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رســـــــــالــــــــة ـــــــــشـــــــــعـــــــــة ـــــــــادة ا ا
(اخلـرطــوم: كـلــيـة احلــقـوقـ دكـتــوراه
.1993 فرع اخلرطوم جامعة القـاهرة

ص:369
ـة - عــادل الــشـاوي,طــبـيــعــة اجلــر
ـادية والـصـفة البـيـئـية بـ الـصفـة ا
مـجــلـة الــقـضــاء اجلـنـائي الـشــكـلــيـة

العدد1,2015. ص 85.
- مـعـاهــدة بـاريس لــسـنـة 1960 هي
اول مـعـاهـدة دولـيـة حول الـتـعـويض
عن االضرار الـنـووية وبـعـدها بـثالثة
سنوات توصل اجملـتمع   الدولي الى
دنية عن اتفاقيـة فييـنا للمـسؤوليـة ا
االضـرار الــنـوويـة و تــعـديــلـهـا في

العام 1997.
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ذكـرة التوضيـحية التـفاقية نصت ا  -
بــاريس بــانـه" يــجــوز مع ذلك تــقــد
قتضى  االتفاقية اذا طلب تعويض 
تــــســــبب حــــادث بـــســــبب لــــنــــشـــاط
االشـــعـــاعي فـي ضـــرر ذي طـــبـــيـــعــة
تقـلـيديـة بـاألشخـاص أو بـاألموال او
أدى حـادث الى طـبيـعـة تـقـلـيـدية الى
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"النشرة االعالمية" اتـفاقية التعويض
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ــســـؤولــيــة ا - ولــيـــد كــاظم حـــســ
ـنشـآت النـووية في ـستـغل ا دنـية  ا
مـجـلة اهل ضوء االتـفـاقيـات الـدولـية
جامـعة اهل البـيت اجملـلد 1 العدد 5
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ـعــنى د. ســعـيـد - يـنــظـر في نــفس ا
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االسـاس الـقـانـوني لـلـمـسؤولـيـة عن
دار اجلـامـعة اجلـديدة ضرر الـتـلوث 
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- يـقصـد بـوحـدة الـسـحب اخلـاصة :
هي الوحدة احلسابيـة التي يعتمدها
صـنـدق الـنـقـد الـدولي في عـمـلـيـاتـهـا
ــادة (/1ك) من الـــنص ا ومــعـــامالتـه
االنــدمـاجي التــفـاقــيــة فـيــيـنــا لـســنـة
ادة (خامسا وجب ا  1963ويجوز 
أ/أ) من هـذه االتفـاقـيـة حتـويل مـبالغ
الـــتـــعـــويض احملـــســـوبـــة بـــوحــدات
الــــســـحب اخلــــاصــــة الى الــــعـــمالت
الــوطــنــيــة مـع تــقــريــبــهــا الى ارقــام

عشرية.
ــسـؤولــيـة - آيــات مـحــمــد سـعــود ا
ــدنـــيـــة عن االضــرار الـــنـــوويــة في ا
ـعـدل التـفـاقـيـة فـيـيـنا الـبـروتـوكـول ا
ـتـمـدن-الـعدد: لسـنة 1997 احلوار ا
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احملور: دراسات وابحاث قانونية .
- احــمــد مــحـــمــد حــشــيش- مــصــدر
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ــســؤولـــيــة الــدولـــيــة عن اضــرار - ا
www.greenline.com�- :الـتــلـوث

ص1.
سـؤوليـة واجلبر الـتعـويضي عن - ا
الـضــرر الــنـاشـئ عن حـركــات احلــيـة
احملورة عبر احلدود  –تقرير الـلجنة
احلــكــومــيـــة الــدولــيــة لــبــروتــوكــول
قـرطاجـنـة بـشـأن السالمـة االحـيـائـية

 -�www.biodiv.org�:– ص5. 

ـنشـأة النـووية يسـأل عنه مـسـتغل ا
في حــــالــــة وقـــوع حــــادث نـــووي إذ
ـــادة اخلــامــســـة من الــنص نــصت ا
االنـدمــاجي التــفـاقــيــة مع بـرتــوكـول

تعديلها سنة 1997 على أنه: 
ــنـــشــأة "يــجـــوز أن تــقـــصــر دولـــة ا
ـسـتـغل الـنـووي عن كل مـسـؤولـيـة ا

حادثة نووية على مبلغ ال يقل عن:
- أما 300 ملـيون وحـدة من وحدات

السحب اخلاصة 
- وامــا عن 150 مــلــيـــون وحــدة من
وحدات الـسـحب اخلـاصـة بـشرط أن
توفـر هـذه الدولـة فـيمـا يـتجـاوز هذا
ـبــلغ وحـتـى حـد أقــصى ال يـقل عن ا
 300مليون وحدة من وحدات حقوق
الــــســـحـب اخلـــاصــــة أمـــوالً عــــامـــة

لتعويض األضرار النووية 
- وامـا عن مـبـلغ انـتـقـالي ال يـقل عن
 100مليون وحدة من وحدات حقوق
ـدة اقـصـاهـا 15 الـسـحب اخلـاصــة 
ســــنـــة مـن تـــاريـخ بـــدء نــــفــــاذ هـــذا
فـيمـا يتـعـلق باحلـادثة البـروتوكـول 
الـنـوويـة الـتـي تـقع في غـضـون هـذه
ويـجــوز حتـديــد مـبـلغ من 100 ـدة ا
مـلــيــون وحـدة من وحــدات الــسـحب
اخلاصـة بشـرط أن تتـيح تلك الـدولة
أمـوالً عـامـة لـلـتـعـويض عن األضـرار
ـبلغ النـوويـة تسـد الـفارق بـ ذلك ا
األقل والـ 100 مــــلـــيــــون وحــــدة من

وحدات السحب اخلاصة". 
على الرغم من التعديالت التي طرأت
على االتفاقية اال اننا نالحظ بأنها ال
طالبة بالتعويض اال اذا كان جتيز ا
الـضـرر مــبـاشـراً بـغض الــنـظـر عـلى
الــتــعــديالت الــواردة في الــفــقــرتــ
الـفـرعــيـتـ 1و2 والـتـي تـضــمــنــتـا
(اخلسـائـر االقتـصـاديـة النـاجـمة عن

شار اليهما)  الفقدان أو التلف ا
ـطالـبـة بالـتـعويض ولضـمـان حق ا
اذا مـــا ظــــهــــرت اضـــرار وســــبـــبت
خـطـورتهـا تـفـاقم احلـالـة الـصـحـية
لـلــمـتــضـرر فــيـمــكن تــضـمــيـنه في
دعـــوى يـــجب ان تـــتــوافـــر فـــيـــهــا
شـرطــ هـمــا ان تــكـون قــد رفـعت
دة و أال بالفعل قبل نهاية تقادم ا
يــــكــــون قــــد صـــدر فـي الــــدعـــوى
رفوعة قبل التقادم حكم نهائي. ا
ـادة الــثـامـنـة\ 1من وتـضـمــنت ا
بروتـوكول تـعديل اتـفاقـية فـييـنا
عـــلـى حتـــديـــد ســـقـــفـــاً زمـــنـــيـــاً
ــســتــغل الــنــووي ــســؤولــيــة ا
ـادة فأن حـقوق وجب هـذه ا و
الـــتــعـــويض تـــزول مــالـم تــرفع

دعوى خالل :
- ثـالثـــــ ســـــنـــــة مـن تـــــاريخ
وذلك في احلـــادثـــة الـــنـــوويـــة
حــــالـــة الــــوفـــاة أو االصــــابـــة

الشخصية. 
- عـــشــر ســـنـــوات من تـــاريخ
وذلك فـيـما احلادثـة الـنـووية 

يتعلق بأي اضرار اخرى.
وعـلـى غـيــر مــا نـصت عــلــيـة
اذا كــــــانت االتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
التـشـريعـات الوطـنـية لـدولة
ـــشـــغل الـــنـــووي تـــكـــفـــله ا
ـــكن ان بـــتــأمـــ مـــالي "و
تـكـون الـضــامـنـة هي امـوال
حــكــومــيــة" اطـول مـن الــفـتــرة الــتي
جاز لقانون ادة اعاله  اشارت الية ا
احملكـمـة اخملـتـصـة أن ينـص على أن
شغـل بالتعويض ال حقوق مطـالبة ا
تــزول إال بـعــد هــذه الــفــتــرة األطـول
التي ال يجوز أن تتجاوز الفترة التي
تـظل مـسـؤولـيـته مـغـطـاة فـيهـا عـلى
ــقـتـضى قــانـون دولـة هـذا الــنـحـو 
ـنـشــأة وال تـؤثـر بــأي حـال دعـاوى ا
التـعويض عن الـوفاة أو االصـابة أو
ــوجب الــتـمــديـد االضـرار األخــرى 
نـصوص عـليه في الـفقـرة السـابقة ا
اذا رفـــعت بـــعـــد انــقـــضـــاء عـــشــرة
ســنــوات من تــاريخ وقــوع احلــادثــة
الـــنــوويـــة في حـــقـــوق الـــتــعـــويض
ــوجب هــذه ــنــصــوص عـــلــيــهــا  ا
االتـفـاقـية ألي شـخـص يكـون قـد رفع
ـشغل قبل انـقضاء تلك دعوى عبى ا

الفترة. 
ـفـهــوم نـصت الـقـوانـ ووفق هـذا ا
والــتـــشــريـــعــات الــوطـــنــيـــة لــلــدول
االطراف في االتـفـاقـيات عـلى حتـديد
ـبـلغ فــمـنـهم من نــظم احلـد االعـلى ا
واالدنى للتعويـض ومنهم من اكتفى
ـبلغ االدنى واعـتـمـد احلد بتـحـديـد ا
ـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيه في االعـــــلى ا
نظـمة للتـعويض وجبر االتفاقيـات ا

الضرر للحوادث النووية .
ــدنـيــة هــنـا ــسـؤولــيــة ا ووصــفت ا
باحملدودة ذلك ألنها محددة من حيث
ـكاني  احلجم ونـطـاقـها الـزمـاني وا
لـوقــوع الـضـرر .وتــأتي اهـمــيـة هـذا
الـتــحـديـد كــونه يـؤثــر عـلى طـبــيـعـة
ـقـامـة عـلى حتـديـد نـطـاق الـدعـوى ا
ـنـشـاة الـنـوويـة وبـالـتالي مـستـغل ا
حتـديــد مــقـدار الــتــعـويـض الـواجب
دفعه للـمتـضررين وضمـان حمـايتهم

.
ـســؤولـيـة ـبــحث الـرابع:  نــطـاق ا ا

نشأة النووية ستغل ا دنية  ا
تــضــمــنت االتــفــاقــيــات والــصــكــوك
ـــوضــوع الـــدولـــيــة ذات الـــصـــلـــة 
الــــدراســــة الــــعــــديــــد مـن االحــــكـــام
والنـصـوص التـي تهـدف الى ضـمان
جــبــر الــضــرر وتــوفــيـر الــتــعــويض
للـمـتـضـررين من تسـرب االشـعـاعات
نـشـآت النـوويـة وحددت آلـيات في ا
وطـــرق مـــنح الـــتـــعـــويض وايـــجــاد
احللول إلشكالياته التي كانت مثيرة
مارسة القضائية للجدل في الفقه وا
خـصـوصــاً  فـيـمـا يــتـعـلق بــالـتـلـوث

البيئي.
بـعــد ان ادرك الــفـقـه الـدولي اهــمــيـة
الـتـعــويض في جـبـر الــضـرر لـتالفي
ــعــانــاة الــتـي تــخــلــفــهــا االضــرار ا
اقــــر اجملـــتــــمع الــــدولي الــــنـــوويــــة
كان اهمهـا اتفاقية اتفاقيات جـديدة 
فيـنـا لـسـنة 1997 بشـأن الـتـعويض
الــتــكــمــيـــلي عن االضــرار الــنــوويــة
وكـذلـك اقـرار اتــفـاقــيــة لـنــدن لـســنـة
ـدنـية عن ـسـؤولـيـة ا 1996 بـشأن ا
ـــواد اخلــطــرة اضــرار الـــتــلـــوث بــا

والضارة.
وســعت هـــذه االتــفــاقــيـــات مــفــهــوم
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ــســؤولــيــة ــوضــوعــيــة  واقــرت  ا
ــســتــغل لــلـمــنــشــآت الــنــوويـة اذا ا
ـطلقة عن سـؤولية ا يتحـمل وحده ا
االضــرار الــتي تــقع نــتــيــجــة حـادث
وايـــضـــاً عن االضـــرار الــتي نــووي 
تـنـتج اثـنــاء نـقل مـواد نـوويـة داخل
ــقــاطــعــات او تــكــون مــرســلــة الى ا

منشأته.
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وضعـت االتفـاقـيـات الـدولـية االسس
الـرئــيـسـة لــلـمـتــضـررين لــلـمـطــالـبـة
بالـتعويض عـن االضرار التـي تلحق
ـــــمـــــتــــلـــــكــــاتـــــهم وكـــــذلك بـــــهم و
ادة (1/1) من فبـمـقـتـضى ا بالـبـيـئـة
اتفاقية فيـينا لسنة 1963 واخلاصة
نشآت ستغلي ا دنيـة  سؤولية ا با

النووية على انه :
ــنــشــآت الــنــوويــة يــعــد مــســتـــغل ا
ـا مــســؤول عن اي ضــرر نــووي طــا

ثبت انه تسبب عن حادث نووي". 
 وبـــهــذا فـــان االتـــفـــاقــيـــة حـــصــرت
ـســؤولـيــة في شـخـص واحـد وهـو ا
ـنـشـآت الـتي يـنـتج عـنـهـا مـسـتـغل ا
احلادثـة النـوويـة. والحتـمالـية تـعدد
ــــســــؤولـــ عـن احــــداث االضـــرار ا
ـنشآت الناجـمة من جـراء استغالل ا
الـــنـــوويـــة ولـــتـــســـهـــيل االجـــراءات
واالليات لـدعاوى لـطالبي الـتعويض
فــقـد حــددت الــتــشــريـعــات الــدولــيـة
ــســـؤولــيـــة الــقـــانــونــيـــة عن هــذه ا
االضــــرار من خالل مــــبــــدأ تـــركــــيـــز
ـنــشـأة ـســؤولــيـة عــلى مـســتــغل ا ا
الـــنـــوويــة عـن االضـــرار وتــعـــويض
ـتـضـررين مـنـهـا سواء اكـانـت هذه ا
االضــرار أضــرار بــيــئــيــة او اضــرار
تــصــيـب االشــخــاص بــأنـــفــســهم او

تلكاتهم.
وبهـذا فأن كـافـة االضرار الـتي تنـشأ

عـن احلـــــــــــــادث
الــنـــووي يــجب ان تـــقع عـــلى عــاتق
اي في ذمـــة مـــالـــيــة شـــخص واحـــد
وهـذا الـشـخص واحـدة دون غـيـرهــا
ـــنــشـــآت الــنـــوويــة هـــو مــســـتــغل ا
بالنسبـة للحوادث التي تـقع بسببها
ــــســـؤولـــة ولـــذلـك تـــعــــد الـــدولـــة ا
الــــــوحـــــيــــــدة جتــــــاه الـــــضــــــرر من
االشـعــاعـات  الـنــوويـة الــنـاجتـة عن
واليـجــوز ان تـقـاوم دعـوى احلـادثـة 

على غيره لطلب التعويض.
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ــوجب االتــفــاقــيــات الــدولــيـة ذات
الـــصـــلــة "اتـــفـــاقــيـــة بـــاريس لـــعــام
1960واتفاقـية بروكـسل لعام 1963
واتــفـاقــيــة فــيــنـا 1963  1997فـأن
ـسـؤولــيـة يـعــتـبـر عـنــصـر حتـديــد ا
ــســؤولــيـة شــرطـا واجــبــاً إلثــبـات ا
ــوضــوعــيـة . ونــصت عــلـى مـبــالغ ا
احلد االدنى واحلـد االعلى لـتعويض
ــــتــــضــــررين مـن جــــراء احلـــوادث ا
وتـــغـــطـــيـــة االضـــرار الــنـــاجتـــة عن

نشآت النووية. ا
فقد حددت اتفاقية فيينا احلد االدنى
ـبـلغ خـمـسة مـاليـ دوالر امريـكي
واحـالــة حتــديـد مــبــلغ احلــد االعـلى
للتشـريعات الـوطنيـة للدول االطراف
في االتفاقية. أما اتـفاقية باريس فقد
نصت على ان مـبلغ التـعويض بحده
االدنى يـكــون خـمـســة ماليـ وحـدة
حـسـاب خـاصـة وحـد اقصـى خـمـسة

عشر مليون وحدة .
ـــادة الـــســـابـــعـــة من وتـــضـــمـــنـت ا
برتـوكول تـعديل اتـفـاقيـة فيـينـا على
ـسـتـغل الـنووي حتـديد مـسـؤولـيـة ا
ــــنــــشــــأة الــــنــــوويـــة ودور دولــــة ا
وحتديد الـتزامـاتهـا بالـتعويض عن
ـادة التـاسعة اما ا األضرار الـنوويـة
فــــقــــد وضـــــعت حــــدوداً لــــضــــمــــان
ــسـتـغل غــيـر احملـدودة مـســؤولـيـة ا
بـحـد أقـصى ال يـقل عن 300 مـلـيـون
وحــــــــدة مـن وحـــــــدات الــــــــســــــــحب
وكـمــا ورد بــالـفــقـرة ب من اخلـاصــة

ادة التاسعة بأنه: ا
ـنشأة في ظل مراعاة " يجوز لدولة ا
ـواد ـنـشــأة الـنـوويـة أو ا طـبـيــعـة ا
الـــنــوويـــة الــتـي تــنـــطــوي عـــلــيـــهــا
والـعـواقب احملـتـمـلـة حلـادثـة تـنـشأ
بسببها أن حتدد مـبلغاً أقل للضمان
بلغ بشرط أال يـقل ا الي للـمستـغل ا
احملدد عـلى هذا الـنحو بـأي حال من
األحـــــــوال عن  5ماليــــ وحـــدة من
وبـشـرط وحـدات الـسـحـب اخلـاصـة 
ـنـشـأة ســداد قـيـمـة ان تـكـفل دولــة ا

دعاوى التعويض عن األض
ستغل عن ثبـتة على ا رار النووية ا
طـريق تـوفـيــر األمـوال الالزمـة بـقـدر
قصـور حصـيـلة الـتأمـ أو الضـمان
ـالي عن الـوفـاء بـهـذه الـقـيـمة عـلى ا
ـنـصـوص عـلـيه في الـفـقـرة ا احلـد ا

ادة" من هذه ا
وقـد زاد بـروتـوكـول تـعـديل اتـفـاقـيـة
فـيــيــنـا مـن مـقــدار الـتــعــويض الـذي

بغداد
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ادى االســــــــــتـــــــــخــــــــــدام الــــــــــواسع
للـتـكـنولـوجـيـا النـوويـة في األبـحاث
السـلـميـة في جـميع مـجـاالت العـلوم
لالسـتـفادة مـنـهـا خلـدمـة االنـسـانـية
الى ان تعـددت االضرار الـناجـمة عن
هـذا االسـتـخدام وبـالـتـالي تـرتب عن
دنية سـؤولية ا هذه االضرار نشؤ ا

نشآت. ستغل ا
 وبـــالــــتـــالي يـــجـب ان تـــكـــون هـــذه
االنــشـطــة وتـأثــيــراتـهــا ضــمن إطـار
ــتـضــررين مــنــهـا قــانـوني يــحــمي ا
وهـذ مـا ويـؤمن لـهـم حـمـايـة مــؤكـدة
كــان حــيـث أُوجــد اجملــتـــمع الــدولي
دنـية عن األضرار ـسؤولـية ا نظام ا
وهـو نــظــامـأً يــخــتـلف في الـنــوويــة
طبـيـعته الـقانـونـية والـتطـبـيقـية عن
جاء هذا دنية الـتقليدية سؤولية ا ا
ـعـاهـدات عـلى ضـمن االتـفـاقـيـات وا
وتــبــنــته  مــعـظم الــصــعـيــد الــدولي
حـيث الـدول عـلى الـصـعـيـد الـوطـني
اخـذت بـه واقـرته ضــمن قــوانــيـنــهـا
رشد التشريعي في الوطنية ليكون ا
تضـررين صياغة قوانينها حلماية ا
 من االضـــــرار الــنـوويــة. وقـد صـاغ
اجملـــــتـــــمـع الـــــدولي الـــــعـــــديـــــد من
سـؤولية االتفاقـيات الدولـية بـشأن ا
دنية  ومنها:  دنية عن االضرار ا ا
: اتـــــفــــاقـــــيــــة بـــــاريس بـــــشــــأن اوالً
دنـيـة في مجـال الطـاقة سـؤوليـة ا ا

النووية لسنة 1960.
تعتبر من اوائل االتفاقيات االقليمية
الــتي اولت اهـــتــمــامــاً مــبــاشــراً في
دنيـة ذات الصلة ـسؤوليـة ا مجال ا
باسـتخـدامات الـطاقـة النوويـة حيث
اُبـرمت في اطـار مـنـظـمـــة الـتـعـــاون
االقـتصـــادي والـتـنـمـيـــة األوروبـيــة
ووضعت ووكالـــة الطـاقــة الـنوويـــة
اطاراً قانـونياً يتـطابق في رؤيته مع
النظام الـقانوني الـدولي للمـسؤولية
ــدنــيــة عن األضــرار الــنـاشــئــة عن ا
وكمـا تنص عـليه االسلـحة  الـنوويـة
دنية عن اتفاقية فيـينا للمسـؤولية ا
ولــــتالفي أوجه األضـــرار الـــنـــوويـــة
التـضارب الـتي قد تـنشـأ عن تطـبيق
كــلــتــا االتــفـــاقــيــتــ عــلى احلــادثــة
الـــــنــــوويــــة ذاتــــهـــــا. فــــقــــد اصــــدر
ـشـترك بـشأن تـطـبيق البـروتـوكول ا
اتفاقـية فـيينـا واتفـاقية بـاريس لعام
الـهــدف مــنه  إرســاء عالقـات 1988
ـتـعـاقدة في تعـاهـديه بـ األطراف ا
تعاقدة في اتفاقية فيينا واألطراف ا

اتفاقية باريس.
WO ËR *« ÊQAÐ UMOO  WO UHð«  ∫ ÎUO½UŁ

.1963 ÂUF  W¹ËuM « —«d{_« sŽ WO½b*«

الهدف مـنها  هـو حتقيق تـناسق ما
ب القوان الوطنية للدول االطراف
ــتــعـــاقــدة عن طـــريق وضع بــعض ا
عـاييـر التي تـوفر حـماية االليـات وا
مالـية بـشأن األضـرار التي تـنجم عن
بعض االستخدامات السلمية للطاقة

النووية.
sŽ wKOLJ² « i¹uF² « WO UHð« ∫Y UŁ
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لـعب اجملـتمـع الدولـي دوراً بارزاً من
كـثفة الـتي بذلها من خالل اجلهود ا
اجل وضع تـشـريــعـات بـشـأن قـواعـد
سؤولـية الـدوليـة النـاجمة واحكـام ا
عن االضــــرار الــــنــــوويــــة ومن خالل
ـؤتـمـر احلـادي واالربـعـ لـلـوكـالة ا
الدوليـة للـطاقـة الذريـة دعُي الى عقد
مــؤتـمــر دبـلــومــاسي لــلـفــتـرة 8-12
سبتمبر 1997 وصَدر عنه برتوكوالً
لــتـــعــديل اتــفـــاقــيــة فــيـــيــنــا بــشــأن
ـــدنــيـــة عن االضــرار ــســـؤولـــيــة ا ا
وجـب هذا النـوويـة لسـنة 1963 و
الـبـرتـوكـول عـلى كل دولـة طـرف فـيه
ولكنهـا ليست طرفـاً في اتفاقيـة فينا
لـسـنـة 1963ان تـلـتـزم بــأحـكـام تـلك
وجب عـدلة  االتفاقـية بـصيـغتهـا ا
البرتوكول ازاء سائر الدول األطراف
وان تكون تلك الدولة في البرتوكول 
مـلـزمـة مـالم تـعـرب عن نـيـة مـخـالـفة
عنـد ايـداعهـا أحد صـكـوك التـصديق
ـوافـقـة أو االنـضـمام أو الـقبـول أو ا
ألحكام اتفاقية فينا لسنة 1963 إزاء
الــدول األطــراف في هــذه االتــفــاقــيـة

فقط .
الهـدف الرئـيـسي من البـرتوكـول هو
حتـسـ حـالــة الـضـحـايــا احملـتـمـلـة
للـحـوادث الـنـوويـة دون أن يـؤثر في
وايضا فـهوم األسـاسي لالتفـاقيـة  ا
رفع قــيـمــة الــتــعـويـض عن األضـرار
وتــوســيع نـطــاق تــطــبـيق الــنـوويــة
وكـان من ضـمن مواد اتفـاقـية فـيـيـنا
عـدلة ا اتفـاقـيـة فـييـنـا لـسـنة  1963
ــادة اخلــاصــة بــتــعــريف االضــرار ا
الـنـوويـة واسـتـبـداله بـتـعـريف أكـثـر
تنظـيمـاً وشموالً حـيث شمل أضراراً
جــــديــــدة لم يــــتم االشــــارة الــــيــــهـــا
ادة االولى كما ورد في نص ا سابقاً

(و)  وهي كاالتي:
- الوفاة أو اإلصابة الشخصية.

ــمـتـلــكـات أو تـلــفـهـا وكل - فـقـدان ا
عنـصـر من العـنـاصر الـتالـيـة بالـقدر
الــــذي يـــحــــدده قـــانــــون احملـــكــــمـــة

اخملتصة.
- اخلسائـر االقتصـادية النـاجمة عن
شـار الـيهـما في الفـقدان أو الـتـلف ا
الـفقـرتـ الـفـرعـيـت 1و 2 وبـالـقدر
غــيــر الـــوارد في هــاتــ الـــفــقــرتــ
الـفــرعـيـتــ إذ مـا تــكـبــدهـا شـخص
ـطـالــبـة بــالـتــعـويض عن يـحق لـه ا

مثل هذا الفقدان أو التلف .
- تكالـيف تدابـير استـعادة االوضاع
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بغداد

ـتـلفـة مـا لم يـكـن التـلف في الـبـيـئـة ا
إذا كـانـت هـذه الـتــدابـيـر قـد طـفـيــفـاً 
اتــخـذت بــالــفـعـل أو يـزمع اتــخــاذهـا
وبالقدر الوارد في الفقرة الفرعية 2.
- فــــقــــــدان الـــــدخــل الــــنـــــاجــم عــن
مـنفـعـــة اقـتـصـاديـــة مــن اســـتـخدام
ــتـكـبـــد ا الـبـيــئـــة أو الـتـمــتــع بـهـــا
نتـيجـــة لتـلــف شـــديد يـلحــق بـتلــك
وبـالـقـــدر غـيـــر الــوارد فــي الـبيـئـــة

الفقــرة 2.
وكل - تـكـالـيـف الـتـدابـيـر الــوقـائـيـة 
خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل

هذه التدابير.
- أي خـــســـائــر اقـــتـــصـــاديـــة أخــرى
خالف أي خـسـائـر نـاجتـة عن اتالف
إذا ابـاح ذلك الـقـانـون الـعام الـبـيـئـة 
ــدنـيــة الــذي تـطــبـقه لــلـمــسـؤولــيـة ا

احملكمة اخملتصة."
ويالحظ  ان البروتـوكول قد وسع من
اســـبـــاب الــــضـــرر الـــنـــووي واوجب
الـتـعـويض عــلى الـدول االطـراف بـأن
تـكـون مـسـؤولـة مـدنـياً عـن اخلـسـائر
واالضـرار الــنـاجــمـة عن االشــعـاعـات
ــنـــبــعــثـــة من أي مــصــدر ــؤيـــنــة ا ا

إشـــعــــاعـــات داخل
مـنــشـأة نــوويـة أو
نبعثة من الوقود ا
النووي أو النواجت
ــــــــــشــــــــــعــــــــــة أو ا
ـشـــعة النـفـايـــات ا
ـــــــوجــــــــــودة فــي ا
أو مـنـشـــأة نـوويـــة
الــتــي تـــعــــزى إلــى
مـــواد نـوويــة واردة
أو نــــــاشـــــــــئــــــة مــن
أو مــنــشــــأة نــوويـــة
مرســـلة إلــى مـنشــأة
نـوويـــة ســواء كـانــت
نــــــــــاجــــــــــمــــــــــــة عـــن
اخلــواص اإلشــعـاعية
أو مـزيج ـــواد لـهــذه ا
مـــن اخلــــــــــــــــــــــــــــواص
ـــواد االشـــعــــاعـــيـــة وا
الـسمـيـة أو االنـفـجـارية
أو اخلـــواص اخلــــطـــرة

واد. لهذه ا
كـمــا انه وسع من نــطـاق
ـنــشـآت الــنـوويــة الـتي ا
يـسـري عـلـيـهـا بـرتـوكـول
الـــتــــعـــديل حــــيث نـــصت
ــادة الـــثــانـــيــة الـــفــقــرة ا
نـشآت الرابـعة مـنه " .. وا
األخـرى الـتي يـوجـد فـيـهـا

ا وقود نووي أو نـواجت مشـعة وفـقاً 
يــحـدده مــجــلس مــحـافــظي الــوكــالـة
الـدولـيـة للـطـاقـة الـذريـة من وقت إلى

آخر.
WO ËR *« hzUBš ∫Y U¦ « Y×³*«
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لــطــبــيــعــة االضــرار الــكـارثــيــة الــتي
تــســبــبــهــا احلــوادث الـنــوويــة عــلى
فــقــد اقـتــضت االشــخــاص والـبــيــئــة
اتـفـاقــيـة فـيـيــنـا لـسـنـة 1963 بـشـأن
ـنشآت ـستـغلي ا دنـية  سـؤوليـة ا ا
ــســـؤولــيــة عـــلى مــبـــدأ ا الــنـــوويــة 
االســـتــثـــنــائـــيــة الي شـــخص يـــقــوم
بـاسـتـغالل مـنـشأة  ذات طـابـع نووي
ــسـؤولـيـة ومن ابـرز سـمــاتـهـا هي ا
طـلـقة الـتي تـقـوم على وضـوعـيـة ا ا
فـكـرة الـضــرر الـنـووي بـشـرط وجـود
واثبـات العالقـة السـببـية بـ الضرر
واحلـادث الــنــووي دون احلــاجـة الى
وبــهـذا يــكـون تـوفــر عــنـصــر اخلـطــأ
ستغل سؤولية في شخص ا تركيز ا
الــنـــووي وانه يـــكــون مـــســؤوال دون
غيره عن االضـرار التي تصـيب الغير
نتيجة تسرب االشعاعات النووية من
ــــنــــشــــآت الــــنـــــوويــــة الــــتي حتت ا
فــــضال عن ذلك تـــعـــد مـــســـؤولـــيـــته 
كن التخلص مسؤوليته مشددة وال 

منها أو نكرانها. 
ـنــشـأة الـنـوويـة تـقع عـلى مــسـتـغل ا
مـسـؤولـيــة مـدنـيـة  تـتــمـثل بـعـدد من
اخلــــصــــائص الــــتي اعــــتــــمــــدتــــهـــا
التشريـعات الدوليـة والوطنيـة تتمثل
مركزة: محددة سؤولية موضوعية

WOŽu{u  WO ËR  ∫‰Ëô« VKD*«

ـوضوعـية ـسؤولـية ا تسـتنـد فكـرة ا
عـــلى مـــبـــدأ الــضـــرر في تـــقـــريـــرهــا
ونتـائـجهـا دون الـتركـيـز على عـنـصر
وهــدفــهــا االســاس حــمــايــة اخلــطــأ 
وضــمـان الــتــعـويـض وجـبــر الــضـرر
الــنــاجت عن احلــوادث واالشــعــاعــات
الــنـوويــة اخلــطـرة وكــذلك االنــشــطـة
ـتـطــورة في مـجـال الــتـكـنــولـوجـيـة ا
النووية التي تصيب البيئة واالنسان

نشآت النووية . في ا
بـدأ نصت اتفـاقية وعلى ضوء هـذا ا
ـسؤولـية فيـينـا لسـنة 1963 بشـأن ا
ــدنـيــة عن االضــرار الــنــوويــة عـلى ا
ــنـشـآت الــنـوويـة حتـمل مــسـتــغـلي ا
ـــســؤولــيـــة  دون حــاجــة  الى هــذه ا
ولـهــذا تـكــون الـدولـة وجـود اخلــطـأ 
مـسـؤولـة عن كـافـة االضـرار الـنـووية
الـتي تـصب الـغـيـر سـواء وقعـت هذه
ـــنـــشـــأة الـــنـــوويــة االضـــرار داخل ا
وخـارجـهـا ام وقـعت اثـنـاء نـقل مـواد

نووية مشعة.
مـن هـــنــــا جنــــد بــــأن االتـــفــــاقــــيـــات
والـــصـــكـــوك الـــدولـــيـــة ذات الـــشــأن
ـدنية لألضـرار النووية سـؤولية ا با
ـتـمـثـلـة في كل من اتـفـاقـيـة فـيـيـنا وا
لــعـام 1963 وعـام  1997واتــفــاقــيـة
باريس لعام 1960 واتفاقية بروكسل
كـمـلـة التفـاقـيـة باريس لـعام 1963 ا
سـؤولية فأنهـا اشرت صراحـةً على ا
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ياه بيـنما كان القلب يخفق في قفزات وخـفقان سريع وخطوات تركض فى برك ا
وصوت الـصقـيع يدب فى أوتـار جسـده مرة تـترجف ومـرة تتـظاهـر بالـثبات لـكنه
ـبـاحث ورجال اآلمن كـانت مـقطـوعة من هو الـشارع الـوحـيد اخلـالى من عـيون ا
شـجـرة لـيس لـديهـا غـيـر أم ضـريـرة تـعيش عـلى اآلحـسـان وهى تـردد أنـهـا أبـنة
حرام وكـان أبوهـا تاجـراً من كـبار الـتجـار عشق أمـهـا فواكه سـرًا يقـال تزوجت
ـهـم أنه يـتــعــرف بـهــذه الـطــفــلـة أبــداً - كــانت ر تـتــسـول ـســتــنـد أو بــدون ا
بالـشوراع وتبـيع منادل لـلمارة ولم تـكتـفي ببيع تـلك اآلوراق التى تمـسح الدموع
وتمـسح فضالت البعض من بقـايا الطعام الـفائض كانت تقف فى حقـلة كبير من
همس الـزحام والعابرين إلى طريق الـفساد االم فقدت بصرهـا حزناً على ذنوبها
ومـا وصـلـت الـيه من أنــحـطــاط ووجـود فـتــاة تـكــافح فى عـالـم الـشـر وتــعـمل مع
بالطجى صغير فى غسيل السيارات أمام أحدى العمارات الشاهقة تقف سيارة
حمـراء حديثة وخـلف الزجاج يـجلس شاب ضـئيل نحيل أشـقر غبى اليـرى شيئاً
ـال أمرهـا أن تـلـمع الـسـيـارة جـيـداً وكان يـنـظـر ألى جـسـدهـا بـكل شـهوة غـيـر ا
ـال وطار بالـسيـارة وبعـثر الـغبـار فى وجهـها وهى مـسافرة ويلـقي له حفـنة من ا
فى حلم بـعيـد يفـوح بالـثراء وسـرعان مـع تعـرفت على بـلطـجي فقـير من احلى -
ـسح الـفـقـر - ومـازال ـسح الـدمع وال ـنـديل  أقـتـرب مـنـهـا قـائالً لـهـا مــازال ا
السـيد سيـدًا والعبـد ذليالً حـقيراً - سـاد السمـاء لون أسـود من الغيـوم وتسرب
الـظالم إلى الـطـمع وكـشف الـضـمـيـر عن حـجـاب أسـود اليـسمـع معـه صوت من
الـقـنـاعـة أو الصـمـت عن الالمـعـقـول أجـتـمع الـشـيـطـان مـعهـم وعـقـد صفـقـة بـيع
مخدرات عـلى الشباب الضائع والذى يـهوى البعد عن احلقيـقة ولم تعد تميز ب
ال دائما عـلى حق وحجب الشـيطان رؤيـة الضمـير بعد الصح واخلـطاء قاعـدة ا
أن اكل الصـقـيع أطرافـهـا وشعـرت بـبرودة شـديـد برأسـها - واجلـوع كـافر أكل
آل حشائش اآلرض أحشائها والعصافير هجرت قاع النخيل ونعيق الضفادع 

بالفزع ويوجد طريق خلفي للقرية والشبورة التميز صوراآلجناس .
ـعتـاد أن يـتم تـسـليم الـبـضـاعة فى هـذا الـشـارع قبـل صالة الفـجـر تـسلم كـان ا
النـقود لـلتـاجر وتـتسـلم حقـائب اخملـدرات ولم تعـلم أن صاحب الـعربـية احلـمراء
يتاجر بالكيف ويتعاطى اخملدرات وابوه مات غضبان عليه وكان يبحث عنها لكى
يكـفر عن أخطائـه فى حق تلك الطـفلة اجلائـعة كتب وصـية باسم أمـها النه اليعلم
راة يراث كله لها طـبقا للوصيـة يظل يبحث عن تلك ا عنهـا شئ وطبعا سيـؤول ا
يـراث وتـوصل أليـهـا وعـلم إن آبنـتـها هى من تـبـيع اخملدرات التي شـاركـته فى ا
فـكـر بقـتل اآلم ولـكن ليس هـو احلل عـليه أن يـتـخلص من تـلك الـفتـاة بـاي طريـقة
وباي ثـمن وكان مـشروع الـعمـر التـجارة بـاخملدرات تـصافح مع الـشر وأيـديهـما
ـطـرة غـاب بـها الـقـمـر جاء ألى مـتمـاسـكـة لـزج تلك الـفـتـاة بالـسـجن وفى لـيـلة 
ـال وطلب مـنها صـقفـة مخـدرات الن العـيد على صنـدوق الشر وقـام باعـطائـها ا
اآلبواب وكـانت هى ذات دهاء وخـبث كـبيـرأخـذت اآلموال مـنهـمـا حتى تـعـد لهـما
كرات محملة باخملدرات وفى هذه اليلة أتقف االثنان على قتلها ووضع كمية من
اخملدرات بـجوارها لكى يتـقعد البعض أنـها ماتت جراء مشـاجرة مع العصابة -
ـعتـاد أن تسـلم النـقود لـصديـقهـا وفى اليـوم التـالى يتم تـسلـيم اخملدرات وكان ا
طـبخ وأخذت النقود وذهبت للبنك وفتحت إلى أخيـها غير الشقيق دقائق دخلت ا
حـسـاباً ووضـعت كل الـنقـود بـاسم والـدتهـا الـكل يعـلم أنـهـا أبنـة تـاجركـبـير ولن
يـشك أحـد فى مــصـدر تـلك الــنـقـود وأتــصـلت بـالــبـلـطـجـي وقـالت له أن صـاحب
ال السيـارة احلمراء يـريد الغدر بك ويـريد ياخذ مـنك البضـاعة وينصب عـليك با
اء تتساقط منها - خذ حـذرك منه هو مجنون وسيفعل آى شئ - كانت قطرات ا
ـبـاحث عن تـلـك الـعـصـابـة ولم حتـكـى عن حـصـولـهـا عـلى وهى حتـكى لـرئــيس ا
بـاحث ووهو يـسـمع لهـا وعلم أن أموال لـغرض الـبـيع - تقـلصت أعـضـاء رجل ا
وت ببرودة اجلو واليـنحني للمطر  وضع خطة من وحي هنـاك ذئب مفترس ال
نظمـها وتدبيرها وأتصلت باللطجي الـفقير وقالت أعطى له كرات فارغة وسترى
ال - وكـان صاحب الـسيـارة احلمراء قـد عقـد النـية على أنه أيضـا لن يحـضر ا
ال وأمر البـلطجى بقـتلها قتلـها وعلم جـيد أنها الـوحيدة التى تـملك معه نـصف ا
ال من بيتهـا - سرعان ما تـغير الوضع وذهب البـلطجى يفتش واآلستالء عـلى ا
ـال أحست به الـعجـوز وصرخت مـاذا تفـعل نحن فى البت لم يـجدهـا ولم يـجد ا
اليوجد لـدينـا قرش واحـد - أستـدار اليـها وكـان موقـد الغـاز مشـتعل عـليه بـقايا
ال - فالن آبن طعـام حامض يسـد جوع تـلك الكفـيفـة - آقترب مـنهـا وقال أين ا
اذا يرسل لنا مال -- ضحك وقد علم بالكابوس أبو آبنتك فالن قالت أبـو أبنتى 
وهذا أخـوهـا يريـد قـلتـهـا -- ههـهه زمن يـحق لي أن أعـمل أى شئ اللـحم يـبقي
رخيص حـتى لو مش شرعي يا الله الصلة رحم والدمعة ندم ترفع قدر الضعيف

حقا هذه غابة
من الـظـلم واجلـحـود - والـتـقي الـبـلـطـجي وصـاحب الـسـيـارة احلـمـراء فى نـفس
ـلك لـله ـارة اآل مـن صـوت غـراب يـنــادى وكـروان يـغــني ا الـشــارع اخلـالى من ا
وحده كـان الشاب قـد تعاطـى جرعة مـخدرات زائدة وأصـابه غثيـان ودوار شديد
-واآلخر الـقي كاس خمر فى جوفه وكان يهذى من السكر وقال تريد تقتل أختك
عادي هى غير شرعية وأنا أهل للقتل --- جسدها مثير وفلوسها أجمل منها -
كـان مـخـمـوراً حـد الـثـمــالـة والـبـولـيس عـلى مــقـربـة من احلـدث - أخـذ يـشـد فى
مالبسه هـات الفـلوس هات اخملـدرات أت كاذب أنت سكـران زجاجة سـكر وقعت
عـلـى رآس اآلول نـزف ومــات بــاحلــال اأنـقــطع الــرأس من الــعــنق فى صــرخـات
طر يغسل اآلرض هسـتيرية - واحلسرة عنوانه ويداه ملـوثة بالدم وصنبور من ا
ـغـفـرة من من اآلثـام ويـطـهـر الـقـلـوب من الـطـمع دخل فى غـيـبـوبـة الـنـدم وطـلب ا
ر ـال و اآلجـرام وهى بـعـيـدة عن تـلك الـطـريق كـانت تـرتـدي ثـيـابـاً نـظـيـفـة من ا

أمامها شريط من اآلميال هل هذا حالل أم حرام أم قصة ينساها البشر.?

غالف الكتاب

هدي بعـد موافقة مجلس الـنواب على استقـالة رئيس مجلس الـوزراء عادل عبد ا
واطن بشأن االلية الـتي سيتم من خاللها اختيار تتصـاعد اسئلة مشروعـة عند ا
ــــــكن في ضــوء وجــود الــكــتل ــهــدي وهل  ــنــاسب لــيــخــلف عــبــد ا الــبــديل ا
السيـاسية وعـقلـيتهـا اختيـاره خارج مفـهوم احملاصـصة الـتي يتفق اجلـميع على
بـاشر لـلـفسـاد السـياسي الـذي فـرخ انواعـاً اخرى مـاليـاً وادارياً انـهـا السـبب ا

واجتماعياً ?
اجلـواب لن يـكون هـيـناً ولن يـرضي بـالتـأكـيد احـزابـاً اعتـادت الـهيـمـنة والـتـسلط
كن واحتـكار القـرار  لكنه مع ذلك واضح لـلعيـان ومشخص من قبـل اجلميع و
الـتـنـبـؤ به من خالل تـصـريـحات هـذا الـنـائب او ذاك او مـا يـشـاع من تـسـريـبات

وطرح اسماء وصفها البعض بانها فيسبوكية نسبة الى الفيس بوك .
وكـمـا يـبـدو وبـرغم مـا تـردده جـمـيع االحـزاب من شـعـارات مـنـددة بـاحملـاصـصة
وداعـيـة الى اختـيار شـخصـيـة مسـتقـلة من خـارجـها).. فـانهـا اي االحزاب وكـما
خـبـرنـاهـا لن تـتخـلى بـسـهـولـة عن احملـاصـصـة  كـمـبـدأ فـرضتـه كواقـع حال في
ـتمثل بعدم ثقة ازقـها الكبير ا شهـد السياسي  لذلك تراهـا تبحث عن مخرج  ا
ـتـظـاهـرون اكـثـر من مـرة وبـطـرق ـا تـطـرحه وهـو مـا عــبـر عـنه ا الـشـعب بـهـا و
مختـلفة سواء بالشعارات الـتي يرفعونها في ساحات العـز والكرامة او بالبيانات

او بتصريحات واحاديث في وسائل االعالم . 
فـواقع حــال الـشــارع الـشـعــبي الـغــاضب رافض وبــشـكل قــاطع مـا يــسـمى من
مـشــاريع او مـبـادرات جملـلس الـنـواب او االحــزاب  يـقـابل ذلك احـزاب مـا زالت
ارســــــة اسـاليب الـتـضـليل واخلـداع والـوعود الـتي فـقـــــدت تـتـوهم امكـانـيـة 
ـواطــنـ الـوطـني .. ومن هــنـا وامـام تـمـسك االحـزاب صالحـيـتـهــا بـفـعل وعي ا
ــــــال والـقـوة  فـانـهـا جلأت ومن بـالـســــلطـة ومـا مـنـحـته ايـاهم من امـتـيازات ا
خالل ابواقـــــها وبطرق غـير مرئيـة وعبر وسائل الـتواصل االجتمـاعي وجتــــنيد
الى اسـتغالل الـورقة الـطائـفيـة وتســـــريب عنـاصر لـلتخـريب واحلرق والـقــــتل 
معلومات ومقاالت عن محاوالت سلبهم (حق مسلوب) باحلكم مفقود منذ 1400

سنة وهي كلمة حق يراد بها باطل ! 
اضـافـة الى نـشـر تـقـاريـر مـزيـفـة وخـالـيـة من احلـقـائق تـتـهم هـذه الـدولـة او تـلك
بتحـريض العراقي على التظاهر واستمرارها !ومنها ما بعثه احد االصدقاء من
منـشور ساجـتز منـه فقرة مع حـذف اسم اجلهـات التي يتـهمـها التي تـقول (ما
عـنوية في نفوس االغـــــلـبية الصامتة زالت النجف بـكامل عافيتهـا وقيمتـــــــها ا
ولن تتـمكنـوا من تهوينـها واضعـافها في نـفوس الشـعب رغم غزارة االموال التي

انفقتموها لهذا الغرض..! 
مثل هـذا اخلطاب يحـاول تبرئه االحـزاب التي سيطـرت على مقدرات الـعراق منذ
االحتالل الى االن من مـسؤوليـتها في تـدمير الـعراق ونهب ثرواتـه وجتويع شعبه
نشورات  بل في قتـلهم واعتقالهم وتعـذيبهم بوحشية  كـما انه وغيره من هذه ا

اشارة واضـــحة الى غرور وتعنت وتمسكها بالسلطة.
اخــيـرا.. احلل بـسـيـط يـاقـادة االحـزاب انه بــاصـغـائـكم
ـواطن يقبل اجليـد لصـوت الشـعب وشبـابه  فمـا عاد ا
بـاحملــاصـصـة واتــركـوا اخـتــيـار مـوقع رئــيس مـجـلس
واطن  بعيداً عن احملاصصة. الوزراء وسواه الى ا

فهل تستمعون ?!
ال اظن مع االسف !!

الـضـرر وصـنـفت االضـرار الـتي يـحق
وجبـها لـلمـتضرر  مـطالـبة مـستغل
ـنـشــأة الـنـوويــة بـالـتــعـويض الـذي ا
يتالئم مع حـجم الضـرر الذي حلق به
فقـد نصت هـذه االتـفاقـيات وبـصورة
قطعية على االضـرار التي تكون قابلة
لــلـتــعــويض وهـي:- - االضـرار الــتي

تلحق او تشوهها.
- االصابـات الـتي تـلحق بـاألشـخاص

متلكات. او ا
- ضيـاع الـدخل النـاشئ عن مـصلـحة
اقتـصـادية في أي اسـتـعمـال او تـمتع

بالبيئة.
- تكاليف التدابير الوقائية.

ــضـمــون الــصـكــوك الــدولـيــة فـأن و
الـــتـــعـــويـــضــات تـــتـــضـــمن مـــا حلق
ــتـضــرر من خــسـارة ومــا فـاته من بـا
ـنــشـاة كـسـب الـنــاشـئــة من اضــرار ا
النووية  سـواء كانت مبـاشرة أو غير
ـشـرّع صـراحـة فـقــد عـدهـا ا مـبـاشـرة
ضـمن األضـرار الــنـوويـة الــتي يـكـون
شغّل مسؤوالً عن تعـويضها. وبهذا ا
ـبدأ اخـذت الـعـديـد من الـتـشـريـعات ا
ـنظـمـة لالتـفـاقـيات الـوطنـيـة لـلـدول ا

الدولية .
فهوم فـان جميع االضرار وفقاً لهـذا ا
الـتي تـلـحق بـالـشـخص الـطـبيـعي أو
االمــوال وكــذلك الــتي تــســبب تــلــوثـاً
نشأة بالبـيئة وكان سـببهـا مستـغل ا
النووية  فأنه ملزم بالتعويض عنها .

∫WLðU)«

كـــانت ومـــازالـت االضـــرار الـــنـــوويــة
الــشــاغل الــرئــيس الــذي تــدور حــوله
ـا لـهــا من اضـرار هـمــوم الـبــشـريــة 
ـتـلـكـاتهم وكـوارث تصـيب االفـراد و
ـا يـعرض وتـدمـر البـيـئـة وتـلـوثـهـا
االمن والـــســـلم الـــدولــيـــ لـــلــخـــطــر
ــقــتــضى هــذا والــدمــار الــشــامـل. و
فهوم حرصت البشرية بكل طاقاتها ا
وقدراتها على ان تـنظم االستخدامات
الــنـوويــة وفق رؤى ســلــيـمــة خلــدمـة
فأنـتـجت الـبـشـريـة ولـيس لـتـدمـيـرهـا
بـعـد جـهـود كـبـيـرة ووقت طـويل عـدد
من الـنـظم الــقـانـونـيـة والــتـشـريـعـات
الـدولـيـة كـان اهـمــهـا اتـفـاقـيـة فـيـيـنـا
دنيـة عن االضرار سـؤوليـة ا بشـأن ا
الـنــوويـة لــعـام 1963¨الـتـي وضـحت
ـدنــيـة عن ــسـؤولــيـة ا بـالــتـفــصـيل ا
االضرار النووية الـتي تقع على عاتق
ــنـشــاة الــنـوويــة والــيـات مــسـتــغل ا
الــتـــعــويض عن هـــذه االضــرار. وهي

كانت محور دراستنا هذه. 
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عاهدات واالتفاقيات الدولية ألهمية ا
دنيـة عن االضرار سـؤوليـة ا بشـأن ا
ـــا حتــقـــقه من ضـــمــان الــنـــوويــة و
حلــــمــــايـــة الــــبــــيـــئــــة واالشــــخـــاص
ـمـتـلــكـات من الـكـوارث واحلـوادث وا
ــنـشــآت الـنــوويـة . الـتـي تـســبـبــهـا ا

ا يأتي:- نوصي 
.1عـــلى اجلــهـــات الـــرقــابـــيــة ذات
ــصـادر ـواد الــنــوويـة وا الــصـلــة بــا
ــشـعــة اتــخـاذ مــا يــلـزم لالنــضــمـام ا
لالتـفـاقيـات والـصـكـوك الـدولـيـة التي
ـدنـية ـسـؤولـيـة ا تـناولـت موضـوع ا
في مـيـدان الـطـاقــة الـنـوويـة واهـمـهـا
دنية سؤولية ا اتفاقية فيينا بـشأن ا
ا عن االضـرار الـنـوويـة لـعـام 1963
لها من اهمية كبيرة في ضمان حماية
ـــتـــضــــررين من احلـــوادث حـــقــــوق ا
نـشاة النـووية وحتديد الناجـمة من ا

دنية عن احلوادث. سؤولية ا ا
2- بعد اتـخاذ االجـراءات الدسـتورية
يــصــار الى لالنــضــمــام لــلــمــعــاهـدة 
اصـدار قـانـون وطنـي يـنظـم اجراءات
ـتضررين التعـويضـات واليـات منح ا
ــا اصــابــهم من الــتــعــويض الــعـادل 
اضـرار حلــقت بـهم جــراء عـمــلـهم في
نـشاة الـنـووية .عـلمـاً بأن اكـثر دول ا
الــعــالم اطــرافـاً فـي مـعــاهــدة فــيــيــنـا

ومنها الدول العربية واإلقليمية . 
ـــهم تــنـــظــيم بـــروتــوكــوالت 3- من ا
تـعـاون واتـفـاقـيـات ثـنائـيـة مـع الدول
االقلـيمـية الـتي لـديهـا منـشآت نـووية
ـدنية سؤولـية ا تب الـيات تـنظـيم ا
عن االضـــرار الــتي قـــد تــلـــحق بــدول
اجلوار من احلـوادث الـنـووية ووضع
اجـراءات الـتـعـويض وفـقـاً لـنـصوص
االتـفــاقــيـات الــدولـيــة والـتــشـريــعـات

الناظمة له.  
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دنـية عن ـسؤولـيـة ا ا - محـمـد عواد
رسالة ماجستير غير األضرار البيئية
جــامــعــة كــلـــيــة احلــقـــوق مــنـــشــورة

2009 ص1 عمان  اإلسراء
ــسـؤولــيـة - لـيــلى مــحـمــد الـســيـد ا
https:/ ..دنية عن األضرار النووية ا

/www.mohamah.net/law
Specifically the US الــــقـــنــــبــــلـــة
with a yield of up النووية بي 83

TNT. مكافئto 1.2 
 https://ar.wikipedia.org/w/

index.php
- اســــمــــاء ســـــعــــد الــــدين -
مــــــــقــــــــاالت اســـــــــلــــــــحـــــــــة 
عــــســــكــــريــــة.2017-02-06

https://
www.almrsal.com/

post/ https://
www.un.org/

disarmament/ar/
األسلحة-النووية    5

6 https://
ar.wikipedia.org 

- مدونة الثقافـة القانونية
ديسمبر 09 2015

- احمـد مـحمـد حـشيش-
فهـوم القـانوني لـلبـيئة ا
في ضــوء مــبــدأ اســلــمـة
ـعـاصر- ط-1 الـقـانـون ا
شـركـة اجلالل لـلـطـبـاعـة
–االسـكــنـدريــة- مـصـر-

  -2001ص164.
- عـبــد اجملـيـد احلــكـيم
واخرون _الـوجـيـز في
نـــظـــريـــة االلـــتـــزام في
ــــــدني الــــــقــــــانــــــون ا
العـراقي- اجلزء االول
في مـــصــادر االلـــتــزام
مــؤســســة دار الــكــتب
لــلـطــبــاعــة والــنــشـر_


