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كلية العدالة اجلنائية ـ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

النفايات النووية يف الدول املتقدمة حتتاج إىل مئات املليارات من الدوالرات
التخلص حتى يمكن وضعها يف مدافن آمنة ،ففي الواليات املتحدة األمريكية مث ً
ال 25
ألف مركز لتجميع هذه النفايات تكلفتها  23مليار إىل  100مليار ًا دوالر.
وهذا ما دفع بعض عصابات املافيا بالعمل عىل نقل هذه النفايات إىل الدول النامية سواء
بطريقة التهريب أو من خالل عقد صفقات مشبوهة مع بعض املسئولني يف هذه الدول.
وكانت فرضيات البحث هي:
ـ ما هي صور نقل النفايات النووية إىل الدول النامية ؟
ـ هل غياب القواعد القانونية الدولية الفاعلة هو السبب يف ظهور هذه املشكلة ؟
ـ غياب التنسيق اإلقليمي بني الدول النامية حلامية نفسها من هذه األخطار ؟
وظهرت لنا النتائج اآلتية:
ـ تزايد عمليات نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ قصور التنسيق بني الدول النامية يف مواجهة هذه املشكلة.
ويوىص الباحث بام يأيت:
ـ أمهية وضع أحكام القانون الدويل موضع التنفيذ والفاعلية بخصوص هذه املشكلة.
ـ أهمية التنسيق اإلقليمي ملواجهة هذه اجلريمة.
الكلامت املفتاحية :النفايات النووية ،املسئولية الدولية ،الدول النامية ،القانون الدويل
اإلنساين ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
(*)

a.g.m.zidan@gmail.com

ورد إىل املجلة بتاريخ 2013/12/3م وقبل للنرش بتاريخ 2014/3/4م.
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To get rid of nuclear scraps maintained by the advanced countries and
subsequently to preserve such collection in safe ditches it NEEDS a sophisticated
problem of contemporary significance. This incurs a huge cost of billions of dollars.
IN USA. ranges between 23 billion to 100 billion. Indeed, MAFiA criminal gangs
have incurred such expenditure to transfer such scraps to developing nations. They
have mobilized both channels — smuggling and dubious transactions with pertinent
officials operating in respective countries.
Within the given context, the present research seeks to address the following
questions:
• What are the various forms of nuclear scraps transfer to the developing nations?
• Is the extinction of an effective and articulate set of legal norms a potent cause
for the emergence of the present dilemma?
• Is the absence of coordination on the part of the regional countries leads to the
emergent dangers associated with nuclear scraps? The present research offers
some salient findings. The latter are in order:
• Operations related to the transfer of nuclear scraps to underdeveloped countries
are on constant rise.
• Deficiency of coordination exists among developing countries to counter this
problem.
The present research, in its conclusive section, offers some recommendations.
 ـInternational legal norms of pertinence should be given relative importance.

Its twin dimensions — implementation and effectiveness — should be given
special consideration.

 ـRegional coordination on combating this crime should be given ample importance.
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International Humanitarian Law International Human Rights Law.
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مقـدمـة

الشــك أن االكتشــافات العلمية اهلائلة التي توصل إليها اإلنسان هي سالح ذو
حدين ،ومن أهم هذه االكتشـــافات الطاقة الذريــة التي هلا فوائــد كثرية ،ولكنها يف
نفس الوقت هلا أرضار مجة حتى ولو مل تستخــدم هذه الطاقــة يف األغراض العسكــرية.

(بنونة ،حممد خريي ،ص ،65سنة 1971م).

خاصة يف ضــوء تعمد بعض الدول الصناعية إىل التخلص من نفاياهتا بطرق غري
مرشوعة من خالل العمل عىل تصديرها إىل دول العامل الثالث يف صورة متثل بحق جريمة
دولية (محودة ،منترص ســعيد ،ص 17ـ  ،22سنة 2011م) .خاصة بعد منتصف القرن
العرشين ،عندما بدأ استخدام الطاقة النووية ينترش ،سواء ألغراض سلمية أو عسكرية،
وظهر معها مشكلة التخلص من النفايات النووية النامجة عن هذه االستخدامات ،ويف
ضوء التكلفة الباهظة للتعامل مع هذه النفايات النووية يف الدول الصناعية ،عمدت هذه
الدول إىل تصديرها لدول العامل الثالث .غري أن هذه املشــكلة ذات أبعاد أكرب بكثري مما

يتصوره البعض ،ذلك ألن منظمة «جرين بيس الدولية» قدمت دراســة تفيد بأن 115

شــحنة من النفايات الســامة قد أرســلت بني عامي  1987ـ  ،1998إىل دول أمريكا
الالتينية وإفريقيا .وكأن الدول الصناعيــة الكربى أرادت أن تضيف إىل الدول النامية
مشاكل أخرى إىل جانب املشاكل التي تعاين منها أص ً
ال ،وهي الفقر واملرض .لذا فإن هذا

األمر يف حاجة إىل وضع القواعد القانونية واآلليات الدولية موضع التنفيذ ،والعمل عىل

إجبار الدول عىل احرتام البيئة وحياة اإلنسان ،وإال سيكون الفناء هو املحطة التي تنتظر

عاملنا جراء انتشار هذه النفايات النووية .كام أن الدول الصناعية خاصة الواليات املتحدة
األمريكيــة ابتدعت طريقة أخرى لنقل النفايات النووية من خالل طالء القذائف التي

تستخدمها يف حروهبا باليورانيوم املنضب بقصد إحداث أكرب قدر من التدمري للخنادق
واآلليات املحصنة ،وهو ما حدث يف حرب العراق ســنة 1991م ،سنة 2003م ،وكذا

ضد أفغانستان إبان احتالهلا سنة 2001م .وهو أمر مثري للدهشة ألنه كيف يتم اخرتاق
القواعد الدولية الوضعية والعرفية حتت شعارات كاذبة ليس هلا أي مصداقية ،كام أكدت
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األحداث املتتالية عىل هذه االعتداءات السافرة واحتالل بعض الدول .ولذا ثار خالف
وجدل حــول مدى احرتام القانون الدويل وكذا أمهية حمكمة اجلنايات الدولية يف ضوء

موقفهــا من بعض القادة يف الدول النامية وغض الطــرف عن قادة الدول التي تنتهك
القانون الدويل خاصة يف الدول الغربية وإرسائيل (رجب ،عاشــور ص  73ـ  ،74سنة

2010م ،حيــث تعرض املؤلف لقرار املحكمة اجلنائية الدولية بشــأن توقيف الرئيس
البشري رئيس مجهورية السودان عىل خلفية النزاع الداخيل يف دارفور ومدى مصداقيته).

ويف ضوء ما سبق فإننا نرى أمهية إعامل القواعد القانونية الدولية خاصة فيام يتعلق
بنقل النفايات النووية إىل الدول األخرى بأي شــكل من األشــكال الســالف ذكرها.
وضـرورة وضع اآلليات التي من خالهلـا يمكن مساءلة الدول املعنية وحتديد مسئوليها
للحــد من آثار هــذه اجلريمة الدولية التي تصيب البيئة واإلنســان يف مقتل وتؤثر عىل
حارضه ومســتقبله لفرتات متتد ملئات ،بل آالف السنني((( (د .يوسف ،أمري فرج ،ص260
سنة 2009م) ،وهو ما سنتناوله من خالل العرض اآليت:

مشكلة الدراسة
أثبتت الوقائع أن الطاقة الذرية رش مطلق إذا اســتخدمت يف األغراض العسكرية
وهي سالح ذو حدين يف حال استخدامها يف األنشطة السلمية (http://forum.roro44.
 ،)com1310737.htmlخاصة إذا مل يتم التعامل معها بشــكل قانوين سليم ،خاصة فيام
يتعلق بالنفايات النووية النامجة عن هذا االستخدام .التي تأكد بأهنا حتتاج إىل مئات املليارات
من الدوالرات حتى يمكن دفنها يف أماكن آمنة ،ولذا حتملت ميزانــيات الــدول الصناعية
بأموال طائلة للتعامـل مع هذه النفايـــات .ولذا عمدت هذه الــدول إىل نقــل نفاياهتا
( )1د .يوســف ،أمري فرج« ،املحكمة اجلنائية الدولية ومشكلة دارفور» ،حيث تعرض لنص ديباجة
النظام األســايس للمحكمة اجلنائية الدولية الذي اعتمد يف روما بتاريخ  17يوليو سنة 1998م.
إذ تؤكد الدول األطراف يف هذا النظام قلق املجتمع الدويل بأرسه بخصوص اجلرائم اخلطرية التي
جيب أال متر دون عقاب ،وأنه جيب ضامن مقاضاة مرتكبيها عىل نحو فعال من خالل تدابري تتخذ
عــى الصعيد الوطني وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل ووضع حد إلفالت مرتكبي هذه
اجلرائم من العقاب وعىل اإلسهام يف منع هذه اجلرائم.

66

املسئولية الدولية عن نقل النفايات النووية إىل الدول النامية ...د .مسعد عبدالرمحن زيدان

النووية إىل دول العامل الثالث من خالل االستعانــــة بامفيا نقــــل النفايات النووية عىل
املستوى الدويل ،ودفع أموال إليها هي أقل بكثري مما تدفعه تكلفة دفنها يف دوهلا بقصد إبعاد
خطر إشعاعات هذه النفايات عن إقليمها وال هيم بعد ذلك ال البيئة وال اإلنسان يف العامل
الثالث ( ،)http://marabpress.net/articles.php?id=2578ويؤكد صحة ما جاء سابق ًا
دراسات أعدهتا منظمة الصحة العاملية سنة 2012م ،أن إمجايل حاالت الوفيات  7.6مليون
نســمة سنة 2008م ،وأن  %70من هذه احلاالت من دول العامل الثالث .وأضاف التقرير
بأنه من املتوقع أن عدد الوفيات بســبب الرسطان ســنة 2030م ،سيكون  13.1مليون
نســمة (انظر صحيفة وقائع التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف عددها رقم  296الصادر يف
فرباير سنة 2012م) .ويف ضوء هذه املشكلة يمكننا عرض التساؤالت التي تثريها ،وهي:

تساؤالت املشكلة:
1ـ ما هي صور نقل النفايات النووية إىل الدول النامية ؟

2ـ هل نقل النفايات النووية مرجعه النظرة العنرصية من قبل الدول الصناعية جتاه
الدول النامية ،وعدم االهتامم بحياة شعوب هذه الدول أو البيئة التي يعيشون
فيها ؟

3ـ هل غياب القواعد القانونية الدولية الفاعلة عىل املستوى الدويل دفع هذه الدول
إىل ارتكاب هذه اجلرائم ؟
4ـ هل نقل النفايات النووية إىل العامل النامي يتم من خالل تواطؤ بعض املسؤولني
يف الدول النامية ؟
5ـ هل العصابات الدولية ومافيا نقــل النفايات النووية تلعب دور ًا يف تزايد هذه
العمليات ضد العامل النامي ؟
6ـ هل غياب التنســيق اإلقليمي بني الدول النامية ساعد عىل انتشار هذه اجلريمة
وتفاقم آثارها.
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أمهية الدراسة

ويف ضوء ما سبق نرى أمهية التصدي هلذه املشكلة بالدراسة والتحليل من الناحية
القانونية خاصة القانون الدويل للبيئة والقانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان ،بقصد العمل عىل محاية البيئة واإلنسان يف العامل الثالث ،من عبث القوى الدولية
التي ال تسعى إال لتحقيق مصاحلها عىل حساب الشعوب األخرى (د.اخلريقيش ،ص،130
سنة 2000م) ،وأمهية وضع هذه القواعد موضع التنفيذ ملحاسبة اخلارجني عليها ،وحتملهم
تبعات ترصفاهتم املخالفة للقانون الدويل.

اهلدف من الدراسة:
1ـ العمل عىل محاية البيئة الطبيعية وصحة اإلنسان يف الدول النامية.

2ـ العمل عىل تفعيل أحكام القانون الدويل خاصة فيام يتعلق بنقل النفايات النووية
للدول النامية.
3ـ احلد من نقل النفايات النووية إىل الدول النامية أي ًا كانت صورها.

4ـ وضع اإلجراءات الوقائية مــن قبل الدول حلامية بيئتها ومواطنيها ضد جريمة
نقل النفايات النووية.

5ـ العمل عىل حتميل الدول الصناعية ومســؤوليها تبعة نقل النفايات النووية إىل
الدول النامية من خالل إقرار املسئولية اجلنائية.
6ـ تفعيل دور املنظامت اإلقليمية ملواجهة جرائم نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.

خطة الدراسة:
ـ مقدمة

ـ فصل األول :ماهية النفايات النووية وصورها.
ـ املبحث األول :ماهية النفايات النووية.

ـ املبحث الثاين :صور النفايات النووية التي تنقل إىل الدول النامية.
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الفصل الثاين :األساس القانوين للمسئولية الدولية عن نقل النفايات النووية
ـ املبحث األول :طبيعة املسئولية الدولية عن نقل النفايات النووية.

ـ املبحث الثاين :الركن املادي واملعنوي يف جريمة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ املبحث الثالث :القواعد القانونية الدولية التي تنظم املســئولية اجلنائية عن نقل
النفايات النووية.

الفصل الثالث :آليات محاية الدول النامية من خماطر نقل النفايا النووية إليها

ـ املبحث األول :اآلليات الداخلية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ املبحث الثاين :اآلليات اإلقليمية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ املبحث الثالث :اآلليات العاملية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ أخري ًا :اخلامتة ،وتشمل النتائج والتوصيات.

الفصل األول :ماهية النفايات النووية وصورها
سوف نتناول هذا الفصل من خالل املبحثني التاليني:
املبحث األول :ماهية النفايات النووية.

املبحث الثاين :صور النفايات النووية التي تنقل إىل الدول النامية.

املبحث األول :ماهية النفايات النووية

لقد أصبحت مشكلة النفايات بصفة عامة من املشكالت امللحة التي تؤثر يف البيئة
خاصة يف عاملنا املعارص ،يف ضوء تزايد حجمها ،وتنوع أشكاهلا وما ترتبه من آثار ضارة
هتدد اإلنســان يف حياته وحترمه من بيئة آمنة وتؤثر ســلب ًا عىل الكائنات احلية ،سواء يف
الرب والبحر واهلواء ومن أشــد هذه النفايا فتك ًا باإلنسان والبيئة هي النفايات النووية؛
ملا هلا من آثار بعيدة املدى ،ســواء من حيث املدى الزمني الذي تستمر فيه هذه املخاطر
والتي متتد إىل مئات ،بل آالف الســنني ،وما ترتبه من آثار صحية خطرية عىل اإلنســان
الذي يتعرض إلشعاعاهتا (د .عبد احلافظ ،معمر رتيب حممد ،ص  15ـ  ،16سنة 2008م)  ،لذا
سنعمل خالل هذا املبحث عىل عرض التعريفات التي تتناول النفايات النووية والتمييز
بينها وبني غريها من النفايات.
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املطلب األول :تعريف النفايات النووية
اختلفت التعريفات حول حتديــد النفايات النووية باختالف الزاوية التي يتم من
خالهلا الرتكيز عىل هذه النفايات ،سواء من حيث مدى االستفادة منها أو طريقة ختزينها،
أو مــن حيث خماطرها وآثارها عىل البيئة ،أيضــ ًا املنظامت الدولية واالتفاقيات الدولية
كان هلا نصيب من تعريف النفايات النووية ،وهو ما سنتناوله من خالل العرض اآليت:
تعريف النفايات النووية من حيث إمكانية استخدامها

يقول اجتاه بأن النفايات بصفة عامة هي «أي مواد أو أشــياء يتم التخلص منها أو
يلزم التخلص منها بطريقة آمنة طبق ًا ألحكام القانون الدويل والترشيعات الوطنية ،وهذه
النفايات قد تكون مواد صلبة أو سائلة أو غازية ويتم تقسيم النفايات حسب خطورهتا».

(.)http://arab-training.com/ vb/ t1130 – html

ويقــول اجتاه إن النفايات النووية تشــمل تلك املعــدات أو املالبس الواقية التي
تستخدم يف املفاعالت النووية ،ومن ثم فإن هذه األشياء تدخل بعد االستعامل النهائي
يف عداد النفايات اخلطرة .كام أن الوقود املستهلك يف إدارة املحطات النووية والتي تكون
مشعة ،ولكنها غري قابــلة لالستخدام وحتتاج إىل ختزين يف أماكن آمنة حتى ال تؤثر عىل
البيئة املحيطة.)http://dimanawawi.blog spot.com( .
تعريف النفايات النووية من ناحية األثر املرتتب عىل التفجريات النووية

يقول اجتاه إن التفجيــرات النوويــة فوق سطــح األرض تــؤدي إىل تلــوث إشعاعي
ملناطق يبلغ قطرها  150كيلــو مرتا ،كام حدث يف اجلــزائر جراء التجارب النوويــة الفرنسيــة
يف الصحــراء اجلزائريــة وما نـجم عنها من بقايــا الذرات النووية ومركبات وسيارات شحن
كلها متثل نفايات؛ ألهنا حتمل مواد مشعة (.).http://liby10.wordpress.com page 14

ويقول اجتاه إن النفايات النووية تتمثل يف اليورانيوم املنضب وهو معدن ثقيل عايل
السمية ،وهو ناتج ثانوي لعملية ختصيب اليورانيوم ،وهو مثله مثل اليورانيوم الطبيعي
مادة سامة من الناحيتني الكيميائية واإلشعاعية ،وعىل الرغم من إطالق لفظ منضب عليه
إال أنه يظل حمتفظ ًا بنسبة إشعاع تعادل  % 60من الطاقة اإلشعاعية لليورانيوم الطبيعي.

(.)http://seaddeek.blogsome.com/page14
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تعريف النفايات النووية من ناحية استخداماهتا العسكرية

يرى اجتاه من الفقه أن مجيع أشكال األســلحة العسكرية واملعدات احلربية التي ترض
بالبيئة ،وهذا االجتاه يعترب أن األرضار املتعمــدة بالبيئــة وعنارصها األساسية ُتعد من جرائم
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية خاصة تلــك األسلحة التي تطىل قذائفها باليورانيوم املنضب،
ويؤدي إىل خماطر جســيمة بالبيئة ،ويمتد أثرها إىل فرتات طويلة ،ويكون تكلفة معاجلة هذا
التلوث كبرية جد ًا (.)http://end of the world osama ziz.Blogspot.com
اجتاه من الفقه ربط بني النفايات النووية واإلرهاب البيئي

حيث قال إن النفايات النووية ،هي تلك املواد الكيميائية اخلطرة املشــعة التي تتصاعد
األرضار منها ،ويتم إلقاؤها يف البحار واملحيطات بشكل ُيعد نوع ًا من اإلرهاب البيئي؛ ملا له من
خماطر عىل البيئة وحياة اإلنسان.)http://end of the world – osama ziz. Blogspot.com( .
القانون الفرنيس وتعريف النفايات النووية

نص القانون الفرنيس عىل أن النفايات النووية هي تلك النفايات املشــعة التي ال
يمكن إعادة اســتخدامها أو إعادة تصنيعها يف الظروف احلالية أو ال تتوافر هلا أي تقنية
أو أمهية اقتصادية((( (.)http:/dimanawawi.blogspot.com
تعريف منظمة الصحة العاملية للنفايات النووية

بأهنا بعض األشياء التي أصبحت خارج االستخدام الالزم هلا ،وبذلك أصبحت
غري ذات قيمة أو أمهية اقتصادية (حافظ ،معمر رتيب حممد ،مرجع سابق ،ص.)17
( )1من اجلدير بالذكر أن فرنســا لدهيا نفايات نووية نتيجة اســتخدام الطاقة الذرية يف مفاعالهتا من
ســنة 2005م إىل سنة 2009م ،تقدر بنحو  1150طن نفايات نووية يف صورة يورانيوم منضب
وهذه الكمية تشكل مشكلة كبرية أمام احلكومات الفرنسية والشعب الفرنيس بام هلا من آثار ضارة
ملا حتتويه من إشــعاعات هلا صفة أبدية .ويف ضوء هذه املشكلة اقرتحت بعض اجلهات يف فرنسا
إرسال النفايات النووية إىل الفضاء ،وهي فكرة من وجهة نظرنا خطرية للغاية؛ ألنه إذا ما حدث
انفجار للصاروخ احلامل هلذه النفايات وهو أمر وارد ال أحد يســتطيع التكهن بحدود األرضار
واملخاطر التي تتعرض هلا البيئة والبرش عىل األرض.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعريفها للنفايات النووية

حيث قالت الوكالة الدولية إن النفايات النووية هي« :أي مادة ال يوجد هلا استخدام
أزيد من املتوقع وحتتوي عىل مواد مشعة تتجاوز القدر الذي يمكن لإلنسان حتمله أو ال
يمكن استخدامها يف أغراض أخرى مفيدة (.)http://dimanawawi.blogspot.com

وبعد العرض الســابق للتعريفات املختلفة للنفايــات النووية نرى أن النفايات
النووية هي تلك املواد الســائلة أو الصلبة أو الغازية التي حتدث إشــعاع ًا نووي ًا يؤثر يف
البيئة تأثري ًا ضار ًا لفرتات زمنية طويلة وهيدد حياة اإلنســان والبيئة التي توضع فيها وال
يمكن استخدامها يف جماالت أخرى .ويف ضوء العرض السابق يلزم حتديد أوجه االتفاق
واالختالف بني النفايات النووية وغريها من النفايات األخرى يف املطلب التايل:

املطلب الثاين :التمييز بني النفايات النووية والنفايات األخرى

عىل الرغم من خطورة النفايات بشــكل عام ،فــإن خطورهتا تتفاوت من حيث
تأثريها عىل البيئة (د.بدر الدين ،صالح حممد حممود ،ص  18ـ  22ـ ســنة 2006م) .أو البرش،
وكذا املدى الزمني لتأثرياهتا من نفايات إىل نفايات أخرى .حيث تأيت النفايات ،النووية
عــى قمة هذه النفايات خطورة ورضر ًا بالبيئة واإلنســان يليها النفايات الصناعية ،ثم
النفايــات الزراعية واحليوانية .وتأيت خطورة النفايات النووية من كوهنا تؤثر عىل البيئة
لفرتات زمنية طويلة األمد .والتعامل معها يكون مكلف ًا من الناحية املادية بشــكل كبري
خاصة إذا تم مراعاة أمهية بعدها عن التجمعات البرشية ،والعمل عىل عدم تأثريها عىل
البيئة ،ألهنا بحق تشــكل مصدر إزعاج للدول الكربى أو النامية عىل حد ســواء .ولذا
فإننا سنعمل عىل بيان مدى خطورهتا بالنسبة ألنواع النفايات األخرى.
ً
أوال :النفايات الصناعية

هي تلك النفايات النامجة عن عمليات التصنيع ،ســواء أكانت نفايات كياموية أم
جراء عمليات التصنيع .خاصة تلك الغازات الضارة بالبيئة واإلنسان،
غازات تنبعث ّ
مثل غاز ثاين أكسيد الكربون أو الزنك أو غريها من الغازات الضارة وتزيد هذه النفايات
الصناعية مع تزايد النشاط الصناعي خاصة يف الدول الصناعية (د .عبد احلافظ ،معمر رتيب،
ص 44ـ  .)47وأصبحت بالفعل تشكل مشكلة بيئية هلذه الدول ،ولذا عملت تلك الدول
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عــى دفن تلك النفايات يف أرايض الدول األخــرى ،وتصدير أرضار هذه النفايات إىل
دول العامل الثالث ،لذا فإن شعوب هذه الدول ُتعد من أكثر الشعوب إصابة باألمراض
اخلطرية ،ومن احلقائق املهمة هــي أن الفوائد النامجة عن صناعة تقنية املعلومات ختفي
وراءها حقائق غاية يف الظلمة والبشــاعة؛ ألن االســتهالك املتزايد هلذه الصناعة يولد
نفايات تتكاثري بشــكل ينذر باخلطر خاصة مع تزايد النفايــات اإللكرتونية الناجتة من
األدوات املنزلية كاحلاسبات والثالجات ومكيفات اهلواء .و ُتعد نفايات هذه املواد من
أكثر املخاطر املهددة للحياة اإلنسانية والبيئية بصفة عامة.

ففي باكستــان مث ً
ال خاصــة مدينة كراتشــي ،يوجد هبا سوق «شريشاه» أكرب سوق
لألدوات املســتعملة التي تصل إىل البالد بطريقــــة مرشوعة وغري مرشوعــــة ،سواء من
األجهــزة الكهربائيــة واإللكرتونيــة التي ُيعاد تأهيلها ،ثم بيعها للمدن الباكستانية األخرى،
وهذا السوق مفتوح ال تسيطر عليه احلكومة وتوجــــد به مستودعات ضخمة من النفايات
التي تأيت من دول من حول العامل (.)http://env.gro.com/ vb/ showthread.php? t – 539

أيض ًا من النفايات الصناعية ما يطلق عليها بالنفايات الغبارية التي حتاول املصانع
جتميعها من مداخن أو إعادة اســتخدامها مرة ثانية ،فيام يسمى بتقنية هناية األنبوب
 End Pipe Technologiesوهو ما يســتخدم يف صناعة اليوريا وصناعة األسمنت
املســتخدم يف مواد البناء .غري أن هذه النفايات الصناعية ورغم خماطرها الســالف
ذكرها ،فإهنا مل تصل يف تأثريها عىل البيئة واإلنسان إىل ذلك احلد الذي حتدثه النفايات
النووية ،خاصة من حيث املدى الزمني الذي يمتد إىل آالف السنني.
ثاني ًا :النفايات النباتية واحليوانية

املخلفات احليوانية والنباتية هي تلك املخلفات التي تنتج من جراء تربية احليوانات
أو زراعــة النباتات يف بيئة معينة ،فمث ً
ال املخلفات احليوانيــة تنجم عن عملية الرتبية أو
الذبح أو النفوق لبعض احليوانات ،ولكن هذه النفايات يمكن اســتخدامها يف عمليات
مفيدة ،كام أن أرضارها بالنسبة للنفايات النووية ال ُتقارن حتى إنه يمكن استخدام جلود
احليوانات وعظامها يف صناعات مفيدة ،واســتخدام روثها وفضالهتا كســاد لألرايض
الزراعيــة ،حيث تعمل عىل زيادة إنتاجيتها ،كــا أن بعض الدول الصناعية عملت عىل
استخدام هذه النفايات احليوانية والنباتية يف توليد الطاقة املفيدة ،كاإلنارة وإدارة اآلالت
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واالستخدامات املنزلية ،ولذا يطلق العلامء عىل هذا النوع من النفايات مصطلح النفايات
احلميدة ( Normal Wastesد .معمر رتيب عبد احلافظ ،مرجع سابق ،ص 51ـ  ،)54غري
أن هذه النفايات والتي يقدر حجمها بنحو  580مليون طن ســنوي ًا إذا مل يتم استخدامها
بصورة جيدة تكون مشكلة وتســبب أرضار ًا للبيئة ،ولكن مهام كانت خماطرها ال تصل
بأي حال من األحوال لتلك املخاطر النامجة عن النفايات النووية.

املبحث الثاين :صور النفايات النووية

 .1النفايات النووية التي يتم نقلها من خالل حاويات

هي تلك املواد املشــعة التي تعمل الدول الصناعية عــى نقلها بعد أن ترى عدم
إمكانية استخدامها يف أي نشاط ،سواء عسكري أو سلمي ،وهو ما يطلق عليه باليورانيوم
املنضــب ،وهذه املواد رغم عدم إمكان اســتخدامها يف املجاالت املذكورة أعاله ،فإهنا
تظل مصدر خطر ملا تبعثه من أشعة تؤدي إىل اإلرضار بالبيئة والبرش ،ولذا تعمل الدول
الصناعية عىل التخلص منها من خالل دفنها يف باطن األرض ،ولكن هذه العملية وعىل
الرغــم من التكاليف الباهظة التي حتتاجها فإهنا ليســت آمنة مائة يف املائة .ولذا عملت
هــذه الدول عىل التخلص منها من خالل إلقائها يف البحار واملحيطات أو إرســاهلا إىل
الدول النامية لدفنها يف أراضيها مقابل رشوة لبعض املسئولني فيها أو باستخدام الضغط
االقتصادي عليها من خالل تقديم بعض املعونات العســكرية أو االقتصادية ،كام أهنا مل
ترتدد يف االســتعانة ببعض عصابات املافيا التي تعمل يف هذا املجال مقابل مبالغ معينة
تدفعها هلذه العصابات الدولية ،وأحيان ًا يتم دفن هذه النفايات دون علم الشــعوب أو
مسئوليها ،كام حدث إبان االحتالل األنجلوأمريكي للعراق سنة  ،2003ودفن النفايات
النووية القادمة من الواليات املتحدة وإرسائيل يف الصحراء العراقية (بشــوي ،لندة معمر،
ص 275ـ  ،278سنة 2010م) ،وأيض ًا ما حدث مع بعض الدول يف إفريقيا وأمريكا الالتينية.

 .2انتقال النفايات النووية من خالل انبعاثات املواد املشــعة بسبب حوادث
املفاعالت النووية

وهذه الصورة من النفايات تأيت جراء حادث ما يصيب املفاعالت النووية ،سواء
يف ذلك العسكرية منها أو السلمية ،إما لقصور فني أو ألسباب طبيعية ،كام حدث أخري ًا
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يف اليابان ســنة 2011م ،وخطورة هذه احلوادث أنه كلام كان كبري ًا كانت املخاطر التي
هتــــدد البيئة والبرش أكرب ،ذلك؛ ألنه يف حال حدوث ترسب للمواد النووية ،سواء يف
الرتبة أو اجلو ،فإهنــا تــؤدي إىل تلوث املياه والزروع ،وقد يصيب الدول املجاورة ،ومن
ثم يلزم حتديد املسئولية الدولية عنه من خالل إعامل صور املسئولية اجلنائية أو املدنية عن
هذه األخطاء واألخطار لتعويض املرضور ،فمث ً
ال مفاعل ترشنوبل سنة 1986م ،عندما
حدث فيه انفجار أدى إىل ترسب كميات كبرية من اإلشعاعات النووية وأدت إىل خماطر
مجة بالعديد من الدول خاصة يف رشق أوروبا ،وكذا األشــعة النامجة عن مفاعل ديمونة
التابع للكيان الصهيوين ،فإنه يسبب أرضار ًا للدول املحيطة بفلسطني رغم عدم اعرتاف
الكيان الصهيوين هبذه احلوادث ،فإن آثاره واضحة خاصة عىل البيئة والســكان يف كل
من مصــر واألردن والسعــودية((( ،ولذا يلزم إعامل قواعد املسئولية الدولية عن هذه
احلــوادث وفق ًا ألحكام القانون الدويل اجلنائي.

 .3النفايات النووية التي تستخدم يف صناعة القذائف والذخائر من
خالل طالئها باليورانيوم املنضب

وهذه الصورة تستخدم فيها النفايات النووية يف عمليات طالء القذائف والذخائر
التي تســتخدم يف العمليات العســكرية ضد دول أخرى بقصد تدمري اخلنادق املحصنة
( )1انظر :نيويورك تايمز يف عددها الصادر بتاريخ  26كانون األول سنة 1990م ،وذكرت نيويورك
تايمز أن طائرات التجسس األمريكية يو ،2وكذلك جملة جنيز انتلجنس ريفيو كشفت عن حتقق
علمي موثق حول مفاعل ديمونة ،يشري إىل أن املفاعل أصبح قدي ًام وحدث تآكل يف جدرانه العازلة،
مما سبب ترسب بعض اإلشعاعات النووية التي يرتتب عليها أرضار بيئية وصحية جسيمة لسكان
املنطقة ،كام أن جملة األســبوع العريب بتاريخ 1999/12/20م ،أشارت إىل نفس اخلطر وأكدت
أن املفاعــل اإلرسائييل يعمل خارج املواصفات الدولية لقواعد الســامة ،وأصبحت النفايات
النووية تترسب إىل املياه اجلوفية يف املنطقة ،وأشارت إىل ذلك ،كام أن الصحف اإلرسائيلية نفسها
أشــارت إىل نفس املخاطر ،خاصة يديعوت أحرونوت يف عددها الصادر يوم 2000/8/18م،
وذلك بعد أن أصيب عدد من العاملني اإلرسائيلني يف املفاعل املذكور باإلشعاعات النووية وقام
ذوو القتــى برفع قضايا عىل احلكومة اإلرسائيلية أمام حمكمة تل أبيب ،وصدرت أحكام لصالح
الضحايا خاصة احلكم الصادر يف املحكمة املذكورة بتاريخ 2001/3/14م ،واخلاص بتعويض
أرسة «حاييم ايتاه» الذي توىف سنة 1989م ،وأضاف القايض الذي حكم يف القضية ،أن إرسائيل
تتعامل مع حياة البرش بازدراء كام أن هناك العديد من القضايا يف هذا اخلصوص ما زالت منظورة
أمام القضاء اإلرسائييل.
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والدروع ملا حتمله من قوة تدمريية هائلة ،بسبب طالئها باليورانيوم املنضب ،ومن اجلدير
بالذكر أن هذه القذائف حال استخدامها تؤدي إىل انتشار األشعة النووية يف موقع العمليات
ويظل أثرها ممتد ًا إىل ســنوات طويلة ،ويؤدي إىل اإلرضار بالبيئة والبرش وقد يستمر ذلك
ملئات السنني (بشــوي ،لندة معمر ،ص 308ـ  ،)318والدول الصناعية الكربى ورغم
علمها املسبق ملخاطر هذه القذائف ،فإهنا رأت فيها وسيلة للتخلص من النفايات النووية
بأسلوب غاية يف البشاعة وانتهاك القواعد الدولية ذات الصلة ،ومنها القانــــون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وغريها من القواعد الدولية املتعلقــة بالبيــئة.
ولكنـها رأت فيها وسيلة لتوفري األموال الطائلة الالزمة لدفن تلك النفايات يف أراضيها.
ويف نفـس الوقت ،حتقق هلا أهداف عسكرية من خالل تدمري القدرات العسكرية واملدنية
للدول املعادية هلا بأقــــل جمهود بغض النـظر عام إذا كان ذلك يتفــق مع أو خيتلــف مع
أحكــــام القانون الدويل (ســتريز ،بول يب ،ص 21ـ  ،22سنة 1987م)؛ لذا نرى أمهية
وضع القواعد الفاعلة ملواجهة هذه اجلرائم مع تفعيل دور القواعد الدولية املوجودة خاصة
ما يتعلق بالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل للبيئة
ملواجهة هذه النظرة العنرصية التي ما زالت تسيطر عىل بعض قادة الدول الصناعية الكربى
يف مواجهة شعوب الدول النامية ،يف ضوء ما حدث يف أفغانستان سنة  ،2001واحتالل
العراق سنة 2003م (د.حسني ،خليل ،ص ،128سنة 2009م).

 .4تصديــــر بعض املواد املستخدمــــة يف املفاعــــات النووية املنتهــية
الصالحيــة بقصــد استخدامهــا يف الــدول النامية

وهذا النوع مــن النفايات النووية تقوم به بعض الرشكات بالتعاون مع عصابات
املافيا الدولية ،بقصد تصدير بعض النفايات النووية عىل أهنا نوع من األسمدة تستخدم
يف الزراعة أو مواد تدخل يف عمليات البناء أو تصدير معدات وأدوات أصبحت منتهية
الصالحية بعد تفكيكها من املفاعالت النووية التي انتهت مهمتها ،ويتم بيعها كخردة أو
آالت يمكن إدخاهلا يف مفاعالت نووية جديدة يف الدول النامية مع أهنا منتهية الصالحية،
وترغــب هذه الــدول يف التخلص منها بعيد ًا عن أراضيها ،ومــن ثم يتم تصديرها إىل
الــدول النامية دون النظر يف خطورهتا عىل البيئة والبرش بام حتمله من أشــعة نووية مع
علمهــم بذلك ،ولكنها الفلســفة امليكافيلية القائلة بأن الغاية تربر الوســيلة ما دام أن
ذلك سيجنب هذه الدول وشعوهبا خماطر هذه املواد املشعة بأقل تكلفة بغض النظر عام
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تتكلفه الشعوب األخرى من خماطر أو أرضار ،وما حتمله من تدمري للبيئة يف هذه الدول.

الفصــل الثاين :طبيعة وأســاس املســئولية الدولية عن نقل
النفايات النووية إىل الدول النامية
ويتكون هذا الفصل من املباحث الثالثة اآلتية:

ـ املبحث األول :طبيعة املسئولية الدولية عن نقل النفايات النووية للدول النامية.

ـ املبحث الثاين :الركن املادي واملعنوي يف جريمة نقل النفايات النووية للدول النامية.

ـ املبحث الثالث :األســاس القانوين للمسئولية الدولية عن نقل النفايات النووية
للدول النامية.

املبحث األول :طبيعة املســئولية الدولية عن نقــل النفايات النووية
للدول النامية

من األمهية الوقوف عىل طبيعة املسئولية الدولية عن نقل النفايات النووية للدول
النامية وهل هي مســئولية جنائية أم مدنية أم أهنا جتمع بني الصورتني ؟ خاصة يف ضوء
اخلالف الفقهي والدويل حول طبيعة هذه املسئولية ،وهل يمكن إسناد املسئولية اجلنائية
إىل الدول عن أفعاهلا أو أفعال مســئوليها غري املرشوعة بصفة عامة ،وعن نقل النفايات
النوويــة إىل الدول النامية بصفة خاصة .وعــى الرغم من وجود العديد من املعاهدات
والقرارات الدولية التي جترم االعتداء عىل سالمة البرش أو هتدد البيئة عىل كوكب األرض،
فإن املامرسات الفعلية تؤكد عكس ذلك ،سواء من قبل الدول الصناعية أو النامية ،بقصد
حتقيق منافع آنية بغض النظر عن األرضار التي حتدثها هذه الترصفات عىل املدى البعيد.
ومنها عملية نقل النفايات النووية والتي حتتاج إىل تفعيل القواعد الدولية احلالية والعمل
عىل تطوير هذه القواعد بحيث تتمشــى مع املخاطر اجلسيمة التي يتعرض هلا اإلنسان
والبيئة ،خاصة يف العامل النامي جراء هذه اجلرائم (د .حســن ،خليل ،اجلرائم واملحاكم
يف القانون الدويل اجلنائي ـ املسئولية اجلنائية للرؤساء واألفراد2009 ،م ،ص 11ـ ،)13
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ولبيان مدى إمكانية إقرار املســئولية الدولية ،سواء من جانب الدول أو املسئولني فيها
خاصة فيام يتعلق باملســئولية اجلنائية ،وإن كان هذا األمر حمل خالف سنحاول بيانه يف
هذا املبحث ،وحتديد موقفنا من هذا اخلالف حول طبيعة املسئولية الدولية.

االجتاه املعارض لتحمل الدولة املسئولية اجلنائية

يقول اجتاه إن إقرار املسئولية اجلنائية للدولة كشخص معنوي يستلزم توافر مقومات
الشخصية القانونية أمام القضاء اجلنائي .ولذا يلزم كيف يمكن إسناد املسئولية ،ويضيف
آخرون ،أن إقرار املســئولية اجلنائية يف حق الدولة أمر ال يتسق مع رضورة توافر أركان
اجلريمة بشقيها املادي واملعنوي ،ويتساءل هذا االجتاه ،كيف يمكن حتديد القصد املعنوي
أو القصد اجلنائي للدولة حتى يمكن إقرار املسئولية اجلنائية ،وأضاف أيض ًا أنه حتى يف
حال التعويض يصعب إجبار الدولة عىل دفعه وإذا رفضت ليس هناك سوى األساليب
السلمية أو الدبلوماسية إلقناعها بدفع التعويض ألنه ليس هناك جمال للعقاب أو اجلزاء
يف الوقت الراهن (املرجع الســابق ،ص )84وانظر أيضا( :د .عيل يوســف الشكري،
القانون اجلنائي الدويل يف عامل متغري ،ط سنة  ،2005ص 71ـ  ،)72ألن أقىص ما يمكن
للدولة املرضورة أن حتصل عليه هو إصالح الرضر وتقديم ضامنات حالة وللمســتقبل
وال يتصور اختاذ إجراءات جزائية ذات طبيعة جنائية ضد الدولة املخطئة.

االجتاه املؤيد لتحمل الدولة املسئولية اجلنائية

ويقول هذا االجتاه إن اجلريمة الدولية واقعة إجرامية ختالف القانون الدويل ،وهتدد
السلم واألمن الدوليني ،وسواء ارتكب هذا الفعل جراء سلوك إجيايب أو سلبي مع توافر
القصد اجلنائي ،فإن الشخص يتعرض للمساءلة اجلنائية عىل الصعيد الدويل ،وهذا االجتاه
يركز عىل مسئولية الدولة من خالل مسئوليها أو من يعمل باسمها وميز بني األشخاص
الذين يرتكبون جرائم دولية لتحقيق منافع وأهداف شــخصية مثل جرائم القرصنة ،أو
االجتار غري املرشوع يف املخدرات ،وجرائم اإلرهاب الدويل ،أما اجلرائم الدولية التـــي
يرتكبهـــا الفرد حلسـاب دولته ،فهـي إما أن تقـع بتشجـيع دولـته ورضاها أو بناء عىل
طلبها ،ومنها اجلرائم ضد الســام أو ضد اإلنســانية أو جرائم احلرب ،وهذه اجلرائم
ال يتصور ارتكاهبا إال بموجب خطة مرســومة من قبــل الدولة ممثلة يف أجهزهتا املعنية
وبأوامر من قادهتا وساستها خاصة إذا كانت تتعلق بشن حرب أو نقل نفايات إىل دول
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أخرى (د .حسني ،خليل ،اجلرائم واملحاكم يف القانون الدويل اجلنائي ،املسئولية اجلنائية
للرؤساء واألفراد ،مرجع سابق ،ص 11ـ  )13وانظر أيض ًا( :د .الشكري ،عيل يوسف،
مرجع ســابق ،ص 73ـ  )76وانظر أيض ًا( :عطايا ،أمني حممود ،االسرتاتيجية النووية
اإلرسائيلية ،1995 ،ص 60ـ .)64

اجتاه يرى أن الشخص الطبيعي هو الوحيد املسئول جنائي ًا عن اجلرائم الدولية

هذا االجتاه يرى أن اجلرائم الدولية ال يمكن أن ترتكب إال من قبل شخص طبيعي،
وبالتايل هو الوحيد املحل للمســئولية اجلنائية ،واستند هذا االجتاه إىل بعض املعاهدات
الدولية التي تقر املسئولية للفرد من وجهة نظره ،حيث أشار إىل م 227من معاهدة فرساي
سنة 1919م ،والتي أقرت بمسئولية إمرباطور أملانيا غليوم الثاين بصفته الشخصية عن
اجلرائم التي ارتكبتها أملانيا وحلساهبا يف احلرب العاملية األوىل ،وأيد هذا االجتاه االدعاء
األمريكي يف حمكمة نورمبــورج ،إذ قرر أن القول بارتكاب الدولة جرائم هو من قبيل
الوهم واخليال ،فاجلرائم ترتكب دائ ًام من أشــخاص طبيعيني فقط مستند ًا إىل نص م،6
من الئحة حمكمة نورمبورج ،م 7من الئحة حمكمة طوكيو ،القائلة :إن األفراد وحدهم
هم املســئولون عن األفعال اإلجرامية املنصوص عليها يف هاتني االتفاقيتني ،ذلك ألنه
جاء يف نص م ،6من النظام األســايس ملحكمة نورمبورج« :أن األشــخاص الطبيعيني
وحدهم الذين يرتكبــون اجلرائم ،وليس الكائنات النظرية املجردة كالدولة وال يمكن
كفالــة تنفيذ احرتام نصوص القانون الدويل إال بعقاب األفراد الطبيعيني املرتكبني هلذه
اجلرائم»( .د .حسني ،خليل ،ص 86ـ .)87

اجتاه يرى املسئولية اجلنائية املزدوجة لكل من الدولة والفرد عن اجلرائم الدولية

ويرى هذا االجتاه أن الدولة والفرد يتحملون تبعة املســئولية اجلنائية عن اجلرائم
الدولية ،سواء تم ارتكاب هذه اجلرائم بصورة مبارشة أو نتيجة التحريض عىل ارتكاهبا
أو ارتكبها أفراد يف الســلطة أو نتيجة ألوامر صادرة إليهم من السلطة املعنية يف الدولة
(املرجع السابق) .ونحن نعتقد أن هذا االجتاه أقرب إىل املنطق القانوين.

رأي الباحث يف اخلالف السابق حول املسئولية اجلنائية عن اجلرائم الدولية

الباحث ال يتفق مــع ما انتهى إليه الرأي القائل بعدم حتمل الدولة باملســئولية أو
بتحمل الدولة املسئولية اجلنائية باعتبارهـا شخص ًا معنوي ًا ،ذلك ألن هذا األمـر ال يتفق
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واملنطق القانوين والعقيل؛ ألن الدولة شخص معنوي ال يمكن احلديث عن حتديد القصد
اجلنائي يف مواجهتها .ولكن القصد اجلنائي يتعلق باإلرادة والعلم؛ وهذا األمر ال يتوافـر
إال للشــخص الطبيعي ،فمث ً
ال هناك األفراد املعنيون بإدارة الدولة ،ومن ثم فإن املسئول
جنائي ًا بصفة أصلية الفرد الطبيعي والدولة تتحمل تبعة هذه املسئولية يف الشــق اخلاص
بإعادة احلال إىل ما كان عليه أو التعويض وما يرتتب عليه من آثار؛ ألنه ال يمكن إعفاؤها
كلي ًا من املسئولية اجلنائية؛ ألن ترصف األفراد املسئولني عنها ،إنام كان لصاحلها أو باسمها،
وما كان هلم أن يرتكبوا مثل هذه اجلرائم الدولية (منصور ،الطاهر ،ص 31ـ  .)33خاصة
عمليات شن احلروب أو نقل النفايات النووية إال إذا كانوا ممثلني هلذه الدول ويامرسون
سلطات حددها هلم الدستور الداخيل يف هذه الدولة أو تلك ،وأعطاهم هذه الصالحيات
ولدهيم من السلطات ما يشجعهم عىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم.

أما عن مسئولية الرؤساء والقادة جنائي ًا عن اجلرائم الدولية ،فذلك األمر بالعديد
من مراحل التطور خاصة يف ضوء تطور أحكام القانون الدويل الذي انتهى باعتامد النظام
األسايس ملحكمة اجلنايات الدولية سنة 1997م ،خاصة م 2/33منه والتي أقرت إمكانية
حماكمة الرؤساء املتهمني بارتكاب جرائم دولية تدخل يف اختصاص املحكمة وسبقتها
عدة خطوات حتــى تم الوصول إىل حمطة هذه املحكمة منها م 7من النظام األســايس
للمحكمة نورمبورج ،التي نصت عىل «أن املركز الرسمي للمتهمني ،سواء كانوا رؤساء
دول أو موظفني كبار لن يأخذ بعني االعتبار كعذر أو كسبب خمفف للعقوبة» ،وبمناسبة
التعليق عىل هذه املحكمة قال جاكسون املدعي العام األمريكي أمام حمكمة نورمبورج
إنه جيب أن يســتخدم القانون ليس فقط ملعاقبة البســطاء من البرش ،وإنام أيض ًا لعقاب
الرؤساء وامللوك ،أيض ًا أقرت جلنة القانون الدويل يف مبادئها السبعة املبدأ رقم واحد أن
ال يشكل جريمة وفق ًا ألحكام القانون الدويل ،يكون مسئو ً
أي شخص يرتكب فع ً
ال عنه
ويتم عقابه ،كام أن املبدأ رقم ثالثة نص عىل أنه ال يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة
وفق ًا للقانون الدويل؛ كونه ترصف كرئيس للدولة أو مسئو ً
ال حكومي ًا.
أيض ًا م  28من النظام األسايس ملحكمة يوغسالفيا سنة 1993م ،قالت «ال يعفى
املنصب الرســمي املتهم ،ســواء أكان رئيس دولة أو حكومة ،أو مسئو ً
ال حكومي ًا من
املسئولية اجلنائية الدولية أو خيفف العقوبة» ،وأيض ًا أكدت نفس املبدأ حمكمة رواند سنة
1994م ،يف م 27من نظام األسايس (د.حسني ،خليل ،ص 131ـ .)144
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ونظــر ًا ألن األحــكام اجلنائية إىل جانــب تضمنها عقوبات جنائيــة يف مواجهة
املحكوم عليه ،فإهنا أيض ًا تشــمل إىل جانب ذلك عقوبات تبعية منها إعادة احلال إىل ما
كان عليه إذا كان ذلك ممكنا ،خاصة يف جرائم نقل النفايات النووية إىل الدول النامية أو
التعويض كام هو احلال يف حال شن عدوان عىل دولة ما باملخالفة ألحكام القانون الدويل
فإن القدرات االقتصادية للرؤســاء أو املسئولني عن هذه اجلرائم قد ال تفي بتنفيذ هذا
الشق من األحكام اجلنائية الدولية ،لذا يلزم وفق ًا ملا انتهينا إليه حتمل الدولة املعنية هبذه
التعويضات وهناك سوابق دولية يف هذا اخلصوص ،وذلك التعويض الذي قدمته الدولة
األملانية إىل اليهود ،جراء ما تعرض له اليهود عىل يد هتلر أثناء احلرب العاملية الثانية ،وكذا
ما أكدته الترشيعات الداخلية للدول نفسها يف مواجهة رعاياها أو رعايا الدول األخرى
يف حــال حدوث رضر نتيجة لترصف أو واقعة جنائية من قبل ممثيل الســلطة يف الدول
وهو ما أكدت عليه أحكام جملس الدولة املرصي يف العديد من أعامل السلطة التنفيذية.
كــا أن االجتاه العام لدى الفقه الدويل يســعى إىل إقرار ذلك وهــو ما أكد عليه
«موريس سرتونج» سكرتري عام مؤمتر الصياغة املعتمدة من جلنة القانون الدويل التابعة
لألمم املتحدة ،عندما قال« :علينــا وضع قواعد جديدة للقانون الدويل لتطبيق املبادئ
اجلديدة للمســئولية والســلوك الدويل خاصة يف عرص البيئة التي أصبحت فيه مهدرة
مــن بعض األفعال غري املرشوعة ،وبالتايل هتدد حيــاة البرش عىل األرض» ،وأعتقد أن
موريس ســرونج يقصد من خالل دعوته إىل رضورة إقرار املسئولية اجلنائية فيام يتعلق
بنقــل النفايات النووية إىل الدول األخــرى ،أو عىل األقل أهنا تدخل فيام يدعو إليه من
محاية البيئة والبرش من التلوث الناجم عن نقل النفايات النووية خاصة إىل الدول النامية
ولقد ســبقه يف ذلك جهود دولية عديدة (د .عبد الرازق ،هاين سمري ،نطاق اختصاص
املحكمة اجلنائية الدولية ،ط سنة 2010م ،ص.)9
ولكن هناك مشــاكل عدة تعرتض هذا التوجه خاصة يف ضوء السؤال اآليت الذي
يطرح نفســه كيف يتم ردع القادة املتهورين أمثال جورج بوش االبن؟ الذي قام بشــن
حــروب غري مرشوعة خارج إطار الرشعية الدولية وبمخالفة ألحكام وقرارات األمم
املتحدة ،واســتخدام اليورانيوم املنضب يف حربه عىل العراق ســنة 2003م ،وإحداث
أرضار بالغــة بالبيئة ،وقتل مئات اآلالف من البرش وما زال املاليني يعانون من أمراض
بســبب هذه احلرب بسبب اســتمرار انبعاث األشــعة النووية يف الصحراء واألرايض
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العراقية ،وكذا ما قامت به احلكومات األمريكية من عمليات نقل للنفايات النووية إىل
الدول اإلفريقية ولدول أمريكا الالتينية.

غري أننا نرى أن اخلروج من هذه املشــاكل حيتاج إىل موقف دويل موحد ضد هذه
اجلرائــم اخلطرية من خالل تفعيل أحكام القانون الدويل احلالية ،والعمل عىل تطويرها
كام قال «موريس ســرونج» آنف ًا ،حتى يفكر كل مسئول مائة مرة قبل اإلقدام عىل مثل
هــذه اجلرائم ألنه ال يعقل أن ينعم بالتقــدم العلمي أناس ويكون من نصيب اآلخرين
اهلالك واملرض جراء االستخدام غري املرشوع هلذا التقدم ،وأي ذنب ارتكبه أبناء العامل
النامي حتى يالقوا هذا املصري املظلم؟! (د .الفار ،عبد الواحد حممد ،اجلرائم الدولية وســلطة
العقاب عليها ،مرجع سابق ،ص.)46
وحتى يمكن اإلقرار باملسئولية اجلنائية الدولية يلزم توافر كل من الركنني املادي
واملعنوي هلذه اجلرائم الدولية ،خاصة يف اجلرائم املتعلقة بنقل النفايات النووية إىل الدول
النامية ،وهو ما سنتناوله يف املبحث التايل:

املبحث الثاين :الركن املادي واملعنوي يف جريمة نقل النفايات النووية
إىل الدول النامية

األصل العام يف القانون اجلنائي الداخيل أو الدويل أنه يلزم ملحاســبة شــخص ما
عــن جريمة معينة يلزم توافر الركنني املادي واملعنوي عند ارتكاب هذه اجلريمة ،وهذا
خيضع ألحكام القانون املعني إعام ً
ال ملبدأ رشعية اجلريمة والعقوبة املعرتف به كأســاس
قانوين يلتزم به املــرع والقايض يف حال تطبيق القواعــد القانونية عىل اجلرائم املعنية
(د .األشعل ،عبد اهلل ،السودان واملحكمة اجلنائية الدولية ،سنة 2009م ،ص 32ـ .34
وانظر أيض ًا :منصور ،الطاهر ،القانون الدويل اجلنائي ،اجلزاءات الدولية ،مرجع ســابق،
ص 60ـ ( )65د .جعفر ،عيل حممد ،ص ،14سنة 2007م) ،ومنها بالطبع جريمة نقل
النفايات النووية إىل الدول النامية ملا يرتتب عليها من آثار مدمرة.

ً
أوال :الركن املادي جلريمة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية

يتوافر هذا الركن عندما يتم العمل عىل نقل النفايات النووية أو انتقاهلا بأي صورة
ـ كام سبقت اإلشارة ـ وكام كشــفت عنه منظمة «جرين بيس الدولية للبيئة» ،أن الفرتة
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من عام 1987م ـ 1998م ،شــهدت نقل  115شحنة نفايات سامة إىل كل من أمريكا
الالتينية والدول اإلفريقية ،وذلــك ألن هذه الترصفات ختالف التزامات دولية خاصة
فيام يتعلق بالبيئة وحقوق اإلنسان ،ومن ثم فإن أي شخص أمر بإرسال هذه الشحنات
أو شــارك يف هذه اجلريمة بأي طريقة يقع حتت طائلة املســاءلة اجلنائية الدولية ،سواء
كان مســئو ً
سهل أو أسهم يف عملية النقل ُيعد
ال بالدول املعنية أوغري مسئول ،وكل من ّ
رشيــك ًا يف هذه اجلريمة التي هتدر حياة البرش وحترمهم من بيئة آمنة تصلح للعيش فيها.
(د .محودة ،منترص سعيد ،ص 36ـ .)38
ويف حال استخدام هذه النفايات النووية يف صناعة األسلحة والقذائف لالعتداء
عىل الدول األخرى كام حدث يف احتالل العراق سنة 2003م ،وأفغانستان سنة 2001م،
فإن كل من أمر أو ساعد عىل استخدام هذه األسلحة جيب وضعه حتت املساءلة اجلنائية
الدولية باعتباره جمرم حرب ساعد يف إبادة جمموعــــة برشيـــة أو أمر هبا وهي جريمة
واضحة املعامل خاصـــة من ركنهـا املادي املتمثـل يف السلوك املـؤدي إىل نتيجـة مبارشة
وآثــار خطرية عىل البرش والبيئة يف هذه الــدول ،وما زالت آثارها باقية ،ومن املنتظر أن
تبقى ملئات أو آالف الســنني ،وحتتاج إىل إمكانات غري عادية للتعامل معها( .د .عثامن،
أمحد عبد احلكيم ،ص 19سنة 2009م).

كام أن الركن املادي يتوافر عندما يكون هناك موقف ســلبي من قبل دولة ما إزاء
مفاعل نووي متلكه ويصدر إشــعاعات نووية يمتد أثرها إىل الدول األخرى املجاورة
وحيدث أرضار ًا بالبيئة وصحة اإلنسان يف هذه الدول ،خاصة يف ضوء االرتباط بني هذه
األشعة املترسبة واآلثار املدمرة يف الدول األخرى ،واملثال الواضح هلذه احلالة حتى اليوم
هو مفاعل ديمونة اإلرسائييل وعدم اعرتاف الكيان الصهيوين باألشعة الصادرة عنه عىل
الرغم من آثارها املدمرة للدول املجاورة ،خاصة مرص ،والسعودية ،واألردن ،ناهيك عن
األرايض الفلسطينية املحتلة( .د .سعيد ،سامي عبد احلليم  ،ص  6ـ  ،8سنة 2008م).

ثاني ًا :الركن املعنوي يف جريمة نقل النفايات النووية للدول النامية

تنص م  6من النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية عىل اجلرائم ومنها جريمة
اإلبــادة اجلامعية التي يلزم توفر الركن املعنوي فيهــا وتقدير هذا الركن وتوافره خيضع
لتقدير املحكمة املعنية باملحاكمة يف اجلريمة الدولية والتي عليها التأكد من توافر األدلة
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التي يســتخلص منها الركن املعنوي ،وفق ًا لظروف كل حالة أو واقعة وإن كانت املادة
املذكورة حددت حاالت معينة خاصة يف الفقرة (ب) من املادة  6عىل النحو اآليت:
1ـ أن يســفر فعل مرتكب اجلريمة إىل إحلاق أذى بدين أو معنوي جسيم بشخص
أو أكثر.
2ـ أن يكون الشــخص أو األشــخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو دينية أو اثنية أو
عرقية معينة.
3ـ أن ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلامعة.

4ـ أن يصـــدر هذا السلوك ضــد مجاعة وأن يكون من شأنه إحداث أرضار بالغة
هبا( .يوسف ،أمري فرج ص 376ـ .)377

ولقد انتهينا يف املبحث الســابق أن الركن املعنوي يف اجلريمة الدولية ال يســند إال إىل
الشــخص الطبيعي (د .حســن ،خليل ،ص ،)200ومن ثم جتاوزنــا اخلالف بني الفقه حول
املسئولية اجلنائية الدولية وعالقة الدولة هبا ،ومن ثم فإن الذي يتحمل املسئولية يف املقام األول
و ُيسأل عن القصد اجلنائي هو الشخص الطبيعي ممثل الدولة أو املترصف باسمها ،أما الدولة
فإهنا تتحمل العقوبات التبعية امللحقة بالعقوية اجلنائية األصلية والتي يتحملها الشــخص
الطبيعي رئيس الدولة أو أحد ممثيل السلطة فيها ألنه يعمل ويترصف باسمها ويتحرك مدعوم ًا
بجيشها وإعالمها ،وإذا ترتب عىل هذا الترصف رضر للغري سواء داخل الدولة أو خارجها
فإهنا تتحمل تبعية ذلك( .د .عثامن ،أمحد عبد احلكيم ،ص ،19سنة 2009م).

وهو ما يتفق مع املنطق الســليم والفهم املعقول لطبيعة املسئولية ،وكيفية التعامل مع
أحكامها سواء من قبل املرشع أو القضاء( .د .عثامن أمحد عبد احلكيم ،ص ،19سنة 2009م).
والقصد اجلنائي يمكن اســتخالصه من خالل حتليل الترصفات السابقة عىل
اجلريمة الدولية ،أو املعارصة هلا ،وهو ما حدث مث ً
ال أثناء غزو العراق سنة 2003م،
من قبل األمريــكان وحلفائهم( .د .عثامن ،أمحد عبد احلكيم ،ص ،)85انظر أيض ًا
(د .األشعل ،عبد اهلل ،ص 35ـ .)42

فمث ً
ال عندما رصح توين بلري رئيس وزراء بريطانيا األسبق رشيك جورج بوش االبن
الرئيس األمريكي السابق يف احلرب عىل العراق واحتالهلا سنة 2003م ،بأن احلرب عىل
العراق كان معد هلا ســلف ًا وأن القول إن العراق يمتلك أسلحة نووية أو أنه هيدد السلم
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واألمن الدوليني هي ذرائع ال أساس هلا ولكن كان الغرض منها هتيئة الشعب الربيطاين
وكسب تأييده للحرب عىل العراق ،وقال بوش أيض ًا يف هذا الصدد خاصة بعد احتالل
العراق ونجاح املقاومة العراقية عىل إجباره عىل االعرتاف باملشاكل التي تواجه اجليش
األمريكــي يف العراق ،بأنه ُخدع بالتقارير املخابراتيــة التي ُقدمت إليه والتي قدمت له
معلومات غري صحيحة عن الوضع يف العراق قبل احلرب سنة 2003م(((.

كام أن كويف عنان األمني العام السابق لألمم املتحدة كشاهد أقر سنة 2009م ،بأن
غزو العراق واحتاللــه كان عم ً
ال غري قانوين وغري رشعي كل هذه املواقف تظهر بحق
الركــن املعنوي يف هذه اجلريمة الدولية باإلضافة إىل اجلرائم األخرى املرتبطة هبا ومنها
نقــل النفايات النووية إىل األرايض العراقية وتأثــر دول اجلوار هبذه النفايات اخلطرية،
وإذا مل حيدث ذلك فإن القواعد القانونية الدولية تكون حمل شك خاصة يف ضوء تطبيق
أحكامها عىل مســتوى الدول يف العامل النامــي ،دون الدول الصناعية أو الكربى ،ولذا
فإن الرشعية الدولية عىل املحك إذا مل يتم تطبيقها عىل اجلميع دون اســتثناءات ،وذلك
يف ضوء القواعد القانونية الدولية الفاعلة ،والتي حتكم أوجيب أن حتكم ســلوك الدول
يف املجتمع الدويل وهو ما سنتناوله تفصي ً
ال يف املبحث التايل:

املبحــث الثالث :األســاس القانوين للمســئولية الدولية عن نقل
النفايات النووية
يف ظل قواعد القانون الدويل املعارص أصبحت محاية اإلنسان والبيئة من األمور التي
تلقى اهتامم املجتمع الدويل وذلك واضح من خالل العديد من االتفاقيات واملعاهدات
الدولية وكذا قرارات املنظامت الدولية املختلفة والتي أرست قواعد القانون الدويل حلقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل للبيئة ،خاصة يف ضوء التقدم العلمي
( )1أعتقد أنه ال جمال هنا لفكرة اخلطأ خاصة يف ضوء اإلرصار املسبق من قبل بوش عىل غزو العراق
ســنة 2003م ،وإعطائه أوامر باستخدام األسلحة املحرمة دولي ًا ومنها اليورانيوم املنضب الذي
استخدم يف صناعة القذائف األمريكية ،مما أدى إىل آثار خطرية عىل الشعب والبيئة يف العراق ،وهو
يف ذلك خالف القواعد القانونية الدولية سواء يف ذلك الوضعية التي أقرهتا الواليات املتحدة أو
العرفية ،ولذا نرى رضورة حماكمته ومعه الطاقم الذي ساعده عىل هذه احلرب سواء كانوا أمريكان
أم غري أمريكان ،مع تقرير التعويض املناسب للشعب العراقي عن هذه اجلريمة الدولية.
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اهلائل واســتخدام التكنولوجيا احلديثة يف العديد من الصناعات والتي هلا من اجلوانب
السلبية ما ال يمكن جتاهله خاصة عىل البيئة واإلنسان ،ومنها بطبيعة احلال التكنولوجيا
يف جمال الطاقة النووية وآثارها ،ولــذا عمل العامل عىل احلد من هذه املخاطر من خالل
وضع القواعد القانونية الدولية الالزمة لتفادي هذه املخاطر وهو ما ســنتناوله تفصي ً
ال
خالل هذا املبحث عىل النحو اآليت:

أو ًال :القواعد القانونية الدولية املعنية بحامية البيئة

نظر ًا لألحداث والكوارث البيئية التي تعرض هلا عاملنا املعارص عمل املجتمع الدويل
خاصة يف ظل تزايد الرصاعات حول املصالح خاصة االقتصادية وزيادة معدالت اجلريمة
والتخريب للبيئة ليس فقط عىل املستوى املحيل للدول ،بل وعىل املستوى الدويل ،ومنها
اســتخدام الطاقة النووية وما ترتب عليها من آثار ضارة عىل البيئة (د .بدر الدين ،صالح
حممد حممود  ،مرجع سابق ،ص 189ـ  .)195لذا عملت الدول واملنظامت الدولية املعنية عىل
تفادي هذه املخاطر من خالل إعامل قواعد املسئولية الدولية حلامية البيئة ملنع اإلرضار هبا
(منصور ،الطاهر ص  50ـ  .)56وإصالح ما ترتب عىل هذا الرضر من جانب الدول
املعنية ويؤكد ذلك اتفاقية األمم املتحدة املربمة سنة 1982م ،وإن كانت هذه االتفاقية يف
حاجة إىل مزيد من اجلهود لتطويرها من أجل الوصول إىل وضع يسمح بتحديد املسئولية
ووضع اآللية لتنفيذ احكامها (د .هاشــم ،صالح ،املســئولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة
البحرية ،1991 ،ص ،)3كام أن اتفاقية كيوتو نصت عىل رضورة محاية البيئة بخفض نسبة
أكســيد الكربون يف اجلو والتزام الدول بالتقليل من استخدام الفحم والغاز واالعتامد
عىل الطاقة البديلة الصديقة للبيئة هذا بالنسبة لالستخدامات السلمية.
وفيام يتعلق باالستخدامات العسكرية خاصة التكنولوجيا النووية فقد سعت الدول
إىل حظر جتارة األسلحة النووية من خالل اتفاقية تم توقيعها يف موسكو سنة 1963م،
وجاءت اتفاقية ريو دي جانريو بالربازيل سنة 1992م ،ونصت عىل أمهية محاية البيئة،
ونص امليثاق العاملي للطبيعة عىل احرتام الطبيعة وعدم جواز االعتداء عليها حتى أثناء
احلروب أو األنشــطة العدائية األخرى (انظر البند اخلامس من املبادئ العامة املدونة يف
امليثاق العاملي للطبيعة لسنة 1982م ،وكذا البند  20منه).
أيض ًا خصصت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لســنة 1982م ،العديد من
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املواد للحــد من تلوث البيئة البحرية وألزمت الدول بحاميــة البيئة من الدمار ومنها
النص عىل التزام الدول بحامية البيئة البحرية واحلفاظ عليها ،وأقرت مبدأ املســئولية
حال انتهاك أحكام االتفاقية خاصة ما ورد باملادة رقم  ،192واملادة رقم ( 235انظر
املادة  ،192و 235من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لســنة  .)1982كام ألزمت
الدول التي قامت بتدمري البيئة بتعويض الدول املترضرة ودعت االتفاقية إىل أمهية تطوير
إجراءات املسئولية الدولية يف ظل املخاطر النامجة عن نقل النفايات النووية (الشيوي،
عبد السالم منصور ،ص ،243سنة 2000م).

ثاني ًا :القواعد الدولية املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين

نظر ًا ملا قد حيدث يف الرصاعات املســلحة من انتهاكات ضد اإلنسان والبيئة جراء
استخدام األسلحة املحرمة دولي ًا ظهرت العديد من االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت
التي تعمل عىل محاية اإلنسان والبيئة من استخدام األسلحة املحرمة دولي ًا ومنها اتفاقيات
جنيف لسنة 1949م ،والتي حددت القواعد ملسئولية الدول عن األرضار النامجة عىل شن
احلروب وخطر تدمري املمتلكات والثروات الطبيعية للدول خاصة اخلاضعة لالحتالل
باعتبار ذلك عم ً
ال إجرامي ًا يمس بحقوق اآلخرين (د .الشكري ،عيل يوسف ،القانون
اجلنائي الدويل يف عامل متغري ،ص ،43ســنة  ،)2005وانظر :بدر الدين ،صالح حممد ،
مرجع سابق ،ص 105ـ  .119وانظر أيض ًا :اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م.
ونظر ًا لعدم كفاية قواعد اتفاقيات جنيف لسنة 1949م ،لتحقيق احلامية املنشودة
سواء يف حال قيام حروب دولية أو أهلية جاء الربوتوكوالن املكمالن التفاقيات جنيف
واللذان صدرا سنة 1977م ،لتدوين القواعد العرفية الدولية خاصة ما يتعلق منها بخطر
استخدام وسائل أو أساليب للقتال بقصد إحداث أرضار خطرية بالبيئة (انظر م 55من
الربوتوكول األول املكمل التفاقيات جنيف لسنة 1977م) ،ومنذ ذلك التاريخ أصبح
اســتخدام األســلحة يف القتال ونوعيتها أمر ًا ترد عليه قيود وليس حق ًا مطلق ًا كام كان
عليه احلال يف القانون الدويل التقليدي (د .حسني ،خليل ،مرجع سابق ،ص 13ـ .)15
ويف ضوء ما ســبق نصت م 3/5من الربوتوكول األول لســنة 1977م ،املكمل
التفاقيات جنيف لســنة 1949م ،عىل أنه ألي طرف يف االتفاقية حق التقدم بشــكوى
إىل جملــس األمن الــدويل عندما يكون لديه أســباب حمددة تفيد بــأن دولة أخرى يف
االتفاقية ترصفت بشــكل يتناىف مع التزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية (انظر املادة
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 3/5من الربوتوكول األول لســنة 1977م ،املكمل التفاقيات جنيف لسنة .)1949

وبالتــايل فإنه يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنســاين فــإن املجتمع الدويل أقر
باملســئولية الدولية عن تدمري البيئة أو االعتداء عليها سواء قامت الدولة هبذا االعتداء
وقت السلم أو وقت احلرب فإن هذا األمر له سوابق عدة ومنها االعتداء عىل البيئة وقت
احلرب من خالل اســتخدام اليورانيوم املنضب يف القذائف أثناء القتال ،كام حدث ضد
العراق إبان احتالله ســنة 2003م ،ويف أوقات السلم ثم االعتداء عىل البيئة من خالل
إلقــاء النفايات النووية يف البحار واملحيطات ما أدى إىل كوارث بيئية خطرية تســتلزم
مسئولية الدول املعنية عن هذه االنتهاكات ملا ترتب عليها من أرضار برشية وبيئية يعلمها
اجلميع وحتدث عنها العلامء واإلعالميون ،يف العديد من دول العامل (http://frec-pens.
.)org /index.php2show 144

ثالثــ ًا :القواعد الدولية العامــة التي نصت عليها مواثيــق املنظامت الدولية
واالتفاقيات الدولية

أيض ًا هناك من القواعد العامة الواردة يف القانون الدويل ما يمكن منه استخالص
مســئولية الدول عن نقل النفايات النووية منها م ،4/2من ميثاق األمم املتحدة والتي
أقرت مبدأ حظر اســتخدام القوة بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،واتفاقية لومي
 Lomeسنة 1989م ،التي حتظر نقل النفايات الذرية كام أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قالت بتجريم نقل النفايات ا ُملشعة إىل دول العامل الثالث ،واملنظمة البحرية الدولية ()IMO
عملت عىل حظر إلقاء النفايات يف البحار واملحيطات (د .حممود ،صالح حممد ،ص200
ـ  ،2001ـ انظر أيض ًا :منصور ،الطاهر ،ص 37ـ .)44

رابع ًا :إحكام املحاكم الدولية ومواثيقها كأساس للمسؤولية عن نقل النفايات
النووية للدول النامية

لقد أصدرت حمكمة العدل الدولية رأي استشــاري ســنة 1996م ،بشــأن عدم
مرشوعية التهديد باستخدام األسلحة النووية ألن ذلك يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة
والقانون الدويل اإلنســاين والقانون الدويل حلقوق اإلنســان( .د .نصار ،وليم نجيب
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جورج ،ص ،495سنة 2008م ،انظر :بشوي ،لندة معمر ،ص 274ـ  ،296انظر :د.
الشكري ،عيل يوسف ،ص 42ـ  .55انظر أيض ًا د .يوسف ،أمري فرج ،ص 500ـ ،)504
ويف قضية كورفو  Corfuأصدرت حمكمة العدل الدولية حكمها بشــأن مسؤولية ألبانيا
وفق ًا للقانون الدويل عن واقعة تفجري األلغام التي حدثت يف  22أكتوبر ســنة 1946م،
يف املياه اإلقليمية األلبانية وكذا مســؤوليتها عن اخلسائر واألرضار التي حلقت بالبرش
بالتعويض لصالح بريطانيا.
وأيض ًا دعوى أســرالية ونيوزيلندا ضد فرنســا بشــأن جتارهبا النووية يف املحيط
الباســفيكي اجلنويب ملخالفتها للقانون الدويل أمام حمكمة العدل الدولية يف  9مايو سنة
1973م ،وأصدرت املحكمة حكمها ضد فرنســا يف  22يونيو سنة 1973م ،وطالبتها
بوقف التجارب النووية(((.

خامس ًا :االتفاقيات اإلقليمية واملسؤولية الدولية عن نقل النفايات إىل الدول األخرى
1ـ االتفاقيــات األوروبية فيام يتعلق بحامية البيئة :وقعت الدول األوروبية اتفاقية
خاصة بتلوث اهلــواء طويل املدى عرب احلــدود والربوتوكول املتعلق هبا يف
 13نوفمرب ســنة 1979م ،حلامية صحة البرش والبيئة وتلزم الدول األعضاء
باســراتيجية وسياسة خاصة ملكافحة تلوث الغالف اجلوي عن طريق تبادل
املعلومات والتشاور والبحث والرصد والبحث العلمي من خالل استخدام
تقنيات الرصد والقياس لتحديد ملوثات اهلواء وأثره عىل الصحة والبيئة.
كام تم التصديــق من قبل الدول األوروبية عــى بروتوكول خاص بالتمويل
طويل األجل لربنامــج التعاون لرصد وتقييم عمليــات نقل ملوثات اهلواء
طويل املدى يف أوروبا يف ســبتمرب سنة 1984م ،ويف عام 1985م تم التوقيع
عــى بروتوكول تقليل انبعاثات غاز الكربيــت وتدفقه عرب احلدود ،ويف عام
1988م ،تم التوقيع عىل بروتوكول ضبط انبعاث أكسيد النرتوجني أو تدفقه

( )1وإن كانت فرنسا مل حترض جلسات املحكمة ،واكتفت بعريضتها التي أودعتها قلم كتاب املحكمة
والتي قالت فيها ،إذا مل تتخذ إجراءات فعلية لنزع الســاح النووي عىل املســتوى الدويل ،فإهنا
ستستمر يف جتارهبا وسياســتها لتحقيق الدفاع عن مصاحلها لضامن أمنها واستقالهلا ،للمزيد يف
هذا الصدد ،انظر :د .عبد السالم منصور الشيوي ،مرجع سابق ،ص 163ـ .164
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عــر احلدود ،ومل يتوقف األمر عند هــذا احلد يف أوروبا بل تم االتفاق يف 25
مايو سنة 2000م ،عىل حتقيق السالمة عند نقل البضائع اخلطرة عرب املجاري
املائية الداخلية بني الدول األوروبية وذلك ألجل محاية البيئة من التلوث ومنها
بطبيعة احلال عمليات نقل النفايات النووية (د .عبد السالم منصور الشيوي،
مرجع سابق ،ص 218ـ .)228

2ـ االتفاقيات بني الدول األمريكية حول محاية البيئة :شــكلت الدول األمريكية
جلنة أمريكا الشــالية للتعاون البيئي ( )NACECوالتي دخلت حيز النفاذ يف
/1يناير ســنة  ،1994والتي عقدت إىل جوار اتفاقية شــال أمريكا للتجارة
احلــرة لتتناول القضايا العامة املتعلقة باآلثار اخلطرية عىل البيئة والصحة التي
تصاحب حركة التجارة احلرة والنقل (املرجع السابق ،ص 188ـ  ،)195خاصة
يف ضوء قيام بعــض الرشكات العاملية بتفكيك املفاعــات النووية القديمة
أو املنتهيــة الصالحية وإعادة تصديرها إىل دول العامل النامي حتت ســتار أهنا
مفاعالت جديدة والواقع أهنا حتاول التخلص منها باعتبارها تدخل يف النفايات
النوويــة التي انتهى عمرها االفرتايض وتعمل هذه الرشكات من خالل مافيا
دولية يشــرك معها بعض ذوي النفوس الضعيفة من مسؤويل الدولة النامية
وكســبت هذه العصابات وتلك الرشكات أرباح طائلة باملليارات جراء هذا
النشاط اإلجرامي عىل حساب البيئة وأرواح البرش وصحتهم يف العامل النامي.

خاصة بعد أن ضاقت مراكز جتميــع النفايات النووية يف الدول الصناعية والتي
يبلغ يف الواليات املتحــدة األمريكية وحدها  25ألف مركز لتجميع النفايات النووية
تكلف امليزانية واالقتصاد األمريكي ما بني  23ـ  100مليار دوالر أمريكي ،وهنا يثور
سؤال غاية يف األمهية يف حاجة إىل إجابة ،كيف يمكن مساءلة الدول الصناعية عن نقلها
النفايات النووية إىل الــدول النامية ؟ خاصة يف ضوء عدم اهتامم هذه الدول باملحاكم
الدولية سواء اجلنائية أو غري اجلنائية وهو ما كشفت عنه الدراسة من موقف فرنسا من
حكم حمكمة العدل الدولية الصادر ضدها بشــأن جتارهبا النووية يف املحيط الباسفيكي
اجلنويب والدعوى التي رفعتها ضدها أسرتاليا ونيوزيلندا وتعليق فرنسا عىل احلكم بأهنا
مل توقف أنشــطتها النووية ألن ذلك يضمن هلا أمنها واستقالهلا وحيافظ عىل مصاحلها
(د .الشيوي ،عبد السالم منصور ،ص661ـ.)171
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أيض ًا موقف الواليات املتحدة من املحكمة اجلنائية الدولية وهتديدها باســتخدام
القوة العسكرية حال تعرض أحد جنودها أو رعاياها للتحقيق أو القبض من قبل املحكمة
اجلنائية الدولية وهو ما أطلق عليه بقانون أمريكا لغزو الهاي إشــارة إىل مقر املحكمة
اجلنائية الدولية (نصار ،وليم نجيب جورج ،ص.)495

لذا فــإن الباحث يرى للخروج من هذه املعضلة واملشــكلة التي صنعتها الدول
الصناعية الكربى فيام يتعلق بعدم خضوعها ألحكام القانون الدويل وحماولتها التهرب
من املسؤولية الدولية عن أفعاهلا التي تشكل بحق جريمة دولية ضد البيئة واإلنسان يف
العديد من مناطق العامل سواء من خالل شن احلروب غري املرشوعة أو تصدير النفايات
النووية إىل الدول النامية دون أدنى احرتام حلقوق اإلنسان وحياته وكذا عدم االكرتاث
بالبيئة وتدمريها.
احلــل من وجهة نظرنا ،هو يف دعم اجلهــود اإلقليمية للدول النامية والعمل عىل
توحيد جهودها ملواجهة مشــكلة نقل النفايات إىل دوهلا من خالل تفعيل دور املنظامت
اإلقليمية يف هذا الصدد ووضع القواعد القانونية اإلقليمية التي من شــأهنا محاية البيئة
واإلنسان يف هذه الدول ووضع اآلليات القضائية والفنية الالزمة ملواجهة هذه املخاطر
والتزام اجلميع هبذا التعاون واحرتام القواعد املنظمة هلذه املشــكلة حمل الدراسة .ولذا
فإننا ســنعمل يف الفصل القادم عىل حتديد اآلليات الالزمة عىل املستوى الدويل ملكافحة
جريمة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.

الفصل الثالث :آليــات محاية الدول الناميــة من خماطر نقل
النفايات النووية إليها
ويتكون هذا الفصل من املباحث الثالثة اآلتية:

ـ املبحث األول :اآلليات الداخلية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ املبحث الثاين :اآلليات اإلقليمية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
ـ املبحث الثالث :اآلليات العاملية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
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املبحث األول :اآلليــات الداخلية ملواجهة نقل النفايات النووية إىل
الدول النامية
قد تكون بعض الدول النامية يف حاجة إىل بعض املســاعات االقتصادية ولذا قد
تلجأ إىل االقرتاض من الدول الصناعية أو حماولة طلب املساعدة الفنية يف جماالت معينة
ومنها املجاالت النووية .غري أن هذا السبيل قد يكون وسيلة القرتاف الدول الصناعية
ال غري مرشوعة استغال ً
أعام ً
ال حلاجات هذه الدول والتي تكون غالب ًا مكبلة باالتفاقيات
غري املتوازنة ألهنا قد تســمح للدول الصناعية بنقل جزء من نفاياهتا النووية إىل أرايض
هذه الدول ســواء يف صورة يورانيوم منضب أو أجهزة استخدمت يف مفاعالت نووية
انتهت صالحياهتــا أو عمرها االفرتايض ويعاد تصديرها إىل الدول النامية إما لرتكيبها
يف مفاعالت عىل أهنا جديدة أو باعتبارها رضورية مع العلم أهنا حتمل أشــعة ذرية غاية
يف اخلطورة عىل الصحة والبيئة .وقد يستخدم لتمرير مثل هذه الصفقات املشبوهة بعض
املســؤولني الفاسدين يف الدول النامية وبمشــاركة بعض الرشكات التي تعمل يف هذا
الصدد مقابل أرباح مالية متحصلة مــن جرائم خطرية مثل نقل النفايات النووية .ويف
ضوء املخاطر السالف ذكرها ،عملت العديد من الدول عىل وضع الترشيعات واآلليات
الرقابية ملنع دخول مثل هذه املواد أراضيها (انظر القانون املرصي للبيئة ،رقم  4لســنة
1994م) .وأيض ًا قانون محاية البيئة العراقــي رقم  76الفصل األول الوقائع العراقية،
رقم  3114املنشــور بتاريخ 1986/8/9م) ،ولذا سنعرض هلذه اإلجراءات الوقائية
أو العالجية ملواجهة هذه اجلرائم من خالل اآلليات الوطنية.

إجراءات تتعلق بالترشيعات الوطنية

عىل الدول العمل عىل تشــديد العقوبات عىل كل من يرتكب أو يشارك يف جريمة
نقل نفايات نووية إىل الدول النامية ســواء يف صــورة يورانيوم منضب أو أجهزة حتمل
أشعة ذرية ووضع القواعد الالزمة لفحص هذه املواد وكذا وضع اللوائح الالزمة التي
حتكم مراقبتها ســواء عىل املنافذ واجلامرك الساحلية أو الربية أو اجلوية ملنع دخول مثل
هذه املواد والتي هتدد البيئة والبرش وأن يكون هناك فرق علمية لدهيا القدرة عىل اكتشاف
هذه املواد ولدهيا من اإلمكانات الفنية التي تســاعد عىل كشــف هذه املواد قبل دخوهلا
املوانئ أو املطارات يف الدول النامية.
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مع الوضع يف االعتبار رضورة معاقبة األشــخاص والرشكات التي تســاعد عىل
دخــول هذه املواد أي ًا كانت ســواء كانت رشكات وطنيــة أو أجنبية وأن يكون هلا حق
مالحقــة اجلناة يف هذه اجلرائم واملطالبة بمحاكمتهم باعتبارهم ارتكبوا أو شــاركوا يف
جريمة متس الســامة العامة واألمن للبيئة والبرش داخل القطر املعني مع أمهية التنسيق
اإلقليمــي يف هذا الصــدد (D9% 88% D9% 8G-% A7% D9% 84% D8% AC% D99%
.)86% D8% A7%D8% A6% D9% 8A
العمل عىل تدريـــب املحققني والقضـاة يف هذه القضايـــا عىل طبيعة وخطورة
املتهمــن يف جريمة نقل النفايات النووية ،ويكون ذلك من خالل عقد دورات تدريبية
للمحققــن والقضاة الذين يفصلـــون يف هذه القضايا بصورة جتعلــــهم يقفون عىل
املخاطـر احلقيقية هلذه املــواد املشعـة وأثرهـا سـواء عىل البيئــة أو البرش أو االقتصـاد
القومي هلـــذه الدول وأهنم أمام جرائم خطرية تستلزم الفصل العادل يف هذه القضايا
وإنــزال العقوبة الالزمة وأن يكون لدهيم آليات للتعاون مع جهات التحقيق أو القضاء
يف الدول األخرى ،خاصة يف املحيط اإلقليمي للتنسيق والسيطرة عىل األطراف املشاركة
يف هذه اجلرائم أي ًا كانت مواقعهم.

العمل عىل نرش الوعي البيئي لدى شعوب الدول النامية

وأن يتم نرش الوعي من خالل مراحل التعليم املختلفة ،وكذا وسائل اإلعالم بحيث
يتم وضع الربامج الوقائية بصورة فاعلة خاصة جتاه التعامل مع األشعة الذرية سواء يف
إطار استخداماهتا السلمية أو العسكرية وكيفية التعامل مع احلوادث التي قد تنجم عن
اســتخدام التكنولوجيا النووية ،وأن تتضافر كافــة اجلهات داخل الدولة ذات العالقة
ملواجهة هذه الكوارث أو احلوادث من خالل اتباع سياســةفاعلة حتى يمكن احلد من
خماطر هذه احلـــوادث .وأن يكـون للخـرباء الفنيــني يف هذا املجـال دورهم الفاعــل
يف نشـر هــــذه التوعية باألساليب والطرق امليرسة والتي تناسب بيئة كل دولة وقيمها
وتوجهاهتا االقتصادية (د .صالح حممد بدر الدين ،مرجع سابق ،ص 94ـ .)104
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رضورة وجود أجهزة رقابية للقيام بمتابعة األنشطة الصناعية والعلمية للوقوف
عىل مدى مالءمتها للبيئة

قيام مثل هذه األجهزة له دور كبري يف كشف أوجه اخللل الفني أو الفساد اإلداري
حال التعامل مع التكنولوجيا خاصة التكنولوجيا النووية ،وبالتايل تعمل هذه األجهزة
عىل منع حدوث األزمات أو احلوادث املتعلقة باألنشطة النووية ومراقبة عمل األجهزة
اإلدارية املعنية بإدارة أو اســترياد هذه املــواد للوقوف عىل مدى مالءمتها للبيئة ،واحلد
من خماطرها عىل اإلنســان ،لتفادي عمليات الغش واالستغالل للوظيفة العامة بقصد
الرتبح عىل حساب البيئة أو صحة البرش ،ولضامن االستخدام األمثل هلذه التكنولوجيا
بطريقة آمنة لالستفادة منها لنهضة هذه الدول.

املبحث الثاين :اآلليات اإلقليميــة ملواجهة نقل النفايات النووية إىل
الدول النامية
بعد التطــورات التي أحدثتها املنظامت الدولية بصفــة عامة واملنظامت اإلقليمية
بصفة خاصة فيام يتعلق بالعمل عىل وضع القواعد القانونية التي تنظم العديد من املسائل
الدولية ،ومنها املسائل املتعلقة بالنشاط النووي سواء يف جماالت االستخدامات السلمية
أو العسكرية .من ناحية وضع اآلليات القانونية التي تنظم عمليات التعامل مع النفايات
النووية من أجل محاية البيئة واإلنسان من آثارها الضارة (د .عبد اهلل األشعل ،السودان
واملحكمة اجلنائية الدولية ،مرجع ســابق ،ص 247ـ  ،)248وهو ما سنتناوله تفصي ً
ال
من خالل العرض اآليت:

أو ًال :موقف منظمة االحتاد األورويب من نقل النفايات النووية إىل الدول األخرى
كانت الدول األوروبية األسبق يف مواجهة مشكلة النفايات بشكل عام والنفايات
النووية بشــكل خاص من خالل اختاذ التدابري اجلامعية وهو ما يظهر بعد التصديق عىل
االتفاق األورويب سنة 1957م ،حول عملية نقل البضائع اخلطرية عىل الرب وتم تعديل
هذه االتفاقية سنة 1985م ،وهدف هذه االتفاقية حتقيق الضامنات الكافية لزيادة السالمة
يف نقل البضائع اخلطرة دولي ًا عن طريق الرب داخل اإلطار األورويب ،ولذا أوصت االتفاقية
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عىل رضورة وضع الدول األوروبية القوانني التي تنظم عملية النقل والشحن والفحص
وكذا تركيب وتشغيل املركبات التي تنقل هذه املواد اخلطرة.

كام اتفق األوروبيون يف  19أبريل سنة 2000م ،عىل محاية الصحة والبيئة من اآلثار
اخلطرية للحوادث الصناعية التي يمتد آثارها عرب احلدود وتم تأسيس مركز تنسيق إقليمي
يف وارسو للتدريب عىل احلوادث الصناعية يف بودابست ملنع وقوع احلوادث الصناعية،
ودعم مواجهة احلوادث الصناعية واالستعداد هلا وتم عمل شبكة لالتصاالت لإلبالغ
عن احلوادث الصناعية وتقديم املســاعدة املتبادلة يف أوروبــا (http://ee aa.gov.eg/
.)cmuic/Arabic/mair/othevs.asp
كام تم التصديق عىل اتفاقية هلســنكي اخلاصة بحاميــة البيئة البحرية ملنطقة بحر
البلطيق يف  9أبريل ســنة 1992م ،لتحل حمل اتفاقية سنة 1974م ،والتي دخلت حيز
النفاذ سنة 1988م ،وهدف هذه االتفاقية هو محاية وحتسني البيئة البحرية ملنطقة البلطيق
ومكافحة التلوث الذي تسببه املواد اخلطرة وجتنب حدوث التلوث عرب احلدود خارج
منطقة بحر البطليق ،وتطبيق مبدأ مســؤولية الدولة عن التلوث وكذا اختاذ اإلجراءات
الالزمة ملنع التلوث من املواد اخلطرة (د .صالح حممد بدر الدين ،مرجع سابق ،ص.)57

االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنســان واحلريات األساسية والتي تم املوافقة
عليها من قبل الدول األوروبية يف  10ديســمرب سنة 1948م ،خاصة م 17منها والتي
تنص عىل« :أنه ال جيوز تأويل أي حكم من أحكام هذه االتفاقية عىل أهنا ختول أية دولة
أو مجاعة أو فرد حق القيام بنشاط أو عمل هيدف إىل إهدار احلقوق واحلريات املقررة يف
هــذه االتفاقية أو فرض قيود عىل هذه احلقوق واحلريات أكثر من تلك التي نصت عليه
االتفاقية (انظر االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي تم التوقيع عليها يف  14نوفمرب
سنة 1950م ،خاصة م.)17
ونحن نرى أن من هذه احلقوق التي أشــارت إليه م ،17حق اإلنسان يف بيئة آمنة
وعدم االعتداء عــى حقه يف احلياة ويف صحة جيدة ،وحــق التنقل ،وكلها أمور تقف
النفايات النووية يف مواجهتها ألهنا هتدد اإلنســان يف حياته وصحته وحتد من تنقله بني
ربــوع وطنه كام أن هلا تأثــرات بيئية خطرية عىل املياه والرتبــة وكلها تؤثر عىل حقوق
اإلنسان املشار إليها.
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موقف منظمة االحتاد األفريقي من نقل النفايات النووية إىل الدول األفريقية
لقد نص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنســان والشــعوب والذي تــم التوقيع عليه
من قبــل جملس الرؤســاء األفارقة يف دورتــه العادية رقم  18يف نــرويب (بكينيا) يف
يونيو ســنة 1981م ،عــى م 1/21والتي تقول للدول األفريقيــة أن تترصف بحرية
يف ثرواهتــا ومواردهــا الطبيعية ومتارس هذا احلــق ملصلحة الســكان وحدهم ،وال
جيوز حرمان شــعب من هذا احلق بأي حال من األحوال .وأشــارت م 3/21عىل أن
متارس الدول األفريقيــة حريتها يف ثرواهتا ومواردها الطبيعية دون مســاس بااللتزام
بالبيئــة والتعاون االقتصــادي الدويل القائم عــى االحرتام املتبــادل واملنصف وفق ًا
ملبادئ القانــون الــدويل ).(http://www.umn.edu/humanrts/ arab/a 005.html
وبالطبع يدخل يف محاية ثروات أفريقيا ومواردها الطبيعية رضورة محايتها من خماطر
النفايات النووية ملا هلا من تأثــر مدمر هلذه الثروات وتلك املوارد مما يؤدي إىل حرمان
الشــعوب من االستفادة هبذه الثروات ولفرتات طويلة من الزمن باإلضافة إىل تأثرياهتا
الصحية (د .بدر الدين ،صالح حممد ،ص 196ـ .)197

ولذا فإن اتفاقية بوماكو  Bamakoسنة 1991م ،والتي وقعت عليها الدول األفريقية
يف  30يناير 1991م ،عملت عىل مواجهة حركة النفايات اخلطرة عىل املستوى األفريقي،
حيث طالبت الدول األطراف بحظر استرياد النفايات اخلطرة واملشعة من الدول الصناعية،
خاصة بعد أن ظهر للدول األفريقية أن أفريقيا أصبحت مقربة للنفايات النووية واعتربت
االتفاقية أن نقل هــذه املواد اخلطرة جريمة ضد أفريقيــا Crime Contre L’Afrique
كــا ضمت االتفاقية نفس القواعد التــي وردت يف اتفاقية بازل ،وإن كانت زادت عليها
النفايات النووية.
كام نص الربوتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي إلنشــاء املحكمة األفريقية حلقوق
اإلنســان والشعوب ســنة 1997م ،خاصة م 3عىل أن «املحكمة ختتص بكافة القضايا
والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسري وتطبيق امليثاق وهذا الربوتوكول أو أي
اتفاقية أفريقية أخرى يتعلق بحقوق اإلنســان (انظر أيض ًا :د .صالح حممد بدر الدين،
مرجع سابق ،ص.)150
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موقف اجلامعة العربية من نقل النفايات النووية

لقد نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان والذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة
عرشة يف تونس بتاريخ 23مايو سنة 2004م ،خاصة يف م  45منه ،والتي تعرضت إىل أمهية
احلفاظ عىل البيئة الصاحلة حلياة اإلنســان العريب من أجل االستفادة األمثل من عمليات
التنميــة بام ال يرض صحة املواطن العريب .وكذا م  ،18والتي نرى أهنا ال تلبي طموحات
اإلنســان العريب إال أهنا نصت عىل أن لكل إنســان احلق يف أن يقيم يف بيئة مالئمة خالية
من التلوث .والتي تصلح ألن يدخل يف إطارها التلوث الناجم عن نقل النفايات النووية
إىل الدول العربية بأي شكل من األشكال والصور ـ السالف ذكرها ـ يف مواضع متقدمة
من هذا البحث ،إال أهنا جاءت خالية من حتديد اآللية الالزمة لتحقيق هذه احلامية سواء
للبيئة أو اإلنسان العريب ،ولذا هنيب بالدول العربية يف ظل املخاطر البيئية التي تعرضت
هلا بعض الدول العربية خاصة يف اآلونة األخرية وبعد غزو العراق ـ كام أسلفنا اإلشارة ـ
وما حيدث من نقل نفايات نووية وخطرة أمام السواحل الصومالية وما تعرضت له الدول
العربية من إجراء جتارب نووية عىل أراضيها كل هذه التطورات تلزم الدول العربية بأمهية
وضع آليات مجاعية ملواجهة هذه املخاطر التي ال تستثنى دولة عربية بل اجلميع مستهدف
واخلطر البيئي ليس له حدود سياســية بل ينترش متجاوزا هذه احلدود من خالل الغالف
اجلوي أو الرتبة.

املبحــث الثالث :اآلليات العاملية ملواجهــة نقل النفايات النووية إىل
الدول النامية

لعبت املنظامت الدولية العاملية دور ًا كبري ًا يف عملية الرتكيز عىل محاية البيئة وحقوق
اإلنســان خاصة من خالل العديد من املؤمترات التي عقدت حتت لوائها أو من خالل
القرارات الصادرة عن األجهزة املعنية وكان له دور بارز يف إظهار املخاطر املحدقة التي
حتيط بالبيئة وحقوق اإلنســان عىل املســتوى العاملي (د .صقر ،عيل حممد ،االجتاهات
احلديثة يف القانون الدويل اجلزائي ،ط ســنة 2007م ،ص )68وأثر ذلك عىل عالقات
الدول بعضها ببعض وحاولت وضع اآلليات والقواعد التي تعمل عىل محاية البيئة وحق
اإلنسان يف احلياة والصحة وهذا ما سنتناوله من خالل الرتكيز عىل أبرز هذه اجلهود عىل
النحو اآليت:
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1ـ لقد أقرت الدول يف اتفاقيات جينيف ســنة 1949م ،أمهية محاية البيئة الطبيعية
من األعامل العســكرية وذلك تأكيد عىل أمهية محاية حقوق اإلنسان يف البيئة
الصاحلة ،ولذا جرمت هذه االتفاقيات أي اســتخدام ألساليب قتالية يقصد
منهــا إحلاق أرضار بالغة بالبيئة أو انتشــار لعمليــات التلوث خاصة طويلة
األمد ،وذلك انطالق ًا من قاعدة أن أطراف النزاع حقهم مقيد ًا يف اســتخدام
أساليب ووســائل القتال وليس مطلق ًا (د .عزيز األســدي ،القواعد العامة
للمســؤولية عن الدمار والتلوث البيئي) .كام نصــت ديباجة العهد الدويل
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لإلنسان والذي صدر
بموجــب قرار اجلمعية العامــة لألمم املتحدة  2200ألــف (دج ـ )21
املؤرخ يف األول من ديســمرب سنة 1966م ،والذي دخل حيز النفاذ يف 3
يناير سنة 1976م ،حيث نص يف الديباجة عىل أن السبيل الوحيد لتحقيق
املثل العليا وفق ًا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يتمثل يف أن يكون البرش
أحرار ًا متحررين من اخلوف والفاقــة وهتيئة الظروف الرضورية لتمكني
كل إنسان من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وكذلك
احلقوق املدنية والسياســية (G.A.RES 2200 A (XXI), 21 U.N Gaor
.)Supp. no. 16) at 49, UN.Doc. A16316, 1966

كام كان لألمم املتحدة دور مهم يف هذا اخلصوص ويأيت مؤمتر اســتوكهومل ســنة
1972م ،ضمن هذه اجلهود والتي أسفـرت عن إنشاء جهـاز تابع لألمـم املتحـدة يعنـى
بشؤون البيئــة وأسفر هذا املؤمتر عن جمموعــة من التوصيـات وافقــت عليها اجلمعيــة
العامـة لألمم املتحدة وبادرت يف ديسمرب سنة 1972م ،إىل إنشاء جهاز لتحقيــق هذا
اهلدف أطلق عليـــه «برنامــج األمـم املتحدة للبيئة ( )pnueوقد عمل هذا اجلهاز عىل
متابعة الوضع البيئي الدويل وتنمية املعرفة البيئية ســواء عىل املستوى الوطني أو الدويل
وانبثق عنــه جلان فرعية تعمل يف إطار املجلس االقتصــادي واالجتامعي التابع لألمم
املتحدة (د .صالح حممد بدر الدين ،مرجع سابق ،ص 36ـ .)44
أيض ًا أصدر املؤمتر الدبلومايس بروتوكويل سنة 1977م ،بتدوين القواعد العرفية
التي حتظر استخدام وسائل أو أســاليب القتال يقصد منها أو يتوقع منها إحلاق الرضر
بالبيئة الطبيعية رضر ًا بالغ ًا وواســع لالنتشــار طويل األمد ،وذلك بقصد تقييد حرية
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األطراف يف أي نزاع مسلح يف اختيار أساليب ووسائل القتال (انظر م  55من الربوتوكول

سنة 1977م ،املكمل التفاقيات جنيف سنة 1949م)  ،ولذا فإن استخدام أسلحة يدخل فيها
اليورانيوم املنضب يعد انتهاك ًا هلذه االتفاقية يســتلزم معه مساءلة الدولة عام أحدثته من
أرضار بالبيئة واإلنسان جراء هذا االستخدام غري املرشوع.

كــا أقرت األمم املتحدة قانون البحار ســنة 1982م ،والذي نصت املادة ،192
 235منــه عىل أن الدول األطراف تلتزم بحامية البيئة البحرية من الدمار واحلفاظ عليها
كام أقرت مبدأ املسئولية الدولية حال انتهاك أحكام االتفاقية املتعلقة بحامية البيئة البحرية
ويتجىل ذلك يف أن الدولة تكون مسؤولة دولي ًا خلرقها أحكام هذه االتفاقية (انظر اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار سنة 1982م ،اخلاصة م ،192م.)135

وعىل الرغم من أمهية كل هذه اجلهود الدولية يف جمال محاية البيئة واإلنســان ،فإن
عدد ًا من الدول خاصة الدول الصناعية الكربى ال تلتزم هبذه االتفاقيات أو املعاهدات
سعي ًا وراء حتقيق مصاحلها اخلاصة عىل حساب املصلحة العامة للمجتمع الدويل ،ولذا
جيب وضع آليات تنفيذية ورقابة فاعلة لترصفات هذه الدول من خالل جلان فنية مستقلة
تعمل حتت لواء املنظامت الدولية ،وأيض ًا االهتامم بالدور اإلعالمي يف هذا الصدد لكشف
هذه االخرتاقات واملخالفات التي ترتكبها هذه الدول لوضعها أمام مسؤولياهتا خاصة
من خالل إعالم الرأي العاملي ملدى خطورة سلوكها وأثره عىل البيئة الدولية (د .هنداوي،
نور الدين ،احلامية اجلنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،طـ سنة  ،1987ص.)100
مــع تفعيل دور املنظامت اإلقليمية لتحقيق احلاميــة الكافية لدوهلا خاصة الدول النامية
من عمليات نقل أو انتقال النفايــات خاصة النووية إىل مياهها أو أقاليمها بصورة غري
مرشوعة مع تفعيل دور املحاكمة الوطنية والدولية ملحاسبة األشخاص الذين يرتكبون
هذه اجلرائم.
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اخلــامتـــة

بعد أن تعرضنا يف هذا البحث لتحديد ماهية النفايات النووية والتمييز بينها وبني
غريها من النفايات األخرى .وكذا بيان أنواع النفايات وصورها وطرق نقلها أو انتقاهلا.
واملخاطر النامجة عنها ،ســواء عىل املســتوى البيئي أو االقتصادي أو البرشي ،تعرضنا
أيض ًا لطبيعة املسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية ،وأركان جريمة نقل النفايات
النووية خاصة الركن املادي واملعنوي فيها ،وبيان األسس القانونية التي تقوم عليها هذه
املســؤولية الدولية من خالل استعراض القواعد املتعلقة بالبيئة وقواعد القانون الدويل
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،كام تعرضنا لآلليات الدولية الواجب اختاذها
ملواجهة جريمة نقل النفايات النووية .ولقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:
1ـ تزايد عمليات نقل النفايات النووية وانتقاهلا بصورة خمتلفة إىل الدول النامية.
2ـ تزايد األرضار البيئية واإلنسانية من جراء نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.
3ـ عدم التزام الدول الصناعية باالتفاقيات الدولية املتعلقة بحامية البيئة.
4ـ خروج بعض الــدول الصناعية الكربى عىل أحكام املحاكم الدولية فيام يتعلق
بتجريم التجارب النووية التي ترض بالبيئة.
5ـ قصور التنســيق بني الدول النامية خاصة من خالل املنظامت اإلقليمية ملواجهة
نقل النفايات النووية إليها.
6ـ أمهية العمل اجلامعي عىل املستوى الدويل ملواجهة جريمة نقل النفايات النووية
إىل الدول النامية أي ًا كانت صور النقل أو االنتقال هلذه النفايات.
ويف ضوء النتائج السالف ذكرها ،نرى أمهية األخذ بالتوصيات اآلتية:
1ـ أمهيــة وضع القواعد اجلنائية الدولية موضع التنفيذ لردع املســؤولني عن نقل
النفايات النووية إىل الدول النامية ســواء من خالل حمكمة اجلنايات الدولية،
أو من خالل إنشاء حماكم متخصصة يف هذا الصدد.
2ـ تشــديد العقوبات عىل مستوى القوانني الداخلية ملواجهة جريمة نقل النفايات
النووية ،بحيث يتم حماسبة كل من شارك فيها سواء كانوا أجانب أو مواطنني.
3ـ نرش الوعي اإلعالمــي والرتبوي باملخاطر النامجة عن نقــل النفايات النووية
خاصة للدول النامية.
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4ـ توفــر الكوادر البرشية واملعدات والتجهيزات الفنية القادرة عىل كشــف هذه
النفايات والتعامل معها.
5ـ العمل عىل املســتوى اإلقليمي خاصة بالنســبة للدول النامية لتحقيق التعاون
الفعال ملواجهة جرائم نقل النفايات النووية إليها.
6ـ رضورة التنسيق بني املنظامت الدولية اإلقليمية والعاملية بقصد مطاردة املسؤولني
والرشكات التي تتورط يف جريمة نقل النفايات النووية إىل الدول النامية.

ويف اخلتام ..ال أستطيع سوى القول« :وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب».
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الشكري ،عيل يوسف (2005م)« ،القانون اجلنائي الدويل يف عامل متغري» إيرتاك للطباعة
والنرش والتوزيع ،القاهرة.

الشيوي ،عبد السالم منصور (2008م)« ،التعويض عن األرضار البيئية يف ناطق القانون
الدويل العام» ،دار النهضة العربية.

عبد احلافظ ،معمر رتيب حممد (2008م)« ،املسؤولية الدولية عن نقل وختزين النفايات
اخلطرة» ،دار الكتب القانونية.
عبد الرازق ،هاين ســمري (2010م)« ،نطاق اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية» ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.

عبد الرمحن ،خري الدين (1996م)« ،أســلحة القرن احلــادي والعرشين» ،دار اجلليل
للطباعة والنرش ،دمشق،

عثامن ،أمحد عبد احلكيم (2009م) «اجلرائم الدولية يف ضوء القانون اجلنائي والرشيعة
اإلسالمية» دار الكتب القانونية ،مجهورية مرص العربية.

عطايا ،أمني حممود (1995م)« ،االسرتاتيجية النووية اإلرسائيلية» املنارة ،بريوت.

عمر ،حسني حنفي (2006م) «حصانات احلكام وحماكمتهم عن جرائم احلرب والعدوان
واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسان» ،دار النهضة العربية ،مجهورية مرص العربية..
العيسى ،طالل ياسني ،ود .احلسنياوي ،عيل جبار (2009م)« ،املحكمة اجلنائية الدولية،
دراسة مقارنة» ،دار البازوري للنرش والتوزيعّ ،
عمن األردن.

الغــار ،عبد الواحد حممــد (1996م)« ،اجلرائم الدولية وســلطة العقاب عليها» ،دار
النهضة العربية.

كوهــن ،ســام ت1981( ،م)« ،القنبلــة النيوترونيــة مضامينها التقنية والسياســية
والعسكرية» ،ترمجة :سامي الكعكي ،الرواد للنرش والتوزيع ،بريوت.
منصــور ،الطاهــر (2000م)« ،القانون الــدويل اجلنائي ..اجلــزاءات الدولية» مركز
الدراسات والبحوث القانونية ،بريوت.
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نصار  ،وليم نجيب جورج (2008م)« ،مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون الدويل»،
مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان.

هاشم ،صالح (1991م)« ،املسؤولية الدولية عىل املساس بالبيئة البحرية» دار النهضة
العربية.
هنداوي ،نور الدين (1985م)« ،احلامية اجلنائية للبيئة» ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

يوســف ،أمري فــرج (2009م)« ،املحكمة اجلنائيــة الدولية ومشــكلة دارفور» ،دار
املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.

ثاني ًا :االتفاقيات الدولية

اتفاقيات جنيف األربع لسنة 1949م.

الربوتوكول األول املكمل التفاقيات جنيف لسنة 1977م.

املبادئ العامة يف امليثاق العاملي للطبيعة لسنة 1982م.

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحاري لسنة 1982م.

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املوقعة يف  14نوفمر سنة 1950م.

النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما بتاريخ  17يوليو سنة .1998

ثالث ًا :قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( /95د )1الصادر يف 1946/12/11م ،بشأن
حمكمة نورمبورج.

قــرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقــم ( /177د )2الصادر يف 1947/11/21م،
بشأن حمكمة طوكيو الدولية.

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )3314الصادر يف سنة 1974م.

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا رقم  52الصادر بتاريخ 1997/9/16م،
بشأن املحكمة اجلنائية الدولية.
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A.res 2200 A (XX1), 21 U.N.GAOR SUPP. (NO. 16) AT 49, U.N. Doc
A/6316 (1966), 993 U.N.T.S 3, Entered into force jan. 3, 1976.

رابع ًا :الترشيعات الوطنية حلامية البيئة

قانون محاية البيئة العراقي رقم  76املنشور بتاريخ 1986/8/9م ،بالوقائع العراقية.
القانون املرصي للبيئة ،رقم  4لسنة 1994م.
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