول تملك كل الحقوق في استغالل مواردها في إطار مخططاتها البيئية
والتنمويةولكنهاتعدمسؤولةعنضمانأنالتتسببهذهاألنشطةفيأضراربيئيةلدولأخرىأو
مناطقالتخضعلسيادتها،وبذلكازداداقتناعالدولبهكأحدقواعدالقانونالدولي،وبالتاليفإن
مخالفتهتعتبرعمال غيرمشروعدوليا يحملالدولالمخالفةالمسؤوليةالدوليةعناألضرارالتي
تلحقبالدولاألخرى"(.)3
وفي معاهدة القطب الجنوبي ،ألزمت المادة الخامسة منها على حظر تصريف النفايات
النووية في تلك المنطقة ،كما نظمت معاهدة وضع األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار
الشاملعلىقاعالبحاروالمحيطاتوفيباطنأرضهاإغراقالنفاياتفيالبحاروالمحيطات،كما
تم حظر إغراق النفايات في البحر بعد تعديل المعاهدة في عام  .1994ونظ ار لخطورة النفايات

()1المادة4مناتفاقيةمنعالتلوثالبحريلعام.1972
()2اتفاقيةقانونالبحارلعام.1982

( )3مهداوي،عبدالقادر.منهيروشيماإلىفوكوشيما،القانونالدوليواالستخداماالمنللطاقةالنووية،مجلة دفاتر
السياسية والقانون،العدد،5جامعةقاصديمرباح،ورقلة،الجزائر،2111،ص.88
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النوويةوأثرهاعلىالبيئةواإلنسان،تمفيعام1997التوصلإلىاتفاقيةأمانالتصرففيالوقود
المستهلكوأمانالتصرففيالنفاياتالمشعةوالتيأشارتإلىمعاييراألمانالالزمةفيتصميم
مرافقالتصرففيالوقودالمستهلكوحددتمتطلباتاألمانللتصرففيالنفاياتالمشعة،فنصت
مادتها األولى على وجوب أن تكون هناك دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود
المستهلكوالنفاياتالنوويةضداألخطارالمحتملةسواءلألفرادأوالبيئةحتىتلبياحتياجاتالجيل
الحالي وضمان تطلعات ومستقبل األجيال القادمة ،كما حددت االتفاقية مجاالت تطبيقها وألزمت
االتفاقية األطراف المتعاقدة على كفالة األفراد والبيئة وحمايتها من المخاطر االشعاعية للوقود
المستهلك(.)1
الفرع الثاني
موقف اتفاقية بازل من التعاون في إدارة النفايات النووية
ألزمت اتفاقية بازل الدول األطراف على التعاون من أجل تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا
للنفاياتالخطرة،وقدجاءتالمادةالعاشرةالفقرةاألولىلتأكدعلىأهميةالتعاون،إذنصتعلى
"تتعاوناألطرافبعضهامعبعضمنأجلتحسيناإلدارةالسليمةبيئيا للنفاياتالخطرةوغيرها
من نفايات وتحقيقها".وتحقيقا لذلك حددت المادة العاشرة في فقراتها صور التعاون،وتتمثل فيما
يأتي:
.1

التعاون المعلوماتي :ألزمت اتفاقية بازل الدول األطراف بالتعاون عن طريق أعطاء
المعلوماتالخاصةبالنفاياتالخطرة،سواءتعلقتالمعلوماتبالنفاياتنفسهاأوبالممارسة
التقنيةالمستخدمةفياإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالخطرة(.)2

.2

التعاونفيرصدآثارإدارةالنفاياتالخطرة:دعتاتفاقيةبازلاألطرافإلىالتعاونفي
رصدآثارأنشطةإدارةالنفاياتالخطرةمنأجلتقييممدىآثارتلكاألنشطةعلىالصحة

()1مهداوي،عبدالقادر،المرجعالسابقنفسه،ص.273

()2المادة11ف/2أمناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام
1989
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البشريةوالبيئة.فعلىمشغليالمواقعوالمرافقالذينيقومونبإدارةالنفاياتالخطرةرصدآثار
تلكاألنشطة،لكييتمأتخاذاالجراءاتالالزمةلحمايةالبيئةوالصحةالبشريةإذاأتضحمن
خاللعمليةالرصدظهورانبعاثاتغيرمقبولةمنجراءإدارةالنفاياتالخطرة(.)1
.3

التعاون التكنولوجي :حثت اتفاقية بازل األطراف على أن تتعاون وفقا لقوانينها وأنظمتها
وسياساتهاالوطنية،فيإيجادوتطبيقتكنولوجياحديثةتخفضمننسبةالنفايات،وتحسن
من جودة التكنولوجيا الموجودة بهدف القضاء على مشكلة زيادة معدالت إنتاج النفايات
الخطرة ،والوصول إلى آليات أكثر فاعلية وكفاءة لضمان إدارتها بطريقة سليمة بيئيا،
ويقضي ذلك دراسة جميع األضرار المحتملة سواء االقتصادية واالجتماعية والبيئية في
استحداثوتطبيقالتكنولوجياالجديدة(.)2وسعيامناالتفاقيةبأنتكونهذهاألداةفيمتناول
يدجميعاألطراففقدألزمتاالتفاقيةاألطرافبالتعاونفيميداننقلالتكنولوجيامنالدول
الحائزةلهاإلىالدولاألخرىالتيهيبحاجةإليهالتنفيذالتزاماتهاالواردةفياالتفاقية،إذ
نصت"علىاألطرافأنتتعاونبنشاط،وفقا لقوانينهاوأنظمتهاوسياساتهاالوطنية،فينقل
التكنولوجيا ونظم اإلدارة المتصلة باإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات األخرى،
وتتعاونأيضا فيتنميةالقدراتالتقنيةبيناألطرافالمتعاقدةوالسيمااألطرافالتيتحتاج
إلىالمساعدةالتقنيةوتطلبهافيهذاالميدان"(.)3

.4

التعاون في وضع المبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة :حثت
االتفاقيةالدولاألطرافعلىالتعاونمعبعضهاالبعضفيوضعمبادئتوجيهيةوتقنية
مناسبةوقواعدسلوكلتحقيقاإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالخطرة(.)4

()1المادة11ف(/2ب)مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام
1989
()2المادة11ف(/2ج)مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام
1989

()3المادة11ف(/2د)مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام
1989

()4المادة11ف(/2ه)مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام
1989
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وأخي ارحثتاالتفاقيةاألطرافالمتعاقدةعلىاستخدامسبال مالئمةلمساعدةالدولالنامية
فيالمسائلالتقنيةونظماإلدارةالسليمةللنفاياتالخطرة،كماشجعتاألطرافعلىالتعاونمع
المنظمات الدولية المختصة ،من أجل تقديم التوجيهات الالزمة للدول النامية لحماية البيئة من
النفاياتالخطرة(.)1

المطلب الثالث
التعويض عن نقل ودفن النفايات النووية
أنبروتوكولبازلينشئنظاما للمسؤوليةيقومعلىأساسالمسؤوليةالصارمةوالمسؤولية
القائمةعلىأساساألخطاءمعا.االأنه،حتىفيهذهالحالة،فالنظامالسائدهونظامالمسؤولية
الصارمة.والمسؤوليةالقائمةعلىأساسالخطأالتيتفرضهاالمادة 5منالبروتوكول،مبينةفي
عبارة  تشير إلى "عدم اإلخالل بنظام المسؤولية الصارمة ،وأنها تنطبق فقط في الحاالت التي
يسببفيهاالشخصأويسهمفيتسبيبضررمنخاللعدماالمتثالألحكامتطبيقاتفاقيةبازل،
أو سوء نيته أو إهماله في قيامه بأفعـال أو تخلفه عن القيام بأفعال .والضرر للتنوع البيولوجي
الناشئعنأنشطةخطـرةمنشأنهأنيقع،حسبماهومفروض،تحتطائلةنظامالمسؤولية
الصارمة العام ،عن األضرار البيئية وهو النظام المقترح لألنشطة الخطرة بطبيعتها .ومعيار
المسؤوليةالتيتفرضوهيفيخاتمةالمطافقرارسياسي.فهلالكائناتالحيةالمحورةهيمواد

ينبغيأنيؤدي تحركهاعبر الحدودإلى تحريك نظامالمسؤولية الصارمة ،هذهمسألة التتسنى
تسويتهاإاللألطراف.ويكفيأنيشيرإلىأنعبارة"األنشطةأوالموادالخطرة"تتضمنكذلك
األنشطة والمواد التي تنطوي على احتمال منخفض لحدوث الواقعة الخطرة ،ولكنها تنطوي على

()1المادة11ف()4-3مناتفاقيةبازلبشأنالتحكمفينقلالنفاياتالخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدودلعام
1989
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ضرر كبير إذا ما حدثت الواقعة فعال  ،وهذا هو السبب الذي أدي إلى أن النهج التحوطي قد
أصبحالسياسةاألولىالتييسترشدبهابروتوكولالسالمةاألحيائية.وعليهتطرقهذاالمطلبإلى
بيانوتوضيحالتعويضعننقلودفنالنفاياتالنووية منخاللالتعرفإلىالمسؤوليةالصارمة
المترتبة على نقل النفايات النووية السامة التي يترتب عليها تعويض وفق اتفاقية بازل في الفرع
األولمنالمطلب،والتعرفإلىأشكالالتعويضعننقلودفنالنفاياتالنوويةفيالفرعالثاني.
الفرع األول
المسؤولية الصارمة المترتبة على نقل النفايات النووية السامة التي يترتب عليها تعويض وفق
اتفاقية بازل
أن المسؤولية عن األضرار البيئة الدولية تضم مبدأ مسؤولية الدولة عن خرق القانون
الدولي،وهومبدأيؤذنبظهورجدولاألعمالالبيئيالعالمي،وتضمكذلكالمسؤوليةعناألضرار
الناشئةعنأنشطةمسموحبهابموجبالقانونالدولي.والمبدأالعامفيالقانونالدوليالقائلبأن
الدولملزمةبأنتحميداخلإقليمهاحقوقالدولاألخرىفيالسالمةاإلقليميةوحرمةأراضيها،قد
توسعترقعتهعلىمرالسنينمنخاللاألعرافالتيطبقتهاالدولومنخاللالق ارراتالقضائية

التيتغطياألضرارالبيئيةعبرالحدود.وفيالفترة 1941-1938فيموضوعالتحكيم Trail
 .)1(Smelter arbitration,أكدتالمحكمةالتحكيميةأنه"بموجبمبادئالقانونالدوليوكذلك
بموجبقانونالوالياتالمتحدة،التملكأيدولةحقاستعمالأوالسماحباستعمالإقليمهابطريقة
تسبب أض ار ار بأدخنة أو أبخرة في أو إلى إقليم دولة أخرى أو لممتلكات أو ألشخاص في ذلك
اإلقليم".

()1تقاريرعنأحكامالتحكيمالدولي،األممالمتحدة،المجلدالثالث.1982-1916،
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وهذاالمبدأ،أيمبدأمسؤوليةالدولة،أعادتتأكيدهمحكمةالعدلالدوليةفي1949في
قضيةقناةكورفو(،)1حيثالحظتالمحكمةأنهناك"مبادئعامةومعترفا بهاتماما فيالقانون
الدوليبشأنالتزامكلدولةبأالتسمحعنعلممنهاباستعمالإقليمهاألفعالمنافيةلحقوقالدول
األخرى" ،وكذلك أكدته المحكمة التحكيمية في  1956في تحكيم في موضوع بحيرة النوكس(.)2
وفيعام،1996قالتمحكمةالعدلالدوليةفيرأيهااالستشاريحولقانونيةالتهديدباستعمال
األسلحة النووية إن"وجودإلتزام عام على الدولبأن تكفلاحتراماألنشطة الواقعة تحت واليتها
ورقابتهالبيئة الدولاألخرىأولمجاالت خارجة عن الرقابة الوطنية هياآلنجزءمنمجموعة
القانونالدوليالمتعلقةبالبيئة"(.)3
هناكثالثةصكوكمتعددةاألطراففيهذهالفئة.وهذهالصكوكهياتفاقيةعام1989
بشأنالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالمسببةأثناءنقلسلعخطرةعنطريقالسككالحديديةأو
الطرقالبريةأوسفنالمالحةالداخلية،واالتفاقيةالدوليةلعام 1969بشأنالمسؤوليةوالتعويض
عن األضرار فيما يتعلق بنقل مواد خطرة ضارة عن طريق البحر() HNS Convention؛
وبروتوكولبازللعام1999بشأنالمسؤوليةوالتعويضعناألضرارالناشئةعنتحركاتالنفايات
الخطرةوالتخلصمنهاعبرالحدود.
أناتفاقيةعام 1989المشارإليهاتفرضمسؤولية صارمةعلى"الناقل"لسلعخطرةعن
األضرار التيتحدث أثناءنقلتلكالسلع.واألضرارمحددة بأنها تشمل مايلي(أ) الخسـارةفي
األرواحأواإلصاباتالشخصية؛(ب)ضياعالممتلكاتأواألضراربها؛(ج)الضياعأواإلضرار
عن طريق تلويث البيئة؛ (د) تكلفة التدابير الوقائية .والتعويض عن تشويه البيئة محصور في
تكاليفالتدابيرالمعقولةإلعادةاألوضاعإلىسابقهاسواءأكانتهذهالتدابيـرقداتخذتأوسوف
()1محكمةالعدلالدوليةRep .4،1949

()2محكمةالعدلالدولية1957المادة(.)111

((3رأياستشاريفي8يوليه35 ILM 809،1996،1996
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تتخذ" .والتنطبقاالتفاقيةعلىاألضرارالناشئةعنالموادالنووية،إذاكانالقائمبتشغيلالمرفق
النوويمسؤوال عنتلكاألضراربموجباتفاقيتي باريسأوفيينا.وتطبيقاالتفاقيةمقصوركذلك
علىاألضرارالمسببةفيإقليمطرفمتعاقدوعلىالتدابيرالوقائيةإينمااتخذت.والناقلمعفيمن
المسؤولية حيثما تكون األضرار ناشئةعن فعل حربأو قتالأوحرب أهليةأوتمردأوظاهرة
طبيعيةذاتطبيعةأستثنائيةوغيرقابلةللتفاديوالللمقاومة؛وعندماتكوناألضرارناشئةبأكملها
بسببالقيام بفعلأوعدمالقيام بفعلمنطرفثالث؛أوألنمرسلالسلعأوأيشخصأخرلم
يقمبإلتزاماتهبإبالغالناقلبالطبيعةالخطرةللسلع.وحيثماالتوجدمسؤوليةعلىالناقلفيالحالة
األخيرة،فإنالمرسلأوالشخصاألخريفترضأنههوالناقلألغراضتطبيقهذهاالتفاقية.
الفرع الثاني
أشكال التعويض عن نقل ودفن النفايات النووية
يعدالردالعينيهوأفضلصورالتعويضقبوالللدولطالماكانممكنا،حيثأنهيزيلكل
أثر للسلوك الضار وخاصة في مجال إلقاء النفايات النووية بصورة غير مشروعة حيث ما يهم
الدولةالمضرورةويشغلبالهاكثي ارهيورعاياهاهوالتخلصمنالنفاياتالتيدفنتفيأراضيها
وازالةكلأثرضارلهاخاصةإذاكانتتلكالدولةالتملكالوسائلالتكنولوجيةالتيتمكنهامن
معالجةهذهالنفاياتوالتخلصمنهابصورةآمنةبينماتملكذلكوالشكالدولالتيألقتبهاوالتي
عليهاإعادةالحالإلىماكانتعليه(.)1
التعويض النقدي:أنالتعويضالنقديعنأضرارالنفاياتالنوويةيعدمناألمورشديدةالصعوبة
ألنهيصعبحصراألضرارالناجمةعنها،ومعرفةاآلثارالمباشرةلهاعلىوجهالتحديد(.)2

()1هاشم،صالح،المسئولية الدولية عن المساس بسالمة البيئة البحرية،جامعةالقاهرة،1991،ص89
()2العناني،ابراهيم،القانون الدولي العام،القاهرة:دارالنهضةالعربية،2115،ص.317
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لذا ينبغيعلىالقضاءالدوليسواءكانتمحاكمتحكيمأومحكمةالعدلالدوليةأنيأخذ
باعتباره الحالة العامة الصحية واالقتصادية لسكان هذه الناطق قبل وقوع الحادثة ومدى تفاقم
وتصاعدالحاالتالمصابةبعدوقوعالحادثةوأنيأخذفياعتبارهالمدىالزمنيالذيتستمرخالله
وقوعتلكاألضراركمالهأنيستعينباإلحصائياتوتقاريرالمنظماتالدوليةوأراءأهلالخبرةفي
هذاالمجال(.)1
أنالضرر الناجم عن النفايات النووية هوضرر محقق فمجردالتخلصمنها بصورة ال
أضرار مباشرة تصيب
تراعى فيهاضماناتاألمن والسالمةالمعمول بها فال بدأنتترتبعليها 
السكان والبيئة وكل من يحتك أو يكون على مقربة منها ،حيث تؤثر في صحة اإلنسان وتضر
بالحيوانوالتربةالتيتحتويها،وبالتالييسهلإثباتالضررويسهلتقديرقيمةالتعويضالمستحق
عنهبمجردمقارنةالمنطقةالتيتحتويالنفاياتالنوويةبغيرهامنالمناطق .وفيحالةوقوعحادث
يخصنفاياتخطرةواتخاذتدابيرمالئمةللتعويضالفوريعنالضررالناجمعننقلتلكالنفايات
عبرالحدودبمافيذلكالحوادثالتيتقعنتيجةلإلتجارغيرالمشروعبتلكالمواد(.)2
ويشمل الضرر ،الضرر العادي (فقدان الحياة أو االصابة الشخصية أو اإلضرار
بالممتلكات) ،والخسارة االقتصادية وتكاليف التدابير الالزمة السترجاع حالة البيئة المتضررة
المخطر أو المصدر هو المسؤول عن
والتدابير الوقائية (األضرار البيئية) والمسؤولية صارمة و ُ
الضررالحاصلحتىتؤولالنفاياتإلىمتعهدالتصريف.ويمكنتحميلالمسؤوليةعنالقصور
بشأن التصرفات المقصودة أو الطائشة أو الناشئة عن االهمال أو اإلغفال .وينطبق البروتوكول
علىاألراضيالواقعةضمنواليةاألطرافبمافيذلككلالمناطقالبريةأوالبحريةأوالمناطق
()1االعنزي،رشيدحمد،القانون الدولي العام،الكويت،مجلسالنشرالعلمي،2116،ص328
()2العناني،ابراهيم،مرجع سابق ،ص.319
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الفضائية التييتحمل فيهاالطرف المعني المسؤولية اإلداريةوالتنظيمية طبقا للقانون الدولي فيما
يخصحمايةصحةاإلنسانأوالبيئة.وهوالينطبقإالعلىالضررالناشئفيمنطقةتخضع
للواليةالقضائيةالوطنيةلطرفمابسببحادثمنالحوادثالمعرفة،وكذلكفيالمناطقالتيال
تخضعللواليةالقضائيةالوطنيةودولالعبورغيراألطرافشريطةحصولتلكالدولعلىمنافع
متبادلةعلىأساساالتفاقاتالدوليةالمبرمة(.)1
تم وضع أسس نظام شامل للمسؤولية فيما يتعلق بالمرافق النووية من خالل االتفاقية
المتعلقةبالمسؤوليةمنقبلالغيرفيميدانالطاقةالنووية(اتفاقيةباريس)المبرمةبرعايةمنظمة
التعاونوالتنميةفيالميداناالقتصاديفيعام 1961واالتفاقيةالمتعلقةبالمسؤوليةالمدنيةعن
األضرارالنووية(اتفاقيةفينا)المبرمةبرعايةالوكالةالدوليةللطاقةالنوويةفيعام،1963وتم
في عام   1988اعتماد البروتوكول المشترك بين هاتين االتفاقيتين بعنوان البروتوكول المشترك
المتعلقبتطبيقاتفاقيةفيناواتفاقيةباريس(البروتوكولالمشترك)،ويتمثلالغرضمناتفاقيةباريس
ٍ
فيضماندفعتعويضكاف وعادللألشخاصالمتضررينبسبب"الحوادثالنووية"،وذلكيغطي
حاالت التلوث االشعاعي التدريجي وال يغطي حاالت االطالق االشعاعي العادية أو المتحكم
فيها(.)2
وتضعاالتفاقيةأسسنظاملتحميلمشغلالمنشأةالنوويةالمسؤوليةالمطلقةعنالضرر
الحاصلبمافيذلكالموتواألضرارالتيتلحقبالممتلكاتغيرالمنشأةالنوويةذاتها،أوفقدانها،
وتمت تكملة تلك االتفاقية بإبرام االتفاقية التكميلية التفاقية باريس عام ( 1961اتفاقية بروكسيل
التكميلية)لعام.1963وعنددخولالبروتوكولالمشتركحيزالنفاذتمالتنسيقبينمعظمسمات
()1هاشم،صالح،مرجع سابق ،ص.321

()2االعنزي،رشيدحمد،مرجع سابق ،ص328
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اتفاقية باريس وسمات اتفاقية فيينا  .وتنص األخيرة على الحماية المالية من الضرر الناجم عن
استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية ،واتفاقية فينا فريدة من نوعها إذ أنها تدخل في
مصطلح "األشخاص" األفراد والدول على السواء ،ويشمل الضرر النووي الموت واالصابات
الشخصيةواألضرارالالحقةبالممتلكات(.)1
فيعام 1997اعتمدتاتفاقيةالتعويضالتكميليعناألضرارالنوويةوهيتضعأسس
نظامعالميللمسؤوليةيكملويعززالتدابيرالتينصتعليهااتفاقيتافييناوباريسبغيةزيادةمبلغ
التعويضعنالضررالنووي،ويتعينتأمينالمبلغالمدفوعتعويضا عنالضررالنوويالحاصل
فيكل حادث نوويبمواردمالية توفرهااألطراف المتعاقدةالمعنية بمافي ذلك المواردالعمومية
المقدمة طبقا للصيغة المحددة للمساهمات بموجب االتفاقية .وقد تم بيان االجراءات المتعلقة
بالتمويل التكميلي بما في ذلك اإلخطار بوقوع الضرر النووي واطالق النداءات الخاصة بتوفير
األموال العمومية وجرد المنشآت النووية والحق في اللجوء إلى المحاكم وصرف وتخصيص
األموال(.)2
فيعام 1989اعتمدتاتفاقيةالمسؤوليةالمدنيةعناألضرارالناجمةأثناءنقلالبضائع
الخطرةعنطريقالبروالسككالحديديةوسفنالمالحةالداخلية.ويتمثلالغرضالمتوخىمنهذه
االتفاقية في تشجيع الطرق المأمونةتقنيا لنقل البضائع الخطرة عن طريق البروالسكك الحديدية
وسفنالمالحةالداخلية،وذلكبفرضقواعدموحدةبخصوصالمسؤولية،وتحديدمبالغكافيةعلى
وجه السرعة تعويضا عن الضرر الحاصل  .وتنطبق االتفاقية على الحوادث التي تقع وعلى
األضرارالتيتحدثفيالدولاألطراف.وهيتشملالمطالباتغيرالمنصوصعليهافيعقود
()1العناني،ابراهيم،مرجع سابق ،ص.321

()2االعنزي،رشيدحمد،مرجع سابق ،ص328

94

نقلالبضائع،ولكنهاالتشملالحاالتالتييتمفيهاشحنالبضائعفيمركبةتحملهاسفينةماأو
طائرة محمولة بح ار أو طائرة ما .وتشمل األحكام الخاصة بالمسؤولية ،بمقتضى االتفاقية ،مسائل
اإلثباتوطرائقتحديدأسبابوقوعالضرروتقسيمالمسؤولية.وعلىالدولاألعضاءسنتشريعات
محليةإلنفاذأحكاماالتفاقية.
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الخاتمة
هناكإلتزام بحماية البيئة مناألضرار الناتجة عنتوليد ونقلالنفاياتالخطرة والتخلص
منها عبر الحدود ،وأن هذا االلتزام ال يجد أساسه القانوني في االتفاقيات الدولية فقط ،وانما تم
التأكيدعلىهذاااللتزامفيكافةالممارساتالدوليةغيراالتفاقية،ومنبينهاالق ارراتوالتوصيات
الصادرة عن المنظمات الدولية ،وكذلك االعالنات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية،
واألحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية إضافة إلى المبادئ العامة للقانون ،ومن بينها
مبدأعدمالتعسففياستعمالالحق،مبدأحسنالجوار،مبدأالملوثالدافع،مبدأالحفاظعلى
البيئةوالمحافظةعليها،وبناءعليهيحظربصفةمطلقةنقلالنفاياتالخطرةمنالدولالمتقدمةإلى
الدولالنامية،وكذلكإلىالدولالتيتحظراستيرادتلكالنفايات،سواء بموجبتشريعاتهاالوطنية
أومنخاللاالنضمامإلىاتفاقياتدوليةتحظرذلك،كمايحظرنقلالنفاياتالخطرةإلىالدول
التيتفتقرإلىالقدراتالتقنيةالالزمة،والمواقعالمناسبةللتخلصمنهذهالنفاياتبطريقةسليمة
بيئيا.
اشتملتاتفاقيةبازلواالتفاقياتعلىالعديدمنالضماناتالالزمةللوفاءبأحكامها،والتي
منبي نهاتجريماالتجارغيرالمشروعبالنفاياتالخطرةوالتعويضعناألضرارالناتجةعننقل
تلكالنفاياتوالتخلصمنهاعبرالحدود.وتلعبالمسؤوليةالدور البارزفيتفعيلالقواعدالقانونية
لحماية البيئة ،وما يترتب عليها من نتائج (التعويض) ،تأتي في حال فشل االجراءات ال وقائية،
باعتبارهاإجراءعالجيالصالحاألضرارالبيئيةوجبرهابطريقةمنطقية،حيثيترتبعلىعاتق
المتسببفيالضررالناجمعننقلالنفاياتالخطرةالتزامابدفعتعويضللمضرور.
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تناولت الدراسة طبيعة المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية  ،وأركان جريمة نقل
النف اياتالنوويةخاصةالركنالماديوالمعنويفيها،وبياناألسسالقانونيةالتيتقومعليهاهذه
المسؤولية الدولية من خالل استعراض القواعد المتعلقة بالبيئة وقواعد القانون الدولي ،حيث تعد
اإلدارةالسليمةللنفاياتالخطرةمناهمااللتزاماتالتينصتعليهااتفاقيةبازل،التيتوجبعلى
الدولأنتضعاستراتيجياتتتضمنالتشريعاتوااللياتواالساليبوالطرقإلدارةالنفاياتالخطرة
بطريقةسليمةبيئيا،وفقا لمانصتعليهاتفاقيةبازلومادعتاليهمقرراتالدولاألطراففي
االتفاقية.
يعدالتخلصمنالنفاياتفيدولةاالنتاجاحدالمبادئالهامةالتيجاءتبهااتفاقيةبازل
لمعالجة مشكلة نقل النفايات الى خارج اماكن توليدها ،حيث ورد هذا المبدأ في الفقرة ( )9من
ديباجةاتفاقيةبازلإذدعتاألطرافالىالتخلصمنالنفاياتالخطرةبطريقةسليمةبيئيا في
أراضي الدولة التيحصل توليد النفايات فيها  ،وقد فرضتاتفاقية بازل على دولةالتصدير ان
تخطر عن طريق سلطاتها المختصة  او تطلب من المولد أو المصدر أن يخطر السلطات
المختصةفيدولةاستيراداودولةالعبوركتابةبأينقلمقترحللنفاياتالخطرةوالنفاياتاالخرى
عبر الحدود ،ويجب ان يتضمن االخطار المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المرفق
الخامس(أ)  من االتفاقية ،ويجب كتابة االخطار بلغة تقبلها دولة االستيراد ،ويجب ارسال اخطار
واحدفقطلكلدولةمعنيةبحركةالنفاياتوالهدفمناآلخطارهوامدادالسلطةالمختصةللبلدان
المعنيةبمعلوماتمفصلةودقيقةوكاملةعنمادةالمنقولة نفسها،وبشأنالعمليةالمقترحةللتخلص
منالنفاياتوالتفاصيلاألخرىالمتصلةبالشحنةالمقترحة.
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النتائج :
وخلصتالدراسةالىنتائجمنأهمها:
 أعلن األطراف في بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن أن الهدف من
البروتوكولهوتوفيرضمانالتعويضالكافيوالفوريعنالضررالناجمعننقلالنفايات
الخطرةوالنفاياتاالخرىوالتخلصمنهاعبرالحدود.
 أنمخالفةالدولةلاللتزامالقانونيبالحفاظعلىالبيئةمنالتلوثبالنفاياتالخطرةيستوجب
مساءلتها عن األضرار الناتجة عن تلك المخالفة ،باعتبار أن تلك المخالفة تشكل عمال
غيرمشروع.
 أنكلنقلأوتخزينللنفاياتالخطرةينجمعنعملغيرمشروع،يرتكبهأحدأشخاص
القانونالدوليالعاميعد انتهاكا لقاعدةدوليةتقضيبعدمتلويثالبيئةبهذهالنفايات،مما
يرتبالمسؤوليةالدولية،بصرفالنظرعنمصدرهذهالقاعدةتعاقديةكانتأوعرفيةأو
قضائية.
 أفرزت الجهود الدولية المبذولة على المستوى الدولي لمعالجة النفايات الخطرة والنفايات
األخرى اعتماد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر
الحدودفي 22مارس،1989إذتعدأولاتفاقيةدوليةعالميةذاتطابعإلزاميفيهذا
المجال.
 أنالدولمسؤولةعنتنفيذالتزاماتهاالدوليةالمتعلقةبحمايةالصحةالبشريةوحمايةالبيئة
والحفاظ عليها ،إذ ذكرت االتفاقية بإعالن مؤتمر االمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية
ستوكهولم  1972ووضعت في االعتبار مبادئ وأهداف ومهام الميثاق العالمي للطبيعة
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الذي اعتمدته الجمعية العامة بوصفه القاعدة االخالقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية
وصيانةالمواردالطبيعية.
 أن الدول األطراف في االتفاقية قد التزمت في اتفاقيةبازل باإلدارة السليمةبيئيا للنفايات
الخطرة ،سواء كانت الدولة الطرف دولة تصدير أو دولة استيراد أو دولة عبور ،ويظهر
ذلكمنخاللتأكيدنصاالتفاقيةفيالمادة 2منهاعلىاتخاذجميعالخطواتالعملية
لضمانإدارةالنفاياتالخطرةوالنفاياتاألخرىبطريقةتحميالصحةالبشريةوالبيئةمن
االثارالمنعكسةالتيقدتنتجعنهذهالنفايات.
 يعتبرالتعويضالنتيجةالطبيعيةلثبوت المسؤوليةالدولية،حيثترتبالتزاما دوليا جديدا
علىالشخصالدوليالمسؤول،يتمثلفيتعويضكافةالنتائجالتيتترتبعلىالعمل
غيرالمشروع.


تجاهلت اتفاقية بازل أوضاع وظروف الدول النامية فيما يخص رغبتها في التوصل الى
حظرتاملنقلالنفاياتعبرالحدود،وخاصةنحوالدولالنامية،االأنالدولاألطراففي
اتفاقيةبازلسعتلمعالجةاالمرفياالجتماعالثالثبموجبالمقرر،1/3والذيينص
على فرض حظر مطلق على تصدير النفايات الخطرة من الدول الصناعية الى الدول
النامية.
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التوصيات
علىالنتائجالتيتوصلتاليهاالدراسةفإنهاتوصي:

وبناءا
 على الرغم من أن جريمة نقل ودفن النفايات النووية السامة تعد إنتهاكا خطي ار للقانون
الدوليالزالتالتشريعاتالدوليةلمتضعتشريعاتقانونيةتتمالمعاقبةعليهاجنائيا.
 العملعلىتشجيعالدولعلىاالنضمامالىاتفاقيةبازللضمانمشاركةاكبرعددمن
الدول فيها وخاصة الدول المتقدمة صناعيا التي تكون ضرورية في نطاق حماية اذ ال
معنى ألي اتفاقية من دون مشاركة الدول الفاعلة مثل اليابان والواليات المتحدة والصين
وغيرها.


توسيعالنطاقالموضوعيالتفاقيةبازلبحيثيشملالنفاياتالنووية،وبالتاليخضوعذلك
النوعمنالنفاياتللتنظيمالقانونيالذيوضعتهاتفاقيةبازل.

 أهميةوضعالقواعدالجنائيةالدوليةموضعالتنفيذلردعالمسؤولينعننقلالنفاياتالنووية
إلى الدول الناميةسواء من خاللمحكمة الجنايات الدولية ،أومن خاللإنشاء محاكم
متخصصةفيهذاالصدد.
 تشديدالعقوباتعلىمستوىالقوانينالداخليةلمواجهةجريمةنقلالنفاياتالنووية،بحيث
يتممحاسبةكلمنشاركفيهاسواءكانواأجانبأومواطنين.


التعاملمعالنفاياتالنوويةعلىأنهانفاياتخطرة،ألنهاالتقلخطورةعنمثيالتهامن
النفاياتالكيميائيةأواألحيائية،إنلمتكمتفوقهاضرر،وضرورةالتنسيقوالتعاونبين
أمانتيإتفاقيةبازلوالوكالةالدوليةللطاقةالذريةفيهذاالمجال.
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 العمل على حظر كلي لتصدير النفايات الخطرة  ،منعا ألي تحايل على الشروط التي
تضمنتهاإتفاقيةبازللتصديرتلكالنفايات،واعتبارذلكجريمةدوليةفيحقالبيئة،
وأكثرمنذلكجريمةضداالنسانية،وفيسبيلذلكوجبالعملعلىإنفاذتعديلإتفاقية
بازللسنة، 1995والذيينصعلىحظرتصديرالنفاياتالخطرةمنالدولالمذكورة
فيالملحقالسابعمناتفاقيةبازل(دولمنظمةالتعاونوالتنميةاالقتصادية،المفوضية
األوربية) إلى الدول األطراف في االتفاقية والدول األخرى  ،وهو مارفضته بعض الدول
الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها أول منتج للنفايات الخطرة في
العالم.
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