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 مقدمة

عملت الدول طويال على البحث عن طاقة بديلة للبترول تتوافر فيها القدرة الفائقة على 
أن تكون رخيصة، وقد وجدت ضالتها في الطاقة النووية. فسعت إلى بناء المحطات النووية 

تفاقات والعقود الننائية تتعل  ببناء المفاعالت النووية إ ا أن ذاا وقامت بإبرام العديد من اإل
اإلكتشاف يبقى سالحا او حدين، فرغم الفوائد الكنيرة لهاه الطاقة تبقى أضرارذا وخيمة سواء 
على صحة اإلنسان أو على البيئة، خاصة إاا استخدمت ألغراض عسكرية، بل إن 

 ا كبيرا يتعل  بالتخلص من النفايات الناتجة عن استخدامها لألغراض السلمية يطرح إشكا
استخدام الطاقة النووية، والتي يتطلب القيام بها بما يتواف  مع المتطلبات البيئية والصحية 
تكلفة باذضة، وذو األمر الاي يجعل الدول الصناعية تبحث عن طر  غير مشروعة 

لص منها، وذاا ما يؤنر سلبا على للتخلص منها أو أنها  اتراعي ذاه المتطلبات أنناء التخ
األجيال الحالية والمقبلة وذو ا امر الاي دفع الهيئات العلمية والقانونية لصرف اذتمامها لهاا 
الموضوع بهدف وضع قواعد وآليات دولية صارمة تجبر ذاه الدول على احترام البيئة وحياة 

 اإلنسان.
ط القانونية التي تحكم التخلص فماهو المقصود بالنفايات النووية؟ وماهي الضواب

 منها؟
 لمعالجة ذاه اإلشكالية سنتطر  للمحاور التالية:

 أو ا: مفهوم النفايات النووية
 نانيا: طر  التخلص من النفايات النووية

 نالنا: المسؤولية المترتبة عن مخالفة قواعد التخلص من النفايات النووية

 أوال: مفهوم النفايات النووية

التي تم اعتمادذا عقب الحري  الضخم في مخزن  – 6891قية بازل عام تضمنت إتفا
ساندوز للكيمياويات التي تقع بمدينة بازل بسويسرا والاي خلف أضرار  Sandozشركة 

تعدد أنواع النفايات الخطرة التي ينبغي إخضاعها للرقابة إ ا أنه لم ترد  –بيئية خطيرة 
عوا ذاه اإلتفاقية أنها تتسم بالخطورة الشديدة، فتّم ضمنها النفايات النووية، حيث وجد واض

إخضاعها لتنظيم دولي مستقل وساب  على وجود اتفاقية بازل، وبالتالي فإن الرقابة عليها 
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والتحكم فيها والتخلص منها يخضع للنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الارية واآلليات 
 .1المختصة بالمواد والنفايات المشعةومفتشي الوكالة باعتبارذا الجهة الفنية 

ويقصد بالنفايات النووية بقايا التفاعالت المستخدمة في المفاعالت الارية ألغراض 
نتاج نظائر مشعة  استخدامات سلمية وعالجية وعسكرية، وكالك  عديدة منها األبحاث وا 

 .2بقايا العناصر المشعة بعد فقد النشاط اإلشعاعي لها

الصحة العالمية على أنها بعض األشياء التي أصبحت خارج  وقد عرفتها منظمة
اإلستخدام الالزم لها، وبالك أصبحت غير اات قيمة أو أذمية اقتصادية، بينما ترى الوكالة 
الدوليى للطاقة الارية أنها أي مادة  ايوجد لها استخدام أزيد من المتوقع وتحتوي على مواد 

ان تحمله أة  ايمكن استخدامها في أغراض أخرى مشعة تتجاوز القدر الاي يمكن لإلنس
 .3مفيدة

وتعد النفايات النووية من أذم وأكنر مصادر التلوث، ولهاا تضمنت بعض القوانين 
الداخلية الخاصة بحماية البيئة على مستويان معينة من اإلشعاع أو من درجة التلوث التي 

 .4المعايير الدولية ايجوز تجاوزذا واللك ضمن قواعد قانونية  ا تقل عن 

و ابد من اإلشارة إلى أن النفايات النووية تظهر بعدة صور فقد تكون غازية أو سائلة أو 
على شكل مواد صلبة، ومنها ما تصنف على أنها قصيرة العمر وذي التي يزيد نصف 
عمرذا اإلشعاعي إلى نالنين عاما، وأخرى طويلة العمر وذي التي يزيد نصف عمرذا عن 

عاما، كما أن نسبة اإلشعاع فيها يتراوح بين المنخفض والمتوسط والمرتفع المستوى  نالنين

                                                           

محمد صنيتان الزعبي، المسؤولية الدولية عن األضرار التي تسببها النفايات النووية، رسالة ماجيستير، كلية الحقو ،  6
  .19، 16، ص  9008/9060جامعة الشر  األوسط،

مد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دراسة تحليلية في إطارالقانون معمر رتيب مح  9
  .00، 98، ص 9006الدولي للبيئة، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 

العربية للدراسات  مسعد عبد الرحمان زيدان ، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية ، المجلة 3
 .66،69، ص 9069، أفريل 08، العدد30األمنية والتدريب، المجلد 

محمد عبد اهلل محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، دراسة قانونية في ضوء القواعد و  4 
 .36، ص 9006والونائ  الدولية، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 
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إضافة إلى نفايات آلفا المشعة والتي تتضمن مواد ملونة بمشعات آلفا طويلة العمر والتي يتم 
 .1معالجتها طبقا لما ذو متبع بالنسبة للنفايات مرتفعة المستوى اإلشعاعي

عاعات الموجودة في النفايات النووية سببا رئيسيا في العديد ويعتبر تلوث البيئة باإلش
من األمراض واألخطار التي تهدد الكائنات الحية، ومن بينها اإلنسان الاي قد يصاب 
بالضرر إما عن طري  التعرض الخارجي لهاه اإلشعاعات والك بتعرض سطح الجسم 

طري  دخول نظائر مشعة  لمصدر إشعاعي، أو عن طري  التعرض الداخلي الاي يكون عن
للجسم عن طري  التنفس أو البلع، وذو مائؤدي إلى تعريضه لمخاطر جسدية تصيب جميع 
أنواع الخاليا مما يؤدي لإلصابة بأمراض خطيرة كسرطان الدم، وسرطان الغدة الدرقية 
را وسرطان العظام. إضافة إلى المخاطر الورانية التي تظهر آنارذا في األجيال القادمة نظ

لتعرض اإلنسان للطفرات الورانية، وقد تؤدي إلى اإلصابة بالعقم، ناذيك عن األضرار التي 
تلح  بالتربة إا أن ترسب ذاه المواد المشعة فيها يحولها التربة غير صالحة للزراعة وتعمل 

 .2على تآكل طبقة األوزون وارتفاع درجة حرارة األرض

 ةثانيا: طرق التخلص من النفايات النووي

يتطلب اإلستخدام المسؤول للتكنولوجيا التصرف في النفايات النووية بصورة آمنة والك 
دارية وقانونية صارمة، إ ا أن ذاه العملية تكلف مبالغ مالية طائلة،  بتوفير تدابير تقنية وا 
و ابد من اإلشارة إلى وجود نالث طر  للتخلص من النفايات النووية قد يسبب أي خطأ أنناء 

م بها أة عدم اإللتزام بشروطها إلى أضرار وخيمة على البيئة، ومع الك فإن بعض الدول القيا
الصناعية تلجأ لنقل النفايات النووية إلى الدول النامية لتجنب التكلفة الضخمة مما يكون 

 سببا في التلوث اإلشعاعي في ذاه الدول.

 ردم النفايات النووية في األرض:  -6
ل محكمة اإلغال  ودفنها على عم  كبير تحت سطح حيث يتم وضعها في برامي

األرض في مناط  نائية، والك إما عن طري  الحفر العمي  أو ش  أنفا  منجمية وذي 

                                                           

 .31، 30لمرجع نفسه، ص ا 1 
 .10-09معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع الساب ، ص  2 
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، على أن النفايات ضعيفة اإلشعاع تدفن في أماكن قريبة 1تعرف بطريقة الدفن الجيولوجي
 من سطح األرض.

التي بدأ استخدامها بالفعل في عدة دول  وقد توصل العلماء إلى طريقة التخلص الجيولوجي
كالو ايات المتحدة األمريكية وفرنسا وفلندا، حيث يتم فيها بناء منشأة بشكل ذندسي دقي  
على عم  كبير تحت سطح األرض، يتم فيها دفن النفايات النووية بعناية كاملة، وتتطلب 

سنة  90إلى  60من  ذاه الطريقة إجراء بعض عمليات السالمة البيئية التي تستغر 
دون عمليات  -ماليين السنين –إلنبات أن ذاه المنشأة ستكون آمنة على مدى مفترض 

نشاء نمااج علمية، ويتم  صيانة، وتشمل ذاه ا اختبارات تحديد درجة أمان الموقع وا 
التخلص فيها من النفايات النووية بعد تجميعها في علب مصنوعة من الصلب أو النحاس 

 .  2تبر لضمان عدم تآكلها أو تضررذا جراء الز ازلالسميك وتخ
ويعتبر اختيار مواقع الردم عملية في غاية األذمية إا يجب مراعاة عدة شروط  

 :3 اعتبارذا صالحة للردم منها
 أن يكون نوع الصخر سهل الحفر. -
 أ ا تحتوي المنطقة على مياه جوفية يمكنها حمل آنار اإلشعاع إلى أماكن أخرى. -
 حمل الصخور درجات الحرارة المرتفعة التي تولدذا النفايات.أن تت -
 أن تكون المناط  المختارة بعيدة عن النشاط الزلزالي وتحركات القشرة األرضية. -

 اإلغراق في قاع البحار والمحيطات -2
مبدأ "التخفيف والتشتت" حيث أن البحار والمحيطات متسعة ترتكز ذاه الطريقة على 

ها من تخفيف وتشتيت أي كمية من النفايات، والك بتوزيع الملونات بكمية اتساعا كافيا يمّكن
 . 4أكبر لتقليل أنرذا على مكان محدد

                                                           

 .99معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع الساب ، ص  1 
مكب النفايات النووية، مقالة منشورة على موقع ساسة بوست، « دول العالم النالث»ذكاا أصبحت  2 

countries-developing-wastes-https://www.sasapost.com/nuclear/ :أفريل  90، تاريخ التصفح
 .63:00، على الساعة 9066

 .90معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع الساب ، ص  3 
 .91المرجع نفسه، ص   4

https://www.sasapost.com/nuclear-wastes-developing-countries/


2 8 
 

ومما  ا شك فيه أّن إلقاء النفايات النووية في البحار والمحيطات له تأنيرات مختلفة 
خرى، حيث على األحياء البحرية على المدى القريب والبعيد كغيره من الملونات البحرية األ

يرى العديد من المتخصصين  أّن تعبئة المخلفات عالية النشاط في عبوات اات أحجام غير 
مالئمة قد يؤدي  انفجار ذاه العبوات، كما يمكن أن تفتح في أعما  كبيرة نتيجة ضغط 
المياه عليها، ناذيك عن إمكانية تآكل العبوات التي تحتوي على ذاه النفايات بفعل مياه 

ع ما يسببه الك من خطورة تسرب اإلشعاع منها نظرا ألّن بعض العناصر بها فترة البحر م
نشاط طويلة، وليس من النابت علميا أّن ذاه العبوات يمكنها التحمل لهاه المدة الطويلة 

 .1فيبقى احتمال التهدم واردا مما يزيد من إمكانية انتشار اإلشعاع في الماء
جة المياه التي من شأنها اإلضرار بالكائنات البحرية ومن أذم ذاه المخاطر ذو رفع در 

التي تعتبر أساس السلسلة الغاائية، ومن نم اإلضرار بالهرم الغاائي البحري بوجه عام، كما 
أنها تؤنر على الجينات الورانية فتسبب تشوذات وأضرارا باألجيال الالحقة مع احتمال 

. ويشكل ذاا التلويث خرقا 2ملونة باإلشعاع انتقالها لإلنسان عن طري  أكله ألغاية بحرية
لمبدأ المحافظة على النروة البحرية وعدوانا على مبدأ حرية الدول األخرى في استخدام 

 .3البحار، واعتداء على ح  الدول أخرى في الصيد المقرر بموجب العرف الدولي
لبحر العالي ونظرا لخطورة التلوث عن طري  اإلغرا  ألزمت اتفاقية جنيف الخاصة با

كل دولة باتخاا اإلجراءات الالزمة لمنع تلوث البحار عن طري  إغرا  النفايات  6809لعام 
المشعة وا التزام بجميع القواعد واللوائح التي تضعها المنظمات الدولية المختصة، كما ألزمتها 

 .4بالتعاون مع ذاه المنظمات لمنع تلوث البحار والهواء الاي يعلوذا
 نفايات النووية للفضاء الخارجيإرسال ال-3

عبر إرسالها للفضاءالخارجي عن طري  حيث يتم التخلص من النفايات النووية 
الصواريخ، وذي عملية تكلف مبالغ مالية طائلة، إضافة إلى أنها تتعرض للنقد األخالقي 

                                                           

 .990، 389سمير محمد فاضل، المرجع الساب ، ص  1 
طايل محمود الحسن، النفايات الارية والتجارب النووية في البحار والمحيطات و أخطارذا على البيئة البحرية، مجلة  2 

 .10،     ، ص 363األمن والحياة، العددة 
، ص 0890ذناوي ليلى، ا استخدام السلمي للطاقة النووية في ظل القانون الدولي، ماكرة ماجستير، جامعة الشلف،  3 

96. 
 .33محمد عبد اهلل نعمان، المرجع الساب ، ص  4 
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ب على أساس عدم أحقية اإلنسان في تلويث الفضاء الخارجي خوفا من اآلنار التي قد تصي
 .  1صحة وسالمة األجيال القادمة

 نقل النفايات النووية للدول النامية -4
الدول المتقدمة إلى نقل نفاياتها المشعة إلى دول أخرى بعيدا عن أراضيها،  د بعضمتع

ويشكل ذاا التصرف عمال غير أخالقي إا أنها تجنب إقليمها ومواطنيها أضرار النفايات 
وأقاليم الدول النامية، فتستفيد ذي من المنافع لتلقي األضرار المشعة مقابل أن يتحملها سكان 

 األضرار لدول أخرى. 
ويتم غالبا إرسال ذاه النفايات مقابل رشوة بعض المسؤولين في الدول النامية أو 
باستخدام الضغط ا اقتصادي من خالل تقديم معونات اقتصادية أو عسكرية، أو حتى عن 

افيا التي تعمل في ذاا المجال مقابل مبالغ مالية، على أنه تتم طري  ا استعانة بعصابات الم
في بعض الحا ات ردم ذاه النفايات دون علم مسؤولي وشعوب ذاه الدول كما حدث أنناء 

أين تّم دفن النفايات النووية القادمة من الو ايات  9003ا احتالل األمريكي للعرا  سنة 
ي الصحراء العراقية، وذو اات األمر الاي قامت به  المتحدة األمريكية والكيان الصهيوني ف

السلطات الفرنسية أنناء استعمارذا للجزائر، فبعد تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية 
قامت بدفن مخلفاتها دون مراعاة الشروط المطلوبة. و ا تكتفي الدول التي تمتلك التكنلوجيا 

أخرى بتصدير النفايات النووية على أنها نوع من  النووية بهاا الحد بل إنها تقوم في حا ات
األسمدة الزراعية أو أنها مواد تدخل في عمليات البناء، كما تصدر المعدات واألدوات 
الملونة بالمواد المشعة  المنتهية الصالحية بعد تفكيك المفاعالت النووية على أنها آ ات 

  .   2يمكن إدخالها في مفاعالت جديدة
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 المسؤولية المترتبة عن أضرار التخلص من النفايات النوويةثالثا: 

تلتزم الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية أن تتخلص من النفايات النووية بصورة آمنة 
وأن تراعي الضوابط والمعايير العلمية المطلوبة لالك، نظرا لخطورتهاالشديدة على الصحة 

. ويبقى األساس القانوني لتحمل ذاه 1مسؤولية الدولة العامة وسالمة البيئة وترتب أي مخالفة
المسؤولية موضع خالف فقهي، فبينما اذب جانب إلى ا اعتماد على بعض مبادئ القانون 

 الدولي يرى جانب آخر تطبي  القواعد العامة في المسؤولية الدولية.

 أساس المسؤولية الدولية -1
رار الناجمة عن النفايات النووية الفقه حول أساس مسؤولية الدول عن األض اختلف

على اعتبار أنها مسؤولة عن كل إذمال أو إخالل في ا التزامات المتعلقة بكيفية التخلص 
 منها وذاا ما سنبينه فيما يلي: 

 نظرية الخطأ -أ
أساسا يمكن أن يبرر قيام مسؤولية الدول عن التخلص من نفاياتها النووية يعتبر الخطأ 

اإليجابي أو السلبي، فقيام الدولة بردم نفاياتها في أرض دولة أخرى سواء في صورة السلوك 
دون علمها أو قيامها بالتخلص منها في مياذها اإلقليمية أو الجرف القاري التابع لها مما 
يسبب لها أضرارا يعتبر سلوكا إيجابيا، بينما تتحق  المسؤولية عن السلوك السلبي في حالة 

و بإذمال منها في اتخاا التدابير وا احتياطات التي تكفل التخلص عدم قيام الدولة متعمدة أ
من النفايات النووية بصورة آمنة مما يتسبب في تسريبات مضرة بالبيئة قد تتجاوز حدود 

 . 2الدولة ااتها
وفي حالة الضرر البيئي الناجم عن النفايات النووية يصعب إنبات الخطأ لكونه عابرا 

هر بعد مدة زمية طويلة، مما قد يتعار معه تحديد مصدر التلوث للحدود، كما أنه قد يظ
على وجه الدقة، وبالتالي نسبة الخطأ إلى مرتكبه وذاا ما جعل البعض ياذب إلى أن أساس 
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المسؤولية في ضوء النشاط الاري يجب أن يكون أكنر اتساعا، واعتبروا بالتالي أن نظرية 
 .1ة عن نقل وتخزين النفايات إلى الدول األخرىالخطأ  ا تصلح كأساس للمسؤولية الدولي

 نظرية العمل غير المشروع-ب

ومن بينها عن معظم األنشطة التي تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة  في ظل انتفاء الخطأ
الضرر الناجم عن التلوث بالنفايات النووية اتجه الفقه إلى تبني نظرية العمل غير المشروع، 

حديد مفهومه رغم ا اتفا  على إطال  ذاا المصطلح على كل ولكن ساد جدل فقهي حول ت
مخالفة من جانب الدولة  التزام قانوني مفروض عليها بمقتضى قواعد القانون الدولي، 
وليعتبر أي عمل غير مشروع يجب أن يتوافر فيه العنصر الموضوعي وذو العمل أو 

إضافة إلى العنصر الشخصي  ا امتناع المتعارض موضوعيا مع إحدى ا التزامات الدولية،
 . 2حيث يجب أن يكون ذاا السلوك قابال ألن ينسب للدولة

 نظرية المخاطر-جـ

السيادة والرقابة على جميع األنشطة التي تنطل  على اعتبار أن الدولة ذي صاحبة 
من أراضيها فإنها ملزمة بإصالح الضرر الناجم عن التلوث العابر للحدود في جميع األحوال 

النظر عن ا احتياطات التي اتخاتها، فطالما وجد الضرر يجب عليها إصالحه، وذو بغض 
 .3ما يعرف بالمسؤولية الموضوعية، المسؤولية المطلقة، أو المسؤولية على أساس المخاطر

والمسؤولية عن األضرار الناجمة عن التلوث بالنفايات النووية يجب أن تبنى على 
التي  ا يكون فيها الخطأ ظاذرا، أو لم تستطع الجهة التي  المسؤولية المطلقة في الحا ات

تفصل في دعوى المسؤولية تكييف الك النشاط بأن يعد عمال غير مشروع، فغياب الخطأ أو 
 . 4العمل غير المشروع أو تعار إنباتهما  ا يحول دون تعويض األضرار البيئية
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ف  القواعد المعمول بها دون وبالك فإن قيام الدول بالتخلص من نفاياتها النووية و 
، 1مخالفتها يجعلها مسؤولة عن األضرار الناتجة عن ذاه النشاطات وفقا لنظرية المخاطر

خاصة وأن التخلص من النفايات النووية ذو مسألة في غاية الدقة رغم الدراسات العلمية 
طر  ليست كفيلة والفنية والتقنية إ ا أن مرور الوقت المقدر بالعقود ينبت أّن بعض ذاه ال

 بمواجهة العوامل الطبيعية التي تحدث بمرور الزمن.

 إعمال المبادئ العامة للقانون الدولي لتأسيس المسؤولية  -9

الفقه إلى إعمال المبادئ العامة للقانون الدولي في محاولة منه إليجاد أساس  اذب 
الناجم عن النفايات  لبيئيإعماله لتأسيس المسؤولية الدولية عن الضرر ا قانوني موحد يمكن

 استعمال الح . عدم التعسف فيو  حسن الجوار ، والك من خالل مبدأيالنووية

 كأساس للمسؤولية مبدأ حسن الجوار -أ
نشأت فكرة الجوار منا القدم بحكم الضرورة وبدأت كعرف قبل أن تصبح مبدأ قانونيا 

على أقاليمها بضرورة عدم  ملزما في القانون الدولي يلزم الدولة عند ممارسة اختصاصها
إلحا  الضرر باألقاليم المجاور، وقد اعتمد الفقه الدولي على ذاا المبدأ كأساس للمسؤولية 
الدولية وقد زادت أذميته بعد اكتشاف الطاقة النووية واتساع عدد الدول التي توصلت إلى 

  .2أسرارذاما أدى إلى تسرب اإلشعاعات في بعض المناط 
النووية تعد مخالفة لمبدأ حسن الجوار رغم أن اإلقليم يخضع لسيادة  اتفإلقاء النفاي

الدولة ألن حريتها في استخدامه وف  المبدأ يجب أن  ا يتعارض مع مصالح الدول األخرى 
التي ستتأنر حتما بإلقاء النفايات النووية دون مراعاة شروط السالمة واألمان، ألن التلوث 

كن بعيدةبفعل الهواء أو التيارات المائية واألمواج والمد والجزر، باإلشعاع قد ينتقل إلى أما
 .3إضافة إلى تحرك الكائنات الحية التي قد تكون أصيبت باإلشعاع
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ولكن وبما أن األضرار الناجمة عن تسرب اإلشعاع تبلغ أماكن بعيدة بشكل يجعل من 
ل مبدأ حسن الجوار إلى فكرة نسبية حيث لم  يصبح الضرر مقتصرا على اتساع نطاقها يحوِّ

 دول الجوار با يتعداه إلى أماكن بعيدة.
 مبدأ التعسف في استعمال الحق-ب

إاا كان من ح  الدول استخدام الطاقة النووية وف  ما تضمنته ا اتفاقات والونائ  
الدولية، غال أنه يتعين عليها مراعاة العديد من الشروط وا اعتبارات عند إقدامها على ذاا 

خدام، فتلتزم بالمواءمة بين المنافع واألضرار الناتجة عنها، كما يجب أن تحرص على ا است
  .1عدم إلحا  الضرر بالبيئة على المدى القريب والبعيد

على إقليمها دون ا التزام ويمكن القول أن قيام الدولة بالتخلص من النفايات النووية 
شعاعات الارية الناتجة والتي يمكنها بالشروط الالزمة يجعلها عاجزة عن السيطرة على اإل

ا انتشار لمسافات بعيدة تتعدى إقليم الدولة لدول أخرى وتسبب أضرارا بليغة لبيئتها، فيعد 
  .2الك تعسفا في استعمال حقها باستخدام الطاقة النووية

 خاتمة
إن عملية التخلص من النفايات النووية ذي عملية في غاية الدقة والحساسية نظرا 

ضرار البليغة التي تنت  عن مخالفة قواعد األمان والسالمة الواجب مراعاتها، ولهاا تلتزم لأل
الدول على اعتبار أنها المسؤول األول عن استخدام الطاقة النووية باتباع السبل الكفيلة 
لضمان أعلى درجات الحماية واستخدام أرقى الوسائل الفنية وطلب المساعدة الفنية والتقنية 

 لدول المتقدمة في ذاا المجال لتجنب أي أخطاء قد تحدث نظرا للكوارث التي ستتبعها.من ا
وعلى اعتبار أن النفايات النووية  ا تشمل نوات  المفاعالت النووية فحسب بل تتعداذا 
لتشمل نوات  التفجيرات النووية وبقايا المواد المشعة العالقة في المعدات والتربة المحيطة 

تخدمة في عملية التبريد، فيجب أن تتحمل الدول مسؤولية التخلص من كل ذاه والمياه المس
 النفايات  وضمان عدم وصولها إلى أيٍد قد تحولها لالستخدام غير المشروع.
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ويعد الضرر البيئي الناجم عن النفايات النووية من أخطر أنواع التلوث نظرا لكونه 
جيال الحالية والمقبلة ولهاا نقدم ا اقتراحات يدوم لفترات زمنية بعيدة فيؤنر بالك على األ

 التالية:
ضرورة تعزيز القواعد القانونية التي تحكم ا استخدام السلمي للطاقة النووية بما فيها -

 التخلص من النفايات الناتجة.
تفعيل اآلليات الدولية المكلفة بمراقبة النشاط النووي للدول وضمان قيامها بالمهام  -

 بالنسبة لجميع الدول على قدم المساواة. الموكلة لها
تطوير األبحاث العلمية المتعلقة بكيفية التخلص من النفايات النووية بشكل يضمن 

 سالمة البيئة من آنارذا السلبية. 

 قائمة المراجع:
 أوال: الكتب

جمال مهدي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من األضرار الناجمة عن األسلحة   -
 .909، ص 9060لنووية، الطبعة األولى، مركز الدراسات العربية، مصر، ا
سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية   -

 .939، ص 6861وقت السلم، دون طبعة، عالم الكتب، مصر، 
في األغراض السلمية، محمد عبد اهلل محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية   -

دراسة قانونية في ضوء القواعد  والونائ  الدولية، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 
9006. 

معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة،   -
ربية، مصر، دراسة تحليلية في إطارالقانون الدولي للبيئة، دون طبعة، دار النهضة الع

9006.  
مسعد عبد الرحمان زيدان، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية ،  -

 .9069، أفريل 08، العدد30المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد 
 ثانيا: المقاالت
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ار والمحيطات و أخطارذا طايل محمود الحسن، النفايات الارية والتجارب النووية في البح -
 .363على البيئة البحرية، مجلة األمن والحياة، العددة 

مسعد عبد الرحمان زيدان ، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول النامية  -
 .9069، أفريل 08، العدد30، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد 

 ثالثا: الرسائل
حمد صنيتان الزعبي، المسؤولية الدولية عن األضرار التي تسببها النفايات النووية، م -

 .9008/9060رسالة ماجيستير، كلية الحقو ، جامعة الشر  األوسط،
ذناوي ليلى، ا استخدام السلمي للطاقة النووية في ظل القانون الدولي، ماكرة ماجستير،  -

 .9008جامعة الشلف، 
 ترنترابعا: مواقع األن

مكب النفايات النووية، مقالة منشورة على موقع ساسة « دول العالم النالث»ذكاا أصبحت -
developing-wastes-https://www.sasapost.com/nuclear-بوست، 

countries/ :63:00، على الساعة 6690أفريل  90، تاريخ التصفح. 
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